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VIGYÁZZATOK MAGATOKRA ÉS AZ EGÉSZ NYÁJRA...

E l ső rovatunk címe megváltozott. Szerkesztői
Bizottságunk tagjai túlságosan individuális
nak és belső körön mozgónak találták az előző
két év példányaiban használt rovatcímet. Olyat
kívántak, ami nem csupán a lelkész spirituális
életével foglalkozik, hanem a gyülekezetre is te
kintettel van. Így alakult át e rovat címe egy
régebbi fordítás szerint ism ert apostoli intéssé.
ApCsel 20,28 idézete ez a mondat. Pál apostol
búcsúzik -Milétoszban az efezusi vénektől. Ezek
a presbiterek, mai fogalmaink szerint, inkább
voltak a gyülekezet lelkészei, m int mai érte
lemben vett presbiterek. Így joggal vonatkoz
tathatjuk önmagunkra is, egy új helyzetbe került
egyház lelkészei számára adott jótanácsnak.
Többféle fordítás lehetséges a proszechete ép
pen úgy jelent figyelemfelhívást (latin: attendite
vobis), m int ügyelést, törődést, gondoskodást, a
gyülekezeti vezetőség ébrenlétét, éberségét. Min
denesetre itt nem a strázsáló katona, börtönőr,
vagy a nyáját vigyázó pásztor képe lebeg az
apostol előtt, m int a phülaké gyakran használt
összetételeiben, hanem az átlagember, aki figyel,
óvatos a veszélyben, figyelmes, tekintettel van
a másikra, elevenen észben tartja a hallottakat,
a meghallott igét például.
Nyelvészkedés helyett aktualizáljuk magunkra
a felszólítást,, az Isten teljes igazságát hirdető
apostol bölcs szavait. Az az ember, aki az Isten
hez való megtérést hirdette, a mi Urunkban a
Krisztusban való hitről szólt (21 v.), most féltő
szeretettel figyelmezteti a veszélyek között élő
gyülekezeti veztőket (29—30 v.). Ez a búcsúbe
széd egyúttal egy új helyzetbe került gyülekezet
programbeszéde is lehet. így fogadjuk Pál építő
szavait (32 v.).
Vigyázzatok magatokra! Pál tudta, hogy az Űr
gondot visel népéről s azt is, hogy a gyülekezet,
vezetőségével együtt az Űré, mégis figyelmeztet
erre, mint a szerető szülő: vigyázz m agadra kis
fiam, kislányom! Törődj magaddal, féltelek, sze
mem fénye vagy. Jelenti az egyes ember, lelkész
önmagára vigyázását éppen úgy, m int lelkész test
véreire ügyelését. Meglepett, amikor megértettem
Róm 12,1 verse: „szánjátok oda testeteket élő, szent
áldozatul, amely tetszik Istennek” értelm ét (Ralf
Luther, Anders Nygren). Istennek nem tetszik
a tépedt idegzetű, agyonhajszolt, roncsember,
félember. Neki a hibátlan áldozat fogadható el.
Szereti ö az elbitangolt, lecsúszott embereket,
exisztenciákat is, felkeresi ezeket, megmenti
őket, de az okos istentiszteletben odaszánásunk,
„áldozatunk” egész, ápolt, gondozott embersé
günk élő és szent áldozata jöhet szóba . . . Az el
hanyagolt külső, benső, a rendezetlen, lefoko
zott, szenvedélyekben, indulatokban, bűnökben
m ár kiégett élet nem Istennek tetsző áldozat —
az Isten irgalmára kér az apostol: vigyázzunk
magunkra . . .
A többes számban benne érzem az egymásra-

vigyázást. Az egymásra figyelés lehet figyelmes
ség, udvariasság, kedvesség, jóság, szép szó, vi
gasztaló beszéd, a m últ közös szolgálataiért hálás
szeretet, a közösség tartásáért köszönet. Hányán
buknak el, züllenek el, üresednék ki, lesznek fá
sult, életunt, megfásult, szolgálatba belerokkant
emberek csak azért, m ert nincs közel lelkileg,
testileg a másik, a testvér, a lelkésztestvér? —
hogy meghallgasson, hogy vigasztaljon, hogy h ir
desse a Krisztust. Vigyázzatok egymásra, magyar
evangélikus egyházunk m aroknyi lelkész csapata!
Egymás idegeit ne őröljétek, szaggassátok, türel
m ét próbára ne tegyétek, egymást ne keserítsék
tek, el ne kedvetlenítsétek, hanem inkább ment
sétek, segítsétek, támogassátok: Vigyázzatok egy
másra, hogy legeltetni tudjátok az Isten egyhá
zát, hogy végezhessétek pásztori szolgálatotokat
holnap is . .. Együtt és közösen vigyázzatok ma
gatokra: fiatalok és öregek, különböző tudású,
életű, kegyességű lelki vezetők.
Vigyázzatok az egész nyájra! A nyáj nem dehonesztáló kifejezés a Szentírásban. A nyáj a jó
Pásztor nyája, figyel Pásztora szavára és hallgat
rá, Istennek drága, Jézus tulajdon vére árán sze
rezte. Unjátok a nyájat? elég volt a gyülekezet
ből, értéktelen nép? Nem igaz: az Űr megváltott
népe, drága kincs. Vigyázzatok az egész nyájra!
H. K.

IMÁDSÁG LMK-Ü LÉS ELŐTT
„Urunk, annyi hiábavalóság történik körülöttünk,
kérünk, őrizz meg attól, hogy azt mondjuk, minden
hiábavalói Annyi körülöttünk a hamis, látszatje
lenség, őrizz meg attól, hogy azt mondjuk, semmi
sem igazi Annyi körülöttünk a szenvedés, őrizz meg
attól, hogy azt mondjuk, nincs Isten, aki erről tud
na! Annyi erőszakosság tombol környezetünkben,
őrizz meg attól, hogy azt mondjuk, az erőszaknak
van igazai Oly sok kísértés vesz körül, Uram, őrizz
meg attól, hogy azt mondjuk, nem lehet megállni
a nehéz helyzetekben, mindenki elbukikl
Urunk, ments ki és szabadíts meg béklyóinktól,
a hitetlenség béklyójából, a közöny és a kételke
dés, a rohanás és a magunk fontossága béklyójá
ból! Tieid akarunk lenni, neked akarunk szolgálni.
Őrizz meg minket magadnakl Hinni szeretnénk,
öntsd kegyelmed éltető olaját pislákoló mécshi
tünkre I Szeretni szeretnénk. Nyisd meg isteni sze
reteted hömpölygő folyamát üres szívünk előtt! Re
mélni szeretnénk, vedd el tőlünk a csüggedés lel
két, hogy ne csak a láthatókra, hanem a láthatat
lanokra nézzünk, s ne csak a múlandót, hanem az
örökkévalót keressük! — Ámen.”
Szebik Imre
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TANULJUK KRISZTUST!

Szebik Imre püspök, az OLMK vezetője:

Az LMK-munka értelme és jelentősége*
A téma felvetésének szükségessége jelzi, hogy a
kötelező kollektív gondolkodás korszakának letűnte
után a lelkészek körében is túlburjánzók az egyénieskedés, az individuumnak a kívánatos mértéknél
erőteljesebb érvényesülése. Nem szeretnék azonban
sorainkban senkit bántani szavaimmal, sokkal inkább
gyógyítani, biztatni s bátorítani.
I. AZ LMK SPIRITUÁLIS KÖZÖSSÉG
Ezért hadd kezdjem érdemi mondanivalóm előtt
előadásomat imádsággal! (Lásd előző rovat. — Szerk.)
Az LMK lelki közösség a Krisztus-hit jegyében.
Ezt sohasem szabad feladnunk, mert akkor Luther
helyes egyházértelmezését tagadnánk meg: az egyház
a Krisztusban hívők közössége ..., s ebbe mi is mind
nyájan beletartozunk. Ha mi nem kívánjuk ezt meg
élni, miként várhatnánk híveinktől?
A spirituális közösség megélése az igehallgatásban,
az úrvacsora együttes ünneplésében, a testvéri be
szélgetésben (consolatio fratrum) valósul. Lehet más
más teológiai irányzathoz tartozni, lehet múlt és je
len politikai és egyházpolitikai kérdéseiben külön
böző a látásunk, lehet másmilyen a kegyességi éle
tünk, de a spirituális közösség megtagadásával nem
párosulhat. Különben könnyen kiég a lelkünk, a ma
gunk vélt igazának bástyái dőlhetnek ránk, megüresedésében gőgössé, elkeseredettségében cinikussá, ma
gányában elszigeteltté válhat bármely lelkész.
Ha a világ világgá lesz, természetes folyamatnak
tekintjük. Ha az egyház, ha a lelkészek válnak világi
gondolkodásúvá, szekularizálódnak, akkor önmaguk
lényegét, belső identitásukat vesztik.
Korunk kihívásainak nagy szolgálati lehetőségeket
biztosító időszakában soha nem tapasztalt mértékben
van szükségünk a spirituális közösség megélésére,
evangélikus lelkészek összetartó egységének megnyil
vánulására. Miért is várnánk kívülállók hozzánk ko
pogtatását, ha a diabolos, a szétdobáló-effektus ta
núi lehetnek, az egyház életét figyelemmel kísérve?
II. AZ LMK INTELLEKTUÁLIS KÖZÖSSÉG
Korunk sok különös jelenséget produkál. Evangé
likusokként nem zárkóztunk el a taizé-i közösség
budapesti nagy ifjúsági összejövetele elől. Fiataljaink,
lelkészeink közül is többen, sőt hivatalosan mindkét
püspök részt vett alkalmaik némelyikén. Egyértelmű
megállapítás volt többek részéről az összejövetelek
érzelmi telítettsége mellett az intellektuális igény
telenség. Félő, hogy ez nem tipikusan taizé-i jelleg
zetesség, hanem egyházunkban is itt-ott felbukkanó
negatív tünet.
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Az LMK a tanulás helye, mert a jó pap holtig
tanul. Nem lehet eléggé aláhúzni, ha sokszor hal
lottuk is. Némely lelkész kifogásolja a gyűlések szín
vonalát. Ezért otthon marad. Jöjjön el!, s emelje sa
ját munkájával az együttlét szellemi horizontját. El
kell tudni fogadni magunkat s egymást megsebzett
múltunkkal, megtört életünkkel, szellemi felkészült
ségünk hiányosságaival együtt. Jobbá, igazabbá, szé
lesebb látókörűvé, derűsebbé, reménykedőbbé, tanul
ni akaróvá viszont formálhatjuk egymást.
Egyik szószék feljáratánál olvastam: prédikálni —
öröm. Mennyi biztatás kell ennyi ünnep után, tény
leg öröm prédikálni! Egyik esperesünk is elszólta
magát: végre vége van az ünnepnek. Bonhoeff értől olvastam: ha tudná, hogy négy-öt nap
múlva meghal, még többet prédikálna. Tudjuk, hogy
meddig élünk? Gondoljunk csak tragikus hirtelen
séggel, 30 évesen távozott lelkésznő testvérünkre
(Menich Zsuzsa)! Tanulnunk kell a prédikálást, hogy
aktuális mondanivalóval tudjunk szószékre lépni, s
közben az Örökkévaló is megszólaljon.
Külföldi színészt (Quin) kérdezték meg, miért nagy
a hatásuk? A válasz ez volt: „mert a színészek a
kitáláltat is úgy adják elő, mintha valóság lenne. A
papok ja valóságot is úgy közlik, mintha kitalált
lenne”. A színész véleményén él kell gondolkodnunk.
Tanulnunk kell a tájékozódást a teológiai iroda
lomban is. Mindent senki sem képes elolvasni. De
biztos szellemi ürességhez vezet, ha semmit nem ol
vasunk. Egymást segíthetjük viszont recenziókkal.
A Luther című német folyóiratban érdekes tanul
mányra bukkantam Eberhard Jüngel tübingeni pro
fesszor tollából: A megigazulás-tan jelentősége az
ember megértése szempontjából. A kérdést a jövő
Európája aspektusából tárgyalja kettős feltételezés
jegyében. Az egyik: Európának van jövője. A másik:
a jövendő Európájában lesz protestáns tradíció. Egyik
feltételezés sem evidencia. Európa jövője helyett a
jövendő Európájáról kell szólnunk. A múlt Európája
meghatározó volt modern világunkban. Az európai
„omniprásenz" azt eredményezte, hogy a mai vilá
gunk tipikusan európai „gyártmány”, annak minden
szemünk elé tóduló megoldatlan kérdésével. Ezt való
jában csak sajnálni lehet, de vitatni nem.
Arra a kérdésre, hogy az európai tudományostechnikai haladás és melléktermékei által meghatá
rozott Európának van-e jövője, nehéz válaszolni.
Elég, ha itt az országok többségében jelentkező el
öregedési folyamatra, kiszámíthatatlan konzekven
ciákat magában rejtő népvándorlásra, kultúrák ke-

* Elhangzott a Pesti és Budai LMK együttes gyűlésén,
Bp., Deák téren, 1992. január 15-én, (LMK = Lelkészi
Munkaközösség)

veredésére, az egyes népek, nemzetiségek közti vil
longásokra, háborúba torkolló gyűlölettömegekre uta
lunk.
Ebben a relációban a jövendő Európájához való
protestáns hozzájárulás felekezeti gondolkodás szétszakadozottságának legyőzésében artikulálódhat. S itt
érkezünk el Jüngel alaptéziséhez. A protestáns megigazulás-tan lehet minden keresztény egyház egysé
gének kellő s elégséges alapja.
Luthert idézi: „Sine hoc articulo mundus est plane
mors et tenebrae”. (A megigazulás tanítása nélkül
a világ nem más, mint halál és sötétség.) A refor
mátor lMóz 1,13-ra hivatkozik. Világosság nélkül
nincs élet. Világosság nélkül nincs a létnek értelme.
A megigazulás-tan világossága nélkül kaotikus sö
tétség fenyeget, amelyet a Teremtő az őskezdetkor
ránk hagyott, s amely a teremtésbe tér vissza (ti. a
megigazulás). Anélkül az igazság nélkül, hogy min
den ember a bűnöst megigazító isteni kegyelemből
él, a világ és az ember élete értelmetlen lenne, s
hiábavaló lenne igazságosságért, békéért és a teremtettség megőrzéséért a legcsékélyebbet is tenni.
A nehézség ott jelentkezik, hogy az újkor embere
ezt a meghatározottságát nem ismeri fel, s ennek
következtében nem is fogadja el. Számára idegen
ez a fajta gondolkodásmód. A modern antropológia
ugyanis azt vallja, hogy az ember nem definiálható:
„az ember lénye, származása, és rendeltetése szerint
sötét, úgy, hogy aligha hagyja magát egyértelműen
meghatározni” (Plessner). A Deus dejiniri nequit he
lyére lép a homo dejiniri nequit. Az ember azért
nem definiálható, mert ő maga határozza meg ma
gát tetteivel. S ahány, annyiféle módon.
A reformátori felismerés,. amely szerint az ember
hit által meghatározható, szükségszerűen olyan vitá
hoz vezet, amely nem csekély hozzájárulás protestáns
részről a jövő Európája szellemi-lelki arculatának ki
alakításához. Micsoda az ember, leginkább a törté
nelme mondja meg neki — vallja Dilthey. Amíg az
újkori ember a történelmet mint abban résztvevő
cselekvő alany értelmezi, addig a teológiai látás em
lékeztet arra, hogy az ember a történelemben paszszív szerepben fordul elő, a történelemben ugyanis
Isten a cselekvő, az ember pedig az elfogadó. — A
kétféle látás feszültsége feloldhatatlan.
Az ember elvéti önmaga identitásának meghatáro
zását, ha kíméletlenül osak magára gondol. A Biblia
az emberi akaratot, döntést, amely csak magával
törődik, s önmaga megvalósítására törekszik, bűnnek
nevezi. A bűn élethazugság is, amellyel az ember
önmagát csapja be, amikor úgy véli, képes önmaga
megtalálására. Az ember önmagát akkor találja meg,
ha rátalál a másik emberre.
A szétesett, meghasadt személyiség igényel valakit,
aki a megzavart harmóniát gyógyítani s helyreállí
tani tudja. Erre egyedül Isten képes, sőt Ő akarja
is ezt tenni, ö kitart szándékában, ha az ember hűt
lenné válna is. Az Ö töretlen hűsége kifejezése más
milyenségének, istenségének.
Isten megigazító cselekvésében elítéli a bűnt, s meg
igazítja a bűnöst. Isten igazsága elítéli az igazságtalan
ságot, de nem ítéli el az igazságtalanságot elkövető
embert. Ez isteni szándék a Jézus-történet alapján
lehetséges. Egyedül kegyelemből (gratis), a Krisztu
sért (propter Christum), qui sua morte pro nostris
peccatis satisfecit (Confessio Augustana).
Ha tehát a bűnös megigazulásáról beszélünk, ak
kor ez nem azt jelenti, hogy Isten ítélete megszűnt
volna, hanem azt, hogy az Ő ítélete kegyelmes ítélet.
A bűn megrontja minden kapcsolatunkat, a halál

pedig minden kapcsolat végét jelenti. Isten a bűn
átkát magára vállalta, s Jézusra helyezte, melyet
Luther örvendetes változásnak, jröhlicher Wechselnek nevez. Ez új kezdetet jelent az ember létében,
gondolkodásában.
Az a tény, hogy az ember egyedül kegyelemből
igazul meg, kizárja, hogy mi Isten előtt bármilyen
érdemet vagy teljesítményt felmutathatnánk vagy
irgalmát megszolgálhatnánk.
Az a tény, hogy egyedül a hit által igazulunk
meg, kizárja, hogy cselekedeteink által válhatnánk
azzá, amik vagyunk, nevezetesen Isten által elfoga
dott személyekké.
Ha az ember hisz, sabbátot tart, ünnepel. — Ha
Arisztotelésznek és a még napjainkig élő tradíció
nak igaza lenne, akkor igaz cselekedeteink tennének
igazzá. Így az ember elismerése teljesítményétől
függne. Akkor azzá lennénk, akivé magunkat for
málnánk. Ez végső konzekvenciájában azt jelentené:
én lennék a magam teremtője, s olyan teremtő, aki
sabbátot (pihenést) nem ismer, mert nem hagyhatom
abba önmagamat formálni, produkálni.
Ne legyen kétségünk, az újkori európai ember ép
pen ezt gyakorolja. Hegelt dicséri Marx, mert Hegel
az embert önmaga létrehozásánák folyamataként ér
telmezi. Máskor így fogalmaz: én magam a cseleke
deteim vagyok (lch hin meine Tat). Az újkori em
ber minél inkább úgy véli, hogy sabbát (hit) nélkül
tud létezni, annál inkább lesz a reá bízott világból, a
dominum terrae-ből imperium. Az újkor embere lé
legzetelállító módon éli meg, hogy nemosak minden
dolgok mértékadója, hanem minden dolgok döntő
bírójává is válik. Világunk egyre inkább technikai
világgá lesz, s ezzel az ember művévé is. A termé
szet pedig nem lesz más, mint mesterségesen meg
őrzött és a technika által fenntartott restaurált oázis.
Solkan arról szólnák, hogy ez az állapot az ember
bibliai megbízatásának kegyetlen következménye,
amelyet vissza kellene vonni. Ez azonban egyszerűen
nem lehetséges.
Csak az emberi hatalom gyakorlásának egy értel
mes önbehatárolására van lehetőség. Meg kell ta
nulnunk a hatalom fölött uralkodni, s úgy uralkod
ni, hogy az imperium dominum-má váljék.
Luther pregnánsan állítja: fides focit personam.
A hit határozza meg a személyt.
A keresztyén hit lényege áll vagy bukik azon a
tényen, hogy az ember megvallja vagy sem: az em
ber egyedül Isten elfogadásából él. Abból tehát, hogy
Isten elfogadja őt. Ez a bűnös megigazulása.
Ez annyit tesz, hogy ráutalták vagyunk arra, hogy
elfogadjuk, mielőtt adni tudnánk. Hallgatnunk kell,
mielőtt megtanulnánk beszélni. Hagyni kell magun
kat szeretni, mielőtt szeretni tudnánk. Át kell él
nünk mások, Isten bizalmát, mielőtt bízni tudnánk.
A megigazult ember ezért továbbadja, amit Isten
től kapott. Üj életstílusában a sabbát napjának nyu
galmából él a munkahét fáradságos idején, mint há
lás egzisztencia.
Modern világunkban a gyermek és az idős ember
csak elfogadó. A cselekedetek és a teljesítmény által
definiált emberszemléletben nekik nem lenne helyük.
Sem teljesíteni, sem dolgozni nem tudnak. Ördögi
lenne őket világunkból kirekeszteni vagy száműzni.
Már csak azért sem lehet, hogy az embert cseleke
detei minősítsék végérvényesen. Vagy cselekedetei
tennék igazzá. Sokkal inkább azzá lehetünk, ahogy
hiszünk. Mert hit által a Krisztusért lehetünk em
berré.
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S
ez nem jelentéktelen hozzájárulás a jövő Euró
pájához, ha élni akar benne az ember.
Eberhard Jüngel Luther-idézettel zárja előadását:
„A jóakaratnak van egy barátságos arca és mosolyt
érlelő vonása, amellyel az elkeseredett embert vi
gasztalni lehet, és ez olykor embertársunkat gyö
nyörködteti . . . (s ez sokszor nem más) mint egy jól
sikerült tréfa.” Talán nem lenne a legkevésbé sike
rült hozzájárulás a jövendő Európájához, ha — a
bűnös hit által való megigazulásának hirdetése nyo
mán — újra megtanulnánk derűsen mosolyogni és
felszabadultan nevetni.
III. VÉGEZETÜL:
AZ LMK ORGANIZATÓRIKUS KÖZÖSSÉG
összetartozunk, mint a magyar Sion lutheránus
papjai. S ez nem kevésbé fontos az előbbi kettőnél.
Egyházunk s benne szolgálatunk új kontúrjai ala
kulnak ki. Bár alig látható a jövő egyháza hajójának
sziluettje, mégis szabad terveznünk, akár álmodnunk

is iskolákról, óvodákról, színházról, gyülekezeti mun
kásképzőről, lelki pihenőházakról, netán kórházról,
sőt bankról, biztosító intézetről.
Fontos tehát tájékozódni és tájékoztatni. — S ezt
másutt nem lehet, hiszen szegényes média-világunk
ban a szóbeli tájékoztatás a leggyorsabb. Aki nagy
vonalúan kezeli az LMK-gyűlést, az az evangéliumot
és híveit is hanyagolja. Pedig papnak lenni csaik el
kötelezetten érdemes. Legalább úgy, mint az Élet és
Irodalom szerkesztői. Fűtés és világítás nélkül, télikabátban és kucsmában, de kitartottak. Megrendítő
volt a ragaszkodásuk. Egyébként azért is utalok a
hetilapra, mert a magyar társadalom hangulatát
visszaadja.
Koszorúzza e kicsit hosszúra sikerült előadást egy
rövid imádság:. „Istenünk! Tudjuk, hogy az idő mú
landóságában örökkévaló küldetést keli megvalósíta
nunk. Tőled kapott kincsünk törékeny cserépedény
ben rejtőzik. Add kegyelmedet, hogy a múló idő vi
harában is megőrizzük a ránk bízott kincset, a Te
jelenléted begyen belső békénk forrása, s erő erőt
lenségünkben! Ámen”

Az ószövetségi írásmagyarázat módszerei
(Karasszon Istvánnak,
a Ráday Református Teológiai
Akadémia docensének doktori
értekezése)
Sok év alapos munkája ez a
doktori értekezés, amely az ószö
vetségi tudomány nagyon fontos
problémáját tárgyalja. A szerző
feldolgozza benne az Ószövetség
értelmezésének és magyarázatá
nak legfontosabb elméleti, és
részben gyakorlati kérdéseit.
A terjedelmes, és lehetőség
szerint minden kérdést figye
lembe venni szándékozó beveze
tés keresztyén teológushoz méltó
pozitív hozzáállást mutat az
Őszövetség szemléletében. Azokat
a kérdéseket akarja vizsgálni,
amelyek szoros összefüggésben
vannak az egyház missziójával
és szolgálatával, valamint korunk
ökumenikus szemléletével. Ebben
a vonatkozásban különösen is
jelentős a bevezetés egy monda
ta: „A kérdések özönéből ki
emelkedik egy olyan komponens,
amely minden megfogalmazott
igénynek konstitutív része: ho
gyan lehet egy olyan gyakorlati
módszertan-teóriát elvárni és
megvalósítani, amely minden
ember számára belátható módon
juttatja érvényre a Biblia szent
voltát; azaz teológiai kijelenté
seket tenni, hitre releváns állí
tásokat tenni, sőt: hitben meg
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tartani, és hitre indítani máso
kat.”
Ezt az alapszemléletet mindig
figyelembe kell venni, mert ez a
magyarázata annak, hogy az ér
tekezés a különböző írásmagya
rázatokat és módszereket mély
reható alapossággal vizsgálja és
ismerteti.
Kétségtelen, hogy az értekezés
csak a legutóbbi, a 18. század
óta
jelentkezett
módszereket
vizsgálja, nyilván azzal a meg
győződéssel, hogy napjainkban
az ószövetségi teológiai tudo
mányban ezek a módszerek hasz
nálatosak. Az alapos munka elis
merése mellett azért megkérdez
hetjük: nem lett volna-e jó a
régebbi gyökereket, az óegyházi
atyák és a reformátorok írásma
gyarázati módszereit is megvizs
gálni, mivel úgy tűnik, hogy az
értekezés VIII. fejezetében sorrakerülő „strukturalista exegézis”
módszerei bizonyos mértékben
ezekre a régi gyökerekre vezet
hetők vissza.
Az értekezés arról tanúskodik,
hogy a szerző igen jó nyelvi és
nyelvtani ismeretekkel rendelke
zik, és ismereteit a témával kap
csolatban jól alkalmazza.
Az ószövetségi teológia ma al
kalmazott írásmagyarázati mód
szereit és irányzatait (forma-,
műfaj-, tradíció-, hagyomány- és

redakciókritika), a legújabban
erősen figyelembe vett régészeti
kutatómunkának az ószövetségi
tudományban, az Ószövetség
megértése és magyarázata terü
letén való félhasználását nagy
körültekintéssel vizsgálja, értéke
li és bírálja. Tárgyilagosan emeli
ki az egyes módszerek értékeit,
és bíráló megjegyzései is szaksze
rűek.
A dolgozat mögött álló, felis
merhetően rendkívül sok és
nagy munka hangsúlyozása mel
lett is meg kell jegyezni, hogy az
összefoglalás messze túlutal ön
magán és további munkára ser
kent — nem egyszerűen egy
mindent megoldó recept kidolgo
zása irányában, hanem további
iránytmutató vonalak megrajzolá
sa, az Ószövetség értelmezésének
és magyarázásának segítése felé.
Remélhetőleg
hozzáférhető
lesz ez a munka az érdeklődők
számára. Mivel az értekezés
nyelvezete, a sok idegen kifeje
zés kimondottan szakmai ismere
teket kíván, kértük a szerzőt,
hogy stílus tekintetében dolgozza
át, tegye nagyobb kör számára
is élvezhetővé, használhatóvá ezt
az értékes munkát.
(A doktori disputádén elhang
zott bírálatból)
Dr. Muntag Andor

EVANGÉLIKUSOK A NAGYVILÁGBAN

DR. RUDOLF KOSTIAL SZLOVÁK PÜSPÖ K HALÁLÁRÓL
A szlovák országos egyház püspöki hivatala a következő levelet küldte
Lelkipásztor szerkesztőségének. Részvétünk nyilvánításával adjuk
közre az írást. Néhai KoStial püspök úr azok közé tartozott, akik Való
ban hidat akartak építeni egyháza és a mi egyházunk között. A levél
szövegében az említett helységneveket szlovák formájukban közöljük,
a lábjegyzetben magyar olvasók érdekében az azonosíthatóság ked
véért a legjobb tudomásom szerinti magyar megfelelőket hozzuk. Kö
szönjük a szlovák országos püspöki hivatalnak, hogy lapunknak külön
küldött emlékeztető írást KoStial püspök úr elhunyta alkalmából.
a

Szerkesztő
Generálny biskupsky úrad
Slovenskej evanj. cirkvi a.v.v.
CSFR
Palisady 46,811 06 Bratislava *
Az Ágostai Hitvallású Szlovák
Egyház Országos püspöki hiva
talai a Cseh és Szlovák Köztár
saságban, az Országos Elnökség,
a Nyugati Egyházkerület elnök
sége tudtul adja, hogy 1991. ok
tóber 28-án Pozsonyban a Nyu
gati Egyházkerület nyugalomban
levő püspöke: Th. Dr. h. c. Ru
dolf KoStial 78 éves korában el
hunyt.
Stara Turaban1 született 1913ban április 3-án. Érettségije
után (Nove Mesto nad Vahom2)
Bratislavaban3 tanult,
majd,
1935—36-ban
a
strassbourgi

Teológián hallgatott. 1937-ben
szentelték lelkésszé és először
Detroitban (Michigan, USA) te
vékenykedett, majd Velka-Poprad. Hrusov, Myslenice, Prága,
Skalica4 — itt egyúttal esperes
ként — voltak szolgálati állo
máshelyei. 1969. augusztus 1-jén a
Nyugati Egyházkerület püspöké
vé választották és attól kezdve
Zvolen5-ben munkálkodott püs
pökként és lelkészként. 1984-ben
elnyerte a Bratislavai Teológiai
Fakultás tiszteletbeli doktori fo
kozatát majd később a Budapesti
Evangélikus Teológiai Akadémia
ugyanezzel tüntette ki. Szerkesz
tői tevékenységet is folytatott a
Sluzba (Szolgálat) című újsá
gunknál és a Cirkvne listy (Egy
házi lapok) folyóiratunknál.
Publikációi jelentek meg honi
és külföldi folyóiratokban. Leg-

inkább a Bibliának szentelte
munkaerejét. Kiadott egy köny
vet a hazánkban megjelent bib
liafordításokról
és
bibliaki
adásról Biblia u nas címen (a
Biblia nálunk) és ő volt a Szlová
kiai Bibliatársulat elnöke is.
Ugyanígy érdekelte a misszió
ügye is, ő kezdeményezte a Szlovákikai Misszió Társaság megala
pítását és őt választották e tár
saság elnökévé. Figyelme a szlo
vák ökumenikus bibliafordítás
ügye felé fordult és ez összekap
csolta az ökumené útjával mind
hazai, mind világviszonylatban.
Ugyancsak tevékenykedett az
irodalom területén is. Kulturális
életünket sok fordítással gyarapí
totta, szlovákra fordította H.
Walpole, B. Shaw, Shakespeare,
R. Thakur, D. Defoe, S. Lewis,
M. Twain és mások műveit. Ér
deklődése kiterjedt irodalmi mű
vek rádiós drámai földolgozására
is. Tanulmányozta Karol Kuzmány életét és munkásságát. Te
vékenyen részt vett a Matica
slovenska intézményben és en
nek elnökségi tagja is volt.
Hálával gondolunk átfogó élet
művére, amely Kollár János sza
vaival — az Egyház és Nemzet
szántóföldjén
végzett
munka
volt.
Az elhunvttól a végső búcsút
1991. november 4-én, hétfőn
8.30-kor vettük az új templom
ban a bratislavai Legionarska
utcában, a temetési istentisztelet
szertartása ugvanezen a naoon
volt, november 4-én 13.00 óra
kor a zvoleni5 evangélikus
templomban.
Országos Püspöki Hivatal
Pallsády 46, Bratislava CSFR
*

Könyvszemle
Megjelent Terray László: Ordass
Lajos életéről szóló könyve néme
tül az erlangeni Martin Luther
Verlag kiadásában (229 oldalon)
ín königlicher Freiheit címen. Az
1984-ben megjelent norvég kiadás
után („Han kunne ikke annet”) és
az 1990-ben megjelent „Nem tehe
tett mást” című epilógussal bőví
tett magyar kiadás után most né
metül olvasó evangélikusok is kéz
be vehetik a könyvet, amely úgy
mutatja be a püspököt, mint aki
mindig egyháza identitásáért és in
tegritásáért küzdött. A magyar viszo-

nyokat és egyházi helyzetet is jól is
merő ifj. Fonyad Pál (Ausztria) is
merteti a német kiadást, amely hivat
va van tájékoztatást adni Ordass püs
pök életéről, sorsáról és az „Ordass
ügyről”, ahogyan a németek neve
zik a bonyolult és számukra éppen
nyelvi okokból is hiányosan ismert
magyar püspöki szolgálatot a má
sodik világháború utáni időből. A
116. évfolyamába érkezett Theologische Literaturzeitung recenziója
széles körben ismertté teszi Terray
László lelkésztesvérünk hiánytpótló
munkáját.
HK.

