


LELKIPÁSZTOR
Evangélikus Lelkészi Szakfolyóirat
Felelős szerkesztő: Dr. Hafenscher Károly
Felelős kiadó: Dr. Nagy István -  A szerkesztés munkájában a szerkesztőbizottság vesz részt -  Szedés: Evangélikus Teológiai Akadémia 
Tipográfia: Franko Mátyás -  Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1143 Budapest Rózsavölgyi köz 3. Telefon: 163-6451 
Eng. sz.:EL/11/1976 Előfizetés havi 1 0 0 .-forint fél évre 6 0 0 .-forint egy évre 1 2 0 0 .-forint Nyugati terjesztésben: DM 6 
ISSN 0133-2821

Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...

E világon nyomorúságotok van, de bízzatok 
én legyőztem a világot

-  D r Hafenscher K á ro ly .......................... 1

Tanuljuk a Krisztust!

A lelkészi elhivatás kérdése a spirituális jelleg
zetességek fényében -  H ecker R ó b e rt...........2

Evangélikusoka nagyvilágban

Előzetes -  Szitás A ttila ....................................... 6

Kitekintés az ökumené világába

Egyházi világhíradó -  D.Dr. Nagy G yu la .........7
A Rerum Novarum evangélikus szemmel

Dr. H afenscher K á ro ly .................................9
Az emberi munka megítélése a Rerum Nova- 
rumban és a legújabb egyházi megnyilatkozá
sokban -  D r Lenharcit V ilm os.......................... 12

Lelkész-szemmel

Belső tartásunk az új vallásos áramlatokkal 
szemben -  Hanvay L á s z ló ............................ 15

Tanít az egyháztörténet

Isten megoldást munkáló útja nagy feszültsé
gek idején -  i d. F o ltin  B rú n ó .......................... 20
A 17. század első felének egyházi és iskolai 
élete a három nyelvű Eperjesen

-  Dr. Fabiny T ib o r...................................22
Évfordulónaptár -  Dr. Fabiny T ib o r............... 25

A teológia szomszédságában

A norvég és magyar evangélikus egyház közti 
viszonyról és a magyar evangélikus egyházjo
gi rendszerről

-D r. B o iera tzkyLóránd .......................... 26
Szociális tanítás, gazdaságelméletek, gazda
ság -  Dr. R abár Ferenc...................................27

Fórum

Temetési szolgálatunk kérdései
-  Lábossá László .....................................29

Vizet prédikálunk és bort iszunk?
-  Véghelyi A n ta l.......................................30

Az igehirdetó' műhelye

Vízkereszt ünnepe utáni időszak
-  Dr. H afenscher K á ro ly ........................... 32

Bevezetés böjt első öt vasárnapjához
-Z ü g n  Tam ás...........................................34

Pusztába lökötten... -  Bencze Im re .................37
Passzív vagy aktív ellenállás?

-G ém es Is tv á n .........................................38

Gyülekezeti szolgálat -  lelkészi közélet

Karácsonyi mise -  igeliturgia
-  Bozorády Z o ltá n ................................... 40

Miért éppen Luther? -  C sepregi A ndrás.........41
+ Fodor Ottmár -  H alasy  E ndre ...................... 43
Meghalt Tatay Sándor -  Benczúr L á s z ló ___ 43
Kolombusz imája -  Dr. H afenscher K ároly . .  43 
„Nyomdatechnikai okok” -  Franko M átyás. . .  45

Címlapunkon egy 330 körüli időkből származó ókeresztény kőkoporsó 
oldaldíszítésének egy részletét láthatjuk. Egyike a fellelhető legrégeb
bi golgotái keresztre utaló ábrázolásoknak. A Krisztus-monogram, 
amelyet szalaggal átkötött győzelmi koszorú koronáz, ami a húsvéti 
győzelem jele. A kereszt vízszintes szárán lévő két galamb a lélek 
szimbóluma. A kereszt fölött feszülő kagylóformájú sátortető -  közé
pen egy sasfejjel -  a mennyei világ jelképe. Afelső sarkokban lévő Nap 
és Hold a kozmosz részvételére utalnak Krisztus halálában.



Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...

E világon
nyomorúságotok van, 
de bízzatok, én 
legyőztem e világot

(Jn 16,33)
Bátran bízzatok Bennem!
Búcsúbeszédében erre a hitre bátorítja Jézus tanít

ványait és az Útmutatóban évi-igeként olvasható ige
versben ugyanerre hívja mai követőit  is.

Nyomorúságotok van -  vagy lesz, más fordítás sze
rint. Józan beszéd ez, nincs benne semmi hamis ígér
getés, politikai kortes fogás, rajongó, jövőtszépítő jós
lás. Bár a meditáció több és más mint szómagyarázat, 
ebben az esetben szükségesnek érzem elemezni az ere
deti kifejezést, majd később azt is be akarom mutatni, 
más és más nyelven hogyan értik ezt az évi „Losung 
igét”. Ha csak a magyar szót ízlelgetjük, úgy megszegé- 
nyítjük a mondanivalót, esetleg csak gazdasági, anyagi 
képzetek ébrednek bennünk. Hiszen Jézus nem így ad 
prognózist, bár ez sem zárható ki. A görög Újszövetség
ben található thlipszisz nyomorúságot, fájdalmat, szo- 
rongattatást, gyötrelmet jelent. Ugyanebben a fejezet
ben már egyszer előfordult (21 v.), amikor Jézus szülési 
fájdalomról szól „amit aztán az öröm miatt elfeled az 
édesanya”. Ez illik leginkább a búcsúbeszéd összefüg
gésébe. Az édesanya nem emlékszik a gyötrelemre, 
amiatt az öröm miatt, hogy ember született a világra. 
A tanítvány is majd mindazt elfeledi húsvét után, ami 
szenvedés volt, a feltámadás után, ami ebben az élet
ben tamtványi sorsként osztályrészül kijutott. -  Alatin 
fordítás három szóval adja vissza a görög thlipszisz 
jelentését: Tribulatio (gyötrő szomorúság, bú, bizony
talan, zavaros helyzet), pressura (nyomás, elnyomás), 
passió (szenvedés, kínszenvedés). -  érdekes a Mt 13, 
21-ben található szóhasználat. A magvető példázatáról 
van szó: „amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige 
miatt, azonnal eltántorodik” t.i. -  az egyik fajta igehall
gató. Ugyanígy az utolsó idők prófétálásánál Mt 24,9- 
10-ben a kapcsolat nyomorúság és megtántorodás kö
zött egyértelmű. .Akkor majd kiszolgáltatnak, hogy 
meggyötörjenek...” az én nevemért, s akkor sokan el- 
tántorodnak majd, elárulják és meggyűlölik egymást”, 
a nehéz idő megtántorodáshoz vezethet... Ezért szól 
Jézus még idejében. Ez már nem képes beszéd (25 v.), 
a tanítvány sorsa nem rejtvény, talány. Nyílt beszéd. 
Nyomorúságok sora várhat a tanítványokra. A héber 
vagy aramie gondolkodás szerint a nyelvtani idő nem 
döntő: a múlt-jelen-jövő összeolvad. A tanítványi sors 
múltban-jelenben -  jövőben nyomorúsággal já r és ez 
bárkit megtántoríthat.

De bízzatok! Atharseo görög ige jelentése bátornak 
lenni, szinte merésznek. Ez itt parancs. Nehéz órákon, 
napokon átsegíthet ez a bátorító parancs: de, bízzatok!

Önmagában nem bízhat a tanítvány, még saját hitében 
sem, a kísértések, próbák, nyomorúság idején csak 
Urában egyedül. Jézus tudja, nem titkolja, hogy látszó
lag az események nem bíztató irányban haladnak. 
Semmi sem látszik a győzelemből, sőt mintha végleg 
elveszett volna minden. A győzelem el van rejtve sze
mük elől. Csak a kereszthordozás útja, ami elkerülhe
tetlen. Hol van ez attól, amit könnyű, keresztnélküli 
csupa-siker, mosoly keresztyénségnek hirdetnek ma is 
rajongók? A Hegyibeszéd végén is vihart ígér Jézus, s 
ez egyaránt jelenti a nehéz időket és az ítélet viharát. 
De el ne veszítsétek bizalmatokat Uratokban!

En legyőztem a világot. Nem mi, nem az egyház, 
nem az evangélikus gyülekezet, hanem Jézus. Ez a 
perfectum a már kivívott győzelmet jelenti, annak elle
nére, hogy a keresztút szenvedései csak most kezdőd
nek (Jn 17-19). Jézus többször utal arra, hogy ő győz
tes, a világ fejedelme is vesztett ellene. Nem a tanítvá
nyok erkölcsi ereje, értékei, szilárd meggyőződésük, 
végiggondolt keresztyén ideológiájuk, hanem Jézus. Ő 
a Christus Victor. Az ellenség talán mindig újra megkí
sérli, hogy visszavegye a hatalmat, érvénytelenítse a 
Krisztus győzelmét -  „de nincs ereje már, reá ítélet vár”

Mindezeket Jézus azért mondja, hogy övéire ki
áradjon győzelmének békessége. Az ő békességét nem 
úgy kapjuk, mint e világ békességét (14,27)-ezé rt nem 
kell nyugtalankodni, vagy félni a holnaptól. Nem a 
triumfáló egyház, hanem bűnön, halálon győztes 
Urunk áll előttünk 1992-ben is. Könnyű sorsot most 
sem ígér, feltétlen bizalmat kér és magát győztesnek 
hirdeti ki. Christus semper maior est -  mondhatjuk 
minden nyomorúság közben.

Az Útmutatót világszerte olvassák, benne évi igénk 
más és más ízű az illető nyelv asszociációs vonzása 
miatt. Hallgassunk néhány fordítást és ízlelgessük a 
mondatot újra meg újra így: Menge: Szóróngatás, szük
ség, szorongás lesz részetek e világon, de vigasztalód
jatok én legyőztem azt... Gute Nachricht: E világ meg
próbáltatásra vet, de ne veszítsétek el bátorságotokat, 
én már legyőztem ezt a világot. Új svéd fordítás: A 
világban lehet szenvedni fogtok, de ne legyetek nyug
talanok én kivívtam a győzelmet a világ felett. Dán: E 
világban elnyomnak, de legyetek csak szabadon, nyu
godtan bátrak, én legyűrtem a világot. Norvég: E világ
ban nyomorúságtok van, de legyetek bátrak, e világ 
felett én már győzelmet arattam. Olasz: E világban 
majd fájdalmat szenvedtek, de nagyon kérlek: bátor
ság! Már én legyőztem a világot. Francia: Szorongatta- 
tásban lesz részetek e világon, de merjetek bátrak 
lenni, a győzelem már e világon az enyém. Holland: E 
világ okozhat szenvedéseket nektek, mégis legyetek 
bátrak, én legyőztem a világot. A legrégibb magyar 
fordítás (Müncheni kódex): E világban gyötrelmet vall- 
jatok (vallani; meg kell, hogy legyen), de bizodalmazja- 
tok, mert én meggyőztem e világot.”

„Bátran bízzatok Bennem” én így fordítom tartalmi
lag Jézus szavát. Így akarom ismételgetni 1992 min
den napján.

H.K.

1



TA N UILJU K A  KRISZTUST!
„Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek 

Szentje: Megtérve és megnyugodva meg
maradhattatok volna: csöndességben és 
reménységben erősségetek lett volna: de 
ti nem akartátok.” Ézs 30,15 Izráel 
Szentje szólal meg ebben a szövegben. 
Önmagát jellemezve így azt a fogalmat 
használja, mely a szentet a profán, min
dennapi használattól elkü
lönítettben szemlélteti.
Ezt a szót használja 1 Sám 
6,20 igéje is, mely az Urat 
mint a szentségében em
ber számára megközelíthe- 
tetlent ábrázolja: ezt a szót 
olvassuk Ezékielnél is -  Ez 
39,7 - ,  ahol arról az isten
ről van szó, Aki tisztessé
gét nem hagyja közprédá
ul, Aki gondoskodik arról, 
hogy nevének mindenki 
tisztességet adjon. Bösu- 
báh -  megtérve - ,  mely a 
sub igének a bö-preficum- 
mal ellátott Qal imperati- 
vusa -  akarná látni népét 
Izráel Szentje. Bár a prefi
xum állapotmeghatározást jelöl, ilyen ér
telemben tehát a megfordulás, visszafor
dulás permanens jelenlétének fontossá
gát hangsúlyozza, mégsem szabad ennél 
a kausativ jellegű értelmezésnél leragad
nunk annál is inkább, mert nem a Hifii 
igetörzsről van szó. Egy mozgás, helye
sebben: haladási irány közelebbi megha
tározásáról van itt szó, mely összefüggés 
különösen a bevezetőben említettek mi
a tt érdekes. A szent Isten, Aki ebben a 
mivoltában megközelíthetetlen és az em
beri tiszteletlenséget azonnal megtorló 
Úr, utat akar készíteni maga felé. A Te
remtő nem kíván belenyugodni abba, 
hogy teremtménye végképp elszakadjon 
Tőle, a visszaút lehetőségét teremti meg 
a megtérés-hazatérés felkínálása által.

Mielőtt szövegünk analízisével to
vábbhaladnánk, egy fontos problémát 
kell tisztáznunk. A kérdésünk most így 
vetődik föl: Hogyan viszonyul textusunk 
kollektivizáló jellege mai korunk és ige- 
hirdetésünk-igemegélésünk egyéni jelle
get és elfogadást hangsúlyozó vonulatá
hoz? Föl kell tennünk magunknak ezt a 
kérdést azért is, mert megkerülése azzal 
a veszéllyel járhat, hogy szegletkő hiva- 
tású bibliai útmutatások kerülnek észre
vétlenül a „futottak még” kategóriába. 
Vessünk egy átfogó pillantást az ÓT-ra 
azzal a szándékkal, hogy a kollektív meg
térés fogalmát kialakító gondolatokat 
megismerj ük.

A választott nép alapvető élménye az, 
hogy Adonáj őket mint közösséget fogad
ta el Ex 19,4kk. Éppen ebből az élmény
ből következik az, hogy a népnek Urával 
kötött szövetségét nemcsak a közösségi 
bűnök, hanem az egyéni vétségek is sú
lyosan megterhelik.

A büntetés mindkét esetben az egész 
népet stjjtja, ill. hatásai mindenki szá
mára érezhetőek lesznek Lev 21, 5k, J os
7,1. Ez azt is jelenti, hogy a bűnös meg
térése az egész népközösség számára 
szabadulást jelent 2Sám 24,17-25. Ezért 
szólítják meg -  különösen a Vll.sz-tól -  a

próféták a megtérés üzenetével az egész 
népet, jól látva azt, hogy csak a kollektí- 
vum bűnbánata fog maradandó változást 
hozni. A kiválasztottság bizonyosságá
nak hátteréből a nép nem elégedhet meg 
a kultuszi élet bűnbánati formuláinak 
gyakorlásával. Adonáj az egész közösség 
teljes hozzátérését igényli, s amíg ezt

nem kapja meg, addig a formális bűnbá
nati gyakorlat csak az ítéletet súlyosbít
ja  Esz 58,1-6,6,9k. Innen érthető az ézsa- 
iási „maradék”-fogalma is. A próféta, aki 
Ura kiválasztó szeretetének bizonyságte- 
vőjeként népének önhitt makacsságával 
találkozik, nem mondhat mást. Üzenete 
ez: A nép, mely vakhite szerint birtoká
ban volt istentisztelete eszközeinek, ép
pen attól az Úrtól nyeri el jogos bünteté
sét, Akire hivatkozik. Ez a fájdalmas ese
mény be kell hogy következzen azért, 
hogy eltűnjék az önhittek és magabizto
sak csoportja, és hogy a maradék, a ki
csiny mag még élhessen a megtérés lehe
tőségével Esz 10,20k. Adonáj ezzel azon
ban nem egy „szent elitet” kíván a maga 
számára kirostálni. Az Ő terve az, amit 
már az ősatyák korában kijelentett Gén 
12,3, és amire most is visszanyúl végcél
ként Esz 60,lkk.

Ez a cél így hangzik: A nép őszinte 
Isten-tisztelete, mely mostantól,nem a 
kultuszi gyakorlatba, hanem az Úr kivá
lasztó kegyelmébe kapaszkodik, nem 
marad hatás nélkül. Ehhez a tiszta fény
hez odagyűlnek a népek fiai, mert ennek 
a világosságnak oly egyértelmű az üzene
te, mint az éjjeli bogaraknak a reflektoré.

Ennek az istentiszteletnek formája is 
adott szövegünkben. Az a visszafordulás, 
melyet sürgető szükségszerűségként 
szemlélhetünk, a nyugalom hitelesítő 
védjegyét hordja magán. Ez a fajta nyu
galom majd az újtestamentumi háttérből 
nézve teljesedik ki igazán, azonban már 
már itt érezhető annak minden hamis 
illúziótól mentes volta. Jól szemlélteti ezt 
az a gazdag jelentéstartalom, mely a 
nyugalom -  nachar -  szavát szövegünk
ben kíséri. így főnevesített alakja a lete
lepedni, lepihenni igének. Piélben azon
ban már egészen más jelentése van: A 
nyugalmi helyzetben lévő ijj lenyomását 
jelenti, vagyis annak harckészültségbe 
helyezését az ideg ráfeszítése által. Jelöli 
ugyanakkor a terített asztal, jobban 
mondva: az asztalközösség hangulatát is, 
olyanfajta barátságosságot és kedvessé

get, mely csupán a keleti vendégszeretet 
hátteréből írható igazán körül. (Ezekhez 
a jelentésárnyalatokhoz lásd sorrendben 
Zsolt: 18,35 és Jób: 36,16 igéit).

Szükségesnek látom itt azt, hogy a 
további kifejtés előtt egy rövid kitérőt 
tegyünk a filozófia, mégpedig a sztoikus 
filozófia területére. Nem a régmúlt meg

kövesedett gondolati sémái
ról szeretnék itt szót ejteni, 
hanem egy olyan értelme
zésről a nyugalommal kap
csolatosan, mely a mai na
pig elevenen ott él a min
dennapok
gondolkodásmódjában.
Hogy mennyire így van ez, 
ennek tanúja a gentleman 
nevelési ideálja, mely az an
golszász területeken éppen 
a sztoa tanításának alkal
mazása során terjedt el.

Érdekes már a gondolat 
kialakulásának időszakát 
összevetni azzal a háttérben 
munkálkodó áramlatokkal.
I.e. előtt 300 körül vagyunk: 

a hellenizmus nagy olvasztótégelye né
pek sokaságát gyúrja egybe. A polisz
rendszer anarchiába hajló sokszínűségét 
Nagy Sándor központosított államrend
szere váltja föl. A minta ebben az a per
zsa igazgatási rendszer, melynek nép
nyúzó, személyiségroncsoló jellege éppen 
azoknak a görögöknek tűnt fel leginkább 
-  lásd a görög-perzsa háborúk korát -  
akik most annak alkalmazásával vannak 
elfoglalva. Persze itt már nem a görög
ségről, inkább egy, a helyi struktúrákra 
ráépülő kiváltásgos vezető-rétegről van 
szó, mely a leigázott népek terheit még 
csak növeli. Az egyéni kezdeményezések 
egyenesen államellenesnek minősülnek, 
ami a filozófia gondolatainak tárgyát is 
megváltoztatja. Most már nem a társa
dalmi együttélés, a világ rendszerének 
átlátása ill. értelmezése a fontos. Hogyan 
lehet az ember boldog egy olyan rend
szerben, mely az egyéni fejlődést teljesen 
figyelmen kívül hagyja a nagy cél, a kö
zösség erőszakos „összeolvasztása” érde
kében? Hogyan őrizhető meg mégis az 
egyén független szabadsága? -  Így hang
zanak az aktuális kérdések.

Így születik egy olyan rendszer, mely 
a boldogság biztosítékaként tekint az ér
zelmi kötődésektől mentes állapotra. Ez 
a következőt jelenti: Egykedvűnek, szen
vedélymentesnek maradni minden kö
rülmények között. Ha minden effajta „ki
lengéstől” szabad az egyén, akkor sem
milyen hatalom nem lesz képes arra, 
hogy szolgaságba hajtsa -  még maga a 
halál sem. Ez a fajta viselkedés azért 
logikus, mert minden egy belső szüksége- 
szerűség alapján történik. Ebből a hát
térből érthető aztán a döntési szabad
ságnak az az értelmezése, hogy az önkén
tes egyesülést jelent a természettel -  ami 
nem más, mint az isteni erőnek valami
fajta koncentrátuma. Így aztán az erköl
csös élet egyfajta önigazolás, bizonyítása 
annak, hogy az egyén bele kíván épülni a 
világ isteni egységébe. Ygy aztán képessé 
válik arra, hogy helyes módon kívánjon
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és lemondjon dolgokról, saját „belső” 
energiáit olyannyira föl tudja szabadíta
ni, hogy semmiféle „külső” erő nem tudja 
legyűrni. Jól visszaadja ezt a gondolko
dásmódot a következő idézet: „Ami az 
istenek hatalmában van, azt a megfonto
lás hatja át, de még a véletlen műve sincs 
a természet nélkül, az is a megfontolás
ból irányított össze ha tás és láncolat ere
dője... Ami az össztermészet velejárója, 
ami annak fenntartására szolgál, az a 
természet minden egyes részének javára 
van... Ezzel elégedj meg, ez legyen az 
alapelved... Egyszer már rá  kell eszmél
ned, hogy milyen az a világrend, amely
nek része, vagy milyen az a világot kor
mányzó elv, amelynek kisugárzása vagy, 
s hogy kimért az időd, és ha nem haszná
lod fel kedélyed derítésére, elszalad, s 
nincs több lehetőség.” (Marcus Aurelius 
elmélkedései -  Európa, Budapest 1983. 
18-19.0.)

„A szél fú ahová akar, és annak zúgá
sát hallod, de nem tudod honnan jő és 
hová megy; így van mindenki, aki Lélek
től született” (Jn 3,8) Ennek az igének 
fényében szeretném megkezdett témánk, 
a nyugalom vizsgálatát befejezni. Ehhez 
először egy-két exegetikai széljegyzet: to 
pneuma hópou -különös jelentőséget ad 
főnevünknek a szél-lélek paralellalak. 
Egyfajta sajátos dinamikát sugall ill. té
telez föl, amit csak alátámaszt az, hogy 
„ahová” -  célhatározónk mindig a moz
gást jelző igékkel összekapcsolódva je
lentkezik. Hé főné: a hang -  az is, mely 
hallatszik anélkül, hogy annak gazdája
ként valaki is látható lenne, és mégis 
annyira jellegzetes, hogy egyértelmű sze
mélyre utal. Pothen-honnan: ehhez lásd 
Jn 7,27k vagyis milyen eredetből. Hupa- 
gei-megy: tk rejtett, titkolt odábbállásról 
van szó. Ho gegenneeménos - születik: a 
perf. pass. part. alak világosan utal arra, 
hogy ez a fajta „létrejövés” következmé
nye, mégpedig semmiképpen sem egy 
önállóan végrehajtott -  egyenes folytatá
sa egy korábban lezárult cselekvésnek.

A kiszámíthatatlan, kikutathatatlan, 
semmilyen emberi érdek szekere elé be 
nem fogható ERŐ -  lásd Préd 11,5 -  ezek 
szerint mégis közösséget vállalna az 
igencsak korlátolt ember-léttel?

Ez az esemény legplasztikusabban az 
ún. búcsúbeszédekben áll előttünk Jn  14- 
16, a parákleetos-vígasztaló megígérésé- 
ben. Maga a kifejezés az eredeti nyelvben 
a joggyakorlat felől érthető leginkább. 
Olyan valakit jelöl, akit segítségként, 
közbenjáróként igénybe véve aktív szere
pénél fogva a bajbajutott mindenképpen 
létfontosságú személyként vesz számba. 
A vigasztaló az, akinek útja, vagyis bejá
rása van az illetékes hivatalnál. Nem vé
letlen az, hogy Tértüllianus egyenesen 
advocatus-ügyvéd szóval fordítja. Ebből a 
háttérből érthető leginkább az, hogy nem 
a szép szavak „olcsó vigaszáról” van szó, 
hanem arról, mely a kiút, a megmenekü
lés lehetőségét kínálja föl. így válik a 
kikutathatatlan és kiszámíthatlan ERŐ 
a korlátolt ember szolgájává.

Ezt a Vigasztalót azonban nem a mi 
kérésünk „érdemli” ki, hisz jelenlétének 
alapja az elküldő Ige Jn  14,26. Ebből az
tán következik az, hogy a hangsúly az 
ajándék elfogadásán van Jn 14,26k. Je
lenléte tehát egyenes folytatása a Jézus
jelenségnek, Akire vonatkoztatva folytat
ja annak tanítói hivatalát Jn  16,7kk. Ez

a Logos-központúság azért is hangsúlyos, 
mert a Vigasztaló feladata az igazság 
megvallása. Ez a bizonyságtétel az, ami 
éppen azáltal, hogy Jézus folyamatos je
lenlétét hangsúlyozza Jn  16,13kk, felsza
badít egy olyan nyugalomra, mely éppen 
azért mert Őrá épít, állandósul!

Ennek a Vigasztaló által munkált 
nyugalomnak akkor tudjuk igazán fel
mérni értékét, ha rövid exkurzusként az 
ellenpólus, a hazúgság atyjának munkál
kodásának fő vonalát szemügyre vesz- 
szük.

A sátáni erők medreként funkcionáló 
hazugság egyben azt is jelenti, hogy az 
igazság nem egyszerűen egy folyamato
san megújuló filozófiai fogalom, hanem 
sokkal több: éltető ERŐ! A hazugság aty
ja éppen az igazság lényegének kiürese
dését kívánja természetessé tenni... Pla- 
náoo - elcsábít a jó relativizálására, hogy 
aztán planáoo - tévelygésbe vigyen, mely
ről már nincs visszaút Jel 12,9. A lépre 
ment ember az ember-gyilkos markában 
van Jn  8,44 -a nyugalmát elvesztett em
ber mindenfajta „új” áramlattal szemben 
védtelen, vagyis sodródik 2Kor 11,3k.

Vissza kell térnünk röviden a Jel 
12,9-ben szereplő, már előzőleg idézett 
alakra. Planoon áll itt, participiumi alak: 
a jelen idejű melléknévi igenév jelzi, a 
sátán tevékenységének szünet nélküli fo
lyamatosságát „...mint aki tudja, hogy 
kevés ideje van”. Ebben az összefüggés
ben válik kézzelfoghatóvá a Lélek nyu
galmának mássága: nem a környezet in
gerei számára bezárkózó állapot leírása, 
hanem azé az ellenáramlaté, mely a dia- 
bolos soha el nem pihenő hazugságfolya
mával szemben a szeretet ellenállhatat
lan szorongatását munkálja.

Számomra ezt az öszefüggést Jn 
20,21k szemlélteti legkifejezőbben. A 
megriadt-nyugtalan tanítványi seregnek 
adományozott békesség a Lélek ereje
ként, a küldetést hitelesítő felhatalma
zásként kerül itt kifejezésre. Ebből az 
összefüggésből is kitűnik, hogy itt nem 
egyfajta, az egész világra kiterjedő „de- 
militarizált övezet)1 létrehozásáról, vagy 
éppen az emberi jogok helyreállításáról 
van szó. Figyelemreméltó az, hogy az itt 
szereplő eiréenee-békesség az ÓT-ban ill. 
LXX-ban mindig a salom, vagyis az Aty
ától adományozott boldogulás p á r á i é i 
ként szerepel, az ÚT-ban pedig mindig 
Jézus adományaként. Ez a gyökeresen 
más békesség meggyőző szemléltetést 
nyer a tanítványok kiküldetési törté
netében Lk 10,5k, Mt 10,13 is, ahol a 
szolgálatuk „menetleveleként” ölt testet.

Az Atya békességében megnyugvást 
leltek, kik korábban a .harag fiai” voltak, 
a Lélek erejétől hajtatva a békesség esz
közeivé váltak „felsaruzva lábaikat a bé
kesség evangéliumának készségével.”

Az elhívás előzménye az elhívó atyai 
szó előtti kitárulkozás. Ez a kitárulkozás 
az imádság lelkületében nyer alakot.

1 Az imádság annyit jelent: Közel 
engedem magamhoz Jézust.

1.1 Az alapvető felismerés: Jézus 
úton van felénk - minden történésen ke
resztül Ő kíván bennünket megszólítani!

1.2. Problémafölvetés: Mi akadályoz
hatja ezt a találkozást, ill. miért hiúsull 
meg? Felelet: Vele szembesülni csak ott 
lehet, ahol előítéletek és hamis elképzelé
sek már leomlottak. Szükség van tehát a

magunk konstruálta Jézus-kép szétrom- 
bolására, nehogy vakságunkban Néki 
álljunk ellent -  mert nem illik az álta
lunk jóváhagyott keretbe.

L3. Következmény: Jézus a kísérté
seken keresztül vesz munkába bennün
ket, hogy az imdságra ösztönözzön. Ek
kor már csupán rá van szükségem, ill. az 
Ő közelségének bizonyosságára -  nem 
pedig önigazságom igazolására!

L4. Beteljesülés: A teljhatalom fogal
ma tartalmat nyer, hiszen a közel enge
dett Jézus szabaddá tesz az Ő számára. 
Most már tehát nem csupán az Ő nevé
ben, hanem Ő általa...!

L5. „A kísértések nélküli ember örök
ké önállóság nélküli, és hatalmasabb em
berektől és erőktől függő marad. A kísér
tés azonban áttörést hozhat számára az 
áldással és teljhatalommal teljes életbe. 
A kísértés össze fogja törni bennünk 
mindazokat az elképzeléseket, melyeket 
az áldásos és teljhatalommal bíró életről 
önmagunkban alkottunk. Elvezet ázom 
bán arra a senkifóldjére, ahol Isten az Ő 
titokzatos módján ajándékozza az áldást 
és teljhatalmat.” (Martin Fischer An- 
fechtung 1953).

L6. Meditáció: Lukács: 24,13-31
2. Az imádság annyit jelent: Én elné

mulok, hogy Jézus szóhoz jusson és aztán 
üzenhessen -  bennünk és általunk.

2.L Az alapvető felismerés: Jézus be
szélni kíván rajtunk keresztül -  Ő engem 
kíván használni! Szolgáira személyesen 
bízza rá üzenetét, hogy az személyhez 
szóló is legyen.

2.2. Problémafölvetés: Az Ige Atyánk 
teremtő akaratának foglalata, bizo
nyítéka. De mihez kezdjünk akkor saját, 
a teremtés hogyanját meghatározni aka
ró elképzeléseinkkel? Válasz: Konzek
vens módon meg kell tőlük szabadulnom, 
mert hisz a Tteremtő kíván nékünk felha
talmazást adni, nem pedig fordítva!

2.3. Következmény: Minden önhatal
mú kezdeményezés, mely nem a belső 
elcsöndesedésből fakad, menekülés Isten 
elől -  a sajátmagam által kreált tevé
kenységbe. „Az elemésztő gonddal Isten
áldás nem jár, sem önzés fájdalmával; de 
imádságra vár.” (Paul Gerhardt)

2.4. Beteljesülés: Az imádság „nagy 
vállalkozása” -  az elcsöndesedés tudatos 
megharcolása azért, hogy ebben a csönd
ben Atyánk szava érthetővé váljék -  egy
re inkább vérünkké válik. Megértem: 
csak akkor léphetek föl kezdeményező 
módon, ha előbb az Ő kezdeményező Ere
je elérhetett engem. Az imádság így vál
hat a termékeny csönd megélésének gya
korlásává.

2.5. „Hinnünk kell Isten Igéjének ön- 
törvényűségében, abbéin hogy ebből adó
dóan önnönmaga közelíti meg hallgatóit, 
és hogy az a helyes módon eljáró igehir
dető, aki követi az ige útját alkalmazkod
va hozzá, elfogadva azt, egyszóval: aki 
kifürkészi mindazt, amit Isten az Ő Igé
jében mondani kíván. Nem a lelkész az 
tehát, aki ezt az igét mozgásba hozza, 
hanem ez az örökéletű Ige az, amely föl
támasztja és elküldi őt, szájába a teljes 
élet és igazság igéit adva. Nem ő lesz az, 
aki belekényszerül valamiféle teremtői 
szerepkörbe, hanem őt teremtik újjá, ő 
kap személyre szóló megszólítást, talpra 
állító erőt, ő hallhatja meg azt, amit itt és 
most meg kell hallani -  és ezt tovább is 
adhatja. Isten Igéje aktuális, Isten aka
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rata aktuális, és az istentisztelet megha
tározott órájában az egyértelmű módon 
meghatározott hallgatóságnak valami 
egyértelműen érthetőt akar Isten üzenni. 
Amit Ő üzenni akar, azt csupán az egyéni 
odafigyelés csöndjének merészsége tudja 
megérteni, és csupán annak lesz monda
nivalója, aki így tud „oda-hallgatni”. 
(Martin Fischer: Anfechtung des Predi- 
gers heute 1953)

2.6. Meditáció: Acta 9,1-11.
3. Imádkozni annyit jelent: tudato

san vállalom saját kiszolgáltatottságo
mat, hogy Isten segíteni tudjon rajtam.

3.1 Az alapvető fölismerés: Atyánk 
segítsége nem fogható be az önigazolás 
keresésének, és a tekintély igazolásának 
szekere elé.

3.2. Problémafölvetés: Mihez kezd
jünk tehát a szakértelemmel? Hiszen an
nak akár elméleti-előkészítő, akár gya
korlati-kivitelező szakaszát vizsgájuk, 
erős ellenhatást tapasztalhatunk. Az el
őbbit képviselő annak logikai-bizonyító 
jellegénél fogva hamar átcsúszhat a 
csakazértis-igazság hangsúlyozásainak 
átvételére: míg az utóbbira támaszkodó a 
„nincsújanapalatt-nézőpont” fásultságá
nak foglyává válhat.

3.3. Következmény: A pozitív tartal
mú tudás tehát nem a szakértelem, ha
nem a kiválasztás bázisán jelentkezik. 
Hajtóereje éppen ezért a hálaadás, mely 
abból a soha meg nem erőtlenedé csodál
kozásból táplálkozik, mely az elhívás cso
dájának szól (éppen engem választott ki, 
aki annyi bénító korláttal rendelkezem”). 
Ez a hálaadás azonban túlmutat az előb
biekben vázoltakon, hisz kiteljesedése 
egyben-csodálkozás az áldássá tevő elhí
vó szó felett.

3.4. Beteljesülés. Az imádság légköre 
a gyermeki rácsodálkozás légköre. Meg
határozó élménye a „bűneim-ellenére- 
szeretet-és-elküld” igazságának napon
kénti átélése. Ez a légkör lehántja rólunk 
önigazságunk fásulttá tevő páncélját -  
mely előbb -utóbb mozgásképtelenné is 
tesz. Imádkozni tehát annyit jelent: az 
önmagam bálványozásának holt isten- 
tiszteletétől megszabadulva felszabadu
lok az Elő Isten szolgálatára.

3.5. Amit elhivatásunk nap mint nap 
meglepetés marad számunkra, addig 
nem fáradunk bele lelkészi szolgálatunk
ba. Mégha egyértelmű is az, hogy a ta
pasztalat segítségünkre van, a gyakorlat 
állóképességet ad, és hivatásunk bizo
nyos fokig szakmaként is elsajátítható, 
mégis, hivatalunk most beteg, ha ez a 
tapasztalat, gyakorlat és szakmai isme
ret az afölötti csodálkozásunk és hálánk 
legyengülését eredményezi, hogy mi 
mindannak ellenére, ahogy magunkat is- 
meijük, mégis kiválasztattunk és Urunk 
népét rajtunk keresztül keresi föl, hogy 
megvilágítsa, táplálja és vezesse.” (Jean 
von Allén: Diener sind wir 1958, Quell 
Verlag)

3.6. Meditáció: 7,6-10 (Lukács)
4. Imádkozni annyit jelent: várako

zom addig, amíg Isten cselekszik, mert 
számomra az Ővele ápolt közösségem el
mélyítése mindennél fontosabb.

4.1 Az alapvető fölismerés: Atyánk 
közelében eddig haszontalanul, önző cé
lok elérésének érdekében elfecsérelt 
energiáink alkotó erőkké alakulnak át.

4.2. Problémafölvetés: Saját alkal
matlanságomnak hangsúlyozása nem

olyan álcázást jelent csupán, mely 
passzivitásomat teszi elfogadhatatóvá és 
indokolttá? Isten eszközeként nincsen 
semmiféle kreatív szerepem, csupán a 
vak engedelmesség a feladatom?

4.3. Következmény: Mivel nem egy 
halott, hanem élő Istenem van, ezért én, 
az Ő szolgája sem lehetek cselekvéskép
telen, hanem teremtő erők hordozójává 
kell válnom. Ezek az energiák azonban 
nem az én aktivitásom, hanem a Tteremtő 
szándékának maradéktalan érvényesü
lése által szabadulnak csak föl. Ő az, Aki 
ezt a lepusztult világot a mindent átfogó 
újjáteremtés csodájára készíti föl; nekem 
tehát ezt a megújulást nem előmozdíta
nom, hanem néki teret engedve kiszol
gálnom kell.

4.4 Beteljesülés: Az imádság olyan 
folyamat, mely Atyánkkal ápolt közössé
günk elmélyítését szolgálja. Mindez úgy 
valósul meg, hogy az újjáteremtés esemé
nyének bibliahű látását eredményezi. Ez 
a látás megszabadít a „olyan mértékben 
új, amilyen mértékben önmagamat meg
újítom”- gondolkodás kény
szerképzetétől.

4.5. „Miképpen kaphatnánk meg hi
vatásunkhoz a teljhatalmat, ha nem en
gedjük Istent Istenként érvényesülni? Az 
Ige szolgálata a jövőben merész dolgonak 
számít majd -  mindig is annak számított 
„Uram küldj, tikit küldeni akarsz”. Tálán 
legszívesebben leráznánk magunkról fe
lelősségünk terhét? Ő, bárcsak adná az 
Isten, hogy mindazok, akik nem akarják 
magukat teljesen tíz Ő követségének 
szolgálatába odaszánni, azok mind idő
ben félreállnának! De ha maradunk, tu 
domásul véve felelősségünk súlyát, ak
kor valóban össze kell szednünk magun
kat. „Itt vagyok, küldj el engem.” Nem 
prófétákká vagy apostolokká kell vál
nunk -  csak semmi túlfeszltettség! - ,  de 
ajkainknak szólnia kell az örömüzenetet, 
Istennek eleven és maradandó Igéjét, be
lekiáltva azt abba a zajba, melyet a tá 
bort bontó nép csap. Nem emberi szót, 
emberi nyelvvel az Isten szájából szár
mazó szót. Nem az idők szavát ennek a 
mostani kornak az örökkévalóságból 
származó Igét. Nem olyan szót, melyet az 
emberek hallani akarnak, Igét, ami in- 
gerli őket és Aki taszítólag hat rájuk an
nak ellenére, hogy jobban szükségük van 
rá, mint a kenyérre. Bennünket is inge
rel, és ránk is taszítólag hat, annak elle
nére, hogy jobban szükségünk van rá, 
mint a kenyérre. Mert azt meri feltételez
ni rólunk, hogy el kell veszítenünk éle
tünket ahhoz, hogy megtaláljuk azt. Ho
gyan is képviselhetnénk teljhatalmúan 
ezt az igét, ha mi magunk nem engedjük 
érvényesülni saját életünkben? Hogyan, 
ha az Ő igénye számunkra túlzásként 
hat, és éppen ezért sajátmagunk barká
csolta fedezékekbe futunk-bújunk el el
őle?” (Ottó Schnitze: Junge Kirche, 1935)

4.6. Meditáció: Lk 24,49, Acta 
l,12kk,2,lk

5. Imádkozni annyit jelent: Összpon
tosítani mindarra, amit Isten üzen, hisz 
az Ő Igéje cselekvő Erő, mely általunk is 
„történni” akar. Ez az összpontosítás a 
bűnbocsánat kegyelme által a félelem bé
nító szorításától megszabadult lélek ke
gyelmi ajándéka.

5.L Az alapvető fölismerés: Atyánk 
cselekedetei egészen más szálon futnak, 
mint az enyémek. Ahhoz, hogy azonosul

ni tudjak az Ő gondolkodásmódjával, 
tudatomnak, -  természetes gondolkodás- 
módom foglalatának -  újból és újból túl 
kell lépnie saját magán. Ezt a küszöböt 
csak akkor léphetem át, ha rádöbbenek: 
Szükség van az akarat döntésére, vagyis 
be kell látnom; magától (amtól!) nem 
megy!

5.2. Problémafövletés: Nem vezet-e a 
saját korlátok átlépésének szükségessé
gét hirdető elképzelés a misztikus öntúl- 
haladás zsákutcájába? Az akarati döntés 
hangsúlyozása nem szolgálhat-é egy ra
jongó típusú, önmegváltó jellegű keresz- 
tyénség igazolásaként? Es végül: Nem 
valamiféle illuzórikus, délibábos célkitű
zésről van ebben az esetben szó, melyet 
elérni legföljebb az öncsalás árán lehet?

5.3. Következmény: Mivel ezen az 
úton igen sok buktatóval kell számol
nunk, szükségesnek látszik egy olyan el
lenőrzési pontnak beépítése, mely viszo
nyítási alapként megóv bennünket az 
evangélium szellemétől idegen utak -  
vargabetűk -  végigjárásától. Ez az ellen
őrzési pont a bűnbocsánat kegyelmi aján
déka, mely az ember részéről, akarati 
döntéseként a bűnbánat készségét mun
kálja. Ez utóbbi a személyiség legna
gyobb harca, és kiteljesedésének legna
gyobb ígérete is egyben. Harc azért, mert 
vyból és újból tudatosítanom kell magam
ban: problémáim, kudarcaim nem a kör
nyezetem vagy saját személyiségem mű
ködési zavaraiból fakadnak, és éppen 
ezért a megoldás sem ezeknek a jelensé
geknek értelmezése által lesz enyém. Be 
kell látnom: Minden baj gyökere az Is
tentől egyedül elnyerhető bűnbocsánat 
hiánya, mely megoldási javaslatként ki
zárólag a bűnbánat útját hagyja szaba
don még akkor is, ha úgy érzem: megbán- 
nivalója csupán a körülöttem élőknek 
van. Kiteljesedés azért, mert egy eddig 
soha nem ismert, bennünket kül- és bel
világunk formálódásától egyre inkább 
függetlenítő, csodálatos békességgel 
ajándékoz meg.

5.4. Beteljesülés: Ennek a békesség
nek megfogható, „mérhető” megjelenési 
formája, „mértékegysége” a belső felsza- 
badultság. Ez, a sokféleképpen körülír
ható félelem-nélküliség, az Atya bűnbo
csátó szeretetének folyamatos átéléséből 
fakad. A félelem belső fékjei u.i. egy lelki 
hatalomátvétel következményeiként lép
nek működésbe, blokkolnak le. Igen, ami 
hatalmasabb nálam, attól félni kezdek, 
és éppen ezáltal nyer hatalmat fölöttem. 
Az imádság az a csatorna, melyen ke
resztül találkozom azzal a hatalmas Is
tennel, Aki teljhatalmát nem az én leigá
zásomra, hanem fölszabadításomra 
használja. Ez az öröm, -  hogy Ő nem 
olyan, mint az engem csak kiszipolyozni 
akaró többi hatalmasság -  hajt engem 
oda Hozzá olyannyira, hogy egész életem 
egyre inkább imádsággá válik.

5.5. „Lelkem, személyiségem ennek a 
világnak lelkületétől átitatott; dekon- 
centrált vagyok, ami alatt azt értem, 
hogy érzéseim és vágyaim kiszolgálta
tottja vagyok, olyanvalaki, aki híjjával 
van mindannak a belső szabadságnak és 
készségnek, mely a felebarát szolgálatá
hoz szükséges, Istennek Igéje előtt bezár
kózom (annál inkább nyitott vagyok, mi
kor az újság, vagy a napi események 
pletykáiról van szó!), csupán magamnak 
és nézeteimnek élek (talán éppen nagyon
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kegyes nézetekről van szó). Mindez már 
munkanapom kezdetén sűrű ködként ne
hezedik rám. Ezen a ködfalon azonban át 
kell tömöm, egyébként hogyan tudnék a 
mellettem élőn segíteni? Magyarán: bű
nömnek el kell takarodnia az útból. Ezért 
kell imádkoznom.” (Eduard Thumeysen: 
Die Lehre von dér Seelsorge, Theologis- 
cher Verlag Zürich 1980. 169.0.)

5.8. Meditáció: Ézsaiás: 6,1-8
6. Imádkozni annyit jelent: kész va

gyok a megújulásra! Mivel azonban az 
Atya ezalatt nem az eszmék szabad 
áramlásának talaján álló nézetváltozta
tást érti, ezért az imádság lényege marad 
a tisztázó munka. Ennek végeredménye 
az, hogy az imádság levegőjében megtisz
tult gondolkodásom képessé válik az 
örökkévaló-időtálló értékek, és az üres 
divatirányzatok közötti különbségtétel
re.

6.1 Alapvető fölismerés: A hiteles 
megújulásnak előzménye van! Ez az előz
mény abban a belső kényszerben ölt tes
tet, mely engem az embertársaim fölé 
hajt. Ének során két dologra eszmélek rá: 
arra, hogy ők sokkal nagyobb válságban 
vannak, mint azt én elképzelni tudtam: 
másrészt pedig éppen ezért sorsuk alap
vető megváltozásához a legőszintébb se
gítőkészség sem nyújthat elég erőt. Az 
így átélt emberi tehetetlenség -  mely 
csak a félmegoldásokkal meg nem elége
dő változtatni-segíteni-akarás nyomán 
válik érzékelhetővé -  hajt oda a Minden 
Megújulás Urához.

6.2. Problémafölvetés: Nem tesz ez a 
megközelítési mód bennünket a relativiz
mus képviselőivé? Nem kérdőjelezzük 
meg így mindazokat az őszintén jószán
dékú kezdeményezéseket, melyek szin
tén az emberi együttélés minőségének 
megjobbításán fáradoznak? Nem tá
masztunk-e ezzel mesterséges ellentéte
ket ott, ahol inkább az erők összpontosí
tása lenne a feladatunk?

6.3. Következmény: Mivel az evangé
lium lelkületétől idegen mindenfajta sze
retetlen ítélgetés, ezért tisztáznunk kell: 
esetünkben olyan normákról van szó, 
melyeket csupán magunkon, a Krisztus
hoz tartozókon kérhetünk számon! Ép
pen Krisztus Önmagát nékünk ajándé
kozó szeretetének fényében válik egyér
telművé, hogy az önkiigazítás ill. -  
korrekció képességével semmire sem me
gyünk. Ő nem valami ÚJ-ságot kíván 
megismertetni velünk, hanem életünk 
régi, eredeti rendeltetésére akar ráesz
mélteim bennünket, vagyis: „Vissza a 
forráshoz!” A megújulás igazi kérdése te
hát éppen ezért nem az: melyek azok a 
jelenemben kibontakozó szellemtörténeti 
áramlatok, melyekhez igazodnom kell, 
hanem sokkal inkább ez: melyek azok az 
ősi igazságok, melyeket erőteljesebben 
kell hangsúlyoznom-képviselnem jele
nem szellemtörténeti áramlatainak lát
tán?

0.4. Beteljesedés: A megújulásnak ez 
a bibliai levegője megszabadít bennünket 
mindenftgta aggodalmaskodástól. Nem 
motoszkál többé bennem a félsz: vajon 
modem vagyok-e, időszerű-e még az, 
amit képviselek, nincs-e itt az ideje a 
lelki nyugdíjbavonulásnak? Ez a fajta 
megszabadulás belső fölszabadultságot 
munkál: elismerésektől, véleményektől, 
divatos segítői-módszerektől és szóla
moktól függetlenül végezhetem munká

mat, -az  egy lényegesre figyelve. Végül 
pedig az imádságnak ez a levegője meg
szabadít a fölösleges kérdések és vála
szok lelket-testet roncsoló hatásától. Is
ten Igéje örök, Isten vezetése egyenesvo
nalú: erre az állandóra koncentrálva 
tudok emb ertársaim életében is örökér
vényű és töretlenül növekvő-gazdagodó 
változást munkálni.

0.5. „Képessé kell válnunk arra, hogy 
bizalommal vájjuk ki az Úrnak óráját és 
örömét: soha ne veszítsük el bátorságun
kat még akkor sem, ha számunkra egé
szen nyilvánvaló gyengeségünk nagysá
ga, és a még előttünk álló útszakasz rö
vidsége. Akár hosszú, akár rövid utunk 
mindenképpen olyan, amilyennek az Úr 
akaija. Mi pedig járjuk végig azt teljes 
hűséggel és odaszánással még akkor is, 
ha közben lábunkat törnék... Az Úr meg
áldja, és megerősíti a jó akaratot.” (Jo
hannes XXIII:Worte der  Güte, St. Benno 
Verlag Leipzig 1973. 96.0.)

0.6. Meditáció: Máté: 6,1-6
7. Imádkoziú annyit jelent: Befoga

dom a változás erőit! Éz a befogadás bel
ső bizonyosságot jelent, mely a lelki bé
kességben nyer alakot. Érmek a bizo
nyosságnak az imádság levegőjében 
izmosodó egyszerűség és alázat nyújt 
táptalajt. így érem el, hogy számomra 
életfolytatásom akkor sem válik kérdője
lessé, ha másokra bizonyságtételem nem 
gyakorol nyilvánvalóan maradandó ha
tást.

7.1 Alapvető fölismerés: Nincs olyan 
szorító kényszerhelyzet, melyben ne le
hetne az evangélium ösvényén haladva 
alapvető változásokat kezdeményezni! 
Az evangélium szolgája személy szerint 
lehet ugyan másoknak akár végletesen is 
kiszolgáltatott, de ugyanez semmikép
pen sem érvényes magára az evangéli
umra! Ezért amilyen mértékben azono
sul az örömüzenettel, olyan mértékben 
függetlenedik az őt lehúzni akaró, egyéb
ként tényszerűen is deprimáló erőktől, 
körülményektől.

7.2. Problémafölvetés: Ezeket a gon
dolatokat követve nem válunk-é magunk 
csigaházába visszahúzódó, önigazult -és 
igazoló farizeusokká? Az evangéliummal 
való egyesülni-akarás nem tesz-e ben
nünket egysíkúan gondolkodó, a rendkí
vüli dolgok iránt érzéketlen, kisstílű vak
buzgókká?

7.3. Következmény: Szükségünk van 
egy olyan lelkületi töltésre, mely lehetet
lenné teszi számunkra a keserű szívvel 
másokra mutogató miattuk-szenvedést! 
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
keresztyénségünk lényegi mondanivaló
ja  a hitetlen-értetlen, és nékünk éppen 
ezért folyton szenvedést-bosszúságot 
okozó külvilágnak szóló szemrehányás 
legyen. Ezért van szükségünk arra a bib
likus alázatra, mely nem a gyengébb be- 
hódolása az erősebb előtt, sem pedig va
lamiféle sunyi magunkdicsőítő erény. En
nek az alázatnak lényegi eleme az 
örömteli szenvedés, mely Krisztus 
Urunk példáján fölbuzdulva csak arra tö
rekszik, hogy hozzá hasonló módon, kész
séges szívvel hordozza keresztjét, ily mó
don egyesülve Megváltójával.

7.4. Beteljesedés: Ennek az alázat
nak öntörvényű dinamizmusa van! Men
nél inkább átjárhatja az imádság levegő
jében megtisztuló gondolatvilágomat, an
nál inkább megajándékozottja leszek

annak a fajta Isten-i teljhatalomnak, 
mely az egyszerűség mágnesként vonzó 
kisugárzóerejében nyer alakot. így nyílik 
ki szemem, és leszek hálás olyan történé
sekért, melyeket korábban mint jelenték
teleneket utamból félresöpörtem, most 
pedig fölfedezem bennük a teljesen újat 
munkáló Úr megváltó akaratának csírá
it. Ezért élhet bennem sziklaszilárd bizo
nyosság: helyemen vagyok, értelme van 
munkámnak -  és ez a fajta biztosság 
fogja hozzám-Hozzá vonzani a körülöt
tem élő bizonytalankodókat.

