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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra.

Öreg koromban...
Zsolt 71,9

Sok jubileum, kerek évforduló, egyházJ és nem egyházi világnap 
és év vagy évtized között szerényen húzódik meg idén az idősek 
éve. Nyári számunkban most erre koncentráljunk! Segít ebben 
egy ősi imádság: „Ö r e g  k o r o m b a n  s e  v e s s  e l  e n 
g e m ,  h a  e l f o g y  a z  e r ő m ,  n e  h a g y j  e l  I s t e 
n e m ! "  Ez a kiáltás mutatja, hogy nem keresztény gerontológiai 
előadást tart kezében az Olvasó, hanem istenes embereket érintő 
meditációt.

G o n d o l k o z z u n k  I s t e n  s z í n e  e l ő t t  az öreg
korról és öregekről, beszéljünk önmagunkról ugyanígy és figyel
jünk a szolgálatra, miként viselhetünk gondot öregjeinkre jobban.

*

Az öregkorról általában sok szerzőnél olvashatunk remek 
gondolatokat, csiszolt aforizmákat, tapasztalatból leszűrt, mély 
emberi bölcsességet. Öreg lelkészekről már kevesebbet hallha
tunk.

Minden magyar történelmi egyház Jelkészi karának jelentős 
része túl van az 55. éven! Maga ez a tény is elgondolkodtató!

Nem vagyunk egyformák, vannak 40 éves aggastyánok és 
65 éves fiatalosan gondolkodó és tevékenykedő kollégák. 
Ethiópiában vagy a trópusokon már a negyvenéves öregnek 
számít, nálunk 60 év előtt még nem illik öregségről beszélni... 
Az öregkor diagnózisa -  alig túlhaladható módon -  a Prédiká
tor könyve 12. fejezetében található: az idős ember már egy kis 
emelkedőtől is fél, fogai romlanak, majd kihullanak, látása 
elhomályosodik, hallása gyöngül, elcsendesedik körülötte a 
világ, lassan bezárulnak az ajtók, nem ízlik az ftel, mit sem ér 
a fűszer, s ott kísért a gondolat: Minden csak hiábavalóság... 
A vanitatum vanitas ksértése rabul ejthet s jó ha a bölcs 
Prédikátor szavai mellé Pált is olvassuk, aki ezzel szembebeszél, 
amikor arról szól, hogy szolgálatunk nem hiábavaló! (lKor 
15,58) A feltámadás himnuszának vége erősebb bölcsesség a 
Prédikátor szavánál is.

Olvasom Femand Lelőtte imádságós könyvét (Rabbem) s 
ráakadok egy felejthetetlen, jellemző képre „Kérlek Uram -  
segítsd azt az idős embert az utcai forgalomban -  annyi mindent 
eltéveszt, mert egy teljesen más világban nőtt fel és már végképp 
nem ismeri ki magát közöttünk” Ez az! A z öregség biztos jele, 
amikor az ember úgy érzi: ez már nem az ő világa, őt sem 
értik, ő sem érti a maiakat... Amikor magunkra maradunk, 
elfut mellettünk az idő, s benne a mai emberek. Már nem értik 
vicceimet, anekdotáimon legfeljebb udvariasságból mosolyog
nak, egyedül maradunk, csak önmagunknak érdekes sztoria- 
inkkal... Csak régi kapcsolatok emléké él, de újat igazán kötni 
már nem tudunk. Az öreg Arany így kesereg: „Kaptam sok 
szépet és valamit én is adtam, megyek, szegény legény egyma
gámban” -  Szeretettel gondolok idős kollegákra, kérdem:

milyenek is: -  sebzett vad az egyik, szíve sebe állandóan vérzik, 
kiesett a szerepből a másik, s igazán már nem illik rá egy szerep 
sem. Fényesre kopott fekete ruhákban járnak, divatjamúlt 
kalapot, cipőt hordanak, s kopottak ők maguk is. „Bezzeg a 
mi korunkban ” -  hangzik az állandó refrén -  Valóban 
aranykor volt az -  kéredezem?... Vállal némelyik nyugdíjas 
társam szolgálatot... pedig mindene a szolgálat Csakhát -  „már 
nem vagy barátom, aki voltál ...” Dacolhatsz koroddal, előbb- 
utóbb leteper mégis... Figyelem a kortársakat és a nálam 
idősebbeket: Elbújik mindenki elől az egyik, mint sebzett vad, 
-  mutogatni kezdi magát a másik; ő mindenhez ért, sőt jobban 
ért” -  s észre sem veszi, hogy a fiatalok megmosolyogják... 
Van, aki könyvet köt, van aki elkezdi ajándékozni addig 
legféltettebb kincseit, s van, aki kertet művel, közben gondolatai 
ágyásait gyomlálgatja. Van aki csak a múltban él, sok ócska 
lom között matat, tesz-vesz, keresgél, rakosgat, „dobozol” s 
emlékeivel ugyanígy elbíbelődik. Mély keserűség az egyikben 
a felszín alatt „valaki, valami nem hagyta érvényesülni”... 
másnak rezignált belenyugvás a filozófiája: „Mindegy -  ez van, 
így sikerült...”

Olvasom Aranyt, Keresztúryt, Illyés Gyulát, sokat tudtak 
az öregségről. Micsoda emberismeret! Shakespeare, Schopen
hauer, Homérosz és Cicero, Horatius és Vergilius mind tudósok 
e tárgyban -  az én dolgom csupán, hogy bölcsességüket Isten 
elé állítsam...

Vigyázok-e magamra? kérdem magamtól.
Tanulom a leckét, kérem a zsoltárossal Istenemet d  ne 

hagyjon erőmfogytán sem, munkába menekülök, még el 
akarok olvasni mindent, amit kitűztem magam elé -  de jaj, 
vigyázat, hogy a vágtában tartsam az irányt, őrizkedjem az 
öregkori rossz tulajdonságoktól: házsártos, morcos, elégedet
len, mindig-morgó öreg nem akarok lenni. Naponta kérek 
érdeklődéshez kedvet, tanuláshoz erőt, az újhoz nyitottságot, 
rugalmasságot, hogy alkalmazkodni tudjak s legalább valaki
nek még hasznára legyek...

Vigyázni akarok a többi öregre is.
Ehhez kérem mások vigyázó tekintetét és segítőkész sávét, 

kezét: hogy kevesebb legyen a keserű, magányos idős lelkész, 
hogy több legyen a mosoly és derű öregjeink arcán, hogy át 
tudják még adni az öregek azt, amit Istentől kaptak az egyház 
javára

Idős és fiatal generációk megértésére, kiengesztel odésére, 
kölcsönös segítségnyújtására vágyom egyházunkban. Istenem, 
ne hagyd el az öregeket, hogy belülről itt ne hagyják ők is az 
egyházat! Istenem, ne hagyd el a fiatalokat, hogy magukra ne 
hagyják öregjeinket Egymáshoz tartozunk és egymásnak 
tartozunk, nem mással, csak szeretettel, de ez éppen elég... 
„Istenünk el ne hagyj -  hogy mi se hagyjuk el egymást'”

HK.
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GLORIA ÉS CREDO KÖZÖTT
Deák tér, H-moll mise 1993. jún. 6.

A mise csúcsa a most hallott glória: Dicsőség a 
magasságban Istennek! Istennek, aki nem ítéletével sújtja 
az ellene könnyelműen lázadó, iránta sértően bizalmat
lan, vagy vele mit sem törődő embert, hanem irgalmas 
hozzá. Ezért az irgalomért, a Jézus Krisztusban testet 
öltött irgalomért dicsérjük Istent. A  mélységből kiáltó 
ember ugyan mi mást tehet Isten mentő szeretetét 
megtapasztalva, minthogy megköszöni a megköszönhe- 
tetlent és dicséretet m a jd  megmentő Istenének: Glória 
in Excelsis Deo!

A Glória után a Credo következik, a vallomás. 
Istennel kapcsolatban sekélyes, semmitmondó minden 
elvi állásfoglalás, a semlegesség gőgjében fogant érvelés. 
Itt csak a vallomás fehérizzású hőfokán lehet és szabad 
szólni.

Credo = hiszek. Nem csupán elhiszem, hogy van 
Isten, hanem hiszek benne. Istenben hiszek, akitől élete
met kaptam. Nem esetleges, véletlen, sorsszerű gén
kombináció a létem. Isten szeretete teremtett. Ezért célja, 
értelme van minden napnak, a holnapoknak is.

Credo = hiszek. Hiszek Jézus Krisztusban, aki nem 
hagyott magamra sorsom megoldatlanságában, az ön
magámmal való keserves küzdelemben. Nem hagyott

magamra abban az önpusztító harcban, amit magamért 
és mások ellen vívok. Hiszek benne, aki mellém áll. Nem 
azért, hogy igazoljon, nem azért, hogy elítéljen, hanem 
hogy megbocsásson, és bocsánatával tegyen szabaddá 
egy olyan életre, amit érdemes é ln i

Credo = hiszek. Hiszek benne, aki nem újabb és 
újabb követelményekkel sanyargat, hanem ajándékait 
tárja elém, hogy veszendő kincsektől megcsömörlött 
életemet igaz értékekkel gazdagítsa.

Hiszek benne, aki arra segít, hogy a mellettem és 
ellenemre élő emberben felfedezzem a testvért, aki nem 
közömbös senki, nem ellenség, hanem társam az emberi 
sorsban, s velem együtt a szeretet koldusa.

Most a Credo következik. Szent vallomás. Lehet 
nagyképűen elutasítani. Lehet akadémikus bölcsességgel 
értékelni, véleményezni, mint egy beadványt Lehet önfe
ledten élvezni mint szép muzsikát Ám a lélek mélyéből 
feltörő vallomáshoz az egyetlen méltó, igazán emberi 
magatartás, ha engedem, hogy a vallomás lelkemig érjen.

A  következő tétellel én is vallom: hiszek. Hiszek benne. 
Segítsetek hinni. Higgyetek velem. Ámen.

M ad o csai M iklós

Jézus a kereszten is prédikál

-  Elhangzott a Kossuth Rádióban, 
Nagypéteken, 1993. március 25-én

János evangéliuma 19. fejezetéből 
a passió-történet végét olvasom: 
„Amikor Jézus meglátta ott állni any

já t és azt  a  tanítványt akit szeretett, 
így szólt anyjához: Asszony, íme a te 

fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: 
íme, a te anyád. És attól az órától 
fogva otthonába fogadta őt az a 
tanítvány...
Ezek után tudva, hogy már minden 
elvégeztetett, hogy beteljesedjék az 
írás, így szólt szomjazom ! . ..
Miután Jézus elfogadta az ecetet ezt 
mondta: elvégeztetett!
És fejét lehajtva, kilehelte a le lkét”

A feledhetetlen passió-történetből 
Jézus utolsó három szavát olvastam, 
a hét kereszten mondott szava közül. 
-  Jézus még a kereszten is prédikált 
egész életében hirdette az Igét Ő volt 
egyszerre a néma Bárány és a beszélő 
Isten. A durván ácsolt keresztből, e 
korabeli bitófából a világ legfon
tosabb szószéke le tt -  Volt az egy
háznak 2000 év alatt sok híres ige
hirdetője, de Ő az első és leg fon- 
tosabb. Volt már templomépítő mű
vészetünknek sok híres, díszes vagy 
egyszerűségében pompás szószéke,

de ez a legfontosabb szószék: a ke
reszt

Három rövid m ondat három tar
talmas szó, feledhetetlen prédikáció: 
a gondoskodás szava, a kínok mélysé
gének kiáltása és a jól végzett m átka 
szava.

ím e a te fiad, íme a te anyád! A 
fájdalmak férfia még a kereszten is 
szeretteire gondol: édesanyjára és sze
retett tanítványára. Mária ugyan 
nem értette mindig fiát de csendben 
követte, egészen a keresztig. Ő, aki 
szomorú volt a kánai menyegzőnél, 
amikor Jézus első jelét adta dicsősé
gének és így szólt: rád tartozik-e ez 
asszony, vagy reám? (máskor kinn 
várta tanító fiát és hallgatta az üzene
tet: ki az én anyám?... aki cselekszi 
Atyám akaratát. Jézus mégis szerette 
A nyját kiderült a kereszt jeleneténél. 
És szerette tanítványát Jánost a legfia- 
talabbat akit magával vitt a megdicső
ülés hegyére és utolsó gyötrődése szín
helyére, a Getsemáné kertjébe is. Egész 
népe sorsával, sőt a világ üdvösségével 
van dolga, és Ő mégis gondol azokra, 
akik közel álltak Hozzá Jézus rólunk 
sem feledkezik meg!

Szomjazom! A  szenvedő, sebláz
ban gyötrődő ember szava. Az egyik 
leggyötrőbb érzés a testi szomjúság. 
Étel nélkül napokig megvan az em

ber, de víz nélkül nem. Vizet, vizet! -  
suttogják halálos ágyukon a haldok
lók. Vizet, vizet -  szól a lázas kisgyer
m ek... Szomjazó emberek vagyunk 
mi valamennyien: Vízre, jó  szóra, 
szeretette. Ebben az utolsó szóban 
benne van a testetöltés csodája: való
ban emberré lett az Isten. Ő megérti 
szomjúságunkat minden hiányun
k a t sőt azok felé fordítja tekintetün
k e t akik ma szenvednek hiányt 
szomjaznak.

Elvégeztetett! Nem tört derékba 
egy fiatal, 33 éves é le t hanem célhoz 
ért. Az eredeti nyelven és a legkülön
bözőbb fordításokban világosan ért
hető: célhoz ju to tt a megváltás műve. 
A teremtéstörténetre emlékeztető szó: 
Isten befejezte a teremtést a hetedik 
napra elkészült munkájával. Jézus befe
jezte az új teremtést amiért küldetett, 
elvégezte. Már a főpapi imádságban 
olvassuk: „Megdicsőítettelek Atyám a 
földön azzal, hogy elvégeztem a mun
ká t amit rám bíztál Cin. 17,4)

Nagypénteken nagyon figyelünk a 
passió történet minden részletére. 
Külön is figyelünk Jézus drága szava
ira. Az sem jelentéktelen, ahogy mi 
ünnepiünk, de az hangsúlyosabb, 
amit Ő mond: Jézus még a kereszten 
is prédikál.



TANULJUK A KRISZTUST!

DR. LUTHER MÁRTON:

A SZOLGA AKARAT
1. Luther ítélete Erasmusról

Szívesen elismerem, hogy nagy ember vagy, Isten gazdag 
kitüntetettje az Ő legnemesebb adományaival. Szellemed, 
műveltséged, hogy másról ne is beszéljünk, a csodálatos 
határát súrolják. Nekem pedig semmim nincsen, egy senki 
vagyok, ha csak azzal nem dicsekszem, hogy keresztyén 
vagyok. Egyedül Te értetted meg ennek az ügynek a 
lényegét, ti. azt, hogy mire is megy ki ez az egész. Egyedül 
Te ragadtad meg a lényeget, s nem fárasztottál azzal a sok 
nem idevaló, helytelen vitával pápaságról, tisztítótűzről, 
búcsúról és ezekhez hasonlókról, melyek inkább mulatságo
sak, mint komolyak, s amelyekkel eddig mindahányan 
sarokba akartak szorítani. Egyedül Te tapintottál rá a 
dolgok elevenére, nyakánál ragadva meg a libát Ezért 
szívemből hálás vagyok. E témával mindig szívesen foglal
kozom, ameddig csak időm és erőm engedi. Ha ellenfeleim, 
akik nagy lelki gőggel újabb és újabb kinyilatkoztatásokkal 
próbálják magukat naggyá tenni, hasonlóan cselekedtek 
volna vagy ma hasonlóan cselekednének, úgy kevesebb 
lenne a zendülés és a szekta. De Isten hálátlanságunkat így 
bosszulta meg!

Mégis: Ha ezt az ügyet képtelen vagy másképp előrevinni, 
mint ahogyan a DIATRIBE-dben. tetted, úgy szívből 
kívánom, elégedjél meg képességeiddel, tudományoddal, a 
nyelvészettel. Ezeket gyarapítsd és vidd előbbre, amint azt 
eddig is nagy haszonnal és hírnévvel tetted! Ehhez a mi 
ügyünkhöz azonban nem értesz. Isten eddig azt nem akarta 
megadni Neked. (Ezen állításomat, kérlek, ne vedd elbiza
kodottságnak!) Imádkozom azért, hogy Isten ezekben a 
dolgokban is hamar annyival fölényesebbé tegyen nálam- 
nál, mint amennyivel a többi dolgokban magasan túlszár
nyalsz.

Mivel Isten csodálatos módon van jelen szentjeiben, ezért 
nem egyszer szentnek tarthatjuk azokat is, alak látszólag 
nagyon távol vannak a szent élettől. De az lehetetlen, hogy 
te, mint ember -  hiszen az vagy! -  a Szentírást és az Atyák 
kijelentését, melyekre hivatkozva célodat el akarod érni, 
saját eszeddel és erőddel jól megértsed és értelmezd! Elég 
bizonyíték erre, amikor azt írod, hogy nem akarsz elkötelező 
kijelentéseket tenni, csupán hozzáadtál valamit ehhez a 
témához. így nem ír senki, aki ennek a kérdésnek a mélyére 
hatolt és azt helyesen érti is. Én azonban ebben a könyvben 
namcsak hozzájárultam valamivel a „Szabad akarat -  
szolga akarat” témájához, hanem elkötelező kijelentéseket 
tettem, elkötelezetten szóltam róla és senkinek nem engedem 
meg, hogy ítélkezzék felette, inkább azt ajánlom neki, hogy

tanúsítson engedelmességet Az Úr pedig, akié ez az ügy, 
világosítson meg Téged és tegyen alkalmassá, eszközévé az 
Ő dicsőségére és magasztalására! Ámen

2. A keresztyén bizonyságtétel elkötelező jellegű

Félre a szkeptikusokkal! Félre az akadémistákkal! Félre 
velük, tőlünk keresztyénektől! Ide hozzánk azonban azok
kal, akik elkötelezően szólnak, ha mégoly hajthatatlanok 
volnának is, mint a sztoikusok! Kérlek, Erasmus, Te is 
tudod jól, hogy az apostol milyen gyakran követelt „plerop- 
horia”-t, azaz a lelkiismeret teljes, bizonyos, rendíthetetlen, 
elkötelező bizonyságtevését! A Róm 10,9 kk ezt hitvallásté
telnek nevezi: „ha tehát száddal Uradnak vallód Jézust, 
akkor üdvözülsz.” „Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, 
én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.” Péter 
apostol pedig parancsolja: „Legyetek készen számotadni a 
bennetek lévő reménységről!” (lPét 3,5)

De minek is annyi szó? A keresztyéneknél semmi sem 
ismertebb és gyakoribb, mint az elkötelező bizonyságtétel. 
Vedd ki az elkötelező bizonyságtételt és elvetetted az egész 
keresztyénséget Igenis, a Szentlélek azért adatik a menny
ből, hogy a keresztyén ember haláláig Krisztust dicsőítse 
és az Ó szent nevét vallja! (Ha csak azt nem tartjuk még 
elkötelező bizonyságtételnek és állásfoglalásnak, ha valaki 
hitéért hal meg.)

A keresztyén ember tehát sokkal inkább ezt fogja monda
ni: Olyan kevés az örömöm a sztoikusok állásfoglalásában, 
hogy mindenütt, ahol testem erőtlensége azt lehetővé teszi, 
a Szentíráshoz, s annak minden részéhez rendíthetetlenül 
ragaszkodom és igéit elkötelezve megtartom. Továbbá arra 
törekszem, hogy még azokban a dolgokban is, amelyek az 
üdvösséghez szükségtelenek és a Szentíráson kívül találha
tóak, el ne bizonytalanodjam, hanem ezekben az ügyekben 
szintén olyan bizonyos legyek, mint az csak lehetséges. Mert 
mi szörnyűbb a bizonytalanságnál? De a Szentlélek nem 
szekptikus! Szívünkbe nem ilyen kérdéses dolgokat, sejtése
ket írt, hanem sziklaszilárd kijelentéseket, amelyek bizonyo
sabbak és erőteljesebbek magánál az életnél és minden 
tapasztalatnál.

3. Az írás állítólagos sötétségének oka 
-  szívünkben van

A DIATRIBE önmagát teszi nevetségessé, mivel nem 
tudja megkülönböztetni az Istent, ahogyan prédikálják, 
attól az Istentől, aki elrejtőzik. Tehát nem tud különbséget
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tenni Isten igéje és maga Isten között Isten sokmindent 
cselekszik, amit igéjében nem mutat meg, sok mindent akar, 
amelyről igéjében nem jelzi, hogy ezt akaija. Nekünk 
azonban szavára kell figyelnünk, s nem az Ő kifürkészhetet
len akaratát kell kutatnunk, mivel szent igéje szerint kell 
cselekednünk és nem kikutathatatlan akarata szerint!

Igaz ugyan, hogy a Szentírásban néhány dolog mélyen 
rejtve van, ez azonban az istentelen szofisták és teológusok 
miatt van, s Te, kedves Erasmusom, ezeknek lettél a 
szószólója. Pedig azok egyetlen egy tételt sem hoztak elő, 
ezért nem is tudnak egyetlen egyet sem, idézni, amellyel ezt 
a „szabad akaratról” szóló őrültséget bizonyítanák. Azt 
mindenesetre elismerem, hogy a Szentírásban sok olyan 
hely található, amely sötét még és elrejtett, ennek azonban 
a szóértelmezésünk fogyatékossága és a grammatikában 
való nyelvi tudatlanságunk az oka. Ezek azonban nem 
akadályozzák a Szentírás megismerését Lehetséges-e, hogy 
az írás titka még rejtve legyen, miután a pecsétjét letörték 
már, a követ a sír szájáról elhengerítették és a legmélyebb 
titok napvilágra került Nevezetesen, hogy Krisztus, Isten 
Fia emberré lett, hogy Isten háromságos Isten, hogy 
Krisztus szevedett értünk és örökké uralkodik. Vedd ki a 
Krisztust az Írásból, mit akarsz akkor még benne megtalál
ni? Amit tehát a Szentírás tartalmaz, az napvilágra került 
habár egyes íráshelyek még homályosak, mivel a szövegér
telmezés még nem tisztázódott A z pedig, hogy sokaknak 
sok minden mindezek után is homályos maradt annak oka 
napjainkban nem az Írás homályossága, hanem az emberek 
vaksága és lustasága, akik nem törekszenek arra, hogy ezt 
a fényes világosságot láthassák.

4. Felesleges dogmatikai vitatkozások?

Az azonban még kevésbé tűrhető, hogy Te a szabad 
akarat kérdését azon dolgok közé sorolod, amelyek haszon
talanok és fölöslegesek. Fölsorolod ugyanakkor azokat 
amiket a keresztyén kegyességhez elegendőnek tartasz. 
Biztos, hogy minden zsidó vagy pogány, aki Krisztusról 
semmit nem tud, a kegyesség lényegét könnyedén ugyanígy 
fogalmazhatná meg. Mintha csak a keresztyén kegyesség 
Krisztus nélkül egyáltalán létezhetne, s elég lenne, hogy 
Istent aki természeténél fogva a „LEGFŐBB JÓ”, minden 
erőnkkel dicsérjük Ő, Erasmus, mit mondjak ezek után? 
Amennyiben ezt a szabad akaratról szóló kérdést a keresz
tyének számára szükségtelennek tartod, úgy hagyd el kérlek 
az egyházi küzdőteret mert ez esetben nincs egymással 
dolgunk Mi bizony szükségesnek tartjuk ezt a kérdést 
Mert, ha nem tudom, hogy m it mennyit és meddig tehetek 
Isten felé, akkor Ő is olyan mértékben válik számomra 
bizonytalanná és ismeretlenné, hogy m it mennyit és meddig 
cselekszik és munkálkodik bennem. Bizony Ő az (ti. Isten), 
aki mindent mindenekben véghezvisz (lKor 12,6). Ha pedig 
Isten műveit és hatalmát nem ismerem, úgy Őt magát sem 
ismerem. Ha Őt nem ismerem, akkor nem is tisztelhetem, 
nem dicsérhetem, neki köszönetét nem mondhatok Szolgál
ni mindaddig nem tudom, míg nem látom világosan, hogy 
mit tulajdoníthatok magamnak és mennyit kell Isten javára 
írnom. íme, láthatod, ez egyike annak a két főkérdésnek 
amelyekben benne foglaltatik, ami a keresztyén embert 
érinti, amin önmaga megismerése, de az Isten megismerése 
is áll vagy bukik

A keresztyén tanítás másik fő része az a kérdés, hogy 
Isten csupán véletlenszerűen látja-e előre a dolgok alakulá
sát, vagy pedig előrelátóan cselekszik és mi mindent szükség
szerűen azért teszünk-e, mert azt meg kell tennünk?! Mert 
ha kételkedsz abban és megveted annak ismeretét, hogy 
Isten nem véletlenszerűen, hanem szükségszerűen, meg

változtathatatlan módon és előrelátóan cselekszik, miként 
hihetsz akkor ígéreteiben? Hogyan hagyatkozhatsz akkor 
azokra? Mert ha Ő valamit ígér, biztosnak kell lenned 
abban, hogy meg tudja és meg akaija tartani ígéretét 
Különben nem tarthatod Őt sem igaznak, sem hűségesnek. 
Ez pedig hitetlenség, a legnagyobb istentelenség és a magas- 
ságos Isten tagadása

5. Elhallgattassék-e Isten igéje 
a jó  békesség érdekében?

Te úgy kezeled a közted és köztem lévő vitát mintha 
a tét a pénz (amely bizony pótolható) vagy egy más 
jelentéktelen dolog lenne. Hagyjuk veszni ezt a vitát 
hiszen így lényegesen kisebb veszteségről van szó. Sokkal 
fontosabb a békesség, ezért tegyünk meg és szenvedjünk 
el mindent nehogy a világot ekkora felfordulásba dönt
sük! Ezzel bizony világosan jelzed, hogy a test békessége 
neked sokkal többet ér, mint a h i t  lelkiismeret, üdvösség, 
Isten igéje, Krisztus dicsősége, sőt maga Isten. Ezért 
mondom hát neked és írd kérlek nagyon mélyen a 
szívedbe: számomra ebben a kérdésben a tét igen komoly, 
szükséges és örökkévaló dolog, amely olyan lényeges, 
hatalmas, hogy kötelezően képviselni és megvédeni kelt 
mégha életünkbe kerülne is, ha a világ ezért nemcsak 
vitákba és lázongásba jutna, hanem egyszerűen káoszba, 
végveszélybe kerülne és megsemmisülne!

De Te biztosan ellene mondasz ennek, hiszen közben 
egyidejűleg (szeretetből) a pápai törvényeket is elviselhe- 
tőnek és megtarthatónak véled, ha így és ez által -  
forradalom nélkül -  mindkettő fennmaradhatna: egy
részt az örök üdvösség, Isten igéje által, másrészt e világ 
békéje és nyugalma. Már említettem, hogy ez lehetetlen. 
E világ Ura, a Sátán nem tűri meg pápájának és 
papjainak, hogy Isten törvényeit békén hagyják, hiszen 
ismételten a lelkiismeretüket ejti foglyul és köti meg. Ezt 
azonban az igaz Isten nem tűri! így küzdenek azután 
egymással: Isten igéje és az emberi előírások -  kibékíthe
tetlen harcban! Tanácsod, illetőleg gyógyszered ama 
része semmit sem használ, amikor azt hangsúlyozod, 
hogy az igazságot ugyan ki kell mondani, de nem illik 
mindenkihez. Sem minden időben, sem minden formá
ban! Ki szerezte meg neked azt a hatalmat, s ki adta 
meg annak jogát, hogy a keresztyén hitet helyekhez, 
személyekhez, időhöz, külső körülményekhez kössed, 
amikor Krisztus ezt teljes szabadságban az egész világ
ban akaija elteijeszteni és uralomra juttatni?! Isten igéje 
nincsen megkötve, mondja Pál apostol 2Tim 2,9-ben és 
Erasmus meg akarja  kötözni az igét. De ha Te mindeze
ket a körülményeket a legnagyobb biztonsággal és 
pontossággal meg is tudnád különböztetni (hogy hol 
szabad kimondani az igazságot és hol nem, kinek igen 
és kinek nem, mikor igen és mikor nem), az emberek 
szívét akkor sem ismernéd. Vagy talán azt tartod, hogy 
az az igazi alkalom, időpont és személy, amikor az 
igazságot úgy tanítják, hogy a pápa meg ne ütközzék és 
meg ne botránkozzék, hogy a császár ne legyen haraggal 
teli, hogy egyetlen püspök és fejedelem se izgassa magát, 
nehogy a világon lázadás vagy nyugtalanság támadjon?!

6. Nem veszélyes-e a szolga akaratról szóló tanítás?

Azt mondom mindene: Ki veszi magának azt a 
fáradságot, hogy életét javítsa, ha azt hallja, hogy nincs 
szabad akarat? Feleletem: Senki! De ezt senki nem is 
tudja emgtenni! Mert a te embereid, akik életüket a 
Szentlélek nélkül igyekeznek jobbítani, nem érdeklik az
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Istent, mivel képmutatók! Jóvá lesznek azoban a kiválasztot
tak, a kegyesek a Szentlélek által, a többiek pedig javulás nélkül 
elvesznek. Azt mondod; Ki fogja elhinni ezekután, hogy őt az 
Isten szereti? Válaszon: Egyetlen egy ember sem fogja elhinni, 
mert nem is tudja. A kiválasztottak viszont elhiszik, a többiek 
pedig hitetlenségükből elvesznek. Gyűlölik és káromolják majd 
az Istent, ahogyan ezt Te is a könyvecskédben teszed. Akkor 
hát miért hasznos és szükséges ilyen tanítást terjesztenünk, 
amikor nyilvánvalóan annyi baj származik belőle? Két körül
mény követeli, hogy ez hirdettessék;

Először: Hogy beképzeltségünk megalázkodjék és Isten 
kegyelme felismertessék és felmagasztaltassék.

Másodszor: Maga a keresztyén hit is ezt követeli meg.
Először Isten kegyelmét egyedül az alázatosaknak ígérte 

meg bizonyossággal, tehát azoknak, akik feladták magukat 
kétségbeesésükben! Az ember azonban mindaddig nem alázha
tó meg szíve mélyéig, amíg meg nem tudja: Üdvössége teljesen 
és kizárólagosan a saját és a maga tehetségén, tervein és 
erőlködésén, akarásán és munkálkodásán túl, ezektől függetle
nül történik. Teljesen egy más valakinek a jószándékától, 
tervétől és akaratától, nevezetesen Isten cselekvésétől függ!

Másodszor A másik ok, hogy a hit mindig arra irányul, 
ami láthatatlan (Zsid 11,1). Hogy tehát helye legyen a hitnek, 
mindannak, amit hiszünk, elrejtettnek kell lennie. (De ez nem 
lehet mélyebben elrejtve, mint egy találkozás élménye és 
tapasztalata, ami látszólag ennek pont ellene szól.)

Tehát: Amikor Isten élővé akar tenni, úgy tesz, mintha 
megölne minket. Amikor megigazítani akar, úgy tesz, mintha 
adóssá nyilvánítana. Amikor a mennybe akar hozni, mintha 
a pokolra vezetne. így rejti el Isten örök irgalmasságát és 
jóságát haragja alá, igazságát igazságtalansága alá! Ez a hit 
legmagasabb lépcsőfoka!! Hinni, hogy jóságos, aki oly kevese
ket üdvözít és oly sokakat kárhozatba dönt Hinni, hogy igaz, 
aki szándékosan és feltétlenül kárhozatra érdemeltnek tesz.

7. Hogyan taníthatja Luther az akarat szolgaságát 
az egyház egész tradíciójával szemben?

Azt mondod: Nem hihető, hogy Isten az egyház tévelygését 
ebben a kérdésben ilyen sok évszázadon át eltűrte volna. 
Elképzelhetetlen, hogy azt egyetlen szentjének sem nyilatkoz
tatta volna ki, ha az valóban az evangélium tanító főrésze 
volna. Először is azt feleim erre: Isten eme tévelygésünket 
egyházában és szentjeiben eddig sem tűrte. Hiszen az egyházat 
a Szentlélek kormányozza, úgyhogy a Szentlélek által kormá
nyozott egyház eleddig a legkisebb kérdésben sem tévedett! De 
itt a bökkenő! Itt erős talaj kell a lábunk alá! A fő kérdés az, 
hogy akiket Te egyháznak nevezel, valóban egyház-e?! Ki tudja, 
nem úgy állnak-e a dolgok ezzel a bizonyos egyházzal kezdettől 
fogva, hogy Isten népének és egyháznak nevezték őket anélkül, 
hogy valóban azok lettek volna! Ugyanakkor a többiek pedig, 
a maradék azok voltak anélkül, hogy Isten népének, Isten 
szentjeinek nevezték volna őket, amint azt Kain és Ábel, Ismael 
és Iszák, Eszau és Jákob történetei is mutatják. Kedves 
Erasmus! Az egyház nem olyan egyszerű dolog, mint az „Isten 
egyháza” név! De a szentek sem találhatók csak úgy lépésről 
lépésre minden bokorban, mint a „szent Isten” neve, melyből 
mindig van egy zsomborral! A Szentírásai, mint bírái kell a 
lelkeket megvizsgálni! Mivel a Szentírás olyan lelki világosság, 
amely a napnál is sokkal fényesebb, különösen ott, ahol 
üdvösségről és elkötelezésiől van szó, ezért a keresztyén embert 
és az egyházat mindenek előtt az Írás alapján kell mérlegelnünk 
és ebben szilárdan kell megállnunk és megmaradnunk!

8. Az ember korlátozott szabadsága, és 
a törvény feladata

Azt kell felismernünk, hogy az ember két birodalomnak a 
tagja. Az elsőben minden saját akarata és elképzelése szerint 
történik, függetlenül Isten törvényétől és parancsolatától, neve

zetesen azoktól a dolgoktól, amelyek az ember alá rendeltettek 
(lMóz 1,28). Ezekben a dolgokban az ember uralkodik és az 
ember az úr. Nem mintha Isten őt magára hagyná és ezekben 
a dolgokban nem működne közre, de itt szabad teret biztosított 
Isten az ember számára, hogy ügyeit saját elgondolása és 
tetszése szerint intézze. Ebben az embert semmiféle törvény 
vagy előírás nem akadályozza A másik birodalomban ezzel 
szemben az ember nem hagyatkozhat szabad akaratára, hanem 
Isten akarata és tanácsa vezeti, ahogyan az ember saját 
birodalmában függetlenül cselekszik egy más akarattól, ugya
núgy Isten Országában is egy másik törvény él, függetlenül az 
emberi akarattól. Ebben Isten uralkodik és Ő az Úr!

A törvény szava nem azért hangzik el felénk, hogy akaratunk 
erejét igazolja, hanem hogy a vak értelmet megvilágosítsa, hogy 
belássa: Saját világossága és akaratának ereje -  semmi! A 
törvényből csak a bűn felismerése adódik (Róm 3,20). Nem 
azt mondja, hogy a törvény megsemmisíti vagy elkerülhetővé 
teszi a bűnt! A törvény értelme és hatalma kizárólag abban 
van, hogy a bűn felismerését biztosítja, nem pedig abban, hogy 
valamely módon erőt mutasson föl és közvetítsen. Hiszen mi 
egyébre is szolgálna, mint a bűn felismerésére, önmagunk 
erőtlenségének és gonoszságának tudomásulvételére. Az apos
tol tehát azt állítja, hogy az Isten törvénye felismerhetővé teszi 
a bűnt!

9. Az értelein nem ítélkezhet 
Isten felségjogát illetően

Ha elveszed Isten erejét és bölcsességét azt hogy öröktől 
fogva kiválaszthat, akit akar, mi marad akkor meg Istenből, 
mint „sorsbálvány”, aki minden történés fölött vakon cselek
szik. Végül pedig ilyen megfontolásból odáig fajulnak a dolgok, 
hogy az emberek Éten ismerete hiányában elkárhoznak, mert 
ez esetben nem megváltoztathatatlan kiválasztása alapján 
döntött volna abban, hogy ki üdvözül és ki az, aki elkárhozik, 
hanem az emberekre hagyta volna, hogy üdvözülni akamak-e 
vagy elkárhozni, miközben Ő esetleg a mórok földjére utazott 
volna kocsmai tivornyázásra, ahogyan azt Homérosz mondja.

Bizony ide jutunk, amikor emberi ésszel akarjuk Istent 
felmérni és dolgait Neki megbocsátani és elnézni. Ide jutunk, 
amikor Isten fennsége, titka előtt nem tisztelettel állunk meg, 
hanem kutatva azokba betörünk, hogy azután Isten dicsőségé
től összetörtén az egy bocsánatkérés helyett ezer istenkáromlást 
okádjunk ki!

10. Isten egyeduralma átfogja a Sátánt 
és a hitetleneket is

Talán valaki azt kérdezi ezek után: Hogyan állítható 
Istenről, hogy gonoszt művel bennünk, pl. am ika megke
ményít, kiszolgáltat szenvedélyeinknek, megkísért és ehhez 
hasonlóakat tesz? Erre ez a válaszom: A Sátán és az Ember 
elbuktak, Istentől elhagyatottakká lettek. Képtelenek a jót 
akarni, tehát azt, ami Istennek tetsző, amit Ő akar! Sokkal 
inkább állandóan szenvedélyeik rabjai és nem is tehetnek 
mást, csak azt, hogy sajátjukat keresik! De a hitetlen, 
csakúgy mint a Sátán az isteni mindenhatóságnak nem 
kevésbé van alávetve, mint Isten munkájának más teremté
sei. Hiszen ha Isten mindent alkot és mindenben munkálko
dik, akkor szükségszerűen az istentelenben és a Sátánban 
is munkálkodnia kell! Úgy hat bennük, amilyeneknek találja 
őket! Ez azt jelenti, hogy mivel elfordultak Istentől és 
gonoszak, egyidejűleg Isten eme munkája következtében 
tovább hajtatnak, így hát nem is tesznek mást, mint hamisat 
és gonoszat  Olyan ez, mint am ika egy lovasnak olyan 
lovat kell megülnie, amelynek három vagy csak két lába 
egészséges. Képtelen jobban lovagolni, mint amilyen a ló, 
ami azt jelenti, hogy a ló járása hibás. No de mit tegyen a 
Lovas? Hiszen ezzel egyidejűleg jó lovakat is használ.
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Az egészségesekkel jól, a sántákkal rosszul lovagol. Non tehet 
mást, ha a ló lába meg nem gyógyul. íme, beláthatod, hogy 
Isten bár engedi a gonoszt, amikor a Gonoszban és a Gonosz 
által cselekszik, de Isten nem cselekedhet gonoszát, noha a 
gonoszt a Gonosz által végezteti el. Mivel azonban Ő maga 
jó, nem cselekedhet gonoszt, de igénybe veszi és használja őket, 
s hatalmának ereje és hatása alól nem vonhatják ki magukat!

11. A megkeményítés Isten munkája
A hitetlen, mint mondtam, a fejedelmekhez és más hatalmas

ságokhoz hasonlóan kizárólag önmaga felé és magára irányí
tottan él. Nem törődik Istennel és nem keresi azt, ami az Istené. 
Sokkal inkább keresi saját erejét, saját dicsőségét, önmaga 
cselekedeteit és tudományát, röviden: a maga birodalmát! 
Mindezt békében akarja élvezni. Ha valaki mégis vele szembe
fordulna és csak egy keveset is mindezekből csökkenteni 
kívánna, akkor ugyanaz a visszásság, amellyel eme dolgokat 
kívánja, haragra gerjeszti, dühöngővé válik a vele ellenkezőkkel 
szemben. S amiként képtelen kívánságairól és vágyairól lemon
dani, olyannyira nem tud az állapotán változtatni, mert hisz 
Isten elromlott teremtménye. Ezért gyűlöli a világ Isten szent 
evangéliumát. Mivel az evangélium által jön az erősebb, aki e 
világ urait legyőzi és kárhozatba viszi azokat a kívánságokat, 
melyek saját dicsőségére és hatalmára, bölcsességére és minden
re, amiben bízott, szolgáltak. Az istentelennek ez a megkesere- 
dése, amikor az Isten az ellenkezőjét mondja és cselekszi annak, 
amit Se szeretnének, ez a megkeményítés! Mivel Se megromlott 
természetük révén meghasonlottságban élnek, most még in
kább meghasonlottakká és gonoszabbakká válnak!

így keményednek meg, amikor szembefordulunk velük és 
megtörni próbáljuk őket. Valaki azt kérdezhetné: miért nem 
mond le Isten hatalmának erről á befolyásáról, amely a 
hitetleneket arra készteti, hogy gonoszok maradjanak, sS  még 
gonoszabbakká váljanak?
Válasz: Ez azt jelentené, hogy Isten az istentelenek kedvéért 
szűnjék meg Isten lenni. Hiszen így azt szeretnénk, hogy Isten 
ereje és hatása szűnjék meg, ami viszont azt jelenti, hogy Isten 
szűnjék meg jónak lenni, hogy amazok ne váljanak még 
gonoszabbakká!

Déhát miért nem változtatja meg egyrdejűleg gonosz akara
tukat, amely mozgatja őket? Ez az isteni fennség titkához 
tartozik. Ilyen kikutathatatlanok az Ő ítéletei (Róm 11,3). Ő 
Isten, akinek akaratához semmiféle indoklás és számítás nem 
tartozik. Mivel nincs semmi Hozzá egyenrangú és fölöttevaló, 
ezért Ő minden dolgoknak a mértéke! Ha akaratát valamilyen 
rend, szokás, indoklás, számítás határozná meg, úgy az már 
nem lehetne Isten akarata. Hiszen amit Isten akar, az nemcsak 
azért helyes és igaz, mivel így kellett akarnia, hanem éppen 
megfordítva: Mivel így akarja, ezért kell hogy jó legyen mindaz, 
amit cselekszik! A teremtmény akaratának írnak elő törvényt 
és indoklást, nem a Teremtő akaratának! (Kivéve, ha Őt egy 
másik teremtő akarata alá akarnánk helyezni.)

12. Isten egyeduralma kizárja
az emberi akarat szabadságát

Még a természetes észnek is be kell látnia, hogy az élő és 
igaz Istennek olyannak kell lennie, hogy szabadságával a 
kikerülhetetlen! teríti ránk. Ha ő  előre látta, hogy ilyenek és 
nem mások leszünk, ha ilyennek teremtett, s így mozgat, irányít 
bennünket és nem másképpen, akkor elképzelhető-e valami, 
ami bennünk szabad lenne? Lehetünk-e másokká, mint ami
lyennek az Isten előre látott bennünket vagy ahogyan most is 
cselekszik? Éppenezért szükségeszerűen állnak egymással szem
ben Isten eleve elrendelése és teljhatalma és a mi ún. szabad 
akaratunk. Mert vagy Isten téved abban, amit előre tud és 
akkor cselekvéseiben és tetteiben is téved (ami lehetetlen), vagy 
pedig mi hajtatunk, törekszünk és tereltetünk úgy, amint az

Isten előrelátása és cselekvése akarja. Isten mindehatóságát 
azonban nem abban látón, mely szerint sok olyat nem tesz, 
amit tehetne, hanem sokkal inkább abban a cselekvő hatalom
ban, amelynek alapján mindent mindenekben cselekszik, abban 
az értelemben, amint a Szentírás Őt „Mindenhatónak” nevezi.

Istennek ez a korlátlan hatalma és előrelátása -  vallom én 
-  kiírt minden szabad akaratról szóló tanítást. Ez okozza az 
egészséges emberi énnek és a természetes értelemnek a legna
gyobb megütközést és megbotránkozást, hogy ti. kizárólag 
akarata alapján embereket hagy cserben, megkeményít, kárho
zatba dönt (mintha öröme telnék a bűnökön és emberi 
nyomorúságokon, s azok örök kínján) az az Isten, akinek nagy 
irgalmát és jóságát ugyanakkor mindenütt hirdetik! Igazságta
lannak, borzalmasnak és kibírhatatlannak tűnik Istenről így 
gondolkodunk. S ezen bizony sok nagy ember megütközött 
már. Kinek ne lett volna már ez által bosszúsága, megbotrán
kozása? Én magam is nem egyszer a kétségbeesés mélységéig 
botránkoztam meg, s bizony azt kívántam: Bár sohasem 
teremtettem volna emberré! El akkor történt, mielőtt felismer
tem volna, milyen üdvös ez a kétségbeesés és mennyire közel 
van a kegyelemhez!

Fordította: W eltler Ödön 
ny. evangélikus lelkész

Szom bathelyre a  lelkész! hivatalba névtelen levél érkezett, pontos 
betűhű szövege a  kővetkező:
Kedves Lelkész Úr!

Ön nagyon jó l prédikál De néhány teológus nehezményezi hogy Ön 
is kizárólag Jézusról beszél (nagycsütörtök). Tehát az „al-Istenről". 
Nem kellene a Fö-Istenről szólni? így  a régi keresztyénekről és a maiakról 
is joggal mondhatják, hogy A-THEOI (ateisták).

Tisztelettel 
egy  ifjú Timoteus

Ne tessék ebből vihart támasztani a teológián, inkább meditációt tartani
A „LELKIPÁSZTOR IMÁDSÁGA" SZINTE KIZÁRÓLAG IS

TENHEZ SZÓL
(Ez a mondat kézírásos nagybetűkkel)
(A válasz:)
Kedves „egy ifjú Timoteus”!
Sajnálom, hogy csak így szólíthatlak meg, mivel sem feladóként, sem 
aláírásoddal nem kívántad felfedni, ki is vette fel az „ifjú Timoteus” 
egyébként tiszteletrem éltó titulusát -  álarcként. Levelezőlapodat hús- 
hagyókedden kaptam meg. Farsang végén pedig általában le szokták 
tenni a maszkot. Te magadon tartottad és ezen felül még háromszoro
san bebiztosítottad anonimitásodat:

a) elbújtál „néhány teológus” háta mögé, akik „nehezményeznek”, 
(ha még farsang lenne, elmondanék most egy jóízű egyházi anekdotát 
a „nehezményezésröl", de elment a kedvem tőle), b) kértél-óvtál, 
nehogy vihart kavarjak a teológián, inkább meditáljak, c) arra is 
ügyeltél, hogy „post scriptum”-nak szánt kéziratos mondatod csupa 
nagybetűből álljon.

Először is ez a mód szomorítou el és okoz nehezen kipihenhető 
belső fáradtságot: hogyan bírod ki olyan teológián és hogyan kívánsz 
munkatárs lenni azok sorában, akikről eleve azt tételezed fel, hogy 
azonnal a rúzsét fogjuk hordani máglyádhoz, ha a nevedet adod 
véleményedhez? Mégsem a „mód” ültetett írógép elé, bármennyire fájt 
is. Valóban azt gondolod, hogy Jézus Krisztus Urunk „al-Isten”, és a 
Fő-Isten megsértődik, hogy sokkal együtt én is az „al”-ra vesztegetem 
a szót? Igazából nem is az a kérdés, hogy mi m it csinálunk. Rólad 
van szó! Kérlek, csak akkor kérjed ordinálásodat, ha egyáltalán 
bizalmad lesz azok iránt, akikkel az egyházban csak együtt lehetsz 
keresztyén és amikor kiderül, ki is a Főnököd. A meditációra 
vonatkozó tanácsodat szives örömmel elfogadom, azzal az ajánlattal, 
hogy csináljuk együtt. M editációs témának a Tamás apostol-féle Kyrie- 
ből és Gloria-ból szőtt Credo-t ajánlom: „Én Uram, és én Istenem”.

Szeretettel: Fehér Károly evangélikus lelkész,
egy már egyáltalán nem ifjú Timotheus 

Szombathely, 1993. Hamvazószerdáján
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Evangélikusok a nagyvilágban

IFJ. Dr. FABINY TIBOR

Pillanatképek Amerikáról -  evangélikus szemmel
A lelkipásztor szerkesztőjének felkérésére az alábbiak

ban rövid „beszám olót” készítek a fo lyóirat érdeklődő 
olvasóinak az Am erikai Egyesült Államokról, ahol a 
közelmúltban családommal együtt négy és fé l  hónapot 
tölthettem. Az egyházi „ élménybeszámoló ” műfajától min
dig is viszolyogtam, hiszen az élm ényjobbára privát jellegű, 
s azzal nem építeni, hanem legfeljebb csak szórakoztatni 
lehet egy közösséget így a néhány elengedhetetlen szem é
lyes információn túl az alábbiakban kinttartózkodásomnak 
a hazai egyházunkat is érintő szempontjaira kívánok 
koncentrálni

1. VENDÉGTANÁRKÉNT VIRGINIÁBAN

A Virginia állambeli Roanoke College hívott meg csalá
dommal együtt egy szemeszterre vendégtanárnak (angolul: 
„scholar-in-residence”). A College (a magyar viszonyok 
között ez főiskolának felel meg) érdekessége, hogy mintegy 
150 éve lutheránusok alapították, s szervezetileg ma is 
kapcsolatban áll az Amerikai Lutheránus Egyházzal (Evan- 
gelical Lutheran Church in America), amelyik pár éve 
egyesült több amerikai evangélikus egyházból. Az egyházi 
alapítás és az egyházzal való szervezeti kapcsolat ellenére 
a College nyitott bármilyen felekezet vagy meggyőződés 
hívei számára: az oktatói gárdának és a hallgatóságnak 
csak a kisebb része aktív evangélikus. Amerikában gyakori
ak az ilyen félig egyházi, félig „világi” intézmények, amelyek 
többnyire egyházi alapításúak, de az idő múlásával laicizá- 
lódtak. Működésük tanulmányozása különösen izgalmas 
annak, aki Magyarországról érkezik, hiszen idehaza az 
iskolák újraegyháziasításának korszakában élünk. Az ame
rikai tapasztalatból azt tanulhattam meg, hogy a meggyőző
déshez való hűség ugyanúgy szükséges, mint a másik 
oldalon a nyitottság és a tolerancia, a másik ember mássá
gának tiszteletben tartása. Az angol tanszéken egy Shakes- 
peare-kurzust tartottam, de gyakori vendége voltam a 
vallástudományi tanszéknek, ahol általában a bibliai stúdi
umokról és az amerikai vallásosságról szóló órákat hallgat
tam, de felkérésre hermeneutikával kapcsolatos előadást is 
tartottam. A College tagjainak nyilvános előadást (ún. 
„Convocation Address”-t) tartottam Magyarországról, az 
1989 utáni változásokról, hangsúlyozván, hogy nem sza
kemberként, hanem benső tanúként, sajátos perspektívából 
szólók hazám helyzetéről.