A szövegben szereplő szlovák hely
ségnevek magyarul a következők:
1 Stara Tura — Ótura
2 Nőve Mesto — Vágújlak
3 Bratislava — Pozsony
4 Velka Poprad — Poprad-lelle
Hrusov — Balogruso
Myslenice — Miszlóki
Skalica — Szakolca
5 Zvolen — Zólyom
A Matica slovenska eredetileg turócszentmártoni egyházi és nemzeti
szlovák szervezet (Szlovák Anyács
ka).
A levél nyelve német és szlovák.
Fordította a szerkesztő.
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KITEKINTÉS AZ ÖKUMENÉ VILÁGÁBA
EURÓPAI PROTESTÁNS NAGYGYŰLÉS
— Budapest, 1992. március 24—30. —
Teljes erővel folynak az előkészületek Európa pro
testáns egyházainak első hivatalos találkozójára Bu
dapesten, március utolsó hetében. Meghívást kaptak
az ötnapos tanácskozásra Európa sokmilliós evan
gélikus és református népegyházainak és számos pro
testáns kisebbségi egyházának a delegátusai, a bap
tista és metodista egyházak küldöttei éppúgy, mint a
cseh husziták utódainak, az olasz valdenseknek és
a hollandiai mennonitáknák a képviselői. Tehát
mindazok az egyházak, amelyek a 16. század refor
mációjából nőttek ki, vagy annak lelki örökségét
képviselik kontinensünkön.
Ezek az egyházak világviszonylatban és Európán
belül is úttörői voltak az ökumenikus mozgalomnak,
így kezdettől fogva részt vették az ökumenikus szer
vezetek tanácskozásain, együtt más egyházakkal. De
most először találkoznak majd egymással külön is,
mint a történelmi reformáció egymástól elvált, még
is közös lelki örökséget hordozó örökösei. Nem kis
megtiszteltetés számunkra, hogy ennek a jelentős
tanácskozásnak a vendéglátója az Európai Egyházak
Konferenciájának négy magyar tagegyháza: a Ma
gyarországi Evangélikus, Református, Baptista és
Metodista Egyház.
ELŐZMÉNYEK
Ennek az európai találkozónak a gondolata az el
múlt év augusztusában született. Négy nyugat- és
kelet-európai egyházi vezető meghívására hatvanöt
egyházi vezető, püspök és teológus tanácskozott egész
Európa evangélikus, református, anglikán és szabadegyházaiból a nagy egyháztörténelmi múltú, svájci
Bázel városában. Ezen a széles körű, érdekes talál
kozón egyházunkat képviselhettem. Igen eleven viták
és kisebb csoportok közös munkája után arra a vég
ső eredményre jutottunk: Európa jelenlegi sorsfor
dulóján szükség van arra, hogy kontinensünk jö
vője, életformája sokat vitatott mai kérdéseiben a
Vatikán erős aktivitása és az ortodox egyházak véle
ménye mellett megszólaljon a reformáció egyházai
nak közös hangja is. Ennek nyilvánvalóan ökume
nikus együttműködéssel kell megtörténnie. De ehhez
a reformációból kinőtt egyházaknak előbb maguk
között is tisztázniuk kell, mi az, amit ezek az egy
házak a maguk sajátos hozzájárulásaként adhatnak
az „új Európa” lelki, szellemi, politikai és gazdasági
arculatához. Mint ahogyan néhány évszázaddal ez
előtt is fontos szerepük volt az újkori Európa ki
alakításában.
Ezért döntött úgy a bázeli tanácskozás nagy több
séggel — egyedül az anglikánok hangoztatták külön
állásukat és néhány skandináv egyház volt tartóz
kodó —, hogy összehívják 1992 tavaszára ezt a tör
ténelmi jelentőségű tanácskozást. A megrendezés
színhelyéül Budapestet javasolták. A nagygyűlést elő
készítő bizottság elnökségébe pedig Csiha Kálmán
kolozsvári és Martin Kruse berlini püspököt, Heinrich Rusterholz svájci egyházi elnököt és Jan Szarek
lengyel püspököt választották meg.
A NAGYGYŰLÉS TÉMÁI
A bázeli előkészítő tanácskozás az Európai Pro
testáns Nagygyűlés legfőbb céljául azt jelölte meg,
hogy az megszólaltassa a reformáció egyházainak
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hangját, tisztázza közös feladataikat az „új Európa”
döntő kérdéseiben. Ezért a nagygyűlés fő témáját
így fogalmazta meg: „A protestáns egyházak közös
bizonyságtétele és szolgálata Európában.”
A történelmi reformáció a keresztyénségnek olyan
elfelejtett, centrális igazságait szólaltatta meg újra,
mint „egyedül Isten kegyelme, egyedül Jézus Krisz
tus, egyedül a hit által és egyedül a Szentírás”. S
ezzel olyan alapvető lelki értékeket adott a törté
nelmi újkornak, mint a személyes lelkiismeret sza
badsága és felelőssége Isten előtt, az állandó bűn
bánat és megtérés, az önkritikái és kritikai maga
tartás szükségessége, vagy az „állandó reformáció”
nélkülözhetetlensége. Olyan igazságok ezek, amelyek
a reformáció révén nemcsak az újkori Európa szel
lemi alapjaiba épültek bele, hanem amelyek nélkül
az „új Európa” sem épülhet föl.
A bázeli konferencia ajánlásai szerint meg kell
majd vitatni Budapesten — a fenti alapértékek sze
repe mellett — az egyház és állam helyes viszonyát
az új Európában, az állam feladatait és kísértéseit,
az egyháznak a néphez, a nemzethez és kultúrához
való viszonyát s ennek eltorzulásait, a demokrácia
és a társadalmi-gazdasági igazságosság mai kompo
nenseit, valamint a teremtett világ megőrzésének
életbevágó feladatait is.
Ezeknek a kérdéseknek a megvitatásához négy fő
szempontot ajánl az előkészítő irat: 1. az evangélium
hirdetése a szekularizáció különféle formái közt, 2.
a misszió és az evangélizáció, 3. az új nacionalizmus
veszélyei és a kisebbségek védelme, végül 4. az egy
házak gyakorlati feladatai az új Európában.
A NAGYGYŰLÉS ÖKUMENIKUS
JELENTŐSÉGE
A bázeli tanácskozásnak és ajánlásainak széles
nemzetközi visszhangja volt. Voltak, akik a protes
tánsok külön tanácskozásától az európai ökumenikus
együttműködést féltették. Ennek azonban kevés in
doka van. Hiszen a reformáció egyházainak közös
tanácskozása éppoly kevéssé veszélyezteti az öku
menikus mozgalmat, mint a Vatikán gyakran és erő
teljesen megszólaló külön hangja, vagy az ortodox
egyházak külön állásfoglalásai. Másfelől a bázeli
konferencia határozottan elutasította valamilyen
„protestáns tömb”, külön szervezet vagy a protes
táns egyházak tanácsa, létrehozását. Megőrizni kí
vánjuk eddigi szoros kapcsolatainkat elsősorban az
Európai Egyházak Konferenciája ökumenikus szer
vezetével, és „a budapesti nagygyűlés eredményeit
az őszi, prágai EEK-nagygyűléshez való hozzájáru
lásnak tekintjük”, „Mindezekben a kihívásokban és
feladatokban együtt akarunk működni a többi ke
resztyén egyházzal — írja a bázeli zárónyilatkozat
— különösen is az Európai Egyházak Konferenciája
keretében. Mert azok csak együttesen oldhatók meg.
A mi sajátosan evangéliumi (evangelisch) hozzájáru
lásunknak a k ö z ö s erőfeszítéseket kell segítenie
Európában.”
Örömmel várjuk a reformáció európai egyházai
nak delegátusait Budapestre, és Isten kegyelmét, ál
dását kérjük történelmi jelentőségű tanácskozásunk
ra!
NGY

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
1991. december
Lutheránus
Világszövetség

December elején az el
zászi Liebfrauenbergben
(Franciaország) tartották
meg az európai evangé
likus egyházi vezetők ta
nácskozását. A konferen
cia témája ez volt: „Az
egyházak feladata a vál
tozó Európában”. Európa
21 evangélikus egyházá
ból 32 püspök és egyházi
vezető vett részt az öt
napos
tanácskozáson.
Egyházunkat dr. Harma
ti Béla püspök képvisel
te. A konferencia nyilat
kozata megjelent
az
Evangélikus Életben is
(1992. január 12.). Ki
emeli, hogy az „új Euró
pában” az egyházaknak
elől kell járniuk a sok
színű Európa pluralitásá
nak megértésében, egy
más hite, nyelve, kultú
rája megbecsülésében és
a politikai, gazdasági,
társadalmi vagy vallási
okokból szenvedők, hát
rányba kerültek felkaro
lásában. De Európa nem
feledkezhet meg a saját
gondjai között sem a vi
lág szenvedő, szegény
kétharmadáról.
*
Gottfried Brákemeier,
a LVSZ brazil elnöke,
karácsonyi
üzenetében
emlékezteti a világ evan
gélikus egyházait az egy
mással való testvéri kö
zösség gyakorlására. Jé
zusról, a szegényen szü
letett és üldözött kará
csonyi Gyermekről szól
va, külön is emlékeztet
a mai világ sokmillió
éhező, szenvedő, utcára
kivetett gyermekére, és
velük együtt a mai ott
hontalan, menekülő em
bermilliókra, az erőszak
és elnyomás áldozatai
ra is. A karácsonyi Gyer
mek születése forduló
pont volt a világ életé
ben: Jézus Krisztus egy
új, irgalmas, emberséges
világ Istentől küldött

A nemzetközi egyházi szervezetek és az európai
egyházak közös erőfeszítései a keresztyén egy
ség erősítésére, az egyházak szerepe és szolgá
lata a jövő Európájában, a szovjet és jugoszláv
államszövetségek felbomlásának egyházi követ
kezményei, a szektás és okkult vallási irányza
tok elleni küzdelem a szekularizált világban —
ezek a fő hírek ezen az évfordulón, a második
keresztyén évezred utolsó évtizedében. Számos
híradás foglalkozik az európai rendkívüli ró
mai katolikus püspöki zsinat bizonyos csalódást
okozó mérlegével, valamint az újabb egyházi
feszültségekkel Európa keleti felében és az ang
likán egyházban.
Ezek a hírek is aláhúzzák, mennyire szükséges
és időszerű az európai protestáns egyházak kö
zeli, március végén, itt Budapesten összeülő ta
nácskozása a saját feladataikról a jelenlegi bo
nyolult nemzetközi és ökumenikus helyzetben.
10. nagygyűlésére. Az
előző nagygyűlés hét év
vel ezelőtt volt a skó
ciai Sterlingben. A pro
testáns, anglikán, orto
dox és szabadegyházak
tanácskozására 360 hiva
Egyházak
talos delegátust és mint
Világtanácsa
egy ezer külföldi részt
Európai Egyházak
vevőt várnak.
Konferenciája
A nagygyűlés fő té
mája
ez: „Isten egyesít
Az Egyházak Világta
—
Krisztusban
»új terem
nácsa bejelentette a keresztyénség
egysége tés« vagyunk”. A meghí
ügyével foglalkozó világ- vó szerint négy közeleb
konferencia összehívását. bi témakör szerepel majd
A legutolsó ilyen egyhá a tárgyalásokon. Ezek: 1.
zi világkonferenciát 30 ökumenizmus és misszió
évvel ezelőtt tartották a Európában; 2. a béke és
kanadai Montrealban. Az igazságosság kérdései, az
új, 5. világkonferenciát emberi jogok, a terem
1993-ban rendezik meg a tett világ megőrzése; 3.
spanyolországi Santiago az egyházak együttes
de Compostella városá szolgálata a szegényekért,
ban, a történelmi római a menekültekért a mai
katolikus
központban. Európában; 4. az egyhá
Fő témája ez lesz: zak és a modern tömeg
„Az egyházközösség-koi- tájékoztatás (kommuni
nonia felé — a hitben, az káció). Az európai egy
életben és a bizonyság- házak genfi központja
tételben”. Szervezője az tanulmányi iraton dolgo
EVT Hit és Egyházszer zik, amely ezekhez a té
vezet Osztálya. A világ- mákhoz közöl majd rész
konferenciától fontos új letesebb útmutatást.
indításokat várnak az
ökumenikus
mozgalom
A vatikáni püspöki
jövője számára.
zsinat értékelése
*
Előzőig már hírt ad
Az Európai Egyházak
Konferenciája
elküldte tunk a rendkívüli euró
meghívóját 120 tagegy pai püspöki zsinat össze
házának az 1992. szep hívásáról (Róma, 1991.
november 28.—december
tember 1—11. 'között
Prágában
megtartandó 14.). A tanácskozáson 137

megvalósítója, aki min
ket is szolgálatába állít
újra, a világ új eszten
dejében.

római katolikus püspök
és 15 meghívott protes
táns és ortodox „testvéri
delegátus” vett részt. Az
európai ortodox egyhá
zak közül mindössze há
rom küldte el képvise
lőit, de távolmaradtak az
orosz, bolgár, görög, ro
mán és szerb ortodoxok.
A rendkívüli zsinat fő
témája: „Európa újraevangélizálása” volt. A
záródokumentum szerint
nem az elmúlt korok
egyházi hatalmának viszszaállítását akarja, ha
nem azt, hogy a mai
szekularizált európai em
ber és társadalom fölfe
dezze a mai Európa ke
resztyén alapjait, érté
keit. Mert erkölcsi ala
pok és igazabb emberség
nélkül nem lehet igazi
egység a sokféle színű,
nemzetiségű, vallású és
kultúrájú Európában. Ki
fejezte a zsinat azt is,
hogy Európa egyházai
csak együtt, ökumenikus
közösségben tudják elvé
gezni ezt a hatalmas fel
adatot. Tanácskozott még
a zsinat Európa politi
kai és gazdasági egyesí
tése ügyéről, az emberi
élet védelméről már a
fogamzástól kezdve, a
nők helyzetéről a társa
dalomban, valamint az
„eurocentrizmus” kísérté
séről is.
A zsinat munkájáról
széles körű nemzetközi
értékelés látott napvilá
got. Sokan pozitív jel
ként értékelték a 15
nem-katolikus „testvéri
delegátus” jelenlétét a
többi egyházból és azt az
ökumenikus istentisztele
tet, amelyet II. János
Pál pápa tíz ortodox és
protestáns
delegátussal
együtt celebrált.
A legtöbb nem-római
katolikus megnyilatkozás
viszont erősen kritikus
értékelést adott. Kifogá
solták, hogy a többi egy
házak delegátusainak vé
leményét alig vették fi
gyelembe. Így például
egyáltalán nem foglal
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koztak az Európai Egy
házak Konferenciája és
az Európai Püspöki Kon
ferenciák (római kato
likus) Tanácsa közösen
kidolgozott javaslataival.
Ugyanerre a sorsra ju
tottak a protestáns dele
gátusok munkacsoportjá
nak négy kardinálissal
együtt kidolgozott javas
latai is.
Árnyékot vetett a zsi
nat egész munkájára a
súlyos feszültség a Va-,
tikán és a kelet-európai
ortodox egyházak nagy
része között. Ukrajnában
ma ugyanis kb. 5 mil
lió, Romániában pedig 2
millió „uniált”, ortodox
szertartású, de a pápa
fennhatósága alá tarto
zó hivő él. A sztáliniz
mus idejében ezek sú
lyos üldöztetést szenved
tek és elveszítették ön
állóságukat, a keleti or
todox egyház fennható
sága alá kerültek. A Va
tikán erőteljes támoga
tásával most küzdelem
folyik azért, hogy viszszakaphassák önállóságu
kat, főleg külön temp
lomaikat, Spyridion itá
liai ortodox metropolita
zsinati
felszólalásában
prozelitizmussal, erősza
kos térítéssel, vádolta
meg a Vatikánt. Papagheorgiu, a konstantiná
polyi pátriarkátus képvi
selője, pedig olyan „sú
lyos feszültségről” be
szélt, amely veszélyez
teti az eddigi ökume
nikus közeledést a két
nagy egyház között.
A nem-katolikus sajtóvisszhang szerint a zsi
nat ökumenikus szem
pontból „szerény kezdet”
volt. Az „ökumenikus újra-evangélizálásról” in
kább csak általános meg
állapítások
hangzottak
el, de semmilyen konk
rét eredményekre nem
jutották. Ezért — álla
pították meg mind Epting német protestáns de
legátus, mind Santer
anglikán püspök a zsinat
után — a dialógust az új
Európában nélkülözhe
tetlen
ökumenikus
együttműködésről „min
den
erővel
folytatni
kell”.
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dettek visszanyeréséhez
A Frankfurti Könyv
— mondja az EKD Ta vásáron, az évente meg
nácsának nyilatkozata.
rendezett, világhírű né
♦
met könyvszemlén, évről
Az utolsó és egyúttal évre egyre nagyobb he
A múlt év végén tar a legkisebb evangélikus lyet foglalnak el a misz
totta egyetemes zsinatát tartományi
egyház, tikával, okkultizmussal,
az
anglikán
egyház Schaumburg-Lippe, is el spiritizmussal, asztroló
Nagy-Britanniában. Ezen fogadta zsinatán a nők giával és a legkülönfé
még tovább élesedett a lelkészi szolgálatát. Ezzel lébb „titkos tanokkal”
szembenállás a nők lel a döntéssel a teljes né foglalkozó könyvek. Va
késszé szentelésének hí met protestantizmus el rázslók, boszorkánymes
vei és ellenfelei között. fogadta a női lelkészek terek, csodadoktorok, gu
Ez a kérdés oly mérték egyenjogú szolgálatát az ruk és yogik hirdetik
ben megosztja az ang egyházban. A német pro könyveiket, és egyre na
likánokat, hogy tartani testáns lelkészek között gyobb példányszámban
lehet a nagy egyház ket ma 12 százalék a női lel vásárolják ezeket. Egy
tészakadásától. A „tra- készek száma, de a évtizede már nemcsak a
dicionalisták” és a „mo teológiai hallgatók között régebbi „zugkiadók”, ha
dernisták” küzdelmében már 50 százalék a nők nem jónevű, nagy kiadómost a lelkésznők ellen aránya Németországban. vállalatok is foglalkoz
felei kiáltványt tettek
nak ilyen „ezoterikus
*
közzé, melyben a nők
irodalom” terjesztésével.
Az Európai Unió jövő
lelkészi
ordinációjának
Az ilyen témájú köny
bevezetése esetére angli jével foglalkozik a leg vek iránti érdeklődés a
kán ellenegyház külön újabb „Denkschrift”, a jele annak a lelki éh
válásával fenyegetnek. A német protestáns egyhá ségnek, amely a materia
kiáltványt számos püs zak hivatalos állásfogla lista társadalmakban je
pök és sok száz lelkész lása. A német egyházak lentkezik. S ez a legna
írta alá. A legújabb fel egyik legfontosabb mai gyobb kihívást jelenti a
mérés szerint a zsinati feladatának tartja, hogy keresztyének, az egyhá
tagok 57 százaléka támo síkra szálljanak a jövő zak és a teológiai, egy
gatja a nők lelkésszé „szociális Európájáért”. házi irodalom számára
szentelésének bevezeté Az Európai Unió orszá Európa mai szellemi éle
sét. Ez azonban még nem gait nem szabad áten tében !
éri el a bevezetéséhez gedni a korlátok nélküli
szükséges, kétharmados piacgazdaság erőinek. Az
többséget. A végleges egyházak legyenek a
Amerikai
zsinati döntésnek idén munkavállalók jogainak
Egyesült Államok
védelmezői,
így
a
nők
és
novemberben kell megtörténnnie. A nők lelké- férfiak döntésekben való
Az Amerikai Eangészi szolgálatának elfoga részvételi jogainak támo
likus
Egyház (ELCA) új,
gatói,
és
segítsék
a
ma
dása mélyreható válto
zást jelentene az angli guk eszközeivel a mun 50 oldalas tanulmányi
kán, római katolikus és kanélküliség elleni küz dokumentumot tett köz
ortodox egyházak viszo delmet. Az Unió egyik zé „Az ember szexuali
feladata
legyen tása és a keresztyén hit”
nyában, és közelebb ke első
rülnének ezzel a refor az „alapvető szociális címmel. Segítséget kíván
jogok”
katalógusának adni vele a gyülekezeték
máció egyházaihoz.
összeállítása és elfogadá tagjainak sokat vitatott
sa a tagállamokban. Az mai kérdésekben. Első
Európai Uniónak a poli sorban három kérdéskör
Németország
tikai, gazdasági és szer rel foglalkozik az irat: a
Az Evangelische Kir- vezeti egység mellett homoszexualitás, a há
che
in
Deutschland „szociális közösséggé” is zasságon kívüli szexuá
(EKD) Tanácsa december kell lennie, amely fele lis kapcsolatok és a sze
elején megvitatta a fel lősséget vállal az embe xuális visszaélések. A
adatokat, amelyek abból rek sorsáért, a szociális Szentírás alapján, a mai
következnek, hogy 1992 viszonyok javításáért, a evangélikus etikai taní
a „Biblia éve” lesz Né gyengébbek és hátrányos tás segítségét kívánja
ezekben
az
felkarolá nyújtani
metországban. Isten igé helyzetűek
amerikai
társadalmat
ma
sáért.
Ez
az
egyházak
sa
je hitünk egyedüli for
rása és zsinórmértéke. játos felelőssége a jövő annyira megosztó és az
Ezért a Biblia teljesebb új Európájában — ál egyházakban is sokat vi
megismerése és terjeszté lapítja meg az első al tatott kérdésekben.
*
se elengedhetetlen sze kalommal egyszerre né
mélyes és egyházi dön met, angol és francia
Súlyos válságba került
téseinkhez, egyházi éle nyelven közzétett tanul az egyik ismert „kisegytünk megújulásához és mányi dokumentum.
ház”, amelynek eddig tö
az egyháztól elidegene
megkommunikációs mé
Veszélyben
az anglikán egyház
egysége

dium-birodalma
révén
jelentős befolyása volt az
amerikai közvéleményre.
A Scientology Churchről van szó, amelyet
Mary Baker Eddy alapí
tott 1879-ban. Szent ira
ta a vallásalapító „Tu
domány és egészség” cí
mű könyve, amely sok
millió példányban forog
közkézen. Fő tanításuk:
a betegségek nem anya
gi, hanem minden eset
ben spirituális okokra
vezethetők vissza; ezért
csak lelki úton gyógyít
hatók. Követőik elutasít
ják a gyógyszereket és
minden orvosi kezelést;
csak a „lelki gyógyítást”
fogadják el mindenfajta
betegségben.
A szektás irányzat
„gyógyítóinak” és köve
tőinek a száma a leg
utóbbi évtizedekben erő
sen visszaesett. Ebben
szerepe volt számos bírói
ítéletnek olyan szülők el
len, akik e tanítást kö
vetve beteg gyermekeik
halálált okozták. Legújab
ban pedig anyagi viták
is támadtak a közösség
ben, s azt két, élesen
szembenálló táborra sza
kították
Oroszország

II. Alexy orosz ortodox
pátriárka tiltakozását je
lentette be Jelcin elnök
nél az új orosz alkot
mánytervezet több sza
kasza ellen. Tiltakozott
az ellen, hogy az új al
kotmányban „a vallásos
és az ateista aktivitás”
egyenlő jogokat kapjon.
Ez a hetvenéves marxis
ta időszak után az ateiz
mus további előnyben
részesítését
jelentené.
Kritizálta levelében azt
a nézetet is, hogy az
egyház és állam szétvá
lasztása azt jelentené: az
állam nem támogatja az
egyház
lelki-spirituális
szolgálatát.
Jelcin elnök és az al
kotmánybizottság a hírek
szerint „figyelemmel és
meglepetéssel” vette tu
domásul a pátriárka til
takozását, és ígéretet tett
annak megvizsgálására.