7.5. „Milyen nyomorúságos színben 
tűnnek föl előttünk e század tudós embe
rei, a föld minden hájjal megkent ravasz- 
kodói, még néhányan a vatikáni diplomá
cia képviselői közül is, ha annak az egye
nességnek és tisztaságnak  fényébe 
állítjuk őket, mely Jézus és az Ő szentje
inek alapvető nagy tanításából szárma
zik! Ez az az egyértelmű bizonyosság, 
mely a világ bölcsességét megszégyeníti, 
és amely a napnál is világosabban képvi
seli mindazt, melyet a tapintat és az igazi 
méltóság, a tudomány, az emberről és a 
társadalomról szóló tanítások csúcstelje
sítménye elért és tartalmaz, válaszként 
az idők, helyek és körülmények kihívása
ira... Úr Jézus, őrizd meg bennem azt az 
érzékenységet, mely ezt az egyszerűséget 
szereti és gyakorolja, mely alázatban 
tart, egyre közelebb vonzva engem ehhez 
a lelkülethez, hogy lelkek vonzódhassa
nak hozzám, kiknek az üdvösséget aján
dékozhatom.” (U.o. 125.0.)

7.6. Meditáció: Filippi: 2,1-10
Befejezve: 1991. július

Hecker Róbert
metodista lelkész

Irodalomjegyzék 1 11

1. Wilhelm Gesenius: Hebraeisches und ara-
maeisches Handwörterbuch (Springer, 
Berlin 1957)

2. Schirlitz-Eger: Griechisch-Deutsches Wör-
terbuch zum Neuen Tfestament (Emil 
Roth, Giessen 1908)

3. Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar
szómagyarázat (Református Zsinat, Buda
pest 1983)

4. Biblikus teológiai szótár (Szent István Tár
sulat Budapest, 1986)

5. Philosophisches Wörterbuch (Kröner Stutt
gart, 1978)

6. E.M. Bounds: Prediger und Gébét (Ebner
Ulm, 1966)

7. Olaf Hallesby: Az imádságról (Evangéliumi
Iratmisszió)

8. Kari Kampmeger: Das teure Predigtamt
(Evangelische Verlagsanstalt Berlin,
1959)

9. Julius Schniewind: Die geistliche Emeue-
rung des Pfarrerstandes (Evangelische 
Verlagsantalt Berlin 1963)

10. Johannes XXIII: Worte dér Güte (S t Benno 
Verlag Leipzig 1973)

11. Albert Schweitzer: Du aber folge mir nach
(Evangelische Verlagsanstalt Berlin,
1981)

12. Johannes Seitz: Aus seelsorgerlichen Brie- 
fen (Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 
1958)

13. Eduard Thumeysen: Die Lehre von dér 
Seelsorge (Theologischer Verlag, Zürich 
1980)

14. Emil Brunner: Um die Emeuerung dér 
Kirche (Gotthelf Verlag Bem und Leipzig 
1934)

5



Evangélikusok a nagyviligban

Előzetes
a „Pályám emlékezete” 
c. sorozathoz

Emlékiratokat írni még 
korai lenne, de életemnek egy 
fontos szakasza -  32 év külföl
dön -  lezárult. Mégsem ez az, 
ami írásra késztet, hanem az, 
hogy az utóbbi időben sokat 
hallottunk arról, milyen ne
héz volt az elmúlt 40 év alatt 
Magyarországon lelkésznek 
lenni. Ez alatt az idő alatt ma
gyar evangélikus lelkészek 
többen éltünk külföldön. Lé
tezésünkről csak szórványo
san hallottak az itthoniak, 
akkor sem túl sok jót. Tálán 
többen gondolták is .könnyű 
nekik”.

Ez valóban igaz is. Ott 
nem kellett félnünk, sokmin
dent megtanulhattunk, jobb 
anyagi körülmények között 
éltünk, s talán az evangéliu
mot is könnyebb volt hirdetni. 
Szeretnék mégis valamivel 
többet írni erről az életről, 
nem önigazolásként, hanem 
azért, mert sokan nem tud
nak róla, vagy igen hamis ké
pük van arról, mit is jelentett 
külföldön magyar lelkészként 
élni.

Bizonyára úgy tűnik, 
hogy mi a könnyebb utat vá
lasztottuk. De hadd mondjam 
el, hogy nem volt könnyű el
menni. Először is azért nem, 
mert mindnyájan éreztük, 
hogy itthon volna a helyünk, 
mégis hittük, hogy az adott 
helyzetben többet tehetünk 
külföldön. Másodszor nem 
volt könnyű mindenkit itt
hagyni bizonytalan időre, ta
lán örökre. Mi akkor nem 
utazni mentünk, hanem el
hagytuk hazánkat. Nem volt 
könnyű egy fogkefével, egy 
bibliával és egy váltás alsóne
művel nekivágni a világnak. 
Akik akkor a menyílt lehető
ségek ellenére ezt nem tették 
meg, bizonyára ilyen megfon
tolás alapján maradtak itt
hon.

Ebben a helyzetben nagy 
öröm volt megtapasztalni, 
hogy mennyi jóindulattal és 
segltőkészséggel találkoztunk 
idegenben. Nemzeti tragé
diánk nyomán sokfelé omlot
tak le korlátok és előítéletek 
emberek között, s az áldozat- 
készségnek szép példáit ta 
pasztalhattuk meg.

Nagy öröm volt, hogy rög
tön lehetőségünk nyílt arra, 
hogy honfitársaink között az 
evangélium vigasztaló erejé
vel szolgálhattunk, de ez vég
ső fokon mégsem különbözött 
sokban attól, amit egy szór
ványszolgálat jelentett Ma

gyarországon. Sokat utaz
tunk és bolyongtunk idegen 
városokban a nyelvvel küzd
ve, míg egy-két magyarra ta
láltunk. Nem volt könnyű 
mindig kérni (koldulni) hol 
pénzt, hol templomot, hol 
nyomdát, nem volt könnyű 
megnyerni hatóságokat és mi- 
nidg mások jóindulatából él
ni, mert nekünk semmink 
sem volt.

A „menekült” életforma 
után következett az újabb ki
hívás, amikor otthonra kellett 
találni abban az országban, 
ahova legtöbben egy véletlen 
folytán kerültünk. Nekem egy 
dániai ösztöndíj jutott, bár 
jobban szerettem volna Né
metországban tanulni, mivel 
németül már tudtam valamit. 
A munkaközösség mégis úgy 
döntött, hogy Dániába men
jek, mivel ott még senki sem 
volt. Ennek a döntésnek ké
sőbb nagyon örültem, mert 
igaz ugyan, hogy nehéz a dán 
nyelvet megtanulni, s mikor 
magyarországi évfolyamtár
saim már a szigorlatra ké
szültek, én még csak éppen az 
alapvizsgán voltam túl, de 
közben egy új világ is meg
nyílt előttem.

Csodálattal és csodálkoz
va ismerkedtem az északi 
kultúrával. Csodálattal, mert 
olyan megnyerőék voltak a 
dánok, olyan nyílt és egyenes 
a dán gondolkodásmód, cso
dálkozva, mert szinte minden 
másképpen volt, mint ahogy 
azt eddig tanultam vagy meg
szoktam. Az ország a tenger
ben fekszik, s ez határozza 
meg életszemléletüket. Dáni
ának nincsenek határai, mert 
a tenger, ami határ volna, ép
pen a határtalanságot és sza
badságot jelképzei. Míg ná
lunk néphullámok söpörtek

végig az idők folyamán, Dáni
ában a viharok, a természet 
erői jelentik a legyőzendő el
lenfelet. A keresztény külső 
alatt tovább él az északi mito
lógia hatása, az ember tiszteli 
a természetet és igyekszik a 
titokzatos erőkre figyelni, 
azokkal szövetségben élni.

Aztán elérkezett a szigor
lat ideje. Ez Magyarországon 
sem volt könnyű, de ott, ahol 
természetesnek veszik, hogy 
az ember ismeri a német és 
angolnyelvű szakirodalmat, 
sőt svédül is olvas, ott az em
ber igen kicsinek érzi magát.

Közben feleségűi vettem 
egy dán lányt, 1963-ban lel
késszé szenteltek a helsingöri 
dómban, 66-ban megkaptam 
az állampolgárságot és telje
sen dánnak éreztem maga
mat. -  Mint később kiderült, 
azért mégsem voltam az.

Egy Koppenhága melletti 
20 ezer lelkes gyülekezetben 
lettem harmadik lelkész. Ha 
akkor vidékre kerültem vol
na, életem talán egészen más
képp alakult volán. Itt azon
ban futószalagon végeztem a 
keresztelést, konfirmációt, te
metést. Az első két évben 
mindenben követtem lelkész
társaimat, mindent úgy csi
náltam, ahogy ezt elvárták tő
lem. Sok dicséretet kaptam, 
ami azonban egyre inkább nö
velte bennem a feszültséget.

Szinte felháborodva néz
tem, hogy milyen jól és milyen 
könnyen élnek a dán lelkézek, 
s mennyire nem csinálnak 
problémát abból, hogy híveik
nek 90 százalékát csak kará
csonykor látják, vagy akkor 
se! Közben jöttek a hírek ott
honról: elmozdításokról, le
tartóztatásokról. Egyre in
kább éreztem a feszültséget a 
kényelmes népegyházi beren

dezkedés és a hitvalló keresz
tény bizonyságtétel között. 
Bonhoefer gondolatai jutottak 
egyre eszembe az olcsó kegye
lemről. Aztán Kierkegaardot 
olvastam, aki arról írt, hogy a 
hit személyes döntéssel jár, a 
keresztény bizonyságtétel 
életvitelben kell hogy megmu
tatkozzon és áldozatot jelent. 
Lelkésztársaimmal próbál
tam arról beszélni, hogy mi 
becsapjuk az embereket, ami
kor megelégszünk egy ilyen 
gyakorlattal, hogy az egyház- 
tagok 90 százaléka háromszor 
jön élete folyamán templom
ba: keresztelőkor, konfirmáci
óra és talán az esküvőre. Eb
ből nem fakad élet és üdvös
ség. Mit lehet tenni, mondták 
lemondóan, ez már csak így 
van Dániában.

Magyarországon a lelké
szeket általában a helyzetek 
kényszerítgették a bizonyság- 
tételre, a konfliktusok adva 
voltak. Külföldön is megvolt a 
különbség a hit és hitetlenség 
között, de ezek „békésen” él
tek egymás mellett.

Ez így nem jó, mondtam. 
Mit jelent az egyháztagság 
igehallgatás és istentiszteleti 
közösség nélkül? A ceremóni
ák nem üdvözítenek, csak a 
hit. Hogy szavaimnak nyoma- 
tékot adja, a gyülekezeti érte
sítőhöz, mely havonként min
den családnak ment, egy ki
lépési nyilatkozatot
mellékeltem. „Ha templomba 
nem jár, akár ki is léphet az 
egyházból”!

Meglepően nagy vissz
hangja lett ennek a magától 
értődő igazságnak, amit eddig 
senki nem mondott ki. Egy 
éven át tartott a vita, sajtó
ban és gyülekezeti alkalma
kon arról, hogy mi a hit, mit 
jelent az egyháztagság.

Végül, hogy meggyőződé
sem ne csak üres szavakból 
álljon, magamnak kellett ki
lépnem abból az egyházból, 
amely üres ceremóniákat vé
gez, sőt ezt elvben is helyesli. 
Elhagytam a szép paplakot, 
feladtam jól jövedelmező állá
somat és évekig alkalmi mun
kából éltem.

Krisztus követése a kes
keny út keresését jelenti, 
nemcsak egy diktatúrában és 
nem csak 40 évvel ezelőtt, ha
nem itt és most. Ki az, aki 
megtalálja?

Szilas Attila
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Kitekintés az ökumené világába

Egyházi
világhíradó
1991 október - november
Érdekes és nagy jelentőségű hírek érkeztek az 
egyházi világszervezetekből az év utolsó 
hónapjaiban. Beszámolunk az Egyházak 
Világtanácsa új irányvonalának további 
jeleiről, a Vatikán megnövekedett európai 
aktivitásáról, a világ-ortodoxia csúcsán 
végbement fontos személyi változásról és az 
Európai Egyházak Konferenciája sokoldalú 
tevékenységéről ebben a két legutóbbi 
hónapban.
Újjá alakult a legnagyobb európai protestáns 
egyház, a német Evangelische Kirche in 
Deutschland, legfőbb vezető testületé. Fontos 
teológiai dokumentum látott napvilágot az 
Egyházak Világtanácsa részéről, másfelől a 
német, 30 milliós Evangelische Kirche in 
Deutschland új emlékirata formájában, a 
gazdasági világrend és világunk ökológiai 
krízise keresztyén etikai megítéléséről. A 
közép- és Keleteurópa egyházaiból érkező 
hírek azt jelzik, milyen gyökeres változások 
mennek végbe elsősorban a volt Szovjetúnió 
vallási életében.

Egyházak vllágtartácsa

Előzőleg már hírt adtunk 
az Egyházak Vllágtanácsa 
döntő fontosságú, őszeleji ülé
séről Genfben. Újabb hírek és 
értékelések még inkább növel
ni látszanak az új Központi 
Bizottság első tanácskozásá
nak jelentőségét.

Elhatározták, hogy 1993 
nyarára összehívják a Hit és 
Egyházszervezet világkonfe
renciáját a keresztyén egység 
kérdésében. Ugyanebben az 
évben megrendezik az Öku
menikus Ifjúsági Világkonfe
renciát is, először 45 év óta. 
Két újabb ázsiai és egy afrikai 
tagegyház felvételével az öku
menikus világszervezet egy
házainak száma 320-ra nőtt, 
több mint 400 millió hívővel.

A genfi ülésen az EVI új 
irányvonala és új szervezete 
mellett előtérben álltak a Kö
zép- és Keleteurópában végbe
menő nagy átalakulás problé
mái, elsősorban a jugoszláv 
krízis és a Szovjetúnió szét
hullása egyházi következmé
nyei. Ezután kétségtelenül 
nagyobb figyelem fordul az 
EVI-ben is a vallási és etnikai 
kisebbségek jogainak biztosí
tása felé, mint eddig. Egyik je
le volt ennek a változásnak a 
Berlini Fal egy darabjának 
ünnpélyes elhelyezése a genfi 
Központ területén.

Októberben -  30 év után 
először -  tíznapos látogatást 
tett az Egyházak Világtanácsa 
hivatalos delegációja a főtit
kár vezetésével a Délafrikai 
Köztársaság tagegyházainál. 
Tálál koztak és konferenciát 
rendeztek a Délafrikai Egy
háztanáccsal, számos gyüle
kezetét kerestek föl, és tár
gyaltak a kormány és az ellen
zéki csoportok vezetőivel is. 
Emilio Castro főtitkár elítélte 
nyilatkozatában a még jelen
lévő, véres faji feszültségeket, 
és korainak mondta a külföldi 
gazdasági szankciók meg
szüntetését. Mert a megkez
dődött nagy átalalkulás elle
nére „az apartheid épülete, 
sajnos, még szilárdan áll”. 
Csak a tényleges átalakulás 
után lehet majd szó a fehér 
református (búr) egyház felvé
teléről az ökumenikus világ- 
szervezetbe.

Lutheránus Világ- 
_______szövetség

A LVSZ főtitkára, dr. Gun- 
nar Stdlsett, a világszervezet 
és a jugoszláviai evangélikus 
tagegyházak nevében levelet 
intézett az Egyesült Nemze
tek főtitkárához. Levelében 
sürgeti, hogy a véres polgár- 
háború egyre szélesebb kiter
jedése miatt a Biztonsági Ta
nács lépjen közbe és a világ- 
szervezet békefenntartó 
katonai erőket küldjön a meg
gyötört országba, a további vé
rontás és pusztulás megállítá
sára.

Fontos tanácskozást hí
vott össze a Világszövetség no
vember elejére a svédországi 
Söraaker városába. Az Euró
pa 27 országából érkezett egy
házi delegátusok arról tanács

koztak, hogyan kell ma végez
ni Európában a misszió és 
evangélizáció szolgálatát. Az 
leőadók között volt dr. Hafens- 
cher Károly is, aki felhívta a 
delegátusok figyelmét arra, 
hogy újabb s ezúttal „gazdasá
gi vasfüggöny” oszthatja meg 
Európát. A jugoszláviai evan
gélikus delegátusok részéről 
megrázó beszámoló hangzott 
el országuk helyzetéről a véres 
polgárháborúban.

Vatikán

Elkezdődött Rómában, a 
pápa elnöklete alatt, Európa 
római katolikus püspökeinek 
rendkívüli zsinata, amely de
cember 14-ig tart. Fő témája 
az evangélium-hirdetés szol
gálata a mai Európában. A zsi
nat eredményéről annak befe
jezése után tudósítunk. A Va

tikán meghívást küldött pro
testáns és ortodox egyházi 
megfigyelőknek is részvételre. 
Oroszország, Görögország és 
Románia ortodox egyházai, a 
két egyház közötti súlyos fe
szültségekre hivatkozva, el
utasították ugyan a meghí
vást, de a protestáns megfi
gyelők mellett bejelentették 
részvételüket a konstantiná
polyi patriarchátus, Bulgária, 
Georgia, Örményország és 
Szerbia ortodox egyházai.

Európaszerte nagy feltű
nést keltett és a médiák szen
zációja volt az az Ökumenikus 
istentisztelet, amelyen a Szent 
Péter székesegyház főoltárá
nál jobbján a finn evangélikus 
érsekkel II. János Pál pápa vé
gette a szolgálatot. Ez volt az 
első alkalom, hogy a római ka
tolikus világegyház főtemplo
mában protestáns egyházi ve
zetők végeztek liturgikus szol
gálatot, együtt a pápával. A 
közös istentisztelet alkalma a 
svéd származású Szent Brigit
ta 600 éves jubileuma volt, aki 
svéd királzi családból szárma
zott; házasélete (nyolc gyer
mek) után női szerzetesrendet 
alapított Rómában és annak 
első főnöknője volt. A rendnek 
ma négyezer tagja van tíz eu
rópai kolostorban.

Egyházi és világi lapok ezt 
az eseményt az ökumenikus 
mozgalom új fordulatának ne
vezték. Az Itáliai Evangélikus 
Egyház viszont hivatalos nyi
latkozatában kritikát gyako
rolt a közös intentisztelet 
ilyen túlértékelése fölött a tö
megkommunikáció részéről. 
Szerinte a pápa értékes gesz
tusa az evangélikus egyház 
iránt nem homályosíthaja el a 
még meglévő lényeges különb
ségeket a két egyház között. 
És megjegyzi, hogy csak két 
északi evangélikus egyházat 
hívtak meg, de elfelejtkeztek 
Itália evangélikus egyháza 
meghívásáról.

Új ökumenikus pátriárka 
a világ ortodox egyházai 

_________ élén_________

Október elején szívinfark
tusban elhúnyt a 77 éves I. De- 
metrios konstantinápolyi öku
menikus pátriárka, a 300 mil
liós világ-ortodoxia elismert
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lelki vezetője a hét ortodox 
pátriárka között. Mint az öku
menikus mozgalom egyik 
megbecsült vezetőjét méltat
ták az egyházak világszerte, 
aki Isztanbulban nehéz körül
mények között végezte lelki 
vezetői szolgálatát.

Utódát október végén vá
lasztották meg és november 
elején iktatták be Isztanbul
ban magas tisztségébe. Berta
lan (Bartolomeus), az új pátri
árka, mindössze 51 éves; az el
hunyt Demetrios legközelebbi 
munkatársa és chalcedoni 
metropolita volt eddig. Chalki- 
ban, Rómában, Münchenben 
és Genf-Bosseyban végezte ta
nulmányait. Münchenben 
evangélikus teológiai stúdiu
mot folytatott. Hét nyelvet be
szél. Több mint negyed század 
óta vesz részt az Egyházak Vi
lágtanácsa munkájában. Can
berrában a Központi Bizottság 
tagjává választották. Jól is
mert egyházi nyitottságáról és 
diplomáciai képességeiről. Ez 
utóbbira valóban szüksége 
lesz: egyfelől sikerre kell vin
nie a 15 ortodox egyház között 
hosszú évek óta húzódó tár
gyalásokat a pánortodox zsi
nat összehívásáról, másfelől a 
Vatikán és az ortodox egyhá
zak egy része közt fennálló sú
lyos feszültségekben kell a 
megoldáson munkálkodnia.

Európai egyházak konfe
renciája

Ezen az őszön rendkívül 
aktív munkát végzett a 120 
európai tagegyházat átfogó 
ökumenikus szervezet. Genf- 
ben tartották meg az európai 
Ökumenikus menekültügyi 
szolgálat első munkatárs-kép
ző konferenciáját szeptember 
végén. A szakismereteket adó 
konferencián elsősorban a kö
zép- és keleteurópai egyházak 
küldöttei vettek részt. Az EEK 
részéről 24 tagú megfigyelő
csoport volt jelen a Helsinki 
Szervezet moszkvai, emberi jo
gi kérdésekkel foglalkozó ta
nácskozásán.

Október Kréta szigetén, az 
Ortodox Akadémián 26 euró
pai ország egyházi képviselői 
tanácskoztak a következő té
máról: ,A misszió gyakorlati 
távlatai az átalakuló Európá
ban”. A konferencia legfonto
sabb eredménye: a szekulari
zált Európában az egyházak 
csak ökumenikus együttmű
ködésben és a társadalmi dia- 
kónia egyidejű végzésével tud
ják eredményesen végezni az 
evangélizádó és misszió szol
gálatát.

Az EEK elnökségi ülését

Durham angliai városban tar
tották. Értékelték a moszkvai 
és a krétai konferenciák ta
nulságait; foglalkoztak a jugo
szláviai polgárháború és a kö- 
zelkeleti békekonferencia kér
déseivel és a jövő évi, prágai 
jEEK-nagygyűlés előkészíté
sével.

Végül november közepén 
az EEK és a CCEE (Európa 
RómaiKatolikus Püspöki Kon
ferenciáinak Tanácsa) újabb 
magasszintű Európai Egyházi 
Tanácskozást tartott a spa
nyolországi Santiago de Com- 
postellában. Nyolcvan európai 
egyházi vezető tanácskozott 
az egész kontinenset átfogó 
ökumenikus evangélizádó és 
misszió ügyéről, a jugoszláviai 
egyházak helyzetéről és a ró
mai katolikus-ortodox egyházi 
feszültségekről a kontinens 
keleti felében. Duprey vatiká
ni püspök elismerte, hogy ré
szükről történtek hibák, de a 
kapcsolatok megújítására hív
ta az ortodox egyházakat. Fog
lalkoztak a keleteurópai nari- 
onalizmus kísértéseivel, a 
korlátlan kapitalizmus veszé
lyeivel és a szektás irányzatok 
erőszakos módszereivel Euró
pa egyes részeiben.

_____ Németország
Az ősz elején az Egyházak 

Világtanácsa, valamivel ké
sőbb pedig az Evangelische 
Kirche in Deutschland (a né
met protestáns egyházak szö
vetsége) tette közzé -  a május 
pápai „Centesimus annus” szo- 
dálendklikát követően -  rész
letes állásfoglalását az igazsá
gos gazdasági világrend és a 
keresztyén ökonómiai-ökoló
giai szodáletika legfontosabb 
kérdéseiben.

Az Egyházak Vűágtanácsa 
első ízben foglalt állást a „sző
ri ális piacgazdaság” mint egy 
igazságosabb gazdasági világ
rend alapja mellett. Csődöt 
mondott - állapítja meg az 
EVI-dokumentum - mind a 
szodalista tervggazdaság, 
mind a korlátlan kapitaliz
mus. Ezért mindkét rendszer 
pozitív összetevőit kell a jövő
ben érvényesíteni, a világban 
olyannyira különböző, konk
rét helyzetek gondos figyelem- 
bevételével. Az etikai-szodális 
korlátok nélküli, szabad gaz
dasági verseny tengernyi szo- 
riális igazságtalansághoz, né
pek és országok megnyomoro- 
dásához és a természet 
pusztulásához vezetett a világ 
számos részében. Ezért a ke
resztyének csak olyan gazda
sági struktúrákat támogathat
nak, amelyek a szegények és

bajbajutottak segítésére, a szo
ciális igazságtalanságok kikü
szöbölésére és az ökológiai 
pusztulás megállítására irá
nyulnak.

Az Evangelische Kirche in 
Deutschland, a harmincmilli
ós német protestantizmus át
fogó szervezete, október elején 
hozta nyilvánosságra hasonló 
témájú állásfoglalását egy 
„Denkschrift” keretében ezze- 
la címmel: ,A köz java és az 
egyéni haszon”. Legfontosabb 
megállapítása így hangzik: „A 
keresztyének alapvetően igent 
mondanak a szociális piacgaz
daság útjára, mivel az nem áll 
ellentétben a hittől meghatá
rozott cselekvés irányával, ha
nem inkább nyújt lehetősége
ket az igazságosság és a fele
baráti szeretet követésére.” Az 
emlékirat szerint az etikai 
korlátok nélküli kapitalizmus 
és a szocializmus tervgazdál
kodása mamár elavultak, 
nem igazi megoldások. És ál
landóan szükség van a „szociá
lis piacgazdaság” modelljének 
korrekciójára is a sokféle eltérő 
kontextusban, így a szegények 
és gyengék hatékony védelmé
re, az adósság-krízisek megol
dására, a világméretű környe
zetpusztítás megállítására. A 
globális, az igazságosságtól és 
ökológiai felelősségtől irányí
tott, igazi „szociális piacgazda
ság” nagy változásokat köve
tel mai világunk ökonómiai 
gondolkodásában és tényleges 
gyakorlatában - állapítja meg 
az EKD emlékirata. A széles
körű , kedvező egyházi és vilá
gi visszhang szereint ezzel a 
dokumentummal a reformárió 
egyházainak szodális tanítása 
igen jelentős alapiratot nyert. 
Nemcsak az egyházi közvéle
mény, de a nagy politikai pár
tok (CDU-CSU, SPD) is egyer- 
tértően és melegen méltatták 
az EKD-dokumentum megje
lenését.

***
Messzeható változások 

mentek végbe a német lutheri
evangélikus és az átfogó pro
testáns egyházszervezetek ve
zetésében.

Ismert, hogy a lutheri re
formáció tartományi egyházai 
Németországban, Egyesült 
Evangélikus Lutheri Egyház 
Németországban (VELKD) el
nevezéssel, külön szervezetet 
alkotnak a lutheri reformárió 
gazdag örökségének megőrzé
sére. A nyugati Bajorország, 
Braunschweig, az Egyesült 
Északelbai Egyház, Hannover 
és Schaumburg-Lippe, a keleti 
új tartományokból pedig eddig 
Szászország és Thüringia 
evangélikus egyházai tartoz

nak hozzá. A hét kifejezetten 
evangélikus egyház 12 millió 
hívőt képvisel; de termé
szetesen a többi tartományi 
egyházban is élnek -  több 
mint 10 milliós lélekszámmal - 
evangélikusok. Az újra egye
sült VELKD október elején 
tartotta első zsinatát Gerhard 
Müller vezető püspök elnökle
tével.

Még fontosabb volt az 
Evangélikus-Protestáns Egy
ház Németországban (Evange
lische Kirche in Deutschland) 
vezető tanácsának újraválasz
tása hat év elteltével. Ehhez a 
legfontosabb német egyház- 
szervezethez 24 evangélikus, 
uniált és református tartomá
nyi egyház tartozik 18.100 
gyülekezettel és több mint 30 
millió hívővel. Az EKD zsinata 
november elején ült össze Bad 
Wildungenben. Fő feladata a 
19 tagú Tanács (Rat) megvá
lasztása volt. Melegen méltat
ták Martin Kruse berlini püs
pök, az eddigi tanácsvezető, 
hatéves munkásságát. A 
hosszú választási eljárás so
rán végül is Klaus Engelhardt 
badenni püspök került az el
nöki székbe, helyettesévé pe
dig Johannes Hempel szász 
püspököt választották m eg. A 
Tanács tagjai még Hirschler 
hannoveri és Stier mecklen- 
burgi püspök, Linnemann 
wesztfáliai egyházi elnök, öt 
női tanácstag és nyolc világi 
tisztségviselő. Engelhardt, az 
új elnök, nem „politikai püs
pök”. Azelőtt teológiai tanár 
volt; liberális beállítottságú és 
közvetítő típusú vezető. Nyi
latkozata szerint a hatalmas 
egyháztest belső megújítását 
tartja legfontosabb feladatá
nak a következő hatéves idő
szakban. A választások mel
lett az EKD új szodáletikai 
emlékirata, a külföldi mene
kültek és az idegenek helyze
te, valamint az ökológiai krízis 
szerepeltek a zsinat napirend
jén.

Amerikai Egyesült 
Államok

Az Istenbe vetett bizalom 
és a hűség a hithez „mindenek 
ellenére” töretlen az Egyesült 
Államok társadalmában -  írja 
az egyik ismert német hetilap 
(Welt am Sonntag) amerikai 
tudósítója. Ezzel nyilván arra 
céloz, hogy komoly krízist oko
zott a legutóbbi öt év során né
hány nagyon ismert „TV-evan- 
gélizátor” sok botránya a val
lásos tömegekben. Így Jim 
Bakker, akit milliók hallgat
tak, s aki, házasságtörési bot
rányai mellett, nagy adócsalá-
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sok miatt nyilvános bírósági 
ejárás során 45 évi börtönt ka
pott és csak nemrég mérsékel
ték börtönbüntetését jó  ma
gatartása” miatt 18 évre. Nyil
vános botrányok törték ketté 
a nem kevésbé híres Jim  
Swaggart lelkész pályáját is. 
Nemrég az amerikai lapok 
újabb botrányáról tudósítot
tak, amikor is egy igazoltató 
rendőr egy prostituálttal talál
ta autójában.

Az amerikai hívő emberek 
azóta kritikusabbak: jobban 
megtanultak különbséget ten
ni az evangélium és néhány 
méltatlan, képmutató hirdető
je között -  írja a lap. A legú
jabb statisztikák szerint az 
USA lakosságának mindössze 
7,5 százaléka vallja magát 
vallástalannak. És most érke
zett hír arról, hogy a nálunk is 
jól ismert Billy Graham, az 
amerikai evangélizátorok 
nesztora, a new-yorki Central 
Parkban nemrég tartotta 
,Amerika legnagyobb létszá
mú istentiszteletét”. Az USA 
„legbűnösebb városában”, a 
gyilkosságok, a kábítószerezés 
és az AIDS listavezetőjében, 
250 ezer ember gyűlt össze 
igehirdetése meghallgatására. 
Billy Graham eddig már 84 or
szágban 110 millió embernek 
hirdette Jézus evangéliumát 
és változatlan erővel folytatja 
szolgálatát a reá bízott üze
nettel: „Isten nem hagyott el, 
Isten szeret titeket!”

Közép- és Keleteurőpa

A svájci Reformiertes Fó
rum  hosszú beszámolót közöl 
a magyar kisebbség és főleg 
Tőkés László nagyváradi re
formátus püspök ellen Romá
niában legújabban indított sú
lyos támadásokról. Az erdélyi 
Református Egyház vezetősé
ge a támadásokat a leghatáro
zottabban visszautasította.

Christoph Klein, az erdélyi 
Szász Evangélikus Egyház 
püspöke, úgy nyilatkozott, 
hogy egyházának lélekszáma 
már 36 ezette csökkent és ha
vonta ezerrel fogy. Jelenleg 
még 69 lelkész teljesít szolgá
latot az egyre kisebb gyüleke
zetekben.

A Lengyel Evangélikus 
Egyház zsinata az ősszel úgy 
döntött, hogy továbbra sem lát 
lehetőséget a női lelkészi szol
gálat bevezetésére a római 
katolikus országban. Viszont 
fokozottan igényli teológiai 
végzettségű nők hitoktatói 
munkába állását.

Az Orosz Ortodox Egyház

i->

elutasította a kormány javas
latát, hogy a Kreml történelmi 
templomai maradjanak kö
zös, múzeumi és templomi 
használatban és állami tulaj
donban. II. Alexy pátriárka 
szerint a világhírű templo
moknak az egyház tulajdoná
ba kell kerülniük.

Az orosz igazságügy-mi
nisztérium a szibériai német
nyelvű evangélikus egyház 
után most elismerte második 
önálló evangélikus egyház
ként Oroszországban az Egye
sült Evangélikus-Lutheri Egy
házat. Közpxintja Szentpéter
vár és eddig 16 gyülekezete 
van.

Valentin ortodox érsek 
külföldön tett nyilatkozata 
szerint az Orosz Ortodox Egy
ház az 1918-ban kegyetlenül 
kivégzett cári család meggyil
kolása helyén emlék-kolostort 
kíván építeni és megindítja a 
mártír-család boldoggáavatá- 
sának szertartását.

Moszkvából érkezett a hír, 
hogy ott októberben egy ke
resztyén, humanista főiskola 
nyílt meg, amely nemcsak az 
ortodox, hanem más egyházak 
fiataljait is várja hallgatói kö
zé. Az új iskolában teológia 
mellett európai nyelveket ta
nítanak és gazdasági képzést 
is adnak.

Személyi hírek
Beiktatták tisztségébe az 

Északelbai Tartományi Egy
ház harmadik új püspökét. 
KL. Kohlwage püspök lübecki 
egyházkerületéhez több mint 
egymillió hívő tartozik a legé
szakibb német tartományi 
egyházban.

Hosszú betegség után, 78 
éves korában elhunyt az egy
házunkban is jól ismert és 
megbecsült Rudolf Kostial 
nyugatszlovákiai evangélikus 
püspök, aki 1969 óta vezette 
egyházkerületét.

November elején agyvér
zésben váratlanul meghalt 
Hans-Gernot Jung, a Kurhes- 
sen-Waldecki Evangélikus 
Tartományi Egyház vezetője. 
Jung püspök közismert volt 
nemcsak Németországban, 
hanem külföldön is: egyik el
nöke volt az Európai Egyhá
zak Konferenciájának és tagja 
az Egyházak Világtanácsa ve
zető testületének. Az elmúlt 
hat évben az EKD-Tanács al- 
elnöke volt.

Lezárva: 1991 november 30.

D.Dr. Nagy Gyula

A Reruxn 
Novarum 
evangélikus 
szemmel
1991 nov. 22. -  Tudományos 
ülésszak MTA Kongresszusi terem

Igen tisztelt Hallgatóim!
Miután őszinte tisztelettel köszönöm meg a lehetőséget, hogy 

Önök előtt szólhatok ezen a tudományos ülésszakon, evangéli
kus teológusként, szükségesnek érzem kiegészíteni a címet és így 
témámat egy jelzővel: nevezetesen MAI - a Rerum Novarum mai 
evangélikus szemmel. A mögöttünk lévő évszázad egyre gyorsuló 
és sűrűsödő eseményeivelk, az Ökumenikus klíma alapivető meg
változásával szinte lehetetlen valósággal érzékelnem az akkori 
atmoszférát és így beleélni önmagamat a contextusba. 100 év 
távlatából könnyebb talán kritikai megjegyzéseket fűzni egy-egy 
dokumentumhoz, mint a kortrásnak nyilatkozni. Ma talán job
ban érezzük időbeli késedelmét, be-nem-vált prognosztizálását e 
valóban jelentős, emlékezésre föltétlenül érdemes, a keresz
ténység egész családját, nemcsak egy felekezetet érdeklő és érin
tő pápai endklikának.

Még egy előzetes megjegyzésem: nálunk evangélikusoknál 
nincs olyan értelemben tanító hivatal, mint római katolikus test
véreinknél s így akarva nem akarva véleményem szubjektivebb, 
mint egy római megnyilatkozás, amely mögött a Tanítói Hivatal 
és végső soron maga a pápa őszentsége áll. Az evangélikus nagy 
világ család, amelynek nagyrésze a LVSZ-be tömörül legfeljebb a 
16.SZ. Hitvallási iratainkra és az első évezredbeli közös hitvallá
sokra tud hivatkozni, amikor közös hitéről beszél, amiben con- 
sensus van. De nincs olyan 20. sz.i hitvallási irata, ami kőtelező 
érvényű lenne az ún. evangélikus tagegyházak számára a LVSZ- 
en belül. Az 1947-ben alakult LVSZ (Lund) alkotmányában A 
közös SZI-t, a Confessio Augustanat és Luther kátéit említi közös 
alapként, de ezekben nem találhatunk direkt utalást arra, amit 
a 19. sz. eleje óta szociális kérdésnek, vagy a munkásság, proleta
riátus problémájának nevezünk. Nem jelenti ez azt, hogy akár az 
ún. Világgyűléseink (Lundtól-Curitiba 1990-ig...) nem foglalkoz
tak ez üggyel, vagy hogy evangélikus teológusaink Németország
ban, az Evangélikus Északon, az Egyesült Államokban, az ún. 
kisebbségi és ifjú egyházakban ne nyilvánítottak volnak véle
ményt, de azt jelenti, hogy egy hivatalos irattal, enciklikával 
szemben én nem tudok felmutatni egy ugyanolyan értékű, tekinté
lyű hivatalos evangélikus dokumentumot. Ez nem defectus fidei, 
nem is erkölcsi-szodál-etikai érzéketlenségünk, hanem stuktu- 
rális különbözőségünkből adódó különbség, amit más vonatko
zásban az LVSZ-Vatikán között folyó dialógusban is (1973-84) 
állandóan érzékeltem, hiányoltam. A II. VZS (Vatikáni Zsinat) 
óta ez álllandó hiányérzete az evangélikusságnak világszerte...

I. A háttér, ahogyan én látom. Csak gratulálni tudok ahhoz, 
amit a Centesimus Annus kezdetű endklikában II. János Pál a 
Rerum Horaram „újraohasásának” nevez és ajánl. Ezzel a lehető 
legtapintatosabban elkerüli a 100 éves endklika dezavuálását, 
megkísérli az alapivető igzságok újra felfedezését, a munkáskér
dés asztalratételét, finoman jelzi, hogy az akkori „ty dolgok” után 
még újabb események, jelenségek árasztottak el minket, átcsap> 
tak fejünk fölött és erőteljesen biztattak arra, hogy tekintetünket 
elsősorban a jövőre vessük, a harmadik évezrede küszöbén, hogy 
szinkronban tudjunk maradni az eseményekkel sőt nem csak 
elszenvedői, hanem alakítói is legyünk a jövőnek közvetítvén a 
Jézus Krisztusban megjelent életet, s mindezt a reménység hang
ján teszi, ami önmagában is jótétemény sokatcsalódott, kiábrán
dult, sok tekintetben reménytvesztett korunkban. -  Amit most 
én megkísérlek, az nem más, mint a Rerum Novarum evangéli
kus ú jraolvasatban”...

9



Az indusztríalizmus előretörése nemcsak a fejlődést jelentet
te a 19. sz. elején, hanem mérhetetlenül sok problémát is vetett 
fel a korlátlan gazdasági liberalizmus, a tőke felhalmozódása és 
a tőke lelketlennek mondható, kizsákmányoló, a munkásságot 
kiszipolyozó ember magatartása, a profit kíméletlen hajszolása, 
a munkabér alacsony volta, a munkaórák magas száma, a gyer
mekek foglalkoztatása oda vezetett, hogy a munkásság jelentés 
része önmagára maradt, az egyháztól elidegenedett, mert úgy 
érezte, hogy a felebarátot hirdető egyház elhagyta az új proletár 
réteget, nem láthatott többé a kereszténységben szövetségest, a 
szegények barátját, az egész kereszténységet a polgárság (bur
zsoázia) vallásának, sőt a marxizmus tanítása alapján, amit 
ideológiájává tett, a polgári ideológia támaszának tartott, s így 
ellenségének látott. Nemcsak antiklerikális lett, hanem egyház
ellenes is. A harcos ateizmus alapmagatartássá vált, a hit és 
tudás közti mesterséges ellentétkeltés nem tudós emberek, ha
nem munkások körében szinte axiómává lett, amire a „tudo
mányos materializmus” nevében szívesen hivatkoztak, evidenci
aként emlegettek - Hogy mit vesztettek az egyházak a 19. évszá
zadban ebben a vonatkozásban az szinte felmérhetetlen. Hogy 
„ki fordított hátat kinek” ez olyan kérdés, amit nehéz megvála
szolni. Az egész évszázad egyik legégetőbb kérdése az ilyen érte
lemben vett szociális kérdés, csak a múlt évszázad utolsó évtize
dében kapott némi választ, vagy kiutat kereső kísérletet. Minde
nesetre, ha későn is, de valami indult, a vázlatosan ismertetett 
háttéren egy reménytkeltő fénysugár, ami a már-már fojtogató 
izoláltságból éppenúgy nyitást jelentett, a világgal folytatandó 
dialógus csíráit hinti el, az állandó korszerűségre (a később 
XXIII. János által meghirdetett aggiomamentora) vette irányát, 
a valóság komolyan vételére és az egyházi mondanivaló és életvi
tel új vonásait engedi sejtetni a Rerum Novaru...

Előttem is ismerősek a társadalmi igazságosságért küzdő rk. 
gondolkodók törekvései, a francia, német, olasz rk. tudósok és rk. 
politikusok kísérletei egészen a Tribourgi Unió létrehozásáig, 
másként a Nemzetközi Katolikus Egyesület megalakulásáig, 
amelynek nagy része volt abban, hogy emlékirata buzdítására 
megjelent a szociális kérdéssel szembenéző Rerum Novarum. 
Nem utolsó sorban a római értékelést Prohászka Ottokár és 
Mihelics Vid (Világproblémák és katolicizmus írására gondolok) 
tanulmányaiból ismerem. Prohászka fordításában olvasom a 
RN-t ma is ...

Számomra a legjelentősebb és némi evangélikus párhuzamot 
mutató Wilhelm Emmanuel Ketteler egykori mainzi püspök írá
sa, illetve egy naggyúlésen elmondott beszéde „Freiheit, Autori- 
tát und Kirche” beszéde nagyon hasonlít ahhoz, amit az evangé
likus Jochan Hinrich Wichern (1808 Hamburg) 1848 szept. 22-én 
mondott a wittenbergi templomban, Luther súja felett mintegy 
500 vezető egyházi ember jelenlétében. Későbbb ezt úja: „Életem 
legáldottabb órája volt ez, Istenáldotta óra” -  Gyújtó hatására 
jellemző, hogy mindenki felállt helyéről és elfogadták a Wichern 
féle programot, amit később „evangélikus manifesto”-nak nevez
tek jelezve, hogy kommunista kiáltvány és ez az evangélikus 
manifesto egy esztendőben született meg és nincs mit szégyen
kezni az egyháznak. Nem maradt le teljesen az ipari társadalom 
fejlődésének ütemében egyházunk. Az iparosodás hajnalén hal
latta szavát itt akontinensen és nyújtotta ki segítő kezét. A 
Wittenbergi kiáltvány jelzés, hogy az egyház ha kell lépést tud 
tartani a korral a szociális kérdések felismerésében is. Wichern a 
segítőkész, cselekvő kereszténység embere volt. Ilyeneket mon
dott: „Ha a nép nem akar az egyházhoz jönni - az egyháznak kell 
a néphez menni (gostructure a come-structure helyett). Szüksé
ges, hogy az intézményes szociális munka egyházi munka ,A 
szeretet is az enyém, nemcsak a hit”. Ez nem lehet kevesek 
passziója, hanem az egész egyház vállalkozása, a szeretet és hit 
összetartoznak. A hit bizonyítéka a mentő szeretet. Jól látta sze
kularizáció veszélyét és az egyház merevségét, régi formákhoz 
ragaszkodását ostromolta. Új reformációra van szükség az első a 
hit jegyében, a második a szeretet jegyében kell hogy follyék. Új 
egyházi helyek és új alkalmak kellenek -  hirdette. Nem a meg
szokott szószék és templompad alkalmas az igehirdetésére, nem 
is csupán egyházi épületek. Minden hely szentté válik, ahol 
megszólal Isten igéje. A megszokott istentiszteleti alkalmakon 
kívül elhanyagolt gyermekek, munkások, munkanélküliek kö
zötti munkára gondolt. Nem azért ostorozott, hogy romboljon,

hanem azért, hogy építsen „Er protiert nicht gegen, sondem für 
die Kirche” (Barth)

Wichern belülről ismerte diáLkJait, elhagyott gyermekek sor
sát, otthonát. Valóban nyomorult gyermeksorsokat produkált a 
19. sz. iparosodó társadalma. Ideje az ún. kontinentális zárlat 
ideje volt, amikor Hamburg halálra volt ítélve, tilos volt a keres
kedelem Angliával... Munkanélküliség és szörnyű nyomor uralko
dott mindenütt. A gyermekek egy része a nagy város szemét
dombjain nevelkedett fel, csatangoltak, csavarogtak az utcákon- 
Ők voltak az igazi hajótöröttjei a nagy társadalmi és gazdasági 
válságának. Égbekiáltó volt a nyomor! Embertelen szociális kö
rülmények láttán születik meg benne a Raues Haus intézményé
nek terve, ez a világhírűvé lett úgynevezett belmissziói központ 
... de most hagyjuk Wichemt és térjünk a Rerum Novarumra. Az 
illusztráció csak arra jó, hogy érzékeltesse a NO-ban jelentékte
lennek éppen nem nodható ev. egyházban, ebben a történelmi 
egyházban is mozdult valami - A riasztó helyzet közös gondolato
kat és kezdeményezéseket ébresztett felekezeteinkben... A precíz 
dogmatikai meghatározásairól ismert német rk. és ev. keresz
ténység a szeretetínségben élő nép között riadót fújt és a szeretet 
új felelősségére hívta fel a figyelmet. Nem tudott néma maradni.
Szóval és tettel jelzést adott. Megérett az idő a Rerum Novarum 
enciklika megjelenésére kétségtelenül.

II. A Rerum Novarum teológiai értékelése ma. Talán jellem- 
ző, hogy az enciklika kiadásának évében két magyar fordítás is 
született: Prohászka Ottokár és Fischer C. Ágoston kassai püs
pök. Az irattal szinte évtizedenként foglalkoztak, alapként emle
getve, amiről tovább kell lépni és jellemző, hogy ma nemcsak 
hivatalos egyházi fordítása ismert, hanem a KDNP politológiai 
sorozatának kezdő köteteként is megjelent. Gondolatai tehát 
inspirálóak, időt állóak és a legjobb értelemben kihívóak -  „pro- 
vokálóak voltak” és még ma is azok.

Nyilvánvaló, hogy a XHI. Leo egészen más teológiai alapon 
gondolkodik -  nevezetesen a tomizmus alapján, mint mi evangé
likusok akikhez a II. VZS-on is ajánlott „üdvtörténeti teológia” 
áll közel, nyilvánvaló az is, hogy nem egyszerűen a helyzet, a 
körülmények, az egyházon kívüli világ diktálja ágendánkat, ha
tározza meg nondanivalónkat, hanem az egyház küldetése, man
dátuma, ami alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt teljesí
tendő, de az is nyilvánvaló, hogy az új helyzet, az indusztrializált 
társadalomban nem ismer analógiát sem a SZIban, sem a közép
korban, de a reformáció-ellenreformáció korszakában sem és 
ezért közösen új kihíixís elé kerültünk, amit a megfelelő módon 
kell megválaszolnunk. Akár a tévedés kockázatát is vállalva, 
nem várva meg míg tökéleteset alkotunk. Amit tett XIII. Leo az 
Krisztus tanításának interpretálása volt a maga módján. A pápa 
nem is akart más lenni mint tolmács, nemcsak analizál: prokla- 
mál is.

Igaz ugyan, hogy Jézus maga is az irgalmas samaritánus 
példázatával ösztönzést adott a szeretet konkrét szolgálatára 
(eredj el és Te is így cselekedj) -  Igaz, hogy az első keresztények 
vagyonuk önkéntes felajánlásával siettek szegény testvéreik 
megsegítésére -  (A középkorban a kolostorok lakói végezték a 
szegénygondozást.) Luther újra a hitből fakadó természetes sze
retet cselekedetének tekintette a szegények felkarolását, minden 
gyülekezetnek kötelességévé tette szegényeiről történő gondvise
lést. A keresztény nemességhez intézett irataiban (1520) követel- 
te a koldulás megszüntetését, a nyomorultakról való gondosko
dást, szerinte ez a városok feladata és kötelessége is. Városi 
közpénztárt alapított régi alapítványok pénzéből, (írt is egy ilyen 
traktátust: „Egy gyülekezeti közpénztár rendje” Figyelembe lehet 
venni a jó cselekedetekről vallott tanítását és a Ker. ember sza
badságáról írt kis remekművét („a kér. ember mindennek szabad 
ura és mindenkinek szabadon szolgája) -  de az a társadalmi 
szerkezet, amiben élt más volt mint a 19. sz. i vagy a mai. A 
nagycsalád összetartó ereje, a céhek összetartása és tekintélye, a 
kisipar és kiskereskedelem emberlépte volta s ha volt is bank és 
uzsorakamat (Fuggerek!) a pénznek nem volt olyan szerepe, 
mint az iparosodott új Európában és a vagyon nélküli, csak 
munkaerejét eladni tudó munkásréteg még nem jelent meg. A 
nyomán kialakult belmissziói munka is, intézményes diakonia is 
minden nagyszerűsége ellenére maradt az utóvéd munkánál és 
strukturális átalakításra nem is gondolt -  egy hasznos, de ala
mizsnaszerű munkában volt elfoglalva, még akkor is ha mérete-
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iben is igen jelentősnek mondható. Római talajon is hasonló a 
helyzet. Ha diagnózisban hasonlók is a felismerések, de igazán a 
therápiát nem találják meg tömegmértetekben az egyik oldalon 
sem a 19. sz. ban.

Amit a munkaszerződésekről ír az sok volt a konzervatív 
egyházi köröknek, kevés a szakszervezeteknek. A munkabér 
megszabása, mint az állam egyik beleszólási joga sértette a mun
kavállalókat. Tkp. általánosságban marad, amikor a munkás
ember természetes jogának tekinti, hogy munkájából családjával 
együtt megéljen, joga: a testi épsége nem szenvedhet kárt, hogy 
az egészségét nem viheti vásárra, mindezt az államnak is köte
lessége biztosítani. Érdekes, amit Dr. Leopold Antal így summáz: 
XIII. Leó felrázta a világ lelkiismeretét! A Rereum Novarum 
gondolatai lassanként -  tegyük hozzá nem idézetszerűen átmen
tek az államok törvénykönyveibe és az alkotmányába. Új szociál 
korszakot nyitott meg” -  így mondom: szalonképessé tette ezt a 
„tabu” kérdést és így közvetve Jézus kicsinyeit védte meg. - Hogy 
milyen hatással volt a keresztény szociális tevékenységre, mun
káskörök, szerzetek, szakszervezetek, sőt keresztény pártok ki
alakuláséra, sajtóra, azt alig lehet túlbecsülni. Bizonyos mérté
kig a Rerum Novarum norma lett, amihez igazodni lehetett, még 
ellenvélemények esetében is tájékozódási pontnak számított. Az 
emberi méltóságról vallott kiejtések (a dignitas) az Emberi Jo
gokban (1948 UNO deklaráció) visszhangzanak. Kétfelé szól: a 
dolgozót tökéletes, pontos munkára sarkallja -  óva int a lázadás
tól... a munkaadót kötelezi arra, hogy munkásait ne rabszolgák
nak tekintse, figyeljen emberi méltóságukra, csúnya és emberte
len a nyerészkedés eszközének tekinteni munkaerejét, elviselhe
tetlen terheket nyakukba akasztani (idő teher), emberi és isteni 
törvényeket taposnak meg, ha haszonlesésből a szerencsétlene
ket kizsákménzolják. A munkások bérének megcsokítása égbeki
áltó bűn! A mi számunkra idegen a ermészetjogra való állandó 
hivatkozás, inkább a felvilágosodás vagy a francia forradalom 
hangára emlékeztet, mint az Újszövetségre, még akkor is, ha 
sok SZIbeli idézettel támasztja alá XIII. Leó pápa mindanivalóját 
... Az Egyház feladatát abban látja elsősorban, hogy a telkekre 
belülről hasson. Ma már szinte anakronizmusnak hat, amit a 
munkaszünetről és ünnepnapok megtartásáról ír. „A vallás által 
megszentetlt pihenésre kell használni az ünnepet és így az örök
kévaló dolgokra tud figyelni az ügyes bajos dolgokkal elfoglalt 
ember”. — A nők és gyermekek védelme ma már közhelyszámba 
megy, a Rerum Novarum megjelenésekor újdonságnak számí
tott. „Amit meglett, egészséges férfiú elvégezhet, azt nem szabad 
nőtől vagy gyermektől megkövetelni”

Megkísérli a Rerum Novarum a munkaadókat és a munka- 
vállalókat kibékíteni és ezt a békét mindenáron fenntartani. 
Ennek érdekében kell az addigi céheket és másféle szövetkezete
ket a kor igényének megfelelően átalakítani. A minden vonalon 
és szinten való társulás Szt. Tamásra hivatkozva ajánlja. Óv a 
vallásos meggyőződést veszélyeztető társaságoktól és dicséri a 
keresztény szocialistákat, akik „megkísérlik vallásos alapon a 
társadalom összhangját biztosítani”. Elismeri a szociális problé
mák megoldásának sürgősségét ezért kér minden hívőt és pap
testvért: lásson azonnal munkához az orvoslásban „mert a baj 
folyton súlyosbodik és gyógyítása még nehezebb lesz mint ma”. Az 
élet evangéliumi igazságait minden társadalmi osztálynak hir
detni kell és a szeretetet élesztem kell mindenkiben. A kívánt 
megoldást ugyanis leginkább a szeretet bőséges kiáradésától 
vájjuk és itt lKor. 13-ra, a szeretet páli himnuszára, történik 
utalás. Ezzel zárul a ma újraolvasandó enciklika.