2. BLOOMINGTON: TÖRTÉNÉSZKONFEREN
CIA A MAGYAR EGYHÁZAKRÓL

Megérkezésem után váratlanul meghívást kaptam az 
Indiana állambeli bloomingtoni egyetem magyar tanszéke

által szervezett konferenciára, amelynek témája „Religion 
and the Churches in Modem Hungary” (A vallás és az 
egyházak a modem Magyarországon) volt Némi gondol
kodás után úgy döntöttem, hogy „Ordass Lajos és az 
evangélikus egyház” címen tartok angol nyelvű előadást, 
hiszen a püspök személyisége az Önéletrajzi írásai kapcsán 
nagy hatást gyakorolt rám (Ld. Keresztyén Igazság 1-2. 
szám, Egyház és világ II. évf. 11. szám és 15-16. szám). 
Nem az volt a célom, hogy a magyarul megjelent cikkeim 
angol változatát adjam elő, hanem elhatároztam, hogy 
utánanézek annak is, hogy milyen volt Ordass püspök 
fogadtatása a korabli amerikai sajtóban. Először 1947-ben 
járt az Egyesült Államokban, közvetlenül a Lutheránus 
Világszövetség svédországi alakuló ülése előtt, másodszor 
pedig tíz évvel később, 1957-ben, amikor Minneapolisban 
az LVSZ harmadik nagygyűlésén másodszor is megválasz
tották alelnöknek. Rendkívül izgalmas volt annak a felisme
rése, hogy a korabeli amerikai sajtó mennyire összecseng 
az Önéletrajzi írásokkal. Sokszor az volt a benyomásom, 
hogy a püspök személyiségét, tanúságtételét és történelmi 
szerepét a külföldi kortársak jobban látják, mint a hazaiak. 
Ugyanakkor az elmúlt három évtizedben, egy történész 
(John Eibner) tanulmányától eltekintve, szinte semmilyen 
tudományos igénnyel készült tanulmány sem jelent meg a 
püspök életművéről angolszász nyelvterületen. Terray Lász
ló életrajza is csak norvégul és németül látott napvilágot, 
az angol kiadás még sajnos mindig várat magára. Ez a tény 
bátorított, s egyben kötelezett is arra, hogy ismét, s most 
már tudományos igénnyel, beleássam magam a püspök 
életművébe. Elsőként egy bibliográfiát állítottam össze, 
amely a fontosabb magyar nyelvű tanulmányokon túl az 
amerikai sajtóban megjelent publikációkat gyűjti egybe. 
Ezután láttam neki az életmű új szempontú megírásának. 
Az új szempont részint a már említett angolszász fogadtatás, 
részint az életmű drámai jellegének hangsúlyozása volt A 
püspök életét -  egy shakespeare-i tragédiához hasonlóan -  
öt felvonásban mutatom be, ahol a drámai magasságok és 
mélységek váltják egymást Tanulmányomnak csupán az 
első része foglalkozik Ordass Lajos drámai életével; a 
második -  egyelőre befejezetlen -  rész a püspök drámai 
utóéletéről szól, nevezetesen a Magyarországi Evangélikus 
Egyház történetének elmúlt három és fél évtizedéről, amely 
véleményem szerint .elválaszthatatlan Ordass püspök jelen- 
nem-létéről

A bloomingtoni konferencián csak az én előadásom 
foglalkozott az evangélikus egyházzal, a résztvevők nagy 
része a katolikus, ill. a református egyházakról beszélt 
Magyarországról Szegedi-Maszák Mihály akadémikus, iro-
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dalom történész, a Protestáns Szemle főszerkesztője vett 
részt, aki a most újraindult lap két világháború közötti 
jelentőségéről szólt Ugyancsak érdekes előadást tartott 
Kamarás István szociológus is. A konferencia anyaga 
nyomtatásban fog megjelenni.

3. VENDÉGELŐADÁS A GETTYSBURGI 
EVANGÉLIKUS TEOLÓGIÁN

Kinttartózkodásom pár hónapját megpróbáltam arra is 
felhasználni, a Magyarországi Luther Szövetség világi alel- 
nökeként kapcsolatokat keressek az amerikai Luther-kuta- 
tással. Amíg német nyelvterületen a Luther-kulatás „ott
hon” történik, addig Amerika hazánkhoz hasonló helyzet
ben van; Luther gondolatait és eszméit egy másik nyelvre 
és kultúrára kell átültetni. Bár a lehetőségeink természetesen 
nagyon is különböznek, a problémáink mégis hasonlóak; 
itt is, ott is a fordítás, a „honosítás” problémáival kell 
megbirkózni.

Nyomozásaim a Pennsylvania állambeli Gettysburg-be 
vezettek, amely főleg arról nevezetes, hogy az amerikai 
polgárháború idején Abraham Lincoln elnök itt mondta el 
híres beszédét, a „Gettysburg Address”- t  Ma a csatatér 
hatalmas szabadtéri múzeum. A turisták azt azonban ritkán 
tudják, hogy van Gettysburg-ben egy evangélikus „Semi- 
nary”, azaz teológiai akadémia, amely az elmúlt évtizedek
ben éppen a Luther-kutatásairól lett nevezetes. (Ennek a 
teológiának volt a hallgatója több mint négy évtizeddel 
ezelőtt a Lelkipásztor jelenlegi felelős szerkesztője is.)

A gettysburgi Luther-Intézet vezetője az osztrák szárma
zású Eric W. Gritsch professzor (akinek édesapja még a 
soproni teológiai fakultáson tanult). Gritsch számos köny
vet írt, többek között egy nagy népszerűségnek örvendő

Luther-monográfiát „Martin God’s Jester" (Márton, Isten 
udvaribolondja) címen. 1970 óta ő szervezi az évenkénti 
„Luther kollokviumot” Gettysburgben, amelynek anyaga 
nyomtatásban is rendszeresen megjelelik.

Gritsch meghívott, hogy a Bonhoeffer-ről tartott szemi
náriuma keretében tartsak előadást Oldass Lajosról. A 
hallgatók éppen Bonhoeffer Etikáját olvasták, s az érdekelte 
őket, hogy vajon fedezhető-e fel párhuzam Bonhoeffer-nek 
a nácikkal szénben tanúsított ellenállása és Ordass hitvallá
sos magatartása között, aki a németekkel való kezdeti 
konfliktus után püspökként a kommunistákkal került ösz- 
szeütközésbe, s így hitének ő is -  bár ezt sokan nem szeretik 
kimondani -  a mártírja lett, ami ugyanúgy erőforrás lehetne 
sokak számára, mint Bonhoeffer bátor kiállása. Előadá
somban hangsúlyoztam, hogy aligha lehet véletlen, hogy a 
Minnesota állambeli Willmar-ban, a Vinje nevű evangélikus 
templomban a „bizonyságtevők fellegének” (Zsid 12,1) 
bibliai s egyháztörténeti névsora a német Bonhoeffer, majd 
a norvég Berggrav után a magyar Ordass nevével zárul...

Legyen ez az utolsó pillanatkép az amerikai Egyesült 
Államokról, ahol sok-sok probléma és ellentmondás között 
mégis hűségesen őrizték annak a magyar püspöknek az 
emlékét, akit az övéi között, a saját hazájában és egyházá 
bán parancsszóra elfelejtettek.

*

A  gettysburgi Luther-intézetrői m int az amerikai Lu
ther-kulatás központjárói a M agyarországi Luther Szö
vetség egyik rendezvényén fo g o k m ajd részletesebben 
beszám olni s  a készülő előadásomat az érdeklődők számá
ra m ajd nyomtatásban is közzé szeretném tenni

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓS ÁHITAT

Szeretettel szolgáljatok egymásnak

Kedves rádióhallgató Testvérem az Úr 
Jézus Krisztusban!

Naphtali, a híres zsidó rabbi Robsc- 
hitz városában é lt Esténként gyakran 
kisétált a város széli erdőbe, érintve az 
előkelő családok villáit Ezen gazdag 
polgárok még azt is megengedhették 
maguknak, hogy éjjeliőrt állítsanak há
zaik és kertjeik őrzésére. Történt egy
szer, hogy rabbi Naphtali szóba elegye
dett az egyik fiatal őrrel és megkérdezte: 
„Hát te, kinek a szolgálatában állsz, 
fiam?” Miután az ifjú megmondta, visz- 
szakérdezett „És Ön? Kinek a szolgála
tában áll, rabbi?” A fiú kérdése mintha 
szíven találta volna Naphtalit „Senki
nek.” -  felelte halkan. Majd elkezdett 
némán fel-alá sétálni az őrrel. Kis idő 
múlva megszólalt „Lennél-e a szol
gám?” „Szívesen!” -  felelte az ifjú, „de 
mi lenne a feladatom?” „Az, hogy 
szüntelen figyelmeztessél engem azáltal, 
hogy megkérdezed tőlem: Kinek a szol
gálatában áll, rabbi?” Így kapott a 
neves tanítómester élete új irányt és célt

Gal 5,12-14

mégis jobban figyelve a m ásik ember
re, a felebarátra.

Naphtalihoz hasonlóan, eredetileg 
Saul is képzett írástudó volt A neves 
rabbinál, Gamálielnél tanult s vált jól 
képzett a zsidó kegyesség legszigorúbb 
irányzatát követő farizeussá. (ApCsel 
26,5) Megtérését követően, a feltáma
dott Jézus hatására látása, világszemlé
lete gyökeresen megváltozott Az imént 
felolvasott levélrészletben a Saulból lett 
Pál egyenesen felszólítja a Galácia-beli- 
eket hogy „szeretettel szolgáljanak 
egymásnak”. Ha szó szerint próbál
nánk visszaadni Pál szavait így kellene 
mondanunk, szeretettel „rab”-szolgál- 
jatok egymásnak. Azaz, legyetek még 
az emberek által lenézett, lebecsült dol
gokban is egymás segítőtársai. Szeretet
tel, önzetlenül, szó nélkül tegyetek meg 
mindent ami a felebarátot segíti, építi.

Kedves rádióhallgató Testvérem!
Talán a bevezető után azt gondolod 

most magadban: szép-szép, amit Jézus

apostola itt kér, s magam is szíves
örömest megtenném, de előbb oldód
jon meg az én saját személyes problé
mám. Lehet hogy kórházban, betegá
gyon fekszel, műtétre, jobbulásra, gyó
gyulásra várva hallgatod ezt az igehir
detést Az is lehet hogy otthon szobád
ban, csendes magányodban kapcsoltad 
be készülékedet hogy néhány bátorító 
vagy vigasztaló szó érkezzen meg hoz
zád az éteren keresztül. Vagy éppen 
zaklatott vagy, mert rendezetlen a csa
ládi életed Aggódsz, mert gyermeked 
elindult a tékozló fiú útjára, s nem 
tudod hogyan óvhatnád meg a nem 
kívánt bajtól. Lehet hogy megélhetési 
gondjaid vannak, félsz, mert nem tu
dod mit hoz a holnap. Ezért így gon
dolkozol, elég nékem a magam gondja, 
baja, nemhogy még másokét is felve
gyem. Előbb gyógyuljak meg, oldódjon 
meg személyes problémám, jöjjön egy 
reménysugár, majd akkor lesz időm 
másra is, a felebarátra is.

Pedig Pál apostol nem véletlenül 
mondja nékünk ezen az igén keresztül,
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idézem: „...szeretetben szolgáljatok
egymásnak. Mert az egész törvény eb
ben az egy igében teljesedik be: Szeresd 
felebarátodat, mint magadat”. Az első 
keresztyének társadalmi helyzete sem
mivel sem volt jobb, mint a mienk. Sőt, 
sokkal nehezebb! Az apostol mégis 
szolgálatra, a felebarátért (tehát nem 
egyszerűen családtagjainkért, szerette
inkért) történő önzetlen segítőkészségre 
hívja fel a figyelmet Nem véletlenül 
tette, hiszen jól látta, hogy csak ennek 
komolyan vétele által válhat lehetséges
sé, hogy az első századok keresztyén 
üldözései ellenére mégis gyorsan terjed- 
jen az evangélium, és egyre többen 
elfogadják Krisztust Megváltójuknak.

Pál szavai ugyanakkor Jézusra emlé
keztetnek bennünket Aki nem csak -  
szinte szószerint -  így tanított -  gondol
junk az irgalmas samaritánus példáza
tára -, hanem eképpen is cselekedett 
Nagycsütörtökön például, az utolsó 
vacsora alkalmán, mielőtt bármit is 
szólt volna „letette felsőruháját és egy 
kendőt véve, körülkötötte magát; azu
tán vizet öntött a mosdótálba, és el
kezdte a tanítványok lábát mosni”. (Jn 
13,4-5) Miután ezt befejezte, így szólt 
„példát adtam néktek, hogy amint én 
tettem veletek, ti is úgy tegyetek”. (Jn 
13,15) Ám Krisztus még ennél is tovább 
ment. Nem csak példával járt elől, 
hanem a legnagyobbat, saját életét sem 
sajnálta, s halára adta magát érted és 
értem. Elszenvedte ártatlanul bűneink 
büntetését a golgotái kereszten. Isten 
azonban nem hagyta őt a sírban, ha
nem feltámasztotta a halálból, hogy azt 
a nevet adományozza neki, „amely 
minden névnél nagyobb, hogy Jézus 
nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és földalattiaké; 
és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS 
KRISZTUS UR az Atya Isten dicsősé
gére.” (Fii 2,9-11) így mutatta meg 
Isten hatalmát minden ember legna
gyobb földi ellensége, a halál felett.

Ugyanerről szól Luther Márton „A 
keresztyén ember szabadságáról” című 
fontos reformátori irata. Saját vagy 
mások üdvösségét jó cselekedetekkel 
kiérdemelni nem tudjuk. Nincs is erre 
szükség, hiszen Krisztus ezért halt meg 
a kereszten. A feltámadott Úr a benne 
hívőt azonban ily módon szabaddá 
teszi arra, hogy szeretettel szolgáljon 
minden embernek.

Isten mindenki számára ad íel- 
adatot, ad lehetőséget, hogy tegyünk 
egymásért, bátorítsuk egymást, sebeket 
kötözzünk, vigasztaljunk, imádkoz
zunk egymásért, erősítsük egymás hi
tét, meghallgassuk egymást, bocsána
tot kérjünk vagy éppen bocsánatot ad
junk. isten Jézus által szeretné a mi 
látásunkat is kiterjeszteni és kiszélesíte

ni a másik ember felé. Miközben a 
magunk fájdalmán, csalódásán, ke
resztjén kesergünk és közben magunkat 
sajnáljuk, vegyük észre, hogy ezekben 
nem vagyunk egyedül. Mások is hor
doznak megoldásra váró problémákat 
Azáltal, hogy szeretettel egymásra job
ban kezdünk figyelni, a magunk terhe 
is könnyebb lesz. Keresztény missziónk 
a XX. sz. vége felé meggyőzőbb, erőtel
jesebb, áldottabb lenne, ha mi, Jézus
nak mai tanítványai, jobban hallgat
nánk Mesterünkre és jobban figyelnénk 
egymásra, felebarátunkra.

Rabbi Naphtalinak egy egyszerű, 
ifjú szolga nyitotta fel lelki szemeit 
hogy megkérdezze magától, kinek isz- 
szolgál egyáltalán, mit tesz ő a feleba
rátjáért? Kérjük a Mindenható Istent 
hogy tegyen bennünket alkalmassá 
Szentlelke által, hogy megláthassuk: 
hol és mit tehetünk, amit eddig még 
nem tettünk meg egymásért, felebaráta

inkért, kórházban betegtársainkért, 
magányunkban szomszédunkért vagy 
egy másik magányosért, gyötrődő éde
sanyákért, édesapákért, gyermekekért, 
szenvedő, nélkülöző felebarátainkért 
Befejezésül még egy gondolat Érdekes, 
hogy a nagyparancsolat nem így hang
zik: Jobban szeresd önmagadat mint 
embertársadat! Azaz, nem arra szólít 
fel, hogy elsősorban csak magam körül 
forogjak, a magam problémája legyen 
a legnagyobb és legfontosabb. De még 
csak nem is így hangzik: Jobban szeresd 
felebarátodat mint magadat! Azaz, sa
ját érzéseinket, problémáinkat keserű
ségeinket aszkéta módjára fojtsuk el, és 
csak a másikra összpontosítsunk. Nem! 
A Pál által idézett és Jézus által nagy
nak tartott parancsolat így hangzik: 
„Szeresd felebarátodat mint maga
dat!” Tehát se jobban, se kevésbé, 
hanem mint magadat Ámen.

Blázy Árpád

KÖNYVISMERTETÉS

K eresztények egysége -  U tópia?

Ezzel az alcímmel állította össze 
Békés Gellért OSB „Krisztusban 
mindnyájan egy” című 320 oldalas 
könyvét amit a pannonhalmi Bencés 
Kiadó jelentetett meg néhány hete. 
Magyar vonatkozásban páratlannak 
mondható összefoglaló munka került 
kezünkbe.

A szerző így ajánlotta könyvét 
ismertetésre: „Hafenscher Károlynak 
a közös ügy szolgálatának jegyében, 
baráti szeretettel. Örülnék, ha hírt 
adnál róla lapotokban. Róma 1993 
húsvétján.

Túl azon, hogy a Teológia 1992/2 
számában megjelent beszélgetésünket 
teljes terjedelemben közli (269-286
1.), sok evangélikus vonatkozás szere

p e l benne (Vajta Vilmos, Prőhle Ká
roly neve és véleménye) magyar nyelv- 
területről, nem is beszélve német, 
amerikai és más ökumenikus teoló
gusok említéséről.

Mint Róma hű fia , a szerző a II. 
Vatikáni Zsinat Unitatis redintegra- 
tio határozatának kezdő szavaival 
nyit:...„a megosztottság kétségkívül 
ellentmond Krisztus akaratának, 
botránkoztatja a világot és károsítja 
a legszentebb ügyet, az evagélium 
hirdetését minden embernek” 
Ugyanez az identitástudat mutatko
zik meg p l  egy protestáns fiatal em
bernek írott levelében.

Mint az ökumené nyitott embere, 
elismeri, hogy az ökumenikus mozga
lom protestáns kezdeményezésre jött

létre és a Zsinat idején már közel 
félévszázados múltra tekintett vissza.

Jellem ző  vonása a könyvnek, hogy 
józanul, de reménységgel szól az idő
szerű ökomenikus feladatokról Meg
hallja és méltatja a protestáns reagá
lásokat, akár a LVSZ és Vatikán 
hivatalos dialógusáról van szó, akár 
a Limai Dokumentumról. Külön is 
jelentős számunkra, hogy Békés atya 
figyel Lutherra, ez az 1983. évi évfor
duló elmúltával fontos!

Olyan kincsek kerülnek kezünkbe, 
mint a híres H. Fries K. Rohner 
ökumenikus tanulmány a sokat emle
getett nyolc pont magyarul. Az An- 
selmo egyetemen tanító, soknyelvű, 
nagytekintélyű professzor olyan idő
ben adta ki könyvét, amikor sokan 
beszélnek az ökumené gyengüléséről, 
hanyatlásáról, tempóvesztéséről, 
zord klímájáról manapság. Ő azon
ban nem naivan, nem öngerjesztő 
optimizmussal, hanem a hit józansá
gával és bátorságával beszél, tan
könyvnek is használható könyvében. 
Békés testvérünk nemcsak a témában 
van otthon, hanem a szíve is dobog 
ezért az ügyért és így szolgálja magas 
szinten Krisztus magyar hívei között 
a kiengesztelődés és egyetértés ügyét, 
mintegy példát mutatva: mit is jelent 
a megbékélt különbségek modelljé
ben élni, gondolkodni és szolgálni ma 
„testvér egyházak” között.

HK.
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KITEKINTÉS
AZ ÖKUMENÉ VILÁGÁBA

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
1993. május

A májusi híranyagból két hírre külön is szeretnénk 
felhívni olvasóink figyelmét.

Az egyik Európa egyházi vezetőinek ciprusa 
csúcstalálkozójáról tudósít. Kontinensünk mai lá
zas, kritikus helyzetében különösen is fontos, hogy 
az egyházak minden szolgálatukkal segítsék a 
súlyos etnikai és gazdasági konfliktusokkal küzdő 
európai államok egység-keresését. A jugoszláviai 
tragédia folytatódása, új tűzfészkek veszélye nehéz 
felelősséget ró a helyi egyházakra, de az európai 
egyházak ökumenikus közösségére is!

Egy másik hír az egyháak jelenlétéről számol be 
a májusban ötven ország magasszintű delegációi
nak részvételével Luzemben tartott nemzetközi 
ökológiai konferencián. Ez a tanácskozás elsősor
ban éppen Közép- és Kelet-Európa súlyos ökológiai 
gondjaira keresett megoldásokat. Egyházainknak, 
sok más föladatuk mellett, kikerülhetetlen etikai 
tennivalója az is, hogy a nekik adott lehetőségekkel 
jól sáfárkodva, minél nagyobb részt vállaljanak 
Isten teremtett világának egy globális ökológiai 
katasztrófától való megőrzésében.

(A híranyag lezárása: 1993. május 31.)

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

A Világszövetség új ki
adványa (LW F Today) a 
LVSZ legnagyobb genfi 
osztályának mai munkájá
ról közöl részletes, képes 
beszámolót A  M isszió és 
Fejlődés (Mission and De- 
velopment) Osztálya tíz 
külön hivatal (titkárság) 
segítségével támogatja és 
koordinálja a 114 tagegy
ház missziói tevékenységét 
és belső életét. Négy „regi
onális titkárság” (Afrika, 
Ázsia, Európa és Latin- 
Amerika a Karibi-térség
gel) ezeknek a térségeknek 
főleg a kisebbségi sorsban, 
nehéz körülmények közt 
élő egyházait segíti. Két 
külön titkársága van a nők 
és fiatalok részvételének a 
tagegyházak életében. Há
rom hivatal nyújt segítsé
get a keresztyén nevelés, az 
egyházi kommunikáció és 
az egyházi munkások kép
zése kérdéseiben. A  LVSZ 
legnagyobb osztályát dr. 
Ishmael Noko igazgató 
(Zimbabwéből) irányítja 
egy tizedik, koordinációs 
hivatal segítségével. Az 
Európa-titkárságot hazai 
egyházunkból dr. Görög 
Tibor lelkész vezeti.

lw f today

-------- EURÓPÁI--------
EGYHÁZAK

Ciprus szigetén, Limas- 
solban tartotta meg májusi 
közös találkozóját a két 
nagy európai ökumenikus 
szervezet, az Európai Egy

házak Konferenciája (115 
tagegyházzal) és az Euró
pai Római Katolikus Püs
pöki Konferenciák Taná
csa (CCEE). Ez volt az első 
alkalom, hogy a két nagy 
szervezet ortodox egyházi 
területen találkozott A  ta
nácskozást John A m old  
anglikán vezető és M iros- 
lav Vek prágai érsek, a két 
európai testület elnökei, 
vezették.

A  találkozó legfonto
sabb tém ái között volt az 
egyházak feladata a ju
goszláv polgárháborúban, 
az ökumenikus helyzet ma 
Európa egyes országaiban, 
a közel-keleti egyházak és 
az izraeli-palesztin-arab 
béketárgyalások, végül az 
iszlám közösségek helyzete 
Európában. Elhatározták, 
hogy valamennyi európai
egyház csúcstalálkozóját

1995-re hívják össze ezzel 
a főtémával: „Lesztek né
kem tanúim”.

cec news

*

Az Európai Egyházak 
Konferenciája megfigyelői 
státusban vett részt azon a 
környezetvédelmi nemzet
közi konferencián Luzem
ben (Svájc), amelyen 50 
ország delegációja, számos 
minisztere és tudósa foglal
kozott az Európát fenyege
tő ökológiai veszélyekkel. 
A konferencia többek kö
zött rövidtávú ökológiai 
veszélyekkel. A  konferen
cia többek között rövidtá
vú ökológiai programot 
tárgyalt meg Közép- és 
Kelet-Európa különösen 
veszélyeztetőt országai
ban, első lépésként egy ösz-

szeurópai, konkrét ökoló
giai program kidolgozásá
hoz.

Az EEK jelenlévő egy
házi megfigyelői kifejezték 
az egyházak növekvő elkö
telezettségét ezen a terüle
ten. Hangsúlyozták, hogy 
közösen kidolgozott „öko
lógiai etika ” nélkül nem le
het igazi eredményeket elér
n i Az egyházak az ember 
új belső viszonyulását kí
vánják Isten terem tett vilá
gához és ú j életstílust vilá
gunkban.

cec news

NÉMETORSZÁG

A  német ökumenikus 
tanács neve ebben a hatal
mas országban a „Keresz
tyén Egyházak Munkakö
zössége Németországban”. 
Ennek tagjai mind a Né
met Protestáns Egyház 
(EKD), mind a Római Ka
tolikus Püspöki Konferen
cia, továbbá a kisebb orto
dox és ún. szabadegyházak 
is. Állandó központi hiva
tala az Ökomenikus Cent
rum  Frankfurtban. Az 
ökumenikus szervezet te
vékenysége elsősorban teo
lógiai jellegű. A munkakö
zösség nyolc-nyolc tagját a 
protestáns, római katoli
kus és együtt az egyházak 
harmadik csoportja hat év
re delegálja. A távozó H. 
J. H eld külügyi püspök he
lyére most Wolfgang Bie- 
nert marburgi evangélikus 
egyháztörténészt válasz
tották meg a német öku
menikus szervezet új elnö
kéül.
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Az „Evangelische Kirc- 
he in Deutschland” nyu
gatnémet részében 1991- 
ben több mint 237 ezer kilé
pés volt az egyházból A 
szokatlanul nagy vesztesé
get a szekularizálódás mel
lett főleg annak tulajdonít
ják, hogy az adók emelke
dése és a „szolidaritási já
rulék” miatt sokan az egy
házi adó lemondásával és a 
kilépéssel akarják ellensú
lyozni jövedelmük csökke
nését Vigasztaló adat vi
szont hogy míg a lélek- 
szám csökkent a gyermek- 
betegségek és az istentiszte
letek száma is jelentősen 
növekedett a régi tartomá
nyokban. Az „új tartomá
nyok” (volt NDK) 1991-es 
egyházi statisztikáját ezu
tán teszik közzé.

epd

*

Hosszú vita után a né
met parlament (Bundes
tag) alkotmánybizottsága 
úgy döntött, hogy az alkot
mányban változatlanul 
megmarad a praeambu- 
lum következő mondata: 
„ ...a z  Isten és a nép előtti 
felelősség elismerésével”. 
Ezzel azt a javaslatot sza
vazták le, amely Isten ne
vének kihagyását javasolta 
a bevezetésből.

epd

*

Eltávozott a német egy
házi élet egyik ismert pro
testáns vezéregyénisége, 
Heinrich Albertz, 78 éves 
korában. Mint a Hitvalló 
Egyház tagja,megjárta 
Hitler börtöneit. A háború 
befejezése után egyideig 
Berlin főpolgármestere 
volt, majd visszavonult a 
közélettől és egyszerű gyü
lekezeti lelkészként szol
gált tovább. De továbbra 
is a „politikai keresztyén- 
ség” közismert személyisé
ge maradt, aki a politiku
soktól magas erkölcsi szín
vonalat követelt és a 
„nyugtalan ifjúság” lelki- 
pásztora kívánt maradni -  
mondta róla búcsúztatása
kor Martin Kruse, Berlin 
evangélikus püspöke, epd

FINNORSZÁG

Növekedett a Finn Egy
házból kilépők száma is: 
1992-ben 60 ezren hagyták 
el az evangélikus egyházat 
az előző évi 8 ezerrel szem
ben. Ez a jelentős növeke
dés az Egyházi Kutatóinté
zet szerint a gazdasági 
helyzet kedvezőtlen meg
változtatásának a követ
kezménye Északon is. So
kan így akarnak megsza
badulni az egyházi adótól. 
Nőtt a belépések száma is 
(7500). A  Finn Egyház 4 
millió 370 ezer evangélikus 
tagja a lakosság 86 százalé
kát jelenti.

lwi e

AUSZTRIA

A legújabb népszámlá- 
lási adatok (1991) szerint 
Ausztria lakosságának 
több mint 78 százaléka ró
mai katolikus, hatmillió 
hívővel. A második legna
gyobb csoport azonban 
már a „ vallásnélküliek” 
csoportja, 672 ezer állam
polgárral. A  protestánsok 
(nagy többségben evangé
likusok) lélekszáma csak
nem 400 ezer. A  tíz évvel 
ezelőtti népszámláláshoz 
viszonyítva, a katolikusok 
lélekszáma 6 százalékkal, a 
protestánsoké 8 százalék
kal csökkent

epd

SPANYOLORSZÁG

A múlt év őszén elfoga
dott parlamenti törvény 
sok évszázad után végre 
meghozta a protestánsok 
számára a teljes vallássza
badságot az Ibériai félszi
geten. Hasonló törvénye
ket hozott a parlament a 
zsidók és mohamedánok 
számára is. A mai 39 millió 
spanyol római katolikus 
hívő között a 200 ezer pro
testáns kicsiny, de nagyon 
aktív kisebbséget alkot 
Csoda, hogy az inkvizíció 
és a súlyos üldöztetés év
századai után egyáltalán 
megmaradtak A legutóbbi 
húsz év során jelentős öku
menikus közeledés történt a

spanyol katolikusok és 
protestánsok között, mi
közben a „vallásilag kö
zömbösek” és ateisták szá
ma 2 százalékról 30 száza
lékra növekedett.

A  Spanyolországi Evan
gélikus Egyház (IEE) a 
XVI. század reformáció 
gyökereiből ered. Lélek- 
számra kicsiny, de például 
az elmúlt évben ünnepelte 
a madridi híres „El Porve- 
nir” Gimnázium százéves 
fennállását. Ez az egyházi 
középiskola, amint a mad
ridi Evangélikus Könyvke
reskedés is, a német Flied- 
ner-család máig tartó misz- 
sziói és diakóniai szolgála
tának a gyümölcse. Aki 
eljut a spanyol fővárosba, 
mindkét protestáns intéz
ményben felejthetetlen be
nyomásokat szerezhet a 
spanyolországi reformáció 
máig ható erejéről.

b la e tte r  au s sp an ien , 
1993/14

JU GOSZLÁV
UTÓDÁLLAM OK

Május közepén, a szerb 
ortodox pátriárka meghí
vására, újabb látogatást 
tettek Belgrádban Konrad 
Raiser EVT-főtitkár és Je- 
an Fischer, az EEK főtitká
ra. A megbeszélések kö
zéppontjában a véres pol
gárháború és a Szerb Orto
dox Egyház viszonyulása 
állt. Raiser főtitkár kiemel
te, súlyos a veszély, hogy a 
sz a h  nép és ortodox egy
háza erős kapcsolatai mi
att „a szélsőséges naciona
lizmus vallásos legitimáci
ót kaphat”. Ennek sok jele 
volt az elmúlt hónapok
ban. A nemzetközi béke
terv boszniai szerb elutasí
tása miatt „talán éppen 
most lenne itt az ideje, 
hogy a Szerb Ortodox 
Egyház hallassa szavát” -  
mondta a főtitkár.

Mindkét főtitkár sür
gette az egyházak vezetőit 
a jugoszláv utódállamok
ban: forduljanak szembe a 
vérontás politikai irányító
ival és együttesen fáradoz
zanak az emberiesség és a 
béke végső győzelméért

Európának ebben a részé
ben.

cec-news -  epd

OROSZORSZÁG

A  legújabb adatok sze
rint Moszkva területén ma 
már 197 ortodox templom 
végzi szolgálatát, 4 új 
templom épül és 23 kolos
tori templom áll egyházi 
szolgálatban.

A Szent Szinódus jelen
leg tárgyalja a vértanú 
Adalbert prágai püspök 
(+997) szentté avatását, 
akit Róma már sokszáz 
éve szentjei sorába emelt.

Az ősszel Magyaror
szágra készül II. Alexy pá t
riárka főpapi látogatásra. 
A tervek szerint a Magyar 
Televízió részleteket sugá
roz majd a budapesti orto
dox Nagyboldogasszony- 
templomban tartandó fő
papi liturgiájából.

egyházi híradó -  budapest 
1993/2

AM ERIKAI EGYE- 
SÜLT ÁLLAM OK

Clinton, az új amerikai 
elnök meghívására az 
Egyesült Államok 14 pro
testáns és 5 ortodox egyhá
zának 43 vezetője tett láto
gatást a Fehér Házban. Az 
elnök kifejezte előttük: az 
egyházak nemcsak erköl
csi és etnikai vonatkozású 
kérdésekben adhatnak 
nagy segítséget Ameriká
nak, hanem bel- és külpoli
tikai kérdésekben is olyan 
jelentős tapasztalatokkal 
rendelkeznek, melyekről 
kormánya nem mondhat 
le.

Chilström  evangélikus 
püspök szerint a meghívás 
Clinton elnök és az új de
mokrata kormány nyűt 
készségét jelzi az egyhá
zakkal való őszinte együtt
működésre.

ref forum

*

Az ismert Worldwatch 
Institute (Washington) 
mélyreható reformra szó
lítja föl az Egyesült Nem
zetek Szervezetét, mert 
máskülönben lehet, hogy a
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világrend gyors összeomlá
sával kell számolnunk. 
Anagy feltűnést keltett ta
nulmány ezt a címet viseli: 
Válaszúton -  A  béke m e
gőrzésének jövője. Lényege 
ez: a világ kormányainak 
végre el kell kötelezniük 
magukat a „kollektív biz
tonság” m ellöt és ennek 
érdekében hatékony béke- 
védelmező-béketeremtő 
mechanizmust kell kialakí
taniuk, nemzetközi fegyve
res haderővel. A jugoszláv 
tragédia, a FÁK országai
ban kitört etnikai konflik
tusok, a kambodzsai kriti
kus helyzet, az angolai és 
Szomáliai vérengzések Af
rikában mind arra figyel
meztetnek, hogy szükség 
van az Egyesült Nemzetek 
közös fegyveres erőinek 
megteremtésére és közbe
lépésére, ha elkerülni kí
vánjuk a világrend teljes 
felbomlását Az ENSZ ed
digi bürokratikus és lassú 
mechanizmusai már már 
rég elavultak. A sokasodó 
nemzetközi konfliktusok 
és polgárháborúk megkö
vetelik a gyors és hatékony 
nemzetközi közbelépést Á 
világ országai az elmúlt 
években évente kb. ezer- 
milliárd dollárt költöttek 
hadseregeikre. Egy állandó 
ENSZ-békehaderő felállí
tása és fenntartása ennek 
az összegnek csak egy töre
dékébe kerülne -  állapítja 
meg a washingtoni tanul
mány.

epd

LATIN-AMERIK A

Május első felében Uru- 
guayban tartották éven
kénti ülésüket Latin-Ame
rika evangélikus egyházai
nak püspökei és elnökei. A 
latin-amerikai régió orszá
gainak helyzetét elemezve, 
az egyre fokozódó elszegé
nyedés fő okait növekvő 
nemzetközi adósság-ter- 
hekben, a gátlástalan 
szabdpiaci verseny okozta 
munkanélküliségben és a 
nemzetközi gazdasági mo
nopóliumoknak a nemzeti 
gazdaságokat tönkretevő 
tevékenységében jelölték 
meg. Az elszegényedés vi

szont fokozza az erőszak és 
a bűnözés terjedését és f ő  
okozója a nemzetközi kábí
tószer-kereskedelem virág
zásának is. M indez aztán 
együtt já r  a humánus, mo
rális és spirituális érték- 
rendszer összeomlásával és 
a keresztyén erkölcsi érté
kek elveszítésével a társa
dalmak életében 

Az evangélikus egyházak 
vezetői a béke halvány je le it 
látják a közép-amerikai vé
res konfliktusokban (Gua
temala, E l Salvador). Fel
hívják az egyházakat és ke
resztyéneket az igazságos
ság és erkölcsiség normái
nak érvényesítésére, védel
mére a politikában és az 
emberi-társadalmi vi
szonylatokban. Végül fele
melik szavukat a Kuba né
pét, elszegényedett millióit 
sújtó gazdasági blokád 
enyhítésére, orvosság és 
élelem gyors küldésére a 
szenvedő népnek ebben az 
országban. lwi e

DEL-AFRIKAI
KÖZTÁRSASÁG

De Klerk elnök fehér 
kormánya és az Afrikai 
Nemzeti Kongresszus, a 
fekete többség legnagyobb 
szervezete, tovább folytat
ják küzdelmüket a válasz
tások megszervezéséért és a 
békés kibontakozásért. 
Ugyanakkor jobboldali fe
hér szervezetek egy önálló 
fehér államot követelnek a 
felosztandó Dél-Afriká- 
ban és fegyveres ellenállást 
hirdetnek a megegyezés fe
hér és fekete táboraival 
szemben. Véres merényle
tek követik egymást a szél
sőséges fekete csoportok 
részéről is. A helyzet a vég
sőkig feszült Dél-Alriká- 
ban.

Az egyházak vezetői 
együtt fáradoznak a vá
lasztások békés megtartá
sáért. Egy minden fél által 
elfogadható, közös „etikai 
kódex” érdekében fáradoz
nak, a Dél-Afrikai Egy

háztanács és a Római Ka
tolikus Püspöki Konferen
cia részvételével Ezt az eti
kai kódexet a választáson 
részt vevő mindegyik párt
nak alá kellene írnia Akik 
azt megsértenék -  szemé
lyek vagy pártok -  azokat 
kizárják a választásokból 
A Namíbiában tartott első 
szabad választásoknál egy 
ilyen, közösen aláírt kódex 
megakadályozta az erősza
kot és a vérontást A mege
gyezés megtartása fölött 
közös testület őrködne a 
kormány, a pártok és az 
egyházak részvételével.

epd -  ref fórum 
Dr. Nagy Gyula

*

Lapzárta után kaptuk a 
h írt dr. Hefty László ny. 
lelkész, aki hosszú ideig 
Argentínában volt lelki- 
pásztor, 1993. május 23-án 
elhunyt Következő szá
munkban ismertetjük élet
pályáját

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Köszöntőm Olvasóinkat! Remélem változatosnak, hasznosnak talál
ják az összevont nyári szám anyagát Néhány megjegyzés:

1. Korlátáink most is fájdalmas kihagyásokra kényszerítettek, illetve 
egyes cikkek közlését későbbre kellett halasztanunk. Ilyenek: A mi 
Bethesdánk -  Interjú dr. Dizseri íőorvossaL -  Megemlékezések egész 
sora: Ittzés Mihályról Hefty Lászlóról Saját közelmúltban tartott 
előadásaim szövege: Az értelmiség evagélizáiásáról. Gőte Hedenquist 
svéd lelkészről aki 3000 zsidó testvérünket mentett meg Bécsben 
1939—41 között A  mi és az én szerepe a közegyházban ma (Több 
LMK-ban elmondott előadás.) Helyzetelemzések külföldi testvérek 
között a mai magyar helyzetről egyházi és társadalmi vonatkozásban. 
Reménytkeltő tapasztalatok teológus hallgatóim között (ffl.IV. év -  
homiletikai gyakorlatok), érettségi elnök voltam a Budapesti Evangéli
kus Gimnáziumban stb. Jó igehirdetések és előadások maradtak most 
ki p l  dr. Rédey Pál tollából Weiss Jenő testvérünktől. Könyszemle 
tucatjával ...

2. Az igehirdető műhelye a szokottnál is több anyagot hoz. A 
szeptemberi Lelkipásztorban már csak 2. vasárnap előkészítője beterve
zett,így több hely lesz már elhangzott szolgálatok közlésére.

3. Most is érvényes, hogy a cikkek aláírói a felelősek a cikkek 
tartalmát illetően egy bizonyos határon belül. A  mai pluriformitás arra 
kényszeríti a szerkesztőt, hogy ne erőltesse saját véleményét a cikkírókra 
-  ugyanakkor egy bizonyos profilon belül maradjunk a Lelkipásztor
ban.

4. A  közelgő új munkaév munkaprogramjához nem az egyetlen 
lehetőség az itt közölt anyag, de jelentős hozzájárulás lehet.

Jó pihenést és tartalmas felkészülést kívánok a jövő munkaévre 
minden Kedves Olvasónknak!

Szerkesztő
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Lelkész-szemmel

„Az egészségesebb egyházért”

Eddig egyedülálló. Talán ilyen még 
nem is volt hazai egyháztörténel- 
münkbea Súlyemelés (fekve nyo
más), férfiak 4., hölgyek 3000 métert 
futnak, majd evezés a Dunán, min
tegy 400 métert.

Aki ilyen távot nem tett még meg, 
nem is tudja, hogy milyen erőpróbát 
jelent ez? Csak az legyint erre, aki a 
lelkészi pályát is „holmi” hallelujá- 
zásnak tekinti, vagy tartja. Pedig kö
zelről ez is másképpen néz ki. Annyi
ra, hogy a lelkészlakás építésénél a 
kőműves csak ennyit mondott, ami
kor az állásról é rle lte  a hivatalba 
jövők sokféleségét; „én inkább mara
dok az álláson, s rakom a falat.”

Miért nem maradtunk mi június 
12-én a „szószéken”, hanem súlyt 
emeltünk, futottunk, eveztünk és fo
ciztunk? Mert együtt tettük mindezt 
Nagy öröm leírni, hogy aki amilyen 
versenyszámra nevezett; nem adta fel! 
Ez a legnagyobb eredmény. Min
degy, hogyan méltatom e z t állóké
pesség, kondíció, önmagunk reális 
felmérése, vagy felkészült ki-ki erre 
az erőpróbára? Enélkül nem lehet 120 
kg súlyt kinyomni, de kevesebbet 
sem, nem lehet 4000 vagy 3000 métert 
hajrával lefutni, de árral szemben 
evezni sem.

A kishitűeknek, az örökké kételke
dőknek, a mindig a másik belebuká- 
sára utazóknak annyit hogy nem lett 
rosszul senki, nem esett össze senki, 
pedig 65-70 éves korosztályhoz tarto
zó pályatársunk is volt közöttünk a 
pályán. Lehet hogy ők ezért bírják 
a szolgálatot így és ennyire?! Nekik 
külön is köszönöm ezt a szolgálatot 
és példaadást

Külön ki kell emelnem, hogy alig 
volt néző, csak résztvevők, indulók. 
A nem lelkészek kategóriájában is 
volt eredményhirdetés.

Neveket nem írok, pedig voltak 
korcsoportonként helyezetek és

-  Hartai esem ény -

nyertesek, aki a nyitó és záró áhítatot 
tartotta, aki a harmónium mellett 
kísérte az éneket jelentős személyek, 
akik a díjakat átadták.

A hartaiaknak köszönöm, s köszön
jük, hogy ezt megrendezték. Ezért is 
járna olyan díszes oklevél, amilyet mi 
kaptunk. A háziasszonyok „teljesítmé
nyét” külön köszönjük.

„Az egészségesebb egyházért” -  
olvastuk a nap jelmondatát a gyüle
kezeti ház homlokzatán. Aki ezt való
ban megtapasztalta, az már most 
kezdje el a felkészülést és hívogasson, 
szervezzen az eljövendő esztendőre!

K áposzta Lajos

KÖNYVISMERTETÉS

Idegen istenektől hazatérőben -  
és más Kreuz-könyvek

1. Rückkehr von den frem den Göt- 
tem  címmel írta meg Jörg Wichmann 
csalódását a keresztyénség átlagos 
kiadásában, küszködő keresését, 
meggondolkoztató tapasztalatait Ke
let isteneinek világában, igencsak 
megküzdötte spirituális „hazahaj lá- 
sát” keresztyén gyökereihez, s mind
végig szinte haliható kritikai fortgyo- 
gásait mindazzal szemben, ami a gya
korlatilag létező intézményes vallá
sosságból nem tetszik neki. „Vajha 
volnál hideg, vagy hév” -  juthat 
eszünkbe. Őnem adta magának öl
esem a lelki retúrjegyet... (Kreuz Ver- 
lag, Stuttgart, 1992. 171 oldal, kötve, 
DM 30.)

2. Jörg Zink: Die Bibéi. Aki azt 
mondja, hogy nem tud mit kezdeni 
a Bibliával, annak ezt a fordítást 
kellene a kezébe adni, azért is, mert 
ez történeti rendbe sorolt válogatás, 
mely természetesen a Szentírást 
igyekszik reprezentálni, olyan nyelvi 
érzékenységgel, amilyet sok más (szá
raz, pontoskodó, íz nélküli) fordítás
nál fájóan nélkülözünk. A  jószerivel 
„ehetetlen” bibliatolmácsolási kísér
tetek olyanok, mint az az ebéd, ame
lyet egy orvos és egy vegyész készített 
-  a szakács kizárásával, mivel utóbbi 
nem ért a kalóriákhoz és vitaminok

hoz kellő szinten. Egyébiránt senki 
sem adhat jobb bibliafordítást, mint 
amennyire őt magát a Könyvek 
Könyve megragadta, és amennyire 
szuverén gazdája a saját nyelvének. 
(Persze bibliatudományi szakismere
teket is ideértve.) Nagyon formás 
dobozban: Ó- és Újszövetség össze
sen 1146 oldal, DM 30, 1992, 12. 
kiadás.

3. L. Engel, T. Ferguson: Unbe- 
wusste Schuldgeföhle (1992, fűzve, 
DM 34, 254 oldal). Jó  tisztáznunk, 
hogy egy felelősségének tudatában 
lévő lélekgyógyász, pszichiáter valódi 
bűnöket nem fog semminek tekinte
ni, ahogy egy normális pap sem mű
bűnöket kitalálni az élénkebb hitélet 
kedvéért (A két tábor nagy kísértése, 
hogy a másik melléfogásaiból, túlzá
saiból próbáljon magának erkölcsi 
tőkét kovácsolni) Bizonyos, hogy a 
legkülönbözőbb kegyességi körök
b ő l -  a történelmi egyházaktól a 
szektás vagy szektoid  közösségekig -  
rengeteg a tisztázatlan eredetű, félig 
sem megértett, beteges bűnösségi ér
zés, amelyre spirituális hatalomra 
éhes „szentnénik és szentbácsik” le
csapnak, mert ez a típus könnyű 
zsákmány. Annál fontosabb, hogy 
le lk é sze tek  legalább alapfogalmuk



legyen a patologikus bűntudatról, amely 
fölfedezetlenül s megoldatlanul akár még is 
fertőzhet önállótlan lelkeket.

4. Die blaue Bibéi: kis formátum, 224 
oldal, DM 15, szerkesztésében 15 prot. és 
15. r.kat. „laikus” is részt vett. Közérthető 
stílusban vezet be a Szentírás keletkezéstör
ténetébe, rövid, világos áttekintést nyújt, 
gondosan válogatott fordítási részletekkel 
szolgál s kommentál is. Kiváló bevezetés a 
Bibliába, annak értő s nyitott szívű olvasá
sába. Valamelyest védőoltás is az ellen a 
látszólag nagyon mennyei attitűd ellen, 
amely a szentté avatott betűtől (vagy bető- 
bálványtól?) nem látja az írást. Főként 
pedagógiai, ilL gyülekezetnevelési szem-

pontbcv volna igen jó, ha valami hasonló a 
mam'-_ egyházak együttműködése révén 
létrejöhetne.

5. G. Schmid: lm  Dschungel dér 
neuen Religiositat, Esoterik, östliche 
Mystik, Sekten, Islam, Fundamenta- 
lismus, Volkskirchen. 1992. 160 ol
dal, DM 27. Egyre áttekinthetetle
nebb a vallási bozót, amivel kapcso
latban két véglet fenyeget: a naív 
lelkesedés -  „na végre, és van ám 
választék is” -  illetve a görcsös, diffe
renciálatlan gyanakvás, sőt primití
ven általánosító demonizálása mind
annak, ami idegenszerű (az adott 
személy, mozgalom, felekezet számá

ra). A  kiválóan felkészült szerző nem 
kritikátlan, de nem is boszorkányva
dász -  eligazodáshoz igyekszik elsegí
teni. A  kellő tájékozottság nélküli, 
„csípőből tüzelő” reagálás többnyire 
félelmi tünet, és így vagy úgy, több
nyire visszafelé sül eL Ha a sokszor 
aggasztó jelenségek nem ébresztenek 
rá személyi vagy közösség deficitje
inkre, annak egyre keservesebb kö
vetkezményei lesznek. Adassék né- 
künk bölcsesség!