Jugoszlávia

Vlado Deutsch, a hor
vátországi
evangélikus
egyház esperese, a Buda
pesten tartott novemberi
egyházi tanácskozáson —
melyről az Evangélikus
Élet is beszámolt — úgy
nyilatkozott, hogy a vé
res polgárháborúban no
vember közepéig horvát
területen három evangé
likus templom és paró
kia teljesen elpusztult, öt
további pedig megsérült.
Gyülekezeti tagok haltak
meg a bombatámadások
ban és az utcai harcok
ban. Beredi vajdasági
evangélikus püspök és
Kovák szlovéniai espe
res beszámolója szerint
gyülekezeteikben
ilyen
veszteségek nem voltak,
de a jugoszláv hadsereg
be behívott fiataljaik
haltak meg és mintegy
350 ezer menekült kény
szerült otthonát elhagy
ni az országban.
Stockholmból jelentet
ték, hogy december ele
jén 83 Nobel-díjas alá
írásával kiáltványt tettek
közzé, amely ostorozza a
közömbösséget és tétlen
séget Európa és a világ
számos részében a védte
len polgári lakosság legyilkolása iránt, és a
vérfürdő sürgős megállí
tására szólít fel, egyben
segítségnyújtásra is az
áldozatok iránt. A meg
rázó kiáltványt világszer
te ismert tudósok, mű
vészek, politikusok és
vallási vezetők írták alá.
Közöttük
van
Willy
Brandt, Desmond Tutu
dél-afrikai fekete egyhá
zi vezető, a dalai láma
és a világ szellemi-lelki
életének számos veze
tője.
Dél-Afrikai
Köztársaság

Miközben a világ fi
gyelme közepette tovább
folytatódnak a kormány
és a fekete többség kép
viselőinek békés tárgya
lásai, a búr jobboldali
Ellenállási
Mozgalom

„pokoli harcra” készül és
fegyveres felkelést szer
vez a köztársaságban. A
búr radikálisok élesen
elutasítanak minden tár
gyalást a kormány és a
fekete többség között.
Különálló fehér „búr ál
lamot” követelnek DélAfrikában, amelyben a
feketék nem kaphatná
nak polgárjogot
Személyi hírek

Dr. Szedressy Pál, az
erdélyi magyar Zsinat
presbiteri
Evangélikus
Egyház püspöke, hosszú
és hűséges szolgálat után
1992. január 1-jével nyu
galomba vonult. Szed
ressy püspök, aki egyhá
zunk tiszteletbeli teoló
giai doktora is, Kolozs

várról irányította a kis
magyar egyház életét, és
nemzetközöi téren is
megbecsülést
szerzett
küzdelmes sorsú egyhá
zának. Isten áldását kér
jük nyugalma éveire és
egyháza j övőjéré!
(Lapzárta után kaptuk a
hírt: dr. Szedressy Pál
1992. jan. 20-án elhunyt.
Szerk.)

Dr. Hefty László espe
res-lelkész, aki 25 éven
keresztül az argentin fő
város, Buenos Aires ma
gyar evangélikus híveit
gondozta gyülekezetében,
ez év februárjától a barilochei evangélikus gyügyülekezetben folytatja
lelkészi szolgálatát. Űj
szolgálati helyén is 'kí
sérje Isten áldása mun
káját és családja életét!
D. Dr. Nagy Gyula

Az OLI vendége voltam
Brüokner Ákos Előd O. Cist., az Országos Lelki
pásztori Intézet (rk.) igazgatójának meghívására lá
togatást tehettem ebben a nagyszerű „egyházi mű
helyben" (Címük: 1035 Bp„ Kórház u. 37.) 1992.
január 14-én. Az OLI-t 1989 tavaszán hozta létre
Paskai László bíboros prímás. Az Intézet célja, hogy
elősegítse, támogassa, rendezze és megújítsa a ma
gyar rk. pasztorizációt. Ez a célkitűzés megfelel an
nak, amit II. Vatikáni Zsinat a püspök-akarók fel
adatának jelölt meg ti. „hozzanak létre célszerűen
kiválogatott plébániákkal együttműködő lelkipásztori
intézeteket elsősorban az újabb társadalmi körülmé
nyekre tekintettel és a papság továbbképzésére.”
Az OLI-nek 5 szakosztálya működik és a Márton
Áron kiadóhivatal is hozzájuk tartozik. A gyakorló
papság szolgálatában kialakították a modellplébániák
rendszerét, ennek tapasztalatcseréjét a Teológia c.
folyóiratban adják közre. Teológiai Tanulmányi na
pokhoz, továbbképzéshez járulnak hozzá, lelkigyakor
latokat tartanak, egyházmegyei zsinatok megvalósí
tásához segítenek. Az ifjúság szolgálatában állnak
főleg a (KIM) Katolikus Ifjúsági Mozgalmon keresz
tül. A felnőttképzés érdekében támogatják a Katoli
kus Akadémia és kollégiumok kialakítását. Nemzet
közi kapcsolatokat építenék ki, tanulmányi házakat
és művelődési központokat terveznek, nemzetközi
konferenciákat és tanfolyamokat rendeznek. Népsze
rű és tudományos igényű publikációkat jelentetnek
meg. A minőségi, együttes, összefogott munkán van
a hangsúly. Az a reménységem, hogy hamarosan la
punk hasábjain az OLI igazgatójának, munkájukról
beszámoló cikkét olvashatjuk. Brückner Ákos Előd
ökumenikus lelkületű testvérünk, figyelemmel kíséri
a mi kiadványainkat is, méltányolja ökumenikus tö
rekvéseinket, kitűnő és odaszántéletű munkatársi
gárdával dolgozik, az OLI vezetésén kívül a Villányi
úti Sz. Imre plébánia plébánosa is. Szívesen tanu
lunk az OLI munkájából mi is.
H. K.
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Krisztus hajója
1992 első napjaiban, ami
kor a Lelkipásztor főszer
kesztőjétől 5 kérdést kap
tam,
hogy
válaszoljak
azokra, eszembe jutott,
hogy ez év májusában
nyílik meg a sevillai vi
lágkiállítás, melynek egyik
rendkívüli épülete lesz a
Makovecz Imre tervezte
Magyar Ház, a Héttorony.
Amikor tornyaiban meg

szólalnak majd délben a
harangok, meghirdetik azt
is, hogy mi, magyarok,
akik évszázadokon át óv
tuk, védtük Európát, tör
ténelmünk mostani szaka
szában el szeretnénk fog
lalni helyünket Európában.
Ez a reménység éltet ben
nünket és ez a reménység
hatja át válaszaimat is.

1. Miért építesz templomot és paplakot 70 évesen?
Míg aktív lelkész voltam, kötelességből építettem,
mert munkahelyeimen vagy nem voltak épületek,
vagy mert olyan rossz állapotban voltak, 'hogy le
kellet bontani és újjá kellett építeni azokat.
Siófokon nyugdíjasként építkezem passzióból. Ez a
szó eredeti értelmében is igaz, mert mi keresztyének
azért építünk templomot, mert Jézus útja p a s s i ó
volt, meghalt a mi bűneinkért és föltámadott megigazulásunkért. De azért is jó ez a kifejezés, mert szá
momra passzió, kedvtelés az építkezés. Isten egyik
neve: VAGYOK! És ezt nem elég a Bibliából olvas
ni, se a prédikációból hallani. Ahány templomot lá
tok, annyi jelét sőt bizonyosságát látom az élő Isten
nek: VAGYOK!
Egy hosszú életet betöltő, sok-sok építkezés után
még azt is megkockáztatom, hogy építeni azért is
passzió, mert ezt a munkát rengeteg sikerélmény,
vidámság és humor kíséri.
Passzió a mi építkezésünk is, mert megmér ben
nünket: egyfelől tornyosulnak a feladatok, nehézsé
gek, másfelől bennünket éltet az erőtelenek ereje:
az a bizonyosság, hogy a mi Urunk Jézus által még
is, minden lehetséges!
2. Milyen tapasztalataid vannak?
Nemrégen olvastam valahol: „a szeretet mozgósít
ja a fantáziát.” Megtapasztaltam, hogy a templom
szeretete és a templom Urának, Jézusnak a szeretete
valóságos kincsesbánya a fantáziának.
E bányából született meg Makoveczben Krisztus
Hajójának terve, hogy hirdesse az Életet, mely van
a Feltámadottban.
A finneket is ez a szeretet ösztökélte arra a fan
tasztikus segítségre, hogy létrehozzák ezt az evan
gélikus templomot Siófokon; ahol nyaranta sokézer
hittestvérünk üdül.
Én is gyakran tapasztaltam, hogy ez a szeretet
belőlem is kikényszerített olyan ötleteket, melyek
fantasztikusnak tűntek, de végül is reálisaknak bi
zonyultak.
Keresztfiam is a szeretettől indíttatva látott fan
táziát abban, hogy megírja a hallottakat, látottakat
a templomról szóló könyvében.
Érdekesek ebből a szempontból a vendégkönyvek
beírásai. Magyarok és idegenek sokszor írnak arról,
hogy templomunkban találkoznak régi szerelmükkel:
a fával. A gyermekrajzók bizonyítják, hogy a legki
sebb gyermekek is milyen gazdagok a szeretetben
és fantáziában.
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A szeretet valóban mozgósítja a fantáziát, de vele
együtt a továbblépést is. Ezt így szoktam mondani:
Krisztus Hajója úszik már második éve és vonja
maga után a többi feladatot. Mert valóban így igaz:
a templom hívja fel a figyelmet a Gyülekezeti Ház
ra. Templomunkat szerették meg azok, akik adakoz
ni tudtak és tudnak a Gyülekezeti Házra. A tervező
nek is ez volt a gondolata: szárnyaló fantáziával
építsük fel Isten házát, de jusson a fantáziából, a
hívogató szépből a papiakra és a gyülekezeti te
remre is.
3. Mit vársz a jövőtől?
Építési naplóm három kötetében nem sok utalás
van a politikára. De 1991 Karácsonyán mégis bele
ragasztottam egy karikatúrát, mely Kaján Tibor
rajza a Magyar Nemzetben. A szokott, régi szim
bóluma a szovjet hatalomnak: egy proletár kalapá
csot, a munkásnő sarlót emel a magasba. De a szo
bor már málik és darabokra esik szét. Akik velem
együtt 1917-ben születtek, éppen 74 évig éltünk e
szobor árnyékában és most megértük szétesését. Ez
számunkra nem ok arra, hogy zsörtölődjünk Isten
nel; miért ilyen próbás életszakaszt mért ki nekünk.
Inkább arra használom a 74. évemet, hogy kifejez
zem személyes hálámat és népem háláját azért, hogy
az UR idején hozta segítségét. És utaljon az ateiz
musnak e düledező szobra arra is, hogy az ŰR JÉ
ZUS dicsőséges jövőjét szolgáltuk azzal, hogy Sió
fokon szent házat építettünk Neki, az Élőnek! Ezzel
mindenekelőtt azt kívánom hangsúlyozni, hogy én és
a mi nemzedékünk már tegnap megkaptuk azt, amit
amióta eszemet bírom, mindig a jövőtől, a nagyonnagyon távoli jövőtől vártunk.
Ha évet kezdünk, akkor mégis van, amit a közel
jövőtől várok. Az egyiket a népem miatt, a másikat
a siófoki szolgálatok miatt várom. Népemmel kap
csolatos várakozásomat az érti meg aki Nemeskürty
István A bibliai örökség (Szabad Tér Kiadó 1991.) c.
könyvéből elolvassa legalább a 203—220. oldalakra
írottakat. Ezeréves történetünknek azokat a tényeit
keresi, melyek a nemzeti h i v a t á s t u d a t ébren
tartására alkalmasak. Idézi Ferdinándy Mihályt, aki
1942-ben így ír: „A világtörténet útja egyre nagyobb
egységek kibontakozása felé vezet. A magyar szel

ja, hogy a templomépítés az Erős Vár Istenének szól.
De munkatársak voltak a templom fundamentumá
tól kezdve: felügyelő, gondnok, pénztáros és kétkezi
munkáikat se restellő presbiterek. Ha a 7 éves hoszszú menetben váltásra is sor kellett hogy kerüljön,
Isten kirendelte az új munkatársakat is, hogy látótávolságnyi közeibe kerülhessen a Gyülekezeti Ház
felavatásának napja is: június 27., templomunk má
sodik évfordulóján. De a munkatársak közül nem
hagyhatom ki a gyerékeket. Rajzaikkal, jelzéseikkel,
húsvéti győzelmes lobogóikkal tele van a szobám,
melyet irodának is nevezünk és mindkét vendég
könyvünk. Ők azok, akiknek lelkesedése és lelkesítő
ereje egy tőről fakad Bodor Pálnak 1986 óta őrzött
mondásával: „aki ma mer merészet álmodni, az hol
nap elalszik!”
5. Mit vársz a Magyarországi Evangélikus Egyház
egészétől?
Az egyház „egészéhez” azok is hozzátartoznak,
akik már előre mentek. Számomra idetartozik Járosi
Andor is ott a szovjet láger temetőjében. Várom,
hogy újra mondja: „fiúcskák, a gyermekkorból ki
kell nőnötök, csak a csodálkozó gyermekből ne nőjjeték ki!” Az egészhez tartozik Zászkaliczky Pál a
fóti temetőben és várom, hogy újra mondja: „a jövő
soha nem lesz ezeké, a jövő Jézusé” ! Az egészhez
tartozik Turóczy Zoltán a győri temetőben és várom,
hogy eljöjjön a ma evangélistája, aki nemcsak a
4. Milyen munkatársaid vannak és milyeneket sze „Prófétákra támad” hanem mindannyiunkra; püspö
kökre, esperesekre, felügyelőkre, lelkészekre, segédretnél?
lelkészekre és a teológusokra is. A ma egyházától azt
Ha egyetlen szóval kellene válaszolnom erre a kér várom, hogy legyen vezérlő szava az, amit az Európai
désre úgy, hogy a munkatársak alatt a lelkésztársak Evangélikus Egyházi Vezetők Konferenciáján 1. pont
ra gondolok, akkor azt mondanám: homiletikai igé ként summáztak (Evangélikus Élet 1992. 2. szám)
nyű lelkészeket szeretnék. Közel 40 évig éltem ilyen „Isten parancsolatait és szabadító evangéliumát a
közösségben: az evangélizációs időszak 7 és a cell- mai Európában bátran, emberszerető találékonyság
dömölki szolgálat 33 esztendejében.. Közöttünk, a hol
gal kell hirdetni!”
5, hol 10 ember között annyi különbség volt, hogy
Várom, hogy ezen emberszerető és találékony szol
az elmondhatatlan. E különbségeket is csak a sok gálat egyik első telephelye siófoki létesítményeink
együttlét során ismerhettük meg. A sokféleségben
mégis egy volt a kérdésünk: mit akar Isten üzenni legyenek.
Várom, hogy a Gyülekezeti Ház felavatása után
rajtunk keresztül a következő vasárnapon. Ezeken az a vendégszobák igénybevételével 18—20 fős rendez
együttléteken tárultak fel egyéni, családi, hivatali, vények legyenek a gyülekezetek, az egyházmegyék,
gyülekezeti vívódásaink és népünk gondjai. Akinek egyházkerületek és országos egyházunk szolgálatai
homiletikai igénye van, az azt is igényli, hogy az ige nak jegyében.
rendszeresen beleszóljon tulajdon életébe is és meg
Várom, Országos Egyházunk segítségét, hogy temp
értéssel fogadja szolgatársának jótanácsát is.
lomunk orgonához jusson és Krisztus Hajójának ha
Az építkezés 7 éve alatt Isten Siófokon is kiren- talmas kupolája biztosan nagyszerű akusztikát nyújt
dólte a munkatársaikat. Nemcsak evangélikus, de arra, hogy egyházunk muzsikája templomunkból kireformátus, sőt római katolikus lelkészeket is. Tud zendülhessen. Mivel templomunknak padlófűtése van,
tak örülni velünk, az örülőkkel.
ezek az alkalmak télen is lehetségesek.
Nagyon sokat köszönhetek a segédlelkészeknek,
Várom Országos Egyházunk patronáló gondosko
akik a gyülekezeti munka gondját teljesen magukra dását, hiszen az itteni rendkívüli rendezvényekhez
vállalták. Közülük kettőnek megadatott a külföldi rendkívüli fenntartási költségek is kellenek, melyeket
tanulmányút lehetősége is. Ezért is va gyok nagyon a 300 lelket el nem érő kicsi gyülekezetünk egy
hálás a teológusoknak is, akik nagyon pontosan és maga nem vállalhat.
rendszeresen látták el nagy szórványuk szolgálatát
Várom, hogy rövidesen eljön az ideje annak is,
hosszú hónapokon át.
hogy templomunkhoz, Gyülekezeti Házunkhoz egy
Mivel a kérdés munkatársakra vonatkozik, boldo konferencia-telep is csatlakozzon, ahol 30—40 részt
gan fordulok most a lelkészektől a sokféle laikus vevő elszállásolása és tartózkodása lehetővé válik.
munkatárshoz, akik a hosszú építkezés során oly Siófoknak idegenforgalmi fontossága, Makovecz épü
sokat segítették. A gyülekezet jegyzőjével kell kez leteinek vonzása, Budapesthez való közelsége indo
denem, akinek a pénzügyi jártassága nélkül ilyen kolják e telephely létrehozását.
nagy volumenű munkát jól végre nem vihettünk
Várom, — és ennek a Lelkipásztorban megjelenő
volna. Műszaki tanácsadó mérnökünket valóban Is riportnak egyik célja is ez —, hogy egyházunkban
ten adta, hogy ne csak azt végezze, ami feladata, úgy emlegessék a siófoki Krisztus Hajóját, mint a
hanem a szó szoros értelmében mindent, ami egy Kapernaumot, a Mandák Házat és Piliscsabai Ott
építkezéssel összefügg. Ez áll Makovecz mérnöknő honunkat: „ez a miénk!”
jére is, akinek hozzáállását az első perctől kezdve
Józsa Márton
csak úgy érthetem, hogy evangélikus létére ő is tud
Siófok

lemnek nem lehet célja az, hogy egy ilyen nagyobb
egységben nyom nélkül elmerüljön. A háború után
ra világviszonylatban versenyképes magyar szelle
miséget kell létrehoznunk, ha még egyáltalán élni
akarunk.” Ha népünk ügye 1942-ben, a háború évé
ben ilyen mélyre süllyedt, akkor milyen mélyen van
ma 40 esztendő idegen elnyomása után! Igen, mégis
várom a jövőtől, hogy népünk az Európa Ház felé
való menetelében megérti, hogy a történelmet for
máló Isten miért éppen minket helyezett el ebbe a
hazába és ezzel megérti azt is, hogy ezen a helyen
népünknek határozott hivatása és küldetése van!
A siófoki gyülekezettől azt várom, hogy növeked
jen és izmosodjon az a tudata, hogy kétszeresen is
missziói központ. Egyfelül egy 70 km-es átmérőjű
szórvány van reábízva, másfelől minden nyáron a
hétvégeken 100—150 000, de a hétköznapokon is
60—70 000 ember van rábízva, akiknek egy ré
sze evangélikus. Ezért a siófoki gyülekezet e soka
ságra nem tekinthet úgy, mint üdülőkre, hanem úgy,
mint hittestvérekre.
Várom azt, hogy az új templomba és gyülekezeti
házba ad Isten ennek a gyülekezetnek egy olyan
lelkészházaspárt, akik közül egyik Siófok, másikuk
Kötcse-Balatonszárszó lelkésze lesz. De mindenekfelett olyan lelkületűik legyenek, akik a Feltámadottból élni is tudnak és éltetni is akarnak máso
kat is.
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Adj békét Uram!
— Széljegyzetek egy háború margójára —
Amikor elkezdem ezeket a so
rokat írni, a pécsi Hunyor Szál
lóban ritkán látott biztonsági in
tézkedések közepette elkezdődött
egy hosszúnak ígérkező béketár
gyalás. Igen Jugoszláviáról (vagy
néhai Jugoszláviáról) van szó. A
déli 'határszélen már hosszú hó
napok óta mindennapi beszédté
ma: a szomszédban háború dúl.
Júliusban még úgy tűnt, néhány
napos erőfitogtatás után megkez
dődik a „rendcsinálás”, komo
lyabb baj nem várható. Ahogy
múltak a hetek, a hónapok, úgy
múlt el a béke illúziója. Pálmonostor, Kórógy, Szentlászló, Vukovár, Eszék és a többi helység
polgárai kényszerültek a hadako
zásra otthon, a többiek a kilátás
talan exodusra.
Nem szabályos haditudósítás,
vagy helyzetelemzés akar lenni
ez a rövid cikk. Inkább fölvil
lantani szeretném, hogyan éljükéltük át ennek a furcsa háború
nak a szörnyűségeit, a mi hét
köznapjainkban.
Július—augusztusban többször
megjelent nálunk Pécsett a ked
ves finn származású eszéki kol
légánk Matti Korpiaho a felesé
gével. Egyre kevesebb a szolgá
lati lehetősége. A megszállt ba
ranyai falvakba nem tud kijut
ni, a telefon-összeköttetés megsza
kadt. Eszéket is többször lövik.
A frissen felújított parókián a
beköltözés után 5 (öt) éjszakát
tölthettek. Folytonos a légiriadó.
Átjöttek néhány napra nyugod
tan aludni, pihenni. Hétvégén
újra haza, ellátni a szolgálato
kat . . . Utolsó találkozásunk Mat
tival szeptember végén volt.
Megtartotta az istentiszteletet
Eszéken, csomagolt, indult, és el
kezdődött az újabb támadás. A
sebtében összecsomagolt holmik
között egy neylonszatyorban az
utolsó emlékek. A találatot kapott
templomban két maroknyi akna
gránátot szedett össze, az értel
metlen pusztítás eszközeit. . . A
tenyérnyi pléhdarab egy lelőtt
repülőgép roncsai közül való . . .
Szeptember végén Matti Korpiahot a Finn Evangélikus Egy
ház visszahívta.
Menekülők mondják, hogy az
eszéki templomunk többször sú
lyosan megsérült.
Menekülők . .. Százával, ezré
vel jönnek, az őszi-téli utakon
úgy festenek az autók, m int nyá
ron a turistakaraván. De most
egészen más! Babakocsi az autó
tetején, bőröndök, lehet, hogy a
család összes kincse.
Idős asszony jön segítséget
kérni, a rajtalevő ruhán kívül
semmije nem maradt. Könnveit
dörzsölgetve meséli, még egy
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zsebkendője se maradt. A házát
bombatalálat érte, mindene oda
veszett. Kap meleg ruhát, fehér
neműt, kabátot, az idős pécsi
barátnőjénél meghúzhatja magát.
Család három gyerekkel. Ti
zennyolc napig voltak az óvóhe
lyen, nagyon keserves volt a
gyerekekkel. 6—8—10 évesek az
udvaron játszanak, amíg a szü
lők megkapják a segélycsomagot.
Hirtelen berohannak, a falhoz la
pulnak, szinte reszketnek. Egy
vöröskeresztes helikopter húz el
a templom fölött. Ezt a félelmet
ki fogja elvenni?! Meddig hor
dozzák ezek a kiskölykök a há
ború lelki sebeit?
A háborús pszichózis szinte ki
tapintható Pécsett december kö
zepére. Időnként a belvárosban
is hallani a háború zaját. Ahogy
becsapódnak-robbannak a löve
dékek, úgy rezegnek az ablakok.
30—50 km-re dúl a háború!
Eközben terjednek a rémhírek.
Szájról-szájra jár a hír, hogy
röpcédulákat szórnak azzal a fel
irattal: Magyarok! Véres kará
csonyotok lesz! Mindegyik cso
portfoglalkozáson előkerül a té
ma: mi foglalkoztat bennünket,
mi az, amire legtöbbet gondo
lunk. Megdöbbentő az egybeesés;
a kisiskolásoktól a felnőttekig
mindenki a félelmét mondja. A

tényekhez tartozik, nem láttam
röpcédulát, bár sokakkal találkoz
tam, senki nem látott személye
sen semmiféle papírt, amelyen az
inkriminált mondat olvasható
lenne. Félelem mégis van. (Jó
kutatási téma szociálpszichológu
soknak.) Mindenesetre szinte ra
gyognak a karácsonyi ige szavai:
Ne féljetek ...!
Karácsony első napján két
szolgálat közben beugrom az
egyik menekülttáborba. Gyere
keknek édesség, felnőtteknek ol
vasnivaló, néhány biztató szó kí
séretében. Aztán ők mesélnek, és
mintha az Apokalypszis balkáni
változata elevenedne meg. Temetetlen holttestek, odaveszett fér
jek, rommá lőtt házak, menekü
lés, könnyek . . . Alig bírom ki
préselni magamból, hogy békés,
boldog karácsonyt!
Január 11-én késő este nem
zetközi sajtótájékoztató a pécsi
Hunyor Szállóban. A sorrendben
15. tűzszünet talán tartós lesz. A
szembenálló felek mintha tétova
lépéseket tennének a béke
felé. ..
Talán.
Adj békét Uram!
Pécs, 1992. január 11.
Varsányi Ferenc

Könyvszemle
Megjelent ismét Kolumbusz úti
napló ja Szerb Antal fordításában.
A fordítás 50 évvel ezelőtt 1941-ben
készült, az előtt is a fordító írta,
ugyancsak ő rendezte sajtó alá a
mai napig érdekfeszítő művet. Az
ismétlődések elkerülése végett a
fordító rövidített és összevont egyes
szakaszokat. Kolumbusz első útjá
nak leírása ez a könyv, a matrózok
és tengerészkapitányok különös vi
lágáról éppenúgy képet kapunk,
mint az „indiai őslakók” — azaz az
indiánok életéről. A három hajó
(karavella) a Santa Maria, a Pinta
és a Nina mai óriás tengerjárók
ismeretében csak bárkáknak tűn
nék s valóban hallatlan merészség
kellett ezekkel nekivágni a hallat
lan méretű óceánnak. A genovai
hajós, a spanyol és portugál pénzen
vállalkozó
Kolumbusz
összetett
egyéniségű ember, benne a Gond
viselésben szilárda'n hívő keresztény
ember és az újkor hajnalának kí
váncsi felfedezője ötvöződik. Élete
végéig nem tudta meg, hogy egy
új Földrészt fedezett fel, ő. aki az
első szigetet az Üdvözítőről San
Salvadornak nevezte el.