Evangélikus teológiai alapon állva hasznosnak tekintjük a 
RN .Levezetését” -  amelyben a helyzetet tisztázza, személyesség 
teszi, s nem hagyja elméleti problémának a munkáskérdést, a 
kizsákmányolás megszüntetését. Talán túlzottnak érezzük a 
magántulajdonnak túlértékelését az első részben, a dialógus 
készség kifejezése helyett a kategorikus elvetését mindennek 
ami a szocializmussal, osztályok küzdelmével kapcsolatos - ezek 
akkor (1891-ben már tények voltak, amikkel szembe kell nézni- 
s lesöpörni az asztalról nem lehet magas pozíciót. Az egyháznak 
egy olyan patemalisztikus hangja szólalt itt meg, ami később 
tarthatatlanná vált. Nincs nyoma a partnerszintnek, ami a dialó
gushoz elengedhetetlen ...

Az államhatalom kötelességeiről és a társadalom felelős
ségéről írottakkal. (Érdekes és előremutató a „közjóiét” kifejezés,

ami a jóléti állam és a szociális háló képzetét vetíti előre ...)
A munkaidő tartamának szabályozásával és az egész

ségvédelemmel, ami általánosan elismert követelmény.
A gyermek és női munka jellegével -  ami a harmadik világban 

ma is megoldatlan kérdés -  s a RN ebben avonatkozásban is 
globális méreti és aspektusú, nem eurocentrikus, ahogy a Cente- 
simus annus is (!) Az igazságos munkabér jogos igényével, az 
emberhez méltó élet szintjével, amelyben az alapvető jogok la
káshoz, élelemhez, ruházkodáshoz, művelődéshez a munkán 
alalpulnak és minden jogos emberi szükségletet fedezni tudnak.

A szegények előnyberészesítésével -  hiszen az egyenlőségben 
is a gazdagok amúgy is körül varrnak bástyázva védelemmel.

A munkaszüneti napok és ünnepek biztosításával, ami egy 
többműszakos állandóan termelő üzem esetében nem könnyen 
oldható meg, de az irány tartandó.

A békét nem veszélyeztető sztrájkjog és a társulások, szerve
zetek, szakszervezetek megítélésében talán túlságosan korhoz 
kötött a RN. A felelőséggel a munkára képtelenek iránt a munka- 
nélküliek iránt szintén fontos elem.

A termelési társulások struktúrájának ajánlása, beleértve az 
érdekeltséget, amikor s munkás maga is vállalkozó és dolgozó 
egyszerre és így jövedelme és két forrásból származik munkájá
ból és üzleti nyereségéből talán még ma is modellértékű.

Ami a legjobban tetszik az, hogy az Isten teremtette ember 
méltóságát védi, ki akarja szabadítani a kapzsi, profitéhes embe
rek zsarnoksága alól, nehogy élettelen tárgynak (mint a RB.ban 
resnek, dolognak tart s lelket tompító és testet sanyargató mun
ka bármilyen hasznothozó, semmivel sem igazolható, vagyis 
nemcsak financiális értékrend lehetséges...

III. Néhány tanulság- evangélikus szemmel nézve a Rerum 
Novarumot. A Rerum Novarumot túlhaladta az idő mind problé
mafelvetésében, helyzetanalízisében, mind terminológiájában - 
de tendenciájában, hogy t.i. segíteni akart, nyitni a világ felé, az 
egyház sajátos eszközeivel gyógyítani, az emberek életében aktí
van résztvenni - ebben a tendenciában modellértékű ma is. Nem 
a nóvum az igazi érték, hanem a szándék.

Merész kísérletnek, esetleg anakronizmusnak tűnhet a Re
rum Novarummal kapcsolatban Luthert idézni, noha meg va
gyok győződve, hogy amint II. VZS-tal kapcsolatban lehet arra 
utalni, hogy sok lutheri kívánság négy és fél évszázad után 
teljesült (az anyanyelvű istentisztelettől a Szí megítéléséig), 
ugyanúgy amit Luther Kátéiban olvasunk sok-sok hasonlóságot 
mutat a R N  gondolatkörével mind mentalitásában, mind egyes 
részleteiben. Luther számára világos volt, hogy az ember Isten
hez térése egyúttal az emberhez, a másik emberhez fordulást is 
jelenti. Ha Isten megragadott engem, minket úgy újra megfor
dít, mo6t már nem nem önmagunk felé, hanem embertársaink 
felé, hogy embertársaink javáért éljünk és így szolgáljunk Neki. 
Azt hiszem ezt az egyetemes kér. igazságot tekinthetjük alapten- 
dendának a RNban is. Gondolok különösen is a NagyKáté pa
rancsolatmagyarázataira s elsősorban a VII. parancsolat ma
gyarázatára. Ha terjedelmünk engedné oldalakat kellene itt 
idéznem, így csak utalok erre. A Ne lopj! parancsolattal kapcsol
taiban Luther szerint Isten mindennemű haszonszerzést, amely 
mások káréra történik tilt. Alig figyelünk erre, pedig ez „ oly 
mértéktelenül törte hogyha mindenkit felakasztanának, aki tol
vaj, de nem vállalja ezt a nevet akkor hamarosan pusztává lenne 
ez a világ, kevés volna a hóhér és akasztófa”. Keményen szól a 
reformátor a hanyag és hűtlen munka ellen. Cégéres tolvajnak 
nevezi a nagyban és kicsinyben lopó embereket. Ez a legelteijed- 
tebb mesterség a Földön -  mindegy, hogy útonállóknak vagy 
nemes úrnak, tisztességes polgárnak nevezzük és a jogosság 
látszatával rabolnak... az a valóság, hogy aki nyíltan lophat, 
rabolhat az bizton szabadon járhat kelhet, sőt elválja, hogy tisz
teljék. Ellenben a kis besurranó tolvajok viselik a szégyent és a 
büntetést. „Mi kér. emberek sohasem hagyhatjuk szó nélkül 
mások megkárosítását. Isten haragja akkor is sújt a kereskede
lemben és bármiféle ügyben ha a kér. ember nem őrzi hűségesen 
felebarátja javait, nem keresi és növeli a másik meber hasznát, 
különösen ha ezért még pénzt, bért vagy eltartást kap” Érdekes 
Luther szavaira jellemző, amit a lopott javakon nincs áldás feje
zetben ír „Isten egyik tolvajjal bünteti a másikat”. Majd arról 
beszél, hogy a szegény nép panasza az égbekiált. A  szegény felhat 
ahhoz, aki könyörül a megszomorodott szivűeken. Hol vagyunk
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az ipari társadalom kialakulásától? De Luther már főleg a keres
kedelemben, ismerte azokat a veszélyeket, amik a szegényekre 
leselkedtek kora társadalmában és az kizsákmányolás, uzsora és 
nyerészkedés akkori formáit. Saját viszonyai között ugyanazt 
mondta, mint később a munkásokat védő enciklikák. Isten elé 
állított gazdagot és szegényt, kereskedőt és vásárlót és a leghét
köznapibb ügyekhez volt mondanivalója -  a templomból kivitte 
az utcára és piactérre Isten igéjét. Nem a terminológia és nem a 
szituáció azonos a 16. sz. és a 19. és 20. század között, de a 
keresztény mondanivaló tendenciája föltétlenül. Mutais mutan- 
dis ma sem másolhatjuk már a Rerum Novarum ez a száz év 
csaknem annyi, mint a ref. kora és a 19. század között eltelt - 
accelerário van -  ezért jó, hogy vissza-visszatémek római testvé
reink Rerum Novárumhoz, különösen fontos, ahogyan ezt II. 
János Pál pópa tette a Centesimus Annusban tovább fejlesztve a 
RN gondolkodás csíráit, megváltoztatva, korhoz alkalmazva ki
fejezéseit és előre mutatva a 21. sz. irányában, más dimenzióba 
állítva be a szocializmus, kapitalizmus megszokott dilemmáját. 
Enciklikája egyúttal ökumenikus tett is volt - de ez már nem az 
én feladatom, s a holnap előadásainak tárgya, értékelésének 
ügye.

Köszönöm a figyelmet.

Dr. Hafenscher Károly
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Dr. Lenhardt Vilmos
Pázmány Péter Hittudományi Akadémia 
Tanszékvezető professzor

Az  emberi munka 
m egítélése a Rerum 
Novarumban és a 
legújabb egyházi 
megyilatkozásokban
A munkanélküliség 
problémája

A Rerum Novarum kiadásának 100 éves évfordulóján 
megállapíthatjuk II. János Pál pápával, hogy „a szociális 
kérdés elsődleges sarkpontja az emberi m unka kérdése”1 Ezt 
a megállpítást igazolja, hogy m ár a Rerum Novarum is rész
letesen foglalkozik az emberi munka gazdasági és perszoná
lis jellegével. Alcíme is erre utal:„A munkások helyzetéről” és 
ezzel kapcsolatban megállapítja: „Világosan látjuk, és ebben 
mindenki egyetért, hogy a legszegényebb sorsú embereken 
sürgősen segíteni kell, m ert az emberiség nagy része mél
tánytalanul szomorú és nyomorult viszonyok között tengő
dik... lassanként odáig jutottunk, hogy korunk a munkásokat 
magára hagyta és védtelenül kiszolgáltatta a munkaadók 
embertelenségének és korlátlan nyereségvágyának.”2 Ezt a 
tőke és munka közötti konfliktust azonban XIII Leó nem az 
ellentétek szításával vagy forradalmi hatalomátvétellel kí
vánta megoldani, mint amarxizmus, hanem a két termelési 
tényező egymásrautalt együttműködésével, mikor kimondot
ta: „Sem a tőke munka nélkül, sem a m unka tőke nélkül fenn 
nem állhat. ”3 Természetesen azzal is tisztában volt, hogy ez 
a társadalmi béke, csak az igazságosság alapján épülhet fel és 
ezért megjelölte annak alapveő követelményeit: Az emberi 
munka célja és értelme, hogy önmagáról és családjáról gon
doskodjék az ember. Ezzel viszont jogot nyer arra, hogy jogos 
bérét megkapja és tulajdonával szabadon rendelkezhessen. 
Mivel plédig az anyagi javak előállításában, a nemzeti jöve
delem biztosításában szinte kizárólagos a szerepe, ezért, ha 
kell állami beavatkozással, biztosítani kell, hogz a dolgozó 
ember lakásáról, ruházatáról, egészségéről béréből gondos
kodni tudjon,5 Nyilvánvalóan a megtermelt érték újra-elosz- 
tásának hibája ha egy társadalom ban becsületes munkával 
ezeket a jogos igényeket nem lehet kielégíteni. Ilyen esetben 
nyilvánvaló, hogy a politikának kell közbelépnie a hátrányos 
helyzetűek érdekében. XIII. Leó ebben az összefüggésben 
szól az emberi munka szerepéről és az igazságos munkabér 
megállapításáról.

A Rerum Novarum szerint az emberi munka egyrészt 
személyes jellegű, másrészt viszont szükségszerű tevékeység. 
A munka személyes jellegéről csak röviden szól a körlevél 
mikor megállapítja, hogy „a munkaerő személyes tulajdona 
annak aki dolgozik és ezért szorosan hozzátartozik személyé
hez. Személyes jellegénél fogva sokszor a munkás egyedüli 
tulajdona, melyet megélhetése érdekében „áruba bocsát” 7 A 
klasszikus kapitalizmus elgondolása szerint ezért munka
bérét is egyedül a kereslet és kínálat szabályai határozzák 
meg tekintet nélkül helyzetére és családjára. Az Egyház ezt a 
véleményt a m últ században sem te tt magáévá, hanem a 
Rerum Novarum alapján azt vallotta, hogz a munka szükség- 
szerű tevékenység is. Mivel az élet fenntartását a teremtett
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szerű tevékenység is. Mivel az élet fenntartását a terem tett 
dolgok természete követeli, ezért az élet fenntartásához elen
gedhetetlen munka is szükségszerű tevékenység. Ebből szár
mazik az a tagadhatatlan joga mindenkinek, hogy becsületes 
munkájáért olyan bért kapjon, mely legalább alapvető szük
ségleteit biztosítja, sőt melyből családját is eltarthatja.

E megállapítás alapján dolgozta ki tovább az Egyház 
szociális tanítása, illetve bizonyos szociálpolitikai irányza
tok, a megélhetéshez szükséges minimálbér biztosítását, me
lyet már hazánkban is biztosít a munka törvénykönyve. Ha
sonlóan a szociálpolitikában felmerült kívánalom bizonyos 
minimálnyugdíj biztosítása állampolgári jogon, akár függet
lenül a keresőtevékenységtől is. Hiszen jogos igénynek tűnik 
a társadalmi szükségesség oldaláról, hogy például az anyai 
hivatás és munkavégzés, kereső tevékenység nélkül is, jogo
sult jövedelemben részesüljön. Hasonlóan több gyermek fel
nevelése, súlyos krónikus betegek ápolása olyan feladat, 
mely társadalmilag szükséges és ezért keresőtevékenység 
nélkül is jövedelemben részesüljön. Tulajdonképpen ebben 
az irányban történt pozitív lépés nálunk is, mikor a betegel
látás állampolgári jogon biztosított, akkor is, ha az illető 
SZTKjárulékot nem fizet, mivel nincs állása. Ezeket az elve
ket fogalmazta meg Balogh Gábor Kereszténydemokrata 
képviselő abban az interjúban mely a Magyar Nemzet-ben 
jelent meg napjainkban ”Ne legyen üres jelszó a szociális 
piacgazdaság!” címen.8 -  A munka szükségszerű gondolatá
tól így jutott el modem szociálpolitika a társadalmilag is 
szükséges és hasznos állampolgári jogon biztosított betegel
látásig, minimálbérig, vagy minimális nyugdíjig. Ezzel kap
csolatban megemlíthető Herwig Büchele innsbrucki jezsuita 
szociálteológus kolléga nagy feltűnést keltett műve, 1985- 
ben, ,.Alapjövedelem m unka nélkül” címen. Természetesen a 
jelzett mű nem kívánja az utópisztikus művek sorát szaporí
tani. Inkább arra m utat rá, hogy bizonyos feladatok társada
lmi szükségszerűsége (gyermeknevelés, házi betegápolás, fo
gyatékosok házi gondozása) olyan fontos munka, melyet ak
kor is meg kell fizetni, ha ez nem főállásban történik. Azt is 
tárgyalja, hogy ezt a gondolatot ma m ár nemcsak a katolikus 
Egyház képviseli, hanem az amerikai Friedm ann közgaz
dász professzor, Erich Fromm  szociológus, Gunnar Karlsson, 
André Gorz és Dahrendorf. így vélekedik a munkabér kér
désről az Amerikai Püspöki K ar szociális körlevele, melyet 
„Gazdasági igazságot m indenkinek”címen adtak ki nemrég.

Az idézett szerző arra  is rám utat, hogy nem választható 
el a jól működő piacgazdaság a jól működő szociálpolitikától. 
A kettő mintegy kiegészíti és támogatja egymást. Hiszen 
ismeretes, hogy a pusztán profit orientált klasszikus kapita- 
lizus, hogyan terem tette meg, Smith, „minimálisbér” elméle
tével, újra és újra a XIX. és XX. században a túltermelési 
válságokat. Éppen ezek m iatt javasolta az angol Keynes 
(t 1946) a „ magasabb bér-nagyobb vásárlóerő” elméletet, ko
moly állami veavatkozásokkal.

A munka megítélése jelentősen bővült a Rerum Novarum 
körlevél tanításához viszonyítva. A Quadragesimo Anno 
nemcsak a munka személyes és szükséges jellegéről szólt, de 
annak szociális jellegéről is. Erre, a lehetőség szerinti „igaz
ságos bér” megállapítása m iatt volt szükség. Természetesen 
XI. Pius nem kívánt közgazdasági részletekbe bocsátkozni 
körlevelében, hanem azokra az etikai szempontokra hívta fel 
a figyelmet, melyek alapján társadalmilag igazságosabb, va
gyis elfogadhatóbb bért kell megállapítani. Ez a hármas 
szempont pedig a következő volt: 1. A  bér bizotsítsa a munkás 
és családjának megélhetését. Tehát az Egyház m ár 1931-ben 
harcolt a „családi bérért”, mely a családfenntartó részére 
olyan bért biztosított, melyből családja is megélhetett. -2. A  
bér vegye figyelembe a vállalat jövedelmezőségét. A pápa jól 
látta, hogy lehetnek ésszerűtlen és jogtalan bérkövetelések 
is. E körlevélben fogalmazta meg a szociális partneri viszony 
(Sozialpartnerschaft) gondolatát is, melynek kitűnő megvaló
sítási példája éppen a bérviták kérdése. Azt kívánja tehát, 
hogy ne csak a munkavállaló érdekeit vegyék itt figyelembe, 
hanem a munkaadóét is. Alapelvként állapítja meg: „Igaz
ságtalan volna túlzott bérek követelése, ami a vállalatot

tönkretenné, a munkásokra is visszaható rossz következmé
nyekkel.”10 Ma is időszerűek megállapítási: „Ha végső vesze
delem fenyeget, alaposan meg kell fontolni, miképpen lehet
ne a vállalat megszüntetését elkerülni, vagy a munkásokról 
másként gondoskodni. Éppen ilyen súlyos elhatározások 
előtt kell a vezetőség és munkásság egymásrautaltságának 
és keresztyén összetartásának a tűzpróbát kiállnia.” 1

3. A  bér alkalmazkodjék a közjóhoz, vagyis az általános 
gazdasági viszonyokhoz. Itt a pápa különösen figyelmeztet a 
munkabér helyes mértékére, mely növelheti a munkaalkal
makat, míg a túlhajtott bérek inkább csökkentik a munkahe
lyeket. Az 1929-30-as évek munkanélküliségét is megemlíti a 
Qudragesimo Anno:„A munkanélküliség szörnyű csapás, kü
lönösen, ha hosszabb ideig tart és tömegjelenség lesz... A  m un
kásokat nyomorba és erkölcsi veszedelmekbe juttatta, egész 
országok jólétét tönkretette és veszélyezteti az egész világ rend
jét, nyugalmát és békéjét. Tehát a szociális igazságosság köve
telménye, hogy a személyes haszonért a közjónak érdekét el 
ne hanyagoljuk, és a munkások bérét se túl magasra ne 
csigázzuk, se túlságosan le ne szorítsuk. Alapos megfontolás
sal úgy kell szabályozni a munkabéreket, hogy minél többen 
m unkát találjanak és az életfenntartáshoz megfelelő jövedel
met kapjanak. Fontos továbbá a helyes arány a munkabérek 
és a velük összefüggő árak között..A megfelelő arány megőr
zése a különböyő gazdasági ágakat köyös nagy gazdasági 
szervezetté olvasztja, melyben az egyes szervezetek egymást 
kölcsönösen kiegészítik és tökéletesítik.” 12

Hetven évvel a Rerum Novarum megjelenése u tán  a Ma
ter et Magistra körlevélben XXIII. János megállapítja, hogy 
a szociális kérdés nem szűkíthető le a munkásság helyzetére. 
A kérdés világméretűvé vált, a gazdag és szegény országok 
ellentétével. Ennek megoldását nem lehet pusztán segéye- 
zéssel biztosítani, hanem a gazdasági élet fejlesztésével kell 
biztosítani magasabb jövedelmet. így a nemzetközi munka- 
megosztás és együttműködés biztosítja a fejlődő országok el
őrehaladását. Ébben a munkamegosztásban azonban szük
séges hogy „a műszaki és pénzügyi támogatást nyújtó álla
mok, minden hatalmi törekvést kizárva, úgy segítsék a 
gyengéket, hogy azok később m ind gazdasági, mind társada
lmi téren a maguk erejéből tudjanak tovább haladni.” 13

A Mater et Magistra körlevél tehát a m unka kérdésében a 
nemzetközi munkamegosztást és együttműködést emeli ki új 
megvalósítandó feladatként.

AII. Vatikáni Zsinat a „Gaudium et spes” határozatában 
fejleszti tovább a munkáról szóló tanítást. Itt jelenik meg a 
munka szociálteológiai értékelése is. Hiszen éppen személyes 
jellege m iatt megelőzi a tőkét, a technikát és technológiát is. 
Ezek ugyanis csak eszköz jellegűek a gazdasági életben, míg 
az ember által végzett munka részesül a személy méltóságá
ból. Ebből következik, hogy „igazságtalanság és embertelen
ség ha úgy szervezik és irányítják a munkát, hogy belőle a 
dolgozóknak kára származzék., még napjainkban is, előfor
dul, hogy a dolgozók valamiképpen saját munkájuk rabszol
gáivá lesznek. Ézt az úgynevezett gazdasági törvényszerűsé
gek semmiképpen nem igazolják. Ezért a termelő munka 
egész folyamatát a személy életviszonyaihoz kell igazítani, 
így legyen elegendő pihenőjük és szabad idejük családi, műve
lődési, társadalmi és vallásos életükre. ”14 A Zsinat tanítása 
szerint a munka által az ember Isten m unkatársaként töké
letesítheti a teremtést, áldozatos munkájával Krisztus meg
váltó művébe kapcsolódhat, embertársaival kapcsolatot te
remt, szolgálatukra van, illetve szeretetet gyakorolhat velük 
szemben.15

II. János Pál Laborem exercens körlevele 1981-ben látott 
napvilágot. A li. Vatikáni Zsinat teológiai és társadalmi gon
dolatait fejleszti tovább a munka és az ember, a munka és 
társadalom, a munka és tőke közötti konfliktus, a munkások 
jogai és a munka lelki értéke kérdésében. A munka lelkisége 
kérdését a Laboremexercens körlevél részletesen tárgyalja, 
alapvető megállapítása, hogy a munka által az ember a Te
remtő Isten művében részesedhet. Míg a Rerum Novarum a 
terem téstörténet alapján inkább a munka által történő ura
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lom gondolatát emelte ki a Szentírásból, a Laborem exercens 
a természet megőrzésére, védelmére is figyelmeztet a Biblia 
szavai szerint. Hiszen itt olvashatjuk azt is: „Az Úr vette az 
embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze a z t ” 
(Ter.2,15) Tehát tévednek azok, akik úgy vélik, m intha a 
Szentírás igazolná a föld leigázását, illetve tönkretételét. A 
Biblia szerint e föld feletti uralom csak megőrző és művelő, 
továbbfejlesztő uralom lehet, tehát a latin szó értelmében ku l
túra teremtése. Ilyen értelemben vesz részt az ember helye
sen Isten teremtő tevékenységének folytatásában. Jézus 
Krisztus életpéldája pedig megszenteli az alkotó kétkezi 
munkát, de a tanító, jótevő tevékenységet is. A munka fárad
ságosjellege ezenkívül Krisztus keresztjéhez és feltámadásá
hoz is kapcsolja a hívő em bert.16

II. János Pál pápa Sollicitudo rei socialis körlevele 1987- 
ben ugyan nem a Re rum Nova rom dátumához kapcsolódott, 
de fontos megállapítást tartalm az az Egyház szociális tan ítá
sával kapcsolatban: Világosan kimondja ugyanis: „Az evangé
lium szociális területen való hirdetése az Egyház prófétai kül
detésének egyik arculata... Az Egyház szociális tanításának 
előadása és terjesztése evangéliumi küldetés mely az Egyház 
sajátja. . Nem ideológia, hanem szorgos meggondolások gyü
mölcsének pontos megfogalazása az emberi létnek a valóság
ban meglevő igazságairól .. a hit és az egyházi hagyomány 
fényénél.. Tehát nem ideológia, hanem teológia” 17 Mikor te
hát az egyház az emberi unka kérdésével foglalkozik a Re- 
rum Novarum óta, akkor Krisztus evangéliumi parancsának 
engedelmeskedik, aki Egyházának azt parancsolta: „Tegye
tek tanítványommá minden népet., és tanítsátok őket mind
annak megtartására, am it parancsoltam nektek.”!Mt. 28,20)

A Centesimus Annus körlevél a Rerum Novarum centená
riumára kiadott pápai nyilatkozat. A munka kérdésével kap
csolatban is új szempontokra figyelmeztet. Ez az új kérdés 
pedig a vállalkozói m unka erkölcsi elemzése az új körlevélben. 
Kétségtelen tény, hogy erről kifejezetten még nem szóltak az 
Egyház vezetői eddig, heszen a szociális problémát inkább a 
hátrányos helyzetű munkások szempontjából kellett megvi
lágítani. Viszont napjainkban a szocialista rendszerek buká
sával jogosan merült fel a kérdés vajon a kapitalizmus (vagy 
piacgazdaság) melyik válfaját vezessük be ezekbe az országok
ba? A rideg múlt századi kapitalizmust, vagy pedig egy szo
ciálisan mérsékelt piacgazdaságot? II. János Pál maga is 
választ ad erre a kérdésre: A gazdasági szabadság csakis 
etikai és vallási törvények által korlátozott felelősséget is hor
dozó szabadság lehet, tehát a szociálisan mérsékelt piacgaz
daság..18 Ebben a gazdasági rendszerben viszont éppen a 
gazdasági racionalitás m iatt megjelenő munkanélküliség kí
vánja meg a vállalkozás erkölcsi vizsgálatát. Hiszen a vállal
kozások képesek új munkahelyeket teremteni, és ezzel a m un
kanélküliséget lassan megszüntetni.19 A vállalkozói munka 
pozitív vonásait is felsorolja a körlevél: A kellő technológia és 
szaktudás birtoklása, a m unkatársakkal végzett munka 
megszervezése, a megbízhatóság, szorgalom, ésszerű kocká
zatvállalás bátorsága olyan erények melyek elismerést érde
melnek. Viszont a körlevél a vállalkozás veszélyeire és prob
lémáira is figyelmeztet: nem rendelkezik mindenki a vállal
kozáshoz szükséges alaptőkével, tehát talán  éppen a 
leginkább rászorulók nem ju thatnak  munkahelyhez. Sokan 
képzettségük, idős koruk m iatt m ár nem képesek a vállalko
záshoz szükséges ismeretek megszerzésére. Nyilván nehezen 
képzelhető, hogy egy középkorú bányász képes lesz saját 
erejéből egészen új vállalkozásba kezdeni munkanélkülisége 
idején. Sokszor a rászorulók nem is ju thatnak  a kiváltságo
sak részére féltve őrzött szükséges információkhoz, melyek 
vállalkozásukat sikeressé tenné. Egyesek a kegyetlen piaci 
versenyben lemaradnak (talán saját hibájukon kívül) és emi
a tt a nagyvárosban gyülekező munkanélküliek szám át duz-

zasztják napról-napra. Természetesen a társadalomra nézve 
veszélyt is jelenthetnek csaló és szélhámos vállalkozók, akik 
a társaik jóhírét is tönkreteszik. -  Ezek után  a Centesimus 
Annus gondolatait követve valóban gazdaságilag törekedni 
kell a szociálisan mérsékelt piacgazdaság működésének 
megteremtésére, mely a szociális problémákat is kezdi.

Ilyen vonatkozásban az egyik legfontosabb teendő a m un
kanélküliség elleni harc. Nem hiába nevezik ezt a problémát 
világszerte „korunk pestisének”. Hazánkban a Munkaügyi 
Minisztérium legújabb adatai szerint a munkanélküliek szá
ma 317.000 ezer ember. Ezek kb. 25 % fiatal pályakezdő, ami 
még tragikusabb valóság. A munkanélküli segélyben része
sülők száma 244.000. Természetesen ez a segély csak vi
szonylag rövid ideig fizethető kb. másfél évig. Éppen ezért 
elmondható, hogy a vállalatok teljes felszámolása lehet he
lyileg indokolt gazdasági döntés, mégis csupán a terhek á t
hárítását jelenti a társadalom  számára, komoly politikai ve
szélyekkel. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a munkanélküliség 
hatványozottan növeli a bűnözést, ami a rendőrség, börtönki
adások állandó növekedéséhez vezet. Ennek ellenére a bűnö
zők általában mégis megelőzik a bűnüldözést. A munkanél
küliség sajnos, igazoltan, a krónikus betegségek kialakulásá
nak is kedvez, hiszen pszihikai, demoralizáló hatása 
bizonyított. Így igazat kell adnunk az egyházi megnyilatko
zásoknak, melyek a piacgazdaság egyik legsúlyosabb válság 
tünetének tekintik a munkanélküliséget. A megoldási ajánla
tokról m ár hallottunk részben: Nehéz gazdasági körülmé
nyek között erkölcstelenek a túlságosan kiemelkedő fizeté
sek, melyek mögött sokszor nemvégzett munka, hanem „po
zíció fizetés” van. Természetesen a mérsékeltebb 
jövedelmekhez, mérsékeltebb kereskedelmi árak is tartozná
nak. Az infláció tehát szintén gerjeszti a munkanélküliséget. 
Az átképzések helyes oktatási rendszerek, csökkentik a mun
kanélküliek számát. A vállalkozások szintén jelentős segítsé
get nyújtanak a munkanélküliség megszűntetésében. Általá
ban elmondható, hogy az értelmes, és társadalmilag szüksé
ges munkaalkalmak megteremtése állami, vagy 
önkormányzati feladat, melyre feltétlenül kell pénzt biztosí
tani a jövő érdekében. Hasonlóan a rész-munkaidő, csökken
tett munkaidő  (nehéz körülmények között) csökkentheti a 
munkanélküliek számát. Ezzel kapcsolatban ideidézhetjük 
az Osztrák Püspöki Kar 1990. évi pásztorlevelének mottóját: 
" Sinnvoll arbeiten-solidarisch leben!” Úgy vélem ay Egyház 
tanításából hazánk számára is a munkanélküliség megoldá
sához ezek az értékek segítenek: Értelmes m unkát végez
zünk - és legyünk szolidárisak egymással!
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Lel ké sz -sz e m m e l
Belső tartásunk az új 
vallásos áramlatokkal

szemben
Elhangzott a G yőr-M oson-Soproni Evangélikus 

Egyházmegye Lelkész! M unkaközösségének 1991.
szeptem ber 10-i rábcakapl ülésén

Mottó:
„Mert minden test olyan, 
mint a fű, és az embernek 
minden dicsősége olyan, 
mint a fű  virága.
Megszárad a fű, és virága 
elhull: De az Úr beszéde 
megmarad örökké.”

1. Pét 1, 24-25

1. Bevezetőként el kell mondani a rím 
kapcsán a következőket:

LL „Belső...”
Amiként az embernek van külső, fizi

kai tartása, akként feltételezi a dm, hogy 
van egy „belső” tartása is, amelyet kívül
ről nem lehet azonmód fókuszba állítani, 
ám amely átsüt a szavakon és a cseleke
deteken.

Belső tartásunk tehát nem azonos 
külső tartásunkkal, tudniillik feszülő 
lutheránus mellkasunkkal. Belső tartá
sunk:
-  jelenti azt, ami a szem számára látha

tatlan: ez a mi hitűnk.
-  jelenti, hogy: valamihez képest belső, 

azaz, a lutheranizmushoz viszonyítva 
azon belüli.

-  jelenti azt is, hogy valamihez képest 
nem külső, azaz a lutheranizmushoz 
viszonyítva nem táplálkozik külső gyö
kerekéből.

Mindazéltal, mint szóösszetétel -  
,belső tartósunk” -  utal valami olyasmi
re is, hogy létezik, vagy kell léteznie egy 
ún. „külső tartósunkénak is, ami a külső 
cselekedeteket, megnyilvánulásokat ille
ti, amelyek belső tartósunk -  hitünk 
(igaz) - külső megnyilatkozásai, azaz 
cselekedetek (jó). Ahogy az apostol mond
ja: Azonképpen a hit is, ha cselekedetei 
nincsenek, megholt önmagában.” (Jak 
2,17)

L2. „...tartásunk...”
Ezt takarja a .gerinces ember” kifeje

zés, amely egy olyan világban dicséret, 
ahol minden -  orvosilag egészséges -  em
bernek van gerince.

Mégis a kifejezés ,h a jlíthatatlant” je
lent egy olyan világban, ahol illő komp
romisszumokat kötni, csak egyet illik fe
szegetni, ti. hogy a megkötött kompro
misszum jó-e, vagy rossz.

Nem lehet magaslatra emelni önma
gában a kifejezést és a tényt sem, hogy 
ti. gerinces ill. hajlíthatatlan valaki, hi
szen lehet valaki -  akármilyen paradox
-  gerinces és hajlíthatatlan a rosszban is. 
Jézus azt mondja: „Vajha hideg volnál,

vagy hév. így mivel langymeleg vagy, sem 
hideg, sem hév, kivetlek téged az én 
szómból.” (Jel 3,15-16)

A kérdés tehát így tehető fel helye
sen: miben, vagy mihez képest gerinces 
ill. hajlíthatatlan valaki? Erre két válasz 
adódik. Lelkiismeretéhez képest, vagy a 
Jbelső”-jéhez (hitéhez) képest.

L2.L Tartásunk a lelkiismeret
hez képest
Igen, ez sem csekélység, hiszen nagy

ra becsült érték a lelkiismeret. Ám ennek 
a mértéke és milyensége egyénenként 
változó. Ekként egy olyan változót ten
nénk meg mércének, amely az ókori böl
cseiéit irányába mutat: az ember min
dennek -  önmagának is -  a mértéke. Jó 
a tiszta lelkiismeret szerinti hajlíthatat
lanság, ahogy az apostol mondja: „Bol
dog, aki nem kárhoztatja magát abban, 
amit helyesel.” (Rm 14,22) Ám a lelkiis
meret a hithez kötött.

L2.2. Tártásunk a „belsőkhöz 
(hithez) képest
Hitemhez képest van tiszta lelkiis

meretem, vagy lelkiismeretfurdalásom. 
Pál így mondja: „Aki pedig kételkedik, ha 
eszik” -  azaz abban, amit cselekszik- 
,kárhoztatva van, mert nem hitből eszik” 
-  azaz nem hitből cselekszik. „Ami pedig 
hitből nincs, bűn az.” (Rm 14,23) Tegyük 
hozzá, Pál itt a Jézus Krisztusban való 
hitről beszél.

L3. „...tartásunk...”
Tegyük fel még egyszer, új bekezdés

ben a kérdést tartásunkkal kapcsolat
ban, hogy másik oldalról is körüljárhas
suk: Miben, vagy mihez képest gerinces 
ill. hajlíthatatlan valaki? „Belső”-jéhez, 
hitéhez képest?

L3.L Gerincesség és hit 
Való igaz, csak „belső”-jéhez, hitéhez 

képest lehet valaki gerinces és hajlítha
tatlan. így igaz Jézusnak az a mondása 
is, hogy „amit tudunk (hiszünk), azt szól
juk, s amit látunk, arról teszünk bizony
ságot.” (Jn 3,11)

L3.2. Hit és tárgya 
Az is igaz, hogy mindenki hisz vala

miben, azaz hitének tárgya van. így is 
mondhatjuk: nincs „hit” tárgy nélkül. 
Csak valamiben, vagy valakiben való hit 
van. Ahogy Luther fogalmaz a Nagykáté
ban: A szív bizodalma alkot Istent, vagy 
hamis istent...” és ismét: ...amire szívedet 
hagyod és bízod, valójában az a te iste
ned.”

L2.2. Igaz hit -  igaz tárgy
Az előzőekből következik, hogy célja

ink közé kell tartozzon meghatározni, 
melyik az az igaz „tárgy” — itt most filo
zófiai értelemben, tehát személyt is ért
ve, illetve érthetve alatta -  amelyen 
csüngve nem csalatkozik meg a mi hi
tünk.

L3.3.1 Hogyan -  honnan (kinyi
latkoztatásban)

a) A  világ helyes ismerete, szemlélése ré
vén (teremtés)

...ahogy Pál apostol mondja: Mert 
ami az Isten felől tudható, nyilván van 
őbennük, mert az Isten megjelentette né
kik: mert ami az istenben láthatatlan, 
tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és 
istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő 
alkotásaiból megértetvén megláttatik...” 
(Rm 1,19-20). Amint e szavak igazolásául 
kell vennünk sok híres, nem a mi elménk 
és ismeretünk léptékével lépő tudós fér
fiú kijelentéseit Newtontól Álbert Einste
inig.
b) Szentírás

-kiválasztás
-szövetség
-törvény
próféták
Jézus Krisztus
-Szentlélek
Izráel története
E két utolsó személy mindegyike -  

Jézus Krisztus, Szentlélek -  akár külön 
pont is lehetne, mivel önállóan hatnak a 
Szentírás keletkezésére és a Szentírást 
olvasó személyre. Ám létükről és szemé
lyükről mégis -  az esetek nagy többségé
ben -  a Szentírásból értesülhet a kereső 
ember.
c) Igehirdetés-bizonyságtétel: Rm 10,13- 

15.
L4. „...az áj—”
„Nincs Új a nap alatt” -  ez a mondat 

jelzi, hogy amit mo6t látunk, amivel most 
találkozunk, az már egyszer -  ha más 
köntösben is de már volt. így hát in
kább így fogalmaznék, s ez vezet vizsgá
lódásom útján is, hogy a jelenleg megnyi
latkozó, a mi jelenünkben ható, fejüket 
felütő vallásos irányzatok irányában fog
juk folytatni a vizsgálódást.

L5. „..vallásos (áramlatok)...”
Ezt lehetne úgy is fogalmazni, hogy 

,jiitek”, .hiedelmek”, másrészt ezt is ket
té kell bontani belső és külső hitekre ill. 
hiedelmekre.

L5.L Belső hitek, hiedelmek
Olyan hit, amit szívében hisz a hívő, 

ezen csüng az élete, s ennek a hitének 
külső következményei megélt minden
napjai.

L5.2. Külső (felületes) hitek, hie
delmek.
Olyan hit, amit kívülről, szójával 

megvall, de ennek az ő életére nézve sem
mi következménye nincs. Pl. UFO-hit, 
divatból való buddhizmus, divatból való 
keresztyénség, „Jézus-vírus”, stb.

L6. „...áramlatok”-kal 
Az áramlatokról el kell mondanunk 

hogy sodornak. Azt is, ami, aki tud úszni, 
vagy azt hiszi, hogy tud. Mintegy megelő
legezve említem, hogy csak az maradhat 
meg velük szemben, aminek, akinek erős 
és biztos horgonya van. (Jézus Krisztus

15



bán, megváltásban).
Azt vizsgáljuk tehát a következen- 

dőkben, hogy:
L6.L Mivel sodornak?
Mi az, amit kínéinak az embereknek? 

Mivel sodorják el, ill. magukkal Őket? 
L6.2. Mi a hiány...
..., amely nálunk, ill. a történelmi 

egyházaknál létezik, amire kínálnak rá, 
licitálják túl,

és mi az, ami ezzel 
L7. „szemben.”
Ami ezzel szemben megtart, horgo

nyoz.
Ezzel kapcsolatban el kell monda

nunk, hogy mai világunkban divatos to
leranciáról beszélni, s elítélendő minden, 
ami intoleráns, vagy amire ennek az ár
nyéka rávetődik. Szokás vallási türelem
ről is beszélni. Az, hogy itt valaki valaki
vel, valamivel szemben lép fel, az intole
ráns, tehát elítélendő, nem korszerű, stb.

Ám itt eleve nem arról van szó, hogy 
pár lutheránus lebunkózza a „másként 
gondolkodókat”, hanem arról, miként 
fegyverezzük fel -  lelki értelemben -  hí
veinket, azért, nehogy egy-két „másként 
gondolkodó” bunkózza le -  lelki értelem
ben -  a ránkbízott lutheránus keresztyén 
hívőket. Meg kell állapítanunk, melyek 
azok a lelki fegyverek, amelyek ezt a lelki 
védekezést lehetővé teszik, nem is be
szélve a jó értelemben vett lelki „táma
dásról”, amely a misszió.

A tárgyalás bevezetőjeként vegyük 
sorra a főbb pontokat, a későbbi köny- 
nyebb eligazodást segítendő:
2. Mi kell az „érzéki” ember számára?
3. Mit kínálnak a vallásos áramlatok?
4. Pár konkrétan jelentkező vallásos 

áramlat
5. Mi az, ami megtart, horgonyoz?
6. Hol számíthatunk az új áramlatok na

gyobb térhódítására?
Kik a veszélyeztetettek?

2. Mi kell az „érzéki” ember szá
mára?
Az „érzékis” azért van idézőjelben, 

mert van olyan igény, amely nem csak a 
megromlott, ún. bűnös embert jellemzi -  
úgy, mint pl. érzéki vágy - , hanem a 
Krisztusban megváltott, új teremtettsé- 
gét élő emberben is megvan, s az Isten 
által elismert -  mondjuk úgy -  jogos em
beri igény. Éppen ezért a fő pontot is 
ketté kell osztanunk általunk -  az egy
ház által -  is elfogadhatónak tartott, és 
általunk -  az egyház által -  el nem fo- 
gadhatónak tartott igényre.

2.L Általunk is elfogadhatónak 
tartott igény
2.LL Igény olyan BIZTOS H I T-re, 

amely Biztos Üdvösség-re visz. Ezzel 
kapcsolatban idézhetjük Luthert is: „Hol 
találok irgalmas Istent?” S szinte válasz- 
szerűen a Római levelet: „Hálát adok Is
tennek, a mi Urunk Jézus Krisztus ál
tal.”

2.L2. Igény olyan Valódi Szeretetre, 
amely nem kihasználáson alapul. Erről 
nem kívánok beszélni, mert már annyi
szor és annyian megtették, hogy hasonló 
lennék ahhoz a vadászhoz, aki a döglött 
elefántba még kettőt beledurrant.

2.L3. Igény Megtartó Közösségre, a 
szó legigazibb értelmében

2.L4. Igény az Igaz és Érthető Vála

szokra bonyolult, változó, relatív vilá
gunkban.

2.L5. Igény a Teljességre, test és lélek 
egységére, gondolat (hit) és tett Harmó
niájára.

2.L6. Igény az Igaz Értékekre, társa
dalmi, vallási, és kulturális vonatkozás
ban egyaránt.

2.L7. Igény az igaz és Megbízható 
Tradícióra.

2.L8. Igény a Személyességre, úgy
mint személyes hangvétel, személyes 
kapcsolat.

2.L9. Igény Istennel (transzcenden
sei) való Valós Találkozós-ra. (?!) Ide 
szintén megemlíthetnénk a már szóban 
forgó Luther-idézetet, de most inkább 
hagyjuk, mert erre még visszatérünk.

2.L10. Igény Megbízható vezetésre, 
irányításra.

2.2.22. Igény Reménységre és Vála
szokra a Jövőt illetőne (belelátást).

2.L12. Igény az Elkötelezett közre
működésre az új jövő építésében.

Összegzésül felsorolom a kiemelt sza
vakat:

hit, üdvösség, szeretet, közösség, vá
laszok, teljesség, egység, harmónia, érté
kek, tradíció, személyesség, találkozás 
Istennel, vezetés, irányítás, reménység, 
válasz a jövőre, elkötelezett közreműkö
dés.

Elmondhatjuk egyfajta közbevetőle
ges értékelésként, hogy az a tény, hogy a 
mai ember ezekre vár választ, azt jelzi, 
hogy ezekkel a fent említett területekkel 
baj van.

A világegyetem nem tágul a kor em
bere számára, hanem vészes gyorsaság
gal változik -  az ígéretekkel ellentétben. 
Ugyanis nem a bővülő ismereteknek, 
nem a világ egyfajta kitárulkozásának, 
és nem földrajzi felfedezéseknek -  itt 
most űrkutatási értelemben -  a tanújja, s 
nem is az ebből következő gazdasági és 
társadalmi fellendülésnek tanúja a ma 
élő ember, hanem sokkal inkább annak, 
hogy ezek a beígért tudományos, gazda
sági és társadalmi sikerek nemcsakhogy 
elmaradtak, hanem az egykor biztosnak 
és reménytkeltőnek tűnő állítások is 
semmivé foszlottak.
-  megdőlt a tudomány mindenhatóságá

ba vetett hit.
-  Megdőlt az ember emberségébe vetett hit

-  bár nem kellett volna megdőlnie, ha 
a bűnös ember fogalmát társítják be -  
s ezzel együtt egy nagy álom is szerte
foszlott: a tudományos materializmus 
történelmi próbálkozása.

-  Az egyház is igencsak kérdéses bizo
nyítványt állított -  s állít -  ki magáról 
az idők folyamán, egész napjainkig. 
Csak zárójelben: vér és mocsok, szenny 
és gyalázat, máglyák és fegyverek, mé
reg és ármány, hatalom és elnyomás és 
egy sor erkölcsileg nagyon is vitatható 
kompromisszum és megalkuvás. Nem
csak -  és főleg nem csak -  a Borgia-pá- 
pák életstílusa, nem is a mindkét olda
lon máglya formályában is fellobbanó 
türelmetlenségek és lincselések miatt 
fordítják el az egyháztól -  egyházaktól
-  a fejüket, hanem első soron is a mai 
bűnök, hivatásosok (a klérus) és hitval
lók (a laikusok) mai bűnei miatt. Igaz
zá vált miránk is Ezékiel próféta mon

dása: „...amikor a népek közé jutottak, 
amerre csak jártak gyalázatossá tették 
szent nevemet, mert ezt mondták róluk: 
Az Úr népe ezek, mégis...” (Ez 36,20)

Ha egy szóval akarnánk a fentieket 
összefoglalni, azt mondahtnánk: Kicsú
szott a talaj az emberek lába alól, s most 
új szilárd talajt keresnek. E keresés köz
ben támasztanak olyan igényt is, amely
re az egyháznak nem szabad potitive re
agálnia.

2.2. Általunk el nem fogadható-
nak tartott igény
...melynek kiszolgálásától el kell zár

kózni. Sajnos megjelent -  vagy csak meg
jelenni látszik? -  egy olyan gondolat, 
amely szerint az egyháznak úgy kell kor
szerűnek maradnia, vagy korszerűvé vál
nia, hogy komolyan veszi a mai, ún. mo
dem  ember igényét, igényeit. Beszélünk 
az egyház szolgáltatásairól, vagy ahogy a 
politikai nyelvezetben jelent meg: je 
lentkezik egy bizonyos vallásos igény. 
Ezt ki kell elégíteni.”

El kell utasítanunk magunktól azt a 
képet, hogy az egyház olyan, mint egy 
nagy szolgáltatóház -  ráadásul régi ala
pítású, patinás, ahova bárki betérhet, s 
mindent megkap.

Ugyanis el kell utasítanunk azt a fel
felbukkanó piacgazdasági -  vagy, ha úgy 
tetszik: rosszul értelmezett „ember-segí
tő” -  gondolatot, miszerint tekintettel 
kell lennünk az emberek igényeire, úgy
mond ki kell szolgálnunk őket. (Ez nem 
azonos az egyházi szolgálat fogalmával.)

Ugyanígy megjelenik az a szabadver- 
senyes gondolat, amely szerint, ha a 
szekták piacra dobnak valamit, aminek 
kereslete van, akkor nosza, fogjuk ki a 
szelet a vitorlájukból, csináljuk mi is, de 
jobban. ...hogy hozzánk jöjjenek az embe
rek -  vagy maradjunk meg az eredeti 
hasonlatnál - , a miénket vegyék, azt fo
gyasszák.

Nekünk csak azt szabad hirdetnünk 
és cselekednünk, ha úgy tetszik, csak 
azon az úton szabad járnunk, amelyikre 
a megbízatásunk, küldetésünk szól. Ép
pen ezért fontos, hogy meghatározzuk 
azokat a jelentkező igényeket, amelyek 
kielégítésére nem szól a mi -  hogy diva
tos szóval mondjam -  mandátumunk, 
magyarul megbízatásunk, küldetésünk. 
Alapvető leszögezni, hogy amikor álta
lunk el nem fogadható igények megálla
pításáról beszélünk, akkor azt az érzéki, 
bűneiben élő ember szempontjából 
vesszük sorra, aki az érzelmeinek, a vá
gyainak van kiszolgáltatva. Igényei is eb
ből fakadnak. Érzéseket, érzékelhetősé- 
geket, s vágyainak kielégítését követeli. 
Az innen fakadó igényeket nem szabad 
az egyháznak kielégítenie.

Még egy fontos szempont: amikor em
beri igényekről, ill. kiszolgálásukról, 
vagy Uram bocsá, „csak” komolyanvéte- 
lükről beszélünk, akkor az emberen, 
mégpedig a bűnös emberen tájékozó
dunk. Ez egy olyan álságos, rosszul értel
mezett szeretet gyümölcse, amely az egy
ház bűntudatából, gyakran az ördög által 
támasztott hamis bűntudatból táplálko
zik, s nem az Isten igéjén tájékozódik, s 
nem is azzal akar szolgálni az emberek 
körében.

Még egy észrevétel: Nem csak az egy
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házon, gyülekezeten kívülről fogalma
zódhatnak meg ún. jogtalan igények, ha
nem hasonló igény jelentkezhet egyhá
zunkon, gyülekezetünkön belül is. Ennek 
okai a népegyházi keretek, vagyis az egy
háztagság szempontjából gyakorlatilag 
szinte születünk evangélikusnak, ami 
vallást jelent, de hitet nem. S hasonló
képp nem követel hitet az egyházfenn
tartói járuléknak, mint -  elnézést a csú
nya kifejezésért -  tagdíjnak a befizetése. 
Jelentkezik egy harmadik de is: a rend
szerváltás, amelynek következménye
ként kitört az ún. „Jézus-vírus”, vagyis, 
hogy az új rendszer melletti elkötelezett
ségüket sokan friss vallásosságukkal 
akarják bizonyítani. A régi rendszer egy- 
háztalanul élvezhető előnyeinek élvezői 
Ők, akik annak idején, mint patkányok a 
süllyedő hqjót, úgy hagyták el sietve az 
egyház hajóját, hogy biztonságos vitorlá
son folytassák a nagy utazást. Most, 
hogy a várakozással ellentétben mégsem 
süllyedt el -  hovatovább egész helyre kis 
utasszálítóként debütál a régi egyházi 
hajó a régi szürke utasok ismét visz- 
szaúsznak. Kétszer se bánkódjunk! Ka
vargó gyomrunk ellenére is jusson 
eszünkbe, hogy minden valamirevaló ha
jón van belőlük, csak a süllyedésben lé
vőről hiányoznak. De hát itt vannak. S 
ez a harmadik ok, amely a másik kettővel 
együtt kiváltója a gyülekezeten belül je
lentkező ilyetén igényeknek, amelyek a 
„hit”-etlenségben, a pogányságban gyö
kereznek.