D r. B odrog Miklós

Szolgálat „halmozottan sérült” gyermekek között
Amikor Sztehlo Gábor 1951-ben megszervezte nemcsak 

Hűvösvölgyben, hanem a nyíregyházi ÉLIM ben is a szellemi
leg sérült gyermekek gondozását, több nehézséggel kellett 
megküzdenie. Az egyik az az ellenállás volt, amit az addigi 
„gyermekintézményeink” vezetői és dolgozói tanúsítottak ezzel 
az új feladattal szem ben Korábbi árvaházainkban sok, szép 
pedagógiai „siker” inspirálhatta az azokban dolgozókat, de 
még a nyíregyházi „nyomorék-gyermekek" otthonából is elju
tottak a gondozottak a „férjhezmenésig”, vagy a gimnáziumi 
érettségiig is. Szokol Ilona -  az ÉLIM akkor vezetője -  
személyes élményként mondta el azt a  „megrázó tárgyalását”, 
amit Sztehlo Gáborral folytatott, -  s aminek az lett az 
„eredménye”, hogy vállalták a szellemileg sérült gyermekek 
gondozását is. Ez a „meggyőzés” akkor nem annyira „szakma- 
i”, hanem inkább „lelkipásztori” síken folyt, -  s Sztehlo Gábor 
olyan „hitbeli érveket” hozott fel, amik a szakmai félelmeket 
és idegenségeket legyőzték.

A másik nehézség a szakemberhiány volt, -  hiszen az 
egyházunk addigi szeretetszolgálatában valóban nem, vagy 
csak kevesen ismerték ezt a munkát s értették azt a feladatot, 
amit a szellemileg sérült gyermekek gondozása jelent

Az eddigiekben vázolt „eredeti gondok” mind a mai napig 
elkísérték egyházunknak ezt a szolgálatát Legkülönbféle „ran

gú” és különféle .korosztályú” lelkésztől és gyülekezeti tagtól 
hallottam a kérdést „Kell nekünk ezekkel a sérült gyermekek
kel foglalkoznunk?” -  De ha más nem is kérdezné, nekünk, 
akik benne állunk ebben a munkában, magunknak is fel kell 
tennünk a fenti kérdést -  Új utak keresése küszöbén, az efféle 
őszinte kérdésfeltevés mindenképpen elengedhetetlen! -  Tény 
az is, hogy mind a mai napig megoldatlan ennek a két 
gyermekintézményünknek a megfelelő szakember-utánpótlása, 
-  gondolok itt gyógypedagógusok, konduktorok-gyógytomá- 
szok, szakápolók és szakgondozók vissza-visszatérő hiányára.

Ennek a rövid tanulmánynak -  ezek előrebocsátásával -  
abban látom az értelm ét hogy először is megkísérlem felvázolni 
társadalmi méretekben a feladat súlyát, nagyságát -  azután 
azt a morzsányit is bemutatom, amit ebből két gyermekintéz
ményünk végez. -  S talán mindez elsegíthet minket egy 
megnyugtató válaszhoz is erre a kérdésre: „Kell nekünk 
ezeknek a gyermekeknek a terhét-gondját magunkra vállal
nunk?” -  S végül nem titkolom azt a reményemet sem: -  az 
olvasóban mozdul majd a felelősség azért is, hogy ebben a két 
Egészségügyi Gyermekotthonunkban legyen elegendő, jó  sza
kember. Ehhez természetesen hozzátartozik az egyházi képzés, 
valamint a  szakmai továbbképzés reánk váró gondjának 
felvállalása is.

TÁ JÉK O ZTA TÓ  ADATOK

1. Az Eü. Gyermekotthonok adatai 1991-ben:

Otthonok sz.: Férőhelyek száma
ossz. állami önkorm. egyházi

36 5363 210 4332 821

Százalékos megoszlása: 
ossz. állami önkorm. egyházi
100 3,9 80,8 15,2

2. Egyházunk két intézményében -  1991-ben gondozottak:

Budai‘Szeretetotthon: 90
Nyíregyházi ÉLIM: 40 -  130 gyermek, ami az országosan

intézeti gondozásba v ö t -  szellemileg sérült gyermekek 
2,42%-a.

3. Megfigyelhető tendenciák:
E helyen a Népjóléti Minisztérium „INFORMÁCIÓS ÉV

KÖNYV 1991” cimű kiadványából az alábbiakra hívnám fel 
a figyelmet:

„Az egészségügyi gyermekotthonok száma 1986-ig mérsékelt 
emelkedést, 1987—1990-ig stagnálást, . . .  illetve minimális csök
kenést jelez. -  Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapít
ható, hogy a súlyos fogyatékos gyermekekkel rendelkező 
családok részéről jelentkező elhelyezési igények a meglévő 
kapacitással kielégíthetők, így ebben a vonatkozásban nem a

férőhelyek, illetve az otthonok számának a bővítésére, hanem 
a meglévők minőségének a javítására lenne szükség. -  Az 
egészségügyi Gyermekotthonok férőhelykihasználási mutatója 
88,7%, mely a hasonló típusú intézményeknél alacsonynak 
tekinthető. -  A  gyermekotthonok esetében a meglévő kapacitás 
kielégítő mértékét jelzik azok az adatok is, amelyek évek óta 
azt mutatják, hogy az elhelyezést igénylők jelentős ré- 
szét(90-94%) még abban az évben beutalják, valamint el is 
helyezik (80-83%). -  A  gondozott gyermekek 37%-a 18 éven 
felüli. Ez az arány folyamatosan romlik; ugyanis 1985-ben 
hányaduk még csak 27% volt. Ennek ellentéte az 5 éven aluliak, 
illetve 6-9  évesek csoportjánál jelentkezik. Ezek a tények 
természetesen arra utalnak, hogy a gyermekek mind idősebb 
korban kerülnek az otthonokba, az idősebbeket viszont nem 
képesek a szociális otthonokba, intézetekbe elhelyezni.” (Lásd: 
i .m. 32-33. oldalaim)

254



4. A Budai Eü. Gyermekotthonban gondozott 90 gyermek
egészégügyi állapot-adatai jelenleg:

a) Szellemileg sérült (enyhétől súlyosig)................................87
b) Testileg sérült (fekvő, vagy nem járó)............................... 20
c) Testileg sérült, de járni tud....................................................  9
d) Szülési károsodott....................................................................18
e) Szülési károsodott vak............................................................ 6
f) Süketnéma................................................................................  4
g) Vak, süketnéma és szellemileg sérült.................................  1
h) Epilepsziás................................................................................ 19
i) Mongol idióta...........................................................................  8
j) Elmebeteg.................................................................................  6
k) írni-olvasni megtanítható volt........................................... 6-7
l) Sztereotip munkára betanítható volt......................................22
m) Két gyógypedagógus, egy konduktor, egy gyógymasz- 

szőr, egy gyermekorvos, egy gyermekidegorvos látja el a 
szakteendőket -  Rendszeres szemészeti és fogászati ellenőrés 
történik.

n) Az Eü. Gyermekotthon dolgozóinak „átlag-létszáma”: 
42
(Fenti adatokat Dr. Baumann Piroska intézeti orvos szolgáltat
ta.)

KÖVETKEZTETÉSEK -  ÉR T É K E L É SEK

1. Sok-e, vagy kevés? -  Ha az 1991. év számszerű és 
százalékos adatait összevetjük az egész társadalmunkra háruló 
gondoskodás gondjával, bízvást mondhatjuk: a 130 gyermek 
(2,42%) felelős hordozása nem túlnőtt „púp” szeretetszolgála
tunk hátán, csak szerény részvétel a közösségi feladatokban.
-  Azt azonban -  a több éve tartó tendenciákat figyelembevéve
-  szintén mondhatjuk: a számbeli fejlesztés valóban nem 
indokolt, csak a gondozás minőségi szintjének emelése. Az 
„otthon-jelleg”, vagy „család-jelleg” célként kitűzése, -  aminek 
élő példája az ÉLIM nemrég felavatott új épületszámya, vagy 
a Budai Otthon V-ös osztálya -  A „sok-e, vagy kevés” valós 
felméréshez nagyon komolyan számolnunk kell azzal a válto
zással is, ami a gyermekotthonaink „elöregedését” jelenti. S ez 
mindkét Gyermekotthonunkban messze az 50% felett van. -  
Itt két alternatíva között lehetne választanunk. Az egyik: 18 
éves kor után egy erre szakosodott állami otthonba lehetne 
átutaltatni a gyermekeinket Erre azonban részben a szülők 
kérése-ellenállása, részben pedagógiai, lelkipásztori megfonto
lások miatt csak nagyon kivételes esetben került sor az utóbbi 
20 éven belül. A másik lehetőség: vállalni gyermekeink gondo
zását életük végégig. -  Több újonnan létesített állami Eü. 
Gyermekotthon is ilyen szisztéma szerint épült fel, -  mi is, -  
mindkét Otthonunkban -  ezt az utat választottuk. Ez tehát 
vagy férőhelybővítést igényel, vagy számolnunk kell azzal, hogy 
új felvételre csak a természetes elhalás függvényében kerülhet 
sor. -  E kérdés konkrét eldöntését bonyolítja az a körülmény 
is, hogy a legújabb szociális törvények szerint, az illetékes 
önkormányzattal kell az Otthonainknak szerződést kötniök, 
hogy a normatív támogatás igényelhető legyen. -  S ezért az 
önkormányzat kérhet-beleszólhat a fejlesztés irányába is. -  
Budai Eü. Gyermekotthonunknál ez most válik aktuálissá, 
amikor az épületrenoválásaink-bővítéseink után létesült 30-40 
új férőhely sorsát ezek a tárgyalások is befolyásolják. Vagyis 
az önkormányzat -  jelen esetben a főváros -  kérheti, hogy a 
gyermekgondozás, vagy az idősgondozás fejlesztését helyez
zük-e előtérbe.

2. „ Száz kéz is kevés id e -"  -  Itt is kétfelé oszlanak a 
gondjaink: az egyik a létszámingadozás, a másik a „száz 
feladathoz” a megfelelő szakember biztosítása.

Először is egy „elvi megfontolást” kell vállalnunk: a sérült 
gyermekek gondozásához csak magas erkölcsi mércét figyelem
bevéve szabad munkásokat alkalmaznunk. Nem titkoljuk, sőt 
nyíltan kell vállalnunk, hogy dolgozóink egyházi-gyülekezeti 
kapcsolata alkalmazásuknál előnyt jelent. Mondjuk ki világo
san: ezt a szolgálatot csak élethivatásszerűen végző „profikra”,
-  akik ugyanakkor hívű keresztyének is -  bízhatja egyházunk 
felelősen. -  S ahogy a lelkészi utánpótlás a gyülekezetekben 
dől el, úgy ennek a speciális szeretetszolgálatnak a sorsa is azon 
áll, vagy bukik: tudunk-e életreszóló indítást adni erre, néhány 
ifjú testvérünknek. -  E két gyermekintézményünk feladata 
ugyanis a konkrét szolgálat szervezése és végzése, a „munkás

utánpótlás” gondja mindenképpen „közegyházi ügy”, (bár ezt 
a kifejezést nem szívesen használjuk, -  sokféle „lejáratása” 
miatt). -  De úgy is mondhatnám -  magam is gyülekezeti 
lelkészként szolgáltam 35 évig, -  „gyülekezeti munkaprogram
ba” építendő feladat, -  ha a jövőben fenn akarjuk tartani ezt 
a két gyermekintézményünket, -  „kérni” az aratás Urát, hogy 
küldjön e helyekre is munkásokat!

Ez annál is inkább így van, mert a munkáslétszám eseti 
ingadozása mellett, a tulajdonképpeni nehéz feladata ennek a 
szolgálatnak a „szakmai kihívása". -  Ha gyermekeink sérülésé
nek nem is a teljes körét, nem azok orvosi, gyógypedagógiai 
feladatainak teljes feltárását, -  hanem csak azt a részét vesszük 
figyelembe, amit nekünk, mint a  gyógypedagógiai szolgálat 
„laikusainak” ismernünk kell, -  az is óriási!

Gondozottaink alapsérülése azoligophrenia, -  nem elmebaj. 
-  Csak arra az egy kiugró különbségre hadd hívjam fel a 
figyelmet, hogy az elmebajosok között lehetségesek nagyon 
magas intelligenciájúak (zsenik) is, a mi gyermekeinknél ilyen 
nem fordul elő. Hiszen éppen az értelmük sérült, aminek ilyen 
jelei vannak: a dolgok összefüggésének, következtetések levo
násának, az elvont gondolkodásnak majdnem teljes hiánya. 
Érzelmi reakcióikban nem mindig „adequáltak”, -  váratlan 
érzelmi kitörések jellemzik őket Akarati életükben állandó 
irányításra szorulnak, a tudatos „döntés” fokáig nem juthatnak 
el. -  Az érzékszervi sérültek -  külön világ-.vakok, akikkel sajátos, 
speciális módon kell mindent érzékeltetni, a közvetlen környe
zettől elkezdve a „Krisztus-testéig”; -  süketnémák, akikkel ki 
kell tudni alakítani egy olyan kommunikációs formát, mellyel 
ki lehet cserélni a gondolatokat érzéseket is; -  epileptikusok 
akiknél a jósló tünetek” (órákkal, vagy napokkal a görcsök 
jelentkezése előtt!), és az „aura” (a közvetlen roham előtti előjel) 
felismerése súlyos sérülésektől, adott esetben a haláltól menthe
ti meg a reánk bízott gyerm eket -  Mindezeket -  ha summásan 
ápoló-gondozó munkának tekintjük -  még tetézi, de valójában 
koronázza is az a habilitációs ill. rehabilitációs foglalkoztatás 
és therápia (gyógytoma-mozgástherápia, egyéni és csoportos 
személyiségfejlesztő foglalkozás, munkatherápia stb.), ami a 
„kis eredmények -  nagy örömök” élményével ajándékozza meg 
a gondozottat, de a gondozót is! Hiszen ezek között a 
gyermekek között a legkisebb mozdulatért, változásért is sokat 
kell fáradoznunk, s csak akik itt dolgoznak, ismerik -  a 
befektetett „munka” alapján -  a mi „eredményeink” igazi 
értékét.

3. Összefogva a szülőkkel.." -  Gyermekotthonaink nagyon 
fontos szeretetszolgálata a sérült szülők" hordozása, -  hiszen 
ők tudatosan sokkal nagyobb terhet cipelnek, mint sérült 
gyermekük. -  Ugyanakkor a velük való törődést tekinthetjük 
„missziói feladatnak” is, -  amit nemcsak a két otthonban 
dolgozóknak, hanem a környező gyülekezeteknek is így kellene 
tekinteni!

Ezért tartjuk nagyon jelentős alkalmaknak a családokkal 
való találkozás ünnepeit, mint az „anyák napja”, a karácsonyi 
és húsvéti ünnepeink, közös kirándulásaink stb.

4. „ Összefogva a g y ü le k e ze te k k e l-  Gyermekotthonaink
nál ez nem „szervezeti kérdés”, hanem teológiai és szakmai 
megfontolások is erre kényszerítenek m inket -  „Otthonná” 
szeretnénk lenni gyermekeink számára. Ehhez kevés a megújuló 
falak, a nem lankadó munkáskezek ölelése, -  „fészekké”, igazi 
„otthonná” ez a két intézményünk csak gyülekezeteink szerete- 
tének „ölelése” nyomán formálódhat -  Azt pedig -  több 
évtizedes tapasztalat alapján, -  tényként állapíthatjuk meg, 
hogy a gyülekezettel közös igealkalmak „gyógyító hatása” 
vitathatatlan. -  Kitárjuk hát szivünket, kapunkat gyülekezete
ink előtt -  hadd ismerjék meg minél többe n, -  elsősorban az 
ijfúságunk közül, -  ennek a szolgálatnak a nehézségeit de 
szépségeit is. (Hálás köszönettel emlegetjük azokat a gyülekeze
teket -  névtelenül, -  akik évről évre hozzák a konfirmandusa
ikat otthonainkba!) Csizm azia Sándor
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Tanít az egyháztörténet

Ján Kollár -  magyar szemmel
A magyar-szláv kapcsolatok egyik kiváló kutatója1 

egy pozsonyi Stur-emlékülésen a reformkor magyar és 
szlovák nemzeti mozgalmainak párhuzamosságait és 
ellentéteit vizsgálva, a következő megállapítást tette: „A 
társadalmi fejlődés törvényszerűségeinek alapos kutatása 
helyett a nacionalista szellemmel telített polgári történetí
rás a nemzetiségi küzdelmek problémáinál nem tárgyila
gos álláspontot foglalt el, és így a historiográfia gyakran 
kölcsönös vádaskodássá fajult.”

Ján Kollár születésének mostani kétszázadik évfordu
lóján elérkezett az ideje, hogy végre ne a „kölcsönös 
vádaskodás” és kétoldalú túlzó nacionalizmus szemszö
géből értékeljük a valóban sok feszültséget okozott 
eseményeket, hanem lelkiismeretes tudományos felmé
réssel igyekezzünk az egykori és mai ellentéteket megis
merni.

Mivel pedig Kollár tudós pesti evangélikus lelkészként 
egyházunk múltjának egyik jelentős -  bár ellentmondá
sos -  személyisége volt, kétszeresen is kötelességünk 
feltárni a fájó múlt eseményeit

EGYOLDALÚ KOLLÁR-KÉPEK

Még mielőtt Kollár a szabadságharc idején a magyar
ság szempontjából oly negatív szerepre szánta volna rá 
magát, többen a fiatal pesti szlovák tudósnak kijáró 
tisztelettel ismerték el irodalmi tevékenységét. így például 
Toldy Ferenc 1834-ben „A cseh literatúra jelen állapotja” 
címmel meleg szavakkal méltatta „A dicsőség leányá
nak” már európai hírű költőjét, akit egyenesen „a szlávok 
Petrarcájának” nevezett2

A magyar irodalmi kritika, s különösen is a protestáns 
sajtó azután a 19. század második felében sokáig mélyen 
hallgatott Kollár személyéről és értékeiről. Haan Lajos 
érdekes írása után születésének centenáriumán azonban 
isméi előtérbe került, ám a polgári történetírás ekkor 
már erős nacionalista előjellel vizsgálta mind személyét, 
mind alkotásait. A Protestáns Szemle 1893-ban már úgy 
állítja be alakját, mint aki „az ultra-szláv eszme bajnoka, 
az irodalmi pánszlávizmus atyja s a szlávság politikai 
aspirációinak legmerevebb tolmácsolója”.4 Többségében 
ez a Várnai Sándor által megfogalmazott Kollár-kép élt 
haznánkban a két világháború közötti évtizedekben is. 
Pintér Jenő  irodalomtörténete5 és Steier Lajosnak a 
nemzetiségi kérdést tárgyaló kétkötetes műve is a „nega
tív hős” szerepét juttatta neki.6

Születtek ugyanakkor elfogulatlanabb értékelések is, 
éspedig még a századforduló idején, igaz, hogy szórvá
nyosan és hamar elfeledve. Így pl. a hányatott életű 
debreceni újságíró, Gáspár Imre sokkal objektívabb

képet rajzolt róla a Vasárnapi Újság és a Figyelő század
végi folyóirataiban. Saját nemzedékünk több történésze, 
különösen is Angyal Endre8 hívta fel a figyelmet a korábbi 
egyoldalúságokra.

IFJÚ KORA

A Turóc megyei Mossócon született 1893. július 29- 
én. Apja jómódú paraszt-polgár, egy ideig a mezőváros
ka bírája és jegyzője, anyja csendes, jólelkű asszony. 
Evangélikus hitben nő fel, korán megismeri a králici 
biblia nyelvét és szellemét. Körmöcbányái, majd beszter
cebányai iskolaévei idején a tót társait lenéző németek 
sértéseit nemzete megbántásaként fogja fel és bátor 
fellépésre bíztatja ellenük tót diáktársait Ez az élménye 
-  érdekes módon -  később is a német terjeszkedés 
veszedelmére figyelmezteti és óvja is ettől a szlovákokat 
Besztercebányai tanárai közül az aufklárista Magda Pál 
volt rá nagy hatással: tőle erős ösztönzést kapott nemzeti 
öntudata.

Pozsony híres líceumába 17 éves korában, 1812-ben 
iratkozik be. Itt a csehül is verselgető Jiri Palkovic 
(+1850) szlovák költő lesz egyik professzora és támoga
tó ja  Az anyagi gondok -  mivel apja minden segítséget 
megvont tőle -  ingerlékennyé, érzékennyé és nyugtalanná 
teszik. Érdekes megjegyeznünk, hogy pozsonyi teológus
évének mindjárt a kezdetén, 1812-ben Nyíregyháza gyü
lekezetében szupplikál, majd eljut Békéscsabára is.

Líceumi évei után házitanító lesz Besztercebányán 
1816-17-ben. Itt sok időt tölt a szláv érzelmű Rozsnay 
Sám uel gazdag könyvtárában, ahol Voltaire, Rousseau, 
Diderot, Hobbes és mások műveit nagy élvezettel tanul
mányozza és azon töpreng, miként lehetne Magyarorszá
gon a jobbágyságot megszüntetni. Irodalmi műveltsége 
mellett ekkor válik sajátjává a költészet, festészet, rajz, 
tánc és a zene szeretete.

Egy új polgári társadalom képe rajzolódik ki előtte 
Jénában, ahová 1817-ben érkezik Bécs, Prága és Drezda 
kulturális értékeinek megismerése után. Az egyetem 
nyüzsgő szellemi élete új impulzusokat ad neki. Teológi
át, filozófiát, történelmet, filológiát hallgat Weimarban 
felkeresi Goethét, akit „német Jupiterének nevez. Utazá
sai közben reveláció számára a sok szláv helységnév. S 
amikor eljut Wartburg várába, ahol éppen a reformáció 
300. évfordulóját ünnepük, az a gondolat járja át lelkét, 
hogy miért nem szlávok ünnepelnek az ősi szláv földön...

Nagy fordulatot hoz életében az a nap, amikor mint 
lipcsei teológust Lobeda városkájába hívják, hogy he
lyettesítse egy alkalommal annak öreg és beteg lelkészét
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Itt lángoló szerelemre gyullad a szép, 16 éves paplány, 
Friderike Wihelmine Schmidt" iráni „ M im ” lett ettől 
kezdve a költő-pap múzsája. Benne, a szláv eredetű Lausitz- 
ből származó paplányban látja később a dicsőség, a szlávság 
leányának megtestesülését Emlékét őrzi csaknem két évtizeden 
át költészetében, -  hogy azután ismét rátaláljon és 1835-ben 
felelségül vegye.

„PEST TETT ENGEM KOLLÁRRÁ”

A romantikus hajlamú, esztéta beállítottságú fiatal 
teológus pap-költőt püspöke 1819. október 19-én lelkész- 
szé szentelte és a pesti szlovák egyházközösségbe küldte 
a beteg Molnár János káplánjaként. Kerek három évtize
den át Pest lett működésének színtere. A  reformkor 
fejlődő, iparosodó, egyre inkább kulturális központtá 
váló városa formálta őt polihisztorrá, forradalmár költő
vé és politikussá. Saját maga mondta? „Pest tett engem 
Kollárrá”.9

A pesti evangélikus paróchián -  a mai Múzeum egykor 
könyvekkel megrakott helyiségeiben -  írta meg a Slávy 
dcera című nagy eposzát (1824), Tót népdalgyűjteményét 
(1834), a „Litteransche Wechelseitigkeiten”-t (1837) és 
az Itáliai utakat (1843). 1848 májusa és szeptembere 
között pedig számos cikket írt a Pesti Hírlap, a Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap és a Pester Zeitung hasábjain. 
Még külön kitérünk a Deák téri templomunk szószékén 
1848. május 21-én elmondott és nyomtatásban is megje
lent prédikációjára.

A szláv eredetű (?) német paplány iránti szerelme, 
Mina ideálja testesítette meg Kollár költészetében a 
szlávság iránti rajongását Pesti tartózkodása idején sorra 
gyűltek ugyanakkor benne a feszültségek, már csak azért 
is, mert a tót többségű gyülekezet akkor még közös 
presbitériuma Molnár halála után nem mindjárt ő t  a 
káplánt hanem Kalchbrenner József soproni lelkészt 
választotta meg paróchusnak. 1824-ben jelentette meg a 
Slávy dcera első fogalmazványát A három, majd öt 
énekkör első szonettjeit még Jénában vetette papírra: 
ezek még inkább szerelmi szonettek voltak. Pesten, 
amikor még jóidéig halottnak hitte szerelmét a fájdalmas 
emlékeket egybeolvasztotta lelkének nemzeti fájdalmá
val. Minából lett Slávának, a dicsőség -  azaz a szlávság 
-  istenasszonyának leánya. Dantei hatásra -  az utóbb 
615-re bővült -  szonettokban ő kalauzolja a költőt a 
szláv mennyország (Nerbesláva) és a szláv pokol (Slávo- 
peklo) útjain, a Saale-Elba-Rajna-Moldva-Duna s vé
gül a Ledre és az Acheron folyóin. Igaz, egybeolvasztja 
Petrarca és Dante inspirációit és költői versmértékeit a 
cseh nyelv hangsúlyosabb szótagolásával. ízelítőül idéz
zünk tőle két szonettet Devecseri Gábor fordításában.

„Nem kívánok rangot, aranyakat/, nem kellenek trónok, 
lakomák/ egyet kérek tőled, jó  anyánk/ Sláva: vállaimra adj 
szárnyakat!/ Elsuhannék velük mindenhová/ ahol élnek 
szláv testvéreim J csehek szerbek horvát véreim/ s ahol 
csobog Volga és Visztula^ Száll a lepke virágról virágra/ 
igy repülnék én az ég alatt/ szerteszét az egész szláv világba/ 
láthatnám a nyájat állandóan/ s téged, istennő, s szép 
lányodat/ törzseink közt dicsérnélek szómmal...”

Megszólaltatta Kollár ugyanakkor a magyar couleur 
locale-t

„Szeretem én az őszt, Tokaj bora/ mikor érik és a nyarat 
is /  Kellemes a tél, a hó ha friss/ szán csilingel, siklik a 
korcsolya/ Mégis legszebb minden évszak közül/ tarka 
színeivel a tavasz/ Vidám dalra indít minket az/  szívem, 
szemem boldog ekkor s örül/Ám mindegyik tavaszból a 
legszebb/ s legkedvesebb ez a mostani/ mert meghozta

végre a szerelmet/ valahányszor jő a május újra/ hálalángot 
fogok gyújtani/ s koszorúkat kötök áldozatra.”

Minket magyarokat mégis megdöbbent, milyen fur
csán osztályozgatta Kollár a paradicsomi boldogság és 
a pokoli kínok alakjait így a szlávok lángok és kátrány 
közt szenvedő „hóhérai” között találhatjuk Nagy Ká- 
rolytól Batu Kánon keresztül -  Árpád fejedelmünket is...

A  Slávy dcera, majd a szlovák népdalgyűjtemény 
megjelenése gyors és nagy hímevet szerzett Kollárnak. 
A tót ifjúság szláv Józsuaként Herakleszként, Atlasz
kén t a szlávság dicsőségének főpapjaként dicsőítette. 
Pesti otthonában a pánszlávizm us számos neves képvise
lője látogatta meg. Orosz, ukrán, cseh, szlovák, szlovén, 
horvát és szerb írók, tudósok, egyetemi tanárok és fiatal 
kutatók keresték fel a század harmincas és negyvenes 
éveiben.12

Érdemes felfigyelnünk azonban jelentős és kevésbé 
ismert m agyar kapcsolataira. Külön is az akkori egyete
mes egyházi és iskolai felügyelőre, P róm y Sándor báróra. 
Ő t akit többször meg is látogatott pesti lakásán, majd 
tóalmási kastélyában -  amelynek könyvtárában számos 
értékes szláv nyelvű művet talált -  a Slávy dcera 4. 
énekében a „szláv mennyországba” helyezte, leányánál 
pedig keresztapaságot is vállalt Viszont igen rossz 
viszonyba került Zay Károly gróffal, az erősen magyaro
sító, uniópárti új egyetemes felügyelővel Róla mindig a 
legnagyobb elkeseredés hangján szólt.

A zalavári szláv romok megmentése érdekében többek 
között Deák Ferenccel, Festetics Leóval és Kopácsy 
József hercegprímással levelezett, Jankovich Miklóst pe
dig -  Luther végrendeletének megszerzőjét -  éremgyűjte
ménye miatt ugyancsak a „szláv mennyországba” helyez
te.13 Sokat köszönhetett Füredy László barátjának, aki 
szláv népdalgyűjtését zenésítette meg. A  népdalok német 
nyelvű fordításában és több hazai foylóiratban történő 
publikációiban jeles szerepet vitt az iglói születésű Rumy 
Károly György, a kultúrák és népek között közvetítő 
szerepet vállalt humanista tudós is.1

Kollár magyar barátai közé sorolhatta a pesti Egyete
mi Könyvtár igazgatóját, Toldy Ferencet is. A nagynevű 
irodalomtörténész számos könyveseiét folytatott le vele 
és még bécsi professzor korában is küldött neki kérésre 
könyveket Podhradszky György kutatásai szerint Kol
lár nem kevesebb, mint 453 művet adott e l  ajándékozott 
vagy cserélt el az Egyetemi Könyvtárral Itt található 
többek között saját kezűleg vezetett magyar anyakönyve 
és a 16. század főbb egyházi és világi irodalma.15

Schedius Lajos egyetemi tanár, az evangélikus iskola
ügy tantervének reformátora és a pest-budai iskolák 
fejlesztője ugyancsak szoros kapcsolatban állt Kollárral 
Noha az általa is alapított Tudományos Gyűjtemény 
1817 óta éppen a magyar nemzeti öntudatosodás legfon
tosabb tudományos és irodalmi folyóirata volt, több 
nézeteltérés ellenére éppen ő adott tanácsokat Kollárnak, 
hogy a szlovák nyelv jogainak érdekében összeállított 
trónfeliratot hogyan juttassák fel Bécsbe.16 Kollár Sche- 
diussal mint patriótával ugyan szembenállt, de mint 
evangélikus és mint „homo eruditus”-t tisztelte.17

Jó baráti viszony fűzte Kollárt Henszlmann Imréhez 
is, bár ő éppen a magyar nemzeti fejlődésben vitt oly 
fontos szerepet A  kiváló tudós néhány közös régészeti 
cikket is írt vele együtt.18 Egy másik tudósunk, Petényi 
Salamon cinkotai szlovák lelkész -  Haan Lajos sógora 
-  ugyancsak jelentős szerepet vitt az ő életében. Az 
európai tekintélyű ornitológust besztercebányai diák 
korában Kollár korrepetálta, s noha Petényi utóbb 
öntudatos magyarnak vallotta m agát a pesti paróchiá- 
hoz közel lakó, most már csak a madártannak élő tudós
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sokszor mindennapos vendége volt Kollárnak.19
A Pesti Egyház paplakjának gyakori látogatói között 

meglepő módon M ajláth János grófra is felfigyelhetünk. 
Ő a dinasztia híveként 1843-ban ugyancsak a trónfelirat 
kérdésében segítette Kollárt, akárcsak Széchenyi István 
is, aki személyesen is fogadta őt. A katolikus Majláth 
írásaiban az „ausztro-hungarizmust” képviselte és akkor 
is kiállt lelkész barátja mellett, amikor azt Kossuthék 
részéről támadások érték. Az erősen magyarosító Zay 
Károly gróffal szemben Majláth azon az állásponton 
volt, hogy a hazafiságnak nem a nyelv a legfőbb 
kritériuma. „Sajnos -  irta a Nemzeti Újságban 1843-ban 
-  az igyekezet most nem arra irányul, hogy a nem magyar 
ajkúak magyarul élezzenek, hanem hogy magyarul be
széljenek.

Túlhaladná e tanulmány kereteit Kollárnak a hazai 
magyarság sok más jeles képviselőivel folytatott levelezé
sét ismertetni. Annyi bizonyos, hogy sok érdekes és eddig 
ismeretlen adat került máris elő az Országos Széchenyi 
Könyvtárban,2 a békéscsabai Megyei Könyvtárban; 
vagy a turócszentmártoni Matica Slovenskában.23 Ezek
ben báró M ednyánszky Alajoshoz és Jankovich Miklós
hoz, valamint Haan Lajoshoz és Sztehlo János petrováci 
lelkészhez írt Kollár-levelek olvashatók.

KOLLÁR ÉS EGYHÁZA

Az utóbb említett levelezések is mutatják, hogy a 
magyar vonatkozású irodalmi kapcsolatokon túl a Pesti 
Egyház szlovák lelkészének különös figyelmet szenteltek 
hazai lelkésztársai. Nem csoda, hiszen kezdetben még 
Mária Dorottya főhercegnő, József nádor felesége is 
udvari lelkészének szánta a fiatal tudóst, akitől azonban 
hamar elfordult racionalista teológiája és erős sovinizmu
sa miatt.

Talán legérdekesebb számunkra a vele egy épületben 
lakó24 Székács József hozzá való viszonyulása. Székács 
1837-ben került az akkor szervezett magyar gyülekezet 
élére, majd -  jóval Kollár haiála után -  a Bányai 
Egyházkerület püspökévé választották. Önéletírásában25 
hiányoznak ugyan a legfeszültebb 1848/49-es évek emlé
kei, de amit idős korában szlovák lelkésztársáról ir, 
annak hangneme mindig szívélyes és szolgatársi. Ezt 
Székács több levele is bizonyítja.2'’

Ennek ellenére egyházpolitikai kérdésekben több íz
ben került köztük vitára, sőt összeütközésre sor. Székács 
ugyanis, mint a Kossuth és Zay Károly által is kezdemé
nyezett Protestáns Egyházi és Iskolai Lap egyik szerkesz
tője, társával, Török Pál református lelkésszel együtt az 
egyházi uniós törekvéseket támogatta. Nehéz helyzetben 
is volt lelkésztársával szemben, amikor az 1842-i egyete
mes egyházi közgyűlésen Kossuth Lajos és Pulszky Ferenc 
azt heves támadásban részesítette. Kollár erről a feszült
ségről Csaplovics János barátjához irt német nyelvű 
levelében számolt be.

Garay János által filantrópnak nevezett Székács még 
1836-ban szeretettel hívta fel a magyar olvasók figyelmét 
tudós társának népköltési gyűjteményére. Úgy vélte, 
hogy azt a magyar népdal művelőinek is ismemiök k e ll28 
A „szeretett atyjafiát” utóbb, 1846-ban mégis szemrehá
nyással illette prédikádcióinak türelmetlen szelleme és 
hangneme miatt.29 A  következő évben mégis segített neki: 
Kollárnak a pozsonyi evangélikus líceum szlovák tanszé
ke számára fogalmazott gyűjtőívének szövegét lefordítja 
magyar nyelvre. Erről maga Kollár tudósította Szeberé- 
nyi János püspököt.30

Sárkány Sámuel esperes is kapcsolatban állt Kollárral:

még 1837-ben, a Nem zeti Színház megnyitásakor őt kérte 
f e l  hogy szlovák verset írjon az ünnepélyre. Utóbb maga 
K ollár is szorgalmazta egy szlovák színház megnyitásál 
am i két évvel később meg is valósult Tervezte ezen kívül 
egy p esti szláv közkönyvtár létesítését31

Minden valószínűség szerint Kollár konfirmálta a 
Pesti Egyház tempolomában az evangélikus iskolát láto
gató Petőfi Sándort. Ennek jó  barátja volt Esztergály 
Mihály, akinek az édesapját, idősb Esztergály Mihály 
péteri, majd csomádi lelkészt Kollár több ízben megláto
gatta, -  márcsak azért is, mert ő vállalta Kollár prédiká
cióinak magyar nyelvre való fordítását Ennek további 
részletei ismeretlenek.32

PEST ÉS BÉCS, 1848-1852

Láttuk, hogy a Slávy dcera ébresztő hatására a Pesti 
Egyház paróchiájának földszintjén -  mert az első emele
ten Székács József magyar, a másodikon pedig Láng 
Mihály német lelkész lakott -  a szláv nemzetek fiatal és 
idős tudósai sorra adták egymásnak a kilincset. A 
pánszlávizmus eszméje Kollárban akkor még a német- 
és osztrákellenesség érzésével párosult Gyermekkori, 
körmöcbányai emléke kísérte, amikor német anyanyelvű 
diáktársai „verdammter Slowak”-nak csúfolták. Ezt ő 
állandó tűszúrásként és nemzete megbán fásaként érezte 
évtizedeken á t33

Jénai -  ellentmondásosnak tűnő -  szerelmét is a 
költészet romantikus vizióiba öltöztette, hiszen úgy tud
ta: Mina meghalt. A véletlen azonban úgy hozta magá
val, hogy Blázy Lajos kiskőrösi lelkész -  aki tudott 
barátja bánatáról — jénai tanulmányútja során találko
zott a halottnak hitt, akkor 33 éves paplánnyal. Pestre 
hazatérve, az eseményt előbb Petényi Salamonnal tudat
ta, aki az örömhírnél tüstént felkereste barátját így lett 
a németektől óva intő pesti szlovák lelkésznek végülis a 
lobedai német paplány, Schmidt Mina 42 éves korában, 
1835-ben a felesége. Ezáltal a család társalgási nyelve is 
német lett, amit sokan rossznéven vettek tőle. Leányuk, 
Ludmilla később, apja halála után Weimarba költözött 
és egy Schellenberg nevű iskolaigazgató felesége lett.

E  romantikusnak tűnő esemény családtörténeti, sőt 
lélektani szempontból is érdekes fényt vet a magyarok 
és germánok iránt egyaránt oly ellenszenvet -  talán akár 
gyűlölséget -  tanúsító Kollár ellentmondásos életpályájá
ra

Jellemének a feszültségek terhe alatt történt torzulása 
a forradalmat megelőző napoktól kezdve az alábbiakban 
nyomon követhető.

Az 1848 márciusi eseményeket a Pesti Egyház két 
másik paptársával együtt -  úgy tűnik -  Kollár is 
üdvözölte, amint azt a Pester Lloyd márciusi száma 
tanúsítja Pillanatnyi rokonszenvét látszik igazolni a 
templomában 1848. május 21-én, Húsvét utáni 4. vasár
napon cseh nyelven elmondott prédikációja is. A buda
pesti Szlovák Evangélikus Egyházközség könyvtárában 
fellelt példányból ezt 1978-ban első ízben közölte Cse- 
lovszky Ferenc lelkész. „Simuljunk -  mondta Kollár -  
mi is a hazához teljes sziw el, mint közös anyánkhoz és 
jótevőnköz, mert amit támogatunk benne, az nekünk 
n o n  idegen, hisz mindnyájunk számára közös, mivel 
egyenjogú gyermekei vagyunk hazánknak. Adjunk hálát 
Istennek azokért az ajándékokért és jogokért, melyeket 
országunkban eddig is erőszak és vérontás nélkül elér
tünk. Isten eszközeinek, a haza élén álló férfiaknak, akik 
a köz javán munkálkodtak, azoknak mondjunk köszö
netet  Kérjük Istent, hogy ez a nagy és oly boldogan
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elkezdett mű szerencsésen fejeződjék b e ...
Ugyanakkor terhelő adataink is vannak szép szám

mal. Az 1848-as faágai kongresszus előtt azt ajánlotta 
-  a még megerősítésre szoruló Národni Noviny című 
lapban, -  hogy szláv barátai létesítsenek egy Slavocesky 
Spolokot, amely egyesítené a cseheket, morvákat, szlová
kokat és a lausitzi szórtakat.36 Egyúttal a pesti Tökölyá-
numban Milutovics Simon szerb író emlékünnepén 
beszédet mondott a szláv szolidaritás érdekében37 

Ezek után kétoldalú támadások kereszttüzébe került
Kénytelen a Pesti Hírlap 1848. május 24-i számában 
nyilatkozatot tenni

.Több oldalról hallom, hogy városunkban és környékében 
az a hír terjeszkedik, mintha nemré
gen papoltam volna: A tótok fogjanak fegyvert s a magyaro
kat irtsák k i Ezen már magában hiheteüen elferdítést 
hazugságnak kell nyilvánítanom, utasítván mindenkit beszé
deim és hallgatóimra.”

Amikor a nyár folyamán magyar résztől újabb táma
dások érik, szeptember 30-án a Pester Zeitung-ban, majd 
október 5-én a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban 
közölted az alábbi szeptember 29-én megfogalmazott 
nyilatkozatot

„Alulírt több okoknál, de kiváltképpen hazája iránti szerete- 
ténél fogva, ösztönözve érzi magát nyilvánosan kijelenteni: 
hogy ő, valamint általában soha és semmi politikai mozgal
makban ügy különösen most is a tótoknak a felső megyék
ben történt fellázításában egyáltalán fogva nem részes; sőt 
inkább ezen lázadást legbensőbb meggyőződése szerint 
törvénytelennek s megvetendőnek tartja; s hogy 5 évek óta 
annak elvakult eszközlői ellen, vállat vetve Szeberinyi püs
pök úrral, szóval és írással vívott és a népet azon tévulakra, 
melyekre azt vezetni szándékoztak, figyelmeztette legyen. 
Hogy ez való, arról egész gyülekezeten s mindazok, kik 
engemet és körülményeimet közelebbről ismerik, tanúságot 
tehetnek. Pesten, 1848-ik sept. 29-én. Kollár János evang. 
lelkész.”39

Ez a nyilatkozat ugyanakkor arra a súlyos vádra 
ragadtatta Jozef Viktorin cseh írót, hogy Szvatopluk kora 
és Ratislav elleni árulás óta nem volt hasonló tett egészen 
a tót ügynek megtagadásáig Kollár részéről.40

Kollár ezután Jellasich csapatainak közeledtére ismét 
„hazafias” lépést tett: részt vett Pest sáncmunkáiban, sőt 
két ízben is anyagot fuvarozott a védelmi munkálatok
hoz. Ám valóban úgy tűnik, hogy 48 utolsó hónapjai
ban már nemcsak a magyar szabadságharccal és a 
Ludovit Stur és társai által szervezett felvidéki szlovák
mozgalmakkal kerül -  többek között mint a cseh és nem 
az új szlovák nemzeti nyelv propagálója -  ellentétbe, 
hanem önmagával is. El kell szenvednie az ablaka alatt 
több ízben rendelkezett macskazenéket, el kell rejtőznie 
az öt gúnyoló negyvennyolcas ifjak elől. Nem marad 
más hátra: osztrák útlevélhez folyamodik. Kérelmét a 
minisztérium elutasítja, sőt parancsot ad letartóztatásá
ra. 1848/49 fordulóját vizsgálati fogságban kénytelen 
tölteni. Börtönét a Pest-Budára bevonuló W indischgratz 
nyittatja ki 1849. január 5-én.42

Paróchiáját, gazdag könyvtárának nagy részét Pesten 
hagyva, családjával együtt titokban Bécsbe menekül 
Sógorának, dr. Reimannak ezeket írja Bécsből 1849. 
március 8-án:

„A magyarok túlságosan barbár nép: uralomratörők, nagy
ravágyók, összeférhetetlenek, és ami a legrosszabb: igen 
durvák, kegyetlenek és csak az akasztófákba szerelmesek 
Az ezeréves európai tartózkodás, egészében véve semmi 
hatást sem gyakorolt művelődésükre. Úgy látszik, hogy a 
magyarnak semmi érzéke sincs a legszentebb dolgok. Isten 
és a vallás iránt Saját istent alkotott

magának, ezt a magyarok istenének nevezi de nem úgy, 
mint az izraeliták az ő Jehovájukat hanem egészen másképp, 
egoista módra. Ilyen emberek közt lakni valódi szerencsét
lenség.”43

A  hazájával és önmagával meghasonlott embert a 
bécsi udvarnál támogatást találó szlovák emigránsok 
között találjuk 1849 tavaszán. A  Schwarzenberg vezette 
osztrák kormány „bizalmi férfiúnak” szemeli k i  mintegy 
kiemelve a Stur, Hurbán, Hodzsa, Francisd alkotta 
különböző és egymással rivalizáló csoportokból Ő t és 
Karol Kuzm ányí mint Veertrauensmannokat hívták 
legtöbbször tanácsadóul annak a tervnek a megfogalma
zásához, hogy Brünn vagy Nyitra székhellyel létesítse
nek-e egy Morvaországgal egyesített Szlovenskoi Fejede
lemséget, és hogyan történjék meg a M agyarországtól 
való elszakadás.

Hazai magyar egyháztörténetünk gyászos lapjaira 
tartozik annak feljegyzése, hogy miközben a szabadság- 
harc ügyéért bátran kiálló püspökeinket -  Pákh Mihályt, 
a Tiszai Szeberényi Jánost, a Bányai Haubner Mátét, 
a Dunántúli és Strom szfy Sámuelt, a Dunáninneni 
Egyházkerület főpásztorait -  beárulások egész sora 
következtében börtönbe juttatták, ezalatt Kollár Bécs- 
ben, császári pénzen 1849 márciusában új Szervezeti 
Szabályzatot fogalmaz és terjeszt fel a Magyarországi 
Evangélikus Egyház addigi törvényes rendjének gyöke
res átalakítására.45 A  Kollár és Kuzmány által báró 
Geringer császári biztoshoz felterjesztett irat a Magyar 
Országos Levéltárban található. A  reorganizációs terv 
báró Alexander Bach belügyminiszterhez került. A javas
lat szerint az addigi egyházkerületek átalakításával és a 
püspökök leváltásával szuperintendenciális adminisztrá
torok kormányozták volna a protestáns egyházakat 
1850 első hónapjaiban Székács József, Bauhofer György 
és Török Pál lelkészek addigi hű patrónusuk, a nádomé 
közbenjárását kérték. A  beadvány több tucat lelkész 
eredeti aláírásával az Evangélikus Országos Levéltár 
tulajdona s jelenleg az Evangélikus Múzeum kiállításán 
látható. M ária Dorottya személyes közbenjárására -  aki 
az aláírók nevének említése nélkül továbbította a felség- 
kérvényt -  a császár visszavonatta a törvénytervezetet.7

Visszatérve Kollár bécsi szereplésére: az osztrák Mi
nisztertanács Stadion g ró f ajánlására még 1849. április 
25-én kinevezte őt a bécsi egyetemre, a szláv archeológia 
rendkívüli tanárává. A  kinevezést L Ferenc József április 
29-én jóváhagyta. Professzori fizetése mellett 1851-től 
még külön jutalékot szavaztak meg számára.

Becs kegyeit Ján Kollár nem sokáig élvezhette. Tudo
mányos munkálkodása során régi, még pesti idejéből 
származó kutatási terveit szerette volna megvalósítani 
Bizonyítani akarta, hogy Eszak-Itália és a déli Alpok 
lakói -  csakúgy, mint a Zalavártól nyugatra eső magyar 
területek -  szláv eredetűek. Erről szóló utolsó nagy 
munkája, a Staroitalia slavjanská -  csaknem 900 oldalon 
-  csak halála után, 1853-ban jelent meg nyomtatásban.

Bécsben, a Landstrassén, Bockgasse 364. sz. alatt 
lakott és dolgozott 1852. január 24-én bekövetkezett 
haláláig.

De mortuis nihil, nisi bene.
Dr. Fabiny Tibor

JEGYZETEK

1 Kovács Endre előadása a pozsonyi Sínt-emlékünnepen, 1955. Idézi Angyal Endre: Kollár

3 Haan Lajos: Kollár János és Slávy Dcerája. Magyarország és Nagyvilág 1874
4 Várnai Sándor Ján Kollár mint pap, tudós és költő. Protestáns Szemle, 1893, 5:422
5 Pintér Jenő: Magyar Irodalomtörténet Bp„ 1932

259



6 Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben, M L Bp, 1937
7 Sziklay László: A száadvég ellenzéki irodaiménak történetéből Gáspár Imre. Bp, 1955, 179
8 Angyal Endre ijn. 117-118.
9 Idézi Andrej Mráz: Ján Kollár. Bratislava, 1952, 21

10 Cseh és szlovák költők antológiája. Bp, 1953, 20
11 Ua
12 Többek között Pogaayin, Bodjaaszkij, Szreznyevszldj és mások. Vö. Angyal Lm. 125
13 U a 124
14 F'ried István: Rumy és Ján Kollár kapcsolatai. Helikon, 1967, 114-116.
15 Fodhradszky György: Kollár János és a budapesti Egyetemi Könyvtár kapcsolatai Magyar

áiRWfa^Őuócszentmártoni levéltárában levő, 1843. febr. 10-én keltezett levél

alapján közli Sziklay László: Ján Kollár magyar kapcsolatai Pesten. Tanulmányok a 
5̂ ei|j^d^^k-magyar irodalmi kapcsolatok történetéből Bp, 1965, 149
18 U a 153
19 U a 158
20 Várady Zoltán: Gróf Majlátb János szerepe a magyar irodalomban. Máramarossziget,

i ? 1 fco&^levele Mednyászky Alajoshoz, Pest, 17. Nov. 1833
22 Haan Lajoshoz intézett levelek
23 Jozeffy püspökhöz írt Kollár-levél, 11. Brezna 1843
24 Hittrich Ödön: Deák téri épületeink múltja. Bp, 1922.
25 MTA Kézirattára, Ms. 10. 653/1. Másolata a Salacz-család tulajdonában
26 Székács két levele Kollárhoz 1846. nov. 5. és 1847. febr. 12. A strahovi levéltárban, P

^ ^ A -ie lte z e t le n  levél Becsbe Csaplovicshoz
28 Székács József: Szerb népdalok és hősregék. Pest, 1836
29 Ua: Merengések ÜL PÜL 1846. júL. 19. V. évf. 29. az. 637-67a
30 Szeberényi püspökhöz 1847. 30. Brezna. Maüca slovenská.
31 Sziklay Lm. 172.
32 Uo. 155.
33 Várnai Lm. 424
34 Uo. 428-430
35 Lelkipásztor 1978 (Lm. évf3 6. sz. 352-356.
36 Steier Lm. 473
37 Uo. 17.
38 Uo.
39 Angyal Lm. 139
40 Az Allgemeine Slawische Zeitungba idézi Steier ijn. 18.
41 Angyal ijn. 13
42 Uo. 139
43 Feyl O.: Die führende Stellung dér Ungariánder c. műve alapján idézi Angyal uo.
44 Steier Lm. 473
45 Uo. 627, Vö. Révész Imre: Fejezetek a Bacb-korszak egyházpolitikájából. Bp. 1957. 73kk.
46 MÓL, G.L 522/Rg. 1849. Uo.: Mailáth-Bach: Vortrag über dán Vorschlag Johann Kollars,

wie die protestantische Kirche in Ungarn zu reorganisieren wáre. -  Uo.: Entwurf einer 
Organisierung dér protestantischen Kirche in Ungam nach de Grundsatzen dér Reáchsverfas- 
sung für das Kaiserthum Österreich d ta  4. Mörz... von Johann Kollár. -  Ua: Kuzmány- 
Geringer (Wien, 6. Juli 1849). Ein Unterthánigsttís ftomemoria in Angelegenlieit dér protest.

protestáns egyház története. Bp. 1907. 680-684.
-  Révész Lm. 74kk.