A vékony, de sok illusztrációval,
képanyaggal gazdagított könyv az
Akadémia Kiadónál jelent meg az
Egyéniség és Alkotás című soro
zatban. A borítón a 16. sz. elején
ismert hajótípusokat láthat az ol
vasó. A korabeli metszetek, térké
pek éppen olyan érdekesek, mint
Kolumbusz kézírása facsimile ki
adásban vagy aláírása vagy az alá
írása fölé jegyzett néhány rövidí
tés SSAS-Servus Sum Altissimi
Salvatoris, azaz a legfenségesebb
Megváltó szolgája vagyok és az
aláírást követő megjelölés Christoferens — azaz Krisztushordozó.
Nem aranylázat, a kincséhséget,
hanem Krisztust akarta eljuttatni
új úton Indiába — azaz a később
Amerikának nevezett kontinensre.
Hogy mi lett ebből a jó szándékból
az ismerős, a 15—18. sz. forduló
jától kezdődően. A nagy víz mind
két partjáról emberek találkoztak
egymással. A történelem aranylap
ja, vagy egyik tragédiája kezdődik
Kolumbusz vállalkozásával?
HK

TANÍT AZ EGYHÁZTÖRTÉNET

Lelkészválasztás Volksbund-fenyegetések árnyékában
D. Kapi Béla püspök úr 1943
nyarán Magyarbólyra rendelt he
lyettes lelkészi megbízással. Borjád, melynek anyásítását kellett
volna előkészítenem, filia maradt.
Magyarbólyon a Volksbund még
erőteljesebb volt, mint Borjádon.
A borjádiak óvtak, ne menjek
Magyarbólyra. Hozták a híreket,
hogy a volksfoundisták szervez
kednek, záptojásesővel fogadnak,
ha megyek. Mentem. Bútorunk
kal megrakott szekéren, elöl, a
kocsis mellett ültem, a bakon.
Végigmentünk Magyarbólyon a
Főutcán a . papiakig. Az utcán
embert sehol nem láttunk. Mintha
a falu kihalt volna. Az emberek,
mint később megtudtam, a kis
kapuk, a kerítések mögött hú
zódtak meg. Talán valami jel
adásra vártak, arra, hogy valaki
elkezdje a provokációt. De senki
sem kezdte. Megérkeztünk a
papiakra. Ott komor tekintettel,
zárkózottan a harangozó foga
dott, meg a menye. Volksbundisták voltak. A kocsissal, két
borjádi emberrel, akik elkísértek,
leraktuk, a lakásba hordtuk a
bútorokat. A harangozó meg a
menye néha kelletlenül megfo
gott egy-egy darabot. A borjádiák szekerükkel elkocogtak.
Magam maradtam. Az éjszaka
csendesen telt el, de a levegőben
valami feszültség izzott. Másnap
elhoztam a családomat is (1942ben kislányunk született).
Egy évi helyettes lelkészi szol
gálat után Püspök úr kitűzte a
lelkészválasztást. Fábián Imre
esperes úr dr. Schlitt Gyula tan
ügyi esperest bízta meg, hogy
maga helyett vezesse le a lel
készválasztást. Gyula bácsi a vá
lasztást előkészítő presbiteri ülés
előtt Jaszmann József magyarbólyi gondonokot, aki nem volt
volksbundista, arra utasította,
hogy a nem volksbundista pres
biterek ne egy csoportba ülje
nek, hanem, ha egyesével is, éke
lődjenek a volksbundisták közé,
ne engedjék őket sem tömörül
ni. Az ülésen Gyula bácsi ismer
tette a lelkészválasztási törvényt.
A volksbundista presbiterek leg
alább 2/3-os többségben voltak.
Jelöltjük Feller Ádám, az előző
helyettes lelkész volt, aki koráb
ban Fonyóra magyarosított, de
éppen a volksbundisták megnye
rése érdekében visszavette német

nevét és újból Feller lett. Dr.
Schlitt Gyula föltette a kérdést
a presbitérium meghívással kí
vánja-e betölteni a lelkészi ál
lást, vagy pályázat meghirdetése
után választással. A volksbundis
ták vezetője fölállt. Kijelentette,
hogy meghívással. A többségük
re számított. Erre az összes
volksbundista presbiter is föl
állt. Jaszmann gondnok egy pil
lanat alatt fölmérte a helyzetet
és szintén fölállt. Erre fölálltak
a nem-volksbundista presbiterek
is mind. Egyetlen ellenszavazat
nélkül a presbiterek a meghívás
mellett döntöttek. Schlitt alesperes úr kimondta a meghívásra
szóló határozatot.
Most közölte, hogy ezek után
titkos szavazással a személyre
kell szavazni. Kiosztotta az egy
házmegye pecsétjével ellátott
szavazócédulákat. Aztán elővette
kabátja belső zsebéből Püspök
Űr levelét. Ebben közölte, hogy
Feller
Ádám
a gyülekezet
volksbundista és nem-volksbundista küldöttségének jelenlétében
választhatott két lehetőség kö
zött. Vagy fegyelmi eljárás indul
ellene a vele szemben támasztott
vádak tisztázására, vagy csende
sen elhagyja a gyülekezetét.
Feller Ádám a két küldöttség
tanúként jelenlevő tagjai előtt az
utóbbit választotta és ezzel ön
magát kizárta a választhatóság
ból. ő rá tehát szavazni nem le
het. Rajta kívül bármely más
magyarországi evangélikus lel
kész megválasztható. A volks
bundista presbiterek ezzel elvesztették egyetlen jelöltjüket,
akire a Kreisleitung utasítása
szerint is szavazniuk kellett vol
na. A nem-volksbundisták- egyön
tetűen rám szavaztak, sőt a bor
jádi volksbundisták is. A mágyarbólyi volksbundisták nem
tudták maguk között megtár
gyalni a váratlan új helyzetet,
mert közéjük ékelődve ültek a
nem-volksbundista
presbiterek.
Így közülük ki-ki a régebben
Magyarbólyon szolgált segédlel
készek közül annak nevét írta
szavazócédulájára, aki éppen
eszébe jutott. Szavazataik telje
sen megoszlottak. Ezzel elsöprő
többséggel meghívtak a magyarbólyi lelkészi állásra.
Az ez után következő közgyű
lésnek most már igen-nel, vagy

nem-mel kellett dönteni arról,
elfogadja-e a presbitérium meg
hívó határozatát, vagy sem. A
közgyűlés napján nagy hóvihar
volt. Jármű-összeköttetés Borjád
dal nem volt. Így az ítéletidőben
a 9 km-re fekvő Borjádról csak
10—12 bátor fiatalabb férfi tu
dott gyalog eljönni Magyarbóly
ra. A szavazásnál eggyel több
volt a nem, mint az igen. Ezzel
a meghívásom semmissé lett. A
borjádiak nagyon bánkódtak.
Az állásra most pályázatot
hirdettek. Az egyetlen pályázó
Spiegel-Schmidt Frigyes volt.
Nem akartam pályázni. Nem
akartam választási harcot ebben
a parázsló hangulatban. De Kapi
püspök úr rám parancsolt. Nem
zeti érdekre hivatkozott, hogy ha
lehet, ne volksbundos lelkész ke
rüljön Magyarbólyra. Beadtam
pályázatómat. A választó köz
gyűlés májusiban volt.
A választás előtti héten a
magyarbólyi
Frauführerin,
Schwarz Anna a Kresileitung
megbízásából kerékpáron Borjádra ment, hogy a borjádi
volksbundosokat rávegye, ne ve
gyenek részt a közgyűlésen. Sze
gényt még a borjádi faluvég
előtt biciklistől az árokba lök
ték. A választó közgyűlésre a
borjádiak csapatostól jöttek. Még
néhány beteg öreget dunyhák
közé szekérre is raktak, úgy hoz
ták el őket, nehogy egy-két hiá
nyozzék, mint előzőleg. Jaszmann
gondnok házánál szavazás köz
ben tűz ütött ki. Fölgyújtották a
szalmakazlát. A kazal leégett, de
fninden más épen maradt. Sike
rült megakadályozni a tűz tova
terjedését. A szavazás lebonyolí
tását ezzel a zavarkeltéssel nem
tudták megakadályozni, pedig
nyilvánvalóan ez volt a gyújto
gatás célja.
A borjádiakkal megjött Kaippel Sámuelné Frauführerin is.
Bejött a papiakra és félrehívott.
Így mondta el, ne haragudjak, a
férje nem jöhetett el. Előző nap
levelet kapott a Kreisführungtól,
hogy a borjádi volksbundisták
nem vehetnek részt a választó
közgyűlésen. (Hiszen szavazatuk
ellenőrizhetetlen.) Férje a levelet
a ládafiába süllyesztette, és este,
mikor hazamennek, hirdeti majd
ki.
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Az iskola folyosóján két aszszony, egy volksbundista és egy
nem volksbundista összeszólalkozott, majd egymásnak estek,
egymás hajába kapaszkodva tép
ték egymást. Sdhlitt Gyula kilé
pett az iskolateremből, ahol a
szavazás folyt és stentori hangján
rendet teremtett.
96 szavazattöbbséggel megvá
lasztottak. Schlitt Gyula bácsi
föllépése olyan eredményes volt,
hogy több rendbontás nem tör
tént.
Ebédnél ültünk, mikor volksbundos küldöttség keresett. Gyu
la bácsi nem akart kiengedni kö
zéjük. Majd Ő! Kimentem. Föl
szólítottak, hogy a választási
eredmény ellenére mondjak le és
hagyjam el Magyarbólyt, mert „a
magyarbólyiak többségének nem
kellek”. Nyugodtan, megértésü
ket kérve azt mondtam, nem
okozhatok csalódást azoknak,
akik a választásban áldozat árán
is mellém álltak. Elszabadult a

pokol. Egymást túllicitálva, a la
kás előtti folyosón álló asztalt
öklükkel verve kiabáltak velem.
Megfenyegettek, ha nem megyek
el, majd tesznek róla, hogy el
menjek.
Később délután indult Schlitt
Gyula bácsi vonatja. Nem akar
ta, hogy kikísérjem az állomás
ra. Gyula l?ácsi, leköpném ma
gam, ha alesperesemet nem kí
sérném ki az állomásra. Mit
mondanának az emberek! —
mondtam. Az állomásra vivő kö
ves út mellett kétoldalt széles,
gyöpös, fás terület húzódott, és
csak azon túl a házak. Középütt
mentünk, a köves úton. Az ál
lomáson elköszöntem, a vonat elfüstölgött, elvitte Gyula bácsit.
És én lassú lépéssel ballagtam
haza. Megint középütt, a köves
úton. Egyedül. Ember sehol nem
mutatkozott. Mintha kihalt vol
na a falu. De a kiskapuk és a
kerítések mögött megint ott la
pultak az emberek. Hilgert Hen

rik, a volksbundisták vezére is a
kiskapu mögött tartotta pórázon
két faluszerte hírhedt vad ku
tyáját. Készen, hogy rám uszít
sa. Nem tette.
És nem tettek semmit utóbb
sem a volksbundisták. Jaszmann
gondnokkal együtt arra kértük
a csendőrséget, a választáskor
történt gyújtogatásból ne csinál
janak esetet. Ne keressék a tet
test, vagy a tetteseket. A fon
tos, hogy a kedélyeik megnyugod
janak. Ők is helyeselték ezt. Etekintetben sem történt semmi.
A volksbundosok komolyabbjait
ez elgondolkoztatta.
A frontokról nem jó hírek
jöttek. Nőtt az elesettek, az el
tűntek száma. A volksbundosok
egyre csendesebbek lettek. És
vasárnapokon egyikük is, mási
kuk is megindult a templom felé.
(Folytatjuk a következő szám
ban.)
id. Foltin Brúnó

Gondviselés
Készül a zárszámadás —
Néha meg kell állni.
Nincs mese, hiszen, ha ál
landóan megy a futósza
lag, akkor elvész annak az
értéke is, amit oly sok fá
radsággal készítettünk.
Az év fordulásának per
cei éppen olyan jó alkal
mat nyújtanak e megál
lásra, mint a zárszámadásköltségvetés
készítésének
időszaka.
Évről évre csak morog
tam, amikor eljött a mér
legkészítés ideje, hiszen
annyi töhbletmunlkát ad az
embernek. Álmomban is
főkönyvi kartonok lapozódtak valami titkos kézben,
számológépek ontották a
végeláthatatlan papírcsíko
kat. Igyekeztem hamar
túljutni ezen az időszakon.
Tavaly sikerült is. Vízke
resztre megvoltak a köz
gyűlések ... De az igaz
sághoz hozzátartozik, hogy
nem pozitív erők hajtot
tak. Inkább csak az, hogy
mielőbb feledhessem.
Idén máshogy alakult.
Kíváncsi voltam, mi lesz,
mit mutatnak a számok,
hisz már a szilveszter esti
„statisztikán” is éreztük,
bőven van miért hálát ad
ni. [Már nem túljutni, ha
nem eljutni akartam. El
jutni a számokban is ki
fejezhető gondviseléshez.
Mert az, amit Szekszárdon átélhettünk, több, mint
eredmény, több mint lát
ványos produkció, több
mint jól szervezett mun
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ka és nagy lehetőségek ta
lálkozása. Csak ez a szó
a megfelelő: Gondviselés.
Két év — röpke pilla
natnak tűnik néha. Más
kor pedig fél évszázadnak
érzem. Megújult a temp
lom, a parókia, a park, és
ismét a régi pompájában
a páratlan műemlék orgo
na. Az Űr csodásán mű
ködik! Röpködnek a mil
liók a zárszámadásban, s
nem értem, honnan is. Ki
csiny gyülekezet. Négyszáz
ember, másfálszáz tehervi
selő. Erejükön felül ada
koztak. De az talán a to
ronyra lett volna elég.
Honnan hát a sok segít
ség? Segélyt nem kértünk,
nem kaptunk.
Külföldi
testvérek, akikkel nem
„koldus—gazdag” kapcso
latunk van, hanem lelki
szálak csupán? Szeretetük
„forintosítható”
melege
nagyon fontos, de osak egy
töredéke a nagy egésznek.
Honnan hát az anyagi hát
tér, a lehetőséget biztosító
segítség?
Álmában ad eleget az
Úr . . . Eleget? — de mit?
Mit és kit? Mit: a len
dület, a szeretet, a „meg
szállottság” nyomán meg
nyíló pénztárcákat, kérést
meghallgató bizottságokat,
kilátástalanban is remény
teli erőt, még az utolsó
percben valami jót tenni
akaró szovjet teherautót,
végigdolgozott
éjszakák
után nappali, kreatív fris

seséget, a csőd szélén álló,
de üres zsebe mélyére
nyúlni mégis képes kisvál
lalatot. Hiszem, mindezeket
az Űristen adta. S adott
időt, amikor úgy látszott,
minden
felborul,
adott
időt, amit „kairosz”-nak,
alkalomnak érzek, hisz ko
rábban ilyenre nem gon
dolhattunk, s ma m ár nem
lenne szabad belekezdeni.
S mennyi mindent elfelej
tettem a nagy sürgés-forgás
ban, a „szent” leltár el
maradt, s az emlékezeté
már hiányos.
Adott embereket. Evan
gélikusokat, akik igyekez
tek komolyan venni Jézus
figyelmeztetését, hogy a
világ fiai a maguk nemé
ben okosabbak. .. Adott
olyanokat, akik egyszerűen
csak becsülték a szépet, az
értékeset, s támogatták az
értékmentést, talán „hit
nélkül” (?). Adott olyano
kat, akik önmaguknak pró
bálták jópontot szerezni, de
ezen keresztül is segítet
tek, s olyanokat, akik ön
zetlenül mellénk álltak.
Adott kétfilléres szegény
asszonyokat. S adott pénz
ügyi pályán brillírozókat.
Emberek
—
sokfélék,
akiknek egy része talán
észre sem vette, hogy Is
ten eszköze le tt...
Elkészült a zárszámadás.
A mérleg pozitív. Nem
azért, mert egy kevés, egy
havi gyülekezeti „rezsi”
maradt a pénzeskazetta

alján. A mérleg pozitív,
mert hihetetlen sokat kap
tunk Istentől, aki adott
tárgyakat, s adott embere
ket. 901—01, —02 . .. Dolo
gi, és személyi segély fönt
ről. Legfölülről.
Idén új a költségvetési
űrlap.
Építkezésen
túl,
orgona-restaurálás
után
már máshogy veszem kéz
be. Nem sok minden vál
tozott.
Első
pillantásra
csak az ÁEA rovat. S ami
kor jobban szemügyre ve
szem, látom, hogy előre ke
rült — első helyre — a
gyülekezet. Bevétel gyüle
kezeti tagoktól. Mindenek
előtt erre alapozunk. Ez
kevés lesz. Vagy mégsem ?
Gazdag a gyülekezet. Mil
liomos nincs közöttünk,
mégcsak különösebben jó
módú sem. Mégis meg
ajándékozottak.
Szűkö
sebbre húzzuk a pénzügyi
derékszíját, de nem sirán
kozunk. Tudjuk, a nagy
események
után
most
csöndesebb keretekben, de
ugyanaz a Gazdag Isten
közeledik. S ha a költségvetést pénzügyileg deficit
re is tervezzük, egyfelől
biztosak lehetünk, amit
Pál már előttünk megfo
galmazott: szegények, de
sokakat gazdagítók az Is
ten gyermekei, Krisztus
tanítványai. Nincs semmi
jük, de az övék mégis
minden!
Ifj Hafenscher Károly
lelkész, Szekszárd

A TEOLÓGIA SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Andorka Rudolf:

A magyar társadalom állapota és változásai
— Az 1990. évi statisztikai évkönyv alapján —
A magyar társadalom állapota és annak változásai
talán minden korábbi időszaknál jobban az érdeklő
dés középpontjában vannak. A napisajtóban állan
dóan olvashatunk az elszegényedésről és a szegények
helyzetéről. Közvélemény-kutatásokból megtudjuk,
hogy a magyar társadalom tagjai minden más tár
sadalomnál pesszimistábbak a jövőt illetően.
A közelmúltban több olyan adatforrás jelent meg,
amelynek alapján tárgyilagosabb képet kaphatunk
árról, hogy ezek az olvasható és a rádióban-televízióban hallható-látható információk mennyire felel
nek meg a valóságnak. Ilyenek: az 1990. évi statisz
tikai évkönyv, az 1990. januári népszámlálás első
eredményei, továbbá két szociológiai felvétel ered
ményei: az egyikben 1990 májusában a felnőtt né
pesség reprezentatív mintáját alkotó ezer személyt
kérdeztek meg az „életminőségük” sokféle eleméről,
a másikban ezer olyan felnőttet, akit 1989-ben már
egyszer megkérdeztek jövedelmeiről és foglalkozásá
ról, kerestek fel újra 1991-ben, hogy a jövedelem- és
foglalkozásváltozásokat tudakolják. Minden statisz
tikai adatot és még inkább szociológiai adatfelvételi
eredményt óvatosan kell értelmezni, mert figyelem
be kell venni azok lehetséges hibáit, sőt torzításait.
Mégis úgy gondolom, hogy reálisabb képet kapha
tunk belőlük, mint ha egyszerűen a médiákban el
hangzó állításokra, vagy a közvéleményre támasz
kodunk.
Kezdjük a gazdasági helyzettel. Sokat hallunk ar
ról, hogy súlyos gazdasági válságban vagyunk. Tény
legesen az úgynevezett bruttó hazai termék — mi
után 1988-ban és 1989-ben stagnált — 1990-ben 4
százalékkal csökkent. Az ipar és a mezőgazdaság
termelése ennél valamivel nagyobb mértékben csök
kent, viszont a kereskedelem és a szolgáltatások
hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez nőtt. A válság
tehát — még akkor is, ha idén (1991-ben) folytatódik
a visszaesés — meg sem közelíti az 1930-as évek ele
ji nagy világgazdasági válság idején tapasztalt viszszaesést és azt sem, amelyen Lengyelország ment ke
resztül az utolsó években.
A bruttó hazai termék visszaesésének következmé
nye a lakossági jövedelmek visszaesése. Az egy ke
resőre jutó reálbér indexe 1990-ben 5 százalékkal
esett vissza. Súlyosbítja ezt a tendenciát, hogy az
1978. évi csúcsértékhez képest 1990-ben már 13 szá
zalékkal volt alacsonyabb a reálbér. Ennél lényege
sen kisebb volt az egy főre jutó reáljövedelem csök
kenése: mindössze 2 százalék az 1989. évi csúcsér
tékhez képest. Felmerül a kérdés, hogy miért sokkal
kisebb fokú a reáljövedelem csökkenése, mint a
reálbéré? Ez két fő tényezőből adódik: a béreknél

gyorsabban nőttek egyrészt a másfajta munkából
(magántevékenységből, kiegészítő munkákból, többek
között önfogyasztásra használt mezőgazdasági kis
termelésből) származó jövedelmek, másrészt az úgy
nevezett társadalmi jövedelmeik (nyugdíj, családi pót
lék, valamint az olyan „természetbeni” tételek, mint
az oktatás és az egészségügy igénybevétele) kifize
tett összege is nőtt, habár lassabban, mint az árak.
Kolosi Tamás és Róbert Péter a fent említett ezer
személynek 1989. és 1991. évi megkérdezése alapján
arra a következtetésre jutottak, hogy ezeknek nomináljövededme az árszínvonallal azonos mértékben
nőtt e kétéves időszakban, tehát átlagos reáljöve
delmük változatlan maradt. Az egyes embereknél
azonban nagyon lényeges változások történtek: a
megkérdezettek 49 százalékának reáljövedelme csök
kent, 13 százaléké változatlan maradt, 17 százaléké
javult, 15 százaléké egyenesen megduplázódott. Egy
kisebbség tehát nagyon nagy mértékben javította
a helyzetét, míg a lakosság felének helyzete romlott.
Mivel általában a már 1989-ben is jobbmóduak jö
vedelmi helyzete javult, és az 1989-ben átlag alattiak
helyzete romlott, a jövedelemegyenlőtlenségek nőt
tek. Becslésük szerint a létminimumnál kisebb jöve
delemből élők aránya ezalatt 9 százalékról 15 szá
zalékra nőtt. Ez súlyos tény, de meg sem közelíti a
médiákban némelykor hallható 3—4 millió szegényt. N
(Persze a szegénységnek nincs vitathatatlan definí
ciója, végül is a szerzőtől függ, hol vonja meg a sze
génység határát.) Elsősorban azoknak a jövedelmi
helyzete javult, akik magánvállalkozók lettek. Az
említett ezer személynek közel egyötödének család
jában volt olyan személy, aki valamilyen magánvállalkozási formában részt vett. Javult általában
azoknak, a helyzete is, akik munkavállalóként léptek
át a magánszektorba. Romlott mindazoknak az anya
gi helyzete, akiknek, erre nem volt módjuk, első
sorban a nyugdíjasoké, mert az egyes nyugdíjak
emelkedése elmaradt az inflációtól, amely 29 szá
zalék volt 1990-ben. (Az átlagnyugdíj mindig gyor
sabban emelkedik, mint az egyes nyugdíjak nomi
nálértéke, mert az alacsony nyugdíjúak kihalnak és
az új nyugdíjasok magasabb nyugdíjjal indulnak.) A
nagyon széleskörű panaszoknak az a nagyon reális
alapja van tehát, hogy a lakosság amúgy is szegé
nyebb felének a helyzete romlott, közelebb kerül
ték a szegénységi küszöbhöz, ezért minden lehetsé
ges téren korlátozniuk kellett korábbi fogyasztási
szintjüket, ez pedig igen fájdalmas élmény.
1990-ben is folytatódott a lakásviszonyok lassú
javulása: 100 szobára már csak 117 lakó jut, tehát
alig több mint egy személy egy szobára számítva a
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laksűrűség. A lakásoknak már 85 százaléka van
vízvezetékkel, 76 százaléka vízöblítéses WC-vel fel
szerelve. Ugyanakkor a lakáshoz jutás nagyon nagy
mértékben megnehezült és ma a fiatalok (és a szü
leik) számára a legégetőbb anyagi problémát jelenti.
A lakáshoz jutás megnehezülésének egyik oka, hogy
folytatódott, sőt felgyorsult az 1976 óta tartó ten
dencia, hogy az épített lakások száma csökkent, 1990ben már csak 44 ezer vol. Ennek fő oka, hogy az
állami erőből történt lakásépítés, amely az 1970-es
évek első felében még az összes új lakásnak egyharmadát alkotta, 1990-re egészen minimálisra, alig
több, mint 3000-re csökkent. A másik ok az építési
és vásárlási költség rohamos -az átlagos inflációnál
gyorsabb — emelkedése. Azt, hogy milyen erőfeszí
tésbe kerül egy új lakás egy fiatalember számára,
érzékelteti a következő két adat: 1989-ben az OTP
beruházásban épült és azután értékesített lakások
átlagos ára egy négyzetméterre számítva 21 ezer Ft
volt, ugyanebben az évben az átlagos havi nominál
bér 10 ezer Ft volt, tehát egy 50 m2-es lakás ára
105 havi átlagbér összegével volt egyenlő, másszóval
9 évig kellett egy ilyen lakás árának kifizetéséért
dolgozni.
Az a tény azonban, hogy 1990-ben már majdnem
2 millió volt a személygépkocsik száma (és 1989-hez
képest több mint 200 ezerrel nőtt), mutatja: a társa
dalom egy nem jelentéktelen rétege meglehetősen
jómódú. Így ma már minden második háztartásra
jut egy személygépkocsi. (A háztartásoknak keve
sebb, mint fele birtokol személygépkocsit, mert né
mely háztartásban két személygépkocsi van.)
Az anyagi életszínvonal és életkörülmények terü
letén jelentkező problémák szerintem kevésbé súlyo
sak és rövidebb távon belül megoldhatóaknak lát
szanak, mint a népesedés alapvető tendenciái és
azok hatásai. Tudjuk, hogy az 1950-es évek vége
óta kevesebb gyermek születik, mint amennyi a szü
lők nemzedékének egyszerű utánpótlásához szüksé
ges lenne. Az 1930 óta született nemzedékek egyike
sem hoz világra annyi gyermeket, mint ahány em
berből a szülők nemzedéke áll. Emellett az 1960-as
évek közepe óta romlott a felnőttek halandósága,
a férfiaké nagyobb mértékben, úgyhogy születéskor
várható élettartamuk két és fél évvel rövidül, de a
30 és 64 éves életkor között a nők halálozási való
színűsége is emelkedett. E két negatív tendencia kö
vetkeztében 1981 óta minden évben többen haltak
meg, mint ahányan születtek. Az 1980-as évtized fo
lyamán ez 142 ezernyi népességcsökkenéshez veze
tett. (Ezenkívül 191 ezerrel csökkent a népesség a
kivándorlásnak a bevándorlás fölötti többlete követ
keztében.)
1990-ben — tulajdonképpen, meglepetésszerűen,
hiszen válságidőszakokban a halálozások száma nőni
és a születéseké csökkenni szokott — egy hajszálnyi
val kedvezőbben alakult a népesedés: a halálozások
száma kissé alacsonyabb volt, mint az 1984—1987.
évi csúcsidőszakban (de kissé magasabb, mint 1989ben), a születések száma pedig az 1976 óta tartó
lassú növekedés után ismét kismértékben megemel
kedett. Ezek a kis kedvező irányú elmozdulások nem
jogosítanak fel nagyobb derűlátásra, mert a szüle
tett gyermekek száma változatlanul körülbelül 10
százalékkal kevesebb, mint ami a szülők nemzedéké
nek változatlan reprodukciójához szükséges volna,
és a halandóságunk változatlanul a legrosszabbak
közé tartozik Európában.
Az elmúlt évtizedek legmegdöbbentőbb tendenciái
közé tartozott az öngyilkosság és az alkoholizmus
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állandó növekedése: az 1980-as évek közepének adatai
szerint körülbelül minden harmincadik magyar em
ber öngyilkosság következtében halt meg és körül
belül minden hatodik-hetedik férfi alkoholistává vált
élete folyamán. Az öngyilkosság növekedése 1984
után megállt, 1988-ban pedig körülbelül 10 százalé
kos csökkenés következett, ezt 1990-ben újabb, mint
egy 5 százalékos csökkenés követte. Az alkoholizmus,
amelyet a májzsugorodás okozta halálesetek száma és
a szeszesital-fogyasztás alapján szoktak becsülni, szin
tén nem nőtt, esetleg kissé csökkent. Nem tudjuk
megmagyarázni, minek köszönhető e két kedvező
irányú változás.
Az öngyilkossági arányszám azonban így is a vi
lágon a legmagasabb és az alkoholizmus elterjedtsé
ge is a legmagasabbak közé tartozik. Az utolsó év
ben több szociológiai vizsgálat próbálta ennek hátte
rét tisztázni. Egy 1988. évi lelki egészség-adatfelvétel
alapján Kopp Mária és Skrabski Árpád arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy a felnőttek 15 százaléka
súlyosabb, 17 százaléka enyhébb neurotikus tünete
ket mutat, egy másik kérdéscsoport alapján vizsgál
va pedig 3 százalék súlyos, 5 százalék közepes és 17
százalék enyhe depressziós tüneteket mutat. Azt,
hogy a magyar társadalom lelki egészségével súlyos
problémák vannak, az 1990. évi adatfelvétel is meg?
mutatta: a megkérdezettek 40 százaléka mondta,
hogy gyakran vannak alvászavarai, 45 százaléknak
gyakran fáj a feje, 53 százalék gyakran kimerült,
59 százalék gyakran feszült, 25 százalék hetente több
ször szed altatót, nyugtatót, fájdalomcsillapítót.
Ha ennek mélyebb okait kutatjuk, akkor egyrészt
a rendkívüli módon feszült, sok munkával és kevés
pihenéssel járó életmódot említhetjük.
Az 1990. évi adatfelvétel alapján azonban egy má
sik okra is rá lehet mutatni. A megkérdezettéknek
48 százaléka teljesen egyetértett azzal, hogy „nem
nagyon érdemes tervezgetni, távolabbi életcélokat
kitűzni”, 59 százalék pedig azzal, hogy „az eszmé
nyek, célok, elvek olyan gyorsan változnak, hogy az
ember azt sem tudja, miben higgyen, mi szerint él
jen”. Azt mondhatjuk tehát, hogy a magyar társada
lomban nagyon elterjedt az egyéni élet kilátástalanságának a tudata és az érték- és normaválság. A
szociológia ezeket a jelenségeket szokta némelykor
az anómia fogalmával, máskor az elidegenedés fo
galmával leírni, továbbá az öngyilkosság és az alko
holizmus, valamint a mentális betegségek elterjedt
ségét ezzel a két fogalommal próbálja magyarázni.
A bemutatott adatok alapján meg lehet fogalmaz
ni egy olyan hipotézist, hogy a magyar társadalom
ban a legsúlyosabb, legnehezebben megoldható prob
lémák az anómia, az elidegenedés, az érték- és nor
maválság, az életminőség területén vannak. Mivel
a vallás értékeket ajánl és erkölcsi normákat fogal
maz meg, ide lehet kapcsolni Tomka Miklós közlése
alapján azt az adatot, hogy 1990-ben folytatódott az
az 1978 óta megfigyelt tendencia, hogy a magukat
vallásosnak mondók aránya nőtt. 1991 januárjában
a megkérdezett felnőttek 16 százaléka mondta magát
az egyház tanításai szerint vallásosnak és 53 száza
lék a maga módján vallásosnak. Úgy gondolom, hogy
az utóbbi 53 százalékot a vallással szemben nyitott,
a vallás iránt érdeklődő embereknek tekinthetjük,
tehát elsődleges „missziós területnek”. Az „egyház
tanítása szerint” vallásosak — akiknek aránya kü
lönben valamivel nagyobb a rendszeresen, hetente
istentiszteleten vagy más vallási alkalmon részt ve
vők arányánál, — kisebbséget alkotnak a mai ma
gyar társadalomban.
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Frenkl Róbert országos felügyelő:

Politikai teológia (?!)
Az Evangélikus Élet karácsonyi számában Lukáts
Miklós írt cikket e „tárgyban”, többek között rea
gálva korábbi (december 1. Ev. Élet) azonos című
írásomra.
Első reakcióm a „felejtsük el” volt, annyira elszomorítóan visszaigazolta számomra a reflexió —
kulturált módon — azt, amit nem tartok helyesnek,
aminek a durvább megnyilvánulásai ellen léptem fel
cikkemben. Több beszélgetés után azonban meg kel
lett változtatnom áláspontomat. Ugyanakkor nyil
vánvaló, hogy a téma további vitája nem lenne sze
rencsés az Evangélikus Életben, ezért kértem a Lel
kipásztort a közlésre.
Amiért folytatni kell, az nem annyira a nézetek
eltérő volta — kaptam pozitív és negatív visszajel
zéseket is, ez természetes, valójában kívánatos —,
hanem azok a tanácsok, hogy „eszedbe ne jusson
reagálni!”, „nehogy folytasd!” stb. Lukáts Miklós
kedves egyénisége, egyházi múltja, levelező teológus
mivolta, korrektsége .. . alapján, egyszerűen nem
lenne tisztességes félni tőle, „ÁEH pozícióban” hagy
ni. Az egyház számára is nagy csapda a visszanyert
szabadság első napjaiban ismét felvenni a köteléket.
Jól tudjuk: a vezetők kultuszának a kialakulásában
azok is részesek, akik elkezdenek félni tőlük, akkor,
amikor talán még megállítható, fékezhető a folyamat.
A csapda: okkal, joggal félünk a Miniszterelnöki
Hivatal politikai államtitkárával folytatandó vitától,
hiszen neki meghatározó szerepe van az egyház
jelenlegi életében, többek között szava döntő lesz az
ingatlan-visszaadásokkal kapcsolatos vitákban. Elte
kintve attól, hogy ez a félelem méltatlan az adott
személy számára, elviselhetetlen a félelemteli múlt
után, hitelteleníti a megújulásra vonatkozó szándé
kainkat.
Ezért írok.
Vitatott cikkemben annak a jelenségnek a káros
voltát próbáltam bizonyítani, amikor politikai, fő
ként napi politikai döntéseket keresztyén frazeoló
giával próbál valaki erősíteni. Rögtön az első mon
datban említem, hogy a „politikai teológia” kifejezés
talán jobb híján jutott eszembe a jelenség megneve
zésére. A téma egyébként szinte kimeríthetetlen,
gondoljunk csak a kereszteshábarúkra, a világhábo
rúkban megáldott fegyverekre, a békepapokra . ..
Lukáts Miklós tulajdonképpen csak írásom címét
veszi kölcsön — ezért sem gondoltam szükségsze
rűnek folytatni a témát — és megpróbál pozitív tar
talmat adni a fogalomnak Ennek létjogosultságát
eleve nem lehet kizárni, gondoljunk csak — egyébkénti véleményünktől függetlenül — a felszabadítás
teológiájára, pusztán annak megerősítésére, hogy
ilyen próbálkozások vannak ma is és bizonyára lesz
nek a jövőben is.
Cikkemmel a szerző csak annyiban foglalkozik —
a záró bekezdés kissé érthetetlen negatív minősítésén
túl —, hogy korrekt ember lévén, legfontosabb konk
rét példámról, a bűnbocsánat kérdéséről elismeri,
hogy igazam van, de úgy véli, hogy egy teológiailag

meggondolatlan válaszból túlzottan következtetek.
Csakhát egyrészt ez nem teológiai, hanem politikai
válasz volt, keresztyén mázban és én ez ellen emel
tem szót ebben és minden más esetben. Más kérdés,
hogy ez esetben kiáltó volt a „máz” és a mondani
való konfliktusa.
Minden egyéb kérdés, amiről Lukáts Miklós ír,
csaknem független a cikkemtől. Ma „csúsztatásnak”
szokták nevezni, ahogy összefüggésükből kiragadott
mondatokat saját értelmezésében vitat, belekeverve
kormányt, parlamentet, végképp belebonyolódva az
aktuálpolitika csapdáiba. Nem kívánók élcelődni, po
litizálni sem, dehát önmagában csupán az a tény mi
nősíti a kormányt és a parlamentet, hogy demok
ratikusan választották őket? A parlamentben egyéb
ként sokféle ember ül, nem hiszem, hogy egyáltalán
helyes érdemi vitában kormányt és többpárti parlamentet együtt említeni. A „purifikátorok” és az
„ilyen korszak” kérdésre egyszerű a válasz. A dikta
túra, a terror, az igazság lábbal tiprása utáni kor
szakokban jelennek meg — jellemzően — az igazság
bajnokai, akik túllihegik — többen önvédelemből —
az igazság, a valós értékrend helyreállításának a ter
mészetes igényét. Itt most nem részletezem tovább
ennek a gondjait, csak annyit, hogy a kormányra
egyáltalán nem jutott eszembe gondolni e témánál,
képviselőkre szükségszerűen, de a kérdéskör nem
korlátozódik az úgynevezett politikai elitre, bár az
igaz, hogy ott a legérzékenyebb. Kiragadott kifeje
zéseim közül sajnálom, hogy leírtam a „magát ke
resztyénnek is minősítő új hatalom” gondolatot. Per
sze egész más összefüggésben, mint ahogy ezt Lu
káts Miklós felhasználja. Azért sajnálom mégis, mert
ezzel a kifejezéssel magam is kissé azt gyakorlom,
ami ellen küzdök, a „politikai teológia” frazeológiá
ját alkalmazom.
Sajnos, már nem tehető jóvá, hogy egyházi lap
ban politikai érvelés, megfelelő szerkesztőségi kom
mentár nélkül megjelent. Márpedig a keresztyén em
ber szabadsága, tág határok között, hogy melyik
párttal, milyen felfogással rokonszenvez. Mosolyog
nék, ha nem lenne meghökkentő, hogy 1991-ben lu
theránus lapban vezető pártpolitikus deklarálja, ho
gyan kell „hívő politikusnak” állást foglalni aktuá
lis politikai kérdésekben. Ezt nevezi pozitív politikai
teológiának. Emiatt kellett írnom, ez ugyanis sokkal
megtévesztőbb, teológiailag tévesebb, mint az a je
lenség — szintén igen veszélyes! —, ami ellen írtam.
Tehát én egyszerűen a keresztyén szóhasználat poli
tikai alkalmazását, az összefüggésükből kiragadott
igékkel való argumentálást helytelenítettem.
Lukáts Miklós pozitív „politikai teológiája” sokkal
mélyebb kérdéseket vet fel, amelyekkel — lévén,
hogy valódi teológiai problémák — én nem is fog
lalkoztam, de igen jó lenne, ha hozzáértő teológus
elemezné őket. Véleményem szerint ez nem jó meg
közelítés. Engem egyszerűen megdöbbentett a héza
gos beszámoló a sárospataki együttlétről , a „hívő
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politikus”, a „hívő ellenzéki politikus” mozgásteréről.
Úgy vélem, mint egyszerű keresztyén ember, hogy ez
félreértés. Van politikus, van kazánkovács, van mér
nök, aki hívő. Hívő mivoltuk, Istenhez fűződő kap
csolatuk, személyes ügyük. Akkor jó politikusok, ka
zánkovácsok, mérnökök, ha legjobb tudásuk szerint,
tisztességesen látják el feladatukat és tetszésük sze
rint rokonszenveznek magukat keresztyénnek nevező
vagy más pártokkal.
Az egyház pedig nem tesz, nem tehet különbséget

magukat hívőnek megjelölő és egyéb politikusok kö
zött, állam és egyház szétválasztása után különösen
nem. Örülnek, örülök, ha istentiszteleteken mások
kal együtt vezető politikusokat is látok kedves temp
lomomban. De ez személyes öröm. És az egyház és
az állam közötti hivatalos tárgyalásokon nem szem
pont, hogy a tárgyalópartner jár-e templomba, ha
nem az az igény, hogy a megállapodásokat korrektül,
nem avatkozva a másik illetékességébe, hajtsuk végre.
Hosszú az út.

ADÓVÁLTÁS A MAGYAR RÁDIÓBAN
Nem örülünk . . .
Egyértelműen azért szorult
egykor a rádió vallásos félórája
a vasárnap korai órájára, hogy
a szabadnapon sokáig pihenni
akarók ne hallgassák, s ezáltal
kisebb legyen a hallgatóság szá
ma. Az előző évtizedek tudatos
egyházpolitikája ezt sugallta. Az
elképzelés nem érte el célját, hi
szen nagyon sokan keltek fel,
hogy a rádiós istentisztelet része
sei legyenek. Sőt az ökumenikus
igyekezet egyik bástyájává lett a
vasárnap 7 órai Petőfi műsor. A
legtöbb hallgató nemcsak saját
felekezetének alkalmait hallgatta,
hanem a többi egyházi közösség
adását is.
Most végre „helyére” került a
rádiós istentisztelet!? Tényleg a
helyére? Az időpont valóban
jobb. Egyházi igény volt rá! (Bár
az az érzésem, hogy a hétvégén
utazók, kirándulók számára ezzel
megszűnik az indulás előtti ige
hallgatás lehetősége. Ezt azonban
nem kifogásolom. Olyan időpon
tot, amely minden rétegnek, kor
osztálynak, szituációnak megfelel,
úgysem lehet találni.
Amit azonban kifogásolok, az
az adóváltás. Az eddigi Petőfi
adó helyett e műsorok átkerültek
az URH rádióba. S az URH sáv
nem fogható mindenütt az or
szágban. Szekszárdon antennával
a vétel szinte lehetetlen. Tudom,
ez csak egy kis negyvenezres vá
roska, de sok ilyen hely van.
És . . . Van ahol kitűnő vételi vi
szonyok mellett is ott az aka
dály: a leginkább rászoruló,
ágyhoz, vagy szobához kötött
idősek nem tudják fogni, hiszen
a régi készülékeken általában
nincs URH sáv.
Megdöbbentő volt az az indok
lás, amit Szalay Zsolttól az MR
egyik műsorigazgatójától riport
ban hallottam, Ő azt mondta,
hogy elsősorban a templomba
nem járó értelmiség hallgatja
ezeket a műsorokat. Nekik van
URH-s rádiójuk. Az idős nénik
pedig
úgyis
elmennek
a
templomba.
Ezt a több szempontból ten
denciózusnak tűnő magyarázatot
nem tudom elfogadni. Több
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szempontból sem: az értelmiség
is - jár. templomba, sőt esetleg
előtte rádión tó meghallgatják, s
az idős nénik valóban a régi
Orion, vagy nép-rádióval a Kos
suthon és a Petőfin kívül, mást
nem tudnak hallgatni. (Azt már
csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a kórházakban gyakran
előforduló ágymelletti fejhallga
tás rádió csak a középhullámú
adókat sugározza. S nem kell ta

lán külön mondanom, hogy ne
kik valóban csak ez az egy lehe
tőség van arra, hogy istentiszte
leten vegyenek részt.
Ezért kérem, ha lehetséges és
ha valóban az a cél, hogy a rá
dió a hívő embereknek is szól
jon, kerüljön vissza a vallásos
félóra a középhullámra!
Szekszárd, 1992. január 12.
Ifj. Hafenscher Károly

Lapzárta után érkezett:
A Magyar Rádió elnöke és munkatársai és a Történelmi Egyházak és Fe
lekezetek, valamint a magyarországi zsidóság képviselői megbeszélést foly
tattak a vallási műsorok sugárzásáról.
A Magyar Rádió 1992. március 29-étől az istentiszteleteket a Kossuth rádió
középhullámú és ultrarövidhullámú sávján egyaránt közvetíteni fogja min
den vasárnap délelőtt 10.05-től 11.00 óráig.
Az egyházak vezetői azt kérték, hogy vasárnap délelőttönként a középhul
lámú és ultrarövidhullámú sáv szétválasztásával — egyidejűleg — mind
római katolikus, mind protestáns istentisztelet közvetítésére nyíljék lehe
tőség. A rádió elnöke erre a kérdésre a következő tárgyaláson fog vá
laszt adni.
Budapest, 1992. január 28.
*

A Magyar Televízió és a magyarországi történelmi egyházak vezetői 1992.
január 29-én tartott tanácskozásuk során megállapították:
1. Mind a Magyar Televízió, mind a magyarországi egyházak és felekeze
tek közös munkájukkal népünk erkölcsi és kulturális felemelkedését kí
vánják szolgálni.
2. A résztvevők megállapodnak abban, hogy február második felében foly
tatják a műsorokról való konkrét megbeszéléseket.
3. Szükségesnek tartják mindkét oldalról a Rádió és Televízió Törvénynek
mielőbbi megalkotását, a végső megállapodás ennek alapján történ
het meg.
4. A Magyar Televízió ajánlatában havonta egy istentisztelet közvetítését
vállalja és évi három ünnepi alkalmat.
A hétközbeni műsorok az 1990-ben történt megállapodástól elcsúsztak
ugyan, de a Televízió azokat állandó, és a korábbiakhoz közelítő idő
pontokban sugározza.
5. A jelenlévők sajnálatosnak tartják az ez ügyben történt szélsőséges
pártpolitikai megnyilvánulásokat, amelyektől elhatárolják magukat.
Budapest, 1992. január 29.

A Theológiai Szemle új szerkesztő bizottsága
A M a g y a ro rsz á g i E g y h á z a k ö k u m e n ik u s T a n á c s á n a k (MEÖT) fo ly ó ira ta ú j sz e rk e sz 
tő sé g e t k a p o tt a M EÖT 1991. n o v e m b e r 4-én ta r t o tt k ö zg y ű lésén . Az ú j sz erk e sztő
b iz o ttsá g 1992. J a n u á r 28-án ü lé s e z e tt e lő szö r és m e g v á la s z to tta tis z tik a rá t.
F elelő s s z e rk e sz tő : B ó n a Z o ltá n a M EÖT titk á r a , re f. le lk é s z ; olvasó sz e rk e sz tő :
T eg ez L a jo s re f. lelk ész.
A s z e rk e sz tő b iz o ttsá g e ln ö k e : D r. H a fe n sc h e r K á ro ly c. teol. ta n á r ev. lelkész.
A s z e rk e s z tő b iz o ttsá g ta g ja i: d r. B e rk i F e riz e s p e re s a d m in is z tr á to r (o rth o d o x ),
d r. B o ly k i Já n o s teo l. ta n á r (ref.), d r. B ö lcsk el G u sztáv ta n á r (ref.), G y ő ri K o rn él
le lk ip á s z to r (b a p tista ), H o rv á th B a rn a le lk ip á s z to r (ref.), S z u h án szk l G á b o r le lk ip á s z to r (m e th o d lsta ), d r. R euss A n d rá s teol. ta n á r (ev.).
Az ú j sz e rk e sz tő b iz o ttsá g a 35. é v fo ly a m á b a lép ő la p o t m in d fo rm á já b a n , m in d
ta r ta lm á b a n m e g a k a r j a ú jíta n i és m in d e n ta g e g y h á z te o ló g u sa in a k , le lk é sz e in e k
m u n k á já r a szám it.
A sz e rk e sz tő sé g e lm e : B p. H., B im b ó u. 127. ö k u m e n ik u s T a n á c s iro d á ja .
T e le fo n : 115-0031.

AZ IGEHIRDETÖ MŰHELYE

Böjt 1. vasárnapja. Textus: Mt 16,21—27*

Böjt 2. vasárnapja. Textus: Mt 20,20—28

Exegézis:
Alapigénk két egységből áll: a) Jézus először szól
tanítványainak keresztútjáról, amely heves tiltako
zást vált ki Péterből (21—23). b) Jézus tanítványá
nak is vállalnia kell a keresztutat. Mindkét rész már
a hagyományozás korai szakaszában szorosan kapcsalódhatott Péter Cézárea Philippinél kimondott hit
vallásához. Azzal nyelvi és tartalmi egységet alkot.
Ez a hármas egység fontos helyet kapott a szinopti
kus elbeszélésben. Máténál és Márknál a mértani fe
lezőponton, Lukácsnál az „utibeszámoló” előtt.
Jézus első ízben hagyja jóvá, hogy valaki őt a
megígért Messiásnak tekintse. De éppen ezért rög
tön világossá is teszi az övéinek, hogy szabadító mű
vét a kiszolgáltatottság, a szenvedés és halál vállalá
sával viszi végbe. Mindezt nem valamiféle megmá
síthatatlan végzet követeli tőle, hanem Isten akara
tából „kell” így lennie, aminek ő önként és engedel
mesen veti alá magát. Nem egy kutató véli úgy,
hogy itt a húsvét utáni gyülekezet vetíti vissza Jézus
földi életébe a maga- hitét (vaticinum ex eentu).
Pedig Jézusnak számolnia kellett-a prófétai sorssal
(Mt-23,37—39). Sőt, Ézsaiás 53 .alapján reményked
hetett az engedelmes halál szabadító erejében is. Én
magam bizonyos vagyok abban, hogy aki a Gonosz
hatalmának megtörése érdekében tanítványaitól a
rossznak jóval való viszonzását és az ellenség iránti
szeretetet várja el, maga is tudatosan ezt az utat vá
lasztotta.
Péter megütközik Jézus bejelentésén, és erővel is
vissza akarja tartani a keresztúttól. Nemcsak a Mes
ter iránti szeretet dolgozik benne. Alighogy Mes
siásnak vallotta Jézust, máris elfogadhatatlannak
tartja azt a módot, ahogy Jézus küldetését teljesíti.
Elébb még Istenre hallgatott Péter (17. v.), most
emberi módon gondolkodik Isten hatalmáról (23. v.).
„A megígért Szabadító nem eshet áldozatául az
igazságtalanságnak. Sokkal inkább ő fog véget vetni
minden igazságtalanságnak.” (Goppelt) Isten akara
tának erőszakos érvényesítését azonban Jézus sátáni
kísértésnek minősíti és elutasítja, mégha a jószán
dék leplébe burkolódzik is. Péter tiltakozása „szkandalonná” buktatóvá válhat Jézus számára, mert Pé
ter ki akarja kerülni a kereszt „szkandalonját”
(lKor 1,23).
Jézus választása meghatározza a tanítvány sorsát
is. Nem kényszerű sors ez, a döntés rajtuk múlik.
Ha részesei kívánnak lenni (thelei!) a Jézus által
végbevitt eszktológikus szabadításnak, nekik is Jé
zus útját kell választaniuk. Magukban kell látniuk
az ellenfelet. Szembe kell szállniuk jogosnak tűnő
igényeikkel, fel kell venniük olyan szenvedések ter
hét is, amit elkerülhetnének. Hiszen aki nem tudja
haszontalan és káros szemétként összetörni saját
igazságát, mit tud kezdeni Krisztus igazságával?
(Fii 3, 7—9). Aki nem tudja elviselni az ellenséges
indulatot, hogyan képviselhetné Krisztus keresztig
elmenő szeretetét? A nyerés és vesztés mérlegelésé
nél ne emberi értékrend alapján döntsünk, hanem
tanuljunk Krisztus keresztjéből (25—27. v.).

Exegézis :
Jézus a tanítványait tanítja a tanítványi közösség
belső rendjéről. Mégsem ezoterikus tanítás ez, mert
belőle a kívülálló is megtudhatja, hogy mire számít
hat Jézusnál. Jézus szavait a tanítványok magatar
tása váltja ki. A Zebedeus-fiak — Máténál anyjuk
kal együtt — a legbefolyásosabb pozíciókat kérik
Jézustól eljövendő országában. Ez a nagyratörő kí
vánság kiváltja a többi tanítvány bosszankodását,
hiszen őket is ugyanabból a fából faragták. A „ver
sengés” bűne már kezdettől fogva sok baj forrása
lett Krisztus népében (lKor 1,10—13; Fii 2,3 stb.).
Meglepő, hogy Jézus nem szerénységre inti a ké
relmezőket. Nem tudjuk, tisztában volt-e a két ta
nítvány azzal, hogy Krisztus uralma alatt a pozíció
mindig feladatot is jelent. A feladatok vállalásában
pedig nincs helye a szerénységnek. Vö: lKor 15,10.
Vágyakozhat-e komolyan valaki egy olyan világ
után, amelyben Isten akarata megvalósul, ha ezért
nem alkar minden tőle telhetőt megtenni? Nagynak
lenni az Isten országában a legigazabb életprogram
arasznyi létünk számára.
Csakhogy valóban nem sejtjük, mire adjuk a fe
jünket. Mert nagyon különös, ellentmondásos út az,
amelyen valami érdemlegeset tehetünk Isten ügyé
ben. A két tanítvány, mint annyi kegyes abban a
korban, szentül meg volt győződve arról, hogy igaz
ságosabb világot tudna teremteni, ha Isten az ő
kezébe adná a hatalmat. Jézus viszont ráébreszti
őket, hogy a Gonosz hatalmát csak egyféleképp le
het megtörni, és ennek nagy ára van. Ez csak akkor
lehetséges, ha mind ő, mind pedig tanítványai ké
szek „a „poharat” kiinni. Az ószövetségi párhuza
mok szerint (Jer 25,15; Ész 51,17; Zsolt 75,8) ez a
pohár nem csupán szenvedéssel, hanem sokkal in
kább Isten haragjával van tele (Vö: Mk 15,34 és p.).
Jézus és a tanítványai tehát nem Isten Ítéletének
végrehajtói, hanem elhordozói. Hogy ebből a ha
talomból ki milyen helyen és mértékben részesül, az
az üdvösséget szerző Isten szuverén döntésén múlik
(Jn 3,27).
Az önmegtagadásnak (1: előző vas. textus!) és a
„pohár kiürítésének” végső értelme nem a kegyes
teljesítmény, hanem mások, a felebarát szolgálata.
Jéuzst, Isten „Szenvedő Szolgáját” is ez vezette a
keresztúton (28. v. = Ézs 53,10kk.) Figyeljük meg:
Jézus most sem akarja letörni tanítványai ambí
cióit (26. v.). De anélkül, hogy lkárhoztatná az aláés fölérendeltségnek az emberi társadalomban kiala
kult rendjét, világossá teszi, hogy Isten nagy szaba
dító offenzívájában fordított hierarchia érvényesül.
Nem azok viszik sokra, akik sok embert tartanak
hatalmukban, hanem akik sokaknak szolgálnak.
Ezért vallhatjuk Jézust legfőbb Urunknak.

* A böjti előkészítőket m ár közöltük, rnost a böjti va
sárnapok igéinek exegézisét még időben — adjuk segít
ségül.

Böjt 3. vasárnapja. Textus: Jn 1,29—30
Exegézis:
Mind a négy evangélium feljegyzi Keresztelő Já
nos Jézusról szóló tanúságtételét. János evangéliuma
azonban többek között ebben is eltér a másik három
evangéliumtól. Eltér az időpont tekintetében. János
nál Jézus keresztségét követi (32—34. v.!). De tar
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talmi szempontból is. A szinoptikusoknál Keresztelő
rejtélyesen szól az utána jövőről, aki nála jelentő
sebb lesz, és aki a Lélek erejével viszi végbe azt a
fordulatot, amit a jánosi keresztség jelképez. A Qforrás ezenkívül még az Eljövendő ítélő funkciójára
is hangsúlyt helyez (Mt 3,11b—12; Lk 3,16b—17).
János evangélista viszont a Keresztelőt a bárány
szimbolika alkalmazásával Jézus engesztelő szolgála
tának tanújává teszi.
A kutatók jelentős része a szinoptikus tudósítást
tartja történetileg hitelesebbnek. Szerintük a já
nosi megfogalmazásban már a húsvét utáni gyüleke
zet hite szólal meg. J. Jeremia s, H. W. Wollf, J.
Schneider azonban lehetségesnek tartja, hogy a „bá
rány” szó mögött az arám „talja” kifejezés áll,
amely egyaránt jelenthet bárányt és szolgát is. Nem
elképzelhetetlen tehát, hogy már a Keresztelő meg
látta a keresztségének magát alázatosan alávető Jé
zusban az Ézs 53-ban megígért Szolga-Messiást.
Veöreös Imre a bultmanni felfogást követve, azt
állítja, hogy a Bárány szimbólumban jelentkező en
gesztelő funkció „nem jellemző János teológiájára,
hanem egyszeri az evangéliumában” (Diakónia
1991/2 74. o.). Holott a kereszt gyógyító, életet adó,
gyümölcsöt termő (Ézs 53,10k) erejéről szóló tanú
ságtétel át meg átszövi az evangéliumot (Jn 3,14;
6,51!; 10,11; 12,23—24!; 17, 19 stb.). Jézus keresztre
emeltetése az ő megdicsőülése. Éppen azért, mert az
ő értünk hozott áldozatában tört be Isten irgalmas
szeretete a világba. Nem pedig az utolsó lépcsőfok a
mennyei dicsőségbe, mint ahogy Bultmann gondol
ja. Jézus nemcsak „transzparens”, hanem szabadító
Ür is.
A Keresztelő tanúságtételének jánosi megfogalma
zása olyan, mint egy aprólékosan és tökéletesen ki
csiszolt gyémánt. Igazi meditációs anyag. Az evangé
lista a feltámadott, élő és közöttünk munkálkodó Űr
ről szól evangéliuma minden mondatával (20,31). De
ez az Űr mindörökre a Bárány marad, aki önmagát
adta értünk bűnösökért. A görög „amnosz” szó csak
ritkán jelöli az Űjszövetségben ezt a négylábú házi
állatot, s mindig olyan esetben, amikor engesztelő
áldozatként szerepel (lPt 1,19). Nem kétséges az
összefüggés Ézs 53,7-tel, ahol a LXX ugyancsak
„amnosz”-szal fordítja a héber „ásám” szót (Vö.
Csel 8,32kk). De bizonyára közrejátszik a szabadu
lást szerző „páskabárány” szimbolika is a több je
lentést szívesen egy képbe sűrítő evangélistánál.
A Bárány Istené. Tehát Isten hozta meg ezt az ál
dozatot, és nem emberek. Azt adta oda, „aki János
előtt lett”, a preexisztens Igét, az Isten Fiát. Benne
Isten vette magára a bűnt., — A bűnről van szó
egyesszámban. Ezt érthetjük minden bűn foglalata
ként. De tekinthetjük az alapbűnnek is, amely abban
áll, hogy a világ elutasítja a felé szeretettel közele
dő Istent (1,5.10). — Ezt a bűnt a Bárány elveszi?
Vagy hordozza? A görög „airó” ige jelentésébe
mindkettő belefér. Bizonyára úgy veszi el, hogy hor
dozza. Meglepő, hogy a szó imperfektumban áll. A
Bárány folyamatos funkciójáról van szó! — A Bá
rány a „világ” bűnét hordozza. Műve' egyetemes je
lentőségű. Isten ezzel az előjellel látta el a bűnnel
megvert világfolyamatot. Nyilvánvaló, hogy a Bá
rány műve azoknak jelent szabadulást, akik hittel
élnek belőle (1,12). De számomra ez csak azért je
lenthet szabadulást a bűn és minden következménye
alól, mert a lehetőség kivétel nélkül mindenkié.