Vegyük hát sorra, melyek ezek az el 
nem fogadható igények:

2.2.2 El nem fogadható az olcsó, el- 
kötelezés nélküli hit és üdvösség. Ebben 
nem kell megváltozni, azaz, hogy pontos 
legyek, nem kell új teremtésnek lenni, 
elég pusztán odatartozónak, vagy akként 
gondolkodónak vallania magát.

2.2.2. El nem fogadható a mindent, 
és mindenkit egybeolvasztó, összemosó 
akolmeleg és nyájszellem, amely nincs 
tekintettel az emberi személyiség egysze
ri és megismételhetetlen voltára, (bár te
gyük hozzá, van Jézus Krisztusnak nyá
ja, akik az 0  hangjára hallgatnak, s eb
ben egyek.)

2.23. El nem fogadhatóak az egysze
rű, leegyszerűsített válaszok, amelyek
ben nincs már helye az Isten istenségé
nek, és bölcsessége kikutathatatlan 
mélységének alázatos tiszteletének; Jób 
szájára szorított kezű néma térdhajtásá
nak.

2.2.4. El nem fogadható Jézus-hit he
lyett egyszerűbb és elérhetőbb életrend, 
vagy életstílus.

2.2.5. El nem fogadható, hogy evan
gélium helyett törvényt, törvény helyett 
törvényeskedést prédikáljunk.

2.2.6. El nem fogadható, hogy tradi
cionális keresztyénséget nyújtsunk a ke- 
resztyénség tradíciója (kereszt, Jézus 
Krisztus) helyett.

2.2.7. El nem fogadható humánum, 
etika hirdetése (még jézusi etika sem!) a 
teljes evangélium helyett. (Isten -  terem
tés -  Sétáin -  bűnbeesés -  bűn -  haláil -  
kárhozat - Jézus Krisztus -  megváltás -  
feltámadás -  Szentlélek -  megszentelő- 
dés -  ítélet -  örökkévalóság).

2.2.8. El nem fogadható, hogy az

egyén, a személy kerüljön a Szenthárom
ság Isten valamelyik személye elé. Dl. 
mellé -  Én és Isten, Én és Jézus, Én és 
a Szentlélek - ,  amely bűnös torzulást jól 
példázza Ágoston Sándor anekdotája az 
egérről és az elefántról. Ti. az egér és az 
elefánt együtt mennek keresztül az alag- 
úton. Zeng-bong az alagút, mire így szól 
az egér az elefinthoz: -  Hallod, hogy 
dübörgünk?

2.2.9. El nem fogadható, hogy Isten
nel találkozás címén érzéseket, élménye
ket, és ún. megtapasztalásokat (?) ajánl- 
junk be, Jézus Krisztusban való hit he
lyett.

2.2.10. El nem fogadható, hogy pa
ragrafusokkal és emberi tekintéllyel ve
zessünk, apostoli tanítás helyett.

3. Mit kínálnak a vallásos áram
latok (hitek, hiedelmek)?
Bevezetőként el kell modanunk, hogy 

amiként a piád életben, úgy a vallásos 
élet piacáin is elhangzik az az elkoptatott, 
üzleti szellemű reklámszöveg, ti.: „Ná
lunk megtalálja a legjobbat!”, vagy: „Ez 
az, amire szüksége van!” Egyrészt tehát 
figyelembe veszik az ember igényeit -  
kielégítési szándékkal - , másrészt beígé
rik a biztosat, a tévedhetetlen, a legjob
bat.

3.1 Olyan biztos hitet (hiedelmet, ta 
nítást), amely garantáltan üdvösségre 
visz. Az utat azonban nem kizárólag Jé
zus kereszthalálában jelölik meg — ill. 
Jézusban magában - , hanem Jézussal, 
vagy Jézus nélkül -  hangsúlyossá ill. el- 
hagyhatatlanná egy módszert (metó
dust), ill. egy technikát, szertartást (va
rázslás, varázsige) tesznek. Jézus kizáró
lagossága, mint Istenhez vezető út, 
igazság, élet, elvész. (Galata gyülekezet, 
karizmatikusok -  Hit gyülekezet, távol
keleti vallások, szabadkőművesek, New 
Age).

3.2. Beígérnek egy olyan szeretetet, 
amely az érdeklődőt úgy fogadja el, ami
lyen -  bűnös embert bűneiben - ,  s nem 
törekszik -  úgymond szeretettől és türe
lemből -  a másik ember megváltoztatá
séra. Álljon itt egy idézet a Jézus Krisz
tus Mai Szentjei Egyházának (Mormon 
Egyház) 13 hittételéből (11. tétel): 
„Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy 
a Mindenható Istent saját lelkiismere
tünk szerint imádhassuk” -  toleranria -  
„és ugyanezt a kiváltságot viszont mi is 
megadjuk minden embernek. Vagyis, 
hogy a saját belátása szerint és azt imád
hassa, aki, vagy amit jónak lát.” (relati
vizmus).

Sajnos nem állt még módomban, 
hogy eredeti forrásban nézzek utána a 
következő állításnak, de egy beszélgetés 
folyamán azt hallottam, hogy a II. Vati
káni Zsinat is hasonló tételt fogalmazott 
meg, mint a tágabb értelemben vett öku- 
mené alapját.

Idézet a Bahái (sita) vallás (hit) írá
saiból: „Az embernek mindenkiben csak 
azt szabad észrevennie, ami nemes. Ha 
ezt megvalósítja, az egész emberiséget 
barátjává teszi. Ha azonban a hibák felől 
közelít másokhoz, nagyon nehéz kedves
sé válni a szemükben.” Hozzáteszem: va
ló igaz. A próféták, Jézus Krisztus és az 
apostolok is megtapasztalták ezt a saját 
bőrükön. De erre fel kell készülnie az

egyháznak is, ahogy Jézus Krisztus 
mondta: „Ha engem üldöztek, titeket is 
üldöznek majd: ha az én beszédemet 
megtartották, a tiéteket is megtartják 
mtyd.” (Jn 15,20b)

Szintén hallomásból szerzett infor
máció, hogy a Hit gyülekezete már ki
hagyja a Mi atyánkból a bűnbocsánat ké
réséről szóló szakaszt azzal, hogy Ők már 
igazak, s így számukra ez már túlhala
dott.

3.3. Beígérik az igaz közösséget, 
amely megérti őket, s amelyben igazán 
otthon érezhetik magukat. Áz eredmény: 
csoportdinamikai agymosás, és egysége
sített, uniformizált gondolkodási- és vi
selkedési rendszer, amely megszünteti a 
világban való egyéni tájékozódás képes
ségét, lelki és szellemi kiskorúságban, és 
a ráutaltság szolgaságában tart.

3.4. Beígérik a világ egészére érvé
nyes mindenkori válaszokat. Ám ezt a 
ráció és nem a hit talaján állva fogalmaz
zék meg. A mindent-tudás és csalhatat- 
lanság igényével lépnek fel.

3.5. Beígérik az emberi élet teljessé
gét hit és élet, hit és megtapasztalás 
vonatkozásában. Ami ugye önmagéban 
ellentmondás, mert amit megtapaszta
lok, azt már nem kell hinnem. Jelmonda
tuk: Legyenek megtapasztalásaid!
Missziójuk és tanításuk alapja is legtöbb
ször a hangsúlyozott egyéni megtapasz
talásaik. Fel kell figyelnünk ré, hogy 
ezek hasonlítnak az apostolok hivatkozá
saira -  „Mi is ott voltunk, láttuk” -  de 
mégsem azonosak vele, mert nem racio
nális megtapasztalások az övék -  azaz 
nem tanúségtétel (Jézus: „Lesztek né
kem tanúim”) - ,  hanem szubjektív érzel
mi élmények. Fel kell hívni a figyelmet 
itt arra is, hogy ezek az élmények a 
Szentírás tekintélyét is megelőzik, úgy
mond überelik azt. Visszatérve: univer
zális, egyetemes nézetre hivatkozva, ill. 
a teljességre törekvés jelszavával élet
rendet, életstílust, életmódot, ha úgy tet
szik metódust, ill. szemléletet adnak az 
emberek kezébe, Jézus Krisztus kereszt
je helyett. Ez igaz a 3.6-7. pontokra is, 
amely a beígért igaz értékekre és a be
ígért igaz -  hogy ne mondjam: múlhatat
lan -  tradícióra vonatkozik.

3.8. Beígérik a személyességet, az 
egyénnel való személyes törődést. Az 
eredmény megint csak a kisközösségek 
és a csoportdinamika irányába mutat 
(ld.3.3).

3.9. Beígérik az Istennel való találko
zás kétségbevonhatatlan (?) személyes 
élményét. Megint csak a hit és megta
pasztalás, ill. az apoetolság (tanú-ság) és 
a szubjektív érzelmi élmény ellentétre, 
egymást kizáró voltára utalnék) ld.3.5.)

3.10. Beígérik a megbízható vezetést, 
irányítást, amit egyrészt csoportdinami
kai módszerekkel, az egyén egyén voltá
nak, ill. az egyén nagykorúságának meg
szüntetésével, tájékozódását egy csoport
ra (vallásra), ill. egy személyre viszik rá.

3.1L Beígérik a biztos jövő ismeretét, 
a jövőbe való belelátást, mint a létbizony
talanság megszüntetését.

3.12. Beígérik a körzeműködés lehe
tőségét az általuk felismert új jövő építé
sében. A tudatlanok közt tudó, a vakok 
közt látó felsőbbrendűségi érzetét, egy
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vezető elithez való tartozás érzését nyújt
va ezáltal.

Excursus
Figyelemreméltó, hogy a fasizmus 

Übermensch-tudata -  ill. tanítása és a 
kommunizmus élcsapat-gondolata az új 
jövő építésében mennyire hasonló. Ha
sonló kizárólagossági igényük is.

Itt külön meg kell említenünk a poli
tikai vallásosság fogalmát, ill. jelenlétét 
úgy a múltban, mint a mai köztudatban. 
Meg kell jegyeznünk, hogy ennek ismer
tetőjegyei közé tartozik a 3.10-es pont is 
(megbízható vezetés, irányítás), amely 
szerint az egyén tekintélyelvi alapon a 
döntés személyes felelősségét a hatalom
ra ruházza át. Jó példa erre a Nürnberg- 
ben számtalanszor elhangzott mondat: 
„Parancsra tette!” -  azaz, nem én vagyok 
a felelős síkját tetteimért, ami ugye lehe
tetlen.

Szinte erre utalnak az abortusszal 
kapcsolatos vélemények is. Két orvos 
nyilatkozata az abortusz-kérdéssel kap
csolatban. Dr. Benya László, a Keresz
tény Orvosi Kamara elnöke nyilatkozta 
a 168 órának:

-„Nálunk a beteg ember tisztelete, 
személyiségének védelme az elsődleges, 
a fogamzás pillanatától a természetes 
halóiig.” A riporternő kérdésére, mely 
szerint: „Ezek szerint önök úgy abortu
szellenesek, hogy nem is hfgtanak végre 
abortuszt?, -  a válasz:

-„Nem. Mi tiszteletben tartjuk a ren
deleteket és a rendeletek Magyarorszá
gon még kötelezik az orvost arra, hogy 
elvégezze az abortuszt.”

A másik nyilatkozat a Mai Nap 1991. 
augusztus 28-i számában jelent meg. A 
.Kedves Doktornő!” rovatban Dr. Gábor 
Éva válaszol egy terhes asszony levelére, 
aki a Néma sikoly c. film hatása alatt 
vívódik lelkiismeretével. íme egy részlet 
a válaszból. A film valóban megrázó, még 
akkor is, ha mint köztudott, nem doku
mentumértékű alkotás, hanem ún. játék
film, amely a rendező elképzeléseit hiva
tott tükrözni. Gyorsan kell döntenie, így 
vagy úgy, mivel a terhességet megszakít- 
tatni csak háromhónapos korig lehet. 
Utána csupán indokolt esetekben lehet
séges, szigorúan az anya életének védel
me céljából. Gyilkosságnak törvényeink 
szerint a meg nem született, de már élet
képes magzat, ill. csecsemő megölése te
kinthető.”

Mindegyik eset az írott állami tör
vény tiszteletét Isten törvénye elé, ill. 
fölé helyezi. A személy Isten előtti felelős
ségét az állam előtti felelősségre cseréli, 
mint amely a megtapasztalhatóbb -  úgy 
mondanám, materiálisán jelenvaló -  ha
talom, s ezért prioritást élvez az Istennek 
„csak” a hit számára létező hatalmával 
szemben.

Itt külön meg kell említenünk a Ke
reszténydemokrácia” fogalmának felold
hatatlan feszültségét. Ti., ha keresztyén, 
akkor theokrata. Azaz Isten az Úr, Ő a 
Király. Ha viszont demokrata, akkor nem 
theokrata, hiszen a népfelség uralkodik. 
Viszont: „Senki sem szolgálhat két ur
nák. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a 
másikat szereti, vagy az egyikhez ra

gaszkodik és a másikat megveti.” (Mt 
6,24)

Mert igaz, hogy két világ polgárai 
vagyunk, de a mennyei világ ura, Ura a 
földi világnak is. -  A földinek csak feje
delme van. -  Ahol a földi világ törvény
eivel Isten törvénye ellen lázad (bűn), ott 
inkább kell engedelmeskednünk Isten
nek, mintsem embereknek. (Csel 4,19) 
Ezért nem mentegetheti magát senki 
sem, hogy parancsra, vagy a világi tör
vényeknek engedelmeskedve cseleke
dett, mert „a törvény cselekedete be van 
írva az ő szívükbe egyetemben bizonysá
got tévén arról az ő lelkiismeretük és 
gondolataik, amelyek egymást kölcsön
ösen vádolják, vagy mentegetik.” (Rm 
2,15)

4. P á r  k o n k ré tan  je len tkező  val
lásos áram lat.
4.1. Római katolicizmus
biztos üdvösség -  búcsú, szentek, jogi 

szemlélet
személyesség, közösség -  kisközösségek, 

gyóntató
válaszok -  dogma 
Teljesség -  volt, van, lesz 
Tradíció - A  legrégibb 
Istennel való találkozás -  mise, misztika 
Megbízható vezetés -  pápai csalhatatlan

éig, évezredes hagyomány 
Elkötelezett együttműködés - jó  katoUkus- 

ság
4.2. Karizmatikus mozgalmak (Hit 

gyülekezete)
H it -  helyett megtapasztalás, valójában 

hitetlenség
(valójában Hitetlenség gyülekezete) 
Üdvösség -  Jézus Krisztus (továbbiak

ban: J.Kr.) + gyülekezeti tagság, J.Kr. + 
életvitel, J.Kr. + törvény,

J.Kr. + szabály, J.Kr. + metódus 
Közösség-hasonulás, uniformizálás, agy

mosás
válaszok -  leegyszerűsítés, dogma 
Tradíció -  maga a gyülekezet 
személyesség -  kisközösség 
Istennel való találkozás -  élmény, megta

pasztalás, önszuggeszció 
Vezetés-pásztor, lélekélmények (E kettő 

versenyfutásban van az elsőségért), 
írásmagyarázat

Reménység a jövőre -  tévedhetetlen bele- 
látás

Elkötelezett együttműködés -  elit gyüleke
zeti tagság, misszió

4.3. Racionalizmus, gnosztidzmus 
Hit -  igazolhatóság, beláthatóság 
Üdvösség -  igazság (igazságosság értel

mében)
Közösség -  azonos gondolkodás 
Válaszok -  logikai ellenőrizhetőség, elfo

gadhatóság
Tradíció -a z  emberi gondolkodás, megis

merés fejlődése
Személyesség -  emberközpontúság, hu

manizmus 
Vezetés -  ész, logika
Reménység a jövőre -  valószínűségszámí

tás
elkötelezett együttműködés -  erőfe

szítés a szellemi haladásért, a tudás nö
veléséért (tanulmányok)

4.4. Keleti vallások
Üdvösség -  életvitel, törvény, szabály, 

metódus
Válaszok -  az univerzum megbomlott

rendjének helyreállítása 
Tradíció -  világrend 
Istennel való találkozás -  fellelni önma

gámban
Vezetés -  guru, vallásalapító, iratok a 

bennem lakozó Isten 
Reménység a jövőre -  a világrend helyre

áll
elkötelezett együttműködés -  bensőmben 

megcselekszem a világrend helyreállí
tását, missziót folytatok, hogy mások is 
ezt tegyék.

4.5. A J.Kr. Mai Szentjei Egyháza 
(Mormon Egyház)
Hit -1 3  pontban leegyszerűsítve 
Biztos üdvösség -  J.Kr. + szentség, (tö

kéletesség értelmében)
J.Kr. + gyülekezethez tartozás 
válaszok, vezetés -  Mormon Könyve, hier

archia
Tradíció -  maga a gyülekezet 
Istennel való találkozás -  mint a kariz

matikusoknál
Reménység a jövőre -  mint a karizmati

kusoknál (szándékolt titkolózás) 
Elkötelezett együttműködés -  mint a ka

rizmatikusoknál
Összességében el kell mondani róluk, 

hogy keresztyén színezetű szekta. Tő
lünk eltérő jellemzőik:
- A  Biblia elé, ill. fölé állított ún, Mormon 

könyve (gyenge Szentírás utánzat).
-  a Szentírástól eltérően is lehet nyilat

kozni, ill. értékelni a hívőnek
-  elvetik az eredendő bűnt
-  vallják a tökéletes megszentelődést
-  hisznek egy bibliai alapokon álló, töké

letes egyházszervezet létezésében -  mely 
az övék

-  a II. Vatikáni zsinathoz hasonlóan 
toleranciát hirdetnek a más vallásúakkal 
kapcsolatban.

Kérdések:
-  Miért misszionálnak, ha elvetik?
-  Miért misszionálnak Európában és az 

ún. keresztyén országokban, ahol is
mert a Biblia, amennyiben úgy véleked
nek, hogy az is Isten kijelentéseinek tel
jességét tartalmazza?

-  Hogyan értelmezik a missziói paran
csot, ahol Jézus a tanítványokat az 
egész világra küldte, s nem tette hozzá: 
Amerika kivételével. -  Ugyanis úgy
mond: Ott már hirdettem személyesen.

4.6. UFO-hit
Senki ne gondolja komolytalanság

nak, hogy ezt a kérdést felvetem. Mióta 
Nemere az Ezékiel könyve, és ülés pró
féta tüzes szekéren való elragadtatása 
alapján ismét felvetette -  az egy újszü
löttnek minden vicc új teória alapján -  e 
régi verziót (a 80-as évek elején), már 
számtalan új értekezés és cikk foglalko
zott és foglalkozik nemcsak az UFO-kal, 
hanem azzal is: vájjon nem ők-e a Biblia 
lapjain megjelenő ismeretlenek.

Elmélet elméletre halmozódik, s köz
ben az egyház hallgat. Megértem, hogy 
nem akar még egy Giordano Brúnót, 
vagy még egy Galilei-pert. Még csak ma
jompert sem. Fél, hogy nevetségessé teszi 
magát. Rendben van. De miattunk, a 
hallgatásunk miatt tévelyegnek sokan.

Mit mondjunk hát? Azt, amit a régi 
perek idején is kellett volna mondani, 
vagyis, hogy lehet, hogy csakugyan van
nak még valahol lakott világok, de most
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sem lesz másként, mint ahogyan az az 
indiánokkal való találkozáskor történt. 
Vagyis, meglehet, találunk még valahol 
embereket -  ahogyan a 80-as években is 
találtak ausztrália szigetvilágában fehér 
ember nem látta ismeretlen bennszülött 
törzset - , de ahogyan az indiánokra igaz 
volt, úgy lesz igaz riyuk is (az UFO-kra), 
hogy midnannyian bűn alá vannak re- 
kesztve és szűkölködnek Istennek ke
gyelme nélkül. Hogy ók is a megváltásra 
szaruinak, s ha meg nem térnek Isten -  
aki nem csak Izráel földjén bizonyult is
tennek, hanem az egész Földön: s nem 
csak a Földön, hanem az egész világon, 
amely az O szkjának lehelletére állt össze 
-, fölöttük is ítéletet tart, ha nem hall
gatnak az evangéliumra.

4.7. New Age -  Új korszak 
Elöljáróban: azoknak az pj vallásos, 

vallásos színezetű, ill. egyáltalán nem 
ilyen színezetű irányzatoknak az összes
sége, amely a föld lakossága hitének, 
gondolkodásának, békéjének, életének, 
ökológiájának az egységesítését tartja 
szem előtt. Jellemzői: relativizmus -  az 
igazság dolgában
szünkretizmus, toleranciával -  valláske

veredés
pantheizmus -  a transzcendens minde

nütt való jelen valósága 
ökológia -  harmónia 
világbéke -  minden „egy”

Egyszóval a brahmanizmus elve. 
Nincs személyes isten, s nincs a szemé
lyes Istennek változtathatlan törvénye 
sem. Azt magamnak kell megtalálnom, 
ill. a csoportnak, ill. a földnek a bennem, 
ill. a bennünk lakó isteni segítségével. 
Theocentrikus helyett antropocentrikus. 
Ahogyan nincs személyes Isten, úgy 
sincs kizárólagos egyház, vallás, és taní
tás sem Nincs kizárólagos igazság sem. 
Annak minden és mindenki csak maxi
mum egy szeletét, egy töredékét birtokol
ja. A fentiekbe! következik, hogy nincs 
kizárólagos szent könyv sem. Nincs jogos 
misszió sem, csak jogtalan. Nincs igazhí
vő, csak korlátolt.

Konklúzió: Minden és mindenki lehet 
a New Age szekértolója, aki:
-  aki a szentírásnak, mint Isten Igéjének 

az Isten igéje voltát vitatja, ilL kérdé
sessé teszi.

-  aki Jézus Krisztusnak egyedüli és kizá
rólagos üdvözíts voltát vitatja, ül. kér
désessé teszi,

-  aki a misszió jogosságát vitatja, ül. 
kérdésessé teszi - kijátszva rosszul értel
mezett türelemmel, ill. türelmetlenség
gel

-  aki a más vallásokkal való párbeszéd
ben kizárja a másik meggyőzésének 
(misszió) a szándékát, s helyébe helyes 
magatartásnak a kölcsönös párbeszé
det (megismerés) teszi. Álljon itt egy 
idézet: „Sem a kizárólagosság fanatiz
musa, sem a misszionálás nyílt szándé
ka nem vezet közelebb egymáshoz, de a 
másik megismerése új kapukat nyit és 
új korszakot jelenthet (!) először szemé
lyes, majd közösségi életünkben.!

Igen, valóban így van. S ez az íy 
korszak a New Age -  (vö.Jel. kv.)

5. Mi az, ami megtart, horogo-
nyoz?
Mit várok az evangélikus szószékrí!?

5.L Hitet -  üdvösséget
Mit várok az evangélikus szószékről? 

Nem „elmélkedést!, nem „írásmagyará
zatot” hanem apostoli tanítást -  köze
lebbről: Evangéliumot. Örömhirt, bizony
talan fél-öröm, fél-hír, örömöcske-hírecs- 
ke helyet. Jézus központú igehirdetést. 
Tiszta tanítást -  azaz: nem zavarosat. 
Bűnt (eredendőt is). Passiót, és megvál
tást Feltámadással, örök élettel. Hírt az 
Üdvösségről. Élő evangéliumhirdetést. 
Hitvallást! Éljen a szívben, és éljen a 
szájon.

5.2. Szeretetet
Hírt Isten szeretetéről. S lássam, 

hogy a pásztor már kapott. Ne önmagát 
szeresse, hanem a nyárját; s a nyáj első 
sorában házastársát és gyermekeit.

5.3. Közösséget 
Közösséget az Úrral -  hitben 
-tanításban
-  és szentségekben

...és az Úrban lévők közösségét, mint 
az Úrtól származó közösséget. Nem fra- 
temitást, hanem communiot!

5.4. Válaszokat
Isten válaszait, a lelkészé helyett (pl. 

Úgy gondolom, hogy...”). Azt várom, hogy 
valaki azt mondja: így szól az Úr Igéje: -  
s idézzen szabatosan.

5.5. Teljességet -  harmóniát
Hirdető és hirdetett üzenet harmóni

áját. Nem többet, de azt nagyon -  még 
magamnak is!

5.6. Értékeket
Ne prozdorját, s nem szalmát. Igaz 

alapra igaz értékeket, Istentől származó
kat.

5.7. Tradíciót
Ahogy mondtam már: tradicionális 

keresztyénség helyett a keresztyénség 
tradícióját. A „solé”-k tradícióját, azaz:
-  a „solus Christus” tradícióját,
-  a „sola gratia” tradícióját,
-  a „sola fide” tradícióját, és a negyediket 

is, amely nélkül elképzelhetetlen az első 
három:

-  a „sola seriptura” tradícióját.
5.8. Személyességet
Hogy tudjam: így, ahogy vagyok, va

gyok érték az Isten számára, és ember
társaim számára is. Bűneim nem, de kü
lönbözőségem érték Isten szemében, s 
kell, hogy az legyen embertársamban is
-  s viszont. S tudjam: rólam -  is! szó van 
az eangéliumban.

5.9. Istennel való valós találkozást
azaz: nem többet, de nem is keveseb

bet, mint eangéliumot. Krisztusról szóló 
beszédet. Amiben -  akiben -  hihetek.

5.10. Vezetést -  irányítást
De úgy vezessen, mint aki maga is 

hatalom alá vetett ember, azaz mint aki 
a hatalmat Krisztustól kapta, s maga is 
e hatalom alatt él.

5.1L Reménységet és válaszokat a jö
vőre nézve.

Mint már mondtam: nem üdvtörténe
ti vonatmenetrendet várok, hanem az Is
tennek, s az Ő  Krisztusának ígéreteit, 
hogy legyen Kiben bíznom, s legyen mi
ben reménykednem

„Mert, ha csak ebben az életben re
ménykedünk a Krisztusban, minden em
bernél nyomorultabbak vagyunk.” (lKor 
15,19)

5.12. elkötelzeett körzeműködést

...,de nem „fogjuk meg és vigyétek”- 
et. hanem szájon inkább így: Jegyetek a 
körvetőim, miképpren én is a Krisztus
nak.”

Összegzés
Ha a fentiek hiányoznak, akkor a 

lelki fegyverzetet üljük ki az evanégli- 
kusság kezéből, akik fedetlen testtel, 
védtelenül állnak a különböző áramlatok 
álarcában megjelenő gonosz tüzes nyilai 
előtt. (Ef 6,10-18)

6. Hol számíthatunk az új áram
latok nagyobb térhódítására?
Kik a veszélyeztetettek?
6.L A fiatalok

-  Érzékenyek az újra
-  Elvetik a hagyományt, tradíciót
-  Elvetik a tekintélyelvűséget
-  Mindent meg akarnak próbálni (saját 

bőrükön megtapasztalni)
6.2. A nagyvárosok lakossága

-  Fokozott magány
-  Megtartó közösség fokozott hiánya
-  Megtartó tradíció fokozott hiánya
-  Kiszolgáltatottság érzése
-  A politikai fordulat okozta vákuum kí

sérő jelei
-  Vágy a biztos iránt

6.3. Bibliás hagyományok
....-kai rendelkező falvak és valami

kori pietista, ill. ébredési gyökerekkel 
rendelkező közösségek, ahol a bibliaolva
sásnak hagyománya van, de a Jézus 
krisztusban való hit sántít; hiányzik az 
igazi, apostoli-lutheránus tanítás. Fülük 
van a bibliás magyarázatokra, de nincs 
jó koordináta-rendszerük, pontosabban: 
koordináta-rendszerük középpontját 
nem Jézus alkotja -  ugyanis hitbeli elin
dulásuk után nem kaptak jó tanítót.

Érdemes megfigyelni, hogy a Hit 
gyülekezete is e három irányban terjesz
kedik: a fiatalok között, a nagyvárosok
ban és a bibliás hagyományokkal rendel
kező falvakban.

Hanvay László

Irodalom 1

1. Biblia
2. Lelkipásztor 1990/11. -  Evangélikus öntu

datunk, avagy lutheránus identitásunk 
Dr. Zsigmondy Árpád

-  Van-e még mondanivalód nekünk? -  Dr. Ha-
fenscher Károly

-  Öröm és szorongás -  Kovács Imre
3. Lp. 1991/7-8.
-  Szektajelenség, vagy új vallási mozgalmak -

A Vatikán titkárságai -olaszból ford: Dr. 
Szabó Tamás

-  Az egyháztagság kérdése -  Dr. Boleraczky
Lóránd

-  Gyülekezeti lelki megújulás -  ifj. Ferenczy
Zoltán

4. Lp. 199175.
-  Ébredés kérdőjelekkel -  Gáncs Péter
5. Mai Nap (napilap) 1991. augusztus 28.

„Kedves Doktornő” -  Dr. Gábor Éva
6. Mormon könyve -  1979.
7. 168 óra (hetilap) Jíell-e keresztyén orvosi

kamara?” -  Pap Ágnes
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Isten megoldást 
munkáló útja nagy 
feszültségek idején

D. Kapi Béla püspök űr 1941. január 1.-vel a baranyamegyei 
Borjád német nyelvű gyülekezetébe küldött ki azzal a megbí
zással, hogy Magyarbólynak ebben a filiájában a gyülekezet 
anyásítását készítsem elő. (Nem tévesztendő össze a tolname
gyei Uzd-Boijáddal, ahol Petőfi is járt).

Jómagam otthonról hoztam a német nyelvtudást. Szüleim 
nagyon szép, irodalmi nyelven beszéltek. Én ezt tanultam meg. 
Egy nappal előbb, szilveszter délutánján érkeztem a németbólyi 
állomásra. Onnan egy, fiatalember vitt lovasszánon a még 9 
km-re levő Boijádra. Útközben egyfolytában beszélt. Persze a 
maga boijádi t^j szólásában. Beszédéből egy szót sem értettem 
meg. Csak néha-néha sejtettem valamit. Egyszer-egyszer érez
tem, nekem is meg kellene szólalnom, hogy ne úgy tűnjék, 
mintha érzéketlenül ülnék mellette. Hát megsaccoltam, és né
ha, ha szüntet tartott és várakozással rám nézett, azt mond
tam: j á ”. Néha változatosság kedvéért azt is mondtam: „nein”. 
Volt, amikor a válasz nyilván nem lehetett helyénvaló, mert 
meghökkenve, furcsán nézett rám, szinte megállította a lova
kat. Tudtam, most rosszat mondtam és gyorsan kijavítottam az 
ellenkezőjére. így értünk végre Borjádra.

Pedig ez a „beszélgetés” igen súlyos jelentőségű lett volna. 
Német nemzetiségű területen ugyanis akkor, 1941-ben égető 
kérdés volt a Volksbund, nem-Volksbund kérdés. Ez a kérdés 
sikkor a hazai németséget két élesen, sőt ellenségesen szembe
nálló táborra osztotta. A Volksbund szervezett volt, értelmiségi 
vezetőik voltak, orvosok, ügyvédek, tanárok, stb. A nem-volks- 
bundistáknak nem volt szervezetük, nem voltak vezetőik, nem 
kaptak irányítást senkitől, a magyar hivatalos hatóságok is 
csak bátortalanul, határozatlanul, egységes álláspont nélkül 
„támogatták” őket. Magyarbólyon pl. a nem-volksbundistáknak 
nem egyszer beverték az ablakaikat, az utcán gúnyolódó szava
kat, fenyegetéseket kiáltoztak utánuk, házaikra horogkereszte
ket mázoltak, stb. Boijádi szilveszteresti kocsisomról csak 
utóbb tudtam meg, hogy a nem-volksbundisták közül való volt. 
És akkor őt is ugyanezek a kérdések szorongatták. Azért is volt 
olyan beszédes. Egész úton erről beszélt nekem, kérdezett vol
na, ha megértettem volna, faggatott véleményem felől. Istennek 
köszöntem meg és köszönöm meg még most is, hogy j á ” és 
„nein” feleleteimmel, bár nem értettem meg beszédét, nem rom
boltam le benne semmit egyéni meggyőződéséből. Boijádon a 
volksbundosok részéről teljes elzárkózással fogadtak. (Tálán 
része volt ebben szilveszteri kocsisom rólam adott tájékoz
tatásának is?) Ez még fokozódott, amikor megnősültem és ma
gyar feleséget hoztam a faluba, aki semmit sem tudott németül. 
En lettem az „englisch Pfarrer”, abban az időben, amikor a 
német rádió (Boijádon csak azt hallgatták, hiszen a magyar 
szót nem értették), állandóan bömbölte a „venn wir fahren, 
wenn wir fahren gégén Engelland„ refrénű katonaindulót.

A magas gyümölcsfákhoz a „Kertészet és növényvédelem” c. 
folyóirat leírása alapján háromlábú gyümölcsszedő létrát készí
tettem, hogy könnyen beállhassak a fák ágai közé. A kertben 
állt. A volksbundisták a kerítés fölött csak a fokokkal ellátott 
magasba nyúló szárát látták. Azt híresztelték rólam, hogy azzal 
adok jelzéseket az angol repülőknek.

Istentől kapott vezetés volt, ahogy Boijádon ezt az ellensé
ges magatartást leépíthettem. Már nyár eleje volt, amikor egy 
hétköznap délutánján kisétáltam a „Froschgasse”-n át a rétek 
felé. Mindenfelől a száradó széna zamatos illata lengett körül. 
Egyszercsak magasra rakott szénásszekér közeledett. Ahogy 
közelebb ért, megismertem, hogy az Ortsgrupenführer apósa ül 
a szekéren. Az öregek együtt laktak, együtt éltek a fiúkkal,
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közös háztartásban. Megállítottam és kértem, nem ülhetnék-e 
föl hozzá a széna tetejére, mert elfáradtam.

Magamban arra gondoltam, alkalom lehet ez lelki pásztori 
beszélgetésre. Addigra már egészen jól kezdtem érteni a táj szó
lásukat. Nem akart hinni a fülének. Háromszor is megkérdezte, 
mit is akarok? Valóban föl akarok ülni melléje a szénásszekére? 
Mikor végre elhitte, hogy jól hallotta, amit mondok, sietve he
lyet készített maga mallett, gondosan pokrócot terített alám és 
fölsegített. Útközben valóban jól elbeszélgettünk. Ahogy a falu 
széléhez értünk, megállította a lovait és megkérdezte, nem aka
rok-e leszállni. Mikor nemmel feleltem, furcsán, hitetlenül né
zett rám, úgy oldalról, de aztán megindította a lovait. Mielőtt a 
főutcára értünk, mégegyszer megállt. Az előbbi jelenet ismétlő
dött. Mikor a házuk elé értünk, harmadszor is. Biztattam, csak 
hajtson be nyugodtan, majd az udvaron leszállók. Az udvarra 
érve a házbeliek hitetlenül néztek föl a szekérre. Lekászálód
tam, aztán szívélyesen köszöntöttem mindenkit. Mindenkivel 
kezet fogtam, benéztem az istállóba, érdeklődtem a gyerekek 
felől, stb. Tágranyílt szemmel lesték a mozdulataimat, az arco
mat, nincs-e valmi gúnyos mosoly, vagy mit tudom én mi, vala
hol a háttérben, valami gyanús. Látták, hogy minden szavam, 
minden mozdulatom őszinte, szívélyes. Mikor elköszöntem, az 
öreg Kaippel bácsi, (így hívták a szénásszekér tulajdonosát), 
elkísért a kapuig. Ott kézszorítással köszöntünk el. A többiek a 
háttérből úgy néztek utánam, mint valami csodajelenségre.

Eltelt néhány hét. Egy este, sötedés után félénken kopogtat
tak az Utómon. Ajtót nyitottam. Az öreg Kaippel bácsi állt ott. 
Valami papírivet szorongatott a kezében. Kicsit zavarban, még
is valami bizalomfélével azt kérte, segítsem neki kitölteni ezt az 
ívet, mert holnap az utolsó nap a beadásra, de ő nem érti a 
magyar szöveget, nem tudja kitölteni. (A szénásszekeres út 
nélkül biztosan nem jött volna el). Valami hatalmas lepedő volt. 
Adóbevallási ív. Sok-sok kérdéssel, rubrikával. Nekiláttunk. 
Kellettek olyan adatok is, amikre Kaippel bácsi azt mondta, azt 
pontosan nem tudja, hazamegy, megnézi a papíijai között. 
Mondtam, átmegyek vele, egyszerűbb így, ha náluk vagyunk, 
ott kéznél lesz, ha esetleg megint kell valami. A hatodik szom
szédban laktak. Hitetlenül nézett rám. Én átmegyek? Hozzá
juk? Az Ortsgruppénführer házába? Igen. És szedelőzködtem. 
Szótlanul ballagott mellettem, míg odaértünk. Egy szobában 
letelepedtünk egy asztalhoz. Tinta, toll került elő. Felesége 
szorgoskodott körülöttünk. Kötényével gondosan letörölte az 
asztalt, aztán eltűnt. Szemben velünk a falon falióra ketyegett. 
Ingája méltóságteljes egyenletességgel lengett jobbra és balra. 
És mi számoltunk, összeadtunk és kivontunk, szoroztunk és 
osztottunk. Iszonyatosan bonyodalmas volt az az ív. Igen jó 
mellékkereset volt a faluban élő nyugdíjas segédjegyzőnek, 
hogy az egész falunak ő töltötte ki ezeket az íveket. Mert magá
ban senki sem boldogult velük. De nagy magyar volt. Az Ortsg- 
ruppenführer apósának nem töltötte ki. Elzavarta a háztól. 
Még mit nem! A többiek mellett ennek az egy embernek a 
pengői, amit bevasalhatott volna tőle, nem sokat számítottak. 
Ennyit már csak áldozhatott „a haza oltárán”, bizonyítva, hogy 
a volksbundosok az ő szemében hazaárulók (A többi volksbun- 
distáét persze kitöltötte).

Most már csak ceruzával töltöttük ki a rovatokat, mert az 
összesítésnél többször nem jött ki, aminek ki kellett volna jön
nie, és javítgatni kellett. Előkerült az unoka tolltartójából a 
ceruza és a radír és a beírások így svlkség esetén könnyen 
javíthatók voltak. Az öreg lopva föl-fölpillantott a faliórára, 
aztán oldalvást rám lesett, nem sokallom-e még? Még annyi 
kitöltenivaló volt hátra! (Nekem nem volt gyakorlatom, mint a 
nyugalmazott segédjegyzőnek, én életemben először láttam 
ilyen adóbevallási ívet). Az Óra 11-et ütött. Aztán fél tizenket
tőt. Aztán elütötte az éjfelet is. Még mindig az adóbevallási ív 
fölött görnyedtünk. Az öreg menye, az orts gruppé nführer felesé
ge átment a szobán. Lopva rám pislantott. Egynegyedegy. Mi
kor a fél egyet ütötte az óra, már mindent átírtam tintával és a 
háttérből még előtűnő ceruzabejegyzéseket radírozta. Aztán az 
ívet az öreg elé toltam: No, Kaippel bácsi, itt írja  alá. Aztán 
holnap elviheti az ívet a bíró úrhoz.

Kinyílt az ajtó. Kisült, hogy az egész ház talpon volt. A



szomszéd szobából lesték, hogy mi történik. Az öreg Kaippel 
néni abroszt terített elém. A menye hozta is a megrakott tálat. 
Az Ortsgruppenführer, az öreg fia, egy üveg bort. Megköszön
tem, pár falatot ettem, hogy meg ne bántsam őket az elutasítás
sal, egy fél pohár borral koccintottam velük. Öreg Kaippel bácsi 
és Ortsgruppenführer fia éjjeli egy órakor elkísértek a kiskapu
mig. A következő vasárnap az Ortsgruppenführer és egész csa
ládja ott ült a templomban és több volksbundista is velük. Attól 
kezdve nem hiányoztak az istentiszteletekről.

Hetek múlva Villányon, a Kreisführer irodájában megbeszé
lés volt. A Kreisführer bejelentette, hogy vasárnap de. 10 órakor 
valami ünnepi ülés lesz Boijádon, amire a környező falvakból is 
várják a küldötteket. Ortsgruppenführer Kaippel fölállt: Az 
nem lehet! -  Az nem lehet! Miért nem? kérdezték. -  Mert akkor 
nálunk istentisztelet van! -  Úgy néztek rá, mint valami idegen 
bolygóról idepottyant csodalényre. -  De Boijádon az ünnepség 
vasárnap délután volt.

Attól kezdve együtt ünnepeltük a hősi emlékműnél a nem
zeti ünnepeket. (Mádus 15., október 6.) Előzőleg az ortsgrup- 
penführerrel is, meg a nem-volksbundisták hallgatólagos veze
tőjével, a községi bíróval is megbeszéltük a programot. Az ün
nepség istentisztelet után volt. A templomból a szembenálló 
hősi emlékműhöz vonultunk. Az egyik oldalon egyenruhában a 
Hitler-Jugend sorakozott föl, a másik oldalon a leventék. Az 
emlékművel szemben én álltam, egyik oldalamon az Ortsgrup
penführer, a másikon a községi bíró. Mögöttünk a gyülekezeti 
énekkar, melyet magam szerveztem, mert tanítóm katona volt. 
Velünk szemben, a négyszög negyedi oldalán a falu népe. A 
volksbundosok és a nem-volksbundosok külön-külön csoportok
ban ugyan, de nem élesen elkülönülve, kissé összevegyültem Az 
„ünnepi beszéd”-et én mondtam. Egy magyar szavalat, egy né
met szavalat. Az Orstgruppenführer fölolvasott valami szöve
get, amit hivatalosan megkapott. A bíró is fölolvasott egy szöve
get, amit ő is hivatalosan kapott meg, csak más fórumtól. Az 
énekkarral egy egyházi éneket énekeltünk, a végén pedig 
együtt a falu népével a Himnusz-t. Az ünneplők jó érzéssel, 
egyetértésben tértek haza. Ez a környéken sehol másutt nem 
volt így. Mindenütt délelőtt a község hivatalos ünnepsége volt a 
leventék zászlós fölvonulásával, a bíró hivatalból megkapott 
szövegével esetleg egy-egy plébánosnak a „hazaárulókat” szi
dalmazó magasröptű szavaival. Délután egészen külön a Volks- 
bund ünnepsége a maguk módján.

Boijádon vasárnaponként is, bibliaórákon is hangzott az 
evanglium. A vészes idők terhe alatt nőtt az igehallgató gyüle
kezet. Volksbundisták és nem-volksbundisták együtt. Többé 
nem éleződött ki a helyzet. Míg a háború végi összeomlás el nem 
söpörte az egész , korábban oly nagyon éles kérdést.

Harc a sátáni erőkkel

Boijádon az első SS-es toborzás még lelkes hangulatban 
folyt a  volksbundisták között. A bevonuló önkéntes fiataloknak 
húsz hold földet ígértek a háború befejezése utánra. Ez a kez
deti lelkesedés azonban hamarosan lelohadt, mikor a fiúkat a 
frontra vitték (egész rövid kiképzés után), többekről hosszú 
heteken hónapokon á t semmi hír nem jött. Aztán megjöttek az 
első hírek olyanokról, akik elestek, vagy eltűntek. A hangulat 
kezdett egyre nyomottabbá válni.

Liller Rozi nézi a Froschgasse-ben lakott. Varrónő volt. A 
templomos gyülekezet buzgó tagja. Eljárt bibliaórákra is. Ha 
hozzájutottunk, olvasta, használta a „Losung”-ot, olvasta a „Ne- 
ukirchener Abreisskalender” áhítatait.

Egyszer Szajkról egy tanulólány érkezett Rozi nénihez. Ott 
is lakott náluk. Ez a lány spiritiszta körből jött. Magával hozta 
spiritiszta „tudományát”. És Rozi néniéknél spiritiszta szeán
szok kezdődtek. Szellemeket idéztek meg, a szoba közepén a 
nagy asztal, melyet a résztvevők körülültek, megmozdult. Az 
asztal közepére üres palackot állítottak. Egy parafadugóba egy
mással szemben az evőeszközök közül kiemelt villákat szúrtak 
ferdén. A dugót a lefelé álló villákkal a palack tetejére helyez
ték. Egy idő múlva a villák forogni kezdtek. Az ezekben a 
jelenségekben magukat megjelenítő szellemeknek kérdéseket 
tettek föl. Sokan voltak m ár a frontokon. Többükről régen nem 
tudtak semmit. A szellemektől érdeklődtek hollétük és hogylé- 
tük felől. És a szellemek válaszoltak.

Erről a részben titkon űzött, titokzatos dologról csak utóbb 
szereztem tudomást. Rozi néniéktől néhány házzal előbbre la
kott a Froschgasseban Kniesz néni. (özv. Kniesz Jánosné). Volt 
a faluban egy kis Fébé-s közösség. Az idős Katalin testvér 
szolgálatának gyümölcse. Ottlétemkor ő már nem élt. Katalin

testvér Magyarbólyon lakott. Hűséggel szolgált a filiákban is. 
Kniesz néni ennek a boijádi fébé-s közösségnek a tagja volt. A 
bibliaórák elmaradhatatlan résztvevője. Míg meg nem nősül
tem a kosztosa voltam. Egy napon beállított hozzánk Kniesz 
néni és elmondta, mi folyik Liller Rozi néniéknél. Ő maga a 
dolgok hírét hitetlenül, szinte gúnyolódva fogadta. Ezért hív
ták, vegyen részt az együttléteken és győződön meg a valóság
ról. Most azzal a kérdéssel jött hozzánk, hogy mit tartok én erről 
a dologról, és, hogy mit csináljon. Elmenjen-e oda?

Kniesz néni, amilyen valóság az Isten világa, olyan valóság 
az ördög világa is, -  mondtam. A biblia is tud halottidézésről és 
halott-idézőkről. -  Megbeszéltük V. Móz. 18,12 és III. Móz. 
19,31 igéit és Saul útját az endori halottidéző asszonyhoz (I. 
Sám. 28,7 kk.) Isten előtt a halottidézés, a halottak szellemeitől 
történő tudakozódás útálatosság. Arra a kérdésre, mit csináljon 
most, mikor maguk közé hívták, azt mondtam: Kniesz néni, 
menjen el. De az egész idő alatt, míg ott van, nagyon erősen 
imádkozzék. Abban az órában a feleségemmel mi is imádkozni 
fogunk. ígéretünk van erre a harcra: „Álljatok ellen az ördögnek 
és elfut tőletek” (Jak 4,7.) Imádságunkban nagyon erősen fogóz- 
kodjunk bele ebbe az ígéretbe.

Másnap ragyogó arccal jött Kniesz néni: Tisztelendő Úr! A 
szellemek nem jöttek! A dolog nem sikerült!. Körülültük az 
asztalt. Mindent úgy csináltak, mint máskor. Én az asztal alatt 
összekulcsoltam a kezemet és imádkoztam. És akármit tettek, 
az asztal nem mozdult meg, a dugóba szúrt villák sem a palack 
tetején és semmiféle hívásra nem válaszoltak a szellemek. Ak
kor a szajki lány azt mondta, valaki van köztünk, aki most van 
itt először. Ő az oka, hogy a szellemek nem jelennek meg. 
Kiküldtek a másik szobába. Ott egyedül voltam és sötét volt. 
Letérdeltem, és most így imádkoztam hogy Isten rontsa le a 
Sátán munkáit. És akkor sem sikerült semmi. Végül szétszéled
tünk és hazamentünk. Otthon örvendezve köszöntem meg Is
tennek, hogy legyőzte az ördögi erőket.

Együtt is hálát adtunk. Szívünk tele volt örömmel. Akkor 
Kniesz néni elmondta, hogy már az egész Froschgasse-ban szin
ten minden házban űzik ezt a praktikát. Olyan sokan vannak a 
fronton. Olyan sokan vannak, akikről hetek, hónapok óta sem
mi hír. A feleségek, az édesanyák, a mátkák, de az édesapák 
közül is számosán csoportosan jönnek, hogy a szellemektől meg
tudjanak valamit a szeretteikről. -  Kniesz néni, akkor most 
elkezdünk imádkozni az egész Froschgasse-ért!

Napok múlva Kniesz néni megint ujjongva jött: Tisztelendő 
Úr! Sehol az egész Froschgasse-ban napok óta nem, sikerült 
megidénzi a szellemeket! Sehol nem jelentkeznek. -  És akkor 
elkezdtünk imádkozni az egész faluért. A következő vasárnapon 
pedig V. Móz. 12.18-ról és III. Móz 19,31-rOl prédkiáltam. Az 
igézet a faluban megszűnt. A szajki lány is elment Liller Rozi 
néniéktől.

De! A harc ezzel még nem ért véget. Modersohn Ernő „Az 
ördög igézetében” című, magyarul is megjelent könyvében 
(Szent-Istvány Marga kiadása, Kassa, 1943.) írja: „Az ördöggel 
magával gyűlik meg a baja annak, aki állítja, hogy ő vereséget 
szenvedett és elítéltetett”. (15.old. 2. bekezdés). Illusztrációként 
elmondja: „Egy pünkösdi erdei összejövetel alkalmával arról az 
igéről beszéltünk, hogy a Szentlélek, ha eljő megfeddi a vilá
got... Nekem a harmadik rész jutott: ítélet tekintetében, hogy e 
világnak fejedelme megítéletett”. Nagy bátosággal bebizonyí
tottam, hogy a megváltó a Golgotán az ördög hatalmát elvette 
és hogy az ördög legyőzött és megítélt fejedelem. Micsoda hét 
következett erre! Micsoda kísértéseknek voltam kitéve! Hála 
Istennek a kegyelem elégséges volt ahhoz, hogy megőrizzen és 
átsegítsen, de mégis nehéz volt”.

Modersohn intése megáll. A jelzett vasárnapi igehirdetés 
után egy-két nap múlva éjjel arra ébredtem, hogy mellettem a 
feleségem torkából félelmetes, artikulátlan hangok törtek elő. 
Közben mintha fuldokolva hörögne. Ébren volt. Nem álmodott. 
Szeme tágra nyíltan. Szakadozva törtek föl a szavak: Segíts! 
Iszonyú szörny! Fojtogat! Letérdeltem és fennhangon imádkoz
tam. Kértem Istent, töije meg a gonosz hatalmát. Megint sza
kadozva nyögte artikulátlan hangok közepette, vergődve, mint
ha valakivel birkózna: „Nem ezt! ... Nem ezt! ... Igét! ...Igét! 
Próbáltam eszembe jutó igéket hangosan mondani. „Nem ezt!... 
Nem ezt!... „Egyszercsak ő kezdte kiáltani egyre hangosabban: 
,Jézus nevére minden térd... meghajoljon... mennyeieké,... föl
dieké... és ...föld... alatt... valóké!” Az utolsó szavakat szinte 
torka szakadtából, lassan tagolva kiáltotta. És az utolsó szó 
elhangzásának pillanatában a szörnyűség félbeszakadt. Felesé
gem még egy kicsit lihegett, mint valamilyen megfeszített eről
ködés után, de eltorzult arca kisimult, nagy békesség töltötte el 
és csendes szóval mondta el, hogy ólmából arra riadt föl, hogy
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egy leírhatatlan szörny-alak támadt rá. folytogatta. Iszonyú 
volt.De a kiáltva mondott igére erejét vesztette és elmenekült.

Örvendezve hálát adtunk Istennek a szabaditásáért.
Aztán békességgel aladtunk reggelig. Az ördögi gyötrések 

soha többé nem ismétlődtek meg. De ezt az igét azóta sokszor 
ismételgetem:„Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennye
ieké, földieké, és föld alatt valóké” (Fil  2,10. Károli ford.) Igaz 
ez: „A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és 
hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei 
ellen...” (Ef 6,12). De Jézus nevére mindezek a hatalmak is 
kényeiének térdet hajtani. 0  a győzedelemes Úr!

(Folytatjuk)
Id. Foltin Brúnó

A 17. század első 
felének egyházi és 
iskolai élete a 
három nyelvű 
Eperjesen

I. EPERIESSIUM FLORENS
Művelt, virágzó város volt mér a középkorban, de kivált

képp a lutheri reformáció 1531-ben történt hivatalos befogadá
sa után a keletszlovákiai Öt Szabad Királyi Város „Tarcaparti 
Athén”-ja: Eperjes.