E m lékezzünk régiekről

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról...” hangzik 
felénk a felszólítás Zsid 13,7-bőL íg y  szeretnénk most 
megemlékezni K e m é n y  L a j o s  volt budapesti espe
resről (ez év jún ius 23-án lenne születésének 100 éves 
évfordulója) akiről az a különös h ír terjedt e l a második 
háború után, hogy „m egtért”. A  kőbányai idős papunk, 
aki magyarul, ném etül és szlovákul is szokott prédikálni, 
erre azt mondta, hogy „ én ezt a Keményt durch und durch 
ismerem, de ez létezhetetlen ”.

*

Miért volt ilyen hihetetlen Kemény esperes megtérése? 
Először is „nőmén est ómen”, -  az Igével szemben 
kemény ember vo lt A liberális teológián nőtt fel. Akkor 
három teológiánk volt: Eperjesen tudtak, de nem hittek, 
Sopronban hittek, de nem tudtak, Pozsonyban se nem 
tudtak, se nem hittek [csak ittak] -  tartotta a szólás
mondás.

Kemény esperes művelt ember volt és jó  egyházpoliti
kus. Politikai ügyekben Budapesttel kapcsolatban ható
ságaink csak vele tárgyaltak. Hamarosan kormányfőta
nácsos, méltóságos úr lett. Ez akkor nemcsak neki adott 
rangot és tekintélyt, hanem az egész magyar evangélikus 
egyháznak is. Prédikációi élvezetesek voltak. A templom 
annyira megtelt, hogy elöl az oltár körül vagy 60 széket

kellett beállítani. Jó  érzés volt hallgatni, mert lelkiismeret- 
furdalást nem érzett az ember, hiszen bűnről, megtérésről 
nem volt szó. Nagyon szép egyházi beszédeket tartott 
Így ment ez évtizedeken á t

A  közelben lakván, a háború befejezése után, kará
csony előtt a feleségemmel együtt mentünk a fasori 
templomba, jóval előbb, hogy legyen helyünk. Útközben 
találkoztunk Kemény esperes egyik presbiterével, aki azt 
mondta, hogy menjünk előbb be a sekrestyébe, üdvözöl
ni az esperest Mikor beléptünk, Kemény esperes nagyon 
megörült, bemutatta dr. Halász Györgyöt, aki egy az 
elmúlt éjjel vele megesett történetet mondott el, nyugtala
nítja az ügy és azért jött az espereshez, mert keresi az 
esemény értelmét. Az esperes próbálta megnyugtatni, 
hogy Isten szokott csodát tenni, de ez a kérdezőt nem 
nyugtatta meg. „De jó, hogy jöttetek, mert hiszen ez 
mérnöki kérdés -  mondja az esperes -  és bemutat 
bennünket dr. Halásznak, a presbiterét mint a kerületi 
újjáépítési osztály felügyelőjét, építészmérnököt, azzal, 
hogy ő biztosan tud a kérdésre válaszolni. Erre Halász 
dr. nekünk is elmondta, mi történt vele és mi a kérdése. 
Szüleit és őt is Kemény esperes keresztelte meg, mikor 
áttértek az izraelita vallásból evangélikusnak, ezért jött 
őhozzá. A  háború borzalmaiban szülei és minden hozzá
tartozója a hitlerista rémuralomban elvesztek. Ő maga 
egyedül maradt meg, tele haraggal és kínzó bosszúvágy- 
gyal. A  fordulat után a belügybe került olyan beosztásba, 
ahol bosszúvágyát kiélhette. Romos a lakása, de egy 
szoba még elég jó  karban volt, abban lakott. Tegnap 
este lefekvés után nem tudott elaludni, csak forgott az 
ágyában. Majd számára érthetetlenül az a gondolata 
támadt, hogy nagy veszélyben van és imádkozni kellene. 
Próbálta elhessegetni magától ezt a gondolatot De csak 
nem tudott elaludni. Nagy kínlódások között eszébe 
jutott egy imádság, amire még édesanyja tanította: „Én 
Istenem, jó  Istenem, becsukódik már a szemem -  és 
megrendülten, könnyezve folytatta -  de a tied nyitva 
Atyám, amíg alszom vigyázz reám ... És különös békes
séggel a szívemben elaludtam. Egy nagy robajra ébred
tem fe l A beázott mennyezet beszakadt és csak az a két 
négyzetméter maradt fenn, ami az ágyam felett volt Ha 
az is leszakad, akkor most én nem vagyok itt. Azt 
kérdeztem az esperes úrtól, hogy ilyen imádság meg tud 
tartani két négyzetméter plafont? -  Mire a mérnök 
presbiter ezt válaszolta, hogy nem két négyzetmétert, 
hanem az egész anyagi világot egy imádság tartja, ami 
a kereszten hangzott el, hogy: „Atyám bocsásd meg 
nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Mire a mi 
emberünk most ismét könnyektől meghatottan mondta: 
„akkor ez a két négyzetméter azért marad meg, hogy én 
is tudjak megbocsátani?”

Presbiterünk figyelmeztetett, hogy harangoznak, men
jünk be a templomba, majd folytatjuk utána. -  Kemény 
esperes megindultan kérdezte presbiterét, hogy ő miért 
nem tudta ezt az Igét mondám. A válasz kemény volt: 
„azért mert te pap vagy és nem úgy olvasod a bibliát, 
mint Igét, mint Istennek személyesen hozzád szóló 
üzenetét, hanem mint prédikációs témát”. A  válasz 
kemény volt, de az Úr elkezdhette összetörni a kemény 
gőgös szívet. Belekóstolhatott a metanoia kegyelem 
ajándékába, és ő nem volt engedetlen. Istennek megvan
nak az eszközei, ahogyan meg tud szólítani és nevelni 
tud valakit. Kemény esperes életében is jöttek az esemé
nyek, szeretett fia németországi tragikus halála tovább 
nevelték, hogy a keskeny út vándora legyen.
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Ahol Isten munkálkodik, ott életváltozás van. Nem 
engedte magát többé világi módon méltóságos úrnak 
nevezni, Lajos bácsi lett. -  Karácsonyi prédikációját 
azzal kezdte, hogy „a tüzelőnk elfogyott és a féltve őrzött 
prédikációimmal fűtöttem be, hogy végre adjanak egy 
kis meleget is.”

Ha valaki a keskeny útra lép, ott jönnek a próbák is. 
Nem időrendi sorrendben írom az eseményeket, csak 
ahogyan eszembe jutottak. -  Jött egy nagy próba. Jött 
a püspökválasztás. Két jelölt vo lt Kemény volt az egyik. 
Jöttek a hírek, hogy az ő hívei többen vannak mint a 
másik fél hívei Akkor kereste fel, -  nem először -  a 
lakásán az előbb említett építészmérnök presbiterét, 
Ágoston Sándort. Történetesen én is ott voltam ezen a 

beszélgetésen. Kemény esperes elmondta, hogy ő nem 
akar püspök lenni. Nem kellett sokat gondolkodnia és 
rájött, hogy a püspökség „most” egy politikai státus és 
ő úgy érzi, hogy más feladatot kapott. Jóindulattal 
gondol a másik jelöltre, magánál alkalmasabbnak is 
találja Segítsünk rajta, hogyan bukhatna meg a választá
son.

Erre presbiter barátja mert most már más viszony 
volt közöttük, azt tanácsolta neki, hogy az egyházkerü
letben a kerületi tanügyi főigazgatót senki sem szereti, 
sőt szinte mindenki előtt unszimpatikus ember, őt kérje 
fel, hogy írjon minden lelkésznek ajánló sorokat, mint 
aki Kemény mellett korteskedik (a költségeket Kemény 
vállalta) ez nagyon sok lelkészt el fog tántorítani mellőle, 
így is történt és Kemény esperes több szavazattal

lemaradt a választáson (akit megválasztottak, sajnos elég 
sok politikai bonyodalomba, üldözés, börtön stb.-ben 
vehetett részt).

A  gyülekezet képe is megváltozott. Sokan elmaradtak, 
mert nem akarták abbahagyni a házasságtörést, paráz- 
naságot, családi perpatvarokat, gyűlölködéseket, amit 
az Ige most már megítélt Elmaradtak, akik nem akartak 
megbocsátani és nem akartak bocsánatot kérni, akik 
megkeményítették a szívüket és nem akartak megváltoz
n i

De akik keresték az élet ú tját azok most már a fasori 
templomban találkozhattak nemcsak a megtérésre hívó 
Igével hanem a bűnbocsánat örömével az új élet 
boldogságával is.

Arra figyeltem fe l hogy a Zsid 13,7-ben a „tén ekbasin 
tés anastrofés” nemcsak az elhunyást, a földi élet végét 
jelenti, hanem az élet az életmód változást is, ahogy új 
fordításunk az „ekbasis”-t a „szabadulás útjá”-val fordít
ja. Figyelhetünk arra is, ha valakit az Úr már földi léte 
alatt meg tud változtatni újonnan tud szülni élő és szent 
reménységre. Meg vagyok győződve, hogy ez történt 
Kemény esperessel most már Lajos bátyánkkal is. És 
ez nem „létezhetetlen” ma sem. Ez a mi reménységünk. 
Ezért mertem megírni ezt a pár sort főszerkesztőnk 
javaslatára.

Bonnyai Sándor 
ny. lelkész

ÉVFORDULÓ NAPTÁR
1994

394. + Nyssai Gergely 
1294. sz. Rogerius Bacon 
1544. sz. Skaricza Máté 
1694. A  hallei egyetem alapítása 
1794. Kétszázéves a hidasi templom 
1744. Kétszázötven éves az orosházi templom 
1794. sz. Gödör József dr. theol, tudós szendi esperes 

és író
1844. Kolár János svájci és itáliai útja 
1844. Kossuth adománya a budai templom javára 
1844. Százötven éves a hódmezővásárhelyi templom 
1944. Ötven éves a Győr-nádorvárosi templom

*

JANUÁR
4. + Kaj Műnk, 1944 

FEBRUÁR
2. sz. Kanya Pál pesti iskolánk igazgatója, 1794 
2. + Palestrina, 1594

MÁRCIUS
18. sz. Rimskij Korzakov, 1844
19. Magyarország német megszállása, 1944
20. + Kossuth Lajos, 1894
20. Kapi Béla Kossuth-emlékbeszéde, 1944
21. Mária Dorottya adománylevele a budai egyház 

alapítására, 1844
24. -t-Bertel Thorwaldsen, 1844

29. Hetvenöt éve (1919) született Káldy Zoltán
30. sz. Roland Bainton Luther-kutató, 1894

ÁPRILIS
1. sz. Hruskovics Sámuel püspök, 1694
4. Kapi Béla és Ravasz László beadványa Sztójay- 

hoz, 1944
5. Danton kivégzése, 1794

10. Kallina Mór budai templomtervét jóváhagyják, 
1894

MÁJUS
1. Krausz János építész pesti imaterme (ma:EOM) 

felavatása, 1794
3. +Balassi Bálint, 1594

29. +Jak. Latomus löweni skolasztikus, Luther ellen
fele, 1544

31. +Tintoretto, 1594
JÚLIUS

14. Országos Presbitérium megtiltja a zsidó vagyon 
igénylését vagy igénybevételét, 1944

25. Kilencven éve (1904) született Sólyom Jenő pro
fesszor

25. sz. Amalie Sieveking, a női diakónia pionírja, 1794
26. sz. Aldous Huxley, 1894

AUGUSZTUS
16. sz. Merle d ’Aubigné, Bauhofer egyháztörténete 

kiadója, 1794
16. Hajnóczy József letartóztatása, 1794
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18. Tárgyaláson Valdemar Langlet svéd főtitkárral, 
1944

SZEPTEMBER
3. sz. Reinhoki Niebuhr amerikai professzor, 1894 
7. sz. Szászky-Tomka János történettudós (Pozsony, 

1694)
12. Bauhofer György budai lelkésszé választása, 1844
19. sz. Haubner Máté püspök, 1794
26. Fasori gimnázium első tanévnyitója, 1904

OKTÓBER
6. Kossuth az Iparvédegylet igazgatója lesz, 1844 

15. sz. Friedrich W. Nietzsche, 1844 
DECEMBER

10. I. Ferenc József szentesíti a következő törvénye
ket:

1894: 31. te. a polgári házasságról 
1894: 32. te. a gyermekek vallásáról 
1894: 33 te. az állami anyakönyvezésről

22. sz. H. S. Reimarus, 1694 
29. sz. E. G. Gulfin finn püspök, 1893

É V FO R D U L Ó K  A  L E L K É SZ I K A R B A N  

1994

Nyolcvanöt éves
Fónyad Pál (sz. 1909. ÜL 18.)
Pálfy István (sz. 1909. ü l. 19.)
Dr. Lehel László (sz. 1909. ü l. 27.)

Nyolcvan éves
Terei Endre (sz. 1914. n . 5.)
Nagy Tibor (sz. 1914. ü l. 15.) 
Tihanyi János (sz. 1914. ü l. 22.)
D. Veöreös Imre (sz. 1914. IV. 16.) 
Csepregi Béla (sz. 1914. IV. 22.) 
Győri János (sz. 1914. V. 14.)

Koszorús Oszkár (sz. 1914. VL 10.) 
Plachy Lajos (sz. 1914. VI. 27.) 
Biczó Ferenc (sz. 1914. VIH. 15.) 
Boros Lajos (sz. 1914. VIH. 23.) 
Veöreös Imréné (sz. 1914. IX. 4.) 
Sághy Jenő (sz. 1914. X. 17.)

Hetvenöt éves:
Lupták Gyula (sz. 1919. IL 20.) 
Tekus Ottó (1919. ÜL 12.)
Laborczi Zoltán (sz. 1919. IV. 1.) 
Muncz Frigyes (sz. 1919. IV. 5.)

Bachát István (sz. 1919. V. 15.) 
Maíuz László (sz. 1919. X. 30.) 
Dubovay Géza (sz. 1919. XL 25.) 
Ferenczy Zoltán (sz. 1919. XII. 17.) 
Szabó Gyula (sz. 1919. XII. 19.)

Hetven éves:
Hülvey Sándor (sz. 1924. Hl. 5.) 
Mezősi György (sz. 1924. Hl. 31.) 
Garami Lajos (sz. 1924. VH. 29.) 
Dr. Fabiny Tibor (sz. 1924. IX. 22.) 
Bohus Imre (sz. 1924. X. 24.)

O R D IN Á C IÓ S JU B IL E U M O K

Hatvan éve, 1934-ben: 
Barálh József 
Buchalla Ödön 
Dr. Lehel László 
Milán János 
Szalay Kálmán 
Detre László 
Ormos Elek 
Pálfy István 
Takács János

Ötven éve, 1944-ben:

Hemád Tibor 
Szabó Gyula 
Szentpéteiy Péter 
Szerdahelyi Pál 
Taijáni Gyula 
Zoltán László 
Nagybocskai Vilmos

Negyven éve, 1954-ben: 
Bolla Árpád 
Pátkai Róbert 
Völgyes Pál
Keveháziné Czégényi Klára 
Sárkányné Horváth Erzsébet 
Szimon János 
Vértesy Rudolf

H A LO TT A IN K

2 5  éve (1969): 
Németh Károly 
Joób Olivér

20 éve (1974):
Dr. Kékén András 
Sztehlo Gábor 
Solymár János 
Novák Elek 
Sátory Vilmos 
Ruzicska László

Molitorisz János 
Beyer Pál

10 éve (1984): 
Pethő István 
Drenyovszky János 
Mekis Ádám 
Harkányi László 
Bakay Péter 
Dr. Kamer Károly

5  éve (1989): 
Abaffy Gyula 
Dr. GÍroó Gyula 
Rónai Zoltán 
Dr. Schulek Tibor 
Papp Ivánné 
Dr. Mályusz Elemér 
Smidéliusz Ernő 
D. Dr. Vető Lajos

Ö sszeá llíto tta : 
d r . F ab in y  T ib o r

262



PÁLYÁM EMLÉKEZETE

D. DR. NAGY GYULA

„A FÖLD VÉGSŐ HATÁRÁIG...”
Szolgálat a  v ilág  egyházaiban: 

előzm ények -  a  gen fi évek, 1971-1980
Az 1956-os szabadságharc -  leveretése és a véres 

megtorlás évei ellenére -  történelm i fordulat volt nemze
tünk és egyházaink életében. Újra igazolódott a régi 
egyháztörténelmi igazság: „Sanguis martyrorum sem en" 
(A vértanúk vére magvetés). Az elfelejtett, kis M agyaror
szág 1956 őszén világpolitikai tényezővé vált E ttől kezdve 
egyházaink fe lé  is kiváltságos figyelem m el és szeretettel 
fordultak oda a világ egyházai, az Ökumené minden 
részében.

1. A z „enyhülés” kezdetei: 1965-1970

Változik az egyházpolitika

Mint megelőzően már beszámoltam róla, 1956 őszét 
követően -  csaknem egy éves „türelmi idő” után -  
evangélikus egyházunk életében is elkövetkeztek a ke
gyetlen megtorlás ével Egyházi és világi vezetőink, 
lelkészeink és gyülekezeti tagjaink közül számosán kerül
tek börtönbe, kényszer-nyugdíjba vagy áthelyezések út
ján az egyházi élet perifériájára.

Az 1956-os és 1957-es évek egyházunkban történt 
eseményei, de főleg Ordass Lajos püspökkel való szemé
lyes kapcsolatom és a minneapolisi evangélikus világgyű
lésen végzett munkám nekem is a félreállítás, a mellőzés 
sokféle formáját jelentette. A  hatvanas évek közepe táján 
aztán lassan enyhülni kezdett az ellenséges légkör az 
egyházakkal szemben.

Rákosi és a sztálini időszak egyházpolitikai jelszava 
ez volt: „Aki nincs velünk, az ellenünk van”. A Kádár
korszak jelszava -  a hatvanas évek második felétől 
kezdve, de főleg a hetvenes és nyolcvanas években -  már 
ez: „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” A változás 
magyarázata: 1956 véres vihara, a nemzeti ellenállás 
megrendítő egysége fiatal egyetemistáktól csepeli munká
sokig, rádöbbentette a pártot arra, hogy tankok ezrei és 
az erőszak válogatott eszközei sem elegendők még egy 
tízmilliós kis nép leigázására sem!

Új módszerek

A marxista ideológia lényege és a párt végső céljai 
nem változtak. A  módszerek e célok elérésére azonban 
nagy változáson mentek keresztül A  Kádár-korszak „új 
gazdasági mechanizmust” hozott, igaz, hogy a termelő
szövetkezetekbe való kényszerű belépéssel És „népfront
politikát” hirdetett meg, de a párt változatlan vezető 
szerepével. Magyarország azonban még így is az egyszer
re irigyelt és élesen kritizált „legvidámabb barakká” lett 
Kelet-Közép-Európában.

A Kádár-korszak egyházpolitikája ebben az időszak
ban már azzal számolt, hogy a vallás, az egyházak az 
erőszak eszközeivel nem semmisíthetők meg. A  marxis
táknak ezért meg kell tanulniuk „még hosszú ideig együtt 
élni a keresztyénséggel”. Az egyházak és a hívők viszont 
1956 után még inkább bíztak az Evangélium igazságában 
és életújító hatalmában. Ennek tanúi kívántaié lenni az 
„átideologizált” hazai társadalomban.

Enyhül a diktatúra szorítása

Igazat kell adnunk mai neves történészeink meggyőző
désének, hogy végeredményben az 1956-os forradalom  a 
látható és láthatatlan forrása mindannak, am i a hatvanas 
évektől 1989 döntő fordulatáig végbement és végül is a 
szocializmus ideológiai, gazdasági és politikai rendszeré
nek hihetetlenül gyors összeomlásához vezetett.

Megközelítően a hatvanas évek közepéig tartott az az 
idő, amíg csak az 1956-ban és 1957-ben „nem kompro
mittált” lelkészek, teológiai tanárok szerepelhettek az 
egyházi közélet és a sajtó előterében. Még szűkebb volt 
azoknak a köre, akik Nyugatra utazhattak, nemzetközi 
egyházi konferenciákon szerepelhettek egyházunk nevé
ben. Időnként ugyan még ezután is voltak heves „visszü- 
tések” a megtorlás éveire. Gondoljunk csak az 1970 
legelején indított éles hadjáratra Ordass Lajos püspök 
emlékiratainak külföldre kerülése miatt. Á hivatalos 
egyház akkori vezetőinek azonban be kellett látniuk, 
hogy sem a megtorlás és megfélemlítés itthoni légköre, 
sem a testvéregyházak legnagyobb részétől és az egyházi 
világszervezetektől való elzárkózás nem tartható fönn 
tovább a nemzetközi enyhülés világában.

Tágul a kör

Lassan tágul egyházunk életében is a nagyobb felada
tokat végzők köre. A Teológiai Akadémián nagy nyere
ség volt, hogy a családja származása miatt először egy 
kis dunántúli faluba száműzött Fabiny Tibor lelkész 
először Miskolcra, majd 1968 végén Budapestre, az 
egyháztörténeti tanszékre kerülhetett Fokozódó szerep
hez jutnak Pröhle Károly professzor (Lukács evangéliu
ma, 1966), Keken András és Hafenscher Károly Deák téri 
lelkészek, Cserháti Sándor és M untag Andor teológiai 
munkássága, és egyre többen mások is. Ez a változás 
számomra is azt jelentette, hogy 1957/58. után most két 
újabb dékáni év következett, megjelenhetett teológia 
szociáletikám (1967). És csaknem tízévi elzártság után 
újra részt vehettem nemzetközi egyházi tanácskozáso
kon.

Nyitás a világ-ökumené fe lé

Még az ötvenes évek végén, éppen a genfi egyházi 
világszervezetek és az Európai Egyházak Konferenciája 
ellenlábasaként és kelet-európai riválisaként alakult meg 
a Keresztyén Békekonferencia Prágában. A hatvanas 
évek közepétől azonban lassan megváltozik a szembenál
lás és elszigetelődés egyházpolitikája Kelet-Európábán 
Ugyanigy hazai egyházi életünkben is. így vált lehetővé, 
hogy 1968 őszén -  több északi evangélikus egyházi 
vezetőt követően -  először Vajta Vilmos, a LVSZ 
strassbourgi kutatóintézetének vezetője, majd Frederick 
A  Schiotz amerikai LVSZ-elnök és André Appel francia 
főtitkár tesznek látogatást egyházunkban. Ugyanakkor 
a LVSZ és más genfi nemzetközi egyházi szervezetek is
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meghívásokat kapnak konferenciák tartására hazánk
ban.

Az 1957-es amerikai LVSZ-világgyűlésen végzett teo
lógiai munkám és a külföldön, német és angol nyelven 
megjelent írásaim, teológiai tanulmányaim2 révén már 
sokan ismertek Genfben is, a nyugati egyházakban is. 
A hatvanas évek közepétől végre újra megnyílt előttem 
a határ, hogy eleget tehessék számos meghívásnak 
nemzetközi egyházi tanácskozásokra, előadások tartásá
ra. Az Uppsalában tartott EVT-világgyűlésen az Egyház 
és Társadalom Bizottság megválasztott tagjai közé 
(1967). Ezt követően 1969-ben az Európai Egyházak 
Konferenciája budapesti munkaülésén, felszólalásaim 
után, titkos szavazással a hivatalos csehszlovák jelölttel 
szemben az etikai munkabizottság választott meg elnöké
v é  És mindezek betetőzéseként, a Lutheránus Világszö
vetség eviani világgyűlésén (1970) végzett előkészítő és 
szekcióvezetői munkám után a Világszövetség vezetősége 
1971 elején, számos más pályázó közül, meghívott 
Genfbe a Tanulmányi Osztály egyik tisztségére. Mindez 
igazi csoda volt az előző évek sok mellőzése és elzártsága 
után. Teológiai munkám előtt kitárult a világ-ökumené 
óriási munkaterülete: tanúskodás az Evangélium hatal
máról az evangélikus világcsaládban és ezt követően 
Európa több mint száz egyházának ökumenikus közös
ségében.

2. G enfi szolgálatom  évei: 1971-1980

Hogyan kerültem Genfbe?

Sokszor feltették itthon a krédést hogyan kerülhet 
valaki Genfbe, egy egyházi világszervezet belső munka
társai közé? Valóban n o n  volt abban az időben könnyű, 
a „vasfüggöny” mögül elsőként bejutni a Lutheránus 
Világszövetség sokszorosan megrostált, „exekutív” (ve
zető) munkatársi gárdájába. Hogyan is történt ez?

Először is: erről sohasem valamelyik ország tagegyhá
za döntött, hanem a világszerte meghirdetett pályázat 
kiírása után, egyedül és kizárólag a Világszövetség 
legfőbb vezetősége. M ásodszor a meghívásnak, amely 
először mindig csak három évre szólt, lényeges feltétele 
volt a személyes jólismertség nemzetközi egyházi konfe
renciákról és Nyugaton közzétett teológiai publikációk
ból. Elengedhetetlen feltétel volt ezenkívül az angol vagy 
német nyelv, de lehetőleg mindkettő kifogástalan ismere
te.

Az 1970-ben a LVSZ Tanulmányi Osztályán kiírt 
állásra -  amint ezt később Genfben megtudtam -  
tizennégy pályázat érkezett, tagegyházak hivatalos aján
lásaival a világ számos részéből. Egyházunk Pálfy Miklós 
professzort és engem jelölt erre a rendkívüli, megtisztelő 
feladatra. Egy bizonyos: ha itthoni egyházpolitikai vagy 
állami érdemeknek bármilyen szerepe lett volna ebben 
a meghívásban, bizonyosan nem reám esik kettőnk közül 
a választás! Mint Genfben később megtudtam, ebben a 
döntésben -  Nyugaton megjelent tanulmányaim, írásaim 
m ellöt -  az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világ- 
szövetség és az Európai Egyházak Konferenciája nem
zetközi tanácskozásain, de főleg az 1957-es LVSZ- 
Világkonferencián Minneapolisban és az 1970-es LVSZ- 
világgyűlés teológiai előkészitésében és ott szekcióvezető
ként végzett munkámnak volt meghatározó szerepe. 
Erről egyébként -  mint sokan emlékezhetnek rá -  Glen 
G. Williams EEK-főtitkár és Paul Hansen LVSZ-titkár 
is több alkalommal beszámolt budapesti egyházi összejö
veteleken.

A váratlan genfi meghívás nem volt könnyű döntés 
számunkra sem. Hiszen családunk kettészakítását jelem-  
te hosszabb időre, m ivel két egyetemista f iu k Budapesten  
tanult továbbra is. Meg kellett oldani megfelelő helyetted-  
tésem et is a rendszeres-teológiai tanszéken. És hogy a 
itthoni meglepetés ellenére mégis kiutazhattunk Genfbe 

feleségem m el és leányunkkal abban nagy része voltt annak 
hogy Káldy Zoltán püspök, aki teológus-éveink és közős 
pécsi szolgálatunk óta jól ismert, személyes felelősséget  
vállalt hazatérésünkért

De még egy okot meg kell említenem meghíváson  
m ögött Fontos szerepe volt ebben annak is, hogy főleg 
1956 után rendkívüli módon megnőtt az érdeklődés a 
közép- és kelet-európai, Nyugattól elzárt egyházak iránt 
Genfben is, a világ legtávolabbi sarkaiban is erre figyeltek 
a leginkább! Személyes tanúságtételemre egyházaink 
élőéről és teológiai gondolkodásunkról, a keresztyén 
egzisztenciáról hitünk próbatételei között Erről tanús
kodni a hetvenes évek hidegháborús légkörében nyilván 
nem volt könnyű és veszélytelen. De Isten kegyelme 
megőrzött családommal együtt és megőrizte személyes 
tanúságtételem hitét is azokban az években.

A genfi ökumenikus szolgálat hétköznapjai
Genf „szóit hegyói”, a modem ökumenikus világköz

pontban, tizenegy nemzetközi egyházi szervezet talált 
otthont. Köztük a két legnagyobb: az Egyházak Világta
nácsa (akkor 400 munkatárssal) és a Lutheránus Világ- 
szövetség (120 munkatárssal) a világ minden részéből 
A folyosókon állandóan fehér, fekete, sárga, barna 
egyházi vezetőkkel, delegációkkal találkozunk. A hivata
lokban pedig a vezetők és a beosztottak tárgyalnak, 
telefonálnak, leveleznek a világ minden részével. Zsibon
gó, nagy „nemzetközi-ökumenikus méhkas” hétközna
pokon a hatalmas ökumenikus világcentrum, negyven
ötven országból és valamennyi világrészből ott dolgozó 
munkatársakkal és látogatókkal, számos konferenciai 
tanácskozóteremmel, hatalmas könyvtárral, moziterem
mel, külön utazási irodával és bankfiókkal.

Minden hétfőn reggel ökumenikus istentisztelettel, 
minden más napon közös áhítattal kezdődik a munka 
a színes üvegfalú, afrikai stílusú ökumenikus kápolná
ban. A reggeli, az ebéd (önkiszolgáló sorbanállással) és 
az elmaradhatatlan közös „ötórai tea” fél négykor, a 
közös „cafeteriában” történik. Itt és a folyosókon, baráti 
beszélgetésekben nagyon sok életre szóló barátság szüle
tik és fontos ügyek intéződnek el. Bár a genfi nemzetközi 
szervezetek felelősen gondoskodnak a költözésről, a 
fizetésről, sőt a Genfben annyira nehéz lakásszerzésről 
is, nem volt egyszerű átállni a hazai életmódról a „genfi 
nemzetközi életformára”.

Az Ökumenikus Centrum nemzet- és egyházközi 
istentiszteleti és gyülekezeti közössége egyedülálló élmény 
volt mindvégig. De emellett bekapcsolódtunk a genfi 
helyi gyülekezetek életébe is. Mi például a kis genfi 
magyar protestáns gyülekezetbe és a nemzetközi, angol
nyelvű evangélikus helyi gyülekezet életébe is, számos 
istentiszteleti szolgálattal mindkettőben, de meghívásra 
más helyi gyülekezetekben is.

A közelebbi munkakörről szólva, minden „executive” 
(önálló munkakörrel és hivatallal rendelkező, vezető 
munkatárs) saját, sokoldalúan megvitatott és jóváha
gyott évi munkatervei alapján irányította hivatala mun
káját Ennek két fő része vo lt Egyfelől a Genfben 
elvégzendő feladatok, szervező és irányító, az egyházakat 
segítő tevékenység, főleg személyes tárgyalások és levele
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zés útján. Másfelől a „helyszíneken”, a világ minden 
részében végzett utazásokkal, az egyházak látogatásával 
és vezetőkkel, nemzeti és regionális konferenciákon való 
tanácskozások útján. A tagegyházakat és egy-egy régió 
tagegyházait külön is részletesen kidolgozott és jóváha
gyott „projektek” (munkatervek) voltak hivatva segíteni 
Ezek finanszírozására évente meghatározott összeg állt 
rendelkezésre. Csak egyetlen regionális konferencia meg
szervezése is valahol Afrikában, Ázsiában vagy Latin- 
Amerikában hosszú hónapok nehéz előkészítő munkáját 
jelentette (helyszín, előadók, résztvevők, többnyelvű tol
mácsok stb.), sok álmatlan éjszakával. De ezekről később 
szólunk.

A Lutheránus Világszövetségben végzett szolgálatom: 
1971-1975

Genfi megbízatásom a Tanulmányi Osztály két fontos 
munkaterülete vo lt a magasabbfokú teológiai képzés, 
valamint a LVSZ nem zetközi ösztöndíj-rendszere és teoló
giai csereprogramjainak irányítása. Hogy ez közelebbről 
mit jelentett, azt legjobban az amerikai magyar “Erős 
Vár” foglalta össze egyik cikkében: „Irányítja a tagegyhá
zak közötti tapasztalatcserét és kapcsolatokat a lelkész
képzés és a magasfokú teológiai tanulmányok területén, 
professzori konferenciákon ... látogatja a világ evangéli
kus teológiai főiskoláit ésteológiai intézményeit. Felada
ta az, hogy segítséget nyújtson a teológiai képzés ú j 
tartalmi és m ódszerbeli kérdéseinek kidolgozásában” 
(1974. 2. sz.).

A teológiai nevelés a világ evagélikus egyházaiban 
egyfelől alapfokú (lelkészképzés), m ásfelől magasabbfokú 
(posztgraduális) nevelési modellek alapján történik. Gen
fi feladatköröm súlypontja Afrika, Ázsia, Latin-Amerika 
és Ausztrália-Óceáíiia evangélikus egyházainak segítése 
volt. De hozzá tartozott az európai és észak-amerikai 
tagegyházak szembesítése is a modem, fejlett világ új 
kihívásaival ezen a két területen. Ennek a globális, 
összetett feladatkörnek nagyon fontos része volt a Luthe
ránus Világszövetség világméretű ösztöndíj- és tudomá
nyos csereprogramjának kritikája és továbbfejlesztése is.

Már genfi szolgálatom legelső hónapjaiban Afrikában, 
a „terepen” tanultam feladataimat Először, 1971 őszén, 
Accrában (Ghana) egy nyugat-afrikai evangélikus teoló
giai professzori konferencián mértük fel a nigériai, 
kameruni, ghanai és libériái lelkészképzés időszerű kérdé
seit és a Világszövetség segítése módjait. A  következő 
években főleg etiópiai, tanzániai és kenyai konferenciá
kon foglalkoztunk a kelet-afrikai teológiai főiskolák 
sokféle gondjával, tanítási és ösztöndíjas problémáival.

Ázsiában elsősorban a Közel-Kelet India, Indonézia 
és Japán evangélikus teológiai főiskoláit illetve ökumeni
kus teológiai központjait (Singapore) kerestem föL Ezek
nek a konzultációknak az egyik eredménye volt a 
délkelet-ázsiai közös „magasabbfokú teológiai képzési 
program” (APAS -  Asia Program fór Advanced Studi- 
es”) megvalósítása.

Latin-Amerikában is nagy szükség volt a Világszövet
ség segítségére. Itt az argentínai és chilei evangélikus és 
ökumenikus teológiai főiskolák látogatása mellett főleg 
a brazíliai „Latin-amerikai Evangélikus Teológiai Neve
lési Konferencia” (Sao Leopoldo, 1972) és az ezt követő, 
Ararasban tartott brazil teológiai lelkészkonferencia 
voltak munkám emlékezetes állomásai.

Szolgálatom a legtávolabbra Ausztrália és a Pápuaföld 
evangélikus teológiai központjaiba vezetett. Ausztráliá
ban (Adelaide és Sidney) egyfelől a meglehetősen konzer
vatív, elkülönülő evangélikus teológiai képzéssel fűztük

szorosabbra az LVSZ kapcsolatait Másfelől nagy él
mény volt megismernem és segítenem az akkoriban 
önállósuló Pápua Evangélikus Egyház küzdelmét saját 
lelkészképzésért, az addigi külső irányítás helyett, Lae- 
ban, az ottani evangélikus teológiai szemináriumban.

Az Európában és az Egyesült Államokban tartott 
számos konferencián és látogató kőrútjaimon már in
kább a magasfokú teológiai képzés modelljei és eltérő 
módszerei álltak a középpontban. Érdekes módon kerül
tek szembe ezeken az inkább tudományos európai és az 
inkább gyakorlati amerikai teológiai nevelési modellek 
problémái

Valamennyi utam és regionális konferenciáink közül 
az 1973-ban Libanonban (Beirut) tartott összegező, 
nagy tanácskozás volt a legjelentősebb. Ez a „Near East 
School o f Theology” -  a Közel-Kelet legfontosabb protes
táns teológia központja -  területén tartott nemzetközi 
konferencia dolgozta ki a Lutheránus Világszövetség új, 
1974-től érvényes ösztöndíj- és csereprofesszori program
já t3

Felvillanó emlékek életemnek ebből a felejthetetlen 
időszakából: az „ifjú egyházak” ujjongó, éneklő, virág
pompás, boldog istentiszteletei -  tágranyflt fekete gyer
mekszemek és mosolygó gyermekarcok Afrikában, Indi
ában, Brazíliában -  Kalkutta éhező embertömegei az 
utcák porában -  kodusok, nyomorékok kéregető roha
mai Kairó, Addis Abeba, Bombay utcáin -  egy templo
mőr megkorbácsol egy kéregető, csecsemőjét magához 
szorító fiatal anyát egy ortodox székesegyház előtt Addis 
Abebában -  egy egész falu népe -  gyermekekkel, nőkkel 
és megtört öregekkel — kalapáccsal sziklákat tör az izzó 
trópusi napon, pár rúpiáért, Indiában; ez a kenyérkerese
tük -  patkányok közt, az utcán folyó szennyben játszado
zó kisgyermekek a csodaszép fekvésű Rio de Janeiro 
egyik „favellájában” a negyven közül -  sok-sok kis ágy 
egy japán evangélikus templom oltárterében: a templom 
hétköznap bölcsőde a lelkész-házaspár eltartására -  
ugyanakkor a hit végtelen ereje, öröme ezek közt 
a nyomorúságok közt a világ távoli részében. Életformá
ló élmények, amelyek ma is kísérnek, életem utolsó 
órájáig!

Ökumenikus szolgálatban -  
Európa egyházaiért: 1975-1980

A kettészakított Európában a „hidegháború” kellős 
közepén alakult meg az ötvenes évek végén az Európai 
Egyházak Konferenciája. A hatvanas évek végére ennek 
az összeurópai ökumenikus szervezetnek már közel száz 
tagegyháza és állandó genfi központja vo lt Máig ez a 
legnagyobb regionális-ökumenikus szervezet a világon, 
mintegy 250 millió protestáns, ortodox és szabadegyházi 
hívővel

Az „európai ökumené” -  mint említettem -  még 1969- 
ben, Budapesten választott meg „Egyház és Társadalom 
Európában” Bizottsága elnökének. Ezt a feladatot a 
Lutheránus Világszövetség megértő hozzájárulásával 
Genfiben is tovább végeztem. Közben érlelődött az 
európai ökumenikus szervezet teológiai megerősítésének 
terve. Az EEK VII. nagygyűlése (Engelberg -  Svájc, 
1974) végül is egy külön teológiai osztály felállítása 
mellett döntött és ennek első igazgatójának választott 
meg.

Űj hivatalom elsődleges feladata az volt, hogy Európa 
szokszínű, sokféle tradíciójú és teológiájú egyházainak
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ökumenikus közeledését a teológia területén erősítsem. A 
csaknem öt éven keresztül ezen < a területen végzett 
szolgálatom súlypontjai ezek voltak; az egyházak újszerű, 
egyenrangú „konciliáris közösségének” teológiai megala
pozása -  az „európai teológia” szembesítése a többi 
kontinensek teológiai kihívásaival (latin-amerikai, fekete 
teológia stb.) -  a protestáns, római katolikus és ortodox 
egyházak teológiai közeledésének fő akadályai és mai 
útjai. A Kelet- és Nyugat-Európa egyházai közötti 
személyes kapcsolatok erősítésével, az egyes országok
ban újonnan szervezett, tervszerűen együttdolgozó teoló
giai munkacsoportokkal próbáltam erősíteni az eddigi 
eredményeket Ezen a módon, két nagyobb európai 
teológiai konzultáció (Az európai teológia új kihívásai, 
Genf 1976 -  Az egyházak új, konciliáris közössége, 
Szófia 1978), végül a „Szentlélek és az egyház” témájával 
foglalkozó, felejthetetlen V ili. nagygyűlés (Chania-Kré- 
ta, 1979) segítségével is sikerült az ökumenikus teológiai 
munkát az európai Egyházak Konferenciája legfonto
sabb munkaterületévé fejleszteni. Ez igen jelentős ered
mény vo lt annál is inkább, mivel az EEK és a CCEE 
szoros kapcsolatai révén római katolikus, Európaszerte 
ismert neves teológusok is fontos részt vállaltak ebben.4

A tragikusan megosztott, „hidegháborús Európában 
lehetetlen volt az egyházak ökumenikus közössége erősödé
séért munkálkodni anélkül, hogy m indent meg ne tegyünk 
a „ vasfüggöny ” áttöréséért, Európa országainak közeledé
séért Éne adott nagyszerű alkalmat a sok küzdelem 
után 1975-ben aláirt H elsinki Egyezmény. Kevesen tud
ják, hogy egy átfogó európai szervezet gondolata először 
éppen az Európai Egyházak Konferenciája egyik ülésén 
(Pörtschach -  Ausztria, 1967) vetődött fö l Igen nagy és 
kedvező visszhangot váltott ki az EEK tagegyházaiban, 
amikor arra hívtuk fel őket 1974-ben (Gwatt -  Svájc), 
mit tehetnek Európa egyházai a kettészakított Európa 
egységéért, a rövidesen aláírt Helsinki Egyezmény „há
rom kosarának” megvalósításáért. Négy nagy érdeklő
déssel kísért és izgalmas teológiai konferenciát tartottunk 
erről a témakörről, a tagegyhazak jelentős részvételével: 
Buckow -  NDK, 1975 -  Gallncukirchen -  Ausztria, 1977 
-  Siófok, 1978 -  El Escorial -  Spanyolország, 1980. 
Ennek a második nagy munkaterületnek a csúcspontja 
kétségtelenül a Madrid melletti, világhírű El Escorial 
kolostor katolikus konferenciai központjában tartott és 
a madridi nagy EBEÉ-utókonferenciával párhuzamos 
egyházi tanácskozásunk volt, több mint száz delegátus
sal, az ENSZ és számos ismert politikus és tudós-előadó 
részvételével Ennek az Európa egysége ügyében tartott 
egyházi konferenciánknak, anyagának és ajánlásainak 
erős visszhangja volt nemcsak az egyházakban, hanem 
a nemzetközi média híreiben is.

Ebből a közel öt évig tartó, izgalmasan érdekes genfi 
ökumenikus szolgálatomból fő leg  három nagy tanulságot 
szeretnék kiemelni. 1. Kitűnt belőle, mennyire kevéssé 
ismerik egymást Európa hosszú évszázadokon á t szétszakí
tott egyházai Pedig közeledésük egyik legfontosabb 
előfeltétele egymás igazabb megismerése! 2. Kitűnt, 
hogy, sok vélt teológiai ellentétük mögött történelm i és 
m ai nacionalista, politikai és kulturális ellentétek húzód
nak meg valójában. Ezek felismerésével még egyházi
teológiai kérdésekben is meglepő közeledés vált lehetsé
gessé! 3. Nyilvánvalóvá lett, mert sokszorosan megta
pasztaltuk, hogy Krisztusban való közös hitünk milyen 
hihetetlen, váratlan erővel tudja áttörni a po litika i gazda
ság i kulturális és ideológiai ellentéteket. M ilyen sokat 
tehetnek az egyházak a mindig újfajta „vasfüggönyöket” 
és konfliktusokat kiterm elő Európa népeinek igazi kien- 
gesztelődéséért!

3. T eológiák küzdelm e a  világ egyházaiban 
-  A  „diakónia teológiája”

A  keresztyénséget egész történelmén át kísérte két 
veszélyes egyoldalúság. Egyfelől az Isten teremtett világá
ból való visszavonulás a lélek belső világába. Másfelől 
ennek az ellenkezője: a világ keresztyén átformálásának 
a kísértése, a „keresztyén aktivizmus” egyoldalúsága. 
Jézus kettős nagy parancsolatából csak az elsőre figyel
tek, vagy csak a másodikra. Pál ismert igéjéből (pistis 
di’agapés energoumené, Gál 5,6) vagy csak a hitre, vagy 
csak a cselekvő szeretetre helyeztek minden hangsúlyt, 
kettészakítva Isten igéje teljességét Ez az egyoldalúság 
idővel a legsúlyosabb teológiai tévelygések forrásává löt 
az egyház történetében.

A  „keresztyén aktivizm us”globális változatai

Ez a feszültség a két egyoldalú irányzat között végigvo
nul a XX. század teológiáján is. A tudományos-technikai 
forradalom kinövései és két világháború borzalmai a 
pietizmus és az evangelikális mozgalmak megerősödése 
mellett odafordították a keresztyén gondolkodást a 
teremtett világért való keresztyén felelősség és a szeretet 
aktivitása felé. Ez az utóbbi irányzat vált századunk -  
különösen is annak második fele -  legerősebb teológiai 
irányzatává. A „keresztyén aktivizmus” globális etikai 
vonulatai közül itt csak a legfontosabbakra utalunk. 
Ilyenek: a „vallásos szocializmus” századunk első felében 
(Chr. Blumhardt, L. Ragaz), az amerikai „social gospel” 
teológiája (W. Rauschenbusch, R. Niebuhr), A. Nygren 
nagyhatású munkája (Erős und Agapé), valamint később 
D. Bonhoeffer, H.D. Wendland, A. Rich és mások 
teológiai munkássága. Ennek az iránynak a hatása 
jelentkezett a II. Vatikáni Zsinaton (1962-1965) is. A 
genfi „Egyház és Társadalom” világkonferencia (1966) 
nagy áttörése után ez vált az Egyházak Világtanácsa 
legerősebb, meghatározó irányzatává is, főleg a „harma
dik világ” meggyötört egyházaiban.

A hazai „diakónia teológiája ” kialakulása
Ezekben a gloáblis összefüggésekben -  bármennyire 

is hangsúlyoztak itthon -  a „diakónia teológiája” nem  
valami különlegesen „magyar teológia ” volt, hanem ennek 
avilágm éretü „keresztyén aktivizm usnak” egyik sajátos, 
ű marxista társadalomban kialakult változata. Közvetle
nül a H  világháború után nálunk Bereczky Albert 
református püspök állította előtérbe a bűnbánó hitnek 
az új társadalmi környezetben szolgáló engedelmességét 
(a „szolgálat teológiája”). A  hatvanas évektől kezdve 
pedig Káldy Zoltán püspök lett a „diakónia teológiája” 
legismertebb képviselőjévé, főleg a hetvenes években.6

A  „diakónia teológiájának” kritikája

Ennek a sokat vitatott teológiai irányzatnak a kiindu
lópontja az a kétségtelenül biblikus-reformátort igazság 
volt: Krisztus egyházának szolgálata a világban igével- 
szentségekkel történő, hitből fakadó szolgálat, elszakítha
tatlan egységben a keresztyén szeretet hűből eredő, sokol
dalú cselekvő szolgálatával Mi okozta azt, hogy ezt az 
eredete szerint biblikus igazságot annyi egyoldalúság, 
teológiai és gyakorlati eltorzulás követte a marxista 
társadalmi kontextusban?7

1. Először is: a Krisztus-hit és a keresztyén szeretet 
belső egysége, ezek teológiai sorrendje a gyakorlatban
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kettészakadt. Az egyház hitre hívó ige-szentség-szolgálata 
és missziója helyett egyoldalúan a szeretet aktivitására és 
a világformáló cselekedetekre helyeződött á t a hangsúly. 
Ez a súlypontváltozás nyilvánvalóan szembenáll mind 
Jézus igéjével és Pál tanításával, mind a lutheri reformá
ció világos hangsúlyával a hitre hívó igehirdetés és a 
megigazító hit elsőbbségén.

2. A keresztyén szeretet széles területén a személyes 
felebaráti szeretet és a gyülekezet tagjai iránti diakónia 
háttérbe szorult A  kor és a társardalm i kontextus hatásá
ra egyoldalúan a gazdsági, társadalm i és politikai cselek
vésre, felelősségre esik minden hangsúly. Ez az egyoldalú
ság akkor válik még végzetesebbé, ha az egyház megszó
lalása a szószéken és a közéleti fórum okon a szocializmus 
világ- és társadalmi rendje m elletti állásfoglalássá lesz, az 
ideológiák küzdelmében „a szocializmus építését” kívánja 
segíteni Pedig éppen Luther tanítása Isten „kétféle 
kormányzásáról” az egyházban és a világban a leginkább 
megóvhatott volna ettől az eltorzulástól.