Böjt 4. vasárnapja. Textus: Jn 6,30—40
Exegézis:
Alapigénk a kenyércsodát követő vitabeszéd egy
részlete. Mondanivalóját csak ebben az összefüggés
ben érthetjük helyesen.
Jézus vitapartnere a vallásos embereket is ma
gába foglaló, hitetlen emberiséget megtesítő „zsi
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dóság”. Az ember alapjában véve hitetlen. Gon
dolatai és szándékai „más srófra járnak” mint
Istené. Ez nyilvánul meg Jézus kijelentéseinek föld
hözragadt „félreértéseiben” (6,34. Vö: 4,15!). „A sö
tétség fogadta be ö t.” (1,5). Jézus nem a hitetlen
ség ellen folytatja kiélezett, sokszor késhegyig menő
vitáját velük, hanem azon fáradozik, hogy megnyer
je őket Isten számára. Természetesen, mint mindig,
Jézus igéje polarizál. Egyesek hitre jutnak, mások
hitetlensége pedig nyilvánvalóvá lesz (6,60!).
János a kenyércsodát nem spiritualizálja el. Vi
szont a testi éhséget kielégítő jézusi csodát „jelnek”
tekinti, amely túlmutat önmagán. Jézus nemcsak
egy időleges és esetleges problémán akar átsegíteni,
hanem alapvető megoldást kínál. Mert nemcsak az
a baj, hogy problémákkal kell megküzdenünk, ha
nem főként az, hogy az egész létünk problematikus.
A transcendencia, amely Jánosnál a személyes Isten
aktív jelenléte, hiányától szenvedünk, s mindaddig
„éhezünk és szomjazunk” (35. v.), amíg ezen a téren
változás nem történik. A korabeli zsidóság számolt
azzal, hogy a messiási üdvkorban megismétlődnek
majd az exodus csodái. Manna hull újra az égből
(Syr Bar 29,8). De ez nem az igazi „mennyei ke
nyér”. Mert a „menny” nem felettünk van, hanem
ott, ahol Isten van jelen. Jézus az, aki Tőle jött,
aki valóban nem e világból való.
„Én vagyok az élet kenyere” — válaszol Jézus a
csodaváróknak. Benne az „én vagyok” — ez az élő
Isten titokzatos önmegjelölése az Ószövetségben
(2Móz 3,14; Ézs 42,8), a feltétlen és értünk Létező
van közöttünk. Tőle ered minden élet, és ő teszi
Jézus által élni érdemes életté. A kenyér fogyasztva
válik életté. A transcendens éhség és szomjúság
megszűnéséhez ezért nem elég a Jézussal való sze
mélyes kapcsolat, hanem halálának javaiból is része
sednünk kell (6,54!). („artosz tés dzóész” = gen. obj.!)
A Jézusban felkínált élet ajándéka azoké, akik
„látnak és hisznek” (36.40. v.), vagyis akik hittel fo
gadják mindazt, amit a „testté lett Ige” evilágban
elvégzett. Ilyen hit azonban senkitől sem telik. Ez
Istenen múlik (37. v.). Ebből azonban senki se kö
vetkeztessen helyzete reménytelenségére. Sokkal in
kább a vigasztalást hallja ki: akit Isten Jézushoz
vezet, megbízható kezekbe kerül. Már most örök
élete van, amelynek a halál sem árthat, hiszen ö
„feltámasztja majd az utolsó napon” (40. v.).

Böjt 5. vasárnapja. Textus: Jn 2,13—22
Exegézis:
A templomtisztítás fontos mozzanata Jézus műkö
désének, mert mind a négy evangélista szükségesnek
tartja megemlíteni. Csakhogy míg a szinoptikusok az
utolsó hét eseményeként közlik, János Jézus fellé
pésének korai időszakára teszi. Karner számos érvet
hoz fel amellett, hogy a jánosi időzítés látszik hite
lesebbnek. Magam azon az állásponton vagyok, hogy
János teológiai érdekből hozza evangéliuma elejére.
Az egész evangéliumra jellemző a zsidó ünnepek és
kultusz iránti érdeklődés, és az esszénus gyakorlat
nak megfelelően éles kritikát gyakorol felettük. De
nem elégszik meg formális kifogásokkal, a prófétai
hagyományt követve, István vértanúhoz hasonlóan
(Csel 6,13k) a tartalom felől teszi őket kérdésessé. A
tét Isten igaz imádása (Jn 4,21kk).
A templom megtisztításának egyes mozzanatai lé
nyegében megegyeznek a szinoptikusoknál leírtak
kal. Eltér viszont Jézus feltűnő és megütközést keltő
cselekedetének indoklása. A szinoptikusok szerint a
gátlástalan haszonszerzés zavarja az imádságot, az
Isten felé fordulást. Jánosnál viszont Jézus szavaiból
az tűnik ki, hogy maga a kultuszt éltető vallásosság
alapjaiban elhibázott. Az Istenhez való viszony ke
reskedelmi ügyletté, alku tárgyává vált. Pedig az
igazi kultusz „egyirányú utca”, ahol Isten halmoz el

meg nem érdemelt ajándékaival (4,23). János közli a
tanítványok reakcióját is. Szerintük Jézus indulatát
az Ayja háza iránti buzgóság indokolja. Tette abból
a páratlan és különleges kapcsolatból ered, amely őt
az Atyához fűzi. Neki nemcsak joga, hanem külde
tése is az áldatlan templomi viszonyokon változtatni.
De ez a féltő szeretet Isten ügye iránt végzetessé is
válik számára. A „megemészt engem” Bultmann sze
rint belső őrlődésre utal. A Zsolt 69,10 azonban,
ahonnan az idézet származik, arról szól, hogy az Űr
háza iránti szeretet hozott a zsoltáros fejére gyalá
zatot, szerzett számára ellenségeket. A kultusz alap
jainak megkérdőjelezése és Jézus keresztje között
tehát szoros összefüggés van.
Jézus nem azért tisztítja meg Isten házát, hogy
azután üresen hagyja. Reá nem hivatkozhat semmi
féle ateista purifikátor, aki elvesz valamit, de nem
ad helyébe semmit. A régi helyébe felállítja „testé
nek templomát”, az igaz istenimádat helyét. János
ebben a kifejezésben — szemben Pállal — nem az
egyházat jelöli meg, hanem azt a testet, amelyet Jé
zus odaszánt értünk. Isten szeretetének ez az értünk
hozott áldozata az igaz istenimádat meghatározó és
éltető eleme. Jézusnak a templomról mondott sza
vai a szinoptikus hagyományban mint hamis tanúvallomás szerepel Jézus perénél. Tehát Jézus való
ban mondott ilyesmit. János azonban ferdítés nélkül
őrzi meg. A templomot nem ő, hanem a templomot
tőle féltők fogják lerombolni. A templom felépítésé
nek háromnapos határideje gonosz tréfa volna, ha
nem az ő feltámadására utalna. Feltámadása által
viszont időtálló helyet kapott Isten igaz imádata.

Böjt 6. vasárnapja. Virág vasárnap.
Textus: Jn 18,33—38

mint a földi hatalmasok, akkor az erőszak eszközei
vel gondoskodna biztonságáról.
„Nem vagy te mégis király?” — szakad ki Pilá
tusból erre fel a kérdés. Már nincs úgy meggyőződ
ve Jézus teljes ártalmatlanságáról. Jézus nem is
igyekszik meggyőzni őt erről, Ő olyan királylaki az
igazságot képviseli, s az igazság fölé még Pilátus
sem helyezi magát. „Így vált az igazságosztó Pilá
tus maga is megkérdezetté” — jegyzi meg J.
Schneider. Az „igazság” (alétheia) Jánosnál nem
azonos a mi görög filozófiában gyökerező igazság
fogalmunkkal. Számunkra az az igaz, ami megfelel
a tárgynak és valóságnak. De nem látom Karner
megfogalmazását sem kielégítőnek: „igaz az, aki
nem csal m eg. . . aki a maga igazi valóját adja”
(Testté lett Ige 35. o.). Ha így lenne, akkor maga
Isten is az igazság mértéke alatt állna. János szerint
maga Isten az, aki lényével és cselekvésével megha
tározza, mi az, ami megbízható (az Ószövetségben:
emet), és mi az, ami álságos, tarthatatlan. Ezért
az igazságot csak az tárhatja fel, aki az Istentől
„jön a világba”, és ezért ezt az igazságot nem lehet
logikai úton megragadni. Erről csak „tanúskodni”
lehet (37. v.). Akit maga Isten hangol erre az igaz
ságra, el is fogadja Jézus tanúságtételét (37 v.).
Alapigénk Pilátus sok fejtörést okozó híres vála
szával zárul: „Micsoda az igazság?” Kérdésében
őszinte érdeklődés, de cinizmusba fúló relativizmus
is rejtőzhet. Grammatikailag legvalószínűbbnek —
véleményem szerint — mégis az látszik, hogy kér
désével a politikailag dörzsölt Pilátus leértékeli az
igazságot: számít is valamit az igazság? Kérdése
megválaszolatlan marad. Aki így nyúl az igazság
dolgához, zsákutcába keveredik.
Az exegéziseket írta: Dr. Cserháti Sándor

Exegézis:
A kijelölt szakaszban ugyanaz a kérdés feszül
mint a jeruzsálemi bevonulást idéző óegyházi peri- VIRÁGVASÁRNAP
kópában: Názáreti Jézus, „nem vagy te mégis ki
Szemtől szemben Jézussal
rály?” (37. v.). Csak míg ott a kérdés Izrael zava
rát tükrözi, itt egy pogány ember, aki ráadásul a
Jn 18,33—38
tényleges politikai hatalom birtokosa, válik tanácsta
lanná.
Igénk két szereplője eddig is tudhatott egymásról.
Pilátus volt annyira jólértesült, hogy tudja: Jézus
A római hatalom (képviselőjének bizonyára voltak
nem jelent közvetlen veszélyt a római uralom szá emberei, akik pontos jelentésekkel szolgáltak a hely
mára. Ezért szeretné elkerülni a nyílt állásfoglalást, tartónak Jézus tevékenységéről. S az országban el
és Jézus ügyét vissza akarja utalni a szinedrium terjedt hírekből Jézus is ismerhette Pilátus kegyet
hatáskörébe, amely tudvalevően nem hozhat halálos lenségét és cinizmusát. Most azonban egymás köz
ítéletet (31. v.). A zsidó vezetők konoksága azonban vetlen közelébe kerültek. Mit jelent ez a Jézus-közel
arra kényszeríti, hogy Jézust személyesen is kihall ség Pilátus bzámára?
gassa (33. v.).
1. Jézus közelsége felébreszti benne az igazság
Pilátus kérdése arra vonatkozik, hogy Jézus a zsi utáni vágyat. Ebben a jelenetben mind a négy evan
dók királyának tartja-e magát, vagyis, hogy a poli gélium meglepően tárgyilagosan, elfogulatlanul raj
tikai uralmat igényli-e népe felett. Mert ha így len zolja meg Pilátus alakját. Mintha kiesne az érzéket
ne, akkor feltétlenül likvidálnia kellene Jézust. A len, durva római szerepköréből. Talán még az elfo
jánosd elbeszélés idáig együtt halad a szinoptikuso gulatlan bíró szerepéből is. „Te vagy a zsidók ki
kéval. A pilátusi kérdés azonban alkalmat ad az rálya?” „Mit tettél?” „Mi az igazság?” — teszi fel
evangélistának arra, hogy tovább szője a dialógust a kérdéseket Jézusnak. Lehet, hogy Jézus közelsége a
Jézus és Pilátus között. A kérdésre ugyanis nem legérzéketlenebb, közömbös szívet is meg tudja moz
lehet egyértelmű „nem”-mel felelni. Jézus igénye dítani?
valóban királyi, uralmát mégsem lehet politikai ka
2. Jézus közelsége alkalmat kínál Pilátusnak az
tegóriák közé szorítani. A kihallgatottból észrevétlen igazság megismerésére. Jézus hallgathatna, ahogy ezt
fordulattal vallató lesz, amikor Jézus Pilátust a róla Heródes gúnyos felszólítására meg is teszi. Pilátus
kialakított véleménye felől faggatja és állásfoglalás előtt beszél személye és küldetése titkáról. Vissza
ra készteti. Pilátus azzal tér ki ez elől, hogy ő nem nem térő, egyszeri lehetőség a pogány rómainak,
zsidó, s nem kíván csak reájuk tartozó vallási kér hogy megismerje az igazságot. Milyen tágölelésű,
désekben állást foglalni. De szeretné tudni, hogy mi türelmes szeretetről tanúskodik ez!
vel adott Jézus okot a zsidó vezetőknek erre a bő
Nagyhéten Jézus hozzánk is közel lép. Türelmes
szült támadásra (35b. v.).
szeretetével felkínálja mindenkinek: Ismerjetek meg
Jézus nem válaszol közvetlenül a kérdésre. To engem!
vábbra is ő tartja kezében a párbeszéd fonalát. Ő
3. Jézus nem erőszakolja rá magát senkire. „Az én
olyan király, akinek uralma nem földről való. Nem országom nem e világból való. . . az én szolgáim har
túlvilági uralom tehát, itt hat a mi világunkban — colnának.” Jézus nem mond le királyi méltóságáról,
ezt érzékelik a zsidó vezetők —, mégis más termé de elhárítja magától a földi hatalmasok módszereit.
szetű, mint minden földi uralom. Ha úgy uralkodna, Országa terjesztésének egyetlen eszköze az Istenről
65

való bizonyságtétel, amit itt — tekintettel a pogány bennünket. A „sokakhoz” tartozhatunk és naponta
megtapasztalhatjuk: ahol a bűnbocsánat, ott élet és
Pilátusra — világias nyelven igazságnak nevez.
Tanítványait minden időben kísértette az erőszak üdvösség van.
4. Mert én vagyok az, aki előtt távlatot nyit Jézus.
— akárcsak a lelki erőszak — alkalmazása. Könynyebb lenne így Jézus szolgálata? Igen, csak ez már „Nem iszom mostantól fogva. . . majd újra iszom
veletek Atyám országában.” Kétségek és félelem, a
nem lenne az igazság ügye.
4.
Jézus közelsége lehetőséget ad a döntésre: vele rövid együttlét öröme a jelen gyorsan pergő percei
vagy ellene? Elfogadjuk igazságát vagy elvetjük. Pi hez kötik a tanítványok gondolatait. Jézus a re
látusban megmozdul valami, mégsem mer vagy tud ménység nagy távlatára akarja felnyitni a szemün
Jézus mellett dönteni. „Mi az igazság?” — kérdi és ket. Velem lesztek Atyám országában! A szövetség,
a feleletet meg sem várva, kimegy. Nyugtalan lelki amit halálommal szerzők, egyszer teljessé lesz.
Milyen erőforrás ez a reménység! Nemcsak egy
ismerete ellenére Jézus ellen dönt.
Ismerős ez a magatartás. Valakiben felvillan a hit napra, egy életre szól. Boldog örömével beragyogja
parányi szikrája, aztán eloltja a józan helyzetfel a mindennapokat. Én vagyok, akit Jézus Isten or
mérés, a hatalom féltéséneik fagyos lehelete. Pilátus szágába vár!
Sárkányné Horváth Erzsébet
ként kerülnek szembe Jézussal, megmozdul bennük
valami, mégsem lesznek tanítványok.
Nagyihétbe lépve páratlan közelségbe kerülünk
Jézussal. Vajjon ez a közelség megismerésének és NAGYPÉNTEK
követésének alkalmává lesz-e életünkben?

Íme, az ember!
Jn 19,1—7

NAGYCSÜTÖRTÖK

Én vagyok?!
Mt 26,20—30
A megkésett előkészület izgalmai elsimulnak. Min
den rendeződik az ünnepi együttléthez. Együtt az
ünnepi asztal, a kölcsönkapott helyiség, a teljes tanítványi létszám. Olyan ez az est, mint amit más
években együtt ünnepelték, Jézus bejelentése azon
ban megtöri az ünnep áhítatát: „közületek egy el
fog árulni engem”. Szavai nyomán mégsem a tilta
kozás moraja fut végig a tanítványokon. Bizonyta
lanságukból, félelmükből egyetlen kérdésre futja:
„Én vagyok-e az, Uram?”
1. Tizenkétszer hangzik el egymás után: én va
gyok-e az? Senki nem biztos önmagában. Egy pilla
natra mind átérzik: milyen szörnyű mélységek
szunnyadnak bennük. Hiszen Jézus nem egy jellemtelen emberre, hidegvérű gonosztevőre céloz, ha
nem egyre a tanítványok közül. Akit elhívott, aki
átélte csodáit, aki hallgatta szavát. . . aki mégis el
árulja Jézust.
A tanítványok döbbent kérdése eljut-e a szívün
kig? Áitérezzük-e, mi mindenre lennénk képesek,
hogy nem vagyunk önmagunk urai a gonosszal szem
ben? Judás mindnyájunk csontjaiban ott rejtőzik.
Az igazi hit valahol itt kezdődik: mire lennék képes
én — nem a másik — önmagámban!?
2. Az (ilyen megdöbbenések bénító pillanataiban
tapasztaljuk meg legvilágosabban, mit jelent a ke
gyelem. Jézus ebben a helyzetben szerzi az úrvacso
rát. A bűneikre rádöbbenteknek kínálja fel kegyel
mét. Még Judásnak is. Az írásipagyarázók szerint
Jézus első válasza (aki velem együtt mártja kezét a
tálba) nem az áruló pontos megjelölése. Inkább a
neki adott utolsó haladék, hátba visszaretten, hátha
nem viszi véghez szándékát.
Ki méltó az úrvaosora vételére? E sokszor felve
tődő kérdésre Jézus nagycsütörtöki cselekedete ad
választ. Mindenkié a kegyelem. Nemcsak kétségek
közt kérdezhetem: én vagyok-e az? A megragadott
kegyelem bizonyosságával is mondhatom: én vagyok
az, Uram, akinek megbocsátottál.
3. Én vagyok az, aki ebből a kegyelemből élhetek.
A páska ünnepén nem csupán az egyiptomi szaba
dulásra, hanem a szövetségkötésre is emlékeztek.
Arra a szövetségre, melyben évszázadok viharain át,
hűtlenkedései ellenére Isten megőrizte népét. Jézus
áldozatával új szövetség lép a régi helyébe. Kitágít
va a kört — „sokakért” — áldozza életét. Az első
tanítványok és a misszióval bővülő kör minden úr
vacsoravételnél megerősödhet abban, hogy Isten nem
ellenünk, velünk van. Szövetsége hűségében hordoz
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Nagypéntek eseményének kikerülhetetlen kérdése
Reményik Sándor Pilátus című versének ez a sora:
„Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?!” Ez a jelen
idejű verssor mindnyájunk örök kérdése. Pilátusé,
aki talán maga sem tudja, hogy egy ártatlanul vá
dolt ember megmentése, a nép „feszítsd meg” kí
vánságának a teljesítése, vagy pozíciójának a meg
tartása a legsürgősebb feladat számára. Szabadulna
már az általa megkorbácsoltatott zsidók királyától,
de nem lehet. Ennék a történelmi és mégis időfeletti
eseménynek részesei nem csupán az ott és akkor
töviskoronát fonó, foíborpalásttal gúnyt űző katonák,
a hatalmukért és befolyásukért aggódó főpapok, a
statisztáló és a történések által sodortatott szolgák s
a nép, hanem mi magunk is azok vagyunk. „ ... én
fölemelem arcomat, / és úgy érzem, e fájó arcnak /
Nem lehet többé mosolya, / Mert ember vágyóik én
is, én is, / Az Isten véres gyilkosa. . . ” (Tóth Árpád
Tetemrehívás című versénék záró sorai).
A pilátusi szó isteni kijelentéssé lett: Íme, az em
ber! Ember, aki azonban a testté lett Ige. Akiben
az Ige annyira „testté”, emberré lett, hogy eljutott
az emberi lét mélypontjáig és azt teljesen felvette
magába. Ember, akinek meg kellett halnia a törvény
szerint, mert „Isten Fiává” tette magát. Akit maga
az Isten áldozott oda értünk, hogy újra emberként
tudjunk élni. Egy nagyon erőtlen és nem egyenér
tékű modern hasonlattal élve: a szervátültetésnél
valakinek (a donornak) meg kell halnia, hogy valaki
életben maradjon és új szívet kapjon. Ennek az
Embernek is meg kellett halnia, hogy nekünk éle
tünk, üdvcösségünk legyen. Csak abban téved a köl
tő, hogy nékem éppen azért lehet újra mosoly az
arcomon, mert bár én is ember vagyok, az „Isten
véres gyilkosa”, de ez a kereszthalál Istennek en
gem megmentő, szerető cselekedete volt.
Kicsoda tó t nékem ez az Ember? A válaszom
tömören:
Megkötözött keze a szabadságom,
Kiontott vére bűnöm váltságdíja,
Harca győzelmem, halála életem,
Keresztje vigaszom, sebe üdvösségem.
Sárkány Tibor

NAGYSZOMBAT

Hinni? De hogyan?
Mt 12,38—42
„Lement a hold” : ez a címe egy kisregénynek,
amely Norvégia német megszállása alatti nehéz na
pokban játszódik. Mikor lemegy a hold, akkor a

legsötétebb az éjszaka. Nagyszombat ilyen remény
telen sötétséget jelent a tanítványok életében. A ha
lott Jézust sírba tették, a Féltámadottról még nem
tudnak. Hol talál a hit ilyen „sötétben” kapaszko
dót?
1. Örök emberi kérdés rejlik a farizeusok kérése
mögött, mégha itt követelőzve, ellenségesen is hang
zik: „Jelet akarunk látni tőled”. Mutass valami
rendkívülit, hogy hinni tudjunk neked! Mintha csak
a mai ember kézzelfogható bizonyítékok utáni igé
nyét hallanánk. Néha még a keresztyén ember is
szeretne valami külső kapaszkodót, mely kétségei
ből kisegíti.
Jézus elzárkózik a látványos csoda várása elől. Le
het, hogy ez sokakat elkápráztatna, de nem vezetne
célhoz.. A csoda, valamiféle megrázó élmény önma
gában nem teremt Jézusban való hitet. Csupán múló
a hatása, ahogy erről Hemingway ír egyik regényé
ben. Leírja, hogy a támadás tüzében egy katona így
imádkozott a lövészárokban: „Édes Jézusom, segíts
meg, kérlek! Ha megőrzői a haláltól, mindent meg
teszek, amit kívánsz és mindenkinek elmondom,
hogy te vagy az egyetlen, aki megmentettél. Elmúlt
a gránáttűz, felvirradt a reggel. S a következő es
tén semmit nem mondott Jézusról a lánynak, akivel
végigsétált a Villa Rossán. És egyáltalán senkinek
sem beszélt Jézusról.”
Jézus célja nem az, hogy lenyűgözze az embere
ket, hanem hogy Istenhez térítse. Ehhez pedig nem
a körülöttünk lévő világban kell valami rendkívü
linek történnie, hanem bennünk.
2. Jézus két példát is felhoz. Jónás nem tesz cso
dát Ninive lakói előtt. Azok Jónás bűnbánatra szó
lító prédikálására térnek és menekülnek meg. Sába
királynője pedig veszi magának a fáradságot, hogy
első kézből ismerje meg az igazságot, Izrael Istenét.
Távoldak, akikből közeliek lesznek. Pogányságukat
elhagyva, hisznek a bizonyságtevőknek. A figyel
meztetés mellett biztatásul is szolgálnak Jézus sza
vai, mikor a megvetett pogányok példáját állítja a
benne hinni nem tudók — vagy nem akarók? —
elé. A nagyszombatihoz hasonló reménytelenségek
mélységeiből, a bűn és hitetlenség sötétségéből ve
zet út Istenhez. Ez az egyetlen kivezető út a megté
rés útja.
3. Jézus nem kápráztat el látványos csodákkal, de
ad lehetőséget a menekülésre. A görögkeleti temp
lomokban találhatók olyan Jézus ábrázolások, me
lyeken Jézus a halál és pokol szakadéka fölött áll
és a győztes evangéliumot hirdeti az ottlévőknek.
Ezek az ábrázolások nem az ítélet komolyságát akar
ják tompítani, amiről Jézus igénkben is szól. Csu
pán arra emlékeztetnek: Jézus nem azért jött, hogy
a poklot a lehető legtöbb emberrel benépesítse, ha
nem hogy megkeresse és üdvözítse az elveszetteket.
Szándékának még a farizeusok elzárkózása, nagy
szombat síri sötétsége és csendje sem mond ellen.
„.. . Egy menekvés van: hozzád térni, Szívem ki
tárni, irgalmat kérni.” (431. ének)

egyik. „Én sem” — felelt rá a másik. A gyermekek
őszinték. Mit kellene — őszintén — nekünk monda
nunk? Az még megmagyarázható, ami nagypénteken
történt, de a húsvéti eseményekkel nem tudunk mit
kezdeni. Ahogy Mária és a két tanítvány sem tudtak
mit kezdeni az eseményekkel az első húsvét regge
lén. Ha szépíteni akart volna az evangélium írója,
bizonyára másként fogalmazott volna. Mária éssze
rű magyarázatot keres: bizonyára elrabolták Jézust.
Péter pontosan szemügyre vesz mindent, de nem ta
lál magyarázatot. Jánosról ugyan az áll „látott és
hitt”, de rögtön hozzáteszi „még nem értették az
írást, hogy fel kell támadnia a halálból”. Ilyen bi
zonytalankodó, értetlen embereket találunk ott hús
vét regeién a sírnál. (Mindezt János évek múlva
írja így le!)
2. Hogyan lett ezekből az emberekből a Feltáma
dott tanúinak sora, akik rövid idő alatt az akkor
ismert világ minden tájára elvitték a hírt: Jézus él!?
Mi változtatta meg őket? Az élő Űr ébresztett hitet
bennük, hogy el tudják hinni a hihetetlent. Ho
gyan?
Igéjén keresztül. A régebben mondottak megvilá
gosodtak előttük. Lassan megértették a régi ígé
reteket és Jézus szavainak igazi értelmét.
A gyülekezet életében is meggyőződték az élő Jé
zus jelenlétéről. Meggyőződtek róla, hogy Jézus mun
kálkodik köztük: bűnbánatot, hitet ébreszt.
3. A feltámadott Jézus ma is végzi ezt a munká
ját. Jézus ma is hitre tud és akar segíteni. Nem
akarja, hogy keresztyénségünk csupán külsőségek
ben merüljön ki. El akar juttatni az életünk két
legnagyobb ellenségét — a bűnt és halált — legyő
ző Úrhoz. Ezt ma is igéjén keresztül végzi. Mikor
azt érzem: „ez nekme szólt”, az élő Űr szólít meg.
S végzi testvéri bizonyságtételen keresztül is. Niemöller mondta el annak idején, hogy társai a kon
centrációs (táborban a homokba írták (amerre őt
kihallgatásra vezették): „Vivit!” Ezzel erősítették és
bátorították. A ' testvéri szón keresztül ma is hitre
segíthet Jézus.
4. Tovább adjuk-e mi a húsvéti örömhírt? Ezt a
kérdést a ma gyülekezetének mindig újra fel kell
tennie önmagának. Tovább tudjuk-e adni a keresz
tyén hitiünk lényegét, amiről Pál így beszél: „Ha
Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.”

Sárkányné Horváth Erzsébet

HÜSVÉT ÜNNEPE

Jézus feltámadt! Bizony feltámadt!
Jn 20,1—10

Az orthodox keresztyének ezzel a szép, húsvétra
emlékeztető köszöntéssel köszöntik egymást. Szépen
hangzik ez a köszöntés, erő árad húsvéti énekeink
ből, felemelő érzés arra gondolni, hogy milliók ün
nepük ma Jézus feltámadását.
1.
Mégis fel kell tennünk magunknak a kérdést:
eljut-e igazán a szívünkig húsvét üzenete? Évekkel
ezelőtt — gyermekek közt — Jézus feltámadásáról
beszélgettünk. „Én ezt nem hiszem” — mondta az

Sárkányné Horváth Erzsébet

Corrigenda:
(Előző sz á m u n k b ó l az id éző jelek , z á ró je le k , é k e z e te k h ib á in k í
v ü l n é h á n y é rte le m z a v a ró h ib á t Ja v ítu n k m ost.)