Referátumom ennek illusztrálására annak a korszaknak a 
vázlatát szeretné felrajzolni, amely a 17. század elejétől - külö
nösen a Bécsi Békét követő időszaktól az új Kollégium megala
pítása közötti évtizedeknek egyházi, iskolai és kultúrális életét 
jellemezte.

1 .1. Neque inter arma silent Musae
Az erdélyi Bocskai István fejedem Habsburg-ellenes felkelé

se során sok véráldozata volt az akkori Északmagyarorszég 
városainak és falvainak. A korábbi vallási villongásokra mégis
-  átmenetileg -  pontot tett az 1605-ös szerencsi országgyűlés, 
amelyen a rendek kimondták a katolikus és a két protestáns 
vallásfelekezet egyenjogúságát. Az ezt követő bécsi békekötés 
azzal a kedvező fordulattal is járt, hogy egymás után két evan
gélikus vallású nádort választhatott az ország, előbb Dlésházy 
István, mqjd Thurzó György személyében.

Mind az egyházi, mind a ulturális helyzetre kedvezően ha
tott, hogy egybehívatták előbb a nyugati vármegyék zsolnai, 
mqjd az északkeleti részek szepesvárayai zsinatát 1610. ill. 
1614-ik esztendőben. Mindez -  mint később látni fogjuk - ser
kentette a könyvnyomtatásnak és az irodalom teijedésének is 
az ügyét.

A békés fejlődést mégis két újabb felkelés is megakasztotta. 
Elífob Bethlen Gábor, majd I. és II. Rákóczi György harcai 
szedtek nemcsak sok áldozatot Epeijesen és környékén, hanem
-  még mielőtt az 1645-ös linzi békét megkötötték volna, váro
sunkban olyan pestisjárvány t ir t  ki, hogy a lakosok a környék
beli városokba és falvakba kellett, hogy meneküljenek. De nem
csak a belviszályok, hanem az 1618-48 között zajló, csaknem 
európai méretű 30 éves háború is károsan befolyásolta a szép
nek ígérkező szellemi-lelki és kulturális fejlődést.

Ennek ellenére - mint látni fogjuk -  az eperjesi múzsák 
mégsem hallgattak el! Példa rá az eperjesi egyház 1606-ból 
fennmaradt1 és egy Kneiffel János eperjesi polgár 1645. évből 
ránkmaradt2 könyvtári katalógusa.

IJ 2. Egy felekezet - három templom
Miután Eperjes polgársága a lutheri reformációt nagy több

ségében befogadta, három nemzetiségének megfelelően német, 
és szlovák lelkészt alkalmazott, éspedig kezdetben felváltva a
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középkori (1347) eredetű Szent Miklós templomban. Az 1602-es 
eperjesi zsinaton esperessé választott Hebsacher Ezechiel mel
lett egy német másodlelkész (Friedrich Usray), egy magyar 
(Mihálykó János) és egy szlovák (Juraj Rajedus) lelkipásztor 
működött.3 Egy későbbi, 1618-as adat szerint is csaknem egyen
lően megmaradt e hármas felosztás: Madarász Márton és Zan- 
serius Mihály voltak a magyar, Horsa János és Kikulin Ádám a 
szlovák, és Preller Gáspár mellett Goltz Dániel voltak a német 
klérus tagjai. 4

A Szepesváralján alkotott zsinati törvények az Öt Szabad 
Királyi Város (Eperjes, Kassa, Kisszeben, Bártfa és Lőcse) ré
szére külön szuperintendens választását tették lehetővé. így 
lett a németországi Meissen városából származó, nagy tekinté
lyű Zabler Péter (1614-1645), majd utána Wagner Márton 
(1645-66) e városok főpásztora, az előbbi lőcsei, az utóbbi bártfai 
székhellyel.

Az öt város Zabler püspöksége idején ünnepelte meg a refor
máció centenáriumát. Erre a felhívást eredetileg János György 
szász választófejedelem bocsátotta ki 1617 augusztusában 5 és 
elrendelte, hogy a külföldi egyházak is megünnepeljék a 95 tétel 
kifüggesztését. Biccsén Thurzó György nádor és udvari papja, 
Lányi ülés, Lőcsén pedig Zabler Péter hívatta össze a környék 
evangélikusait. Evangéliumi (Mt. 24,15) és zsoltártextus (122) 
alapján tartotta ünnepi beszédét, majd a Te Deum éneklése 
mellett úrvacsorához járultak a szlovák, német és magyar hí
vek. Az volt a püspök kérése, hogy erősödjenek meg hitbeli 
szövetségükben és az ebből következő testvéri szeretetükben. 
(Intése ma is nagyon aktuális!) A jezsuiták egykori évkönyvé
ben ezeket a szavakat jegyezték be erről az évről: „Anno 1617 a 
kálvinisták és lutheristák Magyarországban nagy örömöt mu
tatnak, mivel egyszáz esztendők folyása alatt mind a két vallás 
mesterének, Luher Mártonnak tudománya oly nagyon kiteije- 
dett” 6

Zabler Péter különben 30 éves szuperintendensi szolgálata 
alatt négy zsinatot is hívott össze (1609, 15, 26 és 41), míg 
Wagner Márton húszéves főpásztorsága idején nem kevesebb, 
mint 221 lelkészt ordinált. 7

Eperjes különben már a 16. század utolsó évtizedei óta 
gondoskodott több nyelvű ágendáról. így fennmaradt egy kéz
iratos „Agenda, azaz írás az egyházi ceremóniákról és rendtar
tásokról, mely arról szól, hogyan kell az Isten Igéjét és Krisztus 
szentségeit a magyarországi evangélikus népnek szlovák nyel
ven kiszolgáltatni” 8 Madarász (Damascenus) Márton epeijesi 
lelkész pedig -  sok egyéb áhítatoe-könyve és fordítósa mellet -  
posztillás-kötettel ajándékozta meg városát, amikor 1635-ben 
lefordította és Lőcsén kiadta Meisner Boldizsár wittenbergi pro
fesszor vasárnapi prédikációit, miután 1629-ben Luther Kis 
Kátéját is kinyomatta.

Nagy nyeresége lett az epeijesieknek, amikor a fehérhegyi 
csatát követő vallásüldözés elől Blésházy, majd I. Rákóczi 
György pátfogásába menekült, kutna-horai születésű cseh pré
dikátort és költőt, Jakub Jakobaeust előbb 1 esztendeig rektor
nak, majd lelkipásztoruknak sikerült megnyemiök. A 18-19. 
század történetírói is, pl. Horányi Elek 9 vagy Wallaszky P á l10 
nagy elismeréssel írtak róla. Századunk irodalmi szakemberei 
is nagyra értékelik munkásságát, így Sziklay László 11 vagy 
Karol Roeenbaum 12 és Rudolf Kostial 13. Ez utóbbi, nemrég 
elhúnyt zólyomi püspökük (a budapesti Teológiai Akadémia tb. 
doktora) Jakobaeusról szóló írását Cselovszky Ferenc lelké
szünk szívességéből fordítósban is ismerem.

A csaknem negyed századon át (fl660) Eperjesen működő 
lelkész -  korábbi gazdag irodalmi tevékenysége mellett - Eper
jesen írta és Lőcsén adta ki -a 400. jubilium alkalmával Önök 
által bizonyára részletesen ismert és értékelt latin nyelvű köny
veit 1642 és 1646 között. 14

A magyar és szlovák szolgatársak harmadik kortárs tagja 
Dürner Sámuel volt. A kisszebeni születésű, több külföldi egye
temen tanult i(jú 1640-ben conrektor, majd rektor, másodpap, s 
végül 1652-től haláláig epeijesi első pap lett. Életét és szolgála
tá t Sartorius János méltatta, akinek temetési beszéde utóbb 
nyomtatásban is megjelent. 18

Felekezeti szempontból érdeklődésre tarthat számot az az 
adat, hogy Epeijesen kívül Sárosban a tárgyalt időszakban 61 
evangélikus anyagyülekezet és 56 filia, Zemplénben pedig 21 
anyaegyház és 28 filia virágzott. Eperjesnek, Bártfának és 
Kisszebennek pedig 7 anyagyülekezete volt 11 rendes lelkész
szel. 16

I. 3. A régi iskola - Celeberrimum Gymnasium
Amikor Melanchthon Fülöp kiváló bártfai tanítványa, Stoc-



kel Lénáid 1539-ben szülővárosa evangélikus iskoláját megala
pította, abban a latin nyelvi elemek németül történő megtaní
tása után már rövidesen humanista gimnáziumi tananyagot 
oktattak teológiával együtt. Az iskola jelszavát -  A bölcsesség 
kezdete az Úrnak félelme - (Initium sapientiae est timor Dei) és 
rendtartását, iskolai törvényeit Eperjes iskolí\ja is átvette, s a 
17. század elejétől mint Nagygimnáziumban teológiát is tanítot
tak. 17 Ennek megalapozását a 16. század második felének 
olyan kiváló pedagógusai adták, mint Gyalui Torda Zsigmond, 
Lucas Fabinus és Johann Bock rektorok. Fabinus nyelv
tankönyvet adott ki az epeijesi ifjúság számára, s sziléziai szár
mazású Bocatius pedig Rudolf császár és király kitüntetettjei 
között szerepelt, mint „poéta laureatus caesarius”. 18

Mivel Rezik János, a későbbi kiváló rektor Gymnaziológiá- 
jában 19 tárgyalt korszakunk minden epeijesi tanítóját fel sorol
ja, részletezésüktől legyen szabad eltekintenem. Jelzi azonban 
a magas nívót és széleskörű érdeklődést, hogy az evangélikus 
városok 22 nagyobb gimnáziumot tartottak fenn. Rezik szerint 
40 kisebb gimnázium és 51 falusi iskola működött, a mágnások 
és nemesek által stját költségen fenntartott gimnáziumok szá
ma pedig 20-ra ment fel. 20

Rezik epeijesi költeményének Martinban őrzött kéziratmá
solatában joggal szerepel a latin és szlovák „epitheton omans”: 
Eperiessium Florens -  Slávny Presav! 21 De lássuk, milyen is 
volt az az egykori bástyaszerű, egy emeletes, négyszögalakú, 
keleten és nyugaton 3-3, a déli és északi fronton 2-2 ablakos 
„Alté SchulT22 Első emeletén volt egy nagyobb terem (auditóri
um major) és a rector számára egy „auditórium minor”. A föld
szinten négy tanterem (classis) volt. Az iskola a nagytemplom
mal együtt magas kőfallal volt körülvéve. A templom torony
alatti bejáráséval szemben egy erős kapu és a városháza felőli 
oldalával szemben egy erős bástya állt. Olyannak tűnt e város- 
közont, mint a hit és a tudomány közös fellegvára.

A 30 éves háború idején és az azt követő időkben jóidéig nem 
mehettek eperjesi és környéki diákok külföldi egyetemekre. 
Ezidőtájt nőtt meg annyira az iskola létszáma, hogy elhelyezé
sűkről már alig tudak a tanárok gondoskodni. így merült fel a 
hatvanas években a Wittenbergben magiszteri fokozatot nyert 
rektorban, Bayer Jánosban egy új „Collegium” felépítésének a 
gondolata, amely 1667-ben testet is öltött. Az egyre fokozódó 
ellenreformáció ellenére -amely minden erővel meg akarta aka
dályozni, hogy protestáns nemesi-polgári összefogással a főisko
la a nagyszombati (tmavai) egyetem északkeleti ellenpólusává 
váljon - csaknem egy évszázados súlyos próbatételek után még
is a magyar, német és szlovák tudományos élet erős vára lett, 
és talán ma újra feléledő bástyája lehet.

II. A KÖZÖS KULTÚRKINCS
Referátumomra készülve újra meg újra rám nehezedett an

nak a testvérharcnak a sötét árnya, amely - főként a 19. század 
közepe óta különösen meggátolja múltunk és jelenünk közös 
értékeinek tisztánlátását. A reformáció megindulásának közel
gő 475. évfordulója előestéjén jó volna újra figyelni Lányi és 
Zabler püpökeink intő szavaira, hogy t.i. erősödjünk hitbeli 
szövetségünkben és az ebből folyó testvéri szeretet gyakorlásá
ban. 1517 százéves évfordulóján a Kátpátmedence szlovák, né
met és magyar evangélikusai együtt, testvéri közösségben zeng
ték a Te Deumot Biccsétől Epeijesig.

Közös kultúrkincseink vázlatos felsorolása ezért a múlt és a 
jövő közös kötelezésére is szeretne részemről serkenteni.

II. 1. enei élet
Kevés adatunk van arra vonatkozóan, hogy milyen és hány

féle énekkincsből merítettek az epeijesiek a 16. század második 
felében. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a 17. század első 
szlovák énekköltője Lányi ülés püspök, Thurzó György udvari 
papja volt. (fl618). Énekeit Pribis Dániel szepességi esperes 
énekeskönyve őrizte meg. A tíz Lányi-éneket 23 az 1634. évi 
lőcsei kiadású Luther -kátéjának szlovák fordításához csatolta, 
mint már addig is népszerű énekgyűjteményt. Ebben szépen 
íija a következőket: „Hasznosnak találtam, hogy Luther eme 
kátéjához csatoltassanak és kinyomattassanak némely szüksé
gesebb és kottával ellátott énekek, melyeket én és más szerzők 
német nyelvből a mi szlovák nyelvünkre fordítottunk, hogy a 
kegyes emberek Isten angyalaival és a szentegyházzal egyetem
ben Isten jóságát dicsőíteni, s őt igazán tisztelni tudják, amint 
azt Szent Pál kivárja (Ef.5.)... mert amint a világi („nepoctivy”- 
talán inkább „tisztességtelen”?) daloknak hatása az emberi szí
veket bujaságra tüzeli, úgy vélem, hogy a vallásos énekek a hív

keresztyének lelkét üdíteni és éltetni fogják”. 24 A 113 éneket 
magába foglaló énekeskönyvben 8 Lányi éneke, 7 Pribisé, 1 
Cengler Andrásé, 39 ének pedig németből lett szlovák nyelvre 
fordítva.

Két évvel ezután látott napvilágot a sziléziai származású 
(jövő tavasszal 400 éve született) Tranovszky Györgynek az 
egész szlovákságot mai napig átfogó és igen népszerű énekes
könyve: aTranosáus (1636). Feltételezhető, hogy az akkor liptó- 
szentmikllósi lelkész lőcsei kiadású énekeskönyve az epeijesi 
szlovák gyülekezetnek is hamar közkincsévé vált. Annál is in
kább, mert a Cethara Sanctorum egyedül pótolta a gyülekeze
tek hiányos vagy meg nem felelő nyomtatott cseh énekesköny
veit. A krélid biblián nevelkedett szlovák polgárság - nem is 
szólva a cseh és morva üldözöttek igényét - hamar szivébe zárta 
dallamait is, nyelvezetét is. Ezernél több énekből 150 Tra- 
novszkytól származik. Jelen századig mintegy 50 kiadást ért el, 
sőt Vietorisz József nyíregyházi tanár 1935-ben a magyarorszá
gi használatra magyar nyelvre is lefordította és kiadta. Érde
mes azt is megjegyeznünk, hogy az általunk tárgyalt korszak
ban, tehát a 17. század első felében is öt kiadást ért el (1638 % 
1647 3,1653 4,1659 s).

Pribis és Tranovszky énekeskönyveivel csaknem egyidőben, 
1635-ben született meg az eperjesi - elsősorban diák - istentisz
teletek céljaira egy máig egyedülálló kézirat, az ún. Epeijesi 
Graduál. A zenetörténészek számára ma is gazdag zenei tárház 
ez: az egyetlen gradiálunk, amelyben az egyszólamú gregorián- 
és kandó. tételeken kívül különböző stílusú darabokat is talá
lunk. A kéziratot 1642-ben, 1650-ben és 1652-ben még kiegészí
tették néhány tétellel. A Magyar Nemzeti Múzeum (Országos 
Széchenyi Könyvtár) Kézirattárában őrzött unikum két kö
tetes tudományos feldolgozására napjainkban, 1988-ban került 
sor. 25

A Graduál megírására feltehetően Madarász Márton eper
jesi magyar lelkész adott megbízást szlovák származású kánto
rának, a breznóbányai születésű Banszki Dánielnek. Ő 1634-től 
telesített kántori szolgálatot Epeijesen, majd jómódú polgárrá 
vált, sőt utóbb a városi tanács szenátusában is helyet kapott 
mint „inspector scholae”. 26 A graduál szerkesztését és szövegé
nek válogatását igen gondos és tudatos munka ellőzte meg. 
Forrásait Ferenczi Ilona budapesti zenetörténészünk gondosan 
elemzi. Érdekes megfigyelése, hogy a graduálba felvett evangé
liumi antifónák szövege általában nem a közismert református 
Károli-foidításnak, hanem az 1626-ban megjelent katolikus 
Káldi-bibliának a szövegére épült. 27

II. 2. Irodalmi tevékenység
Amint már utaltunk rá, Epeijesen már a 16. század közepe 

óta az ország városainak átlagánál jóval magasabb volt az iro
dalmi érdeklődés. Van adatunk arról, hogy már 1547-ben volt 
pl. városi könyvkereskedésük (bibliapola), amelynek fennma
radt jegyzékében több, mint 600 féle kiadválnyról tudunk, kö
rülbelül kétszer annyi kötetben. Ugyanakkor klasszikus akto- 
nok voltak találhatók Feyner Gergely eperjesi polgár hagyaté
kában és Winkler Apollo epeijesi tanító 43 tételből álló 
könyvjegyzékében. 28

Ugyanígy folytatódott az irodaiam szeretető és publikálási 
vágya az általunk tárgyalt korszak folyamán. 1600-ban Szenczi 
Molnár Albert, a híres bibliafordító is megfordul és tárgyal 
epeijesi irodalmi körökkel. 29 Iskolai használatra megjelentetik 
Melanchthon latin nyelvtanát 1619-ben. Ekkor már használják 
az 1612-ben kiadott Lányi-Abrahamaeides-Melik féle kátét, 
amelyet az említett Pribis Dániel újra kiadott Lőcsén 1634-ben, 
hozzácsatolva a szlovák nyelvű „Rosarium animae” imaköny
vet.30

Mihályko János három nyelven is kiadott prédikációi mel
lett (1601, 1604, 1612) említésre méltó 1629-ben kiadott ima
könyve is. Ugyanebben az évben adta ki Damascenus-Madarász 
Márton Lőcsén az epeijesi diákok és családok használatára 
Luther Kis Kátéját és egy imakönyvet magyar nyelven. Az 
utóbbinak címe is érdekes:„Az Epeijessi Magyar Ecdesia Min
den-napi fel-fegyverkedése. Az az, Minden-napi Imádságok 
Konyveczkéje, egy néhány szép dolgokkal etc.” Ugyanő epeijesi 
lelkész korában Meissner és Semnert német teológusoktól, Jo
hann Gerhardtól, sőt Clairvauxi Bemáttól is kiadott magyarra 
fordított elmélkedéseket (ez utóbbit Aáchs Mihály Kassán újból 
kiadta 1710-ben)31

Az imádságos irodalomban úgy tűnik még szélesebb körű 
igényt elégítettek ki a szlovák szerzők. Tranovsky már említett 
Phiala Sanctorum-a (Lőcse, 1635) mellett Pilárik István „Favus 
destillans”-a (uo. 1648) és Luca András liptói lelkész Thököly
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Istvánnak ajánlott imakönyve, az „Amta pionim” (uo. 1655) 
érdemel említést. Ennek bevezetésében (Ad Lectorem) szépen 
íija a szerző:„E könyv megírásának célja az egyház megőrzésé
ért az Úr Jézus Krisztus nevében unanimi voce et corde imád- 
ságokat küldeni az Atyaistenhez azon célból, hogy a jó dolgok 
bőségét, a rosszaknak - pestis, éhség, drágaság, háború, véron
tás, Isten haragja, gyors halál, szárazság - elhárítását kikönyö
rögjük”. 32 A következő, 1656-os évben pedig egy ismeretlen 
szerző fordítja szlovák nyelvre és adja ki Lőcsén Johannes Ha- 
bermann wittenbergi tanárnak már több nyelvre lefordított 
népszerű imádságos könyvét, amelynek egyik példányát a Ma
gyar Tudományos Akadémia őriz „Modlitby krestianské ...” cí
men, 33

Bizonyára használták az eperjesiek a közeli Bártfán Hra- 
bovszky Péter által 1657-ben kiadott munkáját: Manuale Lati- 
no-Hungarico-Slavicum-át,_amelynek egy részét utóbb Krmann 
Dániel is átvett 1734-es Agendájába. A könyvecske azonban 
nem három nyelvű -  amint a régebbi irodalom gondolta -  ha
nem a „hungaroslavicum” szó annyit jelent nála, hogy az ma
gyarországi szláv nyelven íródott. A könyv reggeli, esti prédiká
ció előtti és utáni, az egyház békéjéért, áldásért, esőért, jó idő
járásért, jó termésért és a bűnök bocsánatáért mondott 
imádságokat tartalmaz. Két sajátos imája  érdemel említést: 
egyfelől fohászkodik az 1655. évi országgyűlés üdvös kimenete
léért, másfelől arra kéri Istent, hogy tartsa féken a tatár, török 
és muszka hadakat, hogy a kereszténység ne pusztuljon el 
előbb, mintsem a világ vége eljönne. 34

Irodalmi vonatkozásban meg kell említenünk, hogy nem
csak az énekes és imakönyvek szolgálták Eperjesen és környé
kén az élő hit erősítését. Az u.n. építő, hitmélyítő irodalom 
termékei ezeken kívül is jelentősek voltak. Tudjuk, hogy egy 
1932-es miavai kiállításon Johann Amdt Igaz Keresztyénségről 
szóló könyvét és a Paradicsomoskertecskét nem kevesebb, mint 
13 régi kiadásban m utatták be Ezek között tárgyalt korsza
kunkra esik Longolius Mihály borislávi prédikátor 1617-es prá
gai, cseh nyelvű Amdt-kiadása „Anatómia et Laboratórium 
veri Christianismi” címen. Való igaz, hogy a későbbiek folyamán 
is megragadta mind a protestáns, mind a katolikus hívőket 
Amdt műveinek mély tartalmú szépsége, s ennek nyomai az 
orthodoxiát felváltó pietizmus idején később Eperjesen és több 
más városban feltalálhatók. 35

E kölcsönösség az ellenreformáció harcos éveiben is már 
fellelhető volt, aminek egyik bizonyítéké a budapesti Egyetemi 
Könyvtár Kézirattárában őrzött Pázmány Péter féle Kalauz 
(Hodegus) közel kétezer fóliáns lapnyi szlovák fordítású kézira
ta. Ezt egy ismeretlen jezsuita fordíthatta az 1623-as magyar 
kiadás alapján -  amely miatt Pázmány vitába is kerekedett 
annak idején Hodik János evangélikus szuperintendensükkel - 
és amelynek 1634-es címlapján ezeket a becses sorokat olvas
hatjuk: „Köz-szlovákra fordítva a Jézus-társaságból”, - „Naobec- 
nu Slowendnu... obraceni od gedneho kneza z Towarizstwa 
Gezizsoweho ...” Többek feltételezése szerint éppen Pázmány 
korának nagy visszatérítési buzgalma teremtette meg az igazi 
szlovák nyelvű irodalmat. 36

A polemikus irodalom mégis elsősorban a tudós teológusok 
és professzorok érdeklődését kötötte le. A városi polgárság és a 
falusi lakosság hitbeli buzgalmát viszont inkább a kegyeségi 
irodalom termékei elégítették ki. Amdt írásai mellett ilyen volt 
Lewis Bayly Praxix Pietatis-ának több kiadása. A népszerű 
könyvet többek között éppen Ján  Amos Comenius fordította 
cseh nyelvre és adta ki első részét 1641-ben, a másodikat pedig 
1674-ben, mindkettőt a közeli Lőcsén. így bizonyára epeijesi 
őseink is erősödtek általa keresztyén kegyességük gyakorlásá
ban. 37

Mindehhez természetesen nagyban hozzájárult az Eperjes 
környéki nyomdák magas színvonalú teljesítményei. Hiszen 
Kassán már 1610-ben működött Johann Fischer nyomdája, 
Bártfán 1614-től Jákob Kiősz műhelye, és a m ár többször emlí
tet lőcsei nyomda, Brewer Lőrinc alapítása. Innen tiszta cseh 
nyelven írt munkák is kikerültek, de nyilván a cseh nyelvet jól 
beszélő betűszedők vagy környékbeli szlovák lelkészek segítsé
gével - így lehetséges, hogy a 17. századi szlovák protestáns 
irodalmi termékek nyelve - néhány kifejezetten szlovák munkát 
kivéve - általában a cseh volt, csakúgy, mint évszázadokig a 
králid biblia nyelvezete, vagy Tranovsky Citharájáriak hatása.

II. 3. Eperjes művészete
A hajdani Sáros megye egykori székhelye tudvalevőleg Ke- 

let-Szlovákia egyik legnagyobb települése. Szellemi és gazdasá
gi fénykorét valóban a 16-17. században élte. A műemlékileg

védett, oly festői reneszánsz városmagjának legszebb épületei 
ugyan még a középkorban épültek, ám az általunk tárgyalt 
korszakban is jelentősen gazdagították templomainak és egyéb 
épületeinek szépségét.

Így említésre méltó az akkor még evangélikus kézben lévő 
Szent Miklós főtemplom 17. század közepén épült gyönyörű 
oldalsó orgonája. Csodálatosan illesztették be a gótikus oldalív
be az angyalfigurákkal körülvett, művészfinomsággal beillesz
tett orgonasípokat, amelyeket indás növénymotívumokkal éke
sítettek. 38

Hasonlóan művészi igényű az 1642-47 között épült egykori 
magyar -  ma szlovák evangélikus -  templom, három hajóval, 
késő reneszánsz stílusban. Az orgona csúcsán elhelyezkedő 
Eperjes város címerét két harsonás, a két szélén pedig hegedűs 
angyalok veszik körül. A plasztik figurák középpontjában pedig 
a hárfázó Dávid látható. 39

Végül az egykori megyeszékhely legjellegzetesebb házát, a 
Rákóczi-házat kell megemlítenünk: ez ugyanis két régebbi ház 
átépítéséből ugyancsak a 17. század elején épült reneszánsz 
stílusban. 1633-ban itt kötötte meg Rákóczi György a császár 
követeivel az epeijesi egyezményt. A remekmívű épületet nö
vénymintázatú csipkés koronázat ékesíti.

Sorra folytathatnánk azoknak az épületeknek, szobroknak 
és egyéb műemlékeknek a felsorolását, amelyeknek a születése 
a város e nagyszerű, bár nehéz korszakára esett. így megemlít
hetnénk a régebbi színház, ill. városi vigadó elődjét, a Fekete 
Sasnak nevezett vendégfogadót, a volt Arany Sas gyógyszertá
rat, Eperjes első patikáját és sok más művészeti értéket.

Befejezésül meleg szívvel mondok köszönetét a kassai Safá- 
rik-egyetem epeijesi fakultásának meghívásomért és előadá
som megtartásának lehetőségéért. Azzal a kívánsággal zárom 
referátumomat Jakuv Jakobeus emlékünnepének tudományos 
ülésszakán, hogy a közös múlt emlékei és közös, európai kultúr- 
kincsünk vázlatosan felsorolt öröksége feledtesse az elmúlt kor
szakok nemzetiségi ellentéteit és járuljon hozzá egy boldogabb 
jövőt ígérő baráti kézszorítás tartós megvalósulásához!

1991 dec. 5.

Dr. Fabiny Tibor
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A toodé̂ ia szomszédságában 1
A norvég és magyar 
evangélikus egyház 
közti viszonyról és a 
magyar evangélikus 
egyházjogi rendszerről
Előadás az oslói evangélikus fakultáson

Mindenekelőtt köszönetét szeretnék mondani azért a meg
tiszteltetésért, hogy lehetőségem nyűik az oslói gyülekezeti teo
lógiai fakultáson egyrészt a norvég és a magyar evangélikus 
egyház kapcsolatairól, másrészt pedig a magyarországi evangéli
kus egyház jogrendszeréről előadást tartani.

Beszédemet egy képpel szeretném kezdeni. A Minnesota ál
lambeli Willmar városban a „Viiye” nevű norvég alapítású evan
gélikus templom belsejében 78 ó- és tytestamentumi és egyház
történeti Krisztus-tanú neve olvasható. Közülük az utolsó előtti 
Berggrav, az utolsó pedig Ordass püspök nevét viseli. Két hatal
mas egyházi személyiség egymás mellett. Ez számunkra symbó- 
lumot jelent, hogy egyházainknak a jövőben is így együtt kell 
maradnia. Két egyházfejedelem egyháza szabadságáért küzdött 
Augustinus igazságot kimondó szavaival: „Remota itaque iusti- 
tia, quid sunt regna, nisi magna latrodnia”.

Amikor Ordass püspök 1947-ben Berggrawal találkozott, jó 
tanácsokat kapott tőle az evangélikus egyház ellen indított kom
munista harcban tanúsítandó magatartáshoz.

Amit Ordass Berggravtól tanult, így fogalmazta meg a „Lel
ki pásztoriban:

„Norvégiában... Berggrav oslói püspökkel való beszélgetésem 
nyomódott különösen mélyen telkembe. Lebilincselő keresztyén 
személyiség. Északnak ez a ma talán legnagyobb egyházi embe
re ezeket mondotta nékem:

Nézd testvérem, én az egyház küzdelmét kezdettől fogva úgy 
vezettem, hogy a legnagyobb rosszakarattal se lehessen rám 
fogni politikai szándékokat. Hitvallási irataink és a Szentírás 
alapján egészen tiszta vonalú egyházvédelmi harcot folytattunk. 
Nem vádolhattak politizálással. Viszont az egész nemzet teljes 
megértéssel kísérte az egyház védelmi harcát. Ha küzdenetek 
kell az egyház lelki szabadságáért -  tanácsolta-, ara vigyázz, 
testvérem, hogy ne keveredjék bele politikai szempont.”

Ordass tudta, hogy a magyar egyházi harc nem mutat hason
lóságot a norvéggal, minthogy nem hasonlíthatók össze a viszo
nyok a kisebbségi magyar evangélikus egyházban a  hatalmas 
norvég népegyházi struktúrával. Bár Ordass küzdelme egyháza 
szabadságáért őt magát börtönbejuttatta, szilárd helytállása az 
egyház népének erőt adott.

A Krisztusban való közösség szilárdan összeköt bennünket. 
Ebben a szoros kötelékben a Norvég Misszió igen nagy szolgála
tot végzett. 1922 és 1950 között Budapesten két kiváló norvég 
lelkész: Gisle Johnsson és utóda: Bemhard Seland végzett párat
lan intensív munkát, különösen Gisle Johnsson a zsidóüldözések 
alatt. Mindketten, mint a norvég nyelv lektorai is sokat tettek a 
norvég-magyar egyházi kapcsolatok kiszélesítése érdekében.

Bár Bemhardt Selandnak 1950-ben kommunista nyomásra 
az országot el kellett hagynia, a missió a munkát magyarnyelvű 
egyházi rádióadásokkal, -  amelyek még ma is folytatódnak- 
továbbfolytatta. Ezek az egyházi adások a diaspórában élő nagy
számú evangélikus szempontjából különösen az elmúlt időszak
ban voltak igen nagyfontosságúak.

Ebben az évben került aláírásra a Norvég Egyházi Misszió és 
a Magyarországi Evangélikus Egyház között a „Gisle Johnson 
Intézet” felállításáról szóló egyezmény, amely hármas célkitűzé
sével a zsidóság iránti felelősséget kívánja ébreszteni, számunk
ra az evangéliumról bizonyságot tenni és a keresztyén szere te tét 
közelhozni.

És most szeretnék a Magyarországi Evangélikus Egyház

jogrendjéről néhány alapvető dolgot elmondani.
A magyar evangélikus egyház nem államegyház, mint a non 

vég egyház, hanem mintegy 300.000 tagot számláló kisebbség 
egyház. Az egyházakra vonatkozó jogi normák két forrásból: 
egyrészt állami, másrészt autonóm egyházi forrásból erednek.

I. Az állami jogalkotás szabályozza a különböző vallásfeleke
zetek jogi státusát és az ezzel összefüggő kérdéseket.

A vallási tolerancia gondolata általánosan Magyarországon a 
XVIII. század végén nyert törvényhozási szabályozást, jóllehet 
Erdély területén már a XVI. század közepén, szinte elsőként 
Európában, elfogadásra talált.

1949-ig a nagy keresztyén egyházak közjogi testületek vol
tak, ami az egyházak számára előkelő jogállást biztosított, s ez 
elsősorban abban nyilvánult meg, hogy határozataik végrehajtá
sához az állam segédkezet nyújtott (pl. adóbehajtásnál). Az 1949 
évi állami alkotmány ugyan az állam és az egyházak szétválsz- 
tásának elvét deklarálta, a valóságban azonban az elnyomatás 
legsúlyosabb évei következtek: az államhatalom az egyházakat 
ki akarta kapcsolni. A totális állami ellenőrzés a legjobb egyházi 
erőket félreállította, egyeseket, -  köztük Ordass és Turóczy püs
pököket börtönbe vetett, másokat internált, vagy „egyházi közér
dekből” vidékre száműzött és így az egyház korábbi autonómiá
ját felszámolta.

És végül Isten újra szabaddá tett bennünket. Miként egykor 
Nelson a trafalgari ütközet után mondta: Aőlavit Deus et dissi- 
pati sunt (RáfCyt az Isten és megsemmisültek), -  megszűnt a 
kommunisták uralma.

1990-ben a magyar országgyűlés túlnyomó többséggel új tör
vényt fogadott el a lelkiismereti - és vallásszabadságról, vala
mint egyházakról. Ez a törvény s politikai válozás után markán
san körvonalazza azt az államegyházjogi változást, amely az 
alapvető emberi jogoknak 1989 őszén történt újrafogalmazása 
óta történt.

A törvény összhangban áll a különböző nemzetközi szerződé
sekkel, valamint a „Dignitatis humanae” nyilatkozattal, melyet 
a második vatikáni zsinat fogadott el.

Eszerint a meghatározás szeneint az embert születésétől fog
va megilleti a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság.

Ez a jog magában foglalja a vallásnak, vagy meggyőződésnek 
a szabad megválasztását, illetve meggyőződésének vallási cse
lekmények vagy szertartások útján egyedül vagy másokkal kö
zösen nyilvánosan, vagy magánosán való kinyilvánítását, ennek 
a gyakorlását, oktatását, oktatás útján való terjesztését, vagy 
akár az ettől való tartózkodást.

A Magyar Köztársaságban az egyházak az államtól külön
válnak.

Ezt az alapvető jogot az alkotmánnyal összhangban a tör
vény úgy fogalmazza meg, mint vallás- és meggyőződésválasztá- 
8Í- valamint vallásgyakorlási szabadságot, amely a vallásfeleke
zetek számára a közösségi vallásszabadságot ugyanúgy biztosí
tja, mint az egyéneknek a vallásszabadságot.

A világnézet is az alapjogok védelme alatt áll, másképp azon
ban, mint korábban, mivel az államot nem illeti meg többé 
világnézeti monopólium a munkásosztály érdekében.

A vallásszabadság katonai területen ezidő szerint még korlá
tozásnak van alávetve, mert csak egyénileg lehetséges. Ez a 
rendelkezés azonban a közeljövőben a katonai lelkészet beveze
tésével közösségi vallásgyakorlattá fog bővülni.

Az államhatalom az egyházak teljes autonómiáját biztosítja. 
Ez a rendelkezés látszik az autonómia szempontjából a leglénye
gesebbnek, mivel megtilt minden intézmény létesítését, amely 
az egyházak ellenőrzését szolgálná.

Az egyházzá alakulás feltételei között szerepel legalább száz 
személy részéről olyan kérelem előterjesztése, ahol alapszabá
lyukat közlik, úgyszintén képviseleti szerveiket megjelölik és 
célkitűzéseik nem ütköznek törvénybe. Az egyházak nyilvántar
tásba vétellel válnak jogi személyekké. Jelenleg negyven körül 
mozog a bejegyzett vallásfelekezetek száma.

A vallásfelekezetté alakulás viszonylag egyszerű feltételei 
nagy kihívást jelentenek az egyházak felé, nem beszélve arról, 
hogy szükségtelen elaprózódáshoz vezet. Célszerű lenne ezért a 
megalakításhoz szükséges minimális létszámot igen jelentősen 
felemelni.
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A fenti szabályozással az állam és az egyházak viszonyára 
nézve a szétválasztás alapelvéből kell kiindulni, amely egyedül 
látszik biztosítani az állam világnézeti semlegességét.

Az egyházak (Íjra jogosultságot nyertek, hogy a nevelésben, 
oktatásban, kultúrában, a szociális és egésszégügyben, a sport
ban, a gyermek- és ifjúságvédelmi területen tevékenységet fejt
hessenek ki, feltéve, hogy az érintett terület nem tartozik kizáró
lagosan az állam hatáskörébe. Az állam a fenti tevékenységek 
jelentős részéhez anyagi támogatást biztosít.

Ezzel az új törvénnyel a régi kommunista törvények hatályu
kat vesztették, így különösképpen megszűnt az állami beleszólás 
az egyházi tisztségek betöltésiével kapcsolatban, az eddig megkö
vetelt eskütételi kötelezettség, a zsinat öszehívásánál és a zsina
ti törvények jóváhagyásával kapcsolatos legfőbb állami felügye
leti jog és az 1948-ben kikényszerített állam és evangélikus 
egyház között létrejött szerződés hatálytalanítására is sor ke
rült.

Természetesen bőségesen vannak még megoldásra váró 
problémák, ezek között a volt egyházi ingatlanok tíz évre elnyúló 
visszaadási programja jelent problémát annál is inkább, mert az 
azonnal hasznosítható épületek olyan rossz állapotban vannak, 
hogy zömmel felújítást igényelnek. Emellett a jelentős lelkészhi
ány okoz gondot, minthogy a lelkészek száma a negyven év előtti 
felére csökkent.

II. A magyar evangélikus egyház autonóm szervezete a refo- 
máció idejében nem a német mintát, vagyis a tartományi egy
házkormányzatot vette alapul, hanem az állami hivataloktól 
függetlenül szervezkedett. Először az 1610 évi zsolnai zsinat 
állított fel 3 egyházkerületet, melyeknek száma később nőtt. 
1758-ban az egyház élére egy nem lelkészi személyt: az egyete
mes felügyelőt választották, aki - hasonlóan az Elsass-Lotharin- 
giában fennállt megoldáshoz - az egész egyházat képviselte. 
Emellett a paritás eszméje is minden egyházi fokozatnál érvé
nyesül. A nagy vonásokban még ma is érvényes egyházi alkot
mányt az 1891-94 évi zsinat fogadta el. Eszerint az egyház 
zsinat-presbiteri egyházkormányzati rendszert épített ki, képvi
seleti vonásokkal tűzdelve azon az alapelven felépítve, hogy az 
egyházi hatolom nem egyes személyt, hanem mindig egy testüle
tet illet. Az egyházi szervezet négyfokozatú: az egyházközségek, 
egyházmegyék, egyházkerületek és országos egyház alkotják. A 
presbitériumok, jórészt előkészítő szervek: a tulajdonképpeni 
hatalom a közgyűléseket illeti. Alapelvként a teljes autonómia és 
emellett az az elv érvényesül, hogy minden hatalom forrása az 
egyházközség, tehát az egyházi szervezet alulról felfelé épül.

A 40 éves kommunista uralom alatt az egyházi törvények 
erősen deformálódtak, az utolsó, 1966 évi egyházi törvénykönyv 
a centralizáció vonásait viseli magán. Többek között a püspököt 
megilleti az a jog, hogy „egyházi közérdekből” egy lelkészt elhe
lyezzen, ami politikai szempontok érvényesítésére ad lehetősé
get. Az egyház törvényhozó szerve eddig láthatóan másodlagos 
szerepet játszott.

Az új zsinat, amely első ízben 1991 június 8-án ült össze, egy 
egészen új törvénykönyvet kíván kidolgozni. A különböző bizott
ságok munkájukat már megkezdték. Sok megoldásra váró , ak
tuális probléma foglalkoztatja a zsinatot; többek között az egy
háztagság kérdése, az egyház autonómiájújának visszaállítása, 
az egyházi hatalmi ágak szétválasztása, a centralizmus leépíté
se, az egyházi struktúra kialakítása stb. Különösképpen két 
probléma: mégpedig az egyházkerületek száma és a főbb egyházi 
tisztségviselők hivatali ideje foglalkoztatja az egyházi közvéle
ményt. Az utóbbi azért, mert a jelenlegi jogszabályok szerint a 
püspökök, a kerületifelügyelők és az országos felügyelő hivatali 
ideje élethossziglan szól; az időtartamot 6 évre kívánják korlá
tozni. Az egyházkerületek számának növelése nyilvánvalóan 
személyi kérdéseket is előtérbe helyez. Vannak olyan kérdések 
is, amelyeket újonnan kell szabályozni, így pl. az egyházi iskolák 
jogi helyzetét és a misszió, valamint a médiák kérdését is.

Végül azt a kérdést szeretném felvetni, vajon a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház államegyházjogi síkon alkalmas-e az Eu
rópai Közösséghez való csatlakozásra?

Ha az irányadó megítélések szerint az államegyházjogi rend
szer alapvető pilléreként a vallásszabadságot, állam és egyház 
szétválasztását és az egyházi önkormányzatot tekintjük, Ma
gyarország előkelő helyzetben van, mivel ezek a feltételek telje
sültek. Ezt természetszerűleg nem vezethet önelégültséghez, mi
vel törvényeinket és különösképpen ezek garanciáit állandóan 
kiterjeszteni és javítani tartozunk, noha az új jogszabályaink 
révén az egyházak újra souverének és azonos jogokkal felruhá
zottjogi személyek. A szellem és a személyiség szabadsága ismét 
törvényeink vezérlő elvévé vált. Az állam és egyház szétválsztá-

sának elve nem csodaszer, vagy Wilhelm Kahlszerint az elmélet
nek nem varázsformája, mégis a demokratikus jogrend szilárd 
oszlopának kell tekinteni abban az estben, ha ezt a rendszert 
helyes tartalommal töltjük ki.

dr. Boleratzky Lóránd
ny. ügyvéd, egyetemi m. tanár

Szociális tanítás,
gazdaságelméletek,
gazdaság

Az előadás címéből láthatóan az egyház szociális tanítását 
nemcsak a gazdaságelméletekre, hanem a gyakorlatban megva
lósult gazdasági rendszerekre vonatkoztatva kívánom megvizs
gálni. Miért van szükség e kettős vonatkoztatásra?

Azért mert nincsenek megvalósult gazdaságelméletek. A 
gazdasági elméletekből csak elméleti gazdaságok származtat
hatók le. A gyakorlatban kialakult rendszerek nem felelnek meg 
egyetlen elméleti modellnek sem. Nemcsak arról van szó, hogy 
nem valósítják meg konzisztensen és ellentmondásmentesen azt 
az elméleti modellt, amelyen alapulnak, de

-  elveik sokszor tisztázatlanok és megvalósíthatlanok,
-  az egyes kormányzati intézkedések az elvekkel sokszor 

ellentétesek,
-  a létrejött rendszerek különböző társadalmi erők és érdek- 

csoportok összeütközésének és kompromisszumainak eredmé
nyeként jöttek létre és nem vezethetők vissza egyetlen ideológiai 
bázisra.

Hogy a szocializmushoz egy ideje hozzá kellett illeszteni a 
„létező” szót, azt bizonyltja, hogy -  jó esetben -  súlyosan torzul
tan valósult meg, valójában valami más jött létre, mint amit az 
elmélet állított róla. Sajnos a liberalizmushoz nem tesszük még 
hozzá a „létező” jelzőt, pedig legalább annyira indokolt lenne.

A Jétező” liberalizmusban ugyanis a piac nem az elméletnek 
megfelelően működik, az állam szerepe eltér a deklarálttól, túl
teng benne egyes járadékkereső csoportok tevékenysége. A ma
gukat legliberálisaabbnak hirdető országok kormányai is leple
zetten vagy nyíltan antiliberális gazdaságpolitikát alkalmaznak 
(lásd. USA mezőgazdasági politikája) és a világgazdaság vagy 
világpolitika legkisebb válságjeleire is szélsőségesen antiliberá
lis intézkedésekkel reagálnak. A világpiacot liberális piacnak 
tekinteni, több naivitásnál.

Ami pedig a liberális elvek tisztázatlanságát és magvalósít- 
hatotlanságát illeti, az utilitárius filozófia emberképe a primitív
ségig leegyszerűsített és egysíkú. Az egyén- gyönyör és haszon- 
keresése nem felel meg egy mélyebb emberképnek. Emellett 
nemcsak az egyéni hasznosság mérésének nincs közvetlen empi
rikus alapja, de bizonyíthatatlan az „egyéni jó” közjóvá való 
átalakításának lehetősége is. Arrow „tehetetlenségi tétele” ép
pen az utóbbit bizonyítja egzakt matematikai eszközökkel.

Az egyház szociális tanításainak gazdaságelméleti értékelé
sénél külön problémát okoz, hogy az éneik Ilkákban és más doku- 
mentomokban mindig csak az a a két főirány van megjelölve, 
amelyektől az egyház egyaránt elharárolja magát: a szocializ
mus és a liberalizmus. (SRS 21, RN 99-105) Valójában még a 
gazdaságelméletek története is azt mutatja, hogy

-  ezen pólusok között számos olyan elmélet jött létre, ame
lyekhez a gyakorlatban megvalósult gazdaságok közelebb állnak 
(ezt mutatják az ordoliberalizmus, szociális piacgazdaság, szod- 
álliberalizmus, liberális nacionalizmus, jóléti állam, stb. kifejezé
sek)

-  az egyes elnevezések jelentésváltozáson mentek keresztül 
(1. Korosenyi András: Liberális vagy konzervatív korszakváltás c.
művét.)

-  sok esetben az egyes elméletek elhatárolása más törésvo
nalak mentén jött létre (Keynesianus - neoklasszikus -moneta- 
rista - racionális várakozások makroökonómiája stb.)

Mindebből az következik, hogy figyelmünket nem a meg nem 
valósult elméletekkel való teméketlen vitákra kell fordítani, ha a 
szociális tanításokat konkrét cselekvési program alapjává akar
juk tenni, hanem a létező gazdasági rendszerekből kell kiindul
nunk.

Az egyház szociális tanításainak nemcsak következetessége, 
de érvényessége is csodálatra méltó, de mindez onnan szárma
zik, hogy teológiai és morális szemléletben közelítik meg a gaz
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daság és társadalom problémáit és deklaráltan nem kívánnak 
sem ideológiát sem közvetlen gyakorlati útmutatást adni (SRS 
41, CA 43).

Ugyanakkor a szociális tanítások korról korra elemzés tár
gyává teszik és hihetetlen érzékenységei követik a társadalmi és 
gazdasági élet változásait és megoldandó porblémáit. Egyik ol
dalról tehát a viszonylag pontos leírását kapjuk a változó gazda
sági valóságnak a másik oldalról pedig a változatlan teológiai és 
erkölcsi elveknek két pólus között átívelő hidat pedig mindig 
magunkkal kell(ene) megteremtenünk.

Fordítsuk figyelmünket a  Rerum novarum óta megváltozott 
világ néhány vonására és azokra a feladatokra, melyeket e 
változások számunkra jelentenek. Felsorolásunk természetesen 
nem lehet teljes, nincs szigorú szerkezetbe foglalva és bizonyára 
tartalmaz szubjektív elemeket is:

-  gazdasági problémák globalizálódtak
-  a gazdaságok közötti interdependenda megnövekedett
-  személyes felelősségünk térben és időben egyre messzebb 

teljed,
-  az egész rendszer hibás működése lokális módszerekkel 

nem javítható
-  a szegénység és gazdagság nemzeti szintre emelkedtek,
-  igen sok nemzeti probléma csak nemzetközi szinten oldha

tó meg,
-  az ember és természet viszonyainak változása (az tech

nológiák és méretek miatt) új problémákat okoz.
Ezen állítások mindegyikével kapcsolatosan tömegesen idéz

hetnénk az Rabban megjelent szociális enciklikákból, a rendel
kezésre álló időben azonban csak néhány példa felsorolására 
vállalkozhatunk.

A problémák globalizálódásával kapcsolatban nemcsak rö
vid idézetekre, de a SRS egy teljes fejezetére hivatkozunk. (A mai 
világ képe, 11-27)- A „világméreteket öltött szociális kérdésről” 
már a 9 pontban szól ez az endklika, a 10 pontban pedig először 
az egyén mellett a nemzetek önzéséről és - ha úgy tetszik - egy új 
közjó definídóiról: az egész emberiség javáról. Sem az önzés 
nemzeti szintre emelése, sem pedig a közjó fogalmának ilyen 
kiterjesztése nem triviális.

A kölcsönös függőségnek nemcsak a tényét szögezi le az SRS 
(38) de azt erkölcsi kategóriaként jelöli meg, amelyből logikusan 
következik a szolidaritás igénye, ami „nem holmi szánalom és 
bizonytalan irgalmasság, vagy felületes részvét annyi szenvedő 
ember iránt, hímem ellenkezőleg: eltökélt akarat és állandó gon
doskodás a közjóért, azaz mindenkiért külön-külön és összessé
gében, mert mindannyian felelősek vagyunk.

A személyes felelősségünk kiterjesztése, amely részben a 
tömegkommunikádós eszközök tökéletesedésének következmé
nye (CA 51) ugyancsak gyakran visszatérő gondolat. Az egész 
világ a felebarátunk (Nachste) lett, úgy összezsugorodott a tér 
körülöttünk. J. Maritain írta le szépen egyik könyvében amely
ben a Szt. Tamási tulajdon fogalmat fejtegeit, hogy a javak 
egocentrikus felhasználásával nemcsak Isten és önmagunk ellen 
vétkezünk, hanem felebarátunk ellen is, mert egyetlen cseleke
detünkben sem vagyunk egyedül. A szegények mindig a köze
lünkben vannak (bárhol is vannak a világon) és jogaikat követe
lik.

Az egész rendszer működik hibásan és ezért magát a rend
szert is felül kell vizsgálni ( SRS 16, 17) etikai szempontból. 
Mechanizmusai „amelyeket közvetlenül a fejlett országok irányí
tanak, sajátos hatásmódjukkal azok érdekét szolgálják, akik 
rendelkeznek velük”. A fejlődés érdekében tehát világméretű 
összefogásra van szükség. Ez megköveteli azoknak a nyereség- és 
hatalmi pozícióknak a feladását, amellyek felett (ma) a gazdag 
országok saját előnyükre rendelkeznek. (CA 52, rossz fordítás).

A szegénység és gazdagság nemzeti színre emelkedik (fejlett 
és fejlődő országok, Észak - Dél ellentétpár) írja már 1965-ben a 
szodális endklikákban a PP-től az SCS-en keresztül a CA-ig.

Az endklikák nemzetközi megoldásokat keresnek és javasol
nak, kitartóan - és nyugodtan hozzátehetjük- egyenlőre ered
ménytelenül. (már 1967-ben: PP44, 45, 49, 52, majd SRS 32, CA 
27,28 stb.)

„Az állam feladata, hogy a közösségi javak védelméről gon
doskodjon, amihez hozzátartozik a természeti és emberi környe
zet. Ezek védelmét nem képesek biztosítani kizárólag a piád 
mechanizmusok” - írja a CA (40).

Mindezek az idézetek arra szolgáltak, hogy bizonyítsák: a 
felsorolt és általam fontosnak tartott változások megfelelő súly- 
lyal szerepelnek a szodális endklikákban.