3. Az említett két teológiai, globális egyoldalúság 
mellett itthon még két külön veszély is jelentkezett A  
külső kritika veszélyessége és a m egtorlástól való félelem  
miatt az egyházak igehirdetésében sokszor elnémult É ten  
igéjének világos ítélete a bűnök fölött. A z  Ige törvény és 
evangélium együtt A  kegyelem hirdetését nem szabad 
elszakítani a törvény ítéletének hirdetésétől a bűnök 
fölött! Az egyházi életben -  kevés kivételtől eltekintve -  
elhalkult Isten ítéletének hirdetése a nyilvánvaló közéleti 
bűnök fölött (kitelepítések, az 56-os kegyetlen megtorlá
sok, az erőszakos kollektivizálás stb.). Az egyházak oly 
sokat hangoztatott „prófétai szolgálatából” elmaradt 
vagy csak a külföld felé hangzott a próféták kemény 
ítélete a társadalmi bűnök ellen.

4. Végül -  ez hazai egyházi életünk egyik különösen 
fájdalmas jellegzetessége volt -  ezeket a teológiai 
egyoldalúságokat és torzulásokat megkísérelték „irány
adó ” teológiává, a gyakorlatban kötelező érvényű,, előírás
s á ” tenni Pedig minden ilyen kísérlet kevés teológiai 
kritériumra vall: sem a teológiai lelkiismeret, sem az 
igehirdető megszólalása nem tehető kényszerű előírássá! 
Istennek hála, hogy az említett egyoldalúságok és eltor
zulások ellenére sem a bibhkus-reformátori teo
lógia, sem az ige teljessége nem némult el szószé
keinken és katedráinkon, még a legnehezebb években 
sem! Aki mélyebben ismeri annak az időszaknak a teljes 
történetét, teológiai termését, az egyfelől magán kezdi a 
bűnbánat gyakorlását Másfelől tartózkodik az elfogult 
általánosító és felületes ítélkezéstől.

Tanulságok a jelenre és a jövőre nézve

Visszatekintve minderre, bűnbánattal kell megválta
nunk, hogy az elmúlt próbás évtizedekben „fent és lent” 
egyaránt sokat vétettünk az ige teológiája és az ige teljes 
hirdetése ellen. Ugyanakkor néhány döntően fontos 
tanulságot is le kell vonnunk egyházi életünk jelene és 
jövője számára.

Először is, óvakodjunk minden mégoly teEzetős, egyol
dalú „genitivus-teológiától”. M ert minden kísértő, de 
egyoldalú kiemelés (pl a megtérés, a szeretet, a fe lszaba- 
dítás vagy a diakónia teológiája) nagyon könnyen helyezi 
á t a f ő  hangsúlyt az ige és a teológia egyik rész-igazságára, 
az ige teljessége, a teológia egésze helyett Pedig a 
„ fiig a zsá g ” sokszor a teljes igazság elvesztésévé lesz! 
Ezért: diakónia, cselekvő keresztyén szeretet a Krisztus
hit állandó gyüm ölcseként mindenki iránt -  igen! „Diakó- 
niai teológia”, a keresztyén aktivüás egyoldalú előtérbe

helyezése a szív hite, a naponkénti megtérés, az egyház 
teljes ige-szerüség- és szereteEzolgálata helyett -  nem!

M ásodszor és ebből következően: az egyház legfőbb 
feladata ma E, a jövőben E, lelkiismeretesen őrködni a 
bűnöket m egítélő törvény és a bűnbánó hívőt újjáteremtő 
evangélium egységén, az igehirdetés, a teológia és a szeretet 
szétszakítatlan összetartozásán az egyházban és a világ
ban. Hiszem, hogy az elmúlt évtizedeknek ezek a súlyos 
tanulságai megóvják majd egyházunkat attól, hogy az 
egyik egyoldalúság tévedéséből másfajta egyoldalúságok 
kísértéseibe essen. „A Te igéd ... ösvényem világossága” 
(Zsolt 119, 105).

A  kilencedeik genfi évben megérkezett hazai egyhá
zunk hívása: itthon van szükség további teológiai szolgá
latomra. Kint sokan kértek, próbáltak marasztalni is
mert és megbecsült munkám folytatására. Nagyon köny- 
nyű lett volna maradni A  lelkiismeretem belső hangja 
azonban nem engedte ezt a könnyebb megoldást. Mint 
annyian mások is előttem, a „külhoni dicsőség” helyett 
a sokat szenvedett egyház és haza hívását választottam.

ez a kilenc év 1971 és 1980 között, a világ-ökumené 
szolgálatában, végtelenül sokat adott számomra: alapja
iban formálta át és gazdagította meg személyes életemet 
és teológiai látásomat De eljöttnek láttam az időt arra, 
hogy mindezt tovább adhassam egyházamnak, amely 
olyan bizalommal bocsátott el csaknem egy évtizedre az 
evangélikus vüágcsalád és az európai egyházak ökumeni
kus családja szolgálatára.
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A teológia szomszédságában

GÖMÖRY JÓZSEF

Az ember jelleme
Száz éve született Szondi Lipót

Századunk szekularizált világában nem árt, ha kitekin
tünk a profán tudományok felé, s megismerjük, hogyan 
gondolkodnak kenunk nagy tudósai, alkotó egyéniségen 
Különösen áll ez Szondi Lipót rendszerére, mert sokat 
hasznosíthatunk belőle mindennapi gyakorlati lelkipász
tori munkánkban, mint emberismeretet, s mint megoldá
si lehetőségeket

A  Szondi-féle ösztöntan a XX. századi mélylélektani 
iskolák összefoglalója, rendszerbe állítója. Keletkezése is 
érdekes: Szondi eredetileg a belső elválasztásé mirigyek
kel, a hormonok működésével és betegségeivel foglalko
zott Gyakorló orvosi praxisának az első pillanatától 
kezdve rendkívül gondosan kartotékolt minden betegé
ről, s föltűnt neki bizonyos összefüggés hormonok és 
intellektus között Ekkor kezdett foglalkozni a lélektan
nal, s hosszas, éveken át tartó megfigyelések alapján 
jutott el ösztöntani elméletének alapjaihoz, s az alapokon 
kidolgozta a rendszert O összefoglalja a mélylélektan 
által feltárt ösztönöket de nem úgy, hogy egyet kiemel 
mint legfontosabbat, amelyik körül a többit csoportosít
ja, hanem úgy, hogy feltételezi: minden emberben min
den ösztön működik, de különböző fokozatokban, kü
lönböző összefüggéselíben, kapcsolatokban.

Az első  kérdés az vök, mit nevezünk ösztönnek, milyen 
ösztönt lehet vizsgálni. S akkor összekötötte az ösztönö
ket a különböző pszichogén elmebajokkal. (Pszichogén 
azt jelenti, hogy nem lehet szomatikus, testi okot kimu
tatni, tehát az okot csak lélektanilag lehet analizálni.) 
Föltételezte a kartotékrendszere meg az addigi vizsgála
tai alapján, többezer beteg tanulmányozása alapján, 
hogy az örökletes elmebajok ösztönbetegségek. Mert az 
ösztönök megmutatkozhatnak manifeszt módon, nyil
vánvalóan és rejtetten. Rejtetten háromféleképpen: szub
limálva, azaz társadalmilag hasznosan, értékesen; pato
logikusán, vagyis betegesen; és kriminálisán, azaz bűnö
ző módon.

Ennek alapján aztán négy ösztönkört vesz föl, minde
gyik ösztönkörben két különböző ösztöntényezőt.

Az első ösztönkor a szexuális ösztönkör. Ennek egyik 
fázisa a hermafrodita, homoszexuális név rövidítéséből 
a „h” fázis. (Itt sose a patológiára kell gondolni, hanem 
a Szondi féle normálösztönre.) Ez a szexualitásnak az 
úgynevezett nőies megnyilvánulása, humán része: az 
átadás, a gyöngédség, a fájdalomvállalás. A másik fázis 
az „s” a férfi-szexualitás; a szadizmus szóból származik: 
erőszak, uralomravágyás, leigázás, kínzás.

Második ösztönkömek fölveszi a „paroxim álás” ösz

tönbetegségeket ParoxizmáUs azt je len ti hogy indulatba 
jön , és az indulatait robbantja. A  durva, nyílt paroxizmáUs 
indulat az epilepszia, a finomabb, gyöngédebb, érzelme
sebb, hangulatosabb megnyilvánulás a hisztéria.

A  harmadik ösztönkor a szkizofrén, azaz tudathasadá
sos ösztönkor. Ennek van egy befelé forduló, beszűkítő 
változata, ez a kataton vonás, és egy kifelé forduló, másra 
irányuló, én-kitágító vonása, a paranoia.

A negyedik a cirkuláris ösztönkör. ez a valahová 
tartozásnak, a kapaszkodásnak, az anyagiakhoz kapcso
lódásnak, a mindennapi élet praktikus vitelének az 
ösztönköre. Két megnyilvánulása van: a depresszió: a 
hasznosító, a felélő ösztöntényező, és a mánia: egyfelől 
a megőrző, a konzervatív, a gyűjtögető vonás, másfelől 
a hirtelen ellentétbe fordulás, a tékozlás, a mindent 
szétszórás.

Szondi ösztöntana tehát ezen a négy ösztönkörön, 
két-két ösztöntényezővel alapozódik meg. Nem szabad 
soha a nevek patologikus vonatkozására gondolni, Szon
di jobb híján nevezte ezeket az ösztönköröket és ösztön
tényezőket a patologikus megnyilvánulási nevükről, 
mert ez a legkifejezőbb.

Ezek az ösztöntényezők működnek minden emberben, 
és aszerint, hogy melyek viszik a főszerepet, azserint lehet 
kategorizálni a jellemeket Szondi szerint. Ez egy igen 
gazdag lehetőséget adó felosztása a karakterológiának, 
a jellemtannak. (Szondi „ösztön-linneusz” táblázata.)

Minden ember beletartozik egy ösztöntani kategóriá
ba. Mire m i jellemző? Néhány példát sorolok költőink 
közül, mert úgy szemléletesebb.

Petőfi költészete jó  példa a paroxizmális epilepsziás 
ösztöntényező megnyilvánulására. Gondoljunk arra, 
hogy csattanóra építi verseit, és nagyon sok versében 
van refrén. A paroxizmus azt jelenti, hogy meglepi a 
másikat, hirtelen indulattal kirobbantani az érzelmeket 
A  robbantás szót nem véletlenül használom. „Az őrült” 
című vers befejezése:

„Beások a föld közepéig,
Lőport viszek le 

És a világot a
Levegőbe röpítem ... hahaha!”

Az „Egy gondolat bánt engemet” képei is csattanóval 
végződnek:

„S holttestemen át 
Fújó paripák
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Száguldjanak a kivívott diadalra,
S ott hagyjanak engemet OSSZETIPORVA.”

Vagy:
„...ünnepélyes, lassú gyász-zenével 

És fátyolos zászlók kísértetével 
A hősöket egy közös simák adják.

Kik érted haltak, szent VILAGSZABADSÁG!”
Jó példa a hisztériára Ady. A  hisztériásra jellemző, 

hogy csak önmaga körül képes forogni. (Ez egyébként 
a paranoiásra is jellemző, csak -  ahogy később látjuk,
-  másképp.)

„Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse 

Nem vagyok senkinek.
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minder ember fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,

Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
-  most jön a hisztéria lényege -

Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak.
Hogy látva lássanak.

-  s most jön a hisztéria másik jellemző vonása -
Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének 

S lennék valakié,
Lennék valakié.”
(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének)

József Attila a paranoid szkizofrén költő mindent a végtelenbe 
tágít, vagy mindent befelé fordítva összehúz magába. Ez a 
kettősség jelentkezik „A Dunánál” címií versében is:

„Alig hallottam, sorsai ba merülten, 
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.”

S a szkizofrénia:
„az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik: 

apám- s anyámmá válók boldogon, 
s apán, anyám maga is ketté oszlik 
s én lelkes eggyé így szaporodom!” 

aztán  ú jra  a  parano iás je lleg , az  „én” kitágítása:
„A világ vagyok -  minden, ami volt, van”

(József Attilánál patologikusán is, nemcsak versben 
feloldva.)

Babits Mihály: „A lírikus epilógja” című költeménye 
a kutatón szkizofrén lelkialkat és lelkiállapot pontos 
rajza, mondhatjuk, diagnózisa:

„ (íak  én bírok versemnek hőse lenni”
-  úja, Adyhoz hasonlóan szintén önmaga körül forogva. -

„Vak dióként dióban zárva lenni 
s törésre várni beh megundorodtam.”

A kutatón szkizofrén sem érzi jól magát a bezártságban, 
de nem is akar belőle kitömi.

„Bűvös körökből nincsen mód kitömöm.
Csak nyilam szökhet rajta át a vágy -  
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.
Én maradok: magam számára börtön, 
mert én vagyok az alany és a tárgy, 
jaj én vagyok az ómega s az alfa.”

Az Alfa és az Omega felcserélése nem csak a rím miatt 
fontos. Ha egy mitológiai képei megfordítunk, akkor az 
az ellenkezőjét jelenti. A  krisztusi Alfa-Omega megfordí
tása Babitsnál antikrisztusi jelleget vet föl, s elárulja, hogy 
az emberi törekvésben milyen gyakran jelentkezik antik
risztusi vonás.

Depresszió: Juhász Gyula. Juhász Gyula öngyilkossá
ga a depresszió, a sehova nem tartozás, a teljes feladás. 
A  depresszióra jellemzők a sötét színek, a sár, a pesszi
mizmus, a kétségbeesés:

„És ki segjt már, ha ő sem segít?” (A  tápai K risztus)
A  depresszív nagyon szeret festeni, szereti a színeket 

Pl. a „Magyar táj, magyar ecsettel„:
„Violára a lemenő felhőket 

S a szürke fákra vérző aranyat ken.”
Vagy:

„Ragyog, ragyog a búbánat iszapja.”
A „Tápai lagzi” csupa sötét kép. Hát a lakodalom boldogság, 

öröm! S mégis, csupa keserű hang:
„Brummog a bőgő, jaj, be furcsa hang,

Beléjekondul a repedt harang,
Kutyák vonítanak a holdra fel,
A  túlsó parton vaíjúraj felel.”

A  munkában is csak a depresszív vonást mutatja:
„A bort megisszák, asszonyt megverik 

És izzadnak reggeltől esteiig.”
Míg végül a vers odáig ju t  hogy:

„Már szürkül lassan a ködös határ,
És a határban a halál kaszál...”

Ennyi példa talán elég, hogy megérezzük Szondi 
ösztöntényezőinek jelentését mibenlétét De mire jó 
mindez?! Szondi Svájcban kiadott könyve a Schicksaís- 
analyse (Sorsanalízis) ad választ: Az ember jelleme, 
melyben alapvető és vezető szerepet az ösztönök visznek, 
meghatározza sorsát Miben nyilvánul meg ez a meghatá
rozottság? Szondi az emberi lét két legfontosabb döntésé
ben jelöli meg: milyen mesterséget foglalkozást ilL 
milyen párt választ

Minden jellemtípusra megvan a megfelelő foglalkozás: 
A szadista hentes lesz, vagy katona. Az alárendelődő 
pincér. Az epileptoid kovács. A  színész a hiszteroid, a 
pedagógus a szkizoid-paranoid alkatok közül kerül k i  
A papi pályát Szondi a hiszteroid jellemhez sorolja. 
(Talán nem árt megjegyeznünk, hogy akik kívülről 
szemlélik a papságot mennyire csak a külsőségeket 
látják, s aszerint ítélnek. Pedig a papsághoz hozzátarto
zik az epileptoid jóság és a bűn elleni harc, a kataton 
befelé fordulás és elmélyülés, a kozmikus végtelenséghez 
való kitárulkozás és a humanoid, alárendelődő szolgálat 
Pál apostol nem véletlenül nevezi magát Jézus Krisztus 
„dulosz”-ának. Persze az is elfőrodul, hogy a túlzottan 
nagy szertartások szerepjátszásra, hy-os vonásokra mu
tatnak.)

A  párválasztásban bonyolultabb a kérdés, különösen 
napjainkban. Ámde Szondi Lipót a családfakutatásai 
során egy-egy családon belül ugyanazon betegség mind
két ágon való gyakori előfordulása miatt (pL görcsök) 
jött arra a gondolatra, hogy nem véletlen egybeesésről 
van szó, hanem bizonyos törvényszerűségek érvényesül
nek. Ezek alapján dolgozta ki a párválasztás (libido- 
tropizmus) elméletét.

Még mindig nem esett szó arról, miért fontos mindez, 
s miért fontos egyáltalán a pszichológia a lelkipásztor 
számára. Ez az összetett szó: „lelkipásztor” alakilag, 
jelentéstanilag, meg a papi szolgálat szempontjából is 
többféleképpen értelmezhető. Jelen írásban maradjunk 
abban, hogy az előtag: „lelki” a pszichikum értelmében 
használatos.

Jézus mondását-intését mind a három szinpotíkus 
evangélium idézi: „Aki meg akarja tartani az ő pszichéjét, 
elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét én érettem, 
megtalálja azt.” A  fordítások mindenütt életnek fordítják 
ebben az esetben a „pszüché” szót. Igazuk van  De milyen
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távlatokat ad a gondolkodásnak, ha tudjuk, hogy a 
görög eredeti a „pszüché” szót használja. S éppen a 
mélylélektan nyomán fellendülő pszichiátria és Szondi 
ösztöntana szempontjából van elgondolkozni valónk 
Jézus figyelmeztetésének az igazi megértése érdekében.

A  Kísértő Jézus megkísérlését is lélektani alapon 
próbálja meg. Elősző- a mániás-depresszív, anyagi vo
natkozásban kísért; az éhség és a kenyér. Azután a 
paroxizmális jelleg is előkerül: „Ha Isten fia vagy, vesd 
alá magadat!” Hogy aztán az énes-ösztön legnagyobb 
próbája se maradjon ki, a hatalom, a világ fölötti uralom 
felajánlása. Ha Jézus csak ember, valamelyik ösztönkő 
csapdájába beleesik. De ő  valóban Isten Fia! Felette áll 
minden pszichés és humán gyengeségnek (és erőnek!). 
Ugyanakkor jobban ismeri az emberi pszichikumot a 
világ összes tudósánál és művészénél; minden embert a 
saját lelki alkata szerint szólít meg. Érdekes tanulmány, 
ha Jézus szavait és tetteit abból a szempontól nézzük, 
hogyan alkalmazza a lélektant Pontosan tudja ki mire 
és hogyan reagál! (Az ördög is tudja: életem egyik 
tapasztalata hogy az ördög minden embert jellemének 
a gyenge pontján támad meg.)

Az utóbbi évszázadban háttérbe szorult s egyre 
jobban háttérbe szorul a lelki gondozás, a lelkipásztorko
dás mint segítés, mint Jézushoz vezető munka. Az 
emberek az orvosi rendelőkben tárják fel életük és

jellemük titkait, az orvosnak „gyónnak”, nem a papnak. 
Ez is ősi emberi: valamikor (primitív népeknél ma is) orvos, 
pap és varázsló egy személy volt Ma a pap csak pap, a 
varázslást az orvosoktól (és a tudománytól) várja az ember. 
S mégis: nem adhatjuk fel azt hogy a papi munka nem 
csupán igehirdetés, hanem lelkipásztorkodás is.

Szondi ösztöntanának ismeretében a lelkipásztor 
könnyebben építi ki a maga területén ezt a munkát, 
jobban eligazodhat a hozzáforduló ember pszichés dol
gaiban. Jobban megértheti, s ezért jobban tudhat taná- 
csot adni, segíteni Minden ösztönalkat más-más módon 
segíthető. Ebben ad tanácsot Szondi opero-tropizmusa, 
azaz hogyan oldható meg az ösztönszükséglet kielégítése 
munkával, a mindennapi tevékenységgel, a hivatás gya
korlásával. Emberismeret és emberekkel való bánás 
tekintetében nyújt segítséget Szondi I ip ó t  Az ösztönal
kat szerint dönthetjük el, hogy kinek mit idézünk a 
Bibliából. Mert a Biblia minden embernek szói s minden 
jellem-típusnak -  akár Szondi alapján kategorizálunk, 
akár más pszichológiai iskola szerint -  ad tanácsot.

Szondi Lipót korunk egyik legnagyobb tudósa, embe
rismerője, tanítómestere. Már emiatt is méltó a megemlé
kezésre. S mint minden igazi nagy tudóstól, tőle is 
tanulhatunk, kaphatunk segítséget a munkánkhoz. Em
berek vannak ránk bízva. Emberi lelkek. „Pszichék”, 
ami nemcsak „lélek”, hanem „élet” is.

THIERING ETELKA

Nyelvoktatás, nyelvtanulás, nyelvtudás
Az iskolai oktatás egyik nehezen áttekinthető és éppen 

ezért nehezen megoldható kérdése a nyelvoktatás. A 
probléma nagyon összetett. Minden egyes szaktárgynak 
megvan a maga jellegzetessége, nehézsége, jó  oldala, 
szépsége, de nehézsége is. Különböző mértékben és 
másként járulnak hozzá az általános műveltség kialakítá
sához és az ember belső világának, érzelmi-esztétikai- 
erkölcsi szintjének fejlesztéséhez.

Az idegen nyelv mint iskolai tantárgy és mint a 
mindennapi életben felhasználható gyakorlati tudás né
hány jellemző vonása:

-  Idegen nyelven megszólalni, kommunikálni, gondo
latokat kifejteni mindig sokkal nehezebb, mint az anya
nyelven.

-  Kevés, de jól csoportosított idegen nyelvi ismeret 
elsajátításával is hasznos, a gyakorlatban jól felhasznál
ható tudást lehet elérni.

-  Négy alapvető készségről szoktunk beszélni: beszé
dértés, beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség. Gyak
ran idesorolják a fordításkészséget is. Minden egyes 
készséget szisztematikusan kell fejleszteni. Más csoporto
sítás szerint szókincs, nyelvtan és funkció egysége a nyelv, 
tehát ezeket kell tanítani De kinek, mikor és melyikre 
lesz elsősorban szüksége a különböző iskolai és egyéb 
követelményrendszerek teljesítésekor és később?

-  Iskolai szinten egymással összhangban kell fejleszte
ni az alapkészségeket, a nyelv összetevőit Ez nagyon 
bonyolult feladat hiszen a célok és az eszközök életkor
tól, iskolatípustól stb. függenek. Különböző vizsgatípu
sok más és más követelményeket állítanak fel, az egyes 
alapkészségek esetében is igen nagy különbségek lehet
nek.

-  Az adott életszituációtól függően egy és ugyanazon 
embernek is más mértékben van szüksége az egyes

alapkészségekre: nem is beszélve a foglalkozások eltérő 
igényeiről, mint p l  fordító, tolmács, idegenvezető, nyelv
tanár, gyakran tárgyaló üzletember. Mire, hogyan és 
milyen mélységben készítsen fel a tömegeket érintő 
iskolai nyelvoktatás?

-  Az iskolai nyelvoktatásnak sokféle elvárásnak 
kell(ene) egyidejűleg eleget tennie. A  már meglévő és a 
még alakulóban levő iskolatípusok még jobban bonyolít
ják a helyzetet Minthogy tömegeket érintő közoktatás
ról van szó, különösen fontos a helyesen meghatározott 
követelményrendszer. A kezdőknél nagy hangsúlyt kell 
fektetni a kommunikatív nyelvtudás megalapozására, 
ugyanakkor megfelelő nyelvtani és lexikai alapot is kell 
nyújtani. Mindezt különböző egyéniségű, képességű és 
fejlettségű tanulókkal, sok esetben nagy létszámú osz
tály- vagy csoportkeretben, a szükséglethez képest igen 
kevés jól képzett idegennyelv-szakos tanárral kell megva
lósítani.

-  Az idegen nyelvi tudás és az anyanyelven való 
kifejezési és gondolkodási képesség nincsen szinkronban. 
Anyanyelvűnkön a legelvontabb gondolkodásra is képe
sek vagyunk, míg az adott idegen nyelven esetleg teljesen 
kezdők vagyunk. Ez a különbség a tanulás előrehaladtá
val egyre kisebbé válik, de gyakorlatilag mindig megma
rad.

-  A  megszerzett ismereteket állandóan és sokrétűen 
kell gyakorolni hosszabb leállás nagyon káros lehel PL 
jelenleg meghatározott típusú állami nyelvvizsga mente
sít az érettségi alól. Aki ezzel élve abbahagyja az iskolai 
nyelvtanulási éppen addigra felejt sokai amikor való
ban szüksége lenne az addig elsajátított ismeretekre.

-  Idegen nyelvet nem lehet eredményesen tanulni
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egyedül, hiszen éppen a kommunikációs képesség a 
legfontosabb. így a nyelvet tanuló mindig kötve van 
beszélgető partnerekhez is.

-  Az idegen nyelv tanításának legelemibb szintjén is 
szükség van bizonyos háttérismeretek közvetítésére, pl. 
udvariassági formák, életmód, kulturális hagyományok.

-  Az élő idegen nyelvet a maga bonyolult egységében 
kell tanítani-tanulni, a szóbeliség és az írásbeliség készsé
geit külön-külön, ugyanakkor mégis csak egységben 
lehet és kell értékelni

A továbbiakban megkísérlek gyakran felvetett kérdé
sekre választ adni.

Miért van szükség nyelvtudásra?

A nyelvtudás is része az egyetemes műveltségnek. 
Régmúlt korok felhalmozott ismeretanyagát is közvetíti 
Országok és népek közötti kommunikáció eszköze az 
élet minden területén. Európába és a világba betagozódá
sunk egyik alapfeltétele. Anyanyelvűnk kis sziget Euró
pában az indo-európai nyelvek között. Túl kis nép 
vagyunk, mások nem tanulják nyelvünket, nekünk kell 
mások nyelvét megtanulnunk.

Milyen nyelvekre van szükségünk?

Minél több állam hivatalos nyelvére, de legalábbis 
azon (hivatalos) közvetítő nyelvekre, amelyek segítségé
vel bármilyen szintű és jellegű kapcsolatfelvétel és kap
csolattartás lehetséges. Hány és melyik idegen nyelvet 
tanítsuk kötelezően az egyes iskolatípusokban?

Milyen szintű nyelvtudásra van szükségünk?
A lehető legkülönbözőbbre. Sok esetben elegendő az 

ún. konyhanyelv. Bizonyos területeken a szóbeliség 
dominál (különböző szolgáltatások, idegenforgalom kül
földön és belföldön), máshol az írásbeliség a döntő 
(levelezés és ügyintézés, publikálás). Nyelvigényes és 
nyelvi pályákon minden egyes készség együttes magas 
szintű tudása a követelmény.

M iért nem (elég) eredményes az iskolai nyelvoktatás?

Ez nagyon hosszú folyamat következménye. (Az el
múlt 40 évre itt nem térek k i)  Okok többek között a 
hirtelen idegennyelv-váltás megfelelő személyi és tárgyi 
feltételek hiányában, az új iskolaszerkezetre való átállás 
nehézségei a pontosan meg nem határozott követel
ményrendszer, a nem megfelelő tankönyv-taneszköz 
ellátás (bár egyre bővül), a nagyon különböző elvárások
nak egyszerre megfelelni igyekvés, az általános iskolában 
elkezdett idegennyelv folytatásának megoldatlansága a 
középiskolában, a kritika és megfelelő módszertani felké
szülés nélkül használt új típusú bel- és külföldi tanköny
vek, a „mindenkinek minden szabad”, a megfelelő 
szakképesítéssel rendelkező nyelvtanárok katasztrofális 
hiánya az iskolákban (főleg az általános iskolákban és 
a szakképzés területén).

M i szükséges az eredményes nyelvoktatáshoz?

Nagyon sok problémát kell megoldani (Id. az előző 
kérdést is). A lényeget talán a következő négy pontban 
lehet összefoglalni: 1) Jól képzett, lelkes nyelvtanár (a 
szükséges létszámban), aki tanítja a nyelvet 2) jól átgon
dolt tananyag, amiből tanítani-tanulni lehet 3) pontosan 
körülhatárolt követelményrendszer 4) motivált diák, aki 
tanulja a nyelvet.

Megjegyzések a négy ponthoz: Nyelvtanár: Meg kell 
oldani a tanárképzést és -továbbképzést Tananyag 
taneszköz: Össze kell állítani a mindenkori iskolatípus
hoz és az életkorhoz, a reális célhoz elvezető tananyagot 
a már elfogadott (kipróbált és eredményes) nyugat- 
európai követelményekhez közelítve és a magyarországi 
lehetőségeket és hagyományokat figyelembe véve. Köve
telményrendszer: Ki kell dolgozni és be kell vezetni 
iskolatípusok és életkor szerint a reálisan teljesíthető, 
egymásra épülő, világos követelményrendszert (ezen 
belül az iskolai vizsgák, az érettségi, az állami nyelvvizs
ga, az országos tanulmányi verseny, a felvételi vizsga, a 
külföldön elismert nyelvvizsgák stb. szerepének és helyé
nek meghatározása az iskolarendszerben). Meg kell 
szüntetni az intézményes iskolai nyelvoktatásnak a nem 
iskolai tényezőktől való függését (pl. az érettségi-felvételi 
vizsga-állami nyelvvizsga kapcsolata). Diák: Csak az 
érdeklődő, képességeinek megfelelően, rendszeresen ta
nuló érhet el jó  eredményt A  lehetőséghez képest minél 
több diák számára biztosítani kell

-  különösen a nyelvi és nyelvigényes pályára készü
lőknek - ,  hogy nyelvterületen is tanulhassanak.

M ilyen életkorban célszerű elkezdeni a nyelvtanulást?

Nem lehet egyértelműm eldönteni. Általános elv: 
minél hamarabb, annál jobb, Intézményesen csak akkor 
érdemes komolyan elkezdeni, ha erre megfelelőm érett 
a gyerek, azaz ha már biztonságosan tud írni és olvasni 
anyanyelvén, alapvető helyesírási és nyelvhelyességi sza
bályokat megért és alkalmazni tud, ha nem csupán 
utánozni tud, hanem bizonyos logikai műveletekre és 
elvont gondolkodásra is képes. Ez általában az általános 
iskola 3. vagy 4. osztálya. Kis csoportokban, játékosan 
és sok mozgással nagyon rövid (pl. 20 perces) foglalkozá
sok keretében az általános iskola 1. vagy 2. osztályában, 
esetleg az óvodában is el lehet kezdeni a szóbeli bevezető 
szakaszt Ugyanakkor tények bizonyítják, hogy a (3.) 4. 
osztályban teljesen kezdő kisdiákok rövid idő alatt 
utolérik azokat, akik sokkal korábban kezdték a tanu
lást

M eg lehet-e (tökéletesen) tanulni az idegen nyelvet?

Tökéletes nyelvtudás nincsen. Anyanyelvűnket is egy 
é lő m  át állandóan tökéletesítenünk kell(ene). Az átla
gember bizonyos szintig képes megtanulni és használni 
az idegm  nyelvet Akinek ez a kenyérkereső munkája 
(nyelvigényes vagy nyelvi pályán), annak igen nagy 
követelményeket kell teljesítenie. Az iskolai nyelvoktatás 
nagy hátránya, hogy az osztályok/csoportok hosszú 
évekig együtt maradnak, így az eltérő fejlődési tempó 
következtében a tanulók igen eltérő szinten lehetnek, ami 
szinte lehetetlenné teszi az egyénre szabott oktatást és 
tanulást A  folyamatos tanulás és a követelmények 
fokozatos emelése szempontjából viszont kifejezetten 
előny az együttmaradás.

M iért van szükség a felnőttek nyelvoktatására?

A z  iskolai nyelvoktatás még nem érte el a tömegeket 
nem igazán eredményes. Ennek az a következménye, 
hogy az utóbbi időben megnőtt a felnőttoktatás iránti 
igény. Nyelviskolák tömege tanítja az általában tanulni 
vágyó fiatal és idősebb felnőtteket akiknek nagyon 
konkrét céljuk van. Intenzív, viszonylag egyénre szabott, 
de nagyon költséges tanulási lehetőség. Néhány évvel
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ezelőttig a diákok döntő többsége csak az orosz nyelvet 
tanulhatta kötelező nyelvként, az ún. második idegen 
nyelvet csak a gimnáziumban és bizonyos típusú szakkö
zépiskolában lehetett tanulni. Amit az ember az iskolá
ban diákként nem tanult meg, azt felnőtt korban igyek
szik pótolni A  felnőttek sokkal tudatosabban, célratö
rőbből tanulnak. Legtöbbször valamilyen formában 
döntő szerepet játszik az anyagi ösztönzés, hiszen nyelv
tudással belföldöt vagy külföldön többet kereshetnek. 
Felnőttkorban általában lényegesen nehezebben tanul az 
ember, családi és egyéb problémák miatt igen nagy a 
lemorzsolódás. A  felnőttoktatás nagy előnye viszont, 
hogy a haladásnak megfelelően félévenként lehet csopor
tot változtatni abbahagyni vagy újrakezdeni a tanulást 
Ilyen egyénre szabott oktatás a közoktatásban megvaló
síthatatlan.

M iért kiemelten fon tos a nyelvtanulás kezdeti szakasza?
Kezdő szakasz alatt az első idegen nyelvvel való 

ismerkedést és a mindenkori következő idegen nyelv 
tanulásának induló szakaszát egyaránt értem. Gyereket 
és felnőttet egyformán érintenek a kezdeti nehézségek. 
Gyerkkorban kell megszeretni és megszerettetni a nyelv- 
tanulást, hogy az iskoláskor bármely szakaszára és a 
felnőtt korra is megmaradjon a kedv. A  nyelvtanulásra 
fokozottan érvényes, hogy a szívesen végzett munka 
sokkal eredményesebb. A kezdő szakaszban egyszer 
rosszul megtanult vagy begyakorolt jelenséget később 
csak aránytalanul nagyobb erőfeszítéssel lehet kijavítani 
ha egyáltalán ki lehet javítani. Ha felelőtlenül, hozzá 
nem értőn elnagyolják a munkát a mindenáron való 
kommunikáció kedvéért, akkor a /úányosságok, nyelvta
ni hibák esetleg egy életre is megmaradnak. Bizonytalan 
alapokra később nehéz építeni.

M it közvetít a nyelv?
Gondolkodásmódot, hagyományokat, kultúrát Na

gyon fontos bizonyos mindennapi kifejezések különbö
zősége, köszönés, köszöntés, udvariassági formák. Álljon 
itt példaként egy mindennapi kifejezés: A  magyar pénzt 
keres, a német megszolgálja a pénzt (Geld verdienen), 
az angol pénzt keres (to eam  money-irodalmi) vagy pénzt 
csinál (to make rnoney- az utca nyelve), az orosz 
megdolgozik a pénzért (zarabatüvaty-zarabótaty gyény- 
gi). Természetesen nem szabad túlságosan mélyreható 
következtetéseket levenni az ilyen és hasonló kifejezésbeli 
különbségekből. A  szemléletbeli változatosság, a különb
ség mind megköveteli hogy ne csak mechanikusan 
tanuljuk az idegen nyelvet hanem az azt használó embert 
és környezetét is minél jobban igyekezzünk megismerni 
Az idegen nyelv ilyen módon is betölti a közvetítő, a híd 
szerepét

A közmondások, szólásmondásak is nagyon kifejező
d i. Bennük az erkölcsi vonatkozások nagyon lényegesek, 
hiszen az emberiség évezredes tapasztalatát közvetítik. 
A nyelvtanulás kezdeti fokán is érdemes néhányat megis
merni és megtanulni a későbbiekben pedig jobban 
elmélyedni bennük. Erkölcsi tanulságot fejeznek k i  de 
kapcsolatban vannak a szóbeli kifejezőkészséggei tá- 
gabb értelemben a nyelvtanulással is. Ilyenek többek 
között: Értenek egymás nyelvén. A  nyelv gonosz fegyver. 
Ahány nyelvet tudsz, annyi embert érsz.

Nyelvoktatás, nyelvtanulás, nyelvtudás -  egymást 
feltételezi egymásból következik. Napjaink egyértelmű 
követelménye, hogy hasznos, a mindennapi életben jól 
hasznosítható elméleti és gyakorlati tudást szerezzen az 
ember. Csak így képes arra, hogy szaktudása és pozitív 
emberi tulajdonságai segítségével környezetében eliga
zodjon és az állandóan változó követelményeknek eleget 
tegyen. Az idegen nyelvre ez fokozottan érvényes, mert 
ez a nemzetközi megértést is elősegítő közvetítő eszköz. 
Az anyanyelv és az idegen nyelv embereket-népeket- 
nemzeteket-államokat-földrészeket összekötő híd vagy 
áthatolhatatlan elválasztó fal. Mi melyiket választuk?

A  kommunikatív nyelvoktatás került a középpontba, 
mivel világszerte mind szélesebb tömegeknek van és lesz 
szüksége arra, hogy idegen nyelven megértesse magái 
idegen nyelveken beszélőket megértsen. A határok meg
nyitásává! a világ egyre kisebbé válik. Addig soha nem 
látott tájak, egészen más életforma megismerése válik 
lehetővé -  legalábbis turistaszinten. Ehhez szükség van 
a közvetítő nydvre.

Egyre-másra változnak az igények. Mind több mód
szert lehet megismerni, sokszor csodaszernek kiáltják ki 
ezeket Egyre több belföldi és külföldi tankönyv között 
lehet választani, de egymagában egyikük són  felel meg 
valamely hazai iskolatípus és korosztály megváltozott 
(egészen pontosan még meg nem határozott) követelmé
nyeinek. A  Nyugat-Európában megjelent tankönyvek 
indo-európai nyelvet beszélőknek készültek, a nyugati 
általános oktatási feltételeket veszik alapul, a miénktől 
teljesen eltérő gondolkozásé -  más adottságú -  más 
élettapasztalattal rendelkező tanárhoz és diákhoz szól
nak. A  hazai szerzők a magyar nyelv és a hazai környezet 
sajátosságait veszik figyelembe. Még sok idő szükséges 
ahhoz, hogy minden iskolatípushoz és minden korosz
tályhoz elkészüljenek a teljes tankönyvsorozatok.

Az egyes részfeladatokra felkészítő anyagok sokfélesé
ge jelenik meg. Lassan minden elemeire, atomjaira 
bomlik, nehéz összerakni az egészet, egységben látni és 
tanítani az idegen nyelvet Mind bonyolultabb lesz a 
tankönyvcsomagok, az alternatív lehetőségek közötti 
választás. Ezzel együtt az iskola, és a tanár felelőssége 
hallatlanul megnőtt

Nagy pezsdülés indult meg, van sok előremutató 
jelenség. A  letisztuláshoz és a stabilitás eléréséhez még 
hosszú idő szükséges, amíg hazánkban kialakul a töme
geket elérő, eredményes intézményes nyelvoktatás.

Életbevágóan fontos, hogy minél eredményesebben 
sajátítsunk el egy vagy több idegen nyelvet De szívünkre 
kell helyeznünk szép magyar anyanyelvűnket is. Nem 
szabad felelőtlenül hagyni, hogy mind több idegen 
kifejezés és szerkezet kerüljön bele a mindennapi nyelv- 
használatba, melyek idegenszerűségükkel, magyartalan
ságukkal rombolják őseinktől kapott anyanyelvűnket 
„Nyelvében él a nemzet.” Magyarságunkat tudatosan 
őriznünk kell, magyar nyelvünket művelnünk és ápol
nunk kelL Az anyanyelv alapos ismerete az idegennyelv
tanulást is elősegíti. De ennek az ellentéte is igaz. Egy 
Goethe-idézettel fejezem be: „Wer fremde Sprachen nicht 
kennt weiss nichts von seiner eigenen.” (Aki nem 
ismer/tanul idegen nyelveket az az anyanyelvéről sem 
tud semmit)
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Fórum

Interjú
Szem erei Zoltánnal, az O rszágos Egyház pénzügyi osztályvezetőjével

A májusi gyenesdiási lelkészkonferencia után öt kérdést tettem 
fe l Szemerei Zoltánnak, mint aki a legilletékesebb anyagi 
kérdéseink ügyében.

A kérdéseket rövidítve, a válaszokat szó szerint közöljük
Szerkesztő

*

1. Általános anyagi helyzetünk?

az az érzésem, hogy bár az elmúlt 5 évben sokat és nyíltan 
beszéltünk anyagi kérdéseinkről, lehet, hogy mégsem eleget

Az országos egyház, az egyházkerületek, a nyugdijosztály és a 
Teológiai Akadémia számadásait a jóváhagyó testületek tagjain 
kívül az esperesek is kézhezkapják azzal a kéréssel, hogy LMK 
üléseken szánjanak időt azoknak legalább nagyvonalakban törté
nő ismertetésére. Senki előtt ne legyen titok, hogy pL az 1992. 
évben az állami költségvetésből kapott 60 millió forint hitéleti 
támogatás, vagy a 48,3 millió forint beruházási-felújítási támoga
tás milyen célokra került felhasználásra. A hitéleti állami támoga
tás felerésze közvetlenül gyülekezeti célokat szolgált (személyi 
állami támogatás, társasdalombiztosítási járulék különbözet, gyü
lekezeti szolgálati gépkocsik. Főt és Piliscsaba támogatása), 7,8 
millió forint volt az iskolák támogatása és nem egészen egyharmad 
része közegyházi célt (országos és egyházkerületi adminisztráció 
fenntartása, külügyi kapcsolatok). A beruházás-felújtási támoga
tásból gyülekezeti épületekre 25 millió, szeretetotthonokra, isko
lákra 9,3 millió és közegyházi célt szolgáló épületekre 15,5 millió 
forint került felhasználásra.

A gyülekezetek által fizetett országos járulék összege évente 4,2 
millió forint, amelyből 1,9 millió a nyugdíjosztály fenntartására 
szolgál, 1,5 millió az egyházkerületi járulékok összege, 750 000 
forint szolgálja a központi alap céljait Az Országos Egyház évi 
35,8 millió forintos bevételéből az Üllői úti ház egy részének 
bérbeadásából 21 millió forint származik, a hitéleti állami támoga
tásból az országos egyház 5,8 millió forintot használ fel, az 
országos járulékból pedig egy fillért sem.

Az egyházkerületek éves gazdálkodási összege 5 millió forint 
egyházkerületenként amelyből az állami támogatás 3,5 millió 
forint

Az evangélikus nyugdíjosztály 1992. évi 28 millió forintos 
bevételéből jelentőségét tekintve két összeg emelkedik ki: egyházi 
bevétel járulékokból 8,2 millió forint valamint állami társadalom- 
biztosítási támogatás 18,7 millió forint 1993. évben azáltal, hogy 
a nyugdíjas lelkészek is jogosulttá váltak a minimum összegű 
állami nyugdíjra, és ezzel az összeggel az evangélikus nyugdijosz
tály által folyósított nyugellátásuk csökkent a közvetlen állami 
támogatás felére redukálódik.

2. Prioritások a m ai M EE-ban?

Nem vitás, hogy elsőrendű feladat egyházunk műkö
dőképességének biztosítása anyagi téren is.

Jelentős anyagi erőt igényel az egyházi tulajdon rende
zése során visszakapott épületek funkcióba helyezése, 
amely épületek az egyház megnövekedett lehetőségeinek 
kihasználását szolgálják. Ezek a visszakerülő épületek 
általában nagyon rossz műszaki állapotban kertinek 
vissza az egyház tulajdonába. A révfülöpi konferencia 
központ kialakítása előreláthatólag 30 millió forint körü
li összeget igényel.

Különböző forrásokból kell előteremteni a Budapest, 
XII., Szilágyi Erzsébet fasor 24. sz. épület istentiszteleti 
helyiséget és vendégszobákat is magában foglaló egyház
kerületi központ felújításához szükséges több mint 40 
millió forintot. Ugyanakkor a központ kialakítása lehe
tővé teszi az országos adminisztráció (gazdasági hivatal, 
országos iroda) továbbfejlesztését is.

Rendkívül fontos az evangélikus iskolarendszer kiépí
tése. Öt-nyolc éven belül kialakulhat az az otkatási- 
nevelési hálózat, amelyre igény van és amelynek fenntar
tására egyházunk egyáltalán szellemileg és anyagilag 
képes.

Jelentős erőfeszítést igényel olyan új templomok építé
se, amelyekre a helyi erő kevés, de jellegüknél, elhelyezke
désüknél fogva országos jelentőségűek (Dunaújváros, 
Balatonfüred, Boglárlelle).

A  bajor testvéregyház segítségével remélhetőleg sikerül 
a szolgálati gépkocsiparkot 3 év alat teljesen megújítani 
Az első 28 gépkocsi átadására széleskörű igényfelmérés 
alapján ezekben a napokban került sor. Ezek az autók 
környezetbarátok, de drágább a biztosításuk...

Lépéseket kell tenni hogy Nyugdíjosztályunk anyagi 
függése a társadalombiztosítástól legalább kis mértékből 
csökkenjen.

3. A lelkészfizetések nivellálása időszerű?

Legalább 15 éve beszélünk a lelkészi fizetések arányo
sításáról Amiért eredményt nem sikerült elérni annak 
valószínűleg az az oka, hogy a megoldás sértené a 
gyülekezető: önállóságát és a magas fizetésűek érdekeit 
Az elmúlt években a személyi állami támogatás havi 
összege elérte a 2500 Ft-ot és az egyébként siralmas 
lelkészi illetményeken valamit javított a hitoktatói óradí
jak folyósítása is. A  központi szociális alap jelenleg
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maximum havi 10 000,- Ft támogatást tud nyújtani. Az 
elmúlt években a rendkívül magas infláció ellenére 
közegyházi járulék emelésére nem került sor, reméltük, 
hogy a gyülekezetek legalább a lelkészi illetmények 
karbantartására képesek és készek lesznek. Sajnos, a 
számok nem ezt mutatják. A lelkészi illetmények átlaga 
a teljes bruttó illetményt figyelembevéve 28 450,- Ft, de 
van olyan illetmény, amely ennek harmadát sem teszi 
ki, ugyanakkor van olyan is, amelyik ennek az összegnek 
a dupláját is meghaladja. Kimutatható az is, hogy az 
átlagos havi jövedelemnek legalább egy harmada nem 
gyülekezeti forrásból származik (állami támogatás, hi
toktatás, központi alap stb.). Jelen helyzetben a közegy
ház mást nem tud tenni, minthogy a kis jövedelmű 
lelkészeket minden lehetséges módon támogatja.

4. Teológia -  [Akadémia és Otthon]?
Az általános anyagi helyzet felvázolásánál nem esett 

szó a Teológiai Akadémia /és Otthon/ anyagi helyzetéről, 
ahol az állami támogatás dominanciája még a többi 
intézményhez képest is szembetűnő. Az 1992-ben bevé
telként ténylegesen befolyt 18,8 millió forintból 15,4 
millió forint volt a normatív alapon járó állami támoga
tás összege. A Teológiai Akadémia új épületének építése
kor nyilvánvalóan sokan aggódtak amiatt, hogy fenntar
tására egyházunk hogyan lesz képes. Biztos, hogy az 
idejében jött állami támogatás nélkül sehogysem lett 
voina képes.

Hallgatók ösztöndíj juttatására 1992. évben 3,7 millió 
forintot fordítottunk.

A jelentős állami támogatással természetesen csak az 
Akadémia és Otthon üzemeltetése oldható meg, jelentő
sebb felszerelés beszerzése, az épület karbantartása csak 
külső segítséggel képzelhető el.

5. Hogyan tovább?

Nagyon nehéz a jövőt megjósolni. 10-15 évvel ezelőtt 
költségvetés készítésénél az előző évit le lehetett másolni, 
beleértve az állami támogatást is.

Nem vitás, hogy az állami támogatás összege többszö

röse a korábbi évekének, de összege az állami költségve
tés végső elfogadásáig bizonytalan, hiszen az összeg akár 
egy egyéni módosító indítvány nyomán is emelkedhet 
vagy csökkenhet Szó van arról, hogy a jelenlegi finanszí
rozási rendszert egy másik váltsa fel, amelynek célja, 
hogy ezt a bizonytalanságot és bizonyos mértékig kiszol
gáltatottságot megszüntesse. A köztudatban megforga
tott egyik kedvenc módszer szerint az állampolgárok 
személyi jövedelemadójuk egy részét saját elhatározásuk 
alapján valamely egyház vagy más karitatív, közhasznú 
feladatot ellátó szervezet javára ajánlhatnák fel.

Alapvetően egyet lehet érteni azzal, hogy az egyházak 
hitéleti tevékenységét és a hitéletet szolgáló épületek 
létesítését és fenntartását a híveik finanszírozzák. A fenti 
rendszer azonban szerintem jelenleg nem szolgálná egy
házunk érdekeit, mivel híveink nagy része nyugdíjas, 
illetve mezőgazdaságban dolgozó, amely rétegek nem a 
legtöbb adót fizetők közé tartoznak, és számolni kell az 
elmúlt 40 év során kialakult közömbösség hatásával is. 
Bármilyen új rendszer bevezetése csak fokozatosan tör
ténhet meg és úgy, hogy az egyházak legalább a jelenle
ginél rosszabb helyzetbe ne kerüljenek.

Az oktatási-nevelési, valamint szociális tevékenységet 
végző egyházi intézmények működését részben biztosító 
normatív állami támogatás folyósításának jogszerűségét 
senki sem kérdőjelezi meg.

Jelenleg úgy tűnik, hogy anyagilag a gyülekezetek 
1/3-a működésképtelen, csak jelentős segítséggel tartható 
fenn a lelkészi állás, a gyülekezetek másik 1/3-a támoga
tásra szorul, és a harmadik 1/3-a gond nélkül él, bár 
jelentősebb beruházásokhoz segélyt kér.