1191/12. SZ.
Hátsó, belső borítón: mellékletként
Turmezei Erzsébet
372. lap. 3. oszlop alcím: (A legtöbbet vitatott előadás.
A vita lényege az európai és ázsiai teológusok között az
inkulturáció problematikája).
— a második oszlop utolsó békezdése helyesen a har
madik oszlop alá kerül.
375. lap. 3. bekezdés: Fordította az ÖTK nevében:
Szesztay Mária.
381. lap. 3. oszlop/4. bekezdés: mások segítségére.
384. lap cím: Látni tanító képek és könyvek.
387. lap: a bekeretezett meghívó utolsó mondata k i
marad.
1992/1. sz.
Hátsó, belső borítón1, 2. oszlop, 3. bekezdés utolsó sora
helyesen: egészen az új struktúra szerint jelenik meg.
43. lap: Kolumbusz első utazása évfordulója 1492—1992.
32. lap. 2. bekezdés: de tempore jelleg.
32. lap. Vízkereszt ünnep u. 4. vas. szövegében helyesen:
Máté írása maga is hívő prédikáció.
28. lap. cikkírója: Dr. Rabár Ferenc egyetemi tanár,
Budapest.
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Mi az EKE?
Evangélikusok Közössége az Evangéliumért
— Három válasz egy kérdésre —

gű, titkos társaságról van
szó, hanem olyanok közös
ségéről, akik tudnak és
vágyódnak másokkal együtt
.spirituális életet élni. Ügy
vélem, ezen a téren egy
házunkban is hiánypótló
szerepe van közösségünk
nek. Ugyanakkor egyhá
zunkon túl, a más egyhá
zakban jelentkező hasonló
csoportokkal
kapcsolatot
tartva erősödhet az alliance szellem.

ber kötelessége életét és
hitét Isten igéjének mér
tékéhez szabni. Ezt az Igét
meg is kell ismernünk,
minden rendelkezésre álló
eszközzel, segédtudomány
nyal, hogy Isten üzenetét
minél világosabban meg
értsük. De valljuk, hogy
nem szabad visszaélni ez
zel, hogy rosszra használ
juk, vagyis arra, hogy az
értelmünkkel az Igét szab
juk magunkhoz, és nem
magunkat az Igéhez! Ez
3.
Az evangéliumért va döntő különség! Törekvé
gyunk — ez a harmadik
sünk, hogy értsük, és fél
gondolat. Valljuk, hogy re ne értsük Isten üzene
legfőbb kincsünk az Ige.
tét, hogy az ige legyen
Ezért az EKE ösztönözni
személyes életünk és ta
kívánja a Biblia egyre nításunk alapvető megha
tározója. Véleményünk kimélyebb tanulmányozását,
életünk kérdéseinek, kihí nyilvánításával, bizonyságvásainak az Igével való
tételeinkkel, az ige körü
megválaszolását.
Figyel li együttgondolkodásunkkal
meztetni akarja egyházunk ezt szeretnénk elérni.
népét az egyre fokozottab
Amikor együtt van a kö
ban jelentkező, Isten Igé
zösség — havonta talál
jével ellentétes szellemi, kozunk —, amikor csenteológiai
tévtanításokra.
desnapokat, . vagy konfe
Ezért valljuk az Ige ab
renciákat szervez, ezeknek
szolút tekintélyét. Szeret a gondolatoknak a jegyé
nénk, ha ezt senki nem
ben történik. Nem va
értené vagy magyarázná gyunk zárt közösség. Aki
félre a fundamentalizmus (azonosulni tud az EKEvádjával. Számunkra úgy val, szívesen látott közös
fundamentum az Ige, hogy
ségünkben.
hisszük: minden hívő em
Balicza Iván

Örömmel vettük a Lel ket? Vallom, hogy az egy
kipásztor Szerkesztőjének házon belül jogosultsága
kérését, hogy mutatkoz van ennek a kegyességnek
zunk be folyóiratunk h a
is. Ezért lettem evangé
sábjain. Azt a formát ta
likus lelkésszé. Megtéré
láltuk legmegfelelőbbnek,
sem után, amikor Isten el
hogy az EKE-hez tartozók hívott erre a szolgálatra,
közül hárman mondják
volt,
aki
megkérdezte:
el, hogyan látják belülről
miért akarsz süllyedő ha
ezt a közösséget. Ez felel jóra menni? Akkor is,
meg véleményem szerint
most is csak azt tudom
válaszolni rá, hogy mert
leginkább annak, hogy ér
ez a hajó, a népegyház •—
zékelhető legyen: nem me
rev szervezetről, hanem
kontinuitásban
szemlélve
testvéri közösségről van — már közel kétezer éve
„süllyed” és még mindig
szó. Az alábbi gondolatok
ennek megfelelően szemé ez hordozza az evangéliu
mot.1
lyesek, egyéni véleménye
Még 1989-ben írtunk egy
ket tükröznek. Azokat sem
levelet - egyházunk elnök
egymással, sem másokkal
ségének. Ebből idézem:
nem egyeztettük. Bennük
„Evangélikus
egyházunk
lehet, hogy keveredik a
iránti szeretet és felelős
már meglévő és a még
csak óhajtott.
ségérzet mozgat minket.
hozzájárulni,
Mi tehát az EKE? Min Szeretnénk
mint elkötelezett csoport,
den hozzá tartozó által el hogy
egyházunkban a tisz
fogadott önmeghatározása
ta evangélium egyre erő
szerint: olyan evangéliku
teljesebben
hangozzék.
sok közössége, akik Jézus
. . . Élő hitű, Jézus Krisz
Krisztust bűneikért meg
tust nagyon szerető, tiszta
halt személyes Megváltó
életű, szeretetben szolgáló
juknak,
feltámadt
élő evangélikus
egyházra vá
Uruknak vallják, őt evan
Az EKE történetéből
gyódunk.”
géliumi hittel, Isten irán
ti, Igéjéhez való hűségben
2.
Közösségünk van — Szeretnénk megismertet társ kíván lenni a sok
cívánják követni, és a Ma
ez a második gondolatkör.
ni a testvérekkel az Evan munkaág között az egyik
gyarországi
'Evangélikus Kétségtelen,
hogy köztünk
gélikusok Közössége az
legfontosabb feladat vég
Egyháziban szolgálnak.
is vannak — néha talán
Evangéliumért (EKE) ne zésében és inspirálásában,
A fentiek alapján három
jelentősnek is tűnő — kü
vű csoportot. Közösségünk
azaz fontosnak tartja az
Gondolatkörbe
foglalom
lönbségek. Mégis közösség tagjai azok a lelkészek és együttműködést, 3. ha az
issze a legfontosabbakat.1 ben vagyunk egymással.
laikusok, akik evangéliu
evangélikus egyház veze
Ennek alapja az a Jézus
mi meggyőződésük alapján
tése fölkéri vagy elfogad
1. Evangélikusok vagyunk Krisztus, akit követni alka
készek és tudnak összefog,
ja, hivatalosan is kész az
Szeretjük
evangélikus runk. Ő győzi le a félre
ni egyházunkban a hitéb
evangélizáció és ahhoz
sgyházunkat. Ez a szere- értések, véleménykülönbsé resztés és hitmélyítés szol
kapcsolódó szolgálatok és
gek okozta ellentéteket.
et arra indít bennünket,
gálatában. Ebből nyilván feladatok szervezésére és
Az EKE-bondolat így in való, hogy: 1. vannak még végzésére (pl. csendesihelogy megújulásért, méyebb spiritualitásért, tisz dult. Néhányan (rendszere más hívők is az egyház tek, evangélizációs énekek,
találkoztunk,
hogy ban, ^akikkel
tá s é r t imádkozzunk és sen
ugyanúgy
Lelki Segély, személyes
együtt olvassunk Igét, egy
együnk. Minden bírálat
egyek vagyunk, 2. vannak
lelkigondozás, Bibliaolvasó
más hite által épüljünk, és mások is, akik Krisztus
iaja, hogy úgy akar megsegédanyagok, traktátusok),
hogy együtt imádkozzunk
julást, hogy tagadja a réügyét szolgálják, de 3. né természetesen az EKÉ-hez
gyülekeze hányan a hitébresztés és a
it. Mi nem tagadni, Iha- önmagunkért,
nem tartozó testvérek le
teinkért,
szolgálatunkért, hitmélyítés feladatát lát
em megújítani akarunk,
hetőség szerinti bevonásá
egyházunkért. Ezekből az ják saját szolgálatuk egyik
liért kellene mássá lenval, és 4. a maga eszkö
akkoriban nem jó szem
i ahhoz, hogy élő hitben
fő ágának és készek eb
zeivel segíteni kíván min
mel
nézett,
„illegális
ben nem csupán a maguk
den egyházi munkában.
Írjunk? Miért ne lehetne
LMK”-ként megbélyegzett helyén, de együtt is szol
rangélikus egyházuntebaii
Hisszük, hogy a megeletestvéri találkozókból nőtt gálni és imádkozni egyhá venedést az Ür adja az ö
ppen olyan természetesen
ki, -szerveződött meg- az zunk lelki megelevenedé- Szentlelke által, de nekünk
legelni a megtérést, újEKE. Elsősorban azért, séért. Az Evangélikusok imádkozni és tenni is kell
iszületést, mint más kö
Közössége az Evangéliu ezért. Az egyházunk irán
hogy a közösség léte is
zségekben? Miért kellemertté váljék, s ezáltal mért tehát: 1. nem önálló
ti félő szeretet hozta létre
e -gyanakodva nézni egymásoknak is lehetőségük szervezetként működik, ha az EKÉ-t. Sok gond van
lásna, s elítélni egymást
nem a Magyar Evangélikus
legyen a csatlakozásra.
egyházunkban és gyüleke
zoknak, akik különböző
Egyház szerves része, 2. zeteinkben. De nem elsőirmában élik meg hitü Nem szabadkőműves jelle
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sorban a problémák kikü
szöbölésére kell töreked
nünk, hanem a hit megelevenedésére, akkor
a
problémák is sorra kezde
nek megoldódni. Ahol hit
van, ott minden van, ahöl
nincs hit, ott semmi sincs
igazán. Ezért célunk az
evangéliumi munka által
Krisztusra mutatni, Hozzá
vezetni és segíteni őbenne
megmaradni.
Hogyan kezdődött ennek
a sokféle testvérnek laza,
de mégis céltudatos kö
zössége?
Spontán jött létre. A
hetvenes évek legvégén há
rom lelkészházaspár egy
másra talált a Kis-Zagyva
völgyében. Érezték a test
véri közösség szükségét.
Baráti találkozóra jöt
tünk össze otthonainkban.
Itt feladatainkról, gond
jainkról, életünkről beszél
gettünk, egy-egy igét meg
beszéltünk és imádkoztunk.
Megtapasztaltuk, hogy köz
tünk van az Űr. Kis gyü
lekezetté váltunk, ahol mi
magunk is „egyszerű tagok”
lehettünk és megbeszélhet
tünk mindent, Egyre több
barátunk csatlakozott hoz
zánk, így számban is gya
rapodtunk és az összejö
veteleinket sokszor egész
messzi vidékeken ‘tartot
tuk.
Minden múlt rendszer
beli egyházi és társadalmi
nyomás ellenére sok jó al
kalom volt gyülekezeteink
ben, szolgáltunk egymás
nál s később gyülekeze
teink egy-egy csoportja is
találkozott, noha ez hiva
talosan még nem volt
megengedve. Később szé
lesíteni akartuk szolgála
tunkat. Nagyobb hely kel
lett volna gyülekezeti ta
lálkozókra, konferenciák
ra. Próbáltunk helyet kér
ni itt-ott, de nem sike
rült. Fölvetődött, hogy ki
kéri és minek kéri. Így
a szükség hozta, hogy egy
nevet kellett választanunk
(ez lett az EKE), hogy vi
lágos legyen, hogy kik

kérnek helyet; s hogy nem
egy személy kér túl na
gyot és elfogadhatatlant.
Már a jelenlegi rendszer
ben, elkezdtünk
helyet
kapni, ha aránylag szűkö
sen is. Nagy örömmel és
hálával vesszük ezeket a
lehetőségeket Isten kezé
ből. Gyermek-, ifjúsági-,
női- és családos csendes
heteket is tartottunk, sza
bad jelentkezés alapján.
Örömünk volt, hogy az or
szág minden részéből és
sok gyülekezetből jöttek a
résztvevők. Mindig volt,
aki elindult vagy megerő
södött a hit útján! A Lel
ki Segély Szolgálatban is
részt veszünk. Újdonság
nak érezzük a Családos
Heteket, talán más Ilyet
nem tart. Nagyon sokan
igényelték ezeket is. Több
gyülekezetben és együtte
sen is végeztünk szolgála
tokat. A pilicscsabai Bétel
Otthon
beindulását
is
igyekeztünk
segíteni.
Hisszük, hogy az alkal
mainkon résztvevők haza
térve, gyülekezeteikben ak
tív, szolgáló, azt építő
testvérekké lesznek.
Brazíliától az USÁ-n át
hazánkig, nemzetközi ta
lálkozóink is voltak. Öröm
mel fedeztük föl, hogy más
evangélikus egyházakban is
vannak hasonló szolgálat
ban álló testvérek és kö
zösségek. Sokat tanulunk
egymástól és erősödünk
egymás hite által.
Jelenleg az EKE az
előtt a kérdés előtt áll,
hogy hogyan tovább. Cso
portunk viszonylag nagy,
így talán osztódni kellene.
Ez esetben azonban erő
sebb szerveződésre lenne
szükség. Másik kérdésünk
pedig az, hogy a „nehéz
időkben” alulról épült kö
zösség nem válhatna-e „fö
lülről” elfogadva és meg
bízva egész
egyházunk
evangélizációs szolgálatá
nak végzőjévé és szerve
zőjévé.
Széli Búlcsú

Mit szeretek és mit szeretnék
evangélikus egyházunkban?
— Rövid vallomás —
Szeretem
evangélikus
egyházunkat, mert belé
születtem. Olyan értelem
ben is, hogy evangélikus
szüleim voltak. De olyan
értelemben is, hogy hitrejutásom a Szentlélekisten
kegyelméből ehhez az egy
házhoz kapcsolt. (Bár a
döntő lökést a skót labda
rúgó evangélizátor James
Stewart adta 16 éves ko
romban, de előtte és utá
na sok jó hatást kaptam
hitoktatásban, prédikáció

ban, konfirmandusórán, if
júsági órán stb.)
Szeretem
evangélikus
egyházunkat azért is, m ert
amennyire (elég jó) diák
ként, teológusként (mind
hallgató, mind teológiával
foglalkozó értelmében) és
lelkészként megismerhet
tem azt és az egy keresz
tyén anyaszentegyház töb
bi ágát (és fattyúhajtását),
arra a fölismerésre jutot
tam, hogy tanításában ez
az egyház felel meg legin

kább, legteljesebben, leg
jobban Isten újszövetségi
megszólító igéjének. Evan
gélikus egyházunk világo
san vallja, hogy Jézus
Krisztus és egyedül ő a
mi megváltásunk és üdvös
ségünk, személy szerint az
enyém
is.
Evangélikus
egyházunk
legismertebb
hitvallása, Luther Kis Ká
téja, és névadó hitvallása,
az Ágostai Hitvallás az
egyetemes keresztyén hitet
vallja és hirdeti, mente
sen mindenféle történe
tileg kialakult,
de a
Biblia alapján támadható
váltantól.
Mondhatnék
ugyan azt is: nem kap
benne elég hangsúlyt a
személyes megtérés, a hitrejutásban megvalósuló új
jászületés és az új enge
delmességben folyó, Isten
és emberek szolgálatára
szentelődő élet. De hiszen
épp ez hitvallásaink lénye
ge! Azok a testvér-egyhá
zak pedig, amelyek ezt ná
lunk jobban hangsúlyoz
zák, eközben gyakran vagy
emberi tényezőkre teszik a
hangsúlyt (bár azt lelki
nek mondják), vagy meg
feledkeznek a keresztyén
tanítás biblikus és szerves
részeiről; esetleg mindkét
torzulás hibájába beléesnek, noha gyakorlatukban
esetleg drága bibliai érté
kek és lelki kincsek is föl
csillannak minket megszé
gyenítően.
Szeretem magyarországi
evangélikus
egyházunkat
azért is, mert (még min
dig) népegyház. Mert nem
rúgta el magától (mint a
szarvasünő a tavalyi bor
ját) azokat, akiket csak a
hagyományos
vallásosság
többé-kevésbé gyönge szá
lai fűznek, hozzá, de akik
nek elsősorban tartozik az
zal, amiről nevezik: az
evangéliummal. Népegyhá
zi keretünk az elsőszámú
missziói területünk! Nép
egyházi
keretünk
egy
olyan vezetékhálózatot je
lent, amelyben megindul
hat és fényt, meleget,
energiát adhat a Szentlé
lek árama. Persze az
áramhoz nemcsak vezeték
kell, hanem feszültség is.
Az ige áramához a feszült
séget a törvény és az
evangélium világos meg
különböztetése adja, de fő
leg (nem a róla szóló lan
gyosfürdő beszéd, hanem)
a valóságos komoly ítélethirdetés és (vele össze nem
-kevert, de tőle el nem ma
radó) kegyelemhirdetés.
És itt kell kimondanom:
mit szeretnék evangélikus
egyházunkban? Azt, hogy
legyen az, ami. Hogy lel
készeinek tanítása legyen
a Szentírásnak és a hit
vallásoknak
megfelelő.
Hogy a prédikálás Isten
igéjének (meg)hirdetése le

gyen: törvényhirdetés és
evangéliumhirdetés. Hogy
az evangélizálás tanítson
(a háború utáni ébredési
hullámnak a tanítás terén
mutatkozott gyengesége ré
szes volt sokak elveszésé
ben!) és a tanítás evangélizáljon (ne altasson, ne
szent kenettel kenje azt,
amihez az ige kétszer ki
fent késével kell nyúlni).
Szeretném, hogy gyüle
kezeteinknek hitben járó
(többé-kevésbé
keltezhetően hitrej jutott, vagy él
ményszerű megtérés nél
kül, de annak tartalmát és
következményeit
megélő)
elkötelezett keresztyének
ből, imádkozó, bibliás, bi
zonyságtevő, tehervállaló,
szolgáló
tagokból
álló
magva legyen, és ez a mag
járja át a gyülekezethez
lazábban tartozókat, sőt
sugározék ki nem-keresz
tyén és látszatkeresztény
környezetükbe is.
Szeretném, hogy népébresztő-néptanító egyház le
gyünk. Ez volt végső indí
tó ereje egyházunk törté
netében minden kulturális
és szociális szolgálatunk
nak, s ennek lendülete
vitte akkor is, ha rakéta
üzemanyaga kifogyott, és
azt csak a passzív tehe
tetlenség és a tömegvonzás
vitte tovább.
Szeretném — ez a szó
kevés. Akarom, mert Isten
akarja. Kérem Istentől,
mert ő várja tőlünk. És
igyekszem megtenni érte,
ami a kezem ügyébe esik.
Szeretném, ha egyházunk
zsinata ennek az ébredő
ébresztő-éber
egyháznak
adna keretet. Ha rendsze
resen folynék (rátermett és
jólképzett szolgálattevők
kel) az evangélizáció gyü
lekezetekben és konferen
ciákon. Ha az evangélizációt mindig és mindenütt
követné a lelkes, de józan,
józan, de lelkes utómunka.
Ha énekeskönyvünk és
ágendánk következő kiadá
sa, de bibliafordításunké is
a fenti szolgálat szolgála
tában (!) álljon. Természe
tesen ezt reményiem és
várom el hitoktatástól, saj
tótól és egyházi iskoláink
tól.
Sok mindent lehetne még
felsorolni: milyen elhara
pódzott egészségtelen és
hamis szellemi áramlatok
kal és gyakorlati jelensé
gekkel kell szembenéz
nünk. De mivel nem egye
dül vallók, s talán a legfon
tosabbat, az alapvetőt élmondtam, zárom soraimat.
Ez a szeretet és kívánság
vitt az EKE közösségébe;
úgy hiszem, annak tagjait
ez köti össze: evangéliku
sok közössége az evangé
liumért, az evangélizációért!
Dr. Zsigmondy Árpád
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Szolgálat a keresztutakon
Textus: Mt 22,9.
Elhangzott Pesterzsébeten 1991. nov. 39.
Győri János Sámuel beiktatásán
„Menjetek a keresztutakra, és akit csak találtok,
hívjátok a menyegzőre!"
Szívetmelegítő most kö
rülnézni ebben a templom
ban, no nem azért, mert
a lelkésznek jólesik látni
a szószékről, hogy sokan
vannak, ez is jó! De öröm
teli az új .gyülekezetben is
sok régi, megszokott isme
rős arcot látni, benneteket,
aki elkísértetek! Megvaló
sult, talán először az, amit
tíz év alatt nagyon sze
rettem volna átélni. Fele
ségemnek sokszor mond
tam egy-egy ötprédikációs
vasárnap estéjén, hogy mi
lyen jó lenne, ha a három
gyülekezet, Nógrád, Felsőpetény és Ősagárd egy fe
dél alatt lehetne. Most egy
hajlékban vagyunk! Igaz,
fáj a szívnek az elválás,
és nem lehet az álom meg
valósulásának hiánytalanul
örülnöm, de most tovább
kell látni, hisz egy negye
dik gyülekezet is jelen
van, a pesterzsébeti. Egy
szerre négy
gyülekezet
hallgatja az igehirdeté
sem, de mivel nem búcsúprédikációt mondok, nyu
godtan lehetek rövid, lesz
még alkalmam máskor is
szólni.
Az első, amit kiragadok,
az az indítás, amivel Máté
közli a szöveget: JÉZUS
ismételten példázatban be
szél. Tudom, hogy van egy
ilyen közmondás: „A pap
se beszél kétszer . . . ”
Tartalmilag
azonban
igen is ismétlőnk. Lehet,
hogy a mai világban, meg
általában az emberek kö
zött mindig úgy kell be
szélni, hogy tetszést aras
sunk, hogy a portéka „el
adható” legyen, de úgy ér
zem az egyházban, a szó
székről ismételten is, újrameg-újra azt a régit kell
mondanunk, azt a válto
zatlant, ami a változó Vi
lágban az egyedüli biztos
pont. Még akkor is, ha mi
is változunk, változtatjuk
helyünket, mozgunk! Még
akkor is, ha Jézus maga
is mozgásra késztet felszó
lításával: „Menjetek. VI”.
Szeretett Testvérek! Én
most nem a bizonyítványo
mat akarom magyarázni
ösagárd, Felsőpetény és
Nógrád előtt. Nem az Is
tenre akarom hárítani a
felelősséget emberi dönté
seim miatt. Nem akarom
megideológizálni azt a lé
pést, hogy egy évtizedes
szolgálat után most más
hol folytatom, de talán
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most jelképesen és fizikai
lag is igaz számomra a
felszólítás: „menjetek az
útkereszteződésekre 1”.
Az egész Szentíráson vé
gigvonul a felszólítás. Áb
rahámtól kezdve egészen
az Isten
Fiáig, Jézus
Krisztusig, akiről Luther
Márton énekében halljuk:
„Menj fiam, betölt az idő!
— Egyszülöttjéhez szól a ..
A tanítványoknak is így
szól a Missziói Parancs.
Így kerültem és kavarodtam bele én most ebbe a
mozgásba. Bocsássátok meg
ezt a távoldodást, ti akik
közül jövök, s ti akik majd
ezután hallgattok, legyen
számotokra is természetes
a mozgás. Állandó moz
gásban kell, hogy legyünk!
A második:
A példázat szerint nem
telik meg a terem.
Egy kísérteties álom a
lelkész számára, melyet én
is álmodtam már, az, tud
niillik, hogy senki nem jön
el az istentiszteletre. A
lelkész állandó belső fe
szültsége: lesz-e, aki meg
hallgat? ... Most megtelt a
templom. Akkor nem telt
meg a terem, ,s elküdi az
úr a szolgákat: „Menjetek
a keresztutakra!”
Ne mosolyogjatok raj
tam, de arra kell gondol
nom, hogy ösagárdnak ta
lán csak egyetlen egy ke
reszteződése volt. Most pe
dig el kellett jönnöm egy
olyan városba, mely az or
szág nagy kereszteződé
se, hiszen ide futnak be
sugárszerűen a főutak. Egy
totális
kereszteződésben
vagyok. De úgy is értem
ezt, hogy míg ösagárd,
előző kenyéradó (gyülekeze
tem tiszta evangélikus fa
lu, úgy most el kellett,
hogy jöjjek a gondolatok,
az elvek és a hitelvek ke
reszteződésébe. Hiszen itt
Budapesten minden meg
található. A kereszteződés
be kell mennem akkor,
amikor az egész ország for
rong, amikor a „keresztbe
tevők” világát éljük. De
el kellett jönnöm úgy is,
ahogyan — bár nem be
széltünk össze — arra a
püspök úr is utalt beszé
dében : a keresztelésre ...
(a magyar nyelvben a keresztség szavunkban ben
ne van a kereszt szó). ..
...h o g y kereszteljek. El
jönni egy új gyülekezetbe,
és végezni a szolgálatot,
hogy minél több gyermekhomlokra rajzolódjon rá a
kereszt. S nekünk felnőt

teknek meg úgy, ahogy a
régi római költők és szó
nokok hangoztatták: „Le
gyen mindenkinek a hom
lokára írva, mit gondol a
republikáról. . . hogy mi
mit gondolunk az egyház
ról, hogy a homlokunkra
legyen írvá kicsoda ne
künk Krisztus. Hadd tud
jam majd ennél a csodá
latos keresztútnál úgy a
kicsiny homlokokra rajzol
ni a keresztet, hogy az
életreszóló jel legyen!
De el kell jönnöm azok
közé is, akik a keresztet
hordozzák
itt
közietek
Pesterzsébeten! Akik eb
ben a hatalmas forgalmú
városban kereszthorozók.
Szép, régi, jobbára ka
tolikus testvéreink szoká
sa, hogy az útkeresztező
désekben feszületet állíta
nak, mert a kereszteződé
sekben mindig sok a ke
reszt. A mai száguldozó
világban egyre többet lá
tunk belőlük, amint tra
gédiákat hirdetnek.
Örömmel kell mennem a
kereszthordozók ágyához,
akiknek egészséges életét
keresztezi valamilyen be
tegség, a nyomorúság, va
lamilyen váratlan gond.
Imádkozzatok értem, hogy
ott lehessek . .. idejében. A
sok mulasztásom közül, ha
visszagondolok a legtragikusabbnak, mindig azt
érzem, amikor nem vol
tam ott a kereszthordozók
mellett idejében. Valóban
ott kell majd állnom, tu
dom,
olyan
keresztfáik
mellett is, melyekre név és
évszám van írva. Ott ab
ban a kertben, ahol az
utak véget érnek, ahol
mindenki feketébe öltözik,
ahol a reményt keresztezi
a döbbenet, ahol az életet
keresztezi a halál.
Én elsősorban ezekre a
kereszteződésekre
készü
lök, de talán szabad most
a szavakkal úgy játsza
nom, hogy az Isten azt
akarja, hogy szolgálatom
mal Isten keresztezze az
emberi utakat, terveket,
elképzeléseket, az emberi
számításokat, szándékokat
és indulatokat, vigaszta
lanságokat,
elkeseredése
ket, reménytelenségeket!
Mert úgy alakul ki a ke
reszt, hogy van az em
bernek egy terve, és azt
keresztezi az Isten akara
ta. Ne haragudjatok tehát
a prófétai szó keménysé
géért, mert ez bár gyak
ran fájdalmasan kereszte
zi a mi elgondolásainkat,

de hallatlan megoldásokat,
igazi reménységet ad.
Végül: „hívjátok a me
nyegzőre!"
Úgy gondolok vissza
Ősagárdra, Felsőpetényre,
s a később odacsatolt
Nógrádra, hogy az első ke
nyéradó gazdáim voltak.
Ott lettem először önálló
lelkész.
Egy alkalommal még a
szolgálat kezdetén szom
bat este váratlan vendé
geink érkeztek. Nem volt
elég kenyerünk, s ezt a
fiatalok között szóvátettem. Pillanatok alatt több
kiló kenyér került az asz
talra. A vendégekkel va
csoráztunk, mikor késő
este szól a csengő. Az aj
tóban egy anya két ser
dülőkorú gyermekével. A
fiúcska
nagy
kenyeret
nyújt felém köszönés he
lyett.. Az anya zavartan
magyarázza:
hallot
tuk, hogy nincs kenyerük
elég, hoztunk, nekünk van
még . . . ” Ezek megható em
lékek, úgy éreztük a gyü
lekezet nem kenyéren, ha
nem (kalácson tartott ben
nünket. Testvéreim, egy
lelkész életében hatalmas
dolog, hogy míg az „Élet
kenyerét” osztogatja, az
Igével, a mennyből alászállott kenyérrel próbál
szolgálni, addig van gyü
lekezet, vannak testvérek,
akik gondoskodnak róla.
Nem iszárazkenyeret, nem
megunt darabokat, hanem
kalácsot tesznek az aszta
lára. Ugyanis szép szokás
volt ősagárdon, hogy a la
kodalomba úgy hívtál? meg
a lelkészt, hogy vitték a
kalácsot, az üveg bort s a
gyönyörű szőttest. ... Ezek
az emlékek arra taníta
nak, hogy úgy jöjjek most
el közétek, hogy ne szá
razkenyér dogmákat hir
dessek, hogy ne íztelen ke
nyeret nyújtsak az éhező
nek, hanem kalácsot, örö
möt, fölszabadultságot.
Nem lelki szárazkenyér
re, nem bigottságböjtre hív
az Isten, nem a teljesítmény templomba járásra,
nem a béres kényszeredettség-szagú munkájára,
hanem örömkalácsra!
Azért imádkozom, hogy
úgy találkozzunk majd itt
ebben a templomban al
kalomról alkalomra, mint
egy menyegzőn, örömmel!
Kenyér és kalács van, már
csak a Vőlegényre várunk!
Ámen
Gy. J. S.