Ezek a változások azonban egyazon jelenségnek sokféle olda
lát mutatják. Ez a jelenség a világ globálisság tágulása és a

megoldatlan szociális problémáknak egy szintén magasabban 
(nemzetközi szinten) történő megjelenése. Mindaz, ami a 19. 
században nemzeti szinten megoldatlan volt, vagy úgy oldódott 
meg a 20. században, hogy a kormányok extemalizálták (a belső 
problémát a nemzetközi közösség kárára oldották meg), vagy ma 
is megoldatalán nemzeti és nemzetközi téren egyaránt (SRS 9). 
A szabályozatlan, szélsőségesen liberális piacot ( melynek gazda
sági elméletével az endklikák szembeszálltak) már igen sok 
országban megszelídítették (ordoliberalizmus, szociális piacgaz
daság, jóléti állam) de nemzetközi szinten tovább él és a szociális 
tanításokat aktuálisabbá teszi mint valaha voltak. E tanítások 
mindkét vonulata érvényes tehát (a SRS a PP-re a CA pedig 
természetszerűleg a RN-re épül), mert a problémák nemzeti 
szinten még mindig, nemzetközi szinten pedig már gyors megol
dásra szorulnak.

Az imént a változó gazdasági valóság és a változatlan erköl
csi elvek között létrehozandó hídról beszéltem, melynek vajból és 
Újból történő felépítése a mi feladatunk. Előadásomat néhány 
olyan gondolattal szeretném bejezni, melyek e híd megépítése 
szempontjából fontosak.

Azok az fij változások, amelyeket felsoroltam és amelyekről 
az endklikák is nagy hangsúllyal beszélnek, a közjó, az igazsá
gosság, a szubszidiaritás és szolidaritás értelmezését és érvénye
sítését rendkívüli módon megnehezítik. Mégis, a megváltozott 
(mindig dj) világban az a feladatunk , hogy ezt megkíséreljük.

A közjó az Egyház szodalista tanítása szerint nem az anyagi
akkal mért maximális jólét, nem is a javak valamiféle opimális 
elosztása. Fogalmát nem szubjektív elemekből építjük fel, ha
nem egy abszolút értékrendből származtatjuk le. A közjó ilyen 
értelemben az emberi jogokat, -  tehát közvetve a személyes 
szabadságot-garantáló állapot, amelyben az igazságosság is új 
értelmezésre szorul. Tartalmazza a kommutatív és distributív 
igazságosságon túl a szodális igazságosságot is, azt, hogy az 
egyén a társadalomban betöltött szerepe szerint aktívan és pro- 
duktívan részt vehesen a (társadalom részéről) és részt is ve
gyen (az egyén részéről) a közösség életében.

Ki lehet-e terjeszteni ezt a definídót a világ társadalmára? 
Egyáltalában van-e a világnak társadalma? Az emberiség,ame
lyekre a GS konstitudo és az endklikát fogalmi kiterjesztése 
vonatkozik (GS 63, PP 3, AC 52) nem olyan struktúráit közösség 
amelyben az egyén megkövetelt, aktív szerepe olyan könnyen 
definiálható. Közjó definídónk szervezett világot feltételez, átlát
ható összefüggésekkel. Ez a szervezett világ persze létrejöhet egy 
megengedett verseny (szabályozott konfliktusok sorozata) ered
ményeként is, amelyben a versenyzők csak önmagukkal és a 
szabályokkal törődnek, -  tehát helyzetük átláthatóbb - ,  de ak
kor hogyan szabályozandók az ilyen rendhez szervesen hozzátar
tozó konfliktusok? Csupa olyan kérdés, amely a hídteremtéshez 
hozzátartozik.

Hogyan értelmezzük a szolidaritást az emberiség határáig 
kiterjesztve? Ha az amerikai törvényhozó az amerikai munkást 
bevándorlási kvótával, vagy munkabérét importvámmal védel
mezi, esetleg szolidaritásból teszi. De az indiai munkás kárára 
teszi. Kivel és milyen körben legyünk szolidárisak? Az önkor
mányzattal , a kormánnyal, az Európai Közösséggel vagy az 
Egyesült Nemzetekkel? Ezek a hierarchia konfliktusai, amelyek 
csak úgy oldhatók fel, ha az minden szinten szabályozott. Van-e 
ilyen szabályozott hierarchia a mai világban? Mi a személyes 
felelősségünk az egyre személytelenebbé váló világban? Meddig 
bővítsék látókörüket a gazdaság szereplői saját, természetes (be
látható) horizonjuk fölé, hogy észrevehessék, hogy a saját koruk
ban igazságosságot hozó intézkedésük máshol igazságtalanságot 
okoz? E kérdések megoldása nélkül nincs híd az erkölcsi alapel
vek és a létező gazdaságok között.

Hogyan lehet érvényesíteni a szubszidiaritás elvét egy olyan 
világban, amelyben a különböző problémák különböző közössé
gekben és különböző szinteken jelentkeznek? Hogyan lehet a 
sokszor átláthatlan összefüggésekben jelentkező problémák 
megoldását a megfelelő helyre utalni? Hogyan lehet ezt megten
ni ma, amikor „a gazdaság világméretűvé válása előtt állunk” és 
nemzetközi szervezetek kellenek ahhoz, hogy „a gazdaságot a 
közjó felé tereljék”, hiszen „erre ma már egyetlen állam sem 
képes, legyen az akár a legerősebb a földön’?  (CA 58)

A feladat elcsüggesztő lenne, ha nem tudnánk, hogy nem 
vándorolunk egyedül. De „Ő magáévá tette az ember útját és 
vezeti még akkor is ha nem tud róla” (CA 62).

(Elhangzott a MTA ünnepi ülésén 1991 nov. 22-én.)

Dr. Rabár Ferenc
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Temetési szolgálatunk
kérdései

(15)1990. -  Ajánlott téma

Elhangzott a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyház
megye Lelkészi Munkaközösségének, Nyíregyházán, 
1990. december 10-én megtartott ülésén. Az előadást 
készítette, összeállította és felolvasta: Labossa László 
kölesei lelkész.

Jézus Krisztus Urunk mennybemenetele előtt tanít
ványainak lelkére köti, feladatává teszi: „Merjetek el 
tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet”! (Máté 28,19) 
Ez a küldő parancs az egyház minden tevékenyéségének 
mozgató rugója. Ennek teljesítése az egyház küldetésé
nek cé(ja is. Az igehirdetés története arról ad számot, 
hogy ezt a célt az évszázadok folyamán hogyan sikerült 
és milyen formában sikerült szem előtt tartani.

Mai feladatunk, hogy ennek az igehirdetői szolgálat
nak felsorolhatatlan lehetőségei közül egy adott lehető
ségét kiemeljük és elmélyedjünk benne. Az a tény, hogy 
ez a téma: Temetési szolgálatunk kérdései időről-időre 
újból előkerül, bizonyítja, hogy szolgálataink egyik leg- 
nehezebbike, de ugyanakkor hatásában, jelentőségében, 
missziói feladatát is figyelembe véve kiemelkedik a szol
gálatok sorából.

Agendánk így vezeti be ezekkel a szavakkal a teme
tésről szóló részt: „Az egyházi temetéssel az egyház arról 
a szereteközösségről tanúskodik, amely minden élő és 
megholt tagját a Jézus Krisztusban összefűzi. Az egyház 
osztozik a gyászolók fájdalmában, részt vesz az elhúnyt 
földi maradványainak eltakarításában, és bizonyságot 
tesz arról, hogy az élő Úr Jézus Krisztus az ember 
reménysége életben és halálban. Az egyház hirdeti és 
vallja a temetésnél, hogy bűneink miatt Isten haragjából 
vetettünk a halál hatalma alá, de Isten szabadulást is 
ad Jézus Krisztus által a bűntől és a haláltól, az ítélettől 
és a kárhozattól. Az egyház a temetésnél azzal fejezi ki 
a szeretet közösséget, hogy ezt a bizonyságtételt nem 
oktató módon mondja el, hanem maga is elfogadja azt a 
figyelmeztetést, amelyet Isten a gyülekezet egyik tagjá
nak halálával ad, és a gyászolókkal együtt maga is 
megválna bűneit, és hallgatja Isten igéjének intését és 
vigasztalását.

Az egyház a temetést lényege szerint mindig egyfor
mán végzi annak kifejezésére, hogy nincs különbség, 
mindnyájan egyformán bűnösök vagyunk és a bűn egye
temességének tudatában mindenkit egyformán Krisztus 
bűnbocsátó irgalmába ajánl. A temetésnél az egyház 
nem ítélkezik sem az élők, sem a megholt felett. Nem 
azért végzi el a temetési szertartást, hogy ezzel az el
hunytat vagy hozzátartozóit megtisztelje, és nem tagad
ja meg a temetési szertartást, hogy ezzel az elhunytat 
megbélyegezze, hozzátartozóit figyelmeztesse, vagy a 
gyülekezet tagjait fegyelmezze. A nyilvánvaló bűnben 
vagy hitetlenségben elhunytakról sem mond ítéletet, 
hanem azokat is Isten kegyelmében ajánlja, jóllehet

bizonyságot tesz arról, hogy Isten igéje szerint a Krisz
tusban meghaltak üdvözülnek. Emellett a gyülekezet
nek tudnia kell és éreznie kell, hogy minden tagjának 
nyilvánvaló bűneiért a gyülekezet maga is felel Isten 
színe előtt. Ezért éppen az ilyen esetben különösen is 
indokolt, hogy a gyülekezet ítélkezése helyett a bűnbá
nat mélységéből kiáltson Istenhez. így vesz részt a gyü
lekezet az öngyilkosságba tévedt tagjainak a temetésén 
is. Mert egyrészt tudja, hogy aki megáll a kísértésben, 
az Krisztus által áll, másrészt az elbukott bukása a 
gyülekezet veresége is, és többnyire a gyülekezet hitének 
és szeretettnek fogyatékosságáról is tanúskodik.”

Ezen alapvetésként is szolgáló idézetnek az ismere
tében nézzük a valóság képeit.

A gyászolók, a temetési szertartáson résztvevők na
gyobbik része egyik egyháznak sem aktív tagja, a szeku
larizáció hatása alatt él, vagy olyan korra tekint vissza, 
amikor nem volt kívánatos az egyház szolgálatában, 
életében való részvétel. Olyanok jöttek a temetésekre, 
akik így ezen az úton akartak igét hallgatni. így volt ez 
falusi viszonylatban is. Ennek tudata is növelte a szol
gálat jelentőségét.

A temetési szolgálat alkalmával is az igehirdetés van 
a középpontban. Az igehirdetés és nem pedig a búcsúz
tatás. Ez utóbbi a liberalizmusnak és racionalizmusnak 
csökevényeként ma is kísért, hisz mélyen beleivódott a 
gyülekezet életébe. Ma már hivatalosan megszűnt a 
búcsúztatás -  Istennek legyen hála -  de még ma is kísért 
igénye. Valamikor az volt a jó temetés, ha zsebkendők 
sokasága lett könnytől átitatott.

A polgári szertartású temetéseknél ez az uralkodó 
mondanivaló, s ezt az igényt nyergelték meg a polgári 
szónokok s arattak sikert vele. Ember központúak lettek 
így a temetések a kívülállók igényeit figyelembe vevők. 
A Kelet Magyarországban jelent meg még májusban egy 
cikk azzal a címmel: Palást nélkül. Egy társadalmi szó
nok emlékezik benne vissza 30 éves társadalmi szónoki 
miiltjára. Az okok közül, melyek a társadalmi temetések 
mind gyakoribbá válását előidézték nem egyedül és ki
zárólagosan ideológiai hátterű volt. A több mint 300 
általa eltemetett közül a nagyobbik fél pártonkívüli volt. 
Tapasztalata alapján a gyakoriságnak okát abban ösz- 
szegzi:„Nagyon kevés a szépen szóló, a halott mellett 
szép szóval búcsúzó pap. A szép, tiszta, őszinte, emberi 
szóra pedig annyira szomjaznak az emberek, amennyire 
csömörük támadt a száraz, semmitmondó panelmonda
toktól, melyek mögött hiányzott a szeretet, minden ér
zés, a hit, az őszinteség, melyek mögött kongott az 
üresség”. Vádként hangzott az a kijelentési is egy öz
vegynek, kinek orvos férjét több pap is temette - aki a 
hantolás után felsóhajtva monta:,Akkor kezdődött férje 
temetése, amikor a társadalom nevében megszólalt a 
személyre szóló, csak a halottat méltató emberi szó.”

Olyan községben végzem szolgálatomat, ahol négy 
felekezet négy lelkésze végez temetési szolgálatot s né
gyen négyféleképpen. A görög szertartású kollega a ha
lott nevében búcsúzik a hozzátartozóktól, külön-külön a 
szorosabb családtagokat névszerint említve. A halott 
nevében aclja a tanácsokat az élőknek. A régebbi refor
mátus kollega nem búcsúztatott és ebben egyek voltunk. 
A jelenlegi, 35 év körüli előbb az életrajzot ismerteti s a
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gyászolókat soroja fel majd hosszabb Ideig, mint a pré
dikáció időtartama. Ennek az a veszélye, hogy helytelen 
tájékoztatás következtében a felsorolásból személyek ki- 
mardanak akarva, vagy akaratlanul. Az is szokása, hogy 
a temetést „szomorú istentiszteletnek” nevezi és a végén 
„Isten szomorú népét” áldja meg. Pedig az Isten népe 
még akoporsó mellett sem lehet szomorú, -  esetleg csak 
megszomorodott, mely nem állapot, csak helyzet adta 
érzés.

Mivel az igehirdetés a temetés fő része, ezért a textus 
kiválasztása már meghatározólag hat. Az igaz, hogy nem 
a halott élete, személyisége határozza meg a textust, de 
kiválasztásánál lehetetlen figyelembe nem venni az el
halt személyiségét, egyéniségét. Ne az elhalt felől köze
ledjünk az igéhez, hanem az örök ige fénye alá helyezzük 
azt a keveset is, amit az elhaltról mondunk. A felolvasott 
igeszakasz sohase legyen hosszú, inkább rövid és meg
ragadható.

Ennél a témakörnél maradva kell megemlíteni azt a 
problémát is, melynek ma is vannak hívei, folytatói. 
Steril legyen e az igehirdetés? Vannak, akik úgy oldják 
ezt meg, úgy gyakorolják, hogy az igehirdetés előtt el
mondják a személyhez szólót a rövid életrajz ismerteté
sekor, és az igehirdetés -  ha az így annak nevezhető -  
mentes a személyhez kötöttségtől, s elhangozhat kicsiny 
gyermek és aggastyán koporsójánál egyaránt, függetle
nül a temetőtől, akár a templomi szószékről is.

Egy kis kitérővel érdemes elgondolkozni azon is, hogy 
mit értünk a tiszta evangélium fogalmán. A reformáció 
a tiszta evangélium alatt az igéhez, a Krisztushoz kö
töttséget értette. Ha erre gondolunk, akkor minden vi
lágtól, embertől való, élettől való függetlenített igehirde
tés hamis vágány. Az inkarnáció csodája igehirdetésünk
re vonatkozóim azt is jelenti, hogy nem lehet figyelmen 
kívül hagyni az embert, az emberiség problémáit. Külö
nös lenne, ha ezt a felismerést nem alkalmaznánk a 
temetési beszédeinkre. „Az a temetési beszéd, amelyik 
csak igeszerű de nem humánus, nem tudja megszólaltat
ni az ember fájdalmát és nem keres a sebre gyógyírt, az 
nem Krisztusszerű, mert Jézus Krisztus, a testté lett Ige 
végtelenül humánus. Jézus a bűnös emberért halt meg, 
tudta szánni az embert és tudott könnyet hullatni Lázár 
sírjánál.” (Benkő Béla) Attól nem leszt búcsúztatóvá a 
temetési igehirdetésünk, ha megemlítjük az emberek 
betegségét, fájdalmát és részt vevő szerettei kísérjük 
búcsúzásukat.

Arra is vigyázni kell, hogy csak igazat mondjunk. 
Nem az a feladatunk, hogy szebbé színezzük az elhalt 
életét, vagy egyenesen beprédikáljuk az üdvösségbe, ha
nem arról az Istenről tegyünk bizonyságot, aki az elhalt 
életét is eddig kezében tartotta és most megszakította. 
Isten ezért az elhaltért is halálra adta Krisztust, akinek 
bocsánatába ajánljuk.

A temetési szolgálat missziói lehetőségéről már emlí
tést tettem. Most ezt újból aláhúzom és óriási lehetőség
nek tartom, de egyben felelősségnek is. Élni az alkalom
mal, megragadni a lehetőséget, egy-egy ember életében 
talán soha vissza nem térőt. Evangélizációs lehetőség is.

A temetés szolgálatét megkönnyíti a személyes isme
retség. Falun ez elérhető, de sehol sem spórolható meg. 
Isősebb kolléga mondotta egyszer: kín, szenvedés min
den olyan temetési szolgálata, mikor nem ismerte az 
illetőt. Ugyancsak ő mondotta: kint a temetőben a kato
likus kollega a temetés előtt a sírásótól kérdezte meg: 
fiatal-idős, férfi-nő?

Igaza van annak, aki így fogalmazta meg:„temetés 
alkalmával vizsgázik a pásztor, hogy az elköltözött bá-

 ránynak valóban pásztora volt-e? Egy olyan lelkipásztor, 
aki híveitől elszakadt, nem csoda, hogy a temetési ige
hirdetés alkalmával szeretne elbújni a tiszta evangélium 
hamisan értelmezett jogcíme mögé. Meg lehett állapíta
nunk, hogy igazán humánus a temetési igehirdetése 
csak annak a lelkésznek lehet, aki egyúttal pásztora 
tud lenni a gyülekezetnek, akinek van kapcsolata, való
ságos emberi kapcsolata híveivel.” (Benkő Béla)

Tfemetési szolgálatunk kérdései! Néhány gondolat ez 
csupán elgondolkozásra s kiegészítésre szorulóan, de 
annak tudatában, hogy egykor majd  Isten is feltesz 
néhány kérdést ezzel kapcsolatban s előtte mindenkép
pen felelni kell, azokról is, akiket eltemettünk, akik 
ránkbízottak voltak.

Nagy feladat, nagy a felelősség, de mégnagyobb az 
Isten kegyelme, aki kezébe simuló életünket is felhasz
nálhatja országa építésére, dicsőségére felragyogtatásá- 
ra.

Labossa László

Vizet prédikálunk és 
bort iszunk?

-  avagy néhány gondolat Luther Isten 
kettős kormányzásáról vallott nézeteinek 

a gyakorlatban való alkalmazásáról

Luther Isten kettős kormányzásáról vallott nézeteit 
a lutheránus, vagy helyesebben lutheri teológia sajátos 
ismérvei között szokás számontartani. Ennek elvi dek
larálása időről időre megtörténik különböző egyházi fó
rumokon; püspöki megnyilatkozás formájában is, meg 
úgy is, hogy a témában szaktekintélyként számontartott 
lelkészeket előadásra kérik fel, amit esetleg megbeszélés 
is követ. Teoretikusan tehát foglalkozunk a témával, 
mégis az a benyomásom -  sajnos - , hogy a hétköznapok 
gyakorlata nem tükrözi ebben a kérdésben (sem?!?) az 
elhangzott vagy leírt teológiai állásfoglalásokat.

Gondolok mindenek előtt arra, hogy amikor Luther 
a kettős kormányzásról szóló nézeteit megfogalmazta, 
soha nem tett különbséget a „gonosz pogány” (török), ill. 
a .jóságos keresztyén” államhatalom között: mind a ket
tőt egyformán a világot kormányzó Isten eszközének 
tekintette, mely által Isten a világban érvényesíti - rej
tetten bár, de valóságosan -  törvényének jó rendjét, de 
nem ritkán büntető akaratát is: egyik „gazfickó” gonosz 
tetteivel a másikat bünteti, ill. egyik hatalma által a 
másikét korlátozza. A világot kormányzó Isten kezében 
eszközként szolgáló hatalom -  legyen bár a hatalommal 
felruházott személy pogány vagy keresztyén -  illeté
kességei területe mindig a világ, tekintéj ének alapja 
pedig mindig a törvény, és soha nem az evangélium. A 
világi hatalom -  gyakorlója akár keresztyén, akár po
gány,- egyaránt illletéktelen területre téved, ha a lelki 
kormányzás illetékessége alá eső területen - világi tiszt
ségére hivatkozva- tekintélyként lép fel. Ezt elméletben 
általában minden magára valamit is adó lutheránus 
vallja, és elrettentő példaként Nagy Konstantin esetét 
emlegeti, aki császári tisztjénél fogva jogot mert formál
ni magának arra, hogy a niceai zsinaton elnököljön, noha 
abban az időben még meg sem volt keresztelve. A lényeg 
persze nem ez, mert -  a lutheri elv szerint -  egy keresz-
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tyén császár is éppen olyan illetéktelenül ülne a zsinat 
elnökének székében, és éppen olyan helytelenül já rn a  el, 
ha  a világban viselt hivatalából szárm azó tekintélye 
alapján igényelne m agának  tek in té ly t a zsinati a tyák  
gyülekezetében. Azt viszont m ár nem  illik m anapság  
szóvá tenni, hogy am ikor egy tem plom szentelési is ten 
tiszteletet követő díszgyűlésen -  világi tisztségére tek in 
te tte l -  elsők között k ap  szót egy keresztyén  m iniszter, 
akkor ez a  lu th e ri teológia aspektusából sem m iben sem 
különbözik attó l, m in t am ikor korábban  az a te is ta  á l
lam hatalom  nevében köszöntötte a gyülekezetei az Álla
mi Egyházügyi H ivata l képviselője. Illetve kevés szó 
esik, pontosabban egyálta lán  nem  esik szó arró l sem, 
hogy a lu th e ri teológia egyik sajátossága éppen az, hogy 
m egengedhetetlennek ta r tja  K risztus nevének, ill. a 
K risztus nevét m agában  hordozó keresztyén névnek po
litikai pártok  zász la jára  való k itűzését, ill, K risztus ne
vének politikai propaganda eszközeként való felhaszná
lását. E  té ren  m in h a  m eghasonlás lenne a kettős kor
m ányzásról szóló lu th eri nézetek m a is érvényes 
teológiai elvként való ism ételt dek lará lása  és egyházunk 
különböző sz in tű  reflexiói között a r ra  a tényre vonatko
zóan, hogy M agyarországon m a ism ét m űködnek keresz
tyénnek m ondott politikai program m al fellépő pártok, 
ill. jelenleg ilyen párto k  koalíciója korm ányozza az or
szágot. E körülm ények között evangélikus egyházunk 
m ag a ta rtá sa  -  nézetem  szerin t -  egyálta lán  nem  L u ther 
kettős korm ányzásról vallo tt elveit tükrözi, hanem  ellen
kezőleg: egyházunk készségesen e ljá tssza a  világi h a ta 
lom kiszolgálásában a  többségi egyházak á lta l neki 
szán t m in istráns gyerek szerepét. Gondolok m indenek 
ellőtt az ökum enikus „politikai” isten tiszteletekre, -  ál
lami ünnepeken, em lékm ű avatásoknál, a  megszálló 
szovjet hadsereg  k ivonulása alkalm ából, stb. -  m elyeken 
m indeddig -  m eg kell vallanom  -  meggyőződésem elle
nére m agam  is ré sz t vettem , m ert ta r to ttam  tőle, hogy 
távolm aradásom  esetén  hazafia tlansággal bélyegezné
nek meg. Pedig m agyar állam polgári m inőségem ben 
szívből tudok Isten n ek  h á lá t adni a m egszálllók távozá
sáért -ebben is a  tö rténelm et korm ányzó Is ten  m unkájá t 
látom!- szívből tudok ünnepeln i fo rradalm aink  és nem 
zeti függetlenségért vívott szabadságharcaink  évforduló
in is, ak á r október 24-án, ak á r m árcius 15-én, az ünnep
napokhoz legközelebb eső rendes vasárnap i is ten tisz te
let oratio ökum enikájának  keretében  helyénvalónak 
érzem  a  m egem lékezést is, sőt m eg is te ttem  ezt a 
nyolcvanas évek első felében is évről évre, am ikor ez még 
kockázatos volt! -  de éppen azé rt nem  okozott ez akkor 
lelkiism ereti problém át, m ert föl sem m erü lhete tt, hogy 
az állam hatalom  igényét kiszolgálva teszem . De az ok
tóber 23-hoz ill. m árcius 15-hoz közel eső vasárnapokon 
azt is „m egengedtem  m agam nak”, hogy az idehirdetés- 
ben szót ejtsek arról, hogy a keresztyén értékrendből 
adott esetben az élet föláldozására való készség is követ
kezik, és nem csak közvetlenül az evangélium  ügyéért, 
hanem  -  szeretedből -  a rán k b ízo ttak ért és így h azá ré rt 
is, h iszen a haza  azoknak a  fe lebaráta inknak  a gyűjtjő- 
fogalma, ak iket Is ten  -  valam ilyen form ában -  rán k  is 
bízott, hogy az ő jó lé tükért, boldogulásukért is fáradoz
zunk és h a  kell, áldozatot hozni is készek legyünk. 
E lm ondtam  m indezt, és a H im nuszt is e lénekeltettem  az 
isten tisztelet végén, noha sejtettem , hogy ilyenkor m in
dig vannak , ak ik  azé rt je len tek  m eg a tem plom ban, hogy 
ilyen é rte lem bem  „lehallgassák” az istentiszteletet... 
M ostanában m égis rossz lelkiism erettel veszek rész t 
ugyanezeken az ünnepeken  a nem  m indig alulról jövő, 
spontán  kezdem ényezés a lap ján  szervezett ökum enikus

„politikai” istentiszteleteken, ill. azt hidieA, október 23- 
án el fogom hárítani a felkérést.

Vizet prédikálunk és bort iszunk?- eí a kérdés felme
rül akkor is, amikor pl. az evangélisták ftCVS elé vagy 
Páll és Péter apostol elé szégyenük odatenni tt ^nránt* 
jelzőt- talán református testvéreinkre tekintettel sze
méremből”,- noha Károli Gáspár még nefc négyeit* •  
Vizsolyi Bibliában ; ugyanakkor Szent István királyun
kat nem fukarkodunk a „szent” titulussal tilethi, műkői
ben együtt ünnepeljük őt - úgymond- örökséjjái ápotvft a 
katolikus többséggel. Apostoli -  király? -  Hogy ah viszo
nyul ez a szótársítás, fogalomkapcsolás á kettős kor
mányzás elvéhez. A „szent” király szándéka apostoli: a 
magyarság keresztyén hitre való megtéri tán ; Bitköz 
viszont királyi, azaz kard! -  megengedhető-* fc kettőnek 
a társítása? Vitt-e magával kardot Pál vágy Péter - 
akiket szégyellünk a „szent” titulussal illetni! - missziói 
útjaira?! Nem az lenne a dolgunk, hogy világosan még- 
mondjuk: első királyunkat tiszteljük és n á g f t*  beífül- 
jük, mint államalapítót; egyetértünk kitűzött apffcbli 
céljával is: a magyarság evangélizációja, -  de a* esdtŐft, 
amit ehhez igénybevett, -  a mindenféle erőszakot Sitta- 
bolizáló kardot -  megengedhetetlennek tartjuk, és á l 
erőszakos eszközökkel való evangélizáció felújítása fő t2 
májában mi nem kívánjuk örökségét ápolni. Ezzel ptfMe 
már abba a nehéz kérdésbe ütközünk, hogy hói van U  
a határ, ameddig a népünk többségét képsző katolikus- 
sággal - testvérszeretet és hazafiság címén -  együtt kell 
haladnunk, együtt szabad haladnunk, ill. amit már ezen 
a címen sem szabad átlépnünk. E kérdésben - úgy étkem 
- még adósok vagyunk sajátos lutheri teológiánkat való
ságosan, a gyakorlatban is tükröző válaszunk megfogal
mazásával, minden részletre kiterjedő, szakszerű ki
munkálásával: jelen írásommal inkább csak provokálni 
szeretném e munka elvégzésére az erre illetékesekét...

És végül óvni szeretnék -  ilyen provokatív megfogal
mazásban is! -  régi kísértésünktől: a „népünket szolgál
juk” szép jelszavának tartalmi egybeolvasztásától azzal 
a gyakorlattal, aminek a mindekori hatalom kiszolgálá
sa a neve. Részben azért, mert népünk ma sem azonosul 
maradéktalanul a hatalommal, hiszen abszolút arányok
ban csak egy kisebbség adta szavazatát a jelenleg kor
mányzó pártokra; részben azért, mert - helyesen- né
pegyháznak valljuk magunkat, amihez - meggyőződé
sem szerint - sokkal inkább hozzátartozik a nép alulról, 
nem egyszer valódi és iszonyatos mélységekből jövő ki
áltásának a felerősítése az éppen hatalmon lévők felé, 
mint a mindenkor hatalmon lévők karjának megtoldása 
a nép felé.

Félreértés elkerülése végett: ezeket a nézeteimet ak
kor is maradéktalanul képviselni fogom, ha a következő 
parlamenti választásokon esetleg a most ellenzékben 
lévő pártok, ill. időközben fellépő újabb politikai erők 
kerülnének hatalomra. Miként az anyaszentegyház Újra 
ugyanaz tegnap is, ma is, meg holnap is, úgy a Róla való 
bizonyságtétel tartalma is szükségképpen ugyanaz kell 
hogy legyen és maradjon! Az pedig meggyőződésem, hogy 
Luthernak az Isten kettős kormányzásáról való bizony
ságtételének, tehát ezek a nézetek mindenkor érvényes 
normái maradnak és lesznek a lutheri teológián irány
tűként tájékozódó keresztyének bizonyságtételének.

Cegléd, 1991 október 12.

Véghelyi Antal
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I Az igehirdető műhelye
• .............  .............  ..... -.'.•.■.■.•/.'.vm'i.í

Vízkereszt 
ünnepe utáni 

időszak
(Előre jeleztük a decemberi számban, hogy átszerve

zés miatt a lap késik -  így az előkészítőkben néhány hét 
kimarad. Megértést kértünk. A Lp. megjelenése érdeké
ben ezt is el kell viselnünk. Reméljük, hogy még az első 
negyedévben itt is helyreáll az egyensúly)

Ebben az egyházi esztendőben két szempontra külön 
is figyelni akarunk: a de tempóra jellegre és a „szekularis 
homüetikumra”.

Az előzőt lassan csak az evangélikusok veszik komo
lyan a magyar kereszténységen belül is . A római egy
házban is, a reformátusoknál is a sátoros ünnepek kivé
telével lassan elveszti jelentőségét az egyházi év, nem is 
beszélve szekularizálódott, a felekezetek peremén élő 
emberekről. Nem akarom túlértékelni vagy egyedüli né
zőpontnak tekinteni, mégis megbecsülendőnek tartom 
ezt az ősi keretet, hasznos medernek tekintem, amiben 
jól elhelyezhető a mondanivaló, színezheti s nem béklyó
ba veri prédikációnkat, medret jelent nem gátat. Józanul 
helyére kell tenni, sem túlértékelni, sem alábecsülni 
nemszabad. Nem hisszük, hogy az egyházi év önmagá
ban a Szent Lélek által inspirált és változhatatlan jelen
ség, de bagatellizálni sem érdemes, vagy gúny tárgyává 
tenni. (Őseink használható örökségét kezeljük nagyon 
rugalmasan a viva vox evangelii szolgálatában. Az egy
házi év Krisztus év, az Úr irgalmának kedves esztendeje. 
Ő áll középen, nem mi ( vallási individualizmusunk, 
szubjektív életérzésünk, pillanatnyi helyzetünk stb). Ha 
komolyan vesszük az egyházi évet -gy egy esztendő alatt 
a jelentős üdv események mind előkerülnek, anél- 
küljiogy ciklikusan megismétlődő drámát látnánk ben
ne. Az objektív mondanivaló (extra nos) megérkezhet 
hozzánk, „pro nobis”, személyes és élményszerű tálalás
ban. Itt érkezünk a második szemponthoz:

Szekuláris homiletikumon azt értem, hogy az itt és 
most abszolutizálása nélkül komolyan vesszük azt a 
világot, amelyben élünk időben és térben egyaránt és 
ami bensőnket is befolyásolja. Kijelölt textusunk alapján 
mondandó igehirdetéseinket csak ma és itt lehet elmon
dani A bárhol és bármikor elmondható igehirdetés nem 
evangélikus prédikáció.

A Vízkereszt ünnepe utáni időszakot Epiphania ün
nepe határozza meg: Krisztusban megjelent Isten dicső
sége e világban. Ez a dicsőség, jelenlét különböző módon 
nyilvánul meg a teremtett világban, ezen belül az em
ber-világban. Énekeink emlékeztetnek arra, hogy a Vi
lágosság megjelenéséről van szó, hiszen Nélküle „vak 
homályban éltünk, míg napunk nem fénylett”. Az Ő 
világossága minket is arra kötelez, hogy világosságot 
vigyünk e világba. Nemcsak Vízkereszt napja, hanem az 
egész időszak hangsúlyozza a missziót. Ma ökumeni
kusán többen látjuk úgy, hogy nem rekatolizálni, nem is 
reformálni, hanem re-evangelizálni kell világunkat. -  A

sötétség nemcsak értelmi, gazdasági történeti sötét na
pokat jelent korunkban, hanem a bűn sötétségét is. 
Bűnön nem erkölcsi vétkeket értünk csupán, hanem 
Istentől való elidegenedésünket.

A már csak nálunk megmaradt Hetvened-Hatvanad- 
Ötvened vasárnap időszakára jellemző, hogy átmeneti, 
közbeeső időszak a még Vízkeresztet is magába ölelő 
karácsonyi ünnepkör és a másik nagyünnepkör, a hús
véti között, amibe Böjt 1. vasárnapjával lépünk. Ebben 
az időszakban magukon a textusokon nagyobb a hang
súly, mint a „de tempore” jellegen, esetleg még inkább 
kell figyelni az aktuális mondanivalóra, amit ugyan nem 
a „szekuláris homiletikum” határoz meg, de ami figyel
men kívül nem hagyható.

Vízkereszt ünnepe u. 3. vasárnap mondanivalója: Isten
szeretete
Tkxtus: Lk 9,51-56. Epistola I. Jn  3,10-12
Jézus nem az elutasító falut, hanem a haragvó, 

bosszúért kiáltó tanítványokat dorgálja meg. Az ősi el
lenség - nem ellenség Jézus számára, megmentő szere- 
tete rójuk is vonatkozik. Szeretettnek sem ethnikumi, 
sem felekezeti különbségek nem szabhatnak határt, de 
még a szeretetlenségre sem válaszol szeretetlenséggel, 
hiszen a samáriai falu lakói kirekesztő magatartásukkal 
- sem tudják mit cselekszenek, ugyanúgy, mint akik 
Jézust keresztre juttatták, ezért imádkozik ott is Jézus 
ellenségeiért /Lk 23,34!/ ,Atyám bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják mit cselekszenek” Lukács evangélista 
különösen érzékeny az irgalmas Jézus minden exclusi- 
vitást elutasító szeretetére (v.ö. Lk 15,1-2 pl). -  A későbbi 
kéziratokban található betoldások tkp. helyes egzegézis- 
nek tekinthetők: nem az illési fanatikus lélek, hanem a 
jézusi lelkűiét kell, hogy áthassa a tanítványokat. -  
Textusunk éles pillanatkép mind Jézusról, mind a tanít
ványokról. A pillanatkép mindig árulkodóbb, mint a be
állított kép. Mind a bosszú, mind a kizárás ma is jellemző 
emberi bűn. Ezekkel szemben áll Isten Krisztusban meg
jelent átölelő, tágszívű, mentő szeretete. Jézust a ku
darc nem bénítja le, tanítványi csapatával tovább megy 
sértődés nélkül szolgálni egy másik faluba. A megelőző 
és a következő szakaszokat is érdemes végig gondolni, 
hogy még nagyobbnak lássuk Urunkat és még nehezebb
nek a tanítványi magatartását, a Krisztus követést.

Vízkereszt ünnepe u. 4. vasárnap mondanivalója:
A teremtett világ Ura
Tbxtus: Mt 14, 22-33. Epistola: Kol 1,15-20.
Egy adott helyzetben hangzik az isteni igényű kije

lentés,,^ vagyok”. A zsidó fülekben egyértelműen hang
zó bemutatkozás űzi a félelmet bizalomra bátorít. 
Egyúttal megmutatja azt is, hogy Ő páratlan, a tanít
vány nem képzelheti magát ugyanolyannak, ugyanan
nak, mint Jézus. Péternek elég, ha a földön jár és lesz 
ember-halász. A csodákra áhítozó és csodát tenni akaró 
tanítványoknak marad a józan szolgálat, a hívő bizony
ságtétel Jézusranézve: „Válóban Isten Fia vagy”. A te
remtés Ura Ő -  nem mi. Mi a teremtés gondozói va
gyunk. Textusunk nem könnyű megszólaltatásában se
gít az epistola, a kozmikus Krisztus bemutatásával. Mai 
igeszakaszunk próbára teszi interpretáló képességün
ket. Lukács írása maga is hívő prédikáció, illusztrációja 
a Teremtő páratlan hatalmának, teremtett világa felett. 
Más irányban segíthet a Lp. e számában közölt Kolum
busz féle imádságos meditáció: ahogyan egy tengerész 
magára vonatkoztatva értette az ismert eseményt.
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Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap
mondanivalója: a megdicsőlült Krisztus.
Textus: J n  12, 20-26. Epistola: ApCsel 26, 9-20.
Pál apostol szeme m egnyílt a  világosságra és azért 

hirdeti Jézust, a  megdicsőült állapotában is jelenlevő, 
aktív, életet formáló U rat, őt h irdeti a  m ai evangélium  
is, nem a  megszokott megdicsőülés -hegyi tö rténette l, 
hanem a kíváncsi görögök evangélium ával. János evan
gélista szerint éppen Fülöp kapja a  kérést „Jézust sze
retnénk látni!, aki m aga is lá tn i a k a r ta  az A tyát, akiről 
Jézus m ár annyit beszélt (Jn  14,8-9 vkk): „U ram  m utasd  
meg nekünk az A tyát és az elég nekünk” Jézu s válasza 
:„Fülöp, aki engem lá t az lá tja  az A tyát”. Jézu s az őt 
keresőknek szívesen beszél megdicsőüléséről. Ez azon
ban a kereszttel kapcsolatos. A megdicsőülés nem  m ás, 
mint a  kereszt eseménye -  ez a  felem eltetés az, amivel 
mindeneket magához vonhat Jézus (Jn  12,32.). A kí- 
váncsiskodás rendszerin t nem  erre  irányul, de Jézus 
igazi megismerése a  búzaszem  élet és k eresz thalál nél
kül nem lehetséges. Aki tan ítv án y  a k a r  lenni, annak  
„keresztfa titka” tündököl (Ékv. 189!). M egkerülni ezt 
nem lehet. A keresztrem enő követése a  tan ítvány i élet 
is. Csak azé az ígéret is „ahol én  vagyok, o tt lesz az én 
szolgám is” (Jn 12,26). A m ai vasárnap  a lkalm at ad h a t 
arra, hogy az érdekes, figyelemre m éltó, vonzó K risztus 
elképzelések helyett a  valódi, a  keresztjére em elt és a  
halálig hű  és szerető K risz tu st m u tassuk  be egyfelől, 
másfelől, hogy nincs olcsó látványosság, csak „drága” 
szeretet van, áldozatos, nehéz tan ítvány i, k risz tusi élet. 
Nincs népszerű, olcsó k iadás a  keresztyénségből a  mi 
korunkban sem! Ez is azért íra to tt meg, hogy olvasói, 
hallgatói higgyenek és ebben a  h itben  életük  legyen: 
krisztusi hit, k risz tusi élet (Jn  20, 31)

Hetvened vasárnapja mondanivalója: Böjt felé igaz
megtéréssel -  Elbizakodottságból odaadó
istentiszteletre.
Textus: M t 9,9-13. Epistola: 1 P t  2,1-5.
Az igazi m egújulás, gyökeres változás az élő K risz

tussal kapcsolatos és a  közös lelki-házba való illeszke
désre figyelm eztet az epistola. Jézu s  h iv ására  em lékez
tet az evangélium : M áté  e lh ívása éppenúgy m u ta tja  a 
„minden kegyelem”- elem et, m in t az ősegyházi evangéli
um a  szőlőm unkásokról vagy az epistola (M t 20,1-16, 
lK or 9 24-10,5). M áté  nem  szolgált rá , nem  volt méltó 
arra , hogy tan ítv án y  legyen. A kezdem ényezés is m inde
nestől Jézustó l indul ki igazi „gratis p raeveniens”. I t t  a  
bűnösök b a rá tja  Jézu s  h ív ja el M áté t, s Jézu sn á l nem  
akadály a  m egbélyegzett m últ, a  rosszh írű  foglalkozás, 
a vallásos körökön kívüli lét. E lsősorban nem  M áté 
gyorsaságát, engedelm eskedését, vendég lá tásá t kell m a
gasztalnunk, hanem  M áté t is szerető, M átéval együtt a  
böbbi bűnössel közösséget vállaló Jézu st. Az asztalközös
ség önm agában való dicsérete, m ai h iányának  é s z re v é 
tele és m eg m u ta tása  még nem  elég. A beszélő Jézu s a  
központi figura it t  is. Szava parancs, de te rem tő  szó is 
(„Kövess engem ”). így  le tt  -  m ondhatnánk  a  Genesis 
te rem téstö rténetére  emlékezve. Szól az ige, m eg terü lt az 
asztal s a  bűnösök gyülekezete együtt ö rü lt az evangéli
um ot hozó Jézu sn ak , aki m ár helyettük  is m agyarázza 
az írá so k a t (C hristus D om inus Scripturae) -  Az ősi, 
jólism ert prófétai igéket nem csak értelm ezi, hanem  il
lusztrálja  is. Csakúgy, m in t az em m ausi tanítványok 
történetében  (Lk 24) it t  is m inden isten tisz te le t ősképét 
is lá tjuk , h a  elsődlegesen Jé z u s ra  figyelünk, aki hív, 
gyűjt, ige és asztalközösséget te rem t, m agyarázza az 
írásokat, gyógyít a  szeretetével új rendet terem t. Sza

badság -  te  szülj nekem  rende t -  vágyta József A ttila  és 
mi? Szeretet, jézusi szeretet, Tte szülj nekem  rendet! De 
tovább léphetünk  nem csak az is ten tiszteletink  előképe, 
hanem  az egyház előképe. I t t  Jézus az Úr, ő parancsol, 
vállal közösséget, te rem t közössége, nem  em berek ön
szántukból a lak ítan ak  egyesületet, hanem  részesednek 
U runk  ajándékaiban , erő terében m áshogyan értelm ez
hetők az írások , m ás a  m érték , valósul az Isten  akara ta , 
egy valódi új erkölcs és közösségi életforma.

Hatvanad vasárnapja mondanivalója:
Süketségből az ige hallására
Textus: M t.13, 10-17 Epistola Zsid 4,12-13.
Az igehirdetés vasárnap ján  nem csak igehirdetést 

kell m ondanunk, hanem  az igehirdetésről is kell szól
nunk, m in t ahogyan m indkét m ai tex tusunk  is az igehir
detés funkciójának m agyarázata . Az epistola az élő, h a 
tó, az em beri egzisztencia mélységébe hatoló igéről szól, 
am i nem csak in tellek tuális ism eret. Reformáció ünne
pén is gyakran  idézett szakasz. Az evangélium  m ár a 
példázat m agyarázatából való. K eresztü lhúzza azt a  vé
lekedésünket, hogy a  példázat illusztráció. Sőt Jézus 
szava olyan rejtvényként tűn ik  fel, m in t am it csak a  h it 
tu d  megoldani, olyan kód- szöveg, am ihez a  h it kulcsa 
kell, hogy m egértsük. A H ozzá m egtérni nem  akarókon 
nem  segít a  példázat, ső t egy íté le t teljesedik be rajtuk: 
h iába  hallanak  nem  értenek  sem m it (Ézs 6,9-10). M a is 
igaz: Jézu s szem élyének és szolgálatának befogadása 
nélkül szavai is é rthe te tlenek , talányosak, e lzártak  az 
em ber elől. I t t  van  komoly(1992) mondanivaló: Jézus 
szavai, példázati is csak személyével kapcsolatban iga
zak, érvényesek és ha thatósak . Nem  önm agunkban 
megálló aranym ondások, nem  összefüggésükből k iraga
dott, vagy k iragadható  bölcs örökigazságok. Ez igaz a 
H egyibeszédre éppenúgy, m in t a  M t 13 példázataira. A 
példázatbeli m agvető a lak ja  elrajzolt, ilyen magvető 
nincs, aki így pazarol, illetve csak egy van. Ő . Minden 
példázat kulcsa ő maga. Ami Ján o s evangélium ában az 
„én vagyok mondások” isten i bem utatkozást jelentő  sza
vai, az a  szinoptikusoknál a  példázatok zöme. Ez vagyok, 
ilyen vagyok én és az én uralm am - m utatkozik  be Jézus.
- Egy olyan korban, am ikor egyrészt ak tiv itással, m ás
részt csenddel hajlandók különböző keresztény feleke
zetek a  hangzó igét helyettesíten i, evangélikus egyhá
zunk őrzi hűségesen tradíció ját és hiszi, hogy ezt a  szót, 
az élő igét, evangélium ot nem  helyettesíti semmi és 
m arad  az egyház legdrágább kincse a  Jézustó l és Jézus
ról hangzó evangélium .

ötvened vasárnapja mondanivalója:
vakságból isteni bölcsességre
Textus: M t 23,23.36 Epistola: J a k  3,13-18.
A Ja k a b  á lta l igényelt m ennyei, szelíd, gyakorlati 

bölcsesség h iányzott a  farizeusokból is. Vakok voltak 
sa já t ostobaságuk m eglátására. T anu ltak  sokat, de az 
igazság ism eretére (Jézus ism eretére) nem  ju to ttak  el 
soha. S ajá t kegyességükkel úgy voltak elfoglalva, hogy 
nem  lá ttá k  meg az idő nagy lehetőségét: Isten  látogatás 
(visitatio Dei) idejét élik. B űnük  nem  apróbb-nagyobb 
bűn  volt, hanem  az, hogy nem  h ittek  a  m egjelent Isten  
F iában. Hívő voltukra  büszke h ite tlenek  az ítélet szavait 
h a llha tják  itt. Ajajszó nem  a  fájdalom , hanem  az ítéletet 
h irdető  prófétai ja j-k iáltás az Ószövetségben is. M áténál 
a  „boldog m ondások” ellentétes párhuzam a. Textusunk 
első jajm ondásában  a  hely telen  arányérzékről van szó. A 
fontosat elhanyagolják, a  lényegtelent felnagyítják. A 
másodikban a  kü lső  és belső tisz taság  sorrendjének fel
cserélése a  bűn. Könnyebb a  külsőségek szabályait meg
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ta r ta n i, m in t belső lelki tisz ta ság ra  törkedni és az t gya
korolni. A harm adik  ja j a  lá tsza t kegyességet ostorozza. 
Kívülről szépnek ékesnek, istenesnek  a k a rta k  lászani, 
de belül halálos ro thadás, enyészet uralkodott. A negye
dik  jajszó azoknak szól, ak ik  a  m últ nagyjait m á r tiszteli, 
de sa já t korukban  a  je len tőset  szólót m egvetik. A  halo tt 
hősöket m indig könnyebb tiszteln i, m in t a  jelenben meg
hallan i az érvényes jézusi szót. -  Jézu s tu d tu l adja, hogy 
ham is p rak tikákka l, ham is kegyességgel em bereket be 
lehet csapni, de Is te n t soha, Ő á tlá t  m inden  em beri 
m esterkedésen. Isten  elő tt nincs titok. -  Igehirdetésünk 
nem  m erü lhet ki az egykori farizeusok ostorozásában. A 
kortárs  Jézus m ai k o rtá rsa it, m inket „világít á t” szava
ival. Mi lelkészek is elm ondhatjuk ezután: Is ten  légy 
irgalm as nékem  bűnösnek!

HK.

Bevezetés böjt
első öt

vasárnapjához
1. Az idén az öt böjti v asárn ap  tex tu sa i m ind valam i

képpen a  m essiási je lk ívánássa l állnak  kapcsolatban. 
Jézus elítélte k o rtá rsa in ak  ezt az igényét: „nem adatik  
nekik m ás jel, csak a  Jó n ás  próféta jele” (Mt 12,38). 
Ezzel a  szavával Jézu s önm agára m u ta t -  ak i Jézu sra  
néz, an n ak  nem  kell m ás jel, m ert Isten  közelségének 
legnagyobb bizonyítékát lá th a tja  m eg Őbenne.

2. Jézus szem élye és m űködése többféle aspektusból 
nézve jelenik  m eg elő ttünk  a  böjti időszakban -  ez h a tá 
rozza m eg a  vasárnapok  jellegét és ezt követi m agyar 
perikóparendünk is. Az alábbi előkészítő gondolatok te 
m atikája  ennek megfelelően szorosan az Agenda tém ái
hoz igazodik.

3. M inden igére, de leginkább Jézu s szenvedésére 
utaló és az t elénk tá ró  igékre vonatkozik, hogy nem  
„kezelhetjük” ezeket a  m ondatokat szabadon, felülről, 
m agabiztosan. E ngednünk kell, hogy ezek az igék h a s 
sanak  rán k , végezzék el bennünk  a  megvilágosodás és 
m egtisztulás isten i m unkájá t, m ert csak akkor fog böjt 
üzenete tisz tán  m egszólalni szószékeinken, h a  alávetjük 
m agunkat az értü n k  is szenvedett Ú r szavának.

Böjt 1. vasárnapja - Mt 4, 1-11
1. Jézus böjtölt. M odem  világunkban régi és tú lh a la 

dott szokásnak m inősül az, am ivel Jézu s indu lt egyik 
legnehezebb küzdelm e, sőt, egész küldetése beteljesíté
sére: böjtölt. A negyven napi böjtölés nem  volt olyan 
könnyű, m in t ahogyan mi já iju k  végig évről-évre a  böjti 
u ta t. Éppen nap jaink  felism erései és kortünetei világí
tan ak  rá  a rra , hogy éle tünk  alapvető  problém áinak m eg
o ldását nem  kívülről kell v ám u n k , hanem  nagyon sokat 
segíthet az önfegyelem, a  lem ondás, az önm egtartózta
tá s  -  a k á r úgy is, hogy ennek keresz tjé t napon ta  m a
g unkra  vegyük. Ahová nekünk  ebben az idei böjtben is 
indulnunk kellene, az t az u ta t  m ár Ő m egtette , ahol 
bennünket sorozatos elbukás fenyeget, o tt Ő győzött. A 
m egkísértés tö rténete  Jézu s egész nyilvános m űködésé
nek tö rténete , lényegileg nem  szak ítható  el m egváltói 
művétől. Is ten fíú ságát nem  a rra  h aszná lja  fel, hogy fel

ü lkerekedjen az em beri világ fizikai törvényszerűségein, 
hanem  vállalja, hogy az A tya odahelyezze Őt, ahol min
den em ber van: az elbukás lehetősége alá.

2. Jézus harcolt. Az újszövetségi bizonyságtétel sehol 
sem  beszél úgy a  keresztrő l, m in t véletlen katasztrófá
ról, vagy gonosz em beri indulatoknak  az igazságon ara
to tt győzelméről. Jézu s  Ú r m arad  akkor is, am ikor lök- 
dösik, kínozzák, felszegezik. Jézu s az egyetlen, akinek 
szavai azá lta l válnak  érthetővé, hogy m eghalt. A nagy 
em beri tan ítók  h a lá la  lényegében nem  je len t semmit 
ta n a ik ra  nézve. Jé z u s t azért é rte tték  félre oly sokan, 
m ert nem  abban  az engedelm es „m enetelésben” szemlél
ték, am elynek céljánál az em beriség m egváltása  állt. Ez 
a  m enetelés nem  volt könnyű. Az Apostolicum egyetlen 
szava érzékelteti ezt: „szenvedett”.