Nem tudom, hogy az egyházi háztartásról szóló zsinati 
törvény előkészítésekor javaslatba került egy százalékos 
áldozat (tudniilik, hogy az egyháztagok jövedelmük 1%- 
át ajánlják fel egyházi célokra) megoldaná-e az egyház 
nyomasztó anyagi gondjait, de azt tudom, hogy a jelenlegi 
áldozatkészséggel (és képességgel) nem lehet gyülekezetét 
és közegyházat fenntartani.

-  Köszönjük a tájékoztatót!

KÉT CIKK A HITOKTATÁSRÓL
A gyülekezeti hitoktatás koncepciója: 
oktatás gyermekkortól felnőttkorig

A hitoktatás szabadsága váratlanul 
és felkészületlenül érte az egyházun
kat, elsősorban a lelkészeket. Ez; az 
új, kiterjedt munkaterület egyrészt 
jelentős többletmunkát jelent, gyak
ran fizikai megterheléssel jár, más
részt minőségileg is új feladat, új 
követelményeket támaszt a gyakorló 
lelkészekkel szemben. A mai hitokta
tási munka sokban nem hasonlítható 
a háború előtti gyakorlathoz, amikor 
külön előképzettséggel, független hi
toktatók működtek teljes munkaidő
ben; a hitoktatói munka természet
szerűleg kapcsolódott az egyház éle
téhez, hiszen pl. Veni Sancte-ra és Te 
Deum-ra kötelezően saját templo
mukba sereglettek a fiatalok; a tanu
lók évtizedekig ugyanazokat a tan
könyveket használták, hiszen a hittan

célja változatlanul a bibliai és egyház
tanítási ismeretanyag problémamentes 
közlése, a keresztyén polgári társada
lomban érvényes keresztyén erkölcs 
tanítása volt, a hitoktatással párhuza
mosan fo ly t az egyházban a személyes 
hitre ébresztő, a hitet elm élyíteni akaró 
bibliaórai munka; a hittan kötelező  
„tantárgy” volt és jórészt kizárólag az 
iskolában fo ly t

M a teljesen új helyzet előtt állunk. 
A  hittanraj árás nem kötelező, hanem 
szabad lehetőség és óriási esély az 
egyház számára. Az eddig bármi ok
nál fogva elzárt, „visszafogott gyer
mekeket” most készen kapjuk.

Meg tudjuk-e őket tartani, mit 
mondunk nekik, m it akarunk a hitok
tatással elérni? A gyerekek értelme

sek, gondolkodók, gyakran felnőtt 
problémákkal küszködnek. Választ 
várnak, de mondanivalónkat nem fo
gadják kritikátlanul. Még a legkiseb
bek is képviselnek valamit az új gon
dolkodásmódból, más világszemlé
letből Mondanivalónk teológiai újra
gondolására kényszerítenek. Pl. Árpi 
kérdése: ,műért imádkozott Jézus a 
gecsemánei kertben, amikor Ő maga 
volt”? -  Lacika: „a nagymama meg
halt és kész, vége...” Ábrahámot 
meglátogató angyalok biztosan ufók 
voltak. „Jó lenne egy másik bolygóra 
repülni” „A felmelegedés katasztró
fát jelent, az ózonlyuk tágul”. A 
másság keserves küzdelmét harcolja 
Andris, édesanyja nem bánná talárt, 
ha néha jól helybenhagyná komisz 
társait. Az elsős Szilviké a kislány 
mellé mindjárt fiút is rajzol mert „ez 
az élet rendje”.

A Bibliát, imakönyveket szeretik a 
gyerekek. A különféle filmeknek, hit-
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tankönyveknek van pozitív hatása a 
bibliai ismeretanyag terjesztésében, 
ugyanakkor mesekönyvvé degradá
lódik a Biblia.

Bár sok a pozitív példa, az isten
tiszteleteken a szülőkkel egyre több 
gyerek is jön, a hitoktatásra beírt 
gyerekek szülei többnyire távolság- 
tartók az egyház és a gyülekezet iránt 
Hitoktatás igen, de templom, egyház 
nem...

A transzcendens, csodás dolgok 
iránt fogékonyabbak ma a gyerekek, 
nem okoznak olyan gondot Jézus 
csodái vagy más bibliai események, 
mint a múltban. -  Az egyik lelkileg 
sérült roppant zárkózott hittanos, 
jelenleg konfirmandus fiú agykont
roll összejövetelekre já r t -  Jóllehet 
nem hittanos, de fiatal, 25 éves lányt 
a pszichiáter kihúzta a mélyből, teljes 
depresszióból azáltal, hogy időt szánt 
rá, teljesen azonosult vele és fellazí
totta belülről, sikerült benne elgurul
ni a „gond”-vasgolyónak. A lány 
Krisztust szerető ember lett

A hitoktatás feladata „ránksza
kadt”, de ez nem elsősorban fizikai 
megterhelés. Ezen a röviden vázolt 
háttéren kellene a hitoktatás és külön 
a gyülekezeti hitoktatás koncepcióját 
megfogalmazni.

Kőbányán két helyen iskolában 
három csoportban gyülekezeti terem
ben hitoktatunk.

Az elmúlt évtizedekben szinte bele
nyugodtunk a helyzetünkbe, hogy az 
egyház az oktatás munkáját nem 
végezheti és ezért nem is szereztünk 
tudomást azokról a teológiai küzdel
mekről, amelyek más országokban, 
így pl. Németországban évtizedek 
távlatában igyekeztek a valláspedagó
gia koncepcióját megfogalmazni 
Muntág Andomé fordításában talán 
többek számára ismeretes W. Sturrn: 
A 20. század valláspedagógiai kon
cepciói c. munkája

A vallástanítás Isten igéjének hir
detése; a keresztelési tanítás, az egy
házi katechumenátus része; nevelő 
tanítás; -  oktatás szakasz. Hermeneu- 
tikai szakasz: -  a vallástanítás magya
rázó tanítás; cél a tradíció megértése; 
-  problém a- és humán-orientáltság 
szakasza A vallás tani tás segítse az 
embert, hogy képes legyen „a mai 
világban élm.”

Öt csoportban hitoktatunk, két 
csoporttal iskolában, hárommal a 
gyülekezetben, a legutóbb kiadott 
könyvek alapján. Minden csoport 
más. Az iskolában a jelenlétünk  fon
tos, de sajnálom az ottani gyerekeket, 
mivel nem élik át azt a közösséget, 
amit egy gyülekezeti otthonhoz való 
tartozás ad. Tanítás végén nyugtala
nok (elsősök), csak az állandó új

élmény által tartható meg a figyel
mük. Az egyik csoportban kerten 
vannak. Bizonyos kisebbrendűségi 
érzéssel is meg kellett küzdeniük, de 
most már mindenki elfogadja, hogy 
ők az evangélikusok. (Laci egyszer 
vonakodott órára jönni „hülye hit
tan” megjegyzéssel Amikor a gyüle
kezetből kapott egy gyermekújságot 
és megfejtette az abban lévő rejtvényt 
és megjutalmazták, öntudatosabban 
jött a hittanórára.)

A  másik iskolában 7 gyerek (néha 
10 is) összejön rendszeresen, abból 1 
evangélikus. A  többi nem tudja, mi
lyen vallású. Mivel azonban kiváncsi
ak voltak és nem kell fizetni ottra
gadtak és egészen természetesen vár
ják a hittanos nénit. A  jó  időben az 
iskola előtti grundon, ahol a tanító 
is üldögél egy füves gödörben körbe
ülve tartjuk az alkalmat. A  legkedve
sebb énekük a „Mennyből jövök 
most hozzátok!” című lutheri ének.

A három gyülekezeti csoport a 
hitoktatás ideális, kívánatos formája. 
A  gyerekek a term el minden képével, 
berendezési tárgyával otthonuknak 
érzik, hazajönnek, érzik, hogy ide 
tartoznak.

Ahogy a hitoktatás maga is csapat
munka, úgy osztottuk be ezt a témát 
Kinczler Irén lelkész testvéremmel Az ő 
nyilván szívből jövő, segítő szándékú 
gondolatai után hadd legyek én valamivel 
étdesebb, problémaorientáltabb.

„Felelősségem teljes tudatában”, szok
tuk mondani, ha valami mellett határo
zottan ki tudunk állni. Ha hitoktatói 
munkámat önkritikusan szemlélem azt 
kell mondanom: „felelőtlenségem teljes 
tudatában”. Talán nem az egyetlen va
gyok, aki így érez. Mi indít erre a talán 
sarkos és meghökkentő megállapításra?

10-15 éve, amikor a Teológián tanul
tam, az égvilágon semmi pedagógiát nem 
tanultam. Eleven gyereket legfeljebb a 
játszótéren láttam, tanulmányaimhoz kö
tődően semmiképpen sem. Nemhogy is
kolai, de gyülekezeti hitoktatásról sem 
igen tanultunk. Hályogkovács módsze
rekkel kellett elkezdeni dolgozni a szór
ványban, 1-2-5 gyerekkel, ráadásul prin
cipális nélkül. Az iskolába be nem tehet
tem a lábam. Aztán emlékszem, milyen 
jelentős változásnak éreztem, amikor -  
talán 87-88-ban -  immár nem gyerekbib
liakörre, hanem hittanra hívogattuk a 
gyerekeket Aztán jött a nagy változás.

Ma a Fasorban kb. 200 tanítványom 
van -  tág értelemben még több, hiszen az 
osztályok más vallású tagjaival is elég

Koncepció: Egy évi vezérfonal 
alapján, amit a hittankönyv ajánl 
ismeretanyagot átadni. (A gyerekek 
szívesen tanulnak.)

Felhasználni a történeti kutatás 
eredményeit a térképen is kísérve, 
bemutatva az események színhelyét 
(p l Mózes története, Pál missziói 
útjai stb.) A gyerekeknek tudniok 
ke ll hogy Isten a földi történéseken 
keresztül nyilatkoztatta ki magát Jé
zus valóságos Ember vo lt ez a világ 
az Ő működési területe.

Hogy valóságos Isten, ezt monda
nunk ke ll erről imádság hangzik e l 
bibliai igék -  amit gyakran csak utá
nunk mondanak.

Azt a luxust nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy csak tananyagot 
adjunk vagy problémákat vessünk fel 
és otthagyjuk őket tanácstalanul. Vi
szont nem erőltethetünk a gyerekekre 
semmiféle meggyőződést hitet (pl 
találkozásom egy volt árvaházi nö
vendékkel) -  Ez az a másik dimenzió, 
ami nincs hatalmunkban. Hogy Jé
zust szeressék a gyerekek, ahhoz ne
künk is nagyon szeretnünk kell őket.

Kinczler Irén

szoros a kapcsolatom -  a gyülekezetben 
mintegy 40-50 gyermek és fiatal van, 
akivel rendszeresen foglalkozunk. Aztán 
a 25 óvodás, meg a 35 teológus. De engem 
senki nem készített fel. A Fasori Gimnázi
umban a legelejétől tanítok, 1989 szep
tember 1 óta. A felkérést talán néhány 
h to l  korábban kaptam. Senki nem 
mondta, mit kell tanítani, miből és ho
gyan. A négy év alatt egyetlen egyszer 
kérdezett meg valaki -  a katechetikai 
bizottság elnöke -  arról, hogy mit és 
hogyan tanitok.

Nemrégen egyik püspököm egy beszél
getés menetében megkérdezte barátságo
san: „tanítasz még a Fasorban?” Azt 
feleltem, igen, hivatalosan heti 10 órám 
van, de az egyéb alkalmakkal együtt -  
áhitatok, tanári és diák bibliaórák, sze
mélyes beszélgetések, kirándulások stb. -  
hetente 20-25 órát biztos, hogy itt töltök 
el, s akkor még nem szóltam az órákra 
való készülésről, a dolgozatjavításról, az 
értekezletekről.

Felelőtlenségem teljes tudatában vég
zem ezt a munkát. Reggel fél 7-től 1/4 8- 
ig iparosokkal beszélgetek, vitatkozom, 
aztán rohanok a Fasorba. Ott jó esetben 
csak az órákat kell megtartanom -  na
ponta ötször megküzdve azért hogy 35- 
40 kamaszt lekössek, s számukra a hit

Megjegyzések hitoktatásunk 
mai helyzetéhez
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és a tudás egyensúlyát tudjam adni. Az 
első szünetből beleharapok egy zsemlébe, 
amit 4 szüneten kereskül majszolgatok, 
mert közben mindig akad feladat az 
egyik diák keres, mert súlyos beteg az 
édesanyja. Megfelelő helyiség, lelki s zoba 
híján a radiátort támasztjuk, úgy beszél
getünk. Aztán az egyik osztályfőnök akar 
megbeszélni néhány fontos dolgot Köz
ben haza kell telefonálni a lelkészi hivatal
ba, s néhány ügyet meg kell beszélni. 
Idősebb vagy fiatalabb tanárok panaszát 
is meg kell hallgatnom, nem ritkán egy
más ellen. Legtöbb beszélgetés félbema
rad, hiszen rohanni kell az órára. Tanár 
úrnak tisztelettel jelentem. A másodiko
soknak az Énekek Énekét tanítom, köz
ben tudom, hogy ez a kedves barna lány 
nyáron elvesztette a szüzességét, ez az 
ártatlan szemű fiú rendszeres nemi életet 
él. Amikor ki csengetnek, nem rohanha
tok haza, hiszen néhány beszélgetés még 
szükséges: az egyik lányt a Hit gyülekeze
tébe hívták, a másik fiú Teológiára ké
szül, a harmadik nem ért valamit a Bibli
ából. S hazamegyek, lehet, hogy otthon 
is megcsőrren a telefon, egyik-másik diák 
szeretne beszélni a hitoktatójával. S ak
kor még nem szóltam a kollégistákról, 
akiket néha ugyancsak meg kell látogatni, 
hiszen ez az elsős fiú minden hétfőt

végigsír, annyira honvágya van, a nagylá
nyok állítólag fertőző betegségeket adnak 
át egymásnak. Napomat teljesen kitölte
né hát a gimnazistákkal való foglalkozás, 
de mellesleg van egy gyülekezetem. Min
dezt pedig felelőtlenségem teljes tudatá
ban csinálom, mert tudom, hogy ezt így 
nem volna szabad

Az eddigiek nyomán megkérdezhetné
tek: most panaszkodom, vagy dicsek
szem? Egyiket sem szeretném. Igen, be
vallom, örülök, ha ezek között a diákok 
között lehetek, jól esik kitüntető bizal
muk, nagy öröm, ha valamelyik 1-2 éve 
leérettségizett felkeres. Biztosan a hiúsá
gomat is legyezgetik, ha egyik-másik azt 
mondja egy áhitat után: „ez tök jó volt, 
tanár úr", s örömmel tölt el, ha a fizika 
szakos tanárral nagyszerű beszélgetést 
tudok folytatni. De az is igaz, hogy 
végtelenül dühít, hogy 4 éve alatt senki 
meg nem kérdezte: Ember, te milyen 
anyagot tanítasz? Nem volna valamire 
szükséged? Esetleg egy jó német szemlél
tető diasorozatra, vagy egy már bevált 
tanmenetre? Nem akarnál megnézni né
hány angol vagy osztrák hittankönyvet, 
hogy ők hogyan dolgozzák fel a témákat? 
Ilyen segítséget még nem kaptam. Marad 
a hályogkovács módszer.

Egyházunk sorra indítja újra középis

koláit. Több világi iskolában is folyik 
hitoktatás, középfokú szinten is. Égy 
megbeszélésen nemrég kiderült, hogy 10 
helyen 12 féle könyvből, jegyzetből, sala- 
bakterből tanítunk. Hogy hátunk mögött 
kinevetnek, az nem baj. Hogy a Sajtóosz
tály megjelentetett egy ún. középiskolai 
hittankönyvet, anélkül, hogy azt bárkivel 
lektoráltatták volna, az sem probléma. 
Hogy mind több diák válik ateistává 
egyházi iskolában is, az előtt behúnyjuk 
a szemünket Szemünk láttára folyik a 
kötélhúzás egy igazgatóról, egynéhány 
öreg tanárról, de hogy a gyerekkel mi lesz, 
azt kevésbé vesszük észre. Büszkék va
gyunk, hogy vissza tudtunk szerezni egy 
iskolát, de azt elhallgatjuk, hogy összesen 
20-an ha járnak hittanra. Vissza akarjuk 
szerezni egy mammutgyülekezet gimnázi
umát -  amely városban tizenvalahány 
hittanossal dicsekedhet a gyülekezet De 
szép cikkek születnek, gyengécske fotók
ká. Ez utóbbi megint nem nagy tragédia, 
már megszoktuk. Fő az, hogy büszkék 
lehetünk a számbeli gyarapodásra. Köz
ben nem halljuk meg a szelíd szót: „Mit 
ér az embernek, ha az egész vilá
got megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”

Fabiny Tamás

A M AGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ELN Ö K SÉG ÉN EK  ÁLLÁSFOGLALÁSA

Hozzászólás az 1990. évi IV. törvény módosításához benyújtott 
törvényjavaslathoz (Országgyűlési indítvány, 9473. sz.)

1. Az Evangélikus Egyház már 
1989-90-ben is részt vett hozzászólá
sokkal a törvény előkészítésében. A 
módosítási jasvaslatokkal kapcsolat
ban az alábbiakban mondjuk el véle
ményünket

2. A törvényhez benyújtott módo
sító javaslatok körüli vitában zavaró, 
hogy mindig egyházakról beszélnek, 
holott a törvény „vallási közössége
ket, vallásfelekezeteket és egyháza
kat” említ és az „egyház” szót a 
továbbiakban összefoglaló rövidítés
ként használja. Az „egyház” megjelö
lés ugyanis a magyar nyelvi gyakor
latban olyan vallási közösségeket je
löl, amelyeknek köze van a keresz- 
tyénséghez. így a korábbiakban so
hasem használták a „zsidó egyház” 
vagy izraelita egyház” kifejezést ha
nem helyette zsidó felekezetet mond
tak. Ugyanígy nem használták a nagy 
világvallások összefüggésében sem az 
egyház szót tehát buddhista egyház
ról, vagy mohamedán egyházról so
hasem beszéltek, hanem mindig val
lásról. Kérdés tehát mennyiben lehet 
a bejegyzett felekezetek és vallások 
közé „A Tan Kapuja Buddhista Egy

ház” néven bejegyzeni egy közössé
ge t ahol az „egyház” szó nyilvánva
lóan az eredeti név magyarra történő 
szerintünk helytelen fordítása.

3. A törvényben szereplő vallási 
közösségek, vallásfelekezetek és egy
házak vallási tevékenységet folytat
nak (8. § (2).). A „vallási tevékenység” 
meghatározásában döntő jelentősége 
van az egyházak, felekezetek, vallá
sok hitvallásának, alapszabályának, 
belső törvényének. Ezért helyeseljük, 
hogy a bejegyzéshez csatolni kell a 
vallási tevékenységet igazoló alapsza
bályt vagy hitvallást hiszen ezek 
alapján dönthető el, hogy vita, pa
nasz, tevékenységre vonatkozó kér
dések vagy keresetek esetén mi tarto
zik pl. a vallási tevékenység vagy 
csupán karitatív-szociális egyesületi 
tevékenység keretébe.

Természetesnek tartjuk, hogy a be
jegyzett vallások és egyházak karita
tív-szociális tevékenységet is folytat
hatnak, a vallási-spirituális tevékeny
ség mellett, ha viszont egy szervezet- 
vallási tevékenység nélkül végez kari
tatív munkát, egyesületként tevéke
nyedhez vagy alapítványt hozhat lét

re. Helyeseljük, hogy a magyarorszá
gi nyilvántartásnak központi bejegy
zéssel, a Fővárosi Bíróságnál történő 
ügyintézéssel kell történnie.

Nem tartjuk diszkriminatívnak, ha 
a nyilvántartásba vételi feltételek kö
zött a felekezez vallás, egyház tagjai
nak létszáma is rögzítendő és hogy 
az eddig előírt legalább száz természe
tes személy helyett magasabb szám 
szerepeljen.

A fenti feltételeket nem teljesítő 
vallási csoportok működése az egye
sületi jog szerinti keretekben ugya
núgy biztosítható, mint az 1990. IV. 
törvény alapján (összejövetel, vallási 
tevékenység, karitatív, oktatási és 
szociális tevékenység stb.), hátrányos 
megkülönböztetések nélkül

A  vallási tevékenység meghatáro
zása tárgyában javasolt megfogalma- 
zásZ „ ...az  általánosan elfogadott er
kölcsöket nem sérti . . .” az Evangéli
kus Egyház nem tartja szerencsésnek 
és törlését javasolja. Egyrészt azért, 
mert az Alkotmány és a törvények 
említése már meghatározza azt a ke
retez amelyik beleilleszkedik az álta
lános erkölcs körébe, másrészt pedig
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I
nehezen lehetne az említett kereteken 
kívül meghatározni az „általánosan 
elfogadott erkölcsök” körét Egy-egy 
vallás, felekezet vallásgyakorlatának 
másokat bántó, vagy sértő kifejezései 
(pl. erőszakos térítések, emberi kö
zösségek együttélésének zavarása ha- 
rangozássai, megbotámkoztató ma
gatartással, valótlanságok terjesztése 
ígéretekkel anyagi jólétre vagy egés
zségre vonatkozólag stb.) mind bele
férnek az Alkotmány vagy a hatályos 
törvények adta keretbe.

4. A fenti számú önálló képviselői 
indítványban nem szerepel változta
tási javaslat a törvény 7. § (1) pontjá

val kapcsolatban. Ennél egyházunk 
javasolja az „egyénileg” szó törlését 
és így a szöveg így hangozhat: „A 
katonai létesítményben a katonai 
szolgálatot teljesítő a vallását -  a 
szervezet működési rendjével össz
hangban -  . . .  szabadon gyakorolhat-
ja-

5. A  fentiekben beterjesztett véle
ményhez kapcsolódva, az Evangéli
kus Egyház kijelenti, hogy a lelkiis
mereti és vallásszabadság jogát alap
vető emberi szabadságjognak tartja, 
kéri a maga számára és biztosítani 
igyekszik a maga eszközeivel mnin- 
denki számára. A  vallási egyesületi és

egyházszervezési joggal élő közössé
gek közötti különbségtevést „dest
ruktív” vagy „nem-destruktív” vallási 
formájában nem helyesli, hanem egy- 
egy közösséggel kapcsolatos pana
szok vagy vádak konkrét megvizsgá
lását javasolja az Alkotmány és a 
vonatkozó törvények alapján.

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház elnöksége:

Dr. Harmati Béla 
püspök-elnök

Szebik Imre Dr. Frenkl Róbert
püspök országos felügyelő

Zsinati javaslat az egyházi felsőbb önkormányzati szervekről
Zsinatunk alapkérdései közé tartozik, hogy az egyház- 

községi alapszervezetek összefogására milyen területi és 
országos felsőbb egyházi szervezetek jöjjenek létre és ezek 
milyen formában működjenek. A következőkben össze
foglalom a zsinaton már egy hozzászólásomban röviden 
vázolt elképzeléseket

1. A jelenlegi egyházi szervezet szerint esperességek 
(egyházmegyék), kerületek és országos egyház szintjén 
történik a kormányzás. A  testületek pétiig az egyes 
szinteken a közgyűlések, mint legszélesebb, a presbitériu
mok, mint tulajdonképpeni végrehajtó testületek és az 
elnökségek, mint kormányzó-vezető és képviseletet gya
korló egyházvezetői egységek működnek. A korábbi 
közgyűléscentrikus vezetési rend helyett az utolsó és 
utolsóelőtti zsinatok a presbiteri, illetve egyháztanácsi 
vezetésre tértek át. Ezért a ma érvényes rend szerint a 
felelősség elsősorban a presbitériumokon van. Ezeket 
évente legalább egyszer kell összehívni, a közgyűlések 
viszont a felsőbb szinteken, az egyházmegyétől az orszá
gos egyházig, csak három évenként egyszer hívandók 
össze. Az elmúlt öt év tapasztalatai azt mutatták, hogy 
a presbitériumokat is többször, a közgyűléseket is több
ször kellett összehívnunk.

Mivel az állandóan munkában álló és az időnkénti 
zsinati ülésszakon összejövő képviselők közül sokan az 
egyes presbitériumokban és közgyűléseken is jelen vol
táé, növekedett az egyes tagokra jutó teher. Másrészt 
pedig kiderült, hogy egy-egy kerületi vagy országos 
közgyűlés összehívása esetén az előtte levő presbiteri 
ülések szűkebb körű, de összetételüknél fogva és tisztük
nél fogva az ügyekben járatosabb presbiterek részvétele 
miatt szinte feleslegesek. Hozzájárult ehhez még az a 
tény is, hogy az országos bizottságok előkészítő és 
tanácsoló munkájának megindulása még egy szintet 
hozott létre gyakorlatilag a presbiteri és közgyűlési 
országos alkalmak előtt

Alapkérdés tehát a zsinati törvényalkotás számára, 
hogy az egyházi végrehajtás, ügyintézés munkája hogyan 
alakítható úgy, hogy egyrészt elég demokratikus legyen, 
másrészt pedig szükségtelen üresjáratok és fékek ne 
kerüljenek beépítésre. Végeredményben a zsinati munká
nak a működőképes egyházi modell számára kell a 
szükséges alaptörvényeket megalkotnia.

2. A  mai helyzetet lehet tovább is elemezni, szeretném 
azonban az ilyen elemzés helyett a jövőre vonatkozó 
elképzelésemet ismertetni. Alapgondolata ennek a mo
dellnek az, hogy a működőképesség érdekében világossá

kell tenni, ki kormányoz, vezet és hogyan és ki, mikor 
képviselheti a megfelelő egyházi egységet, egyházközsé
get, egyházmegyét, egyházkerületet és országos egyházat

Az előzőekben már benyújtott javaslatok egyik hiá
nyának érzem, hogy az egyházközségnél, egyházmegyé
nél, egyházkerületnél, országos egyháznál a különböző 
tervezetekben kevéssé szerepel az, hogy az egyes elnöksé
gek közösen, de még inkább a lelkész az egyházközség
ben, az esperes az egyházmegyében és a püspök az 
egyházkerületben egyházkormányzói, egyházvezetői és 
képviseleti felelősséget és feladatokat viselnek, mint teljes 
idejű egyházi alkalmazottak, akik meghívásuk, hivá- 
nyuk, esküjük alapján végzik kötelességüket

Az esperes és a püspök tehát nemcsak beiktat látogat 
(orüináció és vizitáció), hanem vezet, kormányoz, képvi
se l így tehát az esperesi eskü szavait váltja valóra: 
„...esperesi szolgálatommal egyházmegyénk jó  rendjét 
fenntartani és biztosítani igyekszem, gyülekezeteink éle
tét és intézményeink működését lelkiismeretesen irányí
tom és ellenőrzőm... egyházmegyénk kormányzásában 
és bíráskodásában igazságosan és részrehajlás nélkül 
egyházi törvényeink szerint járok e l...” (Agenda, 473. 
lpk.)

Ugyanígy a püspöknél: "...egyházkerületünk egyház
megyéit egyházközségeit és intézményeit lelkipásztori 
szeretettel irányítom,.,, az igeszolgálat rendjére és evan
géliumi tisztaságára felvigyázók, egyházunk kormányzá
sában és bíráskodásában igazságosan és részrehajlás 
nélkül egyházi törvényeink szerint járok el...

Az egyházmegyei, kerületi és országos felügyelő szá
mára az eskü ugyancssak említi a vezetést a kormányzást 
és a bíráskodást. A  zsinati vitákban komoly félreértések
re adott alkalmat hogy az egyházi bíráskodást egyes 
vélemények szerint az ún. Montesquieu-elv szerint el kell 
választani a törvényhozástól és a végrehajtástól, mint 
külön hatalmi ágat. Az egyház azonban nem állam, 
hatalmi ágak nincsenek ebben a formában, a hatalom 
egyedül Jézusé. Az egyházi bíráskodás nem olyan „hatal
mi ágról levezetett” bíráskodás, mint az állami hanem 
valamilyen egyházon belüli pásztori vagy munkajogi
fegyelmi belső számonkérés, mint egyes vállalatokban és 
szervezetekben az igazgatónak és vezetőknek is van 
fegyelmi joguk és felelősségük. Amennyiben egy lelkész 
vagy egyházi alkalmazott köztörvényes ügyben kerül 
eljárás alá, ezt az ügyet úgyis az állami bíróság vizsgálja. 
Furcsa volna azonban, hogy az esperesnek vagy a
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püspöknek ne lenne joga például számon kérni azt, aki 
hosszú hónapok óta nem küldi be a gyülekezeti statiszti
kai jelentést, vagy munkáját nem végzi eL

A vezetéshez, a kormányzáshoz tehát hozzátartozik a 
számonkérés joga is! Ezt különben jelzik azon levelek, 
amelyek névvel vagy névtelenül egy-egy lelkész vagy 
egyházi tisztviselő szolgálati, magánéleti vagy egyéb 
ügyeiben kémek azonnali és sürgős intézkedést.

3. Javaslatom a felsőbb egyházkormányzási szervezet
re nézve az ismert mai rend egyszerűsítése és egyben 
szélesítése.

Az egyes egyházkormányzási egységek a jelenlegi 
állapotnak megfelelően kerülnek említésre. A  végleges 
döntés a zsinat jogköre.

Az országos egyházi szinten, a kerületi és egyházme
gyei szinteken állandósítsuk a közgyűlési form át A 
közgyűléseknek alulról történő javaslatok, jelölések után 
hat évre választott presbiterek legyenek a tagjai, akik 
mellett az illetékes terület tisztségviselői legyenek hivatal
ból tagok (elnökség, főjegyzők, jegyzők, pénztáros, jog
tanácsos, adminisztratív vezető). A közgyűlések évente 
legalább kétszer, tavasszal és ősszel ülésezzenek. A külön 
presbitériumra így nincs szükség sem egyházmegyei, sem 
kerületi, sem országos szinten. Az előre választott, hat 
évre biztosított tagok és póttagok a szakértelem szerint 
beoszthatok bizottságokba. Egy országos közgyűlésen 
ne legyen 70-75-nél több tag, és a kerületi közgyűlésnek 
kb. 40, az egyházmegyeinek pedig 25-30 tagja lehetne. 
Mindegyik szinten meg kell tartani a paritást a választott 
tagok között

A két közgyűlés közötti időben egyrészt bármikor 
össze lehetne hívni rendkívüli közgyűlést másrészt pedig 
az elnökségek vinnék az ügyeket Az egyes elnökségeknél 
az egyházmegyei kettőt az esperest és a felügyelőt ki 
kellene bővíteni háromra, belevonva a gazdasági, pénzü
gy i jogi szakembert. Kerületeknél a püspök és a kerületi 
felügyelő mellett még három személy bevonását javas
lom, az említettek mellett a gazdasági vezetőt a jogászt 
és az espereshelyettest akit meg kellene bízni a hitoktatá
si és iskolaügyek intézésével (tanügyi alesperes).

CSAK ÍG Y ...

Amíg gondtalanok napjaid, 
fejedet büszkén hordozod, 

nehéz szerényen meghajolni, 
megélni az alázatot.

Ám mikor éget fájdalom, 
kudarc, csalódás ér csupán, 
apránként ereszkedel térdre, 
mind mélyebbre a kín után. 

Megérezed proszemnyi léted, 
hogy magadban mire tudsz menni, 

így tanulsz meg imára rogyni, 
a két kezed összetenni 

Könnyben, porban könyörög immár, 
a büszke Semmi.

Gajdárszky Erzsébet

Országos szinten az elnökség hármas, a két püspök 
és az országos felügyelő. Itt hét személyre javaslom a 
bővítést de úgy, hogy az országos felügyelői tiszt megtar
tását vagy elhagyását meg kellene fontolni Ugyanis ez 
az a tiszt ahol nincs paritás. Ezért a megoldás az lehet 
hogy a jelenlegi számokat alapul véve, mindig a rangidős 
kerületi felügyelő legyen az országos is, ahogyan az egyik 
püspök, a rangidős a püspök-elnök. A négy kerületi 
vezető mellé jöhetne még az elnökségbe az országos 
jogtanácsos, az országos gazdasági vezető és az admi
nisztratív vezető az országos egyházi irodábóL

Tehát amíg gyülekezeti szinten megmaradnának a 
presbitériumok és az egyházközségi közgyűlések, addig 
a felsőbb egyházkormányzási szinteken csak közgyűlések 
lennének.

4. Vázlatosan a javaslat a következő: 
EGYHÁZKÖZSÉG: elnökség -  presbitérium -  közgyű- 
lés/képviselőtestület
EGYHÁZMEGYE: elnökség -  közgyűlés (25-30 tag) 
EGYHÁZKERÜLET: elnökség -  közgyűlés (40^15 tag) 
ORSZÁGOS EGYHÁZ: elnökség -  közgyűlés (70-75 
tag)

Mindegyik szinten az alsóbb szintről jelölés és válasz
tás útján töltik be a közgyűlési helyeket, szemmel tartva 
a paritást a szakemberek jelenlétét az egyes területekről 
(pL isskolák, diakóniai intézmények, ifjúsági és egyéb 
szervezetek) valamint a férfiak és a nők arányát. Megfe
lelő számú póttag is választandó.

Javasolt hivatali idő: hat év, mint jelenleg. Minden 
szinten a jelölés és választás a felsőbb szintre a megfelelő 
szint teljességének képviseletét jelentse (tehát lehetőleg 
mindegyik gyülekezet, a különböző régiók és intézmé
nyek mind képviselve legyenek). Javaslom, hogy a 
gyülekezeti, egyházmegyei és kerületi közgyűlések ta
vasszal és ősszel lehetőleg egyidőben történjenek, így az 
országos összesítésre rendelkezésre állnak a megfelelő 
anyagok.

Számításaim szerint időt és pénzt takarítunk meg e 
javaslatok bevezetésével.

Dr. Harmati Béla

Az immár hagyománynak tekinthető missziói 
konferenciát ezévben Nyíregyházán rendezzük 
meg. Számos országból hívunk meg előadó és 
résztvevő vendégeket

Testvérünket is szeretettel hívjuk, vegyen részt 
a konferencián, mélyedjen el a misszió, a küldetés, 
a szolgálat különböző területeiben, ismerjen meg 
hasonló érdeklődésű, elhivatottságú testvéreket 
Magyarország határain belülről és kívülről.

A  konferencián részvételi díj nincs.

Szállás: a nyíregyházi gyülekezet tagjainál
Étkezés: az evangélikus központban (önköltsé

gesen, helyszini adományokból), ill. a vendéglátó 
családoknál

Evangélikus Külmissziói Egyesület



Az igehirdető műhelye

S Z E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E P E  U T Á N I 
T IZ E N E G Y E D IK  V A SÁ R N A P

F il  3,7-14

Bevezető

Érdemes egy kicsit belegondolni az apostol módszerébe. 
Tudja, hogy a szeretett filippibeli gyülekezetben baj van. 
Belülről támad az ellenség, a tanításban, az életfolytatásban 
mondanak ellene mindannak -  a valószínűleg zsidókeresztyén 
-  ellenfelei, amit ő képviselt, amit ő  tanított a gyülekezetnek. 
Amivel válaszol, amivel megőrizni akarja a talán már megingó- 
kat, az elbizonytalanodókat, az nem a helyes tanítás, nem az 
elvek tisztázása, nem csiszolt, a retorika minden szabályát 
tökéletesen alkalmazó beszéd, hanem bizonyságtétel. Arról 
szól, amit vele tett az élő Jézus. Amivel őt legyőzte, meggyőzte 
az Úr! Önmagáról vall, azzal a csodálatos képességgel, hogy 
miközben magáról szól, a hallgatóit vezeti helyes felismerések
re, és életük, hitük átgondolására.

Ez az igeszakasz igazi bátorítás a személyes hangú, az átélt, 
megtapasztalt kegyelemről szóló vallomásra. Vannak igék, 
amelyek nem teszik ezt igazán lehetővé, mások, így ez is, szinte 
kényszerítenek a vallomásra. Nem véletlen, hogy Pál ezt az 
utat já rja  Bizonyára minden igehirdető nagy harca, hogy a 
gyülekezet tagjai hazavigyenek az üzenetből. Hogy ne legyünk 
sem unalmasak, sem szárazak, sem érthetetlen, a valóságtól 
elszakadó beszédűek. Pál apostoltól ez ügyben is sokat tanulha
tunk.

Az igehirdetéshez

A múltjával néz szembe az apostol Amit lát, önmagában 
lehet érték. Sokan irigyelhették i a múltért, azokért a gyökere
kért, amelyek a zsidó sszemekben rangot jelentettek. Vallása, 
ügybuzgalma, elkötelezettsége, hovatartozásának testi jele, s a 
saját teljesítményei fölött azonban egyszer ki kellett mondania 
az ítéletet: mindaz nemcsak haszontalan egyenesen káros is! 
Múltja nem segítette Krisztus megismerését. A  í'eltámadottnak 
is át kellett törnie, mint egy erős kőfalon, az emberi szempontok 
szerint tökéletesnek látszó életén, hogy megismertesse magát, 
s kegyelmének fölmérhetetlen gazdagságát S mert Krisztus 
ismerete a legnagyobb érték, az igazi kincs, ezért nem köthetett 
kompromisszumot Pál a múlt megítélésében. Nem úgy, mint 
az a férfi, aki ma is vállalja kommunista világnézetét, akkori 
cselekedeteit, elkötelezettségét, pedig az eszme temetésén már 
túl is vagyunk. Nem is könnyű szem befordulunk azzal, ami 
az életünk volt, nem könnyű kimondani, hogy tévedtem, 
elhibáztam. „Nem bántam meg” vagy „ma is csak így dönte
nék”, sokszor szereplő szófordulatai ezek az emlékezőknek. A 
megszépítő messzeség okán, vagy mert látszólag súlyos követ
kezmények nélkül múltak el történések, vagy mert még azono
sulni tudunk a régivel, ezért váltunk könnyelművé a múlt

megítélésében? Vagy valóban az egyetlen értéket. Jézust őrizzük 
ott is? A  múltat helyesen értékelni csak Jézussal lehet, akivel 
találkozni kell, aki újat kezd. Aki szerint újonnan kell születni. 
S akkor, abban a pillanatban, a FORDULÓPONTBAN élesen 
válik el múlt és jelen és jövő!
Fordulópont, ami Pál apostollal történt, a Damaszkuszba vivő 
úton, s azóta benne mindent ez a találkozás szabott meg. A 
kegyelem, Isten szeretete átélt valóság lett, s eltűnt az önigazság 
ezernyi álarcba öltöző, értéket mutató hamissága. Pál minde
nütt vállalta, de soha elő nem írta megtérését, mint egyedüli 
formáját a hitre jutásnak. Ha valaki, ő  tudta, minden kegyelem
ből van. De világos, hogy erre a fordulópontra szükség van! 
Vagy abban bízunk, amit tettünk, vagy abban, amit kegyelem
ből nyertünk?

Gazdag programja van a jövőt tekintve mindenkinek, akinek 
Krisztus lett az igazsága. Mert a  fordulópont, a megtérés nem 
cél, az csak a kezdet Megállni, különösen is megelégedve, 
életveszélyes! Nagy a feladatunk; Krisztus ismeretében, a 
feltámadás erejében mindig előbbre lépni. A  magunk kicsinysé
gének látásában előbbre lépni, a tehetetlenségünk megélésében, 
a saját teljesítmény kárnak ítélésében előbbre lépni. Az erőtlen
ségünk örömében tovább lépni. Ne maradjon területe életünk
nek, szolgálatunknak, amiben a saját igazságunkra, vagy 
teljesítményünkre építenénk.

Egy orvos mondta; „Nekem is megvan a saját külön kis 
temetőm”. Lelki temetők is vannak, tudjuk jól. Ha saját 
igazságunkban forgunk, megnövekszik a temetőnk, még a saját 
sírunkkal is! Pál élni akar, mindenképpen el akar jutni a 
halottak feltámadására. Ezért nekifeszül a célnak, minden 
erejével fut előre! Számunkra sem az a döntő, ami mögöttünk 
van, hanem ami előttünk. Nem szám ít mennyi m ár a győzelem, 
a megtapasztalás, az eddigi alázatos engedelmesség, a ma 
számít. Ma van feladat, m a van szolgálat, de nem nekünk, de 
n o n  mi, hanem akinek helyet adunk! Ma megint vár a soha 
nem lankadó küzdelem: ezzel az apró rutin ügyecskével egy 
pillanat alatt elbánnánk, tudjuk ezt jól egyedül is! De sokszor 
vennénk, vesszük ki Jézus kezéből az irányítást ezzel az 
indokolással: „Hiszen ezt én is tudom!” Ezzel szemben a járható 
út elereszteni mindent, s hagyni Őt  aki az újat elkezdte, hogy 
be is végezze, hogy mindvégig az új életben, Kisztusban járjunk.

Sztojanovics Andráss

S Z E N T H Á R O M S Á G  Ü N N E P E  U T Á N I 
T IZ E N K E T T E D IK  V A SÁ R N A P

Róm 9,15-16

Gondolatok a Római levélről:
Pál apostol Korintusban tartózkodott (57-58 telén), hogy 

Jeruzsálembe utazzon. Remélte, hogy onnan eljut Hispániába 
és Rómába (Róm 15,22-23). A  római gyülekezetet nem ő 
alapította, helyzetét csak felületesen ismerhette, talán
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olyan embereken keresztül, mint Aquila (ApCsel 18,2). Levelé
nek néhány utalása sejteti, hogy a zsidóságból és pogányságból 
megtértek közössége nem rendelkezik önbizalommal. Hogy 
érkezését előkészítse, Fébé diakonisszával levelet küld Rómába 
(Rom 16,1), melyben előadja a zsidóság és a kereszténység 
problémáinak m egoldását A Római levél kidolgozottabb 
formája a Galata levélnek. Ha a Galata levelet Pál ap. szívből 
feltörő kiáltásának nevezzük, mellyel személyét védi, majd 
hozzáfűzi tanítását és érveit, akkor a Római levél folyamatos 
fejlődést mutat, ahol nagy fejezetek, előre 
bejelentett és újra fölvetett kérdések kapcsolódnak egybe. A 
Galata és Római levelekben Krisztus, Isten igazsága szemben 
áll azzal az igazsággal, amelyet az emberek saját erőfeszítésük
kel akarnak kiérdemelni. Pál minden erejével ellene áll a zsidók 
kevély törvényeskedésének, mert ez hiábavalóvá tenné Krisztus 
váltságművét. Anélkül, hogy tagadná az Ószövetség értékeit, 
megvonja a valódi határokat az üdvtörténet tervében. Mózes 
törvénye magában véve jó  és szent (Róm 7,12), megismertette 
az emberrel Isten akaratát, de nem adott erőt annak teljesítésé
re, tudtára adta a lelkiismeretnek, hogy van bűn, és szükséges 
az Isten segítsége. Ezt a kegyelmet Ábrahám ígéretként kapta, 
mielőtt még a törvény lett volna. Jézus pedig meghozta. Halála 
és feltámadása megszüntette a régi emberiséget, amelyet Ádám 
bűne alakított ki, és új emberiségd; teremtett, melynek ő a 
prototípusa (Róm 5,12-21). A hit által Krisztushoz ragaszkod
va és Leikétől éltetve az ember ettől fogva ingyen kapja a valódi 
igazságot és Isten akarata szerint é lhet Hitének ki kell teljesed
nie cselekedeteiben, de ezeket már a Lélek ereje végzi. így többé 
nem a törvény irányit, amire a zsidók oly büszkék voltak. Ez 
mindenki számára megközelíthető, ha a pogányságból is jön, 
csak higgyen (Róm 4,11). Az előkészítő mózesi üdvrend 
megszűnt A zsidók, akik továbbra is a törvényt akarják 
megtartani, az igazi üdvösségen kívül maradnak. Az Isten 
megengedi keménységüket hogy biztosítsa a pogányok belépé
sé t Mindazáltal nem esnek el örökre első kiválasztásuktól, 
mert az Isten hű: egyesek közülük hisznek, a többiek majd 
egykor megtérnek. Ettől kezdve Krisztus híveinek, akik zsidó 
vagy pogány származásúak, gyakorolniuk kell a szeretdd, 
egymás elhordozását Ezek azok a távlatok, melyeket felvázolt 
Pál a Galata levélben és kibontott a R ónai levélben.

Kijelöli igeszakaszunk helye és aktualitása:

A zsidó nép és az evangélium viszonyában felmerülhd a 
kérdés: nem igazságtalan az Isten, amikor különféle szerepeket 
ad, vagy különleges áldozatot követel? A  tény az: a zsidósság 
nem fogadta el Jézust és keresztáldozatát Ennek ellenére 
megfeledkezhetik-e Isten választott népéről? Mint teremtőnek, 
teljes joga van mindenhez. Mindenkinek juttat elegendő kegyel
met, hogy feladatát teljesítse, s az üdvösséget elnyelje. A 
választott nép túlzottan biztonságban tudta magát, s ezzel 
szemben mutat rá szakaszunk: a könyörülő Úron múlik 
minden. Az isteni kiválasztottság nem já r előnyökkel. Az Isten 
felé forduló hit és engedelmesség dönti el a szent kapcsolatot, 
legyen az zsidó vagy pogány. A zsidó t olyan kizárólagos 
értéknek tekintették az OT-i törvényt, nemzeti létük annyira 
hozzánőtt, hogy Isten igazi megváltó intézkedését sem akarták 
tudomásul venni. Mivel Jézus nem olyan vallásosságot hirde
tett, amely megfelelt volna az ő törvényértelmezésüknek, 
megbotránkoztak rajta és visszautasították az evangéliumot 
A pogányokban nem volt ilyen előítélet, ezért könnyebben 
lettek keresztyénné. A zsidók saját elgondolása az, hogy csak 
a mózesi törvény vezet az üdvösségre, pedig a törvény csak 
előkészület volt Krisztusra, ő  az üdvösség szerzője, s a benne 
való hit üdvözít Ez a mérce Isten szemében, ezért

igazságos örök ígérete: könyörülök, akin akarok és ahhoz 
vagyok irgalmas, aki nekem tetszik.

A textus aktualitása:

A vasárnap jellege: Isten igazít meg. Másképpen megközelít
ve: Isten teszi helyére életünket (Ahogyan Jézus is kiigazította 
a gazdag ifjút -  Márk 10,17-27, lectio) Erre bizony nagy 
szükségünk van. Sok minden össszekuszálódva van bennünk 
és körülöttünk. Nem értünk eseményeket, összefüggéseket 
egyéni és közösségi életünkben. Új lehetőségek előtt értetlenül 
állunk, alig győzzük tempóval az egyre gyorsuló időt Hol teszi 
helyre Isten a bennünk lévő zavart? A  közösségben. Templom
ban vagy családi alkalmakkor, valahányszor együtt vagyunk 
az Ő nevében egy szívvel és egy akarattal (Mt 18,20), békességre 
ju t zaklatott életünk. Isten akarata szerint való a keresztyén 
gyülekezet testvéri együttléte, ahogyan erről szépen szól a 133. 
Zsoltár is. Ha ezt feldolgozzuk igehirdetésünkben, gyülekeze
tünk megerősödésére szolgál közösségi gondolkodásában. Az 
összetartozás tudatos ápolása mintaértékűvé válhat oly nagyon 
széthúzódó világunkban! Bár minden a könyörülő Úron múlik, 
de bizonyosan áldást ad az együtt munkált szeretette, békesség
re. Hogyan végzi Atyánk könyörülő munkáját?

Klasszikus magyarázat erre: az igével, a szentségekkel, az 
énekkel és az igazsággal. Hiába próbálnánk emberi akarással 
fölébe kerekedni az előbb felsoroltaknak, nem jutnánk jobb 
eredményre. Hiszen az ige élő és ható (Zsid 4,12), képes 
lerombolni hamis elképzeléseket, gőgöt, elbizakodottságot, 
személyválogatást, ugyanakkor tud vigasztalni, bűnbánatra 
indítani, elcsendesiteni, erőt és örömöt ajándékozni.

A  hirdetett ige meghallása és megtartása juttat hitre és érteti 
meg mindenkivel Isten igazságát. (Ezért olyan nagy az igehirde
tők felelőssége!)

Isten korlátlan szabadsággal adja kegyelmét az üdvösségre, 
s ezt leginkább a szentségek által éljük át. Ki tudja „megszokni” 
a keresztség ujjongó örömét és az úrvacsora mély áhítatát? 
Mindig új és új rácsodálkozást jelent Urunk békességet szerző 
szeretetére. Az ének és az imádság pedig kifogyhatatlan 
kincsesbányánk. Emberi értelmet meghaladó módon képes 
vigasztalni, elgondolkodtatni egy-egy ének, egy-egy imádság.

Tudjuk, „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az 
építők” (Zsolt 127,1), de a hit erre azt feleli: hála Istennek! A 
hitetlenség zúgolódhat: nem igazság! Ha fáradok, ha építek, 
ha akarok, ha futok, meglegyen a jutalom! Az alázatos hívő 
lélek így sóhajt: legyen meg Atyám, a Te akaratod. Hiszen az 
a könyörület, béke, örök öröm.