Igehirdetési vázlat
t Békés József ny. lelkész ravatalánál, Új-Köztemető
1991. augusztus 6.
Textus: Jn, 11, 1—4 és 19/b.
Bevezetőben név szerint
legközvetlenebb hozzátar
tozóit említettem — majd
így folytattam igehirdeté
semet:
Kimondhatatlanul nehéz
engedelmesség számomra
búcsút venni tőle, a szol
gatárstól, baráttól..., aki
nek kedves lényét, amíg
csak élünk, magunkkal
hordozzuk. De kitől vehet
nénk engedelmességre erőt
mint Attól, Aki „engedel
mes volt a halálig, még
pedig a keresztfa halá
láig”, Aki részt vett min
den emberi szenvedésben,
magára vett és a golgothai
oltárra vitt fel minden em
beri életet, sorsot és vég
zetet. Ez az isteni tett
most mindnyájunkra érvé
nyes, és annyival lesz
könnyebb a mi fájó szí
vünk panasza, amennyivel
most több könnyet, szénvedést és bánatot az Ő
vállaira tudunk helyezni!
Annak a Krisztusnak a
vállaira, aki húsvét hajna
lán a saját feltámadásával
hirdette meg: több az élet
mint a test, és nekünk
örök életünk van!
Ravatala mellett csak
rideg tényeket tudunk re
gisztrálni. Megrendült szív
vel kell tudomásul ven
nünk, hogy már ő is el
ment azokhoz, akik ezen
túl csak emlékeikkel lesz
nek köztünk, és szakadat
lanul avval szomorítanak,
hogy: v o l t a k . Ott van
már hitünk és reménysé
günk szerint a végtelen
térben és időben azokkal,
akik újra és újra vissza\ térnek hozzánk — a szí
vünkbe.
Avval próbálgatjuk vi
gasztalni
magunkat
és
egymást, hogy: s z é p h a 
l á l a v o l t . Ne áltassuk
magunkat evvel! Nem le
het „szép” ennyi érdem és
érték váratlan és értelmet
len pusztulása! A halál
nem szép! A halál — min
den halál! — borzalmas és
iszonyatos, mert: ítélet!
Büntetés! Isten ítélete a
bűnre. Egész egziszten
ciánkban érezzük halandó
és bűnös voltunkat, bű
nünk zsoldját, következmé
nyét és büntetését.
Inkább mondjuk így:
k ö n n y ű volt neki a ha
lál. Bár az életében sok
mindennel
megküzdött,
megharcolt és szembené
zett: — végigjárta a II.
világháború poklát mint
tüzértiszt. Azt a poklot,
amelyben
egyházunknak
olyan értékei égtek el,
mint Révész Jenő, Urbán

J e n ő ... Ez az egy meg
lepte! Nem volt idő mér
legelésre,
gondolkodásra,
felkészülésre . .. Villanás
nyi hirtelenséggel, egyik
pillanatról a másikra lé
pett ki sorainkból, hagyta
itt szeretett családját, ter
veit, elgondolásait és —
bennünket, valamennyiün
ket.
Közülünk most mindenki
úgy látja és olyanak lát
ja B. J.-t a férjet, édes
apát . . . lelkészt, barátot
. . . amilyennek az élet
ben tisztelte, szerette és
becsülte.
Kivételes, súlyos, ke
mény és tömör egyéniség
volt!
Olyan
sajátosságoknak,
tulajdonságoknak rejteke
ző, csak az ő személyisé
gére jellemző egyéniség
összessége volt, ami ki
emelte őt a tucatemberek
sorából.
Az a rend, fegyelem,
belső tartás, puritán-fedd
hetetlen élet, amelyet el
sősorban magától, de túl
ezen, családjától, gyüleke
zeteinek tagjaitól, tőlünk
mindannyiónktól megköve
telt, nem csupán a had
apródiskolából és a teoló
giáról beszívott életszem
lélet volt. Mindez avval
kapott nála rangot és hi
telt, hogy egy
„nagy
egész”, egy végső elv, Is
ten rendjének a nagy öszszefüggésében vallotta, tud
ta és hitte. És ebből a
„rendből”, Isten rendjéből
sehol senkinek egy jottá
nyit sem engedett!
Vagyont nem szerzett,
dicsőség és népszerűség
után soha nem futót. Elő
menetelét soha nem keres
te. Hitét, meggyőződését
és véleményét körömsza
kadtáig védte; otthon, hí
vei és egyházi felsőhbsége
előtt egyaránt. Ezért több
ször érte őt méltatlan, meg
nem érdemelt értetlenség.
Akárhol is nyitotta ki
Bibliáját, akárhol is ment
fel a szószékre — Gyéké
nyes, Kisvárda,
CsépaNagyrév, Pécel—Rákoscsa
ba—Isaszeg — (ezek vol
tak lelkészi szolgálatának
állom ásai...) mindig ké
pessége, tudása és ereje
teljes latbavetésével vé
gezte szolgálatát. Mindig
keveseknek hirdette az
Igét, de mindig hűségesen
Hisszük, tudjuk és valljuk,
hogy élete és szolgálata
magvetés volt, melyet ké
vékbe lehetne szedni. És
a kévékből a sok-sok ka
lász — a mi Urunk ígé

rete szerint megtermi a
maga gyümölcsét: quia et
quando visurn est Deo —
„néhányszáz annyit, né
hány . . . ”
Sohasem hallottam őt
panaszkodni, méltatlankod
ni vagy éppen lázadozni
sorsa felett. Ha kellett, rá
diókat raparált, ásót-kapát
vett vállára, téglát hordott
vagy ócska motorbiciklijét
bütykölte.
És valahányszor majd
csak rá gondolunk és em
lékeink ködfüggönye elé
idézzük B. J-et, a férjet,
édesapát... Min. V. 'Div-t,
mindig így fogjuk őt látni,
és mindig ilyennek fogjuk
őt látni, és mindig ilyen
nek fogjuk őt felidézni.
Amikor most végső-földi
búcsút veszünk tőle a férj
t ől . . . úgy és akkor lesz
méltó tőle való földi bú
csúzásunk, ha most itt
nemcsak azt mondjuk és
nemcsak annyit mondunk,
hogy „emléke a szívünk
ben örökké él”, hanem, ha
hisszük, tudjuk és valljuk,
hogy ő maga is él! Mert
Jézus Krisztus megmondta
nekünk, hogy az, aki ben
nem hisz „ha meghal is
él!” Ezért: „Ne nyugtalan
kodjék . . . ” „Ő ÉL! — és
ti is élni fogtok!”
Ebbe a Krisztusba ka
paszkodunk most a földi
búcsú nehéz és ünnepé
lyes pillanataiban avval a

halk és nehéz sóhajtással:
k ö s z ö n j ü k ! Köszön
jük, hogy a miénk volt és
a miénk lehetett, Ő teremt
embert és világot, életeket
és új minőségeket, adott
ságokból végtelen számú
lehetőségeket. Kezében van
az életünk itt és az örök
kévalóságban : nemcsak a
teremtés jogán, hanem a
megváltás és megszentelés
jogán is! „Ne nyugtalan
kodjék a ti szívetek. .. én
élek, és ti is élni fogtok!”
B. J. élete éveinek nap
jai leperegtek: megállt és
kihűlt a „motor”. Nemcsak
az annyira szeretett és tíz
körmével összekapart mátraszentimrei
kertjének
gümöicsfái között, hanem
ott, vele együtt az ő mell
kasában i s ...
Ott áll már Krisztus
előtt, aki a keresztfa mély
ségéig hajolt le érte és
harmadnapra feltámadásá
val bizonyította meg azt,
hogy a halál nem pont az
életünk végén. Nem befe
jezés! — hanem csupán
csak ú t r a k e l é s :
az
éjen át, a sötéten át a
fény felé! A hajnal felé!
A teljesség felé! Jézus
Krisztushoz, az élő, a ve
lünk lévő, a győzedelmes
és diadalmas ÚR el é...
Ámen.
Blázy Lajos
újpesti lelkész

LMK ülések értékelése — 1991. év
Káposzta Lajos esperes jelentéséből
Elhangzott: Dunaegyházán, 199(2. január 8.
Kedves Testvérek —
Munkatársak!
Imádkozzunk!
Uram, Istenem! Te en
gem lelkipásztorrá tettél
az egyházban, de látod,
mennyire alkalmatlan va
gyok ilyen nagy és nehéz
szolgálatra. Ha nem segí
tettél volna, már régen el
rontottam volna mindent.
Téged hívlak ezért segít
ségül. Én valóban öröm
mel állítom szolgálatodba
szívemet és számat, taní
tom népedet, mindig ta
nulok magam is, foglalko
zom igéddel, állandóan el
mélkedem rajta: használj
eszközödként, csak el ne
hagyj, Uram, mert ha ma
gamra maradok, hamaro
san elrontok mindent.
Luther imádsága ez —
szolgálat előtt, amit nem
idéztem,
hanem
vele
együtt mondtam. Ez a
szolgálat ugyanolyan fon
tos, mint az élet, amely
istentisztelet és közösség
ben történik.

Ennek a közösségnek
egyház a neve, amely min
den időben jól teszi, ha
tisztázza álláspontját az
adott kor alapvető kérdé
seiben. Ez ma is igaz' és
a imára nézve is az. Ezért
örültem az egy éve kapott
LMK-témák között, mint
feldolgozandó
témának
(ajánlott): „A 16. szd-i hit
vallási iratok és egy mai
hitvallás
szükségessége”.
Amennyire örültem, anynyira csodálkoztak, hogy
feldolgozását nem vállalta
senki. Később sem, amikor
szeptemberben új kolle
gánk érkezett közénk né
met nyelvtudással és teoló
giai ismerettel. Nem vál
lalta senki — de a tel
jességhez tartozik — én
sem!
Ezen „felbuzdulva” gon
doltam arra, hogy a viszszatekintést és értékelést
erre építem, pontosabban
a Confessio Augustana V.
cikkére, amely „az egyhá
zi szolgálat”-ról szól:
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Isten azért rendelte az
evangélium hirdetésének és
szentségkiosztásnak
szol
gálatát, hogy erre a hitre
eljussunk. Mert az igén és
szentségeken, mint közve
títő eszközökön keresztül
kapjuk a Szentlélek aján
dékát. Ő támaszt hitet —
ahol és amikor Istennek
tetszik — azokban, akik
hallgatják az evangéliu
mot: azt tudniillik, hogy
Isten
nem
érdemeink
miatt, hanem a Krisztu
sért igaznak fogadja el
azokat, akik hiszik, hogy
Krisztusért
kegyelmet
nyernék. „Hogy a Lélek
ígéretét elnyerjük hit ál
tal”, Gal 3,14.
Elítélik az anabaptistá
kat és másokat, akik azt
tartják, hogy az ember
külső ige nélkül, saját elő
készületei és cselekedetei
útján nyeri el a Szentlei
ket.
Az igehirdetés hivatala
— Predigtamt — áll itt a
középpontban,
ami
az
Apológiában nem kerül
újra elő, mi pedig ezzel
küzdünk a legtöbbet. E
többesszámba
beletartoz
nak mindazok, akik fele
lősen
egyháztagok,
sőt
tisztségviselők. A mai em
berrel egyszerűen azért
nehéz a Predigtamt-ról ér
tekezni
mert
számára
nemcsak Isten szűnt meg,
hanem a bűn is. Amíg Lu
thernak az anabaptisták
kal volt dolga, addig ne
künk új rajongók okoznak
gondot egyházon belül és
kívül.
Sajnálom hogy Luthert
evangélikus környezetben
sem ismerik jobban, mint
a nem lutheránusok. Ezért
van az hogy sok esetben
ugyanazok a kérdések me
rülnek fel, amelyeket Ő
már 462 évvel ezelőtt fel
vetett. Nem vagyunk Luther-szakértők. Talán nem
is olyan nagy baj de —
sajnos — kutatók sem.
Nem ártana egy nagy fel
fedezés, amely az újszerű
ség erejével hatna s meg
tudnánk hogy „Luther val
lásos lényének magva ma
ga az Isten” (der Kern von
Luthers religiöser Substanz heisst Gott — Josef
Lorrtz: Die Reformation in
Deutsohland.
Freiburg
1939). Erről van szó min
den istentiszteleten, nem
emberi kitalálás, hanem
Isten akarja, ahol Ő cse
lekszik, de úgy hogy
igényli szolgálatunkat. Az
Ágostai Hitvallás szerint
az egyház az istentisztele
ten jön létre; VII. hitcikk.
Az egyház viszont az is
tentisztelet által marad
meg; V. hitcikk. A tarta
lom mégis Isten megszen
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telő munkája, ö kezdemé
nyezi, ö akarja, ö tartja
meg az egyházat. Így nem
merész kijelentés, hogy az
„anyaszentegyház minden
időben megmarad” VIII.
cikk.
Ez a téma számomra
nem
általános
jellegű,
m ert számomra a teológia
és a gyülekezet összetarto
zik. Azt is tudom, hogy
amit Jókai Mór a magyar
sággal kapcsolatban mond,
az egyházilag is értelmez
hető: „A zöld mezőn,' s
nem a zöld asztalon sze
rezzük vissza az országot!”
(ötven év visszhangja).
Szeretném visszavinni az
egyházmegyét a lutheri
iratok mezejére, amit újra
fel kell tömünk. Hogy
álljuk különben a sarat
ebben tudományosan mű
szaki és iparilag beteg
korban? Hogyan készülhe
tünk fel úgy, hogy nehogy
áldozatul essünk a külön
böző manipulációk verbu
válásának. A kérdés a jö
vő.
/
A körülmények változtak.
A legszembeötlőbb a kom
puter-intelligencia, , amely
kiszélesítette a szellemi ha
tótávolságot, de az ember
nem változott.
Egyházi sebeink
sem
változtak. Vannak csopor
tok és körök egyházon be
lül és kívül. Olyan körök
és csoportosulások, amelylyel csak a saját kezükben
tudják a megoldást és az
egyedül üdvözítő holnapot.
„Elítélik az anabaptistá
kat és m ásokat. . . ” mond
ja az V. hitcikk, de én
nem ebbe az irányba me
gyek, hanem abba, hogy
az „írott ige és a szentsé
gek” nélkül nem megy az
egyház. Lelkészekre, fel
ügyelőkre,
presbiterekre
van szükségünk, akik ezt
az Igét prédikálják. Egé
szen egyszerűnek tűnik,
csalódástkeltően kézenfek
vőnek. Egy ember beszél,
de nem értelmetlenül, ha
nem Igét hirdet. Olyan
szó ez, ami tényt közöl,
olyan konkrét, mint a keresztségnél a víz, s az úr
vacsoránál a kenyér, a
bor. Ezért van az Ige és
a Szentségek egy mondat
ban az V. cikkben, mert
a Szentlélek közvetítő esz
közei.
Jó, ha úgy nézünk gyü
lekezetünkre — a sajá
tunkra —, ha tudjuk, az
nem a véletlen műve, ha
nem az a közösség, ahol
az Ige hangzik, s a szent
ségek kiosztásra kerülnek.
Ide rendelte Isten a Predigtmat-ot.
Jézus óta nemcsak ke
réknyomok vannak a vi
lágban, hanem a szeretet
nek is van egy ösvénye,

csapása (Pfad), de a meg
keresztel tjeink Pfadf inder
ek, ösvényre találók (cser
készek)-e?
A hit mindig tudja,
hogy Isten nem hagyta
magára a teremtettséget.
Heródest is felhasználja
arra, hogy megmutassa az
utat Betlehembe, tőle in
dulnak a bölcsek tovább.
Heródes bűne ott kezdő
dött, amikor nem ment ve
lük. Az ellenség csak in
formációgyűjtésre kész, s
azok alapján ad ki uta
sításokat. Az útrakelés és
megjelenés
felelősségét
nem vállalja.
Iskola és hittan
A gyakorlat és tapaszta
lat alapján fogalmazok: az
iskolákban még mindig
nincs olyan személy, aki
felvállalná
az
egyház
ügyét. A mai pedagógia
céljai között nem szerepel,
I1L nem szerepelünk. Leg
feljebb ennyi: „menjünk
egymás mellett!” A sport
ból tudom, hogy mint futók
úgy segítettünk egymáson,
hogy felváltva vezettünk,
mert így könnyebb iramot
menni. Az viszont bizalom
kérdése, hogy kit engedek
magam mögé azzal a bi
zalommal, hogy nem üti
össze a bokám, s nem vág
fel. De az is megtisztelte
tés, ha valaki maga mögé
enged.
A „Küldetés” című Balczóról szóló film egyik be
szédrészlete mondja el
azt, amikor a vonat abla
kából kitekintve megpil
lant a sínek mellett két
embert, férfit és nőt, akik
egymás után bandukolnak,
így összegezi a látványt:
„a legnagyobb dolog az
összetartozás!”
Ha
ez
nincs, növekedik a bizony
talanság és csökken a
megmaradás esélye.
A szolgáló személye
„Ő — mármint Isten —
támaszt hitet
azokban,
akik hallják az evangéliu
mot”, de mi van azokkal,
akik hirdetik. Visszásnak
tartom, ha egy szolgálat
után
mindenki megtér,
csak a szolgálatot végző
nem. Nekem nem mind
egy, hogy valami színből,
vagy szívből történik, gon
dolom, a gyülekezetnek
sem. Irtózom az olyan tor
natanártól, aki csak tor
náztat, de maga nem tor
názik. Gondolom, hogy a
Predigtamt betöltőire is
vonatkozik:
„Krisztusért
igaznak fogadja el azokat,
akik hiszik, hogy Krisztu
sért kegyelmet nyernek.”
Tudnunk kell magunk
ról, hogy gyülekezeti élet
ben kulcsszereplők, helye

sebben — személyek va
gyunk. Emberileg és szak
mailag egyaránt. Magasak
a követelmények, de az
emberinek nagyobb jelen
tősége
van: nyitottság,
megértés,
meghallgatási
készség, befogadás. Ezeken
az apró mozzanatokon mú
lik az, hogy a gyülekezet
vonzó, vagy taszító. Ezt
azért hangsúlyozom, mert
az, ami ma van, vetélke
dő az emberért.
Igényelem a pontosságot
Ez
vonatkozik
rám.
Igényelem a pontosságot a
kezdésben és a befejezés
ben gyermek- és felnőtt
alkalmon egyaránt.
Igényelem a pontosságot
a liturgiában.
A pontosság nem taszít,
hanem felkészít az igehall
gatásra.
Igényelem a szembené
zést, mert aki nem néz az
emberek szemébe — mel
lébeszél.
Igényelem a pontos fo
galmazást. A beszéd pró
bája az írás. Csak így el
lenőrizhetem saját magam,
hisz nem hallgatjuk egy
mást. Papi nyomorúság ez.
Igényelem a pontos ad
minisztrációt és tervkészí
tést. Nélküle nem tudom,
hol tartok!
Igényelem a rendezett
külsőt, mert a megjelenés
is prédikáció és hozzátar
tozik az igehirdetés hiva
talához.
Feldolgozott témák —
dolgozatok
1991-ben 10 LMK ülésen
dolgoztuk fel a kötelező,
valamint az ajánlott témá
kat. Az elvégzett munka
mennyiségéről, ill. a fel
dolgozás
terjedelméről
hadd álljon itt csak enynyi — 176 gépelt oldal.
Ennyit olvastam és éltem
át újra, amikor jelentése
met fogalmaztam.
Köszönöm
lelkésztár
saimnak,
hogy minden
LMK-ra úgy jöttek a dol
gozathozók, hogy dolgoza
tuk írásban is leadásra
kerülhetett. Nem tudom,
hogy más egyházmegyék
ben hogy van, de mi azok
közé tartozunk, amelyek
pontosan megküldik — a
jegyzőkönyv kíséretében —
a püspöki hivataloknak a
kéziratokat. Az utolsó dol
gozatokat 1991. december
19-én adtam fel. Külön kö
szönet ezért az egyházme
gye főjegyzőjének, Szabó
István dunaegyházi lel
késznek, aki a jegyzőkönyv
írás
„megpróbáltatásait”
hűséggel állva végzi.

Az ökumenikus Tanulmányi Központ megjelen
tette 2. sz. tanulmányi füzetét: Protestánsok,

Papné csendesnap
a Budapesti Fasori Gimnáziumban

Kis Egyházak, Szekták címen.
Megrendelhető: az ÖTK központjában, 1114 Bp.,
Bocskai u. 15. Telefon: 166-4790.
A Lelkipásztor olvasóinak figyelmébe ajánljuk
e kiadványt!

övetkező számunktól kezdődően több recenziót
közlünk könyvekről és folyóiratokban megje
K
lent cikkekből, részben a magyar egyházi termésből,
részben külföldi kiadványokból. Többek kérésére
Olvasnivaló címen, elérhető könyvekre hívjuk fel
a figyelmet. Szeretnénk a Pályám emlékezete soro
zatot úgy is folytatni, hogy a hosszúra sikerült cik
kekből csak szemelvényeket hozunk.
Van lelkésztestvérünk, aiki azt kéri, hogy a nagy
világnyelvéken kívül (angol, német, francia) meg
jelenő, de evangélikus lelkész érdeklődésére számottartó kiadványokat ismertessünk röviden pl. mivel
foglalkozik ma az északi evangélikusság?
Olvasóink közül szívesen hallanának többen is fia
tal lelkészek szolgálatáról „Pályám kezdete” címen.
Van, aki a teológiai tanárok folyamatos szolgálatát
igényli: Mivel gazdagodott a teológia az utóbbi évek
ben? Más őszinte képet vár a határainkon túl
élő magyar evangélikusokról, s van, akit a Balti
államok evangélilkusságának mai helyzete érdekel.
A szibériai német gyülekezetektől a Missouri evan
gélikusokig, a valdens portestánsoktól az európai „sza
bad” evangélikus egyházakig (nem állam-, vagy nép
egyházak Európáhan) széles érdeklődési terület vár
ismertetésre. Van, aki azt kéri, hogy egy-egy témá
ra térjünk vissza, mert egy-egy cikk csak bevezetést
jelentett (pl. szekták, karizmatikus mozgalmak, kis
gyülekezetek), sok megválaszolandó kérdés maradt
még. Ismertessük a sokfelé megtalálható gyülekezeti
újságokat, helyi kezdeményezésű kis példányszámú
híradókat. . . örülünk az érdeklődésnek és erőnkhöz
mérten igyekszünk teljesíteni a kéréseket.
(Szerk.)

KÖZLEMÉNY
Dr. Fahiny Tibor cikke a Lelkipásztor 1992/1 számában
(22 kk), előadásának szövege, amely elhangzott a kassai
Safárik Egyetem Eperjesi Bölcsészeti Karának Történeti
Tanszékén tartott Jacob Jacobaeus-szimpozionon, 1991.
december 5-én.

1992. március 21-én 10 órai kezdettel
csendesnap lesz papnék számára a
Fasori Gimnáziumban (Budapest VI.,
Gorkij fasor 17—21).
A csendesnap összefoglaló címe:
Együtt a forrásnál
Program:
— Nyitó áhitat (Jn 7,37—38)
— Együtt a sorsközösségben
(előadás megbeszéléssel)
— Közös ebéd
— Együtt a szolgálatban
(előadás megbeszéléssel)
— Együtt a forrásnál
(Ezs. 49,10 és Jn 4,14)
(Istentisztelet és úrvacsora
a templomban)
Az útiköltséget és az étkezés díját az
Országos Egyház fedezi.
A jelentkezéseket az Északi Püspöki
Hivatal (Budapest, Üllői út 24.) részé
re kell megküldeni március 5-éig.

(Angol tanmese azoknak, akik meggyőződéssel
hangoztatják, hogy csak ők dolgoznak a társa
dalomban vagy az egyházban(?)

Fáradt vagyok
Igen, valóban fáradt vagyok. Evekig ráfogtam
a koromra, vérszegénységre, vitaminhiányra,
levegőszennyezettségre,
szacharinra,
rossz
emésztésre, diétára, izzadásra és egy sor más
betegségre, s mindez már már arra késztetett:
gondolkozzam érdemes-e élni egyáltalán.
Most azonban megtaláltam a megoldást, nem
ezek az okok.
Fáradt vagyok mert agyondolgoztam magam ...
Lássuk csak: Ennek az országnak 55 millió la
kosa van — ebből 25 millió nyugdíjas, marad
30 millió. 19 millió még iskolába jár, marad 11
millió. Ebből kereken 2 millió a munkanélküli
és 4 millió a kormánytisztviselő. Marad 5 mil
lió a munkára. Ebből 1 millió a hadseregben
van jelenleg. Így már csak 4 millió marad,
akinek dolgozni kellene. Ebből kereken 3 mil
lió munkanélküli a megyei és önkormányzati
szervek alkalmazottja, így már csak 1 millió,
akinek dolgozni kellene. Jelenleg azonban
620 000 ember van kórházban, 379 998 börtön
ben. Már csak 2 ember maradt á munkára:
Te meg EN. Te pedig csak ülsz most is és ol
vasod ezt a szöveget, vagyis nem dolgozol. —
Így hát nem csoda, ha. én agyondolgozom ma
gam és holtfáradt vagyok. ..

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Az Evangélikus Teológiai Akadémia várja azok jelentkezését, akik
Jézus Krisztusban hisznek és elhivatást éreznek, hogy élethivatásukként
lelkészi vagy hittantanári szolgálatot vállaljanak evangélikus egyhá
zunkban.
Az Evangélikus Teológiai Akadémián a képzés lehetőségei a követ
kezők:
1. Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra felkészítő teológiai tanul
mányok. A tanulmányi idő öt év. A felvétel, melynek feltétele a közép
iskolai érettségi, írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. (Fel
vehető hallgatók száma: 30.)
2. Nappali tagozaton hittantanár-képzés olyan jelentkezők részére,
akik valamely budapesti tanárképző főiskolán vagy egyetemen tanárszak
ra már felvételt nyertek, ilyen szakot végeznek, s természetesen ezt meg
felelően igazolni is tudják. A tanulmányi idő négy év. A felvétel felvételi
beszélgetés nyomán történik. (Felvehető hallgatók száma: 10.)
3. Levelező tagozaton hittantanár-képzés olyan jelentkezők részére,
akik már főiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógusi diplomával ren
delkeznek. A tanulmányi idő négy év, havonta legalább egyszer tartott
hétvégi előadásokkal, konzultációkkal és szemináriumokkal. A felvétel
felvételi beszélgetés nyomán történik. (Felvehető hallgatók száma: 50.)
A felvételi kérvényhez, melynek fel kell tüntetnie, hogy milyen kép
zésre jelentkezik a kérvényező, a következő okmányokat kell mellékelni:
1. születési bizonyítvány, 2. a legmagasabb iskolai végzettségi (érettségi)
bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmányokra
a középiskolából hozott pontok kiszámításához kitöltött betétlap, 3. orvosi
bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmányon
alkalmas, 4. keresztelési bizonyítvány, 5. legalább két évvel korábbi kon
firmációt igazoló bizonyítvány, 6. kézzel írott, részletes önéletrajz, mely
feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyü
lekezetével, valamint a jelentkezés indítékait, 7. az elmúlt két évben vég
zett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított
bizonyítvány. — Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt
esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolat „egyházi hasz
nálatra” megjelöléssel az egyházközségi lelkész által is hitelesíthető.
A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlása, mindenesetre
annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező alkalmasságáról, aki az illető
nek az utóbbi időben lelkipásztora volt. Ezt az ajánlást a lelkészi hivatal
a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg külön levélben, közvetlenül az Aka
démia dékánjának címezve.
Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hallgatói kötelezően lakói
a Teológus Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó tanulmá
nyi eredményt elért és rászoruló hallgatók ösztöndíjban is részesülhet
nek. Elegendő hely esetén a hittantanár-szak nappali hallgatói is kap
hatnak elhelyezést a Teológus Otthonban.
A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részére egymást követő napokon
kerül sor, melynek időpontjáról a jelentkezők értesítést kapnak. Az idő
pont módosítására nincs lehetőség.
A felvételi vizsga anyaga: 1. Magyar nyelv, 2. az Evangélikus Énekeskönyv páratlan számú énekverses rendjeiben (1, 3, 5, 7, 9, 11) talál
ható énekversek éneklése könyv nélkül, 3. általános bibliaismeret (az is
kolai hittankönyvek alapján), 4. Kiskáté, 5. Prőhle Károly „Az evangé
lium igazsága” c. hittankönyve, 6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” c.
hittankönyve. Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hivatalok
ban és a Sajtóosztályon.
A fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az Evangélikus Teológiai
Akadémia Felvételi Bizottságához címzett kérvényeknek, valamint a pi
ros postautalványon feladott 800 Ft felvételi vizsgadíjnak 1992. május
15-éig kell megérkezniük az Akadémia Dékáni Hivatalába (1141 Budapest,
Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.