Jézus egyálta lán  nem  passzívan, kényelm esen, m int
egy elegáns m agabiztossággal já r ta  végig a  keresztig 
vezető u ta t, hanem  állandóan harco lva  Nem csak a 
m egkísértés tö rténetében  küzdött Jézu s  a  Sátánnal. Az 
engedelm esség ú tjáró l le té ríten i szándékozó S átán  ott 
ólálkodik állandóan  körülötte. Ez csendül ki Péternek 
m ondott szavából is: „Távozz tőlem , S á tán  ”. Ugyanez áll 
a  indulás p illan a ta ira  is, am ikor K eresztelő János 
„v isszatarto tta” ő t (Mt3,14). Tanítványok kishitűsége, 
gúnyolódók a  kereszt körül: szállj le! - m ind azonos 
ind ítta tásból szólnak. Jézu s é le tú tján  az engedelmesség 
és a  m egtagadás lehetősége m indvégig fennállt. A döntő 
p illanatban  is tisz táb an  volt vele, hogy ak á r tizenkét 
sereg angyal védelm ezhetné meg, de nem  vette  igénybe 
ezt a  segítséget (Mt 26,53) M indenben m egkísérte te tt -  
ez Jézus szenvedésének igazi mélysége. Az Ő harca 
valóban nem  külső  harc  volt, hanem  belső küzdelem a 
S átánnal. A valóságos Istennek  állandó küzdelm et jelen
te tt, hogy valóságos em ber lehessen.

3. Jézus győzött. Az első k é t k ísértés az általános 
m essiásvárással van kapcsolatban. A zsidó írástudo
m ány rem énysége szerin t az eljövendő M essiás kenyeret 
(m annát) ad  m ajd a  népnek, ahogyan Mózes te tte  egykor 
(v.ö. Böjt 4. vas.). U gyanilyen alapon veszi célba Jézust 
a  m ásodik k ísértés is: az ír á s ra  h ivatkozva (Zsolt 91) a 
k ísértő  csodát követel. H a Jézu s ezeknek enged, akkor 
önhatalm úlag  veszi kézbe sa já t so rsá t és elszakad Isten 
től, akinek engedelm eskedni akar. Ez a  küldetése.

Nem  m ondhatjuk azonban, hogy Jé z u s t teljesen h i
degen hagy ták  ezek a  várakozások. Terem t és ad  kenye
re t, csak nem  m agának , hanem  azoknak, ak iket meg
szán t (Mk 8,2). S ajá t te s té t és vérét is a d ta  és ad ja m a 
is üdvösségünkre. N em  ugro tt le a  tem plom  párkányá
ról, hogy csodát tegyen a  szen t városban, de kiűzte a 
templomból az á rusokat, jelezvén, hogy a  ham is áldozati 
kultusz károm lás Isten  ellen. Végül nem  borult le a 
S á tán  lábai elé, de hagy ta , hogy fölemeljék -  a  keresztre.

Az angyalok nem  m arad tak  el Jézu s mellől, csak nem  
az ördög szavára  hordozták  tenyerükön, hanem  szolgál
ta k  neki, m ert ő győzött. Jézu s m inket is győzelemre 
visz, de a  naponkénti döntést a  sá tán n a l szemben, a 
lem ondás, önfegyelem és az Istennek  való engedelm es
ség tu sá já t m i sem  kerü lhetjük  ki.

Böjt 2. vasárnapja - Mt 20, 20-28
Jézus a szolgáló Úr
A tex tus több különböző egységből álló „kompozíció”. 

Egyesek szerin t a  28. vers nem  szárm azhat Jézustól, 
m ert ő  nem  beszélhetett a  vá ltsághaláláró l Pál apostoli 
értelem ben, ezért ez nem  m ás, m in t az ősgyülekezet 
teológiájának belevetítése az evangélium  szövegébe. (De: 
ellentétben sincs Jézu s  m űvével, ezért szárm azhat tőle.) 
Figyelembe kell vennünk, hogy az evangélium ok szöve
gében kifejezésre ju t  az első keresztyének meggyőződé
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se, sőt, anélkül nem  is lenne érthető. A Jézusró l és 
művéről szóló evangéliumi h íradás m ár m aga préd iká
ció. A textusról szóló m ai igehirdetésnek többféle kiindu
lási lehetősége van. Az it t  javaso lt felépítés a  textus 
szerkezetét veszi alapul.

A szakasz két tradicionális tém ára  épül, m elyek közé 
beékelődik a  szenvedésre való u talás. Figyelembe kell 
vennünk, hogy az evangéliumok szövegében kifejezésre 
ju t az első keresztyének meggyőződése, sőt, anélkül nem  
is lenne érthető. A textusról szóló m ai igehirdetésnek 
többféle kiindulási lehetősége van. Az it t  javaso lt felépí
tés a  textus szerkezetét veszi alapul.

A szakasz két tradicionális tém ára  épül, m elyek közé 
beékelődik a  szenvedésre való u talás.

1. 20-21 -  apokaliptikus zsidó várakozások szerin t 
értendő rangvita a  tanítványok között;

2. 22-23 -  u talás a  „pohárra”, m elyet Jézu sn ak  ki kell 
innia;

3. 24-28 -  a  keresztyén gyülekezetre é rte tt szolgáló 
m agatartásform a a  krisztusi áldozat fényében.

1. Az asszony (Mt 27, 53 és M k 17,40 szerin t valószí
nűleg Salómé) úgy szólítja m eg Jézu st, m in th a  m áris 
király lenne. A rangv ita  egyébként nem csak a  Zebedeus- 
fiak problémája, hanem  m inden tan ítv án y  nagy  kérdése 
volt (v.ö. 18,11; M k 9, 23; Lk 22,24) P é te r nem  sokkal a  
Zebedeus-fiak anyjának  kérése elő tt ki is mondja: „Mi 
elhagytunk m indent és követtünk  téged, m i lesz h á t  a  
jutalm unk?” (19,27). Jézu s  nem  m ondja, hogy nem  lesz 
jutalm uk, mégis helyreigazítja  őket: „nem tudjátok , m it 
kértek”. Azaz: nem  tudjátok , hogy a ju ta lo m  azaz a  ran g  
az Isten országában nem  ra jta to k  m úlik, nem  is ti  érde
metek lesz. Jézus a r ra  u ta l, hogy neki kell kiinni az t a  
poharat, am ely nélkül Ők  h iáb a  ábrándoznak  kedvező 
jövendőről.

2. A „pohár” az Ó testam en tum ban  Isten  harag jának  
pohara az íté le t borával. U ta lás  a rra , hogy Jézu s nem  
örvendezett annak , am i r á  v á rt (ld. „ha lehetséges, t á 
vozzék el tőlem  a  pohár”). A Zebedeus-fiak jól tudják , 
hogy a  M essiás m egjelenése elő tt szenvedés és nyomo
rúság lesz, nyilván fegyveres küzdelem re is gondoltak, 
ahol m ajd  bá to rság u k a t kell bizonyítani -  m indezt vál
lalták. Jézu s azonban h a tá ro zo ttan  az „én” poharam ról 
beszél. Je lz i, hogy van  egy pont, ahol neki egyedül kell 
m aradn ia  és ahol neki nagy  fe lada ta  lesz, de ez szenve
déssel jár. É le té t ad ja  vá ltságul sokakért- ez az ő  pohara. 
Ezt a  tan ítványok m ost m ég nem  értik  és nem  is é rth e 
tik. Ezzel ugyanis megdől az addigi M essiás-képük. Ők 
Jézus győzelmét és u ra lkodásá t csak evilági értelem ben 
képesek felfogni.

3. E zért hangsúlyozza Jézus: „Tiközöttetek nem  ez a  
rend”. N em  azá lta l lesztek naggyá, hogy h a ta lo m ra  tö
rekedtek , hanem  azálta l, hogy a lázatosan  szolgáltok. Ez 
a  keresztyén gyülekezet, a  krisztuskövető  em ber alapve
tő  értékrendje. Sokat beszélünk m a is rendcsinálásról 
politikában, társadalom ban , egyházban. Aki rende t a k a r 
csinálni, an n ak  o tt kell elkezdeni, ahol Jézu s is kezdte: 
le kell m ondani sa já t h a ta lm áró l, befolyásáról, k izárólag 
társadalm i e tik án  alapuló  elveiről és vállalni kell az 
alázatos szolgálatot. Az igazi rend  a  feltétlen rendcsiná
lásról való lem ondással kezdődik. Jézu s  következetes és 
k ita rtó  követelésével folytatódik.

A tan ítványoknak  m eglesz a  ju ta lm a  (19, 28kk), de 
nem  ők fognak m egharcolni é rte  és nem  ők fogják k ié r
dem elni azt! M égcsak nem  is Jézus dönti az t el, kinek 
milyen ju ta lm a  lesz: ez az A tya kizárólagos joga. A jézusi 
intelem  nyom án azonban  betek in tést nyerhetünk  az 
A tya program jába: nem  azért, hogy elkezdjük szám olni 
a  jó pontokat, han em  azért, hogy ak ik  valóban Jézuséi, 
azok a  szolgálatban és az engedelm ességben is egyek

legyenek ővele.
E nnek  ellenére nagy különbség van  az Ú r Jézus 

szolgálata és a  tan ítványok szolgálata között. Jézus az 
egyetlen, aki vá ltságul a d h a tta  é le té t (Rm 5,19). Tőlünk 
a  só és a  világosság szolgálatát v árja  Isten: a  só lá tha
ta tlan , m égis h a tá ssa l van  az egész ételre. A sötétben 
világító fényforrást vallójában nem  látjuk , csak a  fényét 
érzékeljük és eligazodunk o tt, ahová világít. Ez a  bizony
ságtevő és szolgáló keresztyén élet értéke. Ez a  böjti 
életút.

Böjt 3. vasárnapja - Jn. 1, 29-30 (31-34)
Jézus az Isten Báránya
Ján o s evangélium a m eglehetősen szűkszavúan írja  le 

Jézu s m egkeresztelését, nem  rajzolja m eg a  környezetet, 
nem  tesz em lítést a  jelenlévő sokaságról. K izárólag a rra  
koncentrál, am it teológiája szerin t fontosnak ta r t  és nem 
tesz em lítést arró l, am it a  szinoptikusokból m egtudha
tunk. Az öreg Ján o s, m in t ak i hosszú évtizedek táv la tá 
ból ú jra  végigelemzi a  Jézu ssa l kapcsolatos esem énye
ket, fontosnak é rze tt a  m egkereszteltetéssel kapcsolat
ban  m egem líteni k é t m ozzanatot: K eresztelő Ján o s m ár 
akkor u ta lt Jézu s szenvedésére és a  bűnbocsánatért 
hozott á ldozatára, va lam int ta n ú ja  volt a  Szentlélek 
alászállásának . A prédikációt is e rre  a  jános specifikum
ra  célszerű felépíteni: K eresztelő Ján o s m inden keresz
tyén em ber példájává le tt  azálta l, hogy

1. m eg lá tta  Jé z u s t és m in t ta n ú
2. bizonyságot te t t  Őróla,
3. m in t Isten  B árányáról, ak i elveszi a  világ bűnét.
1. K eresztelő Ján o s m eg lá tta  Jézu st, felism erte őt. 

Jézu s m ár korábban  is o tt volt a  töm egben („közöttetek 
áll az, ak it it t  nem  ism ertek”), de csak m ásnap  m ent oda 
Jánoshoz m egkeresztelkedni. Ebben a  közeledésben is
m erte  fel ő t K eresztelő János: Jézus őhozzá jön. Jézust 
m i is azá lta l ism erhetjük  m eg, hogy eljött hozzánk. Ez a 
megjelenés m élyen m egérin tette  K eresztelő Jánost: nem  
tudo tt rideg tárgyilagossággal szólni róla: íme, ő az, 
akiről eddig préd ikáltam  nektek. Ahhoz, hogy ezt ki 
tu d ja  m ondani, először fel ke lle tt törnie szívéből a  h it
vallásnak: „Ím e az Isten  B áránya, aki elveszi a  világ 
bűnét!” Ám ő nem csak h itva llás t tesz, hanem  tan ú v á  is 
válik - ő  az egyetlen, ak i lá t ta  Szentlelket leszállni 
Jé z u sra  és ra jta  megnyugodni. N eki m egadatott, hogy 
m eglássa az t a  j e le t”, am it m ások h iába  követeltek 
Jézustól.

2. K eresztelő Ján o s azonban it t  nem csak nagy útké- 
szítőként, hanem  az első bizonyságtevőként áll ellőt
tünk. Ő , ak i lá to tt, ak i tan ú v á  le tt, az szól róla a  nép 
előtt: „íme, az Isten  B áránya  ...”, „ez az Isten  Fia”. Ez a 
rám u ta tá s  azonban nem  egyszerűen Jézus személyére 
hanem egész m űvére irányu l a  keresz ten  szenvedő Isten 
F ia  felé m uta t. így  te ljesíte tte  K eresztelő János az t a 
kü ldetést, am it az isenheim i oltárkép fejez ki. János nem 
lá tta  meg a  keresztet, m ert akkor m ár halo tt volt, szol
g á la ta  mégis ebben érte  el végső értelm ét: o tt áll a 
keresz t tövében és felfelé m u ta t a  szenvedő K risztusra. 
A lá tás  és a  bizonyságtevés szoros összefüggése János 
evangélista  szám ára  is m eghatározó (19,35), egész szem
léletm ódjára jellemző. A látásból, felismeréből fakad az 
igazság.

3. A B árány  értelm ezésének teológiai gyökerei ism er
tek. Fontos lehet azonban néhány  vonás külön kihang
súlyozása:

a. Az áldozati b á rán y  és em beri szenvedés közötti 
összefüggés nem  K eresztelő Jánostó l szárm azik. Szavai 
rokonságot m u ta tn ak  Ézs 53 kijelentéseivel, ahol az Ú r 
szenvedő Szolgája válik helyettes áldozattá.

b. A B árányban  nem  egyszerűen a  szokásos áldozati
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bárányok, sem  pedig a  p u sz táb a  üldözött bűnbak  voná
sa it, hanem  leginkább a  pászka-bárány ra  u ta ló  jeleket 
fedezhetjük fel, m elynek rendelte tése  az volt, hogy az 
Egyiptomból való k ivonuláskor engesztelést szerezzen 
Izráel szám ára  és m egm entse a  haláltól.

c. Amíg az ószövetségi áldozatok csak jelképesen kép
viselték az em berek b ű né t, addig Jézu s valóságosan 
vette  m agára  az egész világ b űné t és ezzel feleslegessé 
te tt  m inden további á ldozatbem utatást. Az Ő áldozata 
egyszeri és m egism ételhetetlen. E gyú tta l szükségtelen
né válik á lta la  az a  m agata rtásfo rm a, vagy vallásos 
életstílus, m ely m egkísérli az üdvösség feltételeit valam i 
módon a  hétköznapi élet közelségébe hozni (érdem szerző 
jócselekedetek, vagy a k á r  egy közösséghez való odatar- 
tozás, szem élyes döntés által). Egyet világosan kell látni: 
a  B árány  áldozatá t és E gyetlenségét sem m i el nem  
hom ályosíthatja. K ét lehetőség van: vagy elfogadom, 
am it értem  Is ten  te t t  Jézu s  K risz tusban  -  és akkor 
m inden erőm m el m egpróbálom  követni őt. Vagy nem  
fogadom el és keresek  valam i m ás, szám om ra m egnyug
tató t.

d. A keresztény  ikonográfia a  B árány t m indig győz
teskén t ábrázolja. B enne m egtalálhatók  ugyan a  leölt 
áldozati b árán y n ak  a  sajátosságai, de ugyanúgy benne 
van  a  Jelenések  könyvének győzelmes B árányáró l szóló 
üzenet is. Az áldozati b á rán y  képe Jé z u s ra  alkalm azva 
nem  is á llh a t m áskén t e lő ttünk , m in t a  húsvéti, győztes, 
zászlót ta r tó  bárányé. A zászlót a  keresz t nim buszával 
ta rtó  bárány  m á r nem csak a  sa já t sorsának , hanem  az 
egész világnak is U r a  E le te t ad  a  szívéből a  kehelybe 
csorduló vér által.

Az áldozati és m égis győzelmes B árán y ra  tek in tő  
egyház is belőle m erít e rő t a  szolgálatához. A keresztyén 
em ber nem  lehet pesszim ista, m in t aki m indent csak a  
m úlandóság, szenvedés, bűn  és íté le t kom orságában lát. 
N em  is lehet optim ista, m in t ak i a  m egszabadulása és 
egyszer s m indenkorra  (vélt) m eg tisz tu lása  feletti öröm 
lebegésében él á t  m inden t (am íg bele nem  ütközik vala
mi nagyon kem ény falba). A keresztyén em ber reá lisan  
szemléli a  világot: lá tja  a  világ bű n é t, de lá tja  az t is, aki 
m indezt elveszi és új é le te t ad.

Böjt 4. vasárnapja -  Jn 6, 30-40
Jézus az élet kenyere
Az ige k é t alappillére: 30-35 -  ism ét a  jelk ívánás 

kerü l elő: m a n n á t ak a rn ak  Jézustó l, m in t egykor M ózes
től kap tak ; 36-40 -a Jézushoz való jö v e te l” áll a  közép- 
pontban.A  ke ttő t egybekapcsolja Jézu s  k iny ila tkozta tá
sa? „Én vagyok az élet kenyere”. Ism ét e tem atik a  sze
rin t ép íthető  fel a  prédikáció.

1. A je lk ívánás gyökere a  mózesi törvényben ta lá lh a 
tó: Deut. 18, 22 szerin t a  prófétáktól, de leginkább a  
M essiástól e lvárták  a  je ladást. Különösen Ján o s m u ta t 
rá , hogy Jézu s igenis te t t  jeleket, csodákat, ezek nem  is 
m arad tak  h a tá s  nélkül, de szoros értelem ben h itre  nem  
vezettek. A je lek  önm agukban m ég nem  biztosítékai a  
h itnek  (v.ö. 2,18; 12,37). M iért nem  te tte  m eg Jézu s a  
végső, m inden m ás bizonyítékot m essze felülmúló, elsöp
rő  h a tá sú  jelet? Először is azért, m ert ő m aga a  jel -  a  
legnagyobb és legtökéletesebb, am it v a lah a  is em ber 
lá th a to tt Istentől. A jelk ívánók m indig csak „valam it” 
szerettek  volna lá tn i, am inek a lap ján  h ihetnek , ám  nem  
vették  észre a  „Valakit”, akiben h inn iük  kelle tt volna. Ez 
a  Valaki pedig o tt volt közöttük, nem  leh e te tt elhibázni, 
vagy félreism erni. M ásrész t pedig Jézu s azért nem  adott 
nekik megfelelő je le t, m e rt ak it Isten  ado tt Jézusban  
ennek a  világnak, an n ak  elfogadása nem  lehet em berek 
m eggyőzhetőségének, sem  önkényes elhatározásának  
eredm énye (hiszem , h a  látom ) -  Jézu sn á l az ta lá lja  meg

az igazságot, ak i „hozzá jön” és leborul előtte. A jel nem 
m indig éri el a  helyes célt, vakvágányra is vezethet: Erre 
u ta l Jézu s az ötezer em ber m egelégítésével és annak 
következm ényeivel kapcsolatban:„ti azért jö tte tek  ide, 
m ert e tte tek  ...de ne azért az eledelért fáradozzatok, 
am ely elvész, hanem  azért az eledelért, am ely megma
ra d  ...”

Je lk ívánás m a is létezik. V annak, akik  o tt vélik meg
ta lá ln i Is ten t, ahol jelek(?) vannak. Ahol nincsenek lá t
ványos, kézzelfogható jelek, o tt nem  m űködik az Úr. 
M in tha  Istennek  is a  m i bürok tarikus szem léletm ódunk 
szerin t kellene bem utatkoznia  -  akkor foglalkozom vele, 
h a  dokum entum okkal „igazolja m agát”. A , jé z u s  közel
sége, adom ánya és ígérete m ia tti ellenérzést valójában 
az ő igazi közelsége, adom ánya és ígérete válto tt ki” 
(Ottó Weber). Akik feltétlenül az em beri je leket keresik 
Jézu s h a ta lm án ak  igazolására, voltaképpen a  kereszt 
jelén  botránkoznak  meg.

2. „Én vagyok az élet K enyere” - ez igénk középpont
ja. Amikor Jézu s önm agát kenyérnek, víznek, ú tnak , 
világosságnak stb. nevezi, akkor az éle t legszükségesebb 
elemeivel azonosítja m agát. Jézus tud ja , hogy szüksé
günk van  rá . N élküle hiánybetegségek lépnek fel, még 
akkor is, h a  a  beteg nem  tud ja , m itől beteg. Vele és á lta la  
viszont súlyos életproblém ák oldódnak meg. Sőt, Benne 
és á lta la  éljük meg az igazi életet.

A problém át azonban az je len te tte  hallgatói szám ára, 
hogy ő t nem  a  m ennyből valónak tud ták . A m essiási 
kenyérnek (m annának) a  m ennyből, közvetlenül Istentől 
kell szá rm azn ia  Jézusró l azonban az t tu d ták , hogy n á 
záreti. Ism erték  a  családját: ő  az ács fia.

3. Jézus szem élyének t i tk á t nem  lehet külső bizo
nyítékokkal m egoldani, m indez csak h it á lta l válik é rt
hetővé. E zért szól Jézu s  önkinyila tkozta tása  u tán  a  hoz
zá való jövetelről és azokról, ak ik  „hozzá jönnek”. Ez a 
m egoldás kulcsa: Jézushoz jönni és benne h inn i egyenlő 
je lk ívánás problém ájának m egoldásával. Sőt, ennél sok
kal több: i t t  nem csak egy problém a oldódik meg, hanem  
ennek a  jö v e te ln ek ” tá v la ta  van: az örök élet. Istennél.

Jézu s te h á t nem  oldja fel az ószövetségi várakozást, 
hanem  teljességre viszi azt, csak éppen szokatlan  és 
paradox módon: a  Tferemtő a  terem tm ény  o ldalára  állt, 
Is ten  k iny ila tkozta tta  m agát a  halandó testben , kenye
re t ado tt Jézu s K risztusban  (úrvacsora). A  benne való h it 
sokkal többet ad, m in t am it je lek  á lta l elérhetnénk.

Böjt 5. vasárnapja - Jn  2, 13-22
Jézus az igazi Főpap
Ján o s sokkal nagyobb hangsú ly t fektet a  tem plom 

tisz títás tényére , m in t a  szinoptikusok. N em csak a te r 
jedelem  m u ta tja  ezt, hanem  az elhelyezés is: közvetlenül 
az evangélium  elejére teszi, m in t am i m eghatározza 
Jézu s program ját.

1. Jézu s reform ál. A tem plom tisztítás ténye k a tasz t
rofális következm ényeket vont m aga u tán : halálos ve- 
szedelmbe sodorta Jézust. Ján o s  egész evangélium át úgy 
építi föl, hogy m ár a  legelejéről jól lá tha tó  legyen a 
kereszt. Jézu sn ak  a  tem plom tisztítással hozott változta
tá s a  elviselhetetlenül rad ikális volt a  h ith ű  zsidók szá
m á ra  Félreértenénk  Jézu st, h a  az t gondolnánk, hogy 
egyszerűen m áshová kü ld te  az á ru sító k a t és a  pénzvál
tókat: odakin t folytassátok, m ert i tt  belül nem  illik ilyes
m it tenni. N em , Jézu s te ttén ek  lényege az áldozati kul
tusszal való szakítás.

Semmi kétségünk nem  lehet afelől, hogy akik ebben 
az áldozati szokásrendben éltek, m eg voltak győződve 
vallásgyakorlatuk helyességéről és igaz voltáról. (A gyer
m ek Jé z u sé rt is ad tak  szülei áldozatot „az Ú r törvényé
ben foglalt rendelkezés szerint: egy p á r  gerlicét, vagy két
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galambfiókát” - nyilván nem  te lle tt nekik b á rán y ra  (v.ö. 
Lev. 12,8; Lk 2,24). N em csak az árusoknak, hanem  a  
templomnak is jelentős haszna  szárm azott mindebből, 
ami ugyancsak nem  Isten  ellen való dolog. Egyszóval 
minden a törvény szerint tö rtén t. I t t  teh á t, m in t Jézus 
alapvető vitái során m áskor is, nem  a  nyilvánvaló isten- 
telenség, gonoszság és bűn áll az isteni renddel szemben, 
hanem egy olyan gondolkodási és cselekm ényrendszer, 
amelyben m egkíséreltetik Isten  m anipulálása. Jézu s a n 
nak az Istennek a  nevében lép fel, aki m indenhatóságá
ban Isten és nem  tű ri a  vele való „üzletelést”, m ert em ber 
őt semmilyen módon nem  befolyálhatja.

A „kalmárkodás háza” kifejezés Jézus szájából e lhan
gozva nemcsak az t az állapotot ítéli el, hogy a  tem plom  
közvetlen környezete piachoz és bankhoz hasonlít, h a 
nem sokkal inkább Isten  befolyásolásának és az őszinte 
bűnbánat hiányának gyakorlatát. A törvényt, am elynek 
alapján a  templomi áldozati gépezet m űködött, ugyanaz 
az Isten adta, aki Jézus á lta l ezt a  ku ltu sz t eltörlendő- 
nek ítéli. Ebben van az u ta lá s  Jézus á ldozatára, m in t 
Isten új cselekvésére az em bervilággal. Ez az áldozat 
megszüntet m inden m ás helyettes áldozatot. Jézu s ezzel 
a „reformjával” a  sa já t áldozatához n y ito tta  meg az u ta t.

2. Jézus templomot épít. J n  4,23 szerin t és az előbbi
ekből következően elérkezett az ideje annak , hogy az 
Atyát „lélekben és igazságban” im ádják. Ez azonban 
egyáltalán nem  je len ti azt, hogy m egszűnt m inden k ap 
csolat az em beri (testi) és az isten i (lelki) birodalom  
között. Isten  testben  is közel jön  hozzánk (pl. az igében 
hallás; szentségekben -  lá tás , tap in tás , ízlelés...). Fontos 
a templom is, an n ak  berendezése, tárgyai, „hangulata” - 
csak engednünk kell a  tem plom ot igazán az A tya házává 
lenni.

Jézus a  sa já t te s té t is tem plom hoz h aso n líto tta  Kor
társai ebben a  k ijelentésben (19) egy fan tasz tikus cso
datétel, jel fe lk ínálásá t vélték felfedezni és elgondolkod
tak ra jtra : 46 évig épü lt az ő tem plom uk, hogyan tu d n á  
akkor Jézu s 3 nap  a la tt felépíteni. A tulajdonképpeni 
lehetetlenség nem  is ju to tt akkor eszükbe: Jézu s szavai 
szerint m aguknak  kellene előbb tem plom ukat porig rom 
bolni. Jézu s te h á t alapvetőén lehetetlen  k iindulási pon
tot adott, ebből is világos, hogy egészen m ásról beszélt: 
testének tem plom áról.

Jézu s - a  tem plom . F u rcsa  hasonlat. Mégis igaz. 
M ielőtt az első kőtem plom  m egépült, a  szen t sá to r volt 
az Isten  je len létének  helye. Ahol egykor Jákob  m eglá tta  
Isten t, o tt volt az Isten  H áza  (Bét El). Akinél, Akiben 
m egláthatjuk  Is ten t, AZ a  templom. Ahol Jézus van, o tt 
lakik Isten  e világban. Ahol az ő teste  van, o tt van  a  
„bejárat” Istenhez.

3. Jézu s azá lta l válik az egyetlen és igazi Főpappá, 
hogy sa já t m aga válik  á ldozattá  érettünk: így ny itja  meg 
ellő ttünk is az Istennel való találkozás lehetőségét. 
.K risztus pedig, m in t a  jövendő jav ak  főpapja a  nagyobb 
és tökéletesebb sátoron á t  je len t m eg ... Nem  is bakok és 
b ikák vérével, hanem  a  tu lajdon  vérével m ent be egyszer 
s m indenkorra  a  szentélybe és örök váltságot szerzett... 
M ert nem  em berkéz a lk o tta  szentélybe, az igazi képm á
sába m ent be K risztus, hanem  m agába a m ennybe, hogy 
m ost m egjelenjen az Is ten  színe előtt é rtü n k ” (Zsid 9, 
11-12. 24).

Zügn Tamás

Pusztába
lökötten...

Igehirdetés M áté  4,1-11 alap ján
„Elvitte Jézu st a  Lélek a  pusztába  ... Nem  földrajzi 

helymegjelölésről van it t  szó. És nem  valam i rom antikus 
helyről. N em  a  hortobágyi, vagy bugaci puszta  szépségé
ről -  ahol h a tá rta lan n ak  tűn ik  a  világ, korlátlannak  az 
életöröm ahol be lá tn i a  tá ja t egészen ... Bizony, nem.

Az ÓT em berének a  puszta  félelmetes, veszedelmes 
helyet jelentett. Ahol kockán forog az élet, fojtogató a 
bizonytalanság, s tá n  m egm agyarázhatatlan  a  szorongás. 
A pusztában  vadállatok lakoznak és démonok tanyáznak. 
A puszta  -  k ísérteties hely, k ísérteties élethelyzet. Ahol 
rá tö r az em berre a  rem énytelenség dém ona és a  kilátás- 
talanság. Szenvedésünk, súlyos betegségeink, zavaros 
életkörülm ények, ahol elfogy a  m ersz, az erő, s inunkba 
száll a  bátorság. A puszta  a  m agány helye. Ahol egyedül 
vagyunk. K im ondhatatlanul egyedül. Fájdalm asan, s bé
nítóan  egymagunk. Ahol h iába k iá lt az em ber - nincs 
visszhang, nem  jön felelet. Nem rég kaptam  egy levelet 
olyan valakitől, ki évek ó ta  ágyhoz kötötten szenved, azt 
írta: „Én tudom , a  fájdalm ak közt annyira  m agunkra 
m aradunk, hogy még imádkozni sem  tudunk.” A szenve
dés és m egkísértetés pusztájában  torkunkon akad a  szó, 
elfogy az im ádság is.

A pusztában  kicsivé lesz az ember: egyszerre eltörpül. 
Rádöbben a rra , hogy milyen semmiség -  porszem - ,  
am int Petrőczy K a ta  Szidónia sírja: „Tfehozzád kiáltok, ki 
csak porszem vagyok” (350,2) M agunkban nem  tudunk 
megbirkózni a  kísértővei, a  szenvedéssel, a  pusztai m a
gánnyal, gondjainkkal és kínjainkkal.

P usztába ju to tt ember: tudod-e hogyan is kerültél te 
oda? Jézu st a  Lélek viszi a  pusztába! De nem  a  gonosz 
lélek, hanem  a  Szentlélek. Isten  maga! M áté finoman így 
mondja: „elvitte”. De Lukács m ár így: „a Lélek indítására 
o tt tartózkodott”, holott az eredeti M árk  az „ekballó” igét 
használva az t ak a ija  mondani: „kidobta”, K ihajíto tta”. 
A kárm ilyen furcsán és botránkoztatóan hangzik: Isten 
hajto tta , vitte Jézu st a  pusztába s a  k ísértő  elé dobta őt. 
És m iért ju tu n k  mi a  m agunk pusztaságaiba? M iért? 
Szenvedéseink okát keressük, tragédiáink m agyarázatát. 
M iért, mi m iatt?  Hogyan is tö rtén t?  Ki az oka? Melyikünk 
és kicsoda? Ttestvér, valahogyan, valam iképpen Istennel 
van dolga az em bernek még a  „pusztában” is, a  szenve
désekben, a  mélységekben! H iszen ki az a  balga, aki ép 
elmével m aga törne a  veszedelemre. Ki keresi a  bajt, a 
szenvedést, a  bukást?  Szenvedni egyikünk sem  ak ar jó
szántából, sőt m innyájan  szeretnénk elkerülni azt. Isten 
mégis— m égiscsak Ő az, akinek a  Lelke m inket odavisz, 
odadob, odahajít. Az Ő keze van  benne m inden bajban 
valamiképpen! M ert neki van  célja, terve jószándéka 
ezzel.

Testvéreim, életünk nagy pusztaságain , kínjainkban, 
szenvedésünk közepette m ár ez is vigasztaló, m ert azt 
jelenti: m égsem vagyunk m agunkban! A Lélek vezet és 
Isten  tervei valósulnak meg. D ehát igénkben Jézusról 
van szó! A Fiúról, arról, akiről keresztelésekor a  Jordán 
vize fölött zengett az A tya szava: „Ez az én szeretett fiam, 
akiben én gyönyörködöm!”

Jézus nem  sokat elm élkedett a  kísértésről, s annak 
okáról, értelm éről. N em  filozofálgatott: honnét van a 
kísértő, a  gonosz, hanem  mivel a  LÉLEK vezette, a 
Lélekre hallgato tt, engedelmes volt Istennek, megvívott 
a  kísértővei -  és győzött. N em csak it t  -  o tt a  golgota i
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kereszt nagy kísértésében is Isten  igéjével győzött. S ezzel 
m u ta tta  meg, hogy Istentől jön a  diadalm as erő. P ál is 
sóhajtozott nyom orúságának keresztje a la tt, de elég volt 
neki is Isten  kegyelme. Elég a  h it győzelmére. Jézus 
győzelmében valam iképpen benne vagyunk m i is, leg
alábbis akkor, ha  engedelm esek m aradunk. Ezért h á t 
pusztába kerülésünk: az engedelm esség fe lad a ta

Vajon ki m ondhatta  el M áténak , az evangélistának ezt 
a  történetet? B izonyára m aga Jézus. És M áté továbbad
t a  Éppen erre hivatkozva szól egy neves teológus a 
„memória passionis”-ról, a  szenvedésre való em lékezés
ről, biztatván: szükséges az, hogy ne csak nagyszerű 
tetteinkről szóljunk egym ásnak, hanem  kísértéseinkről, 
szenvedéseinkről, „pusztába-lököttségünkről” is, hogy 
m ások báto ríthassanak .

Ámde Jézus nem csak példa: ő a  k ísértő  legyőzője! Ő a 
mi m egváltónk. Az ő  tö rténete  nem csak báto rítás, b izta
tás , hanem  m aga a  DIADAL, m ely ére ttü n k  történt. 
I.egyŐzetett a  kísértő! Jézusban  és Jézussa l m iénk is a 
győzelem!

K ísértések pergőtüzében élünk. Sokszor érezzük a  
bűn félelmetes vonzását. M áskor rán k tö r a  bizonytalan
ság: m iért is ju to ttam  ide? Hol van Isten  vezetése, aka
ra ta  az életem ben? Igénk bátorít, hogy a  bűn  és bizony
talanság  erejénél nagyobb hata lom  a  diadalm as Jézusé. 
Őnéki ada to tt m inden hatalom  m ennyen és a  földön -a 
kísértén diadalm as hatalom  is!

Bencze Imre

Passzív vagy 
aktív ellenállás?

Elhangzott a Stuttgart-i Magyar Rk. és 
Evangélikus gyülekezetek közös 

istentiszteletén az októberi nemzeti 
ünnep alkalmából, 1991. október 20-án

Alapige: M t 5,38-48
K eresztyén Gyülekezet!
M egértéssel vagyok m indenki irán t, aki csak a  fejét 

tud ja  csóválni ezeknek a  m ondatoknak a  halla tán . H a 
szabad egy összehosnlítással élnem, az t hiszem nem  M á
ria  szüzességének kérdése vagy K risztus poklokraszállá- 
sának  a  m ilyensége az, am it a  keresztyén tanításból a 
legnehezebben tudunk  lenyelni, hanem  pontosan Jézu s
nak ezek az em berfeletti követelményei: h a  arcul ütnek, 
nyújts oda a  m ásikat is: h a  kényszerítenek valam i meg
tételére, teljesítsd  tú l a  kérést... M ert, h á t, ugye, senki se 
szereti, h a  m am lasznak, ügyefogyottnak vagy pipogyá- 
nak nézik. N em  is beszélve arról, hogy hova vezetne az, 
h a  m indig engedékenyek, megalázkodók és -  ennek m eg
felelően -  a  rövidebbet húzók lennénk? N em  szolgáltat
nak-e a  hétköznapok éppen elegendő példát abnorm áli
sán  fejlődött em berekről, ak iket esetleg így neveltek el, 
elnyom tak vagy beléjük verték  azt, hogy nem  szabad az 
a sz ta lra  vágni soha, ne szálljanak soha s ík ra  a  jogaikért 
vagy ne m enjenek ellentám adásba, m ég akkor se, h a  
ezzel nagyobb gonoszságot vagy igazságtalanságot h á rí
tan án ak  el?

Ezeknek az ellenvetéseknek a  legtöbbjét én  m agam  is 
osztom, ezért tudom  m egérteni őket. Azonban mégis -  
hadd m ondjam  ezt ilyen leegyszerűsítve -  Jézusnak  ez a

tan ítá sa  is benne áll a  keresztyénség legszentebb köny
vében, a  Bibliában. N em  tehetünk  teh á t úgy, m intha nem 
tu d n án k  ró la  E zért ta rtom  én járhatóbb  ú tnak  azt, hogy 
együtt elgondolkozunk azon, hogy m it is a k a rt mondani, 
üzenni vele Jézus? H árom  pontban szeretném  ezt össze
foglalni.

1.
Jézus olyan világban élt, amelyik m inden elkövetet 

rossz m értékének megfelelő bün te tést m ért ki a  gonosz
tevőre. A tolvajnak vissza kellett fizetnie a  lopottat, plusz 
annak  még egyötödét. Aki k iszú rta  a  m ásik szemét, an
n ak  a  sa já t szemével kellett ezért bűnhődnie. Levágta 
valaki karjá t, a  sa já tja  elvesztésével tehette  azt jóvá. Ma 
szöm yülködhetünk ra jta , de nem  is á llt olyan teljesen 
téves gondolkodás az ilyen joggyakorlat mögött! Egyrészt 
védte a  személy, az egyes tu lajdonát a  m ásiktól, m ásrészt 
elriaszto tt a  gonoszság elkövetésétől. H iszen, aki féltette 
a  m aga szem ét, annak  csak igen nehezen ju th a to tt eszébe 
a  m ásik szem evilága k io ltása1

Jézus azonban nem  é rte tt ezzel egyet. Ahogy mi se 
igen tudjuk az Ő gondolatm enetét követni. A m uszlim  jog, 
am ely m a is ezen a  „ius talionis” - on alapul, sokszor tűnik 
szám unkra „term észetesebbnek”, m in t pl. a  m ai ném et 
jog, am ely p á r évvel ezelőtt hivatalosan is törölte rend
szeréből a  bűnhődés (Sühne) fogalmát. Ki is értené meg 
az t józan ésszel, hogy pl. az t a  három  testvért, aki a  m últ 
héten  olyan kegyetlenül tőrbecsalta  és megölte a  két 
holzmindeni rendőrt. Hosszú tárgyalás u tán  m ajd annak 
rendje-m ódja szerin t elítélik. Ám elítéltetése pillanától 
kezdve a  jog és a  társadalom  m indent meg kell tegyen a 
rehab ilitása  és a  társadalom ban való ú jra  beillesztése 
érdekében? Hogy a  gyilkosok bűnhődnének a  két fiata
lasszony korai özvegyi so rsáért és a  négy gyerm ek árva
ságáért, az t ez a  jogrenszer valósággal m egtiltja. Elítél- 
te tésük  napjától joguk van m inden állam i-társadalm i 
segítség igénybevételére hogy an n ak  segítségével minél 
előbb szabadok lehessenek. H át nem  lenne logikusabb, s 
főleg igazságosabb, kérdezzük nem  m inden alap nélkül, 
a  b ru tá lisan  és értelm etlenül kiontott é le tért a  gyilkosok 
életével fizettetni?

De h á t vajon m ásról beszél-e a  m i történelm ünk? Ki 
bűnhődött valaha is az osztrák  császárságban a  13 aradi 
vértanú  kioltott életéért? Vagy: ki fog egyáltalán valaha 
is bűnhődni az 1956-ban m eghurcoltakért, megölöttekért, 
k iskorúak nagykorúságig ta rtó  kegyetlen k ínzásért, hogy 
az tán  lem észárolhassák őket? Folyik m ár egyáltalán B u
dapesten vagy m ásu tt az országban olyan por, amelynek 
felelős vádlottja a  m osonm agyaróvári vagy salgótarjáni 
sortüzek elrendelője lenne? Vagy meddig ta r t  még itt a 
M arcus Wolffok, Schlak-Golodkovski-k vagy Erich Honec- 
ker-ek cinikus föllépése a  tömegközlési eszközökben, 
megcsúfolva m inden tisztességet és jóérzést, no meg az 
á rta tlan u l m eghurcolt és m egkínzott áldozatok vérét? -  
Szem et szem ért, fogat fogért! Nem  lenne tisztességesebb, 
h a  bevallanánk, hogy ez esetben nem  volt Jézusnak  igaza 
és m i inkább -  ebben a  kérdésben -  nem  ta rtu n k  vele?! 
H iszen m inden gyakorlatunk am úgyis megcáfolni látszik 
Jézust!

Lássuk be, hogy Jézus itt nagyon radikális álláspontot 
képvisel. S valljuk be, hogy joggal. M égpedig azért, m ert 
Jézus ellene volt az erőszak alkalm azásának. M ert tudta, 
hogy m inden erőszak ellenerőszakot vált ki, s nincs a 
b irtokunkban az erőszak felfokozódásának a  leállítása 
lehetősége. A történelm i hűség kedvéért el kell persze 
mondanom , hogy nem  Jézus volt az első, aki a  gonosznak 
nem -ellenállás gondolatát ism ertté  tette . H a csak a  pla
tonizm usra vagy a  sztoikus filozófusokra gondolunk, ők 
ugyanúgy tan íto tták  a  b ru tá lis visszavágás fölösleges és 
tévés ú tjá t. S a  m i századunkban  G andhi sem volt úttörő 
a  nem-visszavágó ellenállás gondolatával, hanem  inkább
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Jézus jó tan ítványa Ám Jézus volt a  legradikálisabb és 
a legkövetkezetesebb mindhalálig. Pedig m indenkinek 
erre a végső m agatartásra  kell eljutnia, aki nem  hunyja 
be a szemét a  gonosz, a  rossz, a  bűn  valósága előtt a  mi 
világunkban. M ert csak aki igazán szem betalálkozott 
már vele és megdöbbent a  h a tá rta lan  erejétől, az tudja, 
hogy túllicitálásával nem  szabad számolni, s a rra  vállal
kozni. Mert a  gonosz term észetének egyik e lm arad h a ta t
lan velejárója a  növekedni, az elhatalm asodni akarás.

Jézus állj!-t k iáltott és k iált m a is m indazoknak, akik 
naívságukban vagy éppen beképzeltségükben „kutyaha
rapást szőrivel” akarnak  gyógyítani. A világon m ég oly 
sok helyütt honos „vérbosszú” rém e el kellene riasszon 
bennünket és a rra  kellene kényszerítsen, hogy -  m inden 
látszólagos racionalitás ellenére! -  mégis Jézusnak  ad 
junk igazat!

2.
A teljes igazság kedvéért el kell mondanom , hogy egy 

ponton mégis elgondolkozhatunk azon, hogy Jézus üze
nete időszerű -  e m a is? M égpedig o tt, hogy tudo ttan  m ás 
volt az Ő elvárása és m ás az, am ivé világunk azóta 
változott. Jézus az t h irdette  m inden szavával, hogy kü 
szöbön áll az Isten  országa eljövetele a  földre. Ebben 
pedig bizonyára nem  le tt volna szükség m egfizetésre, 
bosszúállásra, hiszen az t Isten  m ár elintézte volna az 
utolsó ítéletkor. Az íté le te t csupán azok élték volna tú l, s 
váltak ezzel végleg az Isten  országa üdvözült polgáraivá, 
akiket a  gonosztól Isten  m ár am úgy is m egvédett, s az 
annak való ellenállásuk te h á t fölöslegessé vált volna 
Innen érthető, hogy nem  a k a rt Jézus vagyoni vagy h á 
zassági kérdésekben döntőbíró lenni, ezért em lékeztetett 
és figyelmeztetett az O rszág küszöbön álló, közeli megje
lenésére és v árása  szükségszerűségére. E zért mondjuk ki 
csak bátran , hogy ilyen körülm ények között provokáló 
hatása lehetett kim ondott üzenetének: „ne álljatok ellen 
a gonosznak!”, hiszen annak  m egsem m isítése Isten  k izá
rólagos fe lad a ta  Azt bízzátok Rá!

Nagy fordulat á llt be azonban akkor, am ikor a  keresz
tyén egyház nem  csak a r ra  jö tt rá , hogy a  m egígért isteni 
Ország még nem  érkezett el teljesen és m aradéktalanul, 
s ezért teh á t a  gonosz se szűn t meg, hanem , am ikor 
rádöbbent a  felelősségére is, hogy t.i. a  Krisztus-hit-nél- 
küliekkel együtt kell korm ányoznia ezt a  világot, s hogy 
az elől nem  b ú jha t ki ta rtó san  és büntetlenül. Hogy sok 
keresztyén válasza a  fölfedezés órájában elutasító  volt, 
azt m uta tják  akkori törekvések -  eredetileg a  szerzetes- 
rendek keletkezésének egyik motivációja is ez volt - ,  
amelyek a rra  b iz ta tták  a  hívőket, hogy „vonuljanak ki 
ebből a  világból” és hagyják, „hadd forogjon az keserű  
levében”.

S ha  ez áll, akkor el kell mondjuk, hogy Jézus köve
telése h a lla tlan  provokációnak kell tűnjék  szám unkra, 
akik tudjuk, hogy ezt a  világot nem  lehet passzív rezisz
tenciával korm ányozni és ezzel átengedi a  valósággal 
létező gonosznak, am ely annál virulensebben dolgozhat, 
minél inkább tagadjuk a  létezését... Jézu s elm ondta, hogy 
az „én országom nem  e világból való”, s ezzel a  valóságos 
helyzetet m ondta el. N ekünk, tan ítványainak  viszont 
kötelességünkké le tt a  harc  m indenféle form ája a  gonosz 
megannyi m egnyilvánulása és fellépése ellen ebben a 
világban. Az idő m ás le tt, a  jézusi követelm ény rad ikáli
san provokáló, -  m i viszont tudunk  teljesítőképességünk 
és erőnk igen szűkreszabott határairó l. Talán nem  téve
dek, h a  az t mondom, hogy valahányszor elmondjuk a  
M iatyánknak a  kéréseit, hogy jö jjön  el a  te  országod” és 
„szabadíts m eg a  gonosztól” -  ezzel egyúttal a  sa já t 
csődünket is bevalljuk Jézus követelésével szemben: „ne 
álljatok ellene a  gonosznak!”

Ezt az őszinte szót el ke lle tt m ondani 1849-re és és 
1956-ra emlékezve is. M indkét alkalom m al b ru tá lisan  a

szem et szem ért, fogat fogért elvet alkalm azták. És m int
h a  sokkal inkább a  jézusi szellem nek megfelelő le tt volna 
az, hogy a  világosi vértan ú k ra  a  megfelelő válasz a  ki
egyezés volt! M i lesz 1956-ra a  válaszunk? Ú jra  megtorló 
bosszúhadjárat Recskért, a  Corvin-közért, a  deportáltak 
és a  agyonéheztetettek ezreiért? Vagy szabad-e nekünk, 
K risztus követőinek ennek be-nem -következtéért im ád
koznunk? M ég akkor is, h a  a  jog jogát egyidőben el is 
ism erjük és a  m agunk erejéhez m érten  m indent meg is 
teszünk annak  érvényre ju tta tá sáé rt?

3.
Persze Jézus nem  lenne Jézus, hogyha m egállna a 

rossz szemlélésnél, az an n ak  való ellenállás tiltásánál és 
az ebbe való rezignált beletörődésnél! Ám Jézus nem 
ak a rt fék, akadály  vagy éppen buktató  lenni. Nem csak 
azt hirdette , hogy nem  az isteni parancsok eltörlése, 
hanem  betöltése végett jött. De am ikor valaki az isteni 
parancsolatok pusztán  elméleti ism ereténél a k a rt lera
gadni, akkor sürgetően m ozdított ki őt ebből a  term éket
len téblábolásból: eredj, vedd, járj, csináld, oszd szét, 
ajándékozd el, akard  a  gyógyulást, stb.!

M ert, h a  úgy is tűnnék, hogy a  „ne álljatok ellene a 
gonosznak!” -  felhívással passzív m ag a ta rtá sra  tan íto tt 
volna, akkor m ásrészt az t is kem ényen elm ondta, hogy a 
m eghirdetett Istenországa csakis és kizárólag a  szeretet 
á lta l lesz valósággá eben a  világban. M égpedig nem  csu
pán  valam i érzelmi tűzijá ték ra  gondolt e program  meg
hirdetésénél az Úr. O lvassuk csak tovább a  szavait: „áld
já tok  átkozóitokat, tegyetek jó t gyűlölőiteknek, imádkoz
zatok háborgatóitokért és üldözőitekért!. Á ldássá válni 
azoknak, akik a  k iátkozásra készek, -  ezzel valószínűleg 
a  zsidó istentiszteleti im át pellengérezte ki, amely előírta 
a  m ásként gondolkozók kiátkozását. -  Jó t tenni azoknak, 
akik  gyűlölnek, -  ezzel a  m inden lépését figyelő ellenfe
leire gondolhatott, ta lán  éppen H eródesre is, ak it egy 
alkalom m al rókának nevezett. Vagy az állandóan u tána  
ólálkodó írástudókra, ak iket világtalan vakvezetőknek 
m ondott egyszer. -  Im ádkozzatok üldözőitekért, -  erre 
pedig nem  sokkal később m aga adott példát, am ikor a 
keresztfán függve, így könyörgött kínzóiért: .A tyám , bo
csáss meg nékik, m ert nem  tudják  m it cselekednek.”

Ezzel ju to tt el a  szenvedve is imádkozó Ú r a  tökéle
tességre, am it olyan nagy nyom atékkai taníto tt: „Legye
tek  tökéletesek, m iként a  ti m ennyei A tyátok is tökéle
tes”. -  Volt egy barátom , aki m indig azzal vádolta meg a 
keresztyénséget, hogy ezzel a  m ondatta l lehetetlent kí
ván az emberektől. Ki lehet m aradék talanu l tökéletes? 
Persze a  tökéletes jelzőt nem  a  perfekcionizmus értelm é
ben kell gondolnunk. A szó bibliai értelm ének kettős 
jellemzője van. Tökéletes az, ak i nem  ossza meg szívét 
Isten  és valam i vagy valaki m ás közt, valam int az, aki 
m inden feltétel nélkül szívesen engedelmeskedik Isten
nek. Jézus ebben is jó példával já r t  elől. M indennek 
ellenére teljes szível bízott az Istenben és még a  legkriti
kusabb helyzetben is az t tu d ta  m ondani: „mégse az én 
akaratom  teljesüljön, hanem  a  tiéd.” S azzal az im ádsá
gával, hogy „igen Atyám, m ert így volt kedves előtted”, 
jelezte Isten  irán ti teljes engedelmességét.

De a  tan ítá s  megokolása mégis csak ennél is mélyeb
ben keresendő. így hangzik: „...hogy legyetek a  ti mennyei 
A tyátok fiai, aki felhozza az ő n ap já t m ind a  gonoszokra, 
m ind a  jókra  és esőt ad  m ind az igazaknak, m ind a 
ham isaknak. „S h a  Isten  ilyen nagyvonalú és bőkezű, 
hogy lehetnék én, az Ő gyermeke, a  szűkm arkú és rövid
látó, kicsinyeskedő vagy éppen bosszúálló? No hiszen, 
rossz cégére is lennék az én m ennyei A tyám nak a  földön!

Ámen.

Gémes István
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Gyülekezeti szolgálat 
lelkészi közélet

Karácsonyi mise - 
Igeliturgia

Zenéjét szerezte: Benkó Sándor 
összeállította: Bozorády Zoltán

I . Előzmény
1990 decemberében a 

nyíregyházi evangélikus 
nagytemplomban Benkó 
Sándor zenekara két am eri
kai vendégművésszel, egy 
egyházzenei műsort adott, 
melynek keretében Agen- 
dánk karácsonyi liturgiáját 
olvastam fel és igét hirdet
tem. Olyan pozitív vissz
hangja volt a hallgatóság 
egy rétegétől, mely Benkó 
Sándort a rra  inspirálta, 
hogy 1991-re egy teljesen új 
szerzeménnyel készüljön. 
Egy lemez kiadására és a 
nyíregyházi Szabadidő 
Csarnokban történő ősbe
mutatóra gondolt. Kérte, 
hogy ennek előkészítésében 
és összeállításában legyek 
segítségére. Megállapod
tunk abban, hogy egy misé
nek a rendjére építjük fel a 
művet.