Némethné Tóth Ildikó

SZEN TH Á RO M SÁ G  Ü N N EPE UTÁNI 
TIZEN H A R M A D IK  VASÁRNAP

Je l 3,1-6

„Erősítsd a többieket, akik halófélben vannak!"
Versenkénli rövid értelmezés: A látszat és a valóság ellentétét 

Isten Lelke nem hagyja szó nélkül. (1. v.) Ébredésre, szemnyi- 
togatásra, a Lélek megelevenítő tüzére van szükség az ilyen 
helyeken. (2. v.) Aki nincs felkészülve a számadásra, annál az 
ítélet úgy jön el, minta tolvaj. (3. v.) A  4. versben felcsillan a 
remény: akadnak olyanok is, akik méltók lesznek a fehér ruha 
viselésére. Maga Krisztus tanúskodik azok mellett, akiknek 
neve az örök élet könyvébe kerül. (5. v.)

A  felébredéstől a megtérésen át el lehet jutni az örök életre. 
Ez kell, hogy erőt adjon azoknak, akiknek még erősíteniükkell 
a többieket is. A szó legszorosabb értelmében itt élet-halál
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kérdésről van szó, és ebben a feladatban nekünk aktívan résszt 
kell vállalnunk.

Gondolatok az igehirdetéshez:

Mennyien megsértődnek azon, ha ilyesmiket hallanak: „A 
te korodban ez már csak így van”, „Sajnos, eljárt fölötted az 
idő”, vagy pedig: „Maga már öreg!” Ezeknél -  a sokszor 
meggondolatlan kijelentéseknél -  előfordul, hogy tulajdonkép
pen csak „szépítgetni” szeretnék a kialakult helyzetet Itt még 
szó sincs a halál megváltoztathatatlan tényéről.

Jézus szavai nem szépítgetnek: „Az a neved, hogy élsz, pedig 
halott vagy.” Nem is vetted észre, hogy meghaltál, mert az 
életedből is hiányzott m ár a lélek. Ez a rádöbbenés szörnyű 
tépelödések sorozatát indítja el az emberben: Teljesen hiábava
ló volt az életem? Nem tudtam adni senkinek semmit? A 
kárhozaté lesz mindaz, amit létrehoztam? Miért nem figyelmez
tetett engem ssenki? -  vagy Miért nem figyeltem időben a 
figyelmeztető szavakra? Elkeserítő látni és hallani azokat a 
tragédiákat, amelyek valóságosan végbemennek ezekkel a 
gondolatokkal középkorú és fiatal emberek életében, hazánk 
életében.

A „minden hiábavalósság” -  filozófiája teszi élettelenné, 
elfásulttá, közönyössé, lustává, értéktelenné az emberek életét

Miért lehetséges ez? Mert előbb hallják meg a ,diai ott vagy” 
-  kifejezést, mint a z t hogy„ az a neved, hogy élsz”. Vagyis: 
Lehetne jövőd, lehetne folytatása mindannak, amit annak 
idején nagy lelkesen elkezdtél, becsületesen végigküzdöttél. 
Lehetne jövőd -  ha időközben nem fáradtál volna bele 
mindenbe. Szükség van egy ilyen áramütésszerű mondatra: 
Vedd már észre, ha ez így folytatódik tovább = élve eltemet
nek!

Gyülekezeteink életében is szörnyű kín a halódófélben-létel. 
Ez nem a természetes elhalálozást jelenti, hanem a közönyt 
nemtörődömséget élettelenséget illetve a minden mással fog
lalkozás teljes lekötöttségét Azzal áltatjuk m agunkat hogy jól 
mennek a dolgaink, mert olyanokhoz viszonyítjuk, akiknek 
még rosszabbul megy. Ahelyett, hogy beissmeménk: ha így 
folytatódik tovább, meghalunk -  de nem a feltámadás reményé
ben! A haláltól minden ember bizonyos fokig fél. Az életveszé
lyesen gyorsan hajtó fiatalokat is megállítja egy pillanatra, ha 
barátaik balesetben halnak meg. Az értelmetlen halálesetek 
hírére a megdöbbentség vesz erőt rajtunk. Jézus azért üzen, 
hogy meghalljuk kérdését Ti is ezt akarjátok? Ti is értelmetle
nül akarjátok befejezni az életeteket?

Urunk még időben szeretne szólni: ne a letargia, a fásultság, 
a közöny, vagy éppen a teljes szétszóródottság legyen életünk 
meghatározója, hanem a krisztusi tartalommal megtöltött é let 
Nekünk tudnunk kell, és tudatnunk kell másokkal is, hogy 
van esély és lehetőség a felébredésre, a megerősödésre, hitünk 
elmélyítésére és cselekedeteink jobbá tételére. M ég mindig az 
ad esélyt nekünk, hogy Urunk é lte t igéjével, a szentségekkel, 
naponként megújuló kegyelmével. Szentlelke erejével. Sehol 
senkinek nem kell egyedül küszködnie, ha segítségül tudja hívni 
az Úr nevét Akik „halófélben” vannak, azoknak nem is jut 
már eszükbe, hogy segítségül lehetne hívni az Urat. Ezért kell 
őket reménységre, erőre, újjáéledésre biztatni, és saját példánk

kal azt a hitet erősiteni bennük, hogy élő és feltámadott, 
bűnöket megbocsátani tudó Urunk vám S ő t még jutalmat is 
igén Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak neve az élet 
könyvében lesz. Erősen bíznunk kell abban, hogy ígéreteit 
megtartó Urunk van.

A vasárnap témája: A hit cselekedetek nélkül halott

Jézus vádja így hangzik: „Nem találtam cselekedeteiteket 
teljesnek az én Istenem e lő tt” -  vagyis ezek a cselekedetek 
fakadhatnak farizeusi lelkűiéiből, számítgatásból, csupán csak 
megszokásból, de semmiképpen sem a Lélek által teremtett 
hitből. Cselekedeteink mozgatórugója minden esetben Krisztus 
mércéje kell, hogy legyen. Akinek Ő több tálentumot adott, 
annak nagyobb eredménnyel kell elszámolnia. Akinek az a 
neve, hogy él, annak nem halottak a cselekedetei!

Aki meglátja, észreveszi magán vagy másokon a hanyatlás 
je le it annak Krisztustól kapott küldetése van: „Ébredj fel és 
erősítsd a többieket akik halófélben vannak.” Csak ezt tehetjük 
mi is, hiszen sáfárok vagyunk, akiktől Urunk számonkéri, hogy 
feladatunkat maradéktalanul elvégeztük-e? Párhuzamos igénk 
(Lk 13,22-30) is arra figyelmeztet: nem a magunk mércéje 
szerint bírálnak el, hogy cselekedeteink megfelelnek-e Isten 
tetszésének, hanem a szerint: milyen igyekezet van bennünk 
arra, hogy bejuthassunk a szoros kapun.

Ebben az igyekezetben is az a fontos, hogy a jó  győzedelmes
kedjen felettünk, amelynek végső célja az örök élet elnyerése.

Koskai Erzsébet

S Z E N T H Á R O M S Á G  Ü N N EP E U T Á N I 
T IZ E N N E G Y E D IK  V A SÁ R N A P

Krisztusé vagyok-e valóban?

Róm  8,6-11

A Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap üzenete; a 
hálaadás Istennek Jézusban értem elvégzett munkájáért: -  
válaszul. Ahol azonban a test, a hústest irányít, ott ez a hálaadás 
elmarad. Istennek nem adom meg azt, ami Öt megilletné. 
Templomos emberek, akik rendsszeres igehallgatók -  de sok
szor élik, mondják -  én. Minden cselekvésüknek ez az alapja 
-  én. Önmaguk körül forgolódó emberek. Igazából meg nem 
tért emberek. Dunaegyházán, téli időben havi egy alkalommal 
férfiaknak tartunk bibliaórát. Egyszer a saját hitünk dolgairól 
beszélgettünk, a következő mondatok hangzottak el; ami most 
van, azért a pártállam a felelős. Az iparba elment falusi ifjúság 
elveszítette a gyülekezetével a kapcsolatot A környezet a 
hitetlen környezet átformálta őket. Megfélemlítésnek, csábítás
nak voltak kitéve, -  ez hatott rájuk. A  modem élet elvitte őket

Érdekes módon nem jött elő a beszélgetésben a szülők 
felelőssége. A  szülői otthon keresztyén, biblikus alapmagatartá
sa. Nem jött elő, hogy ezek a fiatalok, ha komolyan vették 
volna a hitüket akkor nem szakadtak volna el a gyülekezettől, 
Krisztustól magától. A  felelősséget könnyű másokra hárítani.

Falun egymás előtt éljük az életünket. Dolgaink mások előtt 
is ismertek. Mit látott otthon az a fiatal, akinek presbiter apja 
Nagypénteken délelőtt trágyát hordott a szőlőjébe. Vagy az a 
másik, akinek ugyancsak presbiter szülője Pünkösd hétfőjén a 
borsóját kellett leszednie és a hűtőbe elraknia, nem lehetett egy 
nappal későbbre tenni. Mindezek tudatában, ismeretében ma 
is igaz,

1. Atest gondolata a halál

Mert a hústest ember mindenestől érzéki, földi, világi. 
Minden cselekedete Isten ellenes. A hústest a bűn fészke, 
melegágya. Belőle kel ki, fogan meg a bűn. Mindennap 
szembesülünk a bűn romboló hatásával. Valamikor a falu népe 
biztonságban tudta napjait, szent volt a másik tulajdona. Ma 
falun is zárkózni kell. Áz ABC elé letámasztott drága kerékpárt 
pillanatok alatt vitte el a tolvaj. A durván letépett és összetapo
sott virág, a meggyilkolt és feldarabolt emberi test, a cselekvés 
nagysága között különbség van, de az indító rugó, a belső
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ugyanaz. Rombolni, ölni, pusztítan i Fájdalmunk a trágár 
beszéd, mely m ár kisgyerm ekek száján elhangzik Hozzák 
hazulról és hallják egym ástól és nem akarnak lemaradni 
egymástól, m ert ma ez a „sikk”.

2 Akik  testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt

Számomra komoly kérdés, hogy komolyan vesszük-e Istent? 
Komolyan vesszük-e saját bűneinket? Mert amíg az egyház 
szolgálata csak keretnek kell, kereszteléstől, a temetésig. Amíg 
csak fénykép, videófelvétel készül egy-egy keresztelésről-eskü- 
vőiől, stb. s semmi más. Amíg nem  leszek bibliaolvasó, naponta 
igével élő, imádkozó és szolgálatokat végző keresztyénné, addig 
az egész csak külsőség. Forma-tartalom nélkül. Lehet, hogy 
tetszem magamnak, s másoknak, de nem tetszem Istennek.

Ezért szükségesnek tartom, hogy az igehirdetés döbbentsen 
rá, aki hústestben él, nem kedves iá é n  előtt.

ZJsten törvényének nem engedelmeskednek

Sokaktól hallottam a kifogást,: a 10 parancsolatot nem lehet 
megtartani. Minek strapáijam magam, ha úgy sem megy?! Van, 
aki a népi bölcsesség azon mondatát mondja: a lónak négy 
lába van, mégis megbotlik. Hát akkor az ember mért ne botlana 
meg. Sőt olyan is van, aki egyenest Istent teszi felelőssé azért, 
amiért bűnös az ember, miért hagyta bűnbe esni?

A törvény Isten ajándéka számunkra. Út a rajta járóknak, 
meder a folyóvíznek. Külső kényszerrel nem megy, de akik 
Jézus Krisztusban vannak,- azok számára szóit lecke és nem 
is terhes, sőt jó  benne gyakorolnunk, élnünk.

Summásam A hústest ember élete örök ellenségeskedés 
Istennel szemben. Örök lázadás. S vajon csak azoké-e, akik 
kívülről támadják az egyházat, vagy azoké is, akik belülről 
bomlasztanak. Nemcsak politikai pártok bomlasztanak és 
marják egymást, fájó, hogy ev. egyházunkat belül is megtalál
hatók ezek az erők. S a gyülekezeten belül, akiknek élete, szavai 
nem építik, de rombolják a gyülekezetei. Textusunkban a 
hangsúly a Szentlélek Istenre, s munkájára kerül.

A Ha Isten Lelke lakik bennetek..

A hústest hatalmát, erejét a Szentlélek töri meg, s a 
bűnbocsánat által új életet, Krisztusnak engedelmeskedő életet 
munkál. A  Szentlélek által megbékélt ember életében m ár nincs 
hatalma a hústestnek, vagyis a bűnnek. A test meghalt a 
bűnnek. S él az Istennek.

A Lélek által vezetett ember veszi komolyan az Istent S éli 
örömmel, hogy Isten teremtménye. Ez a kötődés ott van 
minden napjában. így veszi ki Isten a félelmet a szívünkből a 
naponta való gondok felől. így leszek örvendező, Istennek élő 
ember. Komolyan veszem Jézust megváltó U ram at Nem 
fo g a n  feledni egy nap sem, hogy Jézus értem is meghalt, s 
értem is feltámasztatott Milyen erőforrás tudni, „velem jár 
utamon Jézus!” Komolyan veszem a Szentlélek Istent. Amikor 
imára kulcsolom a kezem, amikor kinyitom a Bibliám, amikor 
csendes perceket tartok, amikor közösségben veszek részt 
amikor igehirdetésre készülök, amikor igehirdetést hallgatok. 
Amikor Általa és Róla beszélgetek.

5 Élet és békesség lesz szívetekben

Isten népének szent feladata ebben a  világban az igazi életről 
vallani. Ez a világ azt nevezi életnek, hogy minden gátlás nélkül 
éli, élheti életét Szabadosságban él a világ. Isten népének az 
igazi szabadságról kell tudnia bizonyságot tenni. Gyakorta

elhangzik hogy nincsenek példaképek hogy a mai falaid 1 
számára nincsenek hiteles példaképek akik élete vorcé 1 
lehetne számukra. A z igaz, hogy a gyülekezeteinkbe 1  
megfogyatkoztak a h it hősei akik élete példa és vomb 1 
lehet De, s  Istennek legyen hála, vannak S  talán nem » 
mindig szem  előtt. Nem mindig a reflektorfényben. A hit ] 
egyszerű katonáit a mindennapok hit-életében meg lehet I 
találni és szavukat, életüket komolyan venni 

Az Isten szerinti élet, a lelki élet minden ismérvével 1 
megáldott éle t Nem hivalkodik é l csendben és ahová Isten 
állította, é l és dolgozik

S  azt se fe led jü k  hogy m it je len t ezeknek az emberelőid 
a békés élete, m ikor ez a világ csak panaszkodni zúgolódni 
tud  Drágaság infláció, szárazság gondok tömkelegé -  
ok lehet a zúgolódásra, ha testi em ber vagyok ha hústest 
em ber vagyok de csendes hálaadás és békesség szava 
szólal meg ott, ahol van h it a szívben, ahol Isten Lelke az úr.

40 éve vagyok a pályán. M i még Sopronban reggelire 
tejporos kávét ittunk örültünk ha jó l lakhattunk Végig 
küszködtük a Rákosi-rezsim ei s  hordtuk a másodállam
polgár megbélyegző terhét Korosztályomnak sok nyomo
rúság kijutott, s  am it e l kell mondjak a fia ta l kollégáknak 
m i örvendező és Istennek hálás szívű  szolgái vagyunk 
Hogy átélhettük ezeket az évtizedeket és még szolgálatot 
végezhettünk a gyülekezetben.

S  minden tiszteletem azoké az egyszerű gyülekezeti 
tagoké akik ugyanezt átélték a maguk módján és megma
radtak Isten gyerm ekeinek és ők tanítják imára, igére az 
unokáikat, m ert a szülők erre -  jelenleg -alkalm atlanok 

A  testi ember örökké ezt mondja, én. A  lelki ember 
Istent magasztalja, és köszöni naponta az életei az életét 

Van-e m iért hálát adni? Van, m ert tele van életünk Isten 
szeretetének je le ive l .* testi em ber ezt nem látja -m ert 
szem e csak a ba ji a rosszat látja -  a lelki ember szeme 
a jó t látja elsőnek és ezért az j ő  szava, hálaadás Istennek 
szeretetéért

Szabó István

SZEN TH Á R O M SÁ G  ÜNN EPE UTÁNI 
T IZ E N Ö T Ö D IK  VASÁRNAP

lT im  6,6-11

Gyümölcstermő Szentháromsági vasárnapon „ellenfény
ben” kell megtalálnunk az ige mondanivalóját Világméretű 
megoldhatatlannak látszó eseményekben tudva, hogy világunk 
két részre osztható: szegényekre és gazdagokra. De személyes 
életünkben sem elkerülhető a válasz. Gombamódra szaporodó 
vállalkozások közepette a cél valahol mindig az, minél többet 
gyűjteni, minél hamarabb meggazdagodni. Van, aki csak 
kívánja és várja  valamilyen különleges eseményben, van aki 
mindent m  g is tesz érte, s  az eszközökben sem válogat 
Egyházaink számára és  gyülekezeteinkben kell, hogy előkerül
jön, sőt aktualizálódjon v kérdés. Visszakapott épületek, új 
vállalkozási lehetőségek kerülnek elő, amelyeknek szintén 
vannak anyagi, de azon túlmutató kihívásai is.

Ez a  nagyot „emberi” kérdés helyes viszonyulást vár Isten 
népétől, gyülekezettől, lelkésztől. Azért, hogy ne essünk bele 
sz anyagiak veszélyes csapdájába, mely rejtettől bennünk is 
ott v a a  Ki ne szeretne gond nélkül élni, nyugodt életet. Ennek 
biztosított volta az anyagiak megléte.

Két gondolati részre osztható a textus. A  kötponli egysége
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a 6-10. vers, s a hozzá csatolt 11. vers a második egység, amely 
szinte felülnézetben szemléli a problémát, s mintha egy más 
dimenzió gazdagságát és a célba érkezés helyes útját adná meg.

Lépcsőnként haladva vizsgáljuk m eg fogalmaiban az ige 
verseit Kegyesség megelégedéssel (6. vers) Mi a haszna? 
Teljesítmény- és produktumorientált világunkban ez az egyet
len megközelítési pont. Nem magánügy, amihez senkinek nincs 
köze, hanem életszemlélet ami valóban hosszú távon jelent 
megelégedést Rohanásba, túlhajszolt életbe belerokkant embe
rek a mi környezetünkben is bőséges példával szolgálnak. A 
világba kiáltott sláger nagy cm aktuális: „Még, még, még, ennyi 
nem elég...” Hiányzik a megelégedés. Kevés a helyén lévő, 
önmagával, sorsával, helyzetével megelégedett ember. A többre 
való késztetés, a másikon való tájékozódás arra a síkos talajra 
vezet ahol előbb-ulóbb már nem mi irányítjuk az eseményeket 
hanem azok m inket Arany János mondja: „Földi ember 
kevéssel beéri, vágyait ha kevesebbre méri.”

A 7. vers értelmünkhöz szól. Nem hoztunk semmit, nem 
viszünk el semmit. Az enyém fogalma csak időleges, egyben 
látszatvalóság, aminek egyszerű korlátái vannak. M ár gyer
mekkorban megfigyelhető, amikor a még szinte beszélni sem 
tudó kisgyermek kimondja: nem adom, az enyém! felnőttként 
mosolygunk ezen, de egész életünkben magunk is így teszünk. 
Kuporgatva birtokolni akarunk. Tárgyakat személyeket s 
ügyeket

Saint-Exupery A kisherceg című művében a kisherceg talál
kozik az üzletemberrel, aki csillagjait számolja. Mit csinálsz 
ezekkel a csillagokkal? -  kérdezi tőle. Birtokolom őket, S mire 
jó ez neked? -  Arra, hogy gazdag legyek. S mire jó  a 
gazdagságod? -  Hogy más csillagokat is megvásárolhassak.

Veszedelem a gazdagság, ha nem tudunk reális, megfelelő 
Isteni bölcsességből meríteni és táplálkozni. A  legtöbbször már 
későn jövünk rá igénk megállapítására, hogy semmit sem 
vihetünk el innét ami pedig „a mienk volt”.

Mi az elég? Mire van szükségem? A 8. vers megközelítésében 
elmondhatjuk: ahány ember, annyi válasz adható. Élelem és 
ruházat mint a legszükségesebb. Ezt is kapjuk, s ez is egyre 
jobban veszélyben van. Aszályok, katasztrófák figyelmeztetnek 
ma is. Érdemes Jézus viszonyát megvizsgálni az anyagi javak
hoz, azokkal a történetekkel együtt, amelyekben emberek 
rádöbbennek Krisztus közelében kiszolgáltatott emberi életük 
valóságaira, a falakra, amelyek elválasztják őket egymástól, s 
Istentől. (Zákeus, gazdag ifjú története) Soha nem feledkezhe
tünk meg arról, amit így olvasunk: Keressétek először Isten 
országát, és minden más megadatik néktek. Ez feltételezi a 
teljes bizalmat Isten iránt, aki nem elvenni akar, hanem 
megajándékozni. Aki azt akarja, hogy ne szegényen, magunkra 
maradva, kiszolgáltatva éljük életünket, hanem teljes gazdag
sággal. Erről az a Pál beszól hitelesen, akinek nemcsak szava, 
de a gyülekezetek előtt megélt élete a próbák és nyomorúságok 
között bizonyság. Prédikációban, munkában, sőt a börtön falai 
között is.

A gazdagság másik veszélye, hogy az elválasztás mellett 
mindig csak a más kárán jöhet létre. Tehát nem magánügy. A 
prédikáció sem a pénztárcák vizsgálata, hanem ezen a ponton 
a 9. vers alapján közügy. Kísértés -  kívánság -  pusztulás. 
Menetrendszerű, egymásból következő fogalmak. Ingoványos 
mocsár, amelyből, ha valaki belekerül, a maga erejéből nehezen 
jut ki. Mert aki a pénzért mindent megtesz, az a pénzért előbb- 
utóbb mindent meg fog tenni. „A pénz beszél” elv mindenre 
képessé tesz, és ez csak gyors, eszközökben nem válogató 
megoldások sorát mutatja. Mert aki elindul a lejtőn, annak 
szinte lehetetlen a megállás. És itt már valóban nem pénzkérdés, 
hanem szívügy. „Amíg valaki a gazdagságát a lába alatt tartja, 
nem fenyegeti veszély, de ha felér a szívéhez, élve temeti el” -  
(Spurgeon). A 10. vers a legvégső következtetést vonja le, 
amikor kimondja: minden rossz gyökere a pénz szerelme.

Bizonyítékok a m a is dúló véres háborúk, leigázott nemzetek, 
éhező tömegek és a sok szenvedés. A legmélyén végül is az 
anyagi dolgok dominálnak, melyek elnyomják az emberi 
érzéseket, sőt a szeretetet is gyűlöletté teszik.

Nem kerülhetem meg a lelkészi szolgálat területét sem, hisz 
a lelkész is a „piacról” él.

Magam is kaptam már olyan csábítást, hogy a második 
kérdés a más gyülekezetben való szolgálatra hívásnál az volt: 
mennyit keresel? -  M ég a választ sem várták meg, azonnal a 
dupláját ígérték. Itt, s más helyen is ez m ár valóban hitkérdés. 
Ki az, aki küldött, milyen céllal, feladattal, s kihez? Tudom-e 
rábízni magam Istenre, akinek minden a kezében van, s aki 
mindent megtehet Nem csak üres szó. hanem élő valóság, 
hogy csak ott van siker, eredmény és gazdagság, ahol valaki 
tud adni, s a legnagyobb kincs, a szeretet birtokába jutni, és 
élni azzal.

A harmadik világ egy gondolkodójának a tollából olvastam 
az ő látásukat amelyben kifejtik, hogy a gazdag népeké Jézus, 
s a szegény népeké az Ő keresztje. A kettő egymás nélkül 
értelmetlen, s ezért elválaszthatatlan.

A fordulat igénk csatolt 11. verse. Te pedig! A szép 
gondolatok, az általános igazságok tapasztalati ténye után 
rajtunk a sor. Levonni a konzekvenciát devalváló látszatbiz
tonságot nyújtó anyagiak helyett feltöltődni mással. Kerüld 
ezeket! Jelenti azt, hogy nem élhetünk a világon kívül, de 
visszaélnünk sem szabad a kapott lehetőségekkel. A prédikáci
ónak is ki kell térni arra, hogy az elvett helyett mást adjunk. 
Ezért kell súlypontossá tenni a személyességben a törekedj 
kifejezést

Törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatos
ságra, szelídségre!

Mindenki a maga helyén saját szolgálatában látja, mit kell 
kiemelnie. Törekedj igazságra! Azt jelenti, hogy Isten igazságá
ra, ami tiszteletben tartja a másik érdekét a parancsolatok 
tükrében, nem túlértékelve saját igazságunkat Törekedj ke
gyességre, képmutatás nélküli életre, nem szerepjátszásra, ha
nem hiteles bizonyságtételre. Törekedj hitre. Értelemmel elfo
gadni Isten ajándékait, hinni és tudni, hogy semmi sem véletlen 
Törekedj szeretetre! E  legkézzelfoghatóbb szolgálat amelyre 
soha nem fizethet rá az ember. A legjobb befektetés, mely 
megtermi a maga gyümölcseit. Törekedj állhatatosságra! A 
meggazdagodást csak így lehet lelki síkon elérni. A  rohanó, 
semmire időt nem engedő dolgok után állhatatosnak lenni az 
Ő ügyében Törekedj szelídségre! Ő nem erőszakos, hanem 
lehetőséget kínál. Szelíden és alázatosan hív.

Én ekként ajánlom a 286. számú éneket, mely tartalmában 
kifejezi igénk gondolatait!

Kiss János 
Kecskemét

S Z E N T H Á R O M S Á G  Ü N N E P E  U T Á N I 
T IZ E N H A T O D IK  V A SÁ R N A P

K ol 3,1-7

Szónoki kérdéssel kezdi Pál apostol ennek a levelének ezt a 
részét. A  „ha” kezdéssel megállapítja, hogy Kolosséba már 
eljutott az evangélium. M ár gyümölcseit is teremték ennek a 
kegyelemnek, ebben a gyülekezetben Az induló közösséget 
megzavarták a tévtanítók. Ők a teremtett világot, a kozmoszt, 
a természetet állították a gondolkodás középpontj ába. Ezt a 
teremtett világot szerették volna legyőzni, birtokba venni -  erre 
az embernek küldetése is van Istentől - ,  a tanításuk tévedése 
az volt, amikor azt állították, hogy ehhez a világhoz kell 
igazodni. A  tévtanítók azt tanították, hogy a sors kínzó 
kérdéseire a világ megismeréseiből jön  a válasz. Ez a gondolko
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dás a gyülekezet pogány múltjából ered. Pál apostol ezért használja 
a Krisztusban való megújulásra a meghalás és feltámadás szava
kat Itt valami elmúlt, visszavonhatatlanul lezárult. A keresztséggel 
Krisztus uralma alá került az életünk. Keresztyénségünk, Isten- 
gyermekiségünk, egyszerre egy nagy áldás és egy életre szóló 
feladat is. Ismeijük a közmondást: mondd meg a neved, megmon
dom ki vagy. Ugyanakkor a név kötelez és hordoz. A keresztség 
által, Krisztussal, a győztessel kerültünk közösségbe. Ezzel felsza
badultunk a világ szolgálata alól. Nem kerültünk ki a világból, 
csak a világ uralma helyett Krisztus vezetése alá került az életünk. 
Krisztusban látom, hogy a világ Isten teremtménye, s így veszem 
kezembe a világ elemeit. Rajtuk keresztül a teremtőt látom és az 
üdvösséget Istentől várom. A vüágnak való meghalást sokan 
félreértették. A világtól való elfordulást, a világból való kivonulást 
tették életük céljává. Így mégis egy különös függő helyzetbe 
kerültek a világtól. Ezzel szemben, aki egyedül Krisztustól várja 
élete kiteljesedését és az üdvösséget, az bátran élhet a világ 
elemeivel. Mindazzal, amit a világban Istentől kapott, bátran 
szolgálhat embertársainak.

Ezt a szabadságot Krisztusban kapjuk meg, ha hozzá szabjuk 
az életünket. A meghalás a világ elemeinek, önmagában még 
negatívum. Pozitívummá akkor válik, ha Krisztussal járva új életre 
kelünk.

A Krisztusban való feltámadásról múlt időben ír az apostol. 
Ezt arra alapozza, hogy Krisztus már feltámadt. 0  már révben 
van, ha hozzá kötöm az életemet, nincs kétség, hogy merre tartok. 
A keresztség által Isten megszabadít a bűn és a halál uralmától 
és új életet ad. (KONF. KÁTÉ) Most már nem az lesz a 
meghatározó, hogy egyszer meghalok, csak addig tartson ki a 
becsületem, s akkor mindennek vége. Krisztussal tudom, hogy 
lesz feltámadás, színről-színre találkozás, számadás -  és ez határoz
za meg cselekedeteimet.

A „fent és lent” Pálnál nem a létezés és nem létezés bizonyos 
területeit jelenti, hanem tájékozódási pontokat. Olyan pontokat, 
amelyekhez életünket szabhatjuk. A fent ott van, ahol Isten. Őt 
pedig nem köthetjük térhez és időhöz. A lent pedig ott van, ami 
nem Krisztus szerint való. Az ég többé már nem fent, hanem itt 
a földön is lehet. A kérdés csupán az, hogy valami Isten szerint 
való, vagy nem. Az odafent valókra való törekvés, nem jelenti 
földi feladataink elhanyagolását. Hiszen ezek a feladatok Istentől 
kapott megbízatások: hivatás, család. Hűséges elvégzésükkel neki 
szolgálok. Ezek végzése közben törekedjem megvalósítani azt, ami 
az Ó feladata.

A keresztyén élet egy rejtett élet. Elrejtve Krisztusban, hogy 
senki el ne lophassa, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet ... nem választhat el minket Isten szeretetétől, ami 
megjelent a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38-39.) 
Elrejtett élet a keresztyén élet, mert itt él a földön, de nem a 
világhoz és nem a világ erkölcseihez igazodik.

Mint a kő a folyóban, sodorja a víz, alakítja is, de belül száraz 
marad. Elrejtett élet a keresztyén élet, mert nem látható rajta Isten 
eljövendő dicsősége.

A most és a majdani között eltéphetetlen kapcsolat van. Úton 
vagyunk és az úton a feladatunk, hogy megmaradjunk a cél felé 
vezető menetelés közben. Ilyen bűnlistákat máshol is találunk a 
Bibliában, ezek miatt már itt a földön is utolér minket Isten 
haragja, ezért olyan kemény az apostol, öljétek meg tehát tagjaito
kat, mármint a földieket. Jézus is erre biztat a Hegyi Beszédben, 
„Ha jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert 
jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested 
vettetik a gyehennára.” Mt 5,29. Ez a harc elkísér minket egész 
utunkon. (Dr. Cserháti S. könyve)

Az ige menete: Kihez tartozik az életem? Első parancsolat 
magyarázata. Mindenkinek van Istene! Ki az én Istenem?
Vázlat

Könnyebb egy eredményt elérni, mint azt megtartani. Köny- 
nyebb szivünk választottját az oltár elé vezetni, mint naponta a 
boldog életet számára biztosítani. Az elért cél pedig kötelez és 
hordoz.

1. A Krisztusban való új élet, egy életre szóló megbízatás. A  
95 tétel bevezetése a naponkénti megtérésre hiv. Nincs befejezett  
keresztyén élet. Életünk egy gyümölcs, amely mindaddig érlelődik,  
amíg lehull majd a fáról. S ez az élet egyszeri és megismételhetetlen,  
Ez benne a szörnyű, de ez benne a szép és ez adja neki a pátoszt

2. A cél. Péter apostol kétségbeesve omlott Jézus lábai elé: „Menj  
el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram”. Lk 5,8. Bűnös,  
vagyis célt tévesztett. Nekem eddig az volt a célom, minél több  
halat fogjak, becsapjam Mátét, és magas áron eladjam a piacon.  
Amikor itt egyszerre ennyi hal van, ez a cél értelmét vesziti. De 
Jézus új célt felülről jövő célt ad neki. Hova tart a Te célod? Pál  
apostol, amikor meglátta az új célt, a régit károsnak és szemétnek 
ítélte.

3. Elrejtve. Keresztyén életünknek egy rejtett tartaléka, hogy 
Jézusban élünk. S ez az isteni kapcsolat hat bennünk. Isten 
Szentlelke vezeti a mi életünket.

4. Korunk bűnlajstromai sem rosszabbak a Kol 3,5-6-ban 
leírtaknál. A becsület, erkölcs csak jelszó maradt, korunkban is. 
Késhegyig menő harc azokkal a bűnökkel, amelyek szembefordí
tanak Istennel. Csak így maradhatunk meg az úton.

Befejezés: A küzdelem azonban nem reménytelen. „Velem 
vándorol utamon Jézus, Gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít 
engem a célhoz, Ő a győztes hű vezér, Ő a győzelmes hű vezér. 
(ÉK 459.1)”

Szabó Vilmos 
Kiskőrös

SZEN THÁ ROM SÁ G  ÜNN EPE UTÁNI 
T IZ E N H E T E D IK  VASÁRNAP

lK o r 12,12-26

„Egy test -  sok tagja van”

Az alapigéről
Pál apostol második missziói útján érkezett Korinthusba, a 

Kr.e. 146-ban a rómaiak által elpusztított, de Julius Caesar által 
újjáépíttetett, a kikötőjéről és iskoláiról, gazdagaságáról és szaba
dosságáról ismert görög városba.

A több mint félmilliós lélekszámú világvárosban másfél évig 
végezte missziói munkáját, melynek eredményeként virágzó gyüle
kezet létesült Korinthusban.

Az apostol sajnálatosan kényszerű távozása után is figyelemmel 
kísérte a gyülekezet életét, s több levelet küldött a gyülekezetnek. 
Örült annak, hogy a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött 
bennük, s nincs hiányuk semmiféle kegyelmi ajándékban. (lKor 
1, 6-7.) De szomorkodott is, midőn értesült a gyülekezetben 
kialakult bajokról, többek között a szabadosságról és pártosko- 
dásról. Éppen ezért nagyon fontosnak tartotta, hogy intse, s jó 
irányba vezesse a gyülekezetét. Hogy megtantsa őket az igaz, 
helyes keresztyén életre, a különbözőségben való egységre.

Menenius Agrippa példázata a test egységéről közismert volt 
az ókorban. Nincs abban semmi különös, hogy az apostol ezt a 
példázatot is felhasználta missziói, gyülekezetépítő, tanító munká
jában. Meglepő azonban, ahogyan alkalmazza a képet.

Nem azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint egy test, hanem, 
hogy a Krisztus teste. Krisztus nem elérhetetlen távolságban, a 
csillagok fölött, hanem a gyülekezetben van jelen. Amit Jézus 
mennybemenetele előtt mondott: „Veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig” -  a gyülekezetben valósul. Krisztus a Szentlélek 
által a gyülekezetben, mint saját templomában van „otthon”. A 
gyülekezet által szól, szeret, segít, gyógyít, üdvözít.

A gyülekezet, az egyház, a Krisztus teste sok tagból áll. A tagok 
különböznek egymástól. Mindegyik tag egyformán fontos része 
a testnek. Mindegyiknek sajátos funkciója, feladata van, s azt kell 
elvégeznie, mert csak így működik zavartalanul az egész test A 
tagoknak nincs, nem lehet önálló életük, csak mint a test tagjai 
élhetnek.



Hogyan jött létre, s hogyan él a Krisztus titokzatos teste, az 
egyház? A Szentlélek által.

„Egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk.,. 
egy Lélekkel itattattunk meg.” (lKor 12, 13.) Az egyház, a 
gyülekezet ott születik, ott él, ahol a Lélek munkálkodik, ahol a 
keresztség szentségében, és a Lélek ajándékaiban részesülnek.

A kijelölt alapigét tartalmazó fejezetben az apostol részletesen 
szól a kegyelmi ajándékokról, azok sokféleségéről. Ezek mindegyi
ke azért adatik, hogy aki kapja, szolgáljon vele az egész Krisztus- 
test, az egyház javára.

Miután a Lélek bőségesen osztogatja sokféle ajándékát, s az 
egyház minden tagjának nyújt valamit, egy tag sem lehet felfuval- 
kodott, se kisebbrendűségi érzéstől sem kell senkinek szenvednie.

Az egyházban, a gyülekezetben mindig akkor és ott következik 
be romlás, szakadás, amikor és ahol valamelyik lelki ajándékot a 
többi fölébe helyezik, túlhangsúlyozzák.

A szószék felé
Századunk elején nem keltett meglepetést egy jónevű teológus

nak az a véleménye, hogy a XX. század az egyház százada lesz.
A század végéhez közeledve elmondhatjuk, hogy ez a feltevés 

nem igazolódott. Századunkról sok mindent elmondhatunk, sok
féle jelzővel illethetjük, de semmiféleképpen sem állíthatjuk, hogy 
a XX. század az egyház százada. Ennek ellenére igaz, hogy az 
egyház élete, szolgálata mind a mai napig jelentős tényező a század 
életében.

De mi is az egyház? Mit mondanak róla, minek tartják, hogyan 
ítélik meg a rajta kívülállók? Izgalmas kérdés. De most nem ez a 
fű kérdés, hanem az. hogy a Szentírás mit tanít, s annak alapján 
mit hiszünk, mit vallunk az egyházról mi, az egyház tagjai.

1. Az egyház Krisztus teste
Nem pasztán jószándékú emberek önkéntes táisasága. Nem 

bizonyos célok, feladatok elvégzésére szövetkezett társulás. Nem 
hagyományápoló, a múlton merengő, s a jelen feladatait nem 
vállaló zárt közösség. Nem a világtól félrevonuló, azzal mitsem 
törődő férfiak és nők kolostora. Nem egy megkövesedett, idejét
múlt intézmény.

Az egyház a Szentlélek által elhívottak és megajándékozottak 
közössége. Egy test. amelynek sok tagja van. Minden tagnak 
megvan a maga funkciója, feladata. És minden funkciója egyaránt 
fontos.

Az. egyházban senki sem gondolhatja, hogy csak ő a fontos. 
Az ő munkája, szerepe a meghatározó. De azt sem mondhatja 
senki sem. hogy rá nincs szükség, az ő munkája felesleges. Isten 
mindenkit megbíz és fel is készít a szolgálatra.

Tudatában vagyunk-e mindig annak, hogy mik vagyunk? Mit 
kaptunk Urunktól és mi célból? El tudjuk-e fogadni a különböző
ségeket? El tudjuk-e viselni Jézus más akoltól való juharnak a 
szagát? Törekszünk-e tudatosan a mind teljesebb, igazi egységre?

2. A keresztség által lettünk Krisztus egyházának tagjai

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki 
és rendeltelek titeket arra, hogy clmenjetek és gyümölcsöt teremje
tek” -  mondotta Jézas tanítványainak.

A Szentlélek által ragad meg bennünket és hív az Úr az ő 
követésére, és a keresztség által tesz testének, az egyháznak 
tagjaivá. A keresztség révén a megkeresztelt hivők elválaszthatat
lanul ősszelartoznak. Nem kölcsönös megállapodás, sem valami
ben „vérszerződés”, hanem az Úr Jézas Krisztus vére, halála és 
feltámadása alapján. így lettünk és vagyunk egymásnak testvérei.

A kérdés, testvérekként élünk-e egy-cgy gyülekezetben, és 
testvérekként élnek-e a különféle gyülekezetek, egyházak? Bűnbá
nattal kell elismernünk és megvillanunk, hogy ezen a téren sok 
a mulasztásunk, vétkünk.

3. Gondoskodnunk kell egymásról

Az emberi test tagjai kölcsönösen szolgálják egymást. Minde
gyik tag azt teszi, ami a rendeltetése. Amíg ez történik, addig ép,
egészséges az egész test.

A gyülekezet, az egyház is csak úgy teljesítheti küldetését, ha 
minden tagja megcsclekszi, teljesíti feladatát.

Minden gyülekezet olyan erős, amilyen erősek hitben és a 
szeretet szolgálatában az egyes tagok. Baj van ott, ahol a 
gyülekezeti tagok mintegy a lelátóról nézik, hogy mi történik a 
gyülekezetben. Ahol nem vállalnak részt a közös teherhordozás- 
ban. Ahol nem gondoskodnak egymásról. Ahol az erősebb nem 
szolgálja a gyengébbet Ez a megállapítás érvényes az egyházak 
közötti kapcsolatra is.

Az alapige fényében a Szentlélek megvilágosító munkája révén 
nem csak az egyház nyomorúsága, szegénysége lesz látható, hanem 
az egyház gazdagsága és szépsége is felragyog. Úgy, ahogyan ezt 
Túrmezei Erzsébet „A titokzatos test” c. versében oly szépen 
megfogalmazta:

„Egy test...
Egyik kezével könnyeket töröl, 
másik kezével sebeket kötöz, 

a harmadikkal utat épít •
szívektől szívekig.

Mind dolgozik...

Egy test...
Egyik szájával gyermeket tanít, 

másik szájával szenvedőt vigasztal, 
a harmadikkal békít, 

a negyedikkel szegények szívének 
hirdettetik az evangélium.

Egy test...
Idáig érzem, ha egy tagja fáj... 

valahol messze... túl a tengeren.
És ha szenvedek, szenved mind velem.

Megerősödik, ha erős vagyok.
Parányi tag a csodálatos testen, 
hadd énekeljek arról boldogan, 

milyen kicsivé válnak 
együtt vállalt bajok, 

milyen naggyá együtt az örömök!
Eltűnnek a határok!

Ez a csoda örök, 
szent és határtalan!

Örülj, parányi tag, a nagy titoknak:
Egy test, sok tagja van!"

T áborszky László
SZEN THÁ ROM SÁ G  ÜNNEPE UTÁNI 

TIZEN N Y O LC A D IK  VASÁRNAP

ÍJn  3,18-24

Vcöreös Imre János iratai kommentárja jó segítséget ad a szöveg 
megértéséhez, teológiai magyarázatához, én ezekre nem térek ki. 
A prédikációhoz jó tudni ezekről, de nem ezeket prédikáljuk.

A szerző -  János apostol -  stílusa, gondolkodása arra késztet, 
hogy az eredeti görög szöveget se hanyagoljuk el. Árnyaltabban, 
biblikusabban tájékozódunk az „üzenet” keresésében.

18.v. a SZERETNI ige kifejezésére a görög nyelv 3 fogalmat 
is használ, itt az AGAPAÓ szerepel, ami a klasszikus görög 
nyelvben kevésbé jelentős, de a bibliai szóhasználatban sajátos 
jelentésű: Istennek Krisztus által megnyilvánuló, világmentő szerc- 
tete. Ajándékozó, mások javát szolgáló. ÍJn 3,16: „abból ismerjük



meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk.” 3,17: „aki pedig 
világi javakkal rendelkezik és elnézi, hogy a testvére szükséget 
szenved, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?”

18-19.V. az IGAZSÁG szava az ALÉTHEIA, ami érvényben 
van, valáság. Az ilyen valóság Jánosnál a keresztyénségnek a Jézus 
által feltárt, kijelentett igazsága. így az „igazságból való” kifejezés 
az igazságból származni, annak tulajdonságát hordozni, a Krisz
tussal van összefüggésben: Jn 14,6 a hit forrása Jézus Krisztus, Ő 
az igazság és az élet, aki Vele közösségbe kerül, az az igazságból 
való.

Azzal fogjuk BIZTATNI a szivünket... PEITHÓ rávenni, maga 
oldalára állítani, meggyőzni, lecsendesíteni jelentéseket is hordoz
za. SZÍV -  KARDIA szó Jánosnál a lelkiismeretet helyettesíti.

21. v. BIZALOM -  PARRÉSIA bizalomteli nyíltság, őszinteség.
22. v. PARANCS -  ENTOLÉ konkrét parancsolat, a nomosz

-  törvény konkretizálódása, a Jézus tanításából, tetteiből követke
ző cselekvés. Jézus a parancsolatok summáját az Isten és a felebarát 
iránti szeleteiben látja. ARESZTOSZ tetsző, kellemes, kedves, 
helyes.

23. v. valakinek nevében hinni -  bízni abban, hogy1 joggal az a 
neve s tényleg az, ami a neve (Daxer-Kiss szótár).

A levélen belüli megszólítás is jelez valamit: viszonyt, gondolko
zást. Itt kétszer is. A személyességet hangsúlyozza. Nem elvi, 
elméleti eszmefuttatásról van itt szó, hanem gyakorlati útbaigazí
tásról, intésről és személyes bizonyságtételről. Ezt pedig a valósá
gos élet tényleges problémái hívták elő.

A megszólitás módja, meghittsége (gyermekeim, szeretteim) egy 
gyakorló lelkipásztor, közismert tekintély bizalmát mutatja, aki 
tudja, hogy nincs szüksége nagy’ győzködésre, hanem a keresztyén 
élet lényegének megfogalmazására.

A megszólítás oka, háttere a felebarát szociális ínsége fölötti 
közöny. Az nem derül ki, hogy ez kikre vonatkozik, de a megléte 
rntő jel, több felelősségre sarkall. Komolyan vegyék a hitüket és 
lehetségesnek a megoldást.

Krisztus egyetlen üzenete (AGGELIA) megbízatása, parancsa
-  amit kezdettől hallottak (3,11), hogy szeressük egymást. Valósá
gosan. segítő módon -  nem úgy mint Káin -  s ez úgy lehetséges, 
ha élő kapcsolat van Istennel: hiszünk és engedelmeskedünk 
(szeretünk). Láthatatlan, isteni valóság köti össze életük mélyén 
a Krisztusban hívő emliereket: az Istentől jövő szeretet. Ez pedig 
tetté válik: áldozatos, segítő, másokért élő, cselekvő szeretetté.

János apostol az isteni (krisztusi) szeretet szemtanúja (1,1), 
Amikor látja a gyülekezetekben ennek lanyhulását, hiányát, 
apostoli kötelességének tudja ezt szóvátenni, xámutatni az okára: 
az Istennel való közösség meglazulására (sötétségben járás) és 
erősíteni ezt a közösséget, a hit és szeretet együttes megélését. A 
gyülekezet élete a közös hit és a testvéri szeretet. Isten szcrctetét 
elfogadni és továbbadni. Ahol igazi hit van, ott megújult erkölcsi 
élet is van.

A szeretet mérlegére keiül egyén -  egyház -  gyülekezet.
Az apostol ismeri emberi gyarlóságunkat és gyengeségünket, 

hogy á könnyebb utat választjuk, beszélünk, szóval intézzük el 
azt. amit tennünk kellene. De nemcsak a felebarát számára fontos 
a cselekedet, nekünk is: ez igazolja, hogy Krisztushoz tartozunk. 
És így7, ha vannak is hiányosságok életünkben -  mert mindig 
lesznek -  Isten mégis használni tud műiket.

Élettapasztalat, hogy' vádol a szív, a lelkiismeret. Az isteni 
követelmény olyan nagy, hogy beleremeg az ember. A kegyelmes, 
szerető Isten nagysága, megértő szeretete életünk irgalmas magya
rázata. A bizalom a keresztyén ember imádkozó alapállása.

Az Istennek való engedelmesség a Lélek munkája. Emberileg 
mindig alkalmatlanok vagyunk a szolgálatra, de ha megértjük 
Isten szeretetét és komolyan vesszük, akkor 0  elvégzi bennünk is.

JÁRNUNK ELHIVATÁSUNKHOZ MÉLTÓAN fogalmaz
za meg Ágandánk mostantól 6 vasárnap igei mondanivalóját s a 
mai vasárnapon ezen belül: szeretetben.

Mivel a szeretettel már sokszor visszaéltek, vetődik fel a kérdés: 
melyik a valódi, az igazi szeretet? Úgy írhatjuk körül, hogy amelyik, 
„nem emberi”, nem az emberből fakad, nem ő találja ki, hogy mi 
kell a másiknak, nem fantázia, elképzelés, nem okoskodik, hogy 
ez vagy az lenne a jó, hanem az élő, feltámadt Úrnak, Jézus 
Krisztusnak engedelmeskedik, követi Őt, „rátalál a helyes megol
dásra".

Keresztyének számára egy igazi, valódi szeretet van: a krisztusi, 
a Krisztustól tanult szeretet. „Új parancsolatot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást; ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 
szerességek egymást (Jn 13,34). Krisztus szeretete pedig a Keresz
ten mutatkozott meg legjobban. Nem Péter halt meg, bár fogadko- 
zott, hogy kész az életét is odaadni Mesteréért, hanem a Mestere 
mindnyájunkért. És amikor feltámadt, újra megkereste elbukott 
tanítványát: ha szeretsz engem, legeltesd az én juhaimat! (Jn 21). 
Ez a legeltetés akkor igazi, ha táplálékot, gondoskodást jelent.

Isten mindenkire bízott valakit: szülőre gyermekét, gyermekre 
szülőt, nagyszülőt, testvérre a testvért, szomszédra a szomszédot, 
felebarátra a felebarátot.

A gyülekezetben külön feladatok is vannak: elhagyottak, magá- 
nosak, vergődők, szenvedélyek rabságába keveredettek, öngyil
kossággal megkísértettek, csalódottak, kiábrándultak. Vajon ész- 
reveszi-e őket valaki, tud-e egy jó szót mondani úgy, hogy az nem 
marad csak szó, hanem odaállás melléje.

Jáijunk elhivatásunkhoz méltóan, keresztyén-krisztusi hitünk
höz méltóan.

1. valóságos isteni szeretettel szeressünk. Pál a szeretetet kéri 
számon (1 Kor 13,1) János a hangoztatott szeretetben is látja a 
hiányosságot. Többre van szükség: valódi segítségre, áldozatos 
odaadásra. (Váci: Nem elég!)

2. Istentől kérjük a világosságot és az erőt. Olyan kicsi a mi 
látásunk, megértésünk, de Isten elfogad bennünket, fel akar 
használni a kegyelmi ajándékok továbbadásában, a Pásztor nélküli 
nyáj gondozásában.