A közös készülés elején 
az a kérdés merült fel ben
nem, mennyiben lehet úgy 
végezni a liturgiát, hogy an 
nak lehetőség szerint m in
den mozzanatában tudjak 
Istenre figyelni. Örömmel 
tapasztaltam , hogy ez lehet
séges.

A Lelkipásztor részére az 
anyag beküldésére az indí
tott, hogy meghallgattam a 
budapesti LMK-n Fehér Ká
roly az Agendával kapcsolat
ban tarto tt előadását, és 
megerősítését látom annak, 
hogy sok tekintetben lehet 
rendet kialakítani legalább 
ünnepi vagy esetleges egy
szeri alkalmakra. Ilyen az 
ökumenikus imahét vezérfo
nala is, és úgy érzékelem, 
hogy ez a 90 %-ban latin li
turgiára épülő mű is ilyen

lett. Ha valaki nem azt nézi 
benne, hogy a római katoli
kus templomban szokott 
hangzani, hanem a biblikus- 
ságát vizsgálja, vállalni tud
ja. Sőt hitében épülhet, ha 
szívében együtt mondja az 
elhangzó szövegeket.

Szándékom nem a Ben
kó lemez reklámozása, ha
nem felhívás arra, ki-ki pró
bálja meg szívvel lélekkel 
végig olvasni az igeliturgia 
szövegét. Ez megelevenítően 
hathat Agendánk istentisz
teleti rendjének olyan hasz
nálatára, melyben az egyes 
részek nem díszítő elem
ként, nem az idő kitöltésére 
szolgálnak, hanem arra, 
hogy felkészüljünk az ige 
hirdetésére és hallgatására, 
valamint az Úrvacsora cso
dálatos, titokzatos ajándé
kaiban való részesedésre.

n .  Karácsony
1. Isten terve a világgal. 

Isten életre, boldogságra te
rem tette az embert, erről ta- 
núskokik a Szentírás, de tu 
lajdonképpen minden ember 
lelke mélyén meglévő élet
szeretet és boldogság vágy is 
igazolja ezt. Az ember enge
detlensége Istennel szem
ben elrontja az Isten és em
ber kapcsolatát, megzavaija 
az ember felhőtlen boldog
ságát és megjelenik az élet 
ellensége, a halál.

Isten szánja megrontott 
teremtését, ahogyan minden 
alkotó embert szomorúság
gal tölt el, ha művét elront
ják. Nem mond le eredeti 
tervéről, elhatározza, hogy 
megadja a világnak és az 
embernek azt a lehetőséget, 
hogy újra boldog legyen és 
elnyerhesse az örök élet le

hetőségét.
Egy híres amerikai ige

hirdető mondott el egyszer 
egy érdekes történetet. Leg
kisebb fiával sétált a kert
jükben, s ahogy haladtak, a 
fia beleugrott egy hangya
bolyba, és a hangyák nagy 
összavisszaságban futkos
tak. A fiú szomorú lett, mire 
az apja lehajolt és megpró
bálták helyreigazítani a 
szétrombolt építményt. Min
den próbálkozásuk ellenére 
sikertelen m aradt fáradozá
suk. Az apa ekkor arra gon
dolt, hogy legalább egy taní
tást tud  adni a gyermek
ének, s a következőket 
mondta: Tudod, az a baj, 
hogy a hangyák nagyon ki
csik, mi pedig nagyon na
gyok vagyunk, ezért nem tu 
dunk segíteni rajtuk. Így 
van ez a világ és Isten vi
szonylatában is. Isten na
gyon nagy, az ember nagyon 
kicsi. Ezért küldte el Isten 
az ő egyszülött Fiát, hogy se
gíthessen az embereknek. 
Ez a karácsony titka.

2. Az Ószövetség jövendö
lései. Isten tervének megva
lósítását nagyon komolyan 
előkészítette. Elhívott egy 
embert kb. 4000 évvel eze
lőtt és kiválasztott egy né
pet, Ábrahám leszármazot- 
tait. Ez a zsidó nép, akiknek 
úgy irányította történelmét, 
hogy ők várták Isten Fiá
nak, a Messiásnak az eljöve
telét. Sok ószövetségi sza
kaszban vannak egészen 
konkrét jövendölések a Mes
siásról, hogy amikor majd 
eljön, felismerhető legyen az 
emberek számára.

Megjövendölik a prófé
ták szűztől való születését, a 
csillag megjelenését, Betle
hemet jelölik meg születése 
helyének, jövendölnek egyé
niségéről, arról, hogy öröm
hírt hoz az embereknek, se
gít a betegeknek stb. Előre 
több száz évvel beszélnek 
haláláról és feltámadásáról.

Éppen Jézus születése 
előtti időben volt a Messiás 
várás csúcsa. Ez lett szállói
gévé: Várja , m int zsidók a 
Messiást. (Ma ez nem jel
lemző a zsidóságra, az vi
szont igen, hogy egyre töb
ben fogadják el közülük, 
hogy a kétezer évvel ezelőtt 
megszületett Jézus a Messi
ás.)

3. Az Újszövetség 
tudósítása Isten mentő 
szeretetének 
eljöveteléről

Két nő várja, hogy fiú
gyermeke fog születni:

-  Erzsébet, Zakariás pap 
felesége öreg asszony és még 
nincs gyermekük. Abban az 
életkorban, amelyben van ez 
m ár nem is lehetséges. Isten 
Zakariásnak angyal által 
üzeni, hogy fia fog születni, 
akit Jánosnak (keresztelő) 
kell nevezni. Zakariás nem 
hisz, jelt kíván. A jel az, hogy 
néma marad fia születéséig.

-  M ária hajadon, szűz, 
tisztaéletű leány, József ács
nak a jegyese. Neki nem vol
na szabad hogy gyermeke 
szülessen. (Aki rend
szeresen olvassa a Bibliát, 
az megdöbben, hogy milyen 
kérlelhetetlen őszinteséggel 
tárja fel a Szentírás az em
beri bűnöket. Az emberek 
olykor háborognak, hogy Is
ten népe, és választott em
berei milyen szörnyűségeket 
követnek el. Istennek éppen 
az a célja, hogy feltárja az 
emberi élet mélységeit és el
segítsen a megoldáshoz, a 
gyógyuláshoz.)

Angyal jelenti meg Mári
ának, hogy Isten rábízza 
nagy ígéretének valóravál- 
tásá t és ő lesz az édesanyja 
az Isten Fiának. (Vö. Lukács 
ev. 1, 26-38.) Az angyal kö
szönti M áriát, majd elmond
ja  a megbízatás lényegét, a 
szílletendőnek itt is megha
tározza a nevét: Jézus = Jah- 
ve szabadítás, akinek Isten 
Dávid trónját adja, ahogyan 
megígérte az Ószövetség
ben, Dávid családjából fog 
származni. Ez az uralom 
azonban nem politikai ha
talm at jelent. Örök uralom, 
mennyei uralom a földön, 
mely az ember megmentését 
szolgálja. Két nemzetségi 
táblázat van az evangéliu
mokban, az egyik Ábrahám- 
tól Dávidon át Józsefig, a 
másik Ádámtól Ábrahámon 
és Dávidon á t Józsefig.

-  Angyal jelenik meg Jó
zsefnek is álmában és biz
tatja, ne féljen magához ven
ni M áriát, m ert ami benne 
fogant a Szentiélektől van. A 
nemzetségi táblázatok Jó
zseffel történő befejezésének
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lényege, hogy leszármazás 
szempontjából jogilag csak a 
férfi számít. Viszont József, 
aki adoptálja Jézust, megint 
csak a joggyakorlatnak meg
felelően minden tekintetben 
teljességgel fiának tekinti, 
illetve a kívülállók is. József 
engedelmeskedik Isten aka
ratának. Már Jézus szüle
tése kapcsán nyilvánvaló, 
hogy akiknek közük van 
hozzá, azoknak nagyon ko
moly Istenbe vetett hite és 
bizalma van.

4. Népszámlálás
A kortörténeti esemé

nyek leírásának m ár az első 
század második felében is az 
a jelentősége, hogy Jézus 
történetiségét meg lehessen 
határozni és igazolni, kötni a 
világtörténelem eseményei
hez. Amikor az evangélium 
íródott, a római világbiroda
lomban Augustus személye 
és az általa meghirdetett 
.Augustus Békéje”, ismer
tebb volt, m int akiről az 
evangéliumi tudósítás szól. 
Nagyon ham ar elhomályo
sul azonban Jézus neve mel
lett minden uralkodló neve 
és békéje is hatalm asabb és 
más, m int am it az ember 
biztosítani tud. (Feltámadá
sa u tán  mondja az Úr Jézus 
tanítványainak: „Az én bé

kességemet adom nektek, 
nem úgy adom ahogy a világ 
adja.” A betlehemi éjszaká
ban az angyali kórus által 
meghirdetett békesség való
sul meg Krisztus által két
ezer év óta.)

5. Az istálló és az Úr
dicsőségének ragyogása

A képzőművészetben és 
a legegyszerűbb ember szí
vében együtt van ez a kettő. 
Nem gondolom, hogy az is
tállóban lévő állatoknak kü
lön jelentősége van, hanem 
az egész együtt a CSODA.

Mennyi kórus hirdeti Jé 
zus születését, és ahol meg 
lehet találni, oda még a le
gegyszerűbb emberek, a 
megvetettek is bemehetnek. 
Dávid király korában a 
pásztorok rangja még na
gyon jelentős volt. Jézus ko
rában m ár az igaz zsidók, 
farizeusok és írástudók tisz
tátalannak, megbízhatat
lannak, bűnösnek tartották 
őket.

Isten úgy akarta, hogy az 
angyal éppen a megvetet- 
teknek mondja el először az 
örömhírt: „üdvözítő született 
ma nektek, az Úr Krisztus”. 
A pásztorok mindenről be
számolnak részletesen, amit 
láttak  és hallottak. N agyje
lentőségű mondat: „Mária

pedig mindezeket a dolgokat 
megőrizte és forgatta szívé
ben”, vagyis gondosan össze
rak ta  az eseményeket attól 
kezdve, amikor vele beszélt 
az angyal.

6. A bölcsek
Ebben is van bizonyos 

kontraszt. A világ bölcsei lát
nak egy különös csillagot, 
(két vagy esetleg három csil
lag konstellációja), melyről 
tudják, hogy világméretű 
eseményt jelez. Júdeába ju t
nak és természetes, hogy a 
királyi palotában keresik. 
Nagy Heródes kegyetlen, 
hatalm át féltő uralkodó, 
a latta  még egységes Izrael, 
bár római fennhatóság alatt 
élnek, s Heródes hatalm a 
Rómától függ. A király hivat
ja  az írás tudósait, akik a 
prófétákra hivatkozva kül
dik a bölcseket Betlehembe, 
ahol a gyermek Jézus előtt 
hódol a világi bölcsesség. 
(Csillagászat, matematika, 
orvostudomány és filozófia 
valóban magas színvonalon 
művelt tudományágak vol
tak  a retorika és irodalom 
mellett.)

7. Jézus bemutatása a
templomban

Mózes törvénye szerint 
nyolc nap múlva felvitték

Jézust Jeruzsálembe, hogy 
bemutassák a templomban. 
Ennek a tudósításnak egyik 
jelentősége, hogy eleget te t
tek a törvénynek, a másik, 
hogy két nagyon öreg ember 
a csecsemő Jézus láttán be
szélt arról, hogy ők tudják, 
Jézus az Üdvözítő. Simeon 
így szól: „Mostan bocsátod 
el, Uram, szolgádat beszé
ded szerint békességgel, 
m ert meglátták szemeim 
üdvösségedet, melyet elké
szítettél minden nép szeme 
láttára, hogy megjelenék vi
lágosságul a pogányoknak, 
és dicsőségére népednek, Iz
raelnek,” (Lukács 2. 29-32) 

Minden istentisztelet
nek, misének az a célja, hogy 
szolgálja azt az Urat, akinek 
uralma ugyanúgy rejtve 
van, mint ahogyan kétezer 
éve, és különösen is a szüle
téskor volt. Nem azért szol
gáljuk, m ert erre neki szük
sége van, hanem azért, hogy 
minél több ember felismerje, 
Jézus Krisztus a világ Üdvö
zítője. Simeon felismerte a 
pólyában, -  mi az igében, a 
keresztség szentségében és 
az oltári szentségben. Ha ezt 
eléri szó, zene, ének azok 
életében, akiknek szánja a 
világhírű Benkó együttes, 
akkor Isten áldása vissza
száll azokra, akik ennek 
munkásai lesznek.

Miért éppen 
Luther?

1991 dec. 7-én az újra megalakult Luther 
Szövetség ülésén elhangzott egyik előadás

A kérdést nem kerülhet
jük ki, sőt éppen nekünk kell 
ezt a kérdést a legkomolyab
ban feltennünk és megvála
szolni próbálnunk. Plurlista 
világban élünk, s a sokféle 
személyes, társadalmi és teo
lógiai probléma, melyekkel 
szembe nézünk, egy sereg 
különböző kiindulási pontból 
és előfeltevéssel közelíthető 
meg. Régi és új gondolatok, 
életművek, személyiségek 
ajánlkoznak és gyűjtenek hí
veket maguk köré. M iért vá
lasztjuk mi éppen Luthert?

Nem elegendő, ha egy
szerűen ennyit mondunk: 
Luthert választjuk, mert 
evangélikusok vagyunk. Ez a 
válasz egyrészt pontatlan
volna, hiszen létező evangé- 
likusság egyszerre több is, 
kevesebb is m int Luther, 
másrészt a választást az ala
pító előd tekintélye csupán 
formálisan alapozná meg. Az 
is kevés, ha Így válaszolunk: 
magyar nyelvterületen mi 
vagyunk vagy lehetünk Lut
her egyetlen jelenkori képvi

selete, s ezzel tartozunk ne
ki; a puszta köteles
ségtelj esi tás nem érlel iga
zán jó gyümölcsöket. Válasz
tásunk csak akkor értelmes 
és életrevaló, ha önmagáért 
választjuk Luthert, ha életét 
és üzenetét igaznak, ránk és 
korunkra nézve érvényesnek 
tartjuk.

Luther személyének és 
életművének van egy sor 
szimpatikus vonása, melye
kért sokan szeretik őt. Impo
náló a bátorsága, ahogyan 
állta a harcot pápával és csá
szárral szemben egyaránt. 
Lovagregénybe illik a Wart- 
burg-vári epizód , s a rekor

dokra érzékenyeket megejti 
teljesítménye, nevezetesen, 
hogy rejtőzködése közben 
milyen rövid idő alatt fordí
totta le az Újszövetséget. Az 
iskolaügy iránt érdeklődők a 
népiskolai rendszer egyik 
megteremtőjét látják benne, 
a családszeretők a hatgyer
mekes apát, aki gyermekei
nek fenyőfát díszít, s ének
ben mondja el nekik a kará
csonyi történetet. Az egyiket 
a szigorú, csak könyveinek 
élő szerzetes vonzza, a mási
kat az ebédlőasztalnál ado- 
mázó, házasságával is h it
valló reformátor. Színes, sok
rétű egyénisége egy-egy

vonásával sokak szívébe be
lophatja magát. De kérdez
zük meg: biztos, hogy ezek a 
vonások felfedik a lényeget, s 
megmutatják a teljes Lut
hert?

A teljes Lutherhez, a tel
jes jelző mennyiségi értelmé
ben, természetesen nem ra
gaszkodhatunk. Ő sem tar
totta magát Isten hibátlan 
eszközének és minden írását 
tévedhetetlennek, s nekünk 
sem kell lutheránusabbnak 
lenni nála. A Luther-hagya- 
ték tartalm i kritikája is Szö
vetségünk egyik fontos fel
adata lesz -  Isten adjon hoz
zá bölcsességet. Van azonban 
a Luther-örökségnek két -  
persze nem egymástó 1 füg
getlen -  eleme, melyek nél
kül Luther nem Luther, s 
melyek komolyan vétele igen 
megnehezíti a lutheri gon
dolkodás képviseletét. Az 
akarat szolgaságáról vallott 
nézetére gondolok, s arra, 
hogy Luther a kereszt teoló
gusának vallotta önmagát.

Az akarat szolgaságá
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nak, vagy másképpen, an
nak a gondolatnak képvise
letével, hogy az embertől 
nem vezet saját ú t Istenhez, 
a mai nyugati gondolkodás 
két olyan meghatározó kísér
letével állunk szemben, mint 
a római katolicizmus és a hu
manizmus. Akár az Isten
központú, akár az emberköz
pontú világ- és gondolkodás
rendszer az ember ősi 
igényét szolgába, aki rend
szer segítségével kezében 
akaraja tartani a valóságot. 
Luther szám ára az egyetlen 
valóság az Isten, akitől min
den más -  s benne az ember 
-  valódisága származik, s aki 
nem adja magát sem a gon
dolkodó, sem a vallásos, sem 
az etikus ember hatalmába. 
Luther Istene annyit m utat 
meg magából, amennyit 
szükségesnek tart, nem 
hagyja magát bezárni ta 
pasztalatokba, teológiába, de 
még a Bibliába sem. Luther 
Istene szabad, szabadon szól, 
szabadon hallgat, szabadon 
cselekszik és szabadon vára
kozik. Tegyük azt is hozzá: 
szabadon szenved. A szabad 
Isten csak ott ismerhető 
meg, ahol feltálja magát, s 
azon módon, amit ő maga kí
nál. Az istenkereső róla bi
zonyságtévő hitét csak a tőle 
kapott hittel vallhatja meg: 
ebben nincs vele született, 
természetes, elidegeníthetet
len emberi szabadsága. Ez a 
belátás és alapállás -  m int 
mondottam -igen nehézzé te
szi a nyíltan vagy rejetetten 
emberközpontú magyarázat
kísérletekkel való együtt
élést; ugyanakkor fokozott 
éberséget kíván magunkkal 
szemben, hiszen ahol „csak” 
az ellenőrizhetetlen Isten 
szól, ott erősebb a „lesztek, 
mint Isten” kísértése is -  
mégis, Lutherrel együtt, vál
lalnunk kell.

A másik am it Szövetsé
günk munkája során nem té
veszthetünk szem elől, az, 
hogy Luther a  kereszt teoló
gusa volt. Hogy számára mit 
jelentett ez, arról szóljon 
most ő maga. Egy levelének 
részletét olvasom fel, melyet 
Virág Jenő is felvesz gyűjte
ményébe, s onnan tudhatjuk: 
1516 április 8-án, mint kolos
tori felügyelő írta egy szerze
testársának. A levélrészlet, 
nem kis m eglepetésemre, 
Hamvas Béla Antológia Hu
m án jáb an  is megtaláltam, 
egyetlen Luther-idézeteként 
(a vér nem válik vízzé?). Itt 
Hamvas Béla fordítását idé
zem:

„Kedves Testvérem, is
merd meg Krisztust, éspedig

a megfeszítettet. Tanuld meg 
őt dicsérni, és tanulj meg 
kétségbeesni önmagad mi
att. Es aztán szólj hozzá így: 
kedves Jézus, te vagy az 
igazság számomra, de én a te 
számodra a bűn vagyok. Te 
magadra vetted, ami az 
enyém, és nekem adtad, ami 
a tiéd. Ami nem voltál, azt 
vetted magadra, és nekem 
adtad azt, ami nem voltam.

Ezért óvakodj attól, hogy 
valaha is olyan tisztaságra 
törj, amikor m ár önmagad 
előtt nem akarsz bűnösnek 
látszani, mikor m ár nem is 
akarsz bűnös lenni többé. 
Mert Krisztus nem lakik má
sutt, csak a bűnösök között. 
Hiszen lejött az égből, ahol 
igazak között lakott, hogy 
bűnösök között keressen haj
lékot magának. Vedd mindig 
újból fontolóra ezt a szere- 
tetet, és elnyered a leg
édesebb vigasztalást. Mert 
ha magunk erejéből, saját 
szenvedéseink árán  akar
nánk elérni a lélek nyugal
mát, m iért kellett volna őne
ki meghalnia? Nem, csak 
benne egyedül fogsz békét 
találni és vigasztalást, ha 
kétségbeestél önmagad és a 
cselekedeteid miatt. És meg 
fogod tanulni tőle, hogy az ő 
igazságát a tiéddé tete, ami
képpen magára vett téged, és 
a te bűneidet.

Ha ezt szilárdan hiszed -  
és hinned kell, m ert elvész 
mindenki, aki nem hiszi -  
úgy vállalj közösséget test
véreiddel; s ha fegyelem nél
kül valók és tévúton járnak, 
viseld őket türelemmel; tedd 
magadévá az ő bűneiket és 
engedd őket részesülni ab
ban, ami jó benned van. Mert 
az apostol is azt mondja: 
„Azért fogadjátok be egy
mást, miképpen Krisztus is 
befogadott minket, az Isten 
dicsőségére” (Róm 15,17). És 
másutt: Annak okáért az az 
indulat legyen bennetek, 
amely volt Jézus Krisztus
ban is, aki mikor Isten for
májában vala, nem tekintet
te zsákmánynak azt” (Fii 
2,5-6). Így hát te se tekintsd 
zsákánynak, ha jobbnak ta r
tod magad másoknál, m int
ha ez a te személyes tulajdo
nod volna, hanem sokkal in
kább adj túl magadon, 
felejtsd el, ki vagy, légy velük 
egyforma, és fogadd be őket!

Valóban szánalmasan áll 
még az az ember az igazság
gal, aki a többieket szüntele
nül összehasonlítja magával, 
s ha rosszabbnak találja 
őket, nem akar velük közös
séget vállalni, hanem mene
külésre és magányra gondol,

holott éppen velük kellene 
maradnia, hogy m int szószó
lójuk és példaadójuk, szolgá
latukra legyen: m ert ez azt 
jelenti, hogy elássa az Úrtól 
kapott garast (azaz a tálen- 
tumot) és megvonja feleba
rátaitól azt, amivel tarozik 
nekik. Ha tehát Krisztus ró- 
zsáj a  vagy lilioma akarnál 
lenni, úgy tudnod kell, hogy 
tövisek között vezet az utad. 
De nagyon vigyázz, nehogy 
tövissé válj magad is türele- 
metlenség által, elhamarko
dott ítélet által, vagy rejtett 
gőgödben. A zsoltár is így 
szól: Kisztus országa ott van 
ellenségei között (vö. Zsolt 
110, 2). Miért álmodol tehát 
arról, hogy csupa barát kö
zött telik életed? -Vesd ma
gad inkább a mi urunknak, 
Jézusnak lábaihoz, akkor el
nyered mindazt, aminek hí
jával voltál? ő majd minden
re megtanít téged; csak gon
dolj rá, m it tett ő érted és 
m indnyjunkért! Akkor 
m j d  megtudod, mit kell ten
ned a többiekért. Mert ha 
csak a jók között akart volna 
é l i k  és ha csak a barátaiért 
akart volna meghalni - kiért, 
azt kérdezem , kiért halt vol
na meg akkor, és kivel lehe
tett volna akkor együtt él
nie?”

A bűnösökért magát ke
reszten kiszolgáló Isten te
hát a bűnösök, a másik em
ber szolgálatára, szolgáló 
egyházba hív. A szolgálat
teológiák és a szolgáló egy
ház követelményének lejára- 
tódása idején Szövetségünk 
különösen fontos küldetése 
lehet, hogy -  sajátos eszköze
ivel -  őrizze a valódi szolgá
la t szellemét. Túl kell ten
nünk magunkat azon az ab
szurd tapasztalaton, hogy 
míg a szolgálatról hallottunk 
a hatalom megszerzésének 
és megtartásának gyakran 
igen átlátszó trükkjeivel ta 
lálkoztunk: s új r a  meg új r a  
Jézus elé kell állnunk, hogy 
hatalm at és dicsőséget kere
ső emberi énünk lelepleződ
hessék. Ebben is tanítómes
terünk, a maga eredeti mód
ján, Luther. Számomra 
nagyon sokat mondó életé
nek utolsó két, „szürke” évti
zede. Kritikusai, akik vala
milyen külső szempontból 
akarják megérteni őt, gyak
ran  felróják, hogy a „nagy 
emberi’ provinciális környe
zetben és méltatlan ügyek
kel foglalkozva középszerűvé 
süllyedt. A jóindulatúak sze
rin t elfáradt, a kevésbé jóin
dulatúak szerint meghason- 
lott önmagával. Bezzeg 
Erasmus, ő tudta, hogy a te

kintély kötelez! Én azt hi
szem, hogy Luthernek hiva
tása iránti hűsége magya
rázza a provinciális Witten- 
bergben töltött évtizedeket, s 
annak végét, ostobán esetle
ges halálát is. Hogyan tar
tózkodhatott volna a kicsik
től és azok apró-kicsinyes 
ügyeitől az az ember, aki a 
Magnifícat magyarázatában 
(1521) olyan elemi megdöb
benéssel és örömmel beszélt 
Istennek a kicsiket megérin
tő nagy tetteiről, a kicsik 
iránt megnyilvánuló szere- 
tétéről?! Az ő Megváltója föl
di életének külsőségei, a já
szol, a provinciális Galilea és 
Júdea, a legkevésbé finom 
lelkűkről nevezetes tanítvá
nyok és végül a kereszt Lut
her számára meghatározóvá 
váltak, kontrasztként a késő
reneszánsz pompakedvelő 
világában, de anélkül -  s ezt 
fonos hozzátennünk -  hogy 
életformájából puritán tör
vényt csinált volna.

Azt mondottam az előbb, 
hogy Szövetségünk sajátos 
eszközeivel élve töltheti be 
küldetését. Korai volna még 
erről egészen pontosan be
szélni. Az biztos: kevesen va
gyunk, s egyelőre meg kell 
elégednünk a kevéssel, de 
azt csináljuk jól. Személye
sen a könyvkiadást tartom a 
legszükségesebbnek; régóta 
frusztrál, hogy evangélikus
ként a honi katolikus vagy 
refomátus könyvkiadás mel
lett szégyenkeznünk kell. 
Amazok nem csak a saját ér
tékeiket osztják meg gondo
sabban az érdeklődőkkel, ha
nem néha evangélikus szer
zők munkáit is ők adják ki. 
Tartozunk első eszmélődést 
nyújtó olvasmánnyal a kezdő 
istenkeresőnek csakúgy, 
mint őszinte és részletes 
elemzésekkel a „keményebb 
eledelre” vágyódóknak. Tar
tozunk az igényes, teológiai
lag tiszta és ugyanakkor em
beri nyelven szóló olvas
mánnyal, legyen az a néhány 
lapos traktátus vagy vaskos 
könyv. A könyvkiadás részle
tes tervét majd külön meg 
kell beszélnünk; azt hiszem, 
ez az a pont, ahol Szövetsé
günk a tartalmi munkát el
kezdheti.

, .Miért éppen Luther? 
Nem hiszem, hogy ezzel a né
hány gondolattal kimerítet
tem volna a választ. A vála
szadás még ellőttünk áll -  
adja Isten, hogy Szövetsé
günk élete és munkáj a  maga 
lehessen maj d  erre a kérdés
re a válasz.

Csepregi András
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+ Fodor Ottmár
1991 december 16-án délután váratlanul elhunyt Fo

dor Ottmár ny. esperes-lelkész Szolnokon. Nyugdíjban 
volt, de ideiglenesen ellátta a szolnoki gyülekezet gondo
zásét. Egészsége egyre romlott és készült az aktív mun
ka végleges abbahagyására. Új otthonába készült, ami
kor kinyitotta ajtaját, bezuhant és minden újraélesztési 
kísérlet hiábavaló volt.

Véglegesen hazahívta az Úr. Szíve elfáradt, a terhe
ket már nem bírta. Családját és mindenkit, aki ismrete 
váratlanul érte e z  a halál. Karácsonyra készült családjá
val együtt, beteg leányáért aggódott, akinek rövidesen 
szívműtétre kell mennie.

1926 március 7-én született Bönyrétalapon papi csa
ládból. Gimnáziumi tanulmányait Sopronban, teológiai 
képzést a soproni hittudományi karon kapott.

Többfelé volt segédlelkész hosszú éveken keresztül. 
Rákoskeresztúr-Zugló, Kecskemét, Szeged, Szeghalom, 
Debrecen majd 1963-tól szolnoki lelkész. Több cikluson a 
Csongrád-Szolnoki Egyházmegye esperese. Hatalmas 
kiterjedésű szórványt gondozott egyetlen lélekért is ké
pes volt kilométereket utazni. Sokszor fájóan panaszolta 
munkájának számtalan nehézségét.

1953-ben kötött házasságot Papp Magdolna orvos- 
tanhallgatóval, aki tanulmányait mint feleség és édes
anya fejezte be. Két gyermekük született Ágnes és Zol
tán. 3 unoka vett búcsút a nagyapától.

December 20-án du. 13.30 -kor vett búcsút a gyüleke
zet a közvetlen család és az egyházmegye a szolnoki 
evangélikus templomban. Itt ravatalozták fel. A temetési 
szertartást Dr. Harmati Béla püspök, Halasy Endre es
peres és Ribár János lelkész végezték.

A templomból hatalm as hóviharban kísérte ki a gyü
lekezet a szolnoki köztemetőbe. Sírját elborították a ke
gyelet virágai. A templomban vett búcsút az egyházköz
ség felügyelője, az egyházmegye esperese, a református, 
az izraelita, a metodista gyülekezet vezetősége.

Halasy Endre

Kolombusz imája
Ebben az évben világszerte megemlékeznek Kolumbusz Kristóf első 

utazásáról, Amerika felfedezésének 500 évfordulóján (1942, 1992). Ko
lumbusz alakja és tette régóra foglalkoztat. Deo volente ebben az évben a 
lelkipásztor hasábjain többször is vissza akarok térni Kolumbuszra, aki 
bizonyos értelemben kortársa Luthernak, anélkül, hogy tudtak volna egy
másról, aki nemcsak kincset keresett, hanem új utat Indiához, aki sohasem 
tudta meg milyen nagy tettet vitt végbe, s aki a gondviselő Isten személyes 
segítségében gyermeki módon bízott. Most hadd álljon itt imádságos 
meditációja tengerre szállásakor „ V aló jában  e  go n d o la to t ö  a d ta  nekem , 
Urunk, ak i m e lle ttem  vo lt, h o g y  a z  Ő  m ü vé t ha jth a ssa m  p l  végre. K ü lö n 
ben  is  szilárdan m e g  va g yo k  győ ző d ve , h o g y  Ő  a F ö lség es  visz  végbe  
m inden t, a m i i g a z á n p  -  eb b e  a m e g g yő ző d é se m b e  a leg h a lvá n ya b b  ké te ly  
sem  vegyül. M i b ű n t k iv é v e  sem m it sem  tehe tünk , b á rm irő l is töprengünk. 
A z ő  leg fe lsőbb  h o z zá p r u lá sa  szü kség es. A m ik o r  P é te r  a  tó  kö zep éb e  
vetette  m agá t (V u lga ta  fo r d ítá s  é rző d ik  itt. F o rd .) c sakadd ig  p r t  a  vizen , 
am íg  sz ilá rdan  h itt. M e r t m é g  a  h e g ye k  is  en g ed e lm esked n ek  annak , a k i 
h isz, m égha  c sa k  a kko ra  is a  h it, m in t a  k is  m ustá rm ag . A k i h isz  k é r p n  és 
m egada tik  neki, zö rg essen  é s  m e g n y itta tik  neki. M a  sem  k e ll fé ln ie  sen k i
nek, a k i tiszta  k é z ze l és a  M e g v á ltó  n evéb en  k e z d  b á rm ilyen  vá lla lkozásba , 
a m i helyes, am it n e m es  s zá n d é k ka l v isz  v ég b e  a z  ö  szo lg á la tá b a n . Ő  
szabo tt c é lt é s  é rte lm et m in d e n n ek  te tszé se  szerin t és Ő  a  pa lró n u sa  
m in d en n ek  (s za b a d  Z so ltá r fo rd ítá s? ), m in d en  em b er i k ép esség n ek  is. Ő  
m in d e n n é lp b b  és a z t a k a r p ,  h o g y  a z  em berek  i s p t  cse leked jenek . K itá r p  
kezé t és a  s zü kség es  eszkö zö ke t k e zü k b e  ad ja . É jje l és n appa l és m inden  
p illa n a tb a n  a d ju n k  h á lá t N ek i. Á m e n .” H. K.

Meghalt 
Tatay Sándor

(1991. dec. 2-án) 
Rá emlékezve közlünk egy levélváltást

Angyalföldi szolgálatom 
idején ismerkedtem meg Ta
tay Sándorral személyesen. 
Első látogatásomhoz az 
apropót a Panoráma kiadá
sában megjelent kis remek
műve -  „Szülőföldem a Ba
kony” -  adta. Elvittem hoz
zá az Evangélikus Élet 1967. 
nov. 26-i számában írt is
mertetésemet. Később több
ször is felkerestem Gyöngyö
si úti otthonában. 1978-ban 
került kezembe előző évben 
megjelent önéletrajzi regé
nye a „Lődörgések kora”. 
Még a felét se olvastam el, 
amikor úgy éreztem, levél
ben kell reagálnom. Megra
gadott az a szeretet és tiszte
let ahogyan édesapjáról, az 
egykori bakonytamási lel
készről és édesanyjáról írt. 
Meglepett, hogy sok-sok év 
m últán is milyen lényeglá
tón és milyen alázattal em
lékezik vissza a soproni hit- 
tudományi karon töltött há
rom évére, noha „Az eke” 
című első könye és kezdődő 
„lődörgései” m iatt nem távo
zott emelt fővel Sopronból. 
Levelemet nem adtam  pos
tára, illetve csak később 
küldtem el egy második le
vél kíséretében. Közben 
ugyanis végig olvastam 
könyvét s úgy véltem, némi 
kritikai megjegyzést is kell 
fűznöm hozzá, lehetőleg lel
kipásztorhoz illő módon.

Alábbiakban mindkét le
velemet közzé teszem Tatay 
Sándor válaszlevelével 
együtt. Még annyit jegyzek 
meg, hogy Németh Zoltán
nal s vele közösen tervezett 
találkozásunkra nem került 
sor. Egykori soproni teológus 
társa, aki nyugdíjas éveit le
ányainál töltötte Angyalföl
dön, megelőzte Tatay Sán
dort hazatérésében.

Kedves Sándor Bátyám!
Még nem fejeztem be új 

könyved olvasását, a Lődör
gések koráról szólót. Felénél

tartok. Valami mégis kény
szerít, hogy m ár most írjak. 
Biztos vagyok. Nem bánom 
meg könyved elolvasása 
után sem am it írni szándé
kozok.

Mindenek előtt köszö
nöm. Lopom az időt olvasá
sához. Alig tudom letenni. 
Nemcsak azért, mert szá
momra is ismert emberek 
tűnnek fel benne, hanem 
mert valóban olyan írás, 
amitől nehezen szakad el ol
vasója. Persze nem ez a jó 
könyv egyetlen ismérve. Még
is jó l esik végre olyan könyvet 
olvasni, amelyik nem terheli 
túl olvasó szorgalmam.

Becsapod az embert. Azt 
hiszi, miközben falja az ol
dalakat, az érdekes, fordula
tos történetek tartják ébren 
figyelmét. Szíved melege 
vonz. Bűvöl és foglyul ejt, de 
csak azért, hogy közel vigyen 
a bölcsesség forrásához. Afo
rizmaszerű megállapításaid 
(apai örökség?) épp úgy lekö
tik a figyelmet m int a furcsa 
sztorik.

Akkor is becsapod az em
bert, amikor kicsit pőre natu- 
m lizm ussal jó  ízlést sértő té
mákhoz nyúlsz. Ilyen pl. a 
bécsi abortusz-eset leírása. 
Kellő időben meghúzod a 
gyeplőt és visszafogottá válik 
a szemléletesség. Éppen az 
ilyen esetek elbeszélésénél tű
nik ki, alapjában szemérmes 
ember vagy, sőt kicsit lompo- 
san, kicsit setesután irgal
mas samaritánus.

Talán magadat is becsa
pod. Gyáva, füllentésre haj
lamos, a jó  és rossz mezsgyé
jén  bizonytalanul botorkáló 
embernek tünteted fel ma
gad. Mintha magad előtt is 
szégyelnéd, hogy az igazsá
got és az irgalmat helyes 
arányban adagolni -  ez a Te 
bátorságod. Etikád olyan 
tiszta forrásból táplálkozik 
és annyira komoly, hogy csak 
a humor és önmagad kifigu
rázásának álarcában j elen-
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hét meg az emberek előtt.
M int evangélikus lelkész 

külön is hálás vagyok azért, 
hogy nem egysíkúan, hanem  
kritikus sokoldalúsággal, 
mégis mindig a hozzátarto
zó szeretetével jelenítetted 
meg ebben a könyvedben is a 
magyarországi lutheraniz- 
must, annak elsősorban du 
nántúli változatát. Folklór? 
Kevesebb is több is annál. 
Nem múzeumi tárgyakat 
raksz kiállítási tárolódba. 
Néhány ma is élő és ható je- 
lenésget érzékeltetsz, jó t is 
rosszat is. Elsősorban m a
gad példáján. Mindent a kö
zelmúlt történeti hátterével. 
Elsősorban nemzeti szolgá
latot tettél lutheranizmusod 
irodalmi megváltásával. 
Tartozunk a mai nemzedék
ben irodalmi eszközökkel is 
dokumentálni, hogy él, hat, 
szolgál társadalmunkban  
egy- olyan amilyen -lutherá- 
nusság, népünknek egy sajá
tos hagyományú sajátos ar
cú rétege.

Szószékről nem fogom 
propagálni a Lődörgések ko
rát. Ezzel félreértést kelte
nék. A zt vélnék híveink, hit- J

buzgalmi iratra hívom fel fi
gyelmüket. Nem becsülöm le 
a jó  hitébresztő és hiterősítő 
iratokat. A  Tied azonban 
nem az. Nem is lehet az. A  
szépirodalom saját illeték
ességét lépi túl amikor prédi
kálni próbál (hitet, vagy h i
tetlenséget). Ebből a szem
pontból mindig
kétértelműség, vagy inkább 
sokértelmlüség jellemzi az 
irodalmat. Ez vonatkozik 
még Dosztojevszkij írásaira 
is, aki pedig a legmesszebbre 
ment el e tekintetben. N a
gyon áttételesen azonban a 
szépíró is vall hitéről. N a
gyon közvetett módon hitet 
ébreszt vagy rombol. Ezért, 
ha szószékről nem is aján
lom, közvetlen szóval sok 
embernek ajánlom majd 
könyvedet elolvasásra.

Milyen a Te hited? Isten 
tudja! -  E zt nem kétkedve, 
de teljes bizonyossággal 
írom. 6  nemcsak a lelkészek 
prédikációit hallja, hanem  - 
olykor nagyobb gyönyörű
séggel -  íróink könyveit is ol
vassa. Milyen a Te hited? 
Emberi megítéléssel talán 
azt lehet elmondani róla, j

hogy olyan mint a legtöbb 
felelősen gondolkodó evan
gélikus értelmiségié. Talán 
annál színeebb, őszintébb, 
tartlamasabb. Nem tudsz 
nem hinni. S  én itt nem va
lami általános vallásosság
ra, hanem az Apostolikum- 
ban megvallott élő s ezért 
történelmi keresztyénhitre 
gondolok. Biblikus hitre. 
Efelől magad is akkor vagy 
leginkább meggyőződve, 
amikor -  talán kicsit szomo
rúan -  mondod: nem hiszek 
abban, hogy én hiszek.

Ma, amikor azt kérdez
zük magunktól: hiszek-e? -  
halkan válaszolunk (ha 
egyáltalán válaszolunk). 
Nincs megnyugtató vála
szunk arra a kérdésre, hogy 
mi következik abból, ha h i
szek. Csak annyi, amennyit 
tapasztalatunk alapján m a
gunknál vagy szélesebb kör
ben észlelünk? Hegyeknek 
kellene megrendülniük és 
csak homokbuckákat hord a 
szél. Ami, még sose látott 
méretű esztelenségek já ték
szerévé vált racionalista ko
runkban hisszük, hogy a h it
ből nagyjelentőségű dolgok 
születhetnek meg.

Mi következik abból, ha 
hiszek, ha csak egy kicsit is 
hiszek? Válaszolgatunk mi 
erre a kérdésre Bibliával a 
kezünkben. De a választ 
csak együtt, az írókkal is

együtt fogjuk megtalálni  
Nem ilyen céllal írtad köny•-  
vedet, de látod! -  talán szán-  
dékod ellenére is segítettél a 
válasz keresésében. Milyen 
nagy dolog, hogy a rég elfe-  
lejtett Gáncs Aladár emléké
nek felidézésével még ma is 
nyugtalanítani tudsz. Most 
másodszor írtál róla. Nyíl- ; 
ván Téged is nyugtalanít. ' 
Persze nemcsak ezzel nyug
talanítottál engem. Egész 
könyved nyugtalanít. Te ma
gad nyugtalanítasz. Milyen 
jó  lenne, ha ez a nyugtalan
ság terjedne....

Mostanában gondolom, 
többet időzöl Badacsonyban 
mint a Gyöngyösi úton. Ha 
nem terhel, egy alkalommal 
felkeresnélek Koren Emil 
barátommal. Telefonon je
lentkezünk előbb.

Kedves Feleségednek, 
akivel két éve nagy szomorú
ságában hosszasan elbeszél
gettem, kézcsókomat jelen
tem. Téged igaz szeretettel 
köszöntelek:

Budapest, 1978. március 
31.

(Benczúr László)
Bp. XIII. Kassák Lajos u. 22.

Tatay Sándor írónak
1131 Budapest

Gyöngyösi ú t 53.



„Nyomdatechnikai
okok”

Gyakran hallható, köztudatba ivódott és sokat sejtető 
kifejezés, melynek igazi jelentéstartalmát csak azok isme
rik, akik éreztek már nyomdaszagot... akik tudják, hogy a 
lapcsinálás örömébe bizony gyakran üröm is vegyül. Ez a 
sokjelentésű fogalom takarja  a tényleges technikai problé
mákat éppenúgy, mint a szerkesztő izgalmát, aki már har
madszor telefonált a cikkérrt , amely már „álítólag úton 
van”. Versenyfutás az idővel. Így is lehetne tömören kife
jezni a lapkiadás komplex folyamatát, hiszen gyorsult vi
lágunkban igazán akkor aktuális egy írás, amikor a szerző 
a cikk végére teszi a pontot.

Ha az elmúlt hét esztendő Lelkipásztorait végigtekint
jük, a kritikus megjegyzések (tartalmai, formai) mellett ne 
feledjük csöndesen említeni: szaklapunk folyamatosan 
megjeleni. Hét évvel ezelőtt a megszűnés előtt álló Lapun
kat a westfáliai tartományi egyház többször megújuló se
gítségével továbbra is eljuttatthattuk Olvasóinkhoz. Az 
akkori szerkesztő-kiadó (Dr. Nagy István) írja az első 
„házi” készítésű lapban: „Tekintettel arra, hogy hajtogató-, 
fűző- és vágógépünk még nincs...” (Lp. 1985/195). Ez is 
a nyomdatechnikai okokat jelentette. Sok minden hiány
zott. .. Nemcsak kiegészítő gépek és DTP-rendszerek, ha
nem jó cikkek is. Gond akadt bőven, amíg a gömbfejes 
írógéptől a „robotronon” át eljutottunk az első számítógé
pig. Közben nem csak az ún. fényszedés technikája válto
zott forradalmi mértékben, hanem a környezetünk is. Ha 
valaki veszi a fáradtságot és végiglapozza az elmúlt 7 év 
számait, az egyre növekvő reputációt könnyen párhuzam
ba állíthatja a politikai szélfordulással. A cikkekben bön
gészve bőven találhatunk még megmosolyogni való fogal
makat komoly kontextusokban (!) „fajsúlyos emberek tol
lából”. Az agonizáló pártállam utolsó erőtartalékát 
hatalmának demonstrálására használta még fel, s nem cso
da, ha a cikkírók kétszer is meggondolták egykori negatív 
élményeik hatására, hogy mit vessenek papírra... A conti- 
nuitás mégis megvolt, s akadtak néha jó cikkek is.

A Lap megjelent, s csak ritkán „úszott el”. Köszönhető 
ez nemcsak a külföldi segítségeknek, melyek nélkül nem 
lett volna lap, hanem azoknak a teológusoknak, akik gyak
ran éjszakába nyúlóan segítettek a lap előállításában. Ne
vük álljon itt köszönetképpen: Bácskai Károly, Cselovszky 
Ferenc, Herdlicka Éva, Bahorecz Katalin, Csík Gabriella, 
Trási Edina, Tamásy Tamás, Szabó Erzsébet, Béres Tamás, 
Árgye Ián Györgyi, Kardos Tamás, Kardos Zsuzsanna, Dec- 
mann Tibor, Kondor Péter, Nagy Zoltán, Fiilöp Attila, 
Baranka György, Sípos Mária, Verasztó János, Magyar 
Melinda, Gálos Ildikó, Vári Krisztina. Külön is köszönöm 
Kondor Péter áldozatkészségét, aki az elmúlt években 
nagyon sokat segített a technikai szerkesztésben. Zárja a 
sort feleségem, aki mindig készséggel segített, akármilyen 
munkáról volt szó, s elnézte „éjszakai kimaradásaimat” . .. 
Tudta, hogy a Lapnak mennie kell...

Lapunk kiadásában februártól új szakasz kezdődik (ld. 
szerkesztői megjegyzések), de az új struktúrában is Lapunk 
a régi akar maradni: segítő jóbarát a szolgálatban.

Franko Mátyás

Szerkesztői
megjegyzések

1991 dec. 12-én du. 13-16 óráig Szerkesztő Bizottsági ülést 
tartottunk. Az eredetileg három naposra tervezett ülésünk (Gye- 
nesdiás szeptember) 3 órára zsugorodott a zsúfolt őszi program 
miatt. Általános tájékoztatáson kívül 5 programpont szerepelt a 
napirenden:
1. Az 1991-es évfolyam tartalmi és formai kiértékelése
2. Az 1992-es évfolyam tervei
3. A szerkesztő, szerkesztés kérdései, a kiadás problémái
4. Technikai, infrastruktúrális kérdések (gépelés, szedés, nyom

tatás, expediálás)
5. Anyagi kérdések, cikkírói, fordítói díjazás, alkalmazottak

tiszteletdíja, előfizetési díjak bel és külföldön.
A szerkesztő az ülés folyamán bejelentette, hogy hajlandó 

távozni, ha nem oldhatók meg az infrastuktúrális problémák. A 
Szerkesztő Bizottság a lemondást nem fogadta el, az egyház 
jelenlevő vezetősége ígéretét adta, hogy átszervezéssel a kiadás 
és anyagi kérdések terhét leveszi a szerkesztő válláról és 1992 
januárjában strukturális átalakítás lesz. Ebben a folyamatban 
állunk jelenleg is. Úgy tűnik, hogy januári számunk előkészítése, 
gépelése, szedése, szövegszerkesztése a régi módon, nyomtatás 
és expediálása új rendszer szerint történik. A februári szám már 
egészen az új struktúra szerint történik.

Ami az olvasókra tartozik-megértést és türelmet kérünk, ha 
valami nem a megszokott formában jelentkezik lapunk hasábja
in. Kérjük fizessék be az előfizetési díjat belföldön, külföldön 
egyaránt. Maradjanak meg hűséges Olvasónknak az 1992 esz
tendőben is. A cikkírók tartsák meg a határidőt, a 2 példányban 
küldött kézirat nyomdai formáját a felkérés szerint (nincs mód 
újragépeltetésre).

Véleményüket (akár pozitív, akár negatív) írják meg a szer
kesztőnek, abből sokat tanulhatunk. Felkérés nélkül is küldhet
nek cikket, lehetőség szerint rövid időn belül közöljük, ha szak
lapunkba illik.

Minden Olvasót tisztelettel köszönt: a szerkesztő

(Ha hozzánk a szociális védőháló nélküli piacgazdálkodás 
érkezik csak meg s egyedül a financiális szempont lesz a döntő, 
mindent az anyagiaktól várunk és „szívünk csüng” Luther szava 
szerint a Mammonon, úgy az újra istenünkké lehet. Ebben az 
esetben érdemes meditálnunk egy nyugati kolléga „Miatyánk 
parafrázisán”, ami egy évtizede jutott kezembe -  Leinhold Ober- 
lercher néven írta alá és das Kapitalunser-nek nevezte. Kissé 
szabad fordításban közlöm. -  A szerkesztő)

Miatyánk a tőke
Tőke Atyánk -  ki itt Nyugaton vagy
Kérünk amortizáld beruházásodat
Jöjjön el a Te Profitod
Emelkedjék árfolyamod minden tőzsdén,
a Wall Streeten éppenúgy, mint itt Európában
Napi kamatunkat add meg nekünk ma-
és hosszabítsd meg hitelünket, úgy
amint mi is kezességet vállalunk a hozzánktartozókért
és ne vígy minket a csődbe,
de szabadíts meg a Szakszervezetektől
Mert Tied a fél-világ és a hatalom és a gazdagság
immár kétszáz éve s legyen is örökkön örökké

Mammon



Az 1991 októberében alakult Magyarországi Luther-Szövetség -  amely az egykori 
Luther-Társaság és az Országos Luther Szövetség jogutódja -  egyik elsődleges küldetésének 
tartja, hogy Luther alapvető művei és a Lutherről szóló modern teológiai irodalom magyar 
nyelven minél hamarabb hozzáférhető legyen. A Szövetség számbavette az eddig megjelent 
magyar nyelvű müveket és megállapította, hogy számos alapműnek, mint például a De servo 
arbitrionak nincs magyar fordítása, de a rendelkezésre álló fordítások több része is elavult. 
Úgy véljük, hogy egyházunk tagjainak, a teológus ifjúságnak és egész magyar népünknek is 
adósai vagyunk a lutheri életmű anyanyelvünkön való megismertetésével. Különösen is 
szükség van erre ma, a tiszta teológiai gondolkodás több évtizedes tudatos visszaszorítása 
után Az égető hiány orvoslására a Magyarorsági Luther-Szövetség többféle sorozat kiadását 
(például „Magyar Luther Füzetek", „Magyar Luther Könyvek") indítását kezdeményezi. 
Ennek érdekében a következő felhívással fordul a nyilvánossághoz:

1. Ilyen nagyszabású tervek megvalósításához mindenek előtt jelentős 
anyagi bázist kell teremtenünk. Számítunk mindazon hazai és külföldi 
testvérünk és az ügyünk iránt rokonszenvezők pénzügyi támogatására, akik 
velünk együtt úgy vélik, hogy minden magyar nyelvű olvasónak szüksége 
van Luther ma is élő tolmácsolásában megszólaló evangéliumra.

2. Tudomásunk van arról, hogy az elmúlt évtizedekben lelkészek és világiak 
jóvoltából számos fordítás készült a lutheri életműből és a Lutherrel 
kapcsolatos modern teológiai irodalomból házi használatra. Kérjük 
mindazokat, akiknél ilyen kéziratok vannak vagy tudnak ilyen kéziratokról, 
hogy a publikálás érdekében juttassák el azokat Szövetségünk címére.

3. Várjuk a fordítók és a lektorok jelentkezését. Elsőrsorban olyan fordítókra 
számítunk, akik már rendelkeznek fordítási gyakorlattal.

4. Hálásan vesszük, ha az egykori Országos Luther-Szövetség, ill. a Luther 
Társaság kiadványait segítenének beszerezni a Magyarországi Luther 
Szövetség alakuló könyvtára számára. Szeretnénk, ha a század elején 
megjelent Masznyik-féle Luther-kötetek több példányban is 
rendelkezésünkre állnának, s érdeklődő olvasók számára azokat is 
kölcsönözni tudnánk.

5. Kérnénk, hogy minden munkánkat segítő további tanácsai kát, 
észrevételeiket, valamint támogatásukat az alábbi címre küldjék el: 
Magyarországi Luther Szövetség Győr, Petőfi tér 2.9025. (Tel.: 96-20-312)

Budapest, 1991 december 7.

A  Magyarországi Luther Szövetség Elnöksége