3. Éljünk mi is Isten igéjével, szentségeivel és a Lélek elvezet 
minden igazságra. Elvégzi bennünk a felebarátínségének megérté
sét és a segítés szükségét éppenúgy, mint a segítés módjának 
megtalálását és annak véghezvitelét.

K ovács Pál

SZEN TH Á RO M SÁ G  ÜNNEPE UTÁNI 
TIZ EN K IL EN C ED C IK  VASÁRNAP 

ApCcel 20, 32-35

Efezus
Efezus, a római Asia tartomány székhelye az Égci-tenger 

kisázsiai partján, régi és fontos kereskedelmi utak csomópontján 
feküdt és nagykultúrájú élénk forgalmú, gazdag város volt. Az 
efezusi gyülekezet Pál missziói munkájának gyümölcse. Három 
évig tanított ebben a gyülekezetben. Nem látszik igazoltnak, amit 
Pál a fejezet 25. versében ír hogy7 tudniillik "közületek... többé 
nem látja arcomat senki" mert az apostolnak még van találkozása 
az efezusiakkal. Az első század végén megnő a város politikai 
tekintélye. A Jelenések könyvében úgy tudósít bennünket János 
a gyülekezetről, hogy nincs már meg bennük az első szeretet, mégis 
sok pozitívumot ír életükről.

A textus
Textusunk része annak a búcsúbeszédnek, melyet Pál apostol 

Milétoszban mond az efezusi gyülekezet véneinek. Exegetikai és 
fordítási szempontból a textus nem okoz különös nehézséget. A 
35. vers az 1962-es Lelkipásztor szerint, Bodrog Miklós fordításá
ban „Boldogabb (vagy7: üdvösségesebb) dolog adni, mint kapni.”



Az egész búcsúbeszédben és benne textusunkban is viszonylag 
sokat beszél az apostol saját személyéről és szolgálatáról. Mégis 
nyilvánvaló, hogy nem önmagát állítja előtérbe. Igehirdetésének 
tartalma megtérésre hívó szó és hitre való felhívás. Bizonyságtéte
lének középpontjában áll az Isten országa evangéliuma. Külön is 
hangsúlyozza, Isten teljes akaratát hirdeti

Tudja is, hogy a gyülekezet életének biztosítéka Isten kegyelmes 
szeretete, az ő üdvözítő akarata. Ő építheti fel a jelenvaló világban 
az egyházat és ő adhatja az örökséget az eljövendő világban. Az 
Isteni kegyelemre az ember válasza a hittel való elfogadás, melyből 
azután következhetnek az új élet gyümölcsei. Az előttünk lévő 
textusból azonban hiányzik a döntésre való utalás. A következmé
nyeket látjuk, melyet Pál a saját személyén mutat be.

Önmagunk felé

Félnék attól, hogy az igehirdetésben önmagunkat példaképül 
állítsuk a gyülekezet elé. Inkább végig kellene gondolni magunk 
számára mindazt, amit Pál önmagával kapcsolatban leír.

1. Teljes alázatossággal könnyek és megpróbáltatások között 
is tudunk-e az Úrnak szolgálni?

2. Valamely szolgálati helyen tudunk-e három, vagy több évig 
is éjjel-nappal könnyek között végezni az intés szolgálatát, melyben 
nem igazságunk érvényre juttatása a fontos, hanem a szánó szeretet 
azok irán,t akik még nem értették meg az evangélium titkát és 
sok tévelygéssel járó életükben szenvedést okoznak maguknak és 
másoknak.

3. Egy kicsit tágabban kezelve a 34-35. veiset, van-e szabadsá
gunk arra, hogy szolgálatunk végzése közben ne legyen folyton 
visszatérő gondolatunk, megéri-c a mai világban ezért a pénzért 
(sokért, vagy kevésért) végezni ezt a munkát, jut-e hely szívünkben 
az erőtlenekről való gondoskodásra.

4. A tömegesen jelentkező nyomorultak láttán átéltük-e: „na
gyobb boldogság adni, mint kapni”.

A gyülekezet felé

Valószínű nem egyetlen istentiszteleten valósul meg Isten teljes 
igéjének hirdetése, de célul kell tűzni magunk elé, hogy' a féligazsá
goktól hangos világban mi Isten teljesigéjének hirdetői legyünk, 
mégpedig úgy, hogy a teljes Szentírás alapján Krisztusról teszünk 
bizonyságot.

Pált Milétoszban csupa egyházi elöljáró hallgatta, akiket ismert, 
s akik előtt hangsúlyozta: Isten teljes akaratára kell odafigyelni. 
Előre látta: lesznek közöttük olyanok, akik részigazságok, vagyis 
hamisságok hirdetőivé válnak, mert saját dicsőségüket keresik. 
Gyülekezetünk tagjai sokszor elnézőek önmagukkal és családtag
jaikkal szemben még akkor is, ha egyébként törvényeskedő 
magatartásukkal másoknál megakadályozzák a hitben való növe
kedést.

A gyülekezetre nézve feltétlenül látni kell és helyes mértékkel 
megszólaltatni, mennyire kötnek bennünket az anyagiak, akár 
nagy vágyakozással, erőbedobással és ügyeskedéssel törekszünk 
arra, hogy megszerezzük, akár keserű irigységgel, Isten ellen való 
lázadással, nekünk miért nincs annyi? Érdemes lenne a templom
padokra letenni egy kérdőívet a következő kérdésekkel. Szoktál-e 
adakozni? Boldog vagy-e, ha adakozol? Adtál-e már valakinek 
olyan sokat, ami után erősen gondolnod kellett arra, talán nem 
kellett volna ennyit, de mégis megérte? Szánod-e a koldust? Mire 
gondolsz, ha valaki szép új házat épít? Örülsz-e amikor megaján
dékoznak? Hol van a kincsed? Jobb adni mint kapni? Le lehetne 
zárni az igével, „mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is”.

Vázlat

Dolgozz Isten tetszésére!
1. Istennek tetsző munka az, ha hiszünk Jézusban, aki értünk 

fáradozott és életét adta a kereszten.

2. Istennek tetsző munka az, ha meglátjuk, kikért kell nekünk 
fáradozni és áldozatot hozni.

3. Istennek tetsző munka az, ha könyörgünk a vüág nyomorult
jaiért, a világ hatalmasaiért és azért, hogy közülük minél többen 
felismerjék: igazi és eredményes változás csak azoknak életében 
történik, akik megértik az Isten országa evangéliumát és azt, hogy 
üdvösségesebb dolog adni mint kapni.

Bozorády Zoltán

SZEN THÁ ROM SÁ G  ÜNNEPE UTÁNI 
HUSZADIK VASÁRNAP 

2Thcssz 2,13-17

Vigasztalás és reménység Krisztusban

Sok kérdésben bizonytalan gyülekezetnek szól Pál apostol 
levele. Főleg a jövő bizonytalansága izgatja a thesszalonikai 
gyülekezetei és az a kérdés, mi a tennivalójuk, amikor Krisztus 
visszajövetelét várják?

A kijelölt levélrészlet súlyos mondatain keresztül Pál apostol 
arról szól, amit Isten elvégzett értük és bennük. Figyelmezteti őket 
felelősségükre, és imádsága arról tanúskodik, ami a gyülekezetnek 
reménységet és jövőt adhat.

Az apostol szavai a mai gyülekezetei is tanítják, hiszen számunk
ra is izgalmas kérdések: Milyen helyzetben vagyunk? Mi a 
teendőnk? Mi a reménységünk?

Többször találkoztam azzal, hogy' a gyülekezet egyes tagjai 
számára milyen izgatóan fontos a gyülekezet múltja. Az, amit az 
elődök tettek, amit építettek, ahogy a gyermekeiket nevelték, 
ahogy hitüket megélték. Emberek hite, munkája példaként emelke
dik ki a múltból, nagyszülők, szülők szavait, tanítók útmutatásait 
őrzi a hálás emlékezet. Minden emlékezésben kísértés a múlt 
idealizálása, másrészről a múlt nehézségeinek lekicsinylése. Ideális 
emberek azonban sohasem éltek, és minden korosztálynak meg
voltak a gondjai, terhei és küzdelmei.

Amikor hálát adunk az elődök hitéért, mindenek előtt Isten 
szeretetét, őket is megszólító, elhívó igéjét és rajtuk véghezvitt 
munkáját kell megköszönnünk. Nem az emberi nagyságot kell 
csodálnunk, hanem Isten kegyelmét, ahogy őket bölccsé tette és 
erősítette a jócselekedetben és beszédben, hogy követendő példák
ká legyenek.

Nem szabad azt hinnünk, hogy ez a kegyelmes szeretet ma 
erőtlenebb, mint a nagyszülők idejében volt, és hogy Isten ma 
nem végzi elhívó, megszentelő, vigasztaló, reménységet adó mun
káját. Amikor felvetődik a kérdés: Milyen helyzetben vagyunk? 
-  nem jó, ha csak a gondokat, nehézségeket, a gyülekezetek 
létszámcsökkenését, a munkáshiányt, közömbösséget, stb. látjuk. 
Meg kell tanulnunk hálát adnunk a hitben testvérekért. A kevésért 
is. Nem a kiválóságukért, hanem Isten kegyelmes szeretetéért, 
mely őket magához kapcsolta. Azért, hogy Isten üdvösségre 
kiválasztó akaratát megismerhették, azért, hogy az evangéliumiak 
volt megszólító és elhívó ereje az életünkben, azért, hogy Isten 
Lelke végzi megszentelő munkáját rajtuk is.

Isten mindannyiunkat nevel, mert az ő kegyelmét ismerő hitnek 
van küldetése és felelőssége. A jelen feladata, a tennivalónk ebből 
fakad. Az apostol figyelmeztet, legyünk szilárdak, ragaszkodjunk 
az evangéliumhoz, amely az apostolok tanúskodásán keresztül 
hagyományozódott ránk. Ezzel összhangben legyen minden jócse
lekedetünk és a beszédünk is. Ez nevelhet másokat is és ez adhat 
példát gyermekeinknek vagy unokáinknak.

Missziói helyzetben vagyunk. Olyan társadalomban élünk, ahol 
az embereknek csak kis százaléka ismeri az evangéliumot és hisz 
abban. A bizonytalan, vagy éppen kapkodó hit maga is akadálya 
az evangélium továbbadásának. A magunk hitében való bizakodás



pedig fanatizálhat, de nem a kegyelem evangéliumát közvetíti 
embertársaink felé. Jézus Krisztusban bízó hitünket az otthonunk
ban, munkánkban, teherhordozásunkban, emberi kapcsolataink
ban kell megélnünk, hogy annak küldetésünknek megfelelő, 
misszionáló ereje legyen.

Lehet-e reménységünk a magunk, gyülekezetünk, egyházunk 
jövőjét keresve? Egyedül az, hogy Istennek, „aki szeretett minket 
és kegyelméből örök vigasztalással és jó  reménységgel ajándéko
zott meg” minket, ma és a jövőben is van hatalma, hogy vigasztalja 
és erősítse az övéit, és munkálkodjon rajtuk keresztül.

Az apostol ismeri a thesszalonikai gyülekezet gyengeségét, de 
ismeri Isten iigalmasságának erejét is. Gyengeségünk előttünk is 
nyilvánvaló, Isten vigasztaló szeretetében azonban mi is bízhatunk. 
A gyülekezet tagjai sohasem lesznek olyan erősek, hogy ne 
szorulnának rá Isten bűnbocsánatára és vigasztalására. Nem a mi 
hitünk tökéletesedésében van a reménységünk, hanem Isten ke
gyelmében, nem az egyházi szervezet megerősödésében, hanem 
abban, hogy Isten ma is végzi igéje és az igehirdetés által Lelkének 
hitre vezető és megszentelő munkáját. Amit az igehirdetés szolgá
latáért teszünk, azt azzal a meggyőződéssel kell tennünk, hogy 
Isten kegyelméből örök vigasztalás és jó reménység ajándékát adja 
azoknak, akik meghallják az evangéliumot és nyitottak annak 
befogadására.

Krisztusban van vigasztalásunk és van reménységünk. Van tőle 
kapott feladatunk is. Hálás szívvel áldjuk Istent kegyelméért, 
hitben testvéreinkért, a Krisztusban kapott reménységért. Azt, 
hogy életünk mindig tanúskodik arról, milyen hittel élünk, vegyük 
komolyan. Az erő és az áldás mindig Isten ajándéka. Jövőnk és 
egyházunk jövője is az ő kezében van.

M agyar László

SZEN TH Á RO M SÁ G  ÜNNEPE UTÁNI 
H U SZON EGY ED IK  VASÁRNAP 

Zsid 12, 1-3

A hit gyötrelmes szépsége
Sokszor talán úgy érezzük, hogy bizonyos szavakról, mint pl.: 

hit, szeretet, nem tudunk mit mondani. A sok használatban mintha 
elkoptak volna. Mégis kell beszélni róluk, mert nélkülük „élő 
halottak” vagyunk.

Itt érzem a homilétának küldött isteni kihívást. Van, aki száz 
szótól is ugyanazt mondja, van, aki egyről is mindig mást.

I. Nyelvi barangolás
to nefosz = felhő, felleg, de egyben a sűrű tömeg szimbóluma is. 
ho martüsz (testis) = bizonyságtevő, valaminek a tudója. Olyan 
megfigyelő, aki a látottakat és a hallottakat továbbadja. Bizonyára 
minden gyülekezetben sugároz adást a „kontyos rádió”. Nem ilyen 
pletyka szintű továbbadásra kell buzdítanunk, hanem olyanra, 
aki a felismert igazság mellett bátran kiáll, ha kell a vértanúságig, 
ho ogkosz = hajlás, görbülés, tcijedelem, súly. Minden, ami a 
futásban akadályoz, ezért tehernek fordítjuk. Másodjelenté- 
sc = gőg, hiúság (!)
hé hüponomé (patientia) = türelem, kitartás, elviselés, eltűrés,
elszenvedés, edzettség, engedékenység, alázatosság.
treho (cutro ) = (versenyt) fut, pereg, mint a beszéd és a fazekas
korong.
ho agón = (verseny/küzdelem /  agonizál = életharcot viv a 
halállal szemben)
Minél inkább tapasztaljuk gyengeségüket, annál inkább kell 
belevetni magunkat a küzdelembe, 
aforáó = felnézni, elnézni, ránézni.
tész piszteósz arkhégon (auctorem fidei) = a hit szerzője, fejedel
me. okozója, mester, tanítója.
ho teljótész = bevégző. Krisztus a cél, a start, de az út is. 
cklüomajf (deficientes) = elcsüggedni, kidőlni, ki- ill. megfáradni, 
kifogyni valamiből.

II. Vázlat javaslata
1. Utunk, mely a keresztig vezet
2. A  kereszt alatt
3. Utunk, mely a kereszttől továbbvisz
1. Exempla trahunt...= A pldák vonzanak. Sajnos a rosszak 

is, de a jók is. Ilyenek azok az egyszerű életek, melyek olykor 
megszégyenítenek bennünket, és éppen ezért követésre késztetnek.

Bármennyire is a hit csúcsán érezzük magunkat, akkor sem 
feledhetjük, hogy nem nálunk és velünk kezdődött a hivő élet.

Voltak régmúlt időkben is olyan emberek, akiknek a példája 
kell hogy megindítson minket. Gondolhatunk nagy emberekre és 
kicsinyekre, akik mind bizonyságtévők voltak.

Vigyázzunk, hogy szívünk el ne bizakodjék. Ezt gondolván: én 
már jól tudom, mit jelent hinni, Jézust követni... Ez a tudás 
sohasem lesz perfektté senkiben.

Ha ezt képesek leszünk vallani, akkor tudjuk a minket emberek 
alakján keresztül meglátogató Jézust felfedezni, felismerni. (Mt 
25,31kk) Mert bizonyságtevők ma is vannak. Akik tudnak 
valamiről, amiről mi még talán nem is hallottunk, vagy ha igen, 
akkor sem fogant meg bennünk.

Batthyány Strattmann László, akinek az élete valóban eszköz 
volt az Isten kezében, leírja, hogy egy külsőre ellenszenves ember, 
akit ő messze el akart kerülni, odament hozzá, kezet csókolt neki 
és megköszönte, hogy édesanyja újra lát. „Elfogott a szégyenkezés: 
ő rózsákat hozott, én meg szúrós kaktusz voltam.” Ez csak egy 
eset arra, hogy egymás hite és jó példája által épülünk.

Simoné Weil ezt úja: „Hogy valakinek a lelkében ott él-e az 
isteni szeretet lángja, észreveszem szavaiból. Nem, amikor Istenről 
beszél hanem, amikor földi dolgokról.” Ez nekünk, lelkészeknek, 
akik „főállásban” Istenről beszélünk, különösen is megfontolandó.

Valóban terhektől megrakott an megyünk a Krisztus keresztjé
hez. Sok minden gátol minket, hogy futva tegyük meg utunkat, 
felszabadult lélekkel szárnyalva. Minduntalan megkömyékez min
ket a BŰN. Szomorú, hogy ezért oly sokszor kell újrakezdenünk 
mindent. Talpra állni, folylatni. Vigasztaló, hogy oly sokszor mégis 
megtehetjük ezt. A kulcsszó benne rejlik az 1. versben: ÁLLHA
TATOSAN. Türelemmel elviselve mindent. Ha kell, elszenvedve, 
lélekben edzetten és mérhetetlen nagy alázattal.

2. Amikor úgy érezzük, nálunk nagyobb keresztet senki nem 
hord a vállán, nézzünk fel Jézusra! Akitől kaptuk, kapjuk és kapni 
fogjuk a hitünket. Jézus a legnagyobb bizonyságtevő. Vállalta a 
keresztet, így nekünk is vállalnunk kell. HOGYAN? Jól kell 
viselnünk keresztünket. Szeretettel és hallgatagon. Jézus sem 
kiabált, amikor vitte az övét.

A keresztet, vagyis életünk konkrét megpróbáltatásait kértékes 
kincsként kell felfognunk.

Jézus az öröm helyett vállalta a gyalázatot. Lelkészek és nem 
lelkészek is átérezhetik, hogy talán mind között a legkeservesebb 
kereszt, amelyet istenfélő emberek faragnak a számunkra puszta 
jószándékból. Öröm, szépség és siker helyett minket is ér gyalázat. 
Kapunk, de valljuk be töredelmesen, adunk is szúrásokat, döfése
ket másoknak, melyek mint kereszt nehezednek vállukon.

Csak Jézustól tanulhatjuk meg a szenvedést, melynek szép 
jutalma vár Istennél. Jézus is akkor győzött, amikor veszíteni 
látszott.

3. Küldetést kaptunk Jézustól, hogy keresztjét szívünkbe vésve 
tovább menjünk. Hordozzuk gyönyörűséges terhűnket. „Ha szen
vedek, biztos lehetek, szeret az Isten.” (Kierkegaard) Ha elfeledjük 
Jézust, mit ért a kereszt alatt végbement találkozásunk? Gondol
nunk kell Rá sokszor, hogy el tudjunk vezetni Hozzá másokat. 
Bizonyságot kell tennünk a hit gyötrelmes szépségéről, olykor 
könnyes boldogságáról és tanulva tanítani, hogy mindnyájan 
feljussunk a „hegyre”.

Ki hegyre megy, annak 
Kardok közt kell járni 
S odafönt a csúcson 
Keresztnek kell állni



Az jut csak oda fel,
Kit Isten keresztel,
De nem babér által 
Tövissel, kereszttel 
Százezer kard éle 
Fog szívébe vágni,

Mégse engedj Uram 
Félúton megállni 

(Puszta Sándor)
Nagy Veronika

SZEN THÁ ROM SÁ G  ÜNNEPE UTÁNI 
H USZO N K ETTED IK  VASÁRNAP 

2K or 2,3-11

Alapgondolatok
Lelkészek és bibliaolvasó hívek előtt ism ertek a  korint- 

husi levelekkel kapcsolatos kortörténeti, teológiai problé
mák. így azokra csak annyiban térünk  ki, am ennyire azt 
témánk szükségessé teszi. Azt azonban m ár most alá 
szeretnénk húzni, hogy m egragadó és megkapó az a 
szeretet és em pátia, ami az apostolból á rad t még akko r is, 
amikor cgy-cgy gyülekezet belső problém ákkal küszködött 
s ezzel d irekt és ind irek t módon is, de fá jdalm at okoztak 
Pálnak. Szinte szenvedett, am ikor hallotta, látta, átélte, 
hogy az a bizonyos m indenkit felfalni akaró  „belső féreg” 
hogyan tépi, m arcangolja K risztus gyülekezetét M a is 
elgondolkodtató ez a féltő szeretet.

K orinthus, ez a világváros, jó  melegágya volt a  differen
ciálódó véleményeknek -  m ég vallási kérdésekben Ls. A 
szám unkra fennm arad t két páli levél, melyeket ennek a 
gyülekezetnek írt, bizonysága annak, hogy az apostol szíve 
és lelke, m int egy finom szeizm ográf élte á t ennek a 
gyülekezetnek m inden rezdülését. S ez nem egyedi nála. 
Hiszen nagyon jó l tudói, hogy a  legapróbb repedés is 
sziklákat képes szétfeszíteni. H a K risztus gyülekezetében 
nem rendeződnek még csírájában  a feszültségek, akkor ott 
elfeledkeztek K risztus szeretetéről és kegyelméről.

A korinthusi gyülekezet Pálnak „egyik” kedves gyüleke
zete volt. Mégis, am ikor h írt kapo tt a  gyülekezeten belüli 
viszálykodásról, igyekezett a középpontra. K risztusra irá 
nyítani a figyelmet, m int aki egyedül képes ilyen belső, 
gyülekezeti vagy hitbéli problém ákat feloldani, megoldani. 
Ez egyben az t is jelentette, hogy' K risztust állította a 
középpontba, aki egyedül képes a  gyülekezetét felkészíteni 
minden külső és belső tám adás ellen. Az apostol sohasem 
a felszínen húzódó repedések fölött aggodalm askodott, 
hanem azért szenvedett, m ert tudta, hogy' am ennyiben ezek 
a gyülekezeti vagy gyülekezeten belüli személyi, hitbeli, 
szervezeti stb. kérdések nem oldódnak meg K risztusban, 
akkor éppen a K risztus ügye szenved csorbát, m ert ha pl. 
K orinthusban rosszul m ennek a dolgok, az gátjává válhat 
az evangélium terjedésének is. (Ez a tétel így' is igaz: ha a 
N.N. evangélikus gyülekezetből a viszálykodás és in trika 
légköre árad , az k ihat az  egész egyház szolgálatára Ls.)

K orin thusban valaki (valakik?) eldobták a sú lyko t Any- 
nyit tudunk, hogy' Pál nagyon megszomorodott az őt é rt 
tám adás s a gyülekezet belső békétlensége m iatt s hiába 
próbálta azt követével, Tim otheussal, m ajd személyes je len 
létével rend betenni, próbálkozása eredm énytelen volt. S 
ekkor ír ta  meg az elveszett 3. korinthusi levelet, amelynek 
ta rta lm ára  és hangnem ére is találunk utalást a szám unkra 
megőrzött 2. korinthusi levélben.

Sem az okot, sem a szcmélyt(-ckct?) nem ism erjük, 
am iért 'a g y  ak ikért az apostol „m egszom oritatott”. A „régi 
szeretet” csak nem ak a rt helyreállni. S akkor -  úgy tűnik 
- ,  az erőshangú 3. páli levél u tán  az ügyek jó  irány t vettek. 
S ennek eredm ényeképpen rendeződött a viszony a gyüle
kezet és az apostol között. E kkor íródott az általunk ism ert
2. korinthusi levél.

S mi, tu lajdonképpen m áris beléptünk a textus üzeneté
be.

Alkalmazás
Néhány kérdés az  alkalm azást tekintse:
A.) A kijelölt textus így kezdődik: „A zért Ls írtam  éppen 

e z t...” M it? K inek? M iért? H a ezekre a  kérdésekre is választ

akarunk  adni, akko r -  legalább is dióhéjban - ,  el kell 
m ondnunk e levél m egírásának az előzm ényeit Ez viszont 
azzal a  veszéllyel já r ,  hogy „elbeszéljük” az id ő t vagy pedig 
belezavarodunk a korinthusi gyülekezet belső életének az 
ismertetésébe. Ezért m erülhet fel ú jra  a régi kérdés: nem 
lehetne-e a textusokat logikailag is teljesebb egységben 
kijelölni.

B. ) Ágendánk  m ai vezérszava: M egbocsátásban. A tex
tus segít ennek a tém ának a kifejtésében. U gyanakkor 
m agában re jt egy félreértést Ls. Hiszen ilyen m ondatrészek
kel találkozunk a szövegben: „ha valaki megszom orított... 
bocsássatok meg nek i... akinek ti Ls megbocsátotok, annak 
én is m egbocsátok” És ha még a rra  is kitértünk, hogy 
ebben az esetben m aga Pál, az  apostol volt a  sértett, akkor 
m ég jobban  félre lehet a  m ondanivalót érteni. Vagyis: 
m egbántódtam  -  megbocsátok. Vagyis az ÉN bocsánatom, 
az ÉN produktum om . E rre  nagyon oda kell figyelnünk, 
m ert ez a logikai tétel nagyon kedves az em bernek. Egy 
ilyen igazságra vágyódunk...

C. ) Kétségtelen, hogy ebben a  textusban a megbocsátás
ról van szó s ez a szó, fogalom kell, hogy kulcsszava legyen 
az igehirdetésünknek. Ez a „tém a” valóban az utcán hever, 
hiszen m a m indenki vérig sértve érzi m ag á t S mindenki 
várja , hogy megbocsássanak neki. U gyanakkor a vérigsér- 
tettek úgy érzik, hogy ők vétlenek mindenben. Ők csak az 
igazságot ak a rták  képviselni... Egy m ondatban talán el 
lehetne m ondani ezen a  vasárnapon: testünkben, lelkűnk
ben legalább annyi a fájó seb, amelyet m ások okoztak 
ra jtu n k  és bennünk, m int amennyi ,jo g o s” lövedéket 
zúdítottunk m ásokra, a  K risztusban testvérünkre.

D. ) Végül: ez az igahirdetés ősszel fog elhangzani. Hogy 
milyen lesz körülöttünk a világ, azt most -  m ájus közepén 
-  nem lehet előre látni. Egy biztos: keresztjeink nem lesznek 
könnyebbé, bűneink kisebbé, vétkeink szalonképesebbé. 
A családban dúló feszültség tovább fog élni -  lehet, hogy 
m ost csak a ham u alatt izzik - ,  s mi tovább m arjuk  egym ást 
E zért ennek az igehirdetésnek nemcsak a tém ája, de a 
hallgatósága is adott.

Prédikálnom kell
Az alábbiakban egy' vázlatot ismertetek (nem biztos, hogy én 

magam nem egy másik megoldási lehetőséget fogok felhasználni, 
amire ez a textus lehetőséget ad.)

Pált személyében súlyos sértés érte a korinthusi gyülekezetben... 
nagyon lassan oldódott... végül: rendeződtek a dolgok. Ez az 
apostolnak nagy örömöt jelentett, amelyet azonnal megosztott a 
gyülekezettel. Az ő öröme: mindnyájuké, azaz az egész gyülekeze
té.

Sajnos, napjainkban is sok a sértés, a félreértés, a félremagyará
zás, a megbántás, a feljelentés... Színes és nagyon bő ez a skála... 
így van ez a közösségi életben, a családban, sőt az egyházon belül 
is... Annyha vérünkké vált a harag, a bosszúállás, hogy szinte 
már nem is beszélünk róla. Hol van ma már a 8. parancsolat 
lutheri magyarázata?!... Pedig őrlődünk ennek a tehetetlenségnek 
a mókuskerekében. Szeretnénk szabadulni ezekből a megromlott 
kapcsolatokból, de nem tudunk elindulni... Féltjük pozíciónkat, 
hisz aki „kér”, az mindig a gyengébb. Annak romlanak a 
pozíciói... elveszti esélyegyenlőségét...

S ha legyőztünk már mindent, akkor is ott marad a kétely: nem 
csak színlelt bocsánatot kaptam a másik féltől... Igaz, amit 
mondott, hogy szeret...?

S újra ott vagyunk, ahonnét elindultunk... S a kérdéseink 
továbbra élnek... Ebből a zsákutcából így, ezzel a módszerrel nem 
lehet kijutni. Valahol másutt kell a megoldás kulcsát keresni...

1.) A páli sorrend.
Pál arra kéri a korinthusi gyülekezetét, hogy a vétkesnek 

bocsássanak meg... Érezni lehet, hogy itt a megbocsátáson van 
a hangsúly s nem azon, ami idáig elvezetetett...

Pál ebben a kérdésben is Krisztusra tekint. Szenvedett, fájdalmat 
hordozott, nyilvánvalóan ártatlanul, de arról egy percre sem 
feledkezett el, hogy Urának el kell számolnia, hogy ebben a 
kérdésben mennyire volt erős a hite... Hiszen az ő bűnéért is



szenvedeti a Megváltó a golgotái kereszten... Ő már átélte a 
bocsánatot, megismerte Krisztus kegyvlmét... Neki része volt az 
isteni megbocsátásban...

Ezért s csak ezért tud szinte könyörögni a gyülekezetnek: 
„bocsássatok meg neki és vigasztaljátok meg, hogy túlságos nagy 
szomorúság valamiképpen meg ne eméssze...” Milyen nagy 
szerétéiről s milyen mély emberségről tanúskodnak ezek a sza
vak... És ne feledjük el: olyanért aggódik, aki őt súlyosan 
megsértette, megbántotta. Ilyen mély együttérzést csak az tud adni 
s érezni, aki maga is naponta átéli Istennek a Krisztusban adott 
bocsánatát...

Kétségtelen, hogy sokat kell tennünk, hogy rendeződjenek 
ügyeink. De mindenekelőtt mennyei Atyánkkal kell rendeznünk 
dolgainkat... Mindent meg kell előznie az „útnak”... Ezt a páli 
utat kellene megtanulnunk s gyakorolnunk s nem azt a sokat 
emlegetett damaszkuszi utat...

2.) Pál alapfelismerése.
Pál ebben az összefüggésben is egy nagyon komoly kérdésre 

világít rá. „...rá ne szedjen minket a sálán” -  óvja a korinthusi 
keresztyéneket. Mert ami itt vele és a gyülekezettel történt az a 
Sátán munkája volt... Madáchnál így mutatkozik be Lucifer: Nem 
adhatok mást, csak mi lényegem...

Ahol szeretetclenség, békétlenség, harag, feszültség van, ott 
mindig fel lehet ismerni ennek az ősellenségnek a jelenlétét, 
módszereit. A Sátán egyben az Isten és az ember ellensége: meg 
akaija torpedózni az Isten és az ember kapcsolatát. S ezekkel a 
látszólag kis háborúságokkal síkéiül is teret nyernie s néha még 
csatát is...

Háború ez a javából. Pál szerint: a hit harca, amit meg kell 
vívni. Ehhez a csatához a békesség „istene ad modem s időtálló 
muníciót: kegyelmét, szeleteiét és békességét... Csak ezekkel lehet 
felvenni a harcot..." Az ős ellenség, most is üldöz még, nagy a 
serege csalárdság fegyvere...”

Egy szál gyufa házakat tud poiral egyenlővé tenni... Kellő belső 
felvértezettség nélkül halálos sebet tud okozni a mások hántása,

rosszindulata, szeretetlensége. S ekkor ajkunk bezáródik, szívünk
ből minden láng kialszik s a harag, gyűlölet lesz egyetlen fegyve

rünkké. Ezek pedig kimondottan a Sátán arzenáljából valók. Hol 
van szivünkben az átélt bocsánat, a reménység bizonyossága, az 
Úrtól kapott erő? Pedig csak ezek a győztes fegyverek, ezek sosem 
sértenek, vért nem ontanak... Életet, bűnöket bocsátanak, emberi 
kapcsolatokat erősítenek és munkálnak...

3.) Pál feladata.
Az apostol a textus egyik mondatában szerepet cserél. Ő volt 

az, akinek el kellett hordoznia a sértést. Ő volt a károsult. Tehát 
egyedül neki volt „joga” megbocsátania is. S most ezt az általános 
emberi normát a visszájára fordította: „...tanúsítsatok iránta 
szeretetet... Akinek... ti megbocsáttok, annak én is megbocsá
tok. ..” S itt az apostol semmiféle labdát nem passzolt át. A hitnek, 
a szeretetnek és a megbocsátásnak a kölcsönössége fejeződik ki 
ebben a páli fogaimazványbán. Az apostolnak a megbocsátás nem 
más, mint hitből fakadó magatartásforma. Nem tud s nem is tett 
mást: „...amik mögöttem vannak, elfeldvén..." A bűnösnek sem 
kell élete végéig magán hordoznia a megbélyegző jelet...

Az apostol máris átlépte a Rubikont... Most már csak egy 
fontos: hogy krisztus uralkodjék Korinthusban. Hogy a gyülekezet 
egy legyen a szeretetben s így a megbocsátásban. És ez azért is 
szükséges, mert a korinthusi gyülekezetnek missziói feladata van, 
amit Urától kapott És egy gyűlölködő, viszálykodásban élő, 
szeretetlenségtől szenvedő, megbocsátást nem ismerő közösség 
nem hordozhatja Krisztus nevét.

Gyülekezetét szervező apostol és gyülekezete, mai lelkész és a 
gondozására bízott közösség, családfő és családtag csak együtt 
élve Isten szeretetével, Krisztus kegyelmében és a Lélek vezetésében 
lehetnek az EVANGÉLIUM hordozóivá és hirdetőivé. Nem 
feledve, hogy nemcsak a korinthusi gyülekezetnek volt missziói 
feladata, hanem a mai egyháznak, a mi gyülekezetünknek is s 
benne, nekünk Krisztusban megbékélt hívőknek is...

Dr. K arner Ágoston



Gyülekezeti szolgálat 
— lelkészi közélet

Jakus Imre
1907-1993

Az öreg tatai tanító fia, Jakus Imre 
evangélikus lelkész 86 éves korában 
megpihent.

Okom van említeni apját, de erről 
majd később. Ha én temetem, ezzel 
az igével búcsúztam volna: „Érett 
korban térsz a sírba, ahogyan a kévé
ket idejében takarítják be. "(Jób 5,26). 
Annyira jellemző ez a mondat Jakus 
Imrére, aki tele volt a földdel foglal
kozó ember képeivel hasonlataival, 
fogalmaival. Ő megérett, betakarítta- 
tott.

Nemzedékének azon triászához 
tartozott, akik papi hivatásukban 
mindig emberközelben, az emberért 
éltek, szolgáltak, leleményesen tevé
kenykedtek s nyomot hagytak az 
egyházban, maradandót: Jakus Imre, 
Keken András, Sztehlo Gábor. Ez 
utóbbi neve a templom és parókiaépí
tés után a gyülekezeti munkába, s a 
Népfőiskola szervezésébe s vezetésé
be merült, majd Budapest ostroma 
alatt a gyermekmentésben s a Gaudi- 
opolis pedagógiájában csúcsosodott 
ki, s általában a gyülekezeten kívüli 
mentő munkában, -  Keken árvaház 
létesítésében és vezetésében alkotott 
kicsiben nagyot, s efölé magasodott 
az országos hírű igehirdetésben, -  
Jakuss eleinte ebben lett segitője, s 
írta kis novellás köteteit (Egy tenyér
nyi felhő -  Öten a sok közül, stb) 
majd tág öleléssel Barlahidán épített 
templomot, s ennek érdekében tett 
gyűjtő körútjain szerte járta az orszá
got, Dunántúlt, rendszerint lóháton, 
s amikor a templom felépült, Sár- 
szentmiklóson megépítette az „Isten 
falvát”, egy utcasor családi házat 
sokgyermekes, nincstelen családok 
számára. Hősi tettek voltak ezek, bár 
nagyobb hírverést kívánt volna. Ma 
senki sem beszél róla. Ám  ők nem a 
hírverésért tették, amit tettek. Náluk 
aranyfedezete volt ennek a kifejezés
nek: Isten dicsőségére! Végül -  sok

vándorlása után Tabra került paró- 
kus lelkésznek.

Élete minden szakaszát át meg 
átszőtte a szépirodalom, s költészet, 
a mesélés. Csodálatos mesélő volt. 
Úgy kezdtem emlékezésemet, hogy 
„az öreg tatai tanító fia”. Az őreá 
emlékezés vissza-visszatért mesélései- 
ben. Mindig színesen, egyre színeseb
ben, s utóbb már fátyolos, könnybe- 
lábadó szemmel mondta el, hogy apja 
öreg korában Tatán azzal múlatta az 
időt, hogy át-átment barátja péküzle
tébe múltat emlegetni. Egy reggelen 
is igy történt, s az öreg Jakus, belépve 
a boltba, megkérdezte: mondd bará
tom, mi van ma, hogy minden házon 
nemzetiszínű lobogó leng? Mire a 
barátja: Öreg, hát nem tudod? Márci
us idusa van, Kossuth meg Petőfi, a 
Talpra magyar, hát elfelejtetted, 
Öreg? Az öreg Jakus megdöbbent, 
elsápadt, s motyogva kihátrált a bolt
ból: amelyik magyar tanító ezt egy
szer elfelejtette, az immár nem érdem
li meg, hogy éljen... Hazament, lefe
küdt, s nem ébredt fel többé.

Ilyen volt Jakus Imre, az öreg tatai 
magyar tanító fia. Ebben a történet
ben élt, sokszor elmondta, mindig 
pontosan így, s az volt benne a döb
benetes, hogy valóban így történt.

Rendkívül színesen tudott mesélni. 
Átélte, s átélette a történeteit. Benne 
élt Dunántúlban, Göcsejben, a táj
ban, s úgy értette az embereket, mé
lyen, lelkük gyökeréig, hogy szava 
nyomán a holtaik is megéledtek. Ami
kor még Kárpátalján éltem, s nagy 
ritkán levelet kaptam tőle -  pedig 
akkor még alig tartottunk kapcsola
tot -  a verhovinai szélben Göcsej 
erdeinek zúgását hallottam.

Göcsej számára életreszóló élmény 
volt, s az élményeket ő meg tudta élni. 
Nem csak a tájat, az erdőket, domb
hajlatokat, a tájban rejlő ősiséget. Az 
emberekben rejlő ősiséget is. Volt egy

kedvelt alakja: Kulcsár Gábor. Ős
magyart látott benne, aki képeiben, 
ösztönös tetteiben, megnyilatkozá
saiban a jelenbe hozta a régmúltat

Göcseji emlékeit sűrítve megírta 
„Csillaghullás” című balladasoroza
tában. Hat kiadós, hosszú énekből áll 
ez az írása. Nagyon szerette. Joggal. 
Lélek van a jól muzsikáló verssorok
ban. Egy világot temetett el benne, 
ami az ő számára örök magyar érték, 
s amit könyörtelenül felszívott az 
egyre lüktető, s még az ősi, göcseji 
lelket is felszívó modern élet. Volta
képpen siratta ezt a sejtelmes, ősi 
világot. Az első gépelt példányt úgy 
köttette be, hogy a vastagított ke
mény fedőlap ferdén vágott széleivel 
koporsó fedelét mintázza. Sajnos, 
nyomtatásban sohasem jelent meg.

Az öreg Kulcsár félelmetes jöven
dölését úja meg az egyik énekben. 
Befagyott a magyar élet. A tiszta tó 
tükre alatt láthatók a jégbemcrevült 
mozdulatlan emberek, a régi magyar 
élet. Fölötte a sima jégen nagy mulat
ság kerekedik. Az új előkelőségek élik 
vidám életüket. Korcsolyáznak, bóg- 
niznak, táncolnak a párok, úri dá
mák, csinos lányok, tisztecskék, 
uracskák, gazdag úri világ. A vén 
Kulcsár csak nézi a mulatságot, és 
sejtelmesen, konok ítélettel eldörmö- 
gi: „jégzajlás lesz!”
__ Prófétai mondatnak hat. Mi ez? 
Ősmagyar folytott indulat? A meg
propagált új élet ítélete? A múlt nosz
talgiája? A  Csillaghullást már tabi 
lelkész korában írta. Körülötte az 
épülő, városiasodó falu, új családi 
házak változatos sora, fent a dombon 
a szőlők s pinceszerek világában a 
régi beszélgetések -  s talmi Ígéretek, 
az egyre keményedő téeszesitési erő
szakosságok lent. Itt fent a tömény 
keserűség és tragédiák híre s tényei. 
Jakus empatikusán együtt érez és 
gondolkozik népével, szembe kerül 
emiatt a község vezetésével is úgy, 
mint egyházi felsőbbségével. Új gaz
daságot akar, de nem így, semmikép
pen nem így. A vén Kulcsárral ki
mondatja a próféciát: jégzajlás lesz! 
Félelmetes.



Csoda, hogy nem adták ki a hat hosszú 
énekből álló ciklust? 

Az irodalommal szolgálatában .is, bő
ven foglalkozott. A Somogy-Zalai/Egy
házmegyében tartott lelkészi értekezlete
ken tartott hosszú időn kercssztül vissza
térő programpont volt este az „irodalmi 
félóra”, Gyenesdiáson, amire Jakus Imre 
rendszeresen készült, mégpedig rövid 
írásmagyarázattal, irodalmi tájékoztató
val, s -  amire mindig örömmel készültek 
lelkésztársai -  az egyház közéleti, nem 
egyszer tapintatos egyházpolitikai téma
körben megírt „novellája”. Ezekből nőtt 
ki szép kis adventi sorozata, amelyet 
némelyeknek gépelve is átadott. Nekem 
is van tőle egy adventi sorozatom: írásma
gyarázat, néha saját verse, s az időszerű 
bibliai személyekről írott saját novellája. 
Egy-egy adventi vasárnapokra szóló gyü
lekezeti esten felhasználható teljes anyag. 
Szolgálni akart ezzel témafáradtságban 
szenvedő falusi kollegáinak.

Sajnos, saját írásait nem becsülte kellő
képpen. Nem hogy nem gyűjtötte össze 
rendszeresen, nem tette félre képzelete 
leírt lemékeit, de gyakran tudatosan félre
dobta, elszórta kéziratait. Nem géppel 
dolgozott. Kézzel írt, s nem fésülte át apró 
írásait. Csak „ellopni” lehetett tőle sok
szor, amit leírt.

Ha Pesten járt, gyakran összeültünk 
„irodalmazni”. Ilyenkor néha meghívta 
hozzám íróbarátai valamelyikét. így ült 
nálam többször is Tatay Sándorral, s 
azok a kölcsönösen mesélő együttlétek 
felejthetetlen emlékeim. Rendkívül érde
kes volt figyelni kettejük mesélő stílusát.

JA K U S IMRE:

A gazdátlan szoba
Korén Emilnek

Sokszor láttam falán a szőnyegei.A .szekrénytetőn a Krisztus-fejet, 
a rénszarvast a könyválványodon, 

a finn legényke képét a falon, 
a „puukkot". ami dísztárgy lelt csupán, 

a fényt a linn lány tiszta homlokán, 
a karjalai hósipkástanyát, 

könyvespolcán a vén Oravalát, 
minden színfoltját itta már szemem,

-  ezernyi ízét most is élvezem -  
és mégis kérdem, mi történt vele? 

Mellére csuklik ismerős feje, 
arcára komor szemfedő terül 

s a halott csendben lassan elmerül.

Jaj, e látomás: im' a ravatal... 
ott künn köd-tömjén árad. mint a dal, 

bcszíyják gyárak, füstös kő-csodák 
s ez lengi át ma tetszhalott szobád; 

...a zsolozsmát is hallom, szél zenél, 
s gyászbeszédét mondja künn az éj 

és fájó könnyül falevél pereg, 
míg vailatgatom: nti történt veled?

A kis szobáeska felriad s beszél, 
könny esurran ki a finn lány szemén, 
a rénszarvas is nyújtja most nyakát, 
a selymes szőnyeg rázza sok bogát, 

a könyves)tolcon izzik a ludas, 
a finn szobáeska fájdalomparázs 

és panaszkodik mennyezet, sarok.

Tatay tárgyilagosabb volt, olykor bizarr 
ötletekkel, és hallatlan jó egyéni humor
ral. Imre csapongóbb, romantikusabb, 
hangulatfestőbb. Remekül tudták egy
más szájába adni a szót, egyre újabb 
anekdotákat csiholni ki a másik emléktá
rából.

Jakus Imre nem a papírnak írt és 
költött. Figurái akkor is éltek, ha messzi- 
volt bibliai vagy történelmi alakokról volt 
szó. Megfoghatók rögzíthetőt keveset 
produkált. Legalábbis ahhoz képest, ami 
benne élt. A harmincas években jelentette 
meg első verskötetét, barátjával, Kádár 
Gyulával közösen. Jó barátok voltak. 
Kádár Gyula -  a mai nemzedék már nem 
is emlékszik rá -  akkor fiatal lelkész volt. 
Gondolkodó, filozofikus verseket írt. 
(Korán meghalt.) Jakus már akkor is 
vérbő, hangulatoktól duzzadó költő. 
Hosszú évekkel később adta ki „Száma
dás" címen önálló kötetét. (Az előző 
közös kötetnek a címe „Magvetőt vár a 
told”.) Nem emlékszem, hogy több kötete 
is jelent volna meg. Az egyházi lapokban, 
s olykor a világiakban is, eleinte bőven 
publikált verseket is, sőt novellákat is. A 
Sajtóosztály néhány gyűjteményes szépi
rodalmi kötetében is, olykor az Evangéli
kus Naptárakban is jelentek meg írásai.

Termését valóban szétszórta, majd egy
re némább lett. Pedig kétségtelenül kima
gasló toliforgatónk volt. az 56’ előtti 
években többször volt Foton, a Mátrá
ban szépirodalmi konferencián olyan toll- 
forgatókkal, mint Szalatnay Rezső, Vi
dor Miklós, H. Németh István, Benczúr 
László, stb. Mindig ott volt. Tanácsolt,

mik is vagyunk m i?... nippek... bútorok... 
könyvek csupán és képek a falon.

emlékdobozkák itt az asztalon, 
szók nélkül, -  alvó csipkcrózsikák,

... ezért hiszed hát holtnak a szobát.

De holnap nézz meg. Ő ha hazatér, 
halott arcunkba visszaszáll a vér. 

élettel lesz e kis szoba tele 
és ragyog majd a rénszarvas szeme 
s a puukko villan, mint a nyári nap 
s a finn tanya is boldogan kacag, 
elnyitja száját majd a finn leány 

és fény fut át a vén Oravalán 
és visszakapja minden a színéi.

az illatát és hangulatízét, 
mert Ő a lelkünk és a szoba-vér. 

...Majd holnap nézz meg, Ő ha visszatér.

E vallomáson elgondolkozom, 
mert mint a szobád, úgy vagyok bizony. 

Az én lelkem is tetszhalott, sivár, 
ha nagy gazdám, az Isten messze jár. 

Ilyenkor minden hályogos, borulj, 
és ó-kút lelkem olyan nyomorult, 

s olyan magányos, mint a vár-orom, 
miben a romlás sírva vándorol...

A gerendáján lóg a denevér 
s ha süt is nap künn, gunnyaszt benn az éj 

és ülnek rajtam gonosz démonok, 
„madárijesztő” s „megrontotl” vagyok:
-  de akkor nézz meg, Ő ha visszajön!! 

Mint a szobádat leng-át az öröm 
és táncra perdül íinden, s újra él 

lélekszobámba Ő ha hazaér.
1953. dec . 13

gerjessztett, biztatott -  s egyre kevesebbet 

Végül is arra kényszerülök, hogy kézi-  
ratban megőrzött néhány versével jelle-  
mezzem.

Irodalmi beszélgetéseink során egyszer  
kezébe adtam 400 oldalas kárpátaljai 
naplómat. Hazavitte, s néhány nap múlva  
véleményét megírta -  kilenc versben, (tü-  
körben), két kínai költő, Rcményik Sán
dor, József Attila, Kosztolányi Dezső, 
Babits Mihály, Ady Endre, Kassák Lajos 
és Szabó Dezső stílusában. Zsonglőr volt, 
vers-tornász -  és őszinte, kemény, de jó 
humorú kritikus.

Máskor váratlanul meglátogatott, s 
nem volt senki otthon. Mivel nálunk 
mindig otthon volt, bement a szobámba, 
rám várva mcgversclte „finn szobámat”, 
s hogy csak nem jöttünk haza, otthagyta 
jelzésül a verset, s hazament. A versben 
a szobám nekem hangulatosan visszakö
szönt. Ismét máskor úgy jött, hogy én 
már a buszállomáson voltam, útban a 
gyönyörű téli Mátrába. Telefonon érte
sültem, hogy Imre megjött. Vissza nem 
fordulhattam, kértem hát, hogy legalább 
maradjon, s a szobámban dolgozzon. 
Napok múlva hazaérve, várt a hosszú 
vers, ezzel a befcjezéssel:„Nem dolgozom, 
rabtartó kényúr! I ... -  mikor reád már 
vár a /  zuzmószakállú s szűz mellű / 
Mátra.”

Sokszor vitáztunk azon, hogy amikor 
ő keményen, kegyetlenül megítja a rideg 
valóságot, én írásaimban mindent szép
nek, tisztának látok. Megrendítő 5.1 soros 
verset írt „A küszöbön túl” címen, s így 
fejezte be: .Jártál a titkos fehér szín felett 
/ s én... én..., aki a kapun túl /  feketét 
is látok /  -  irigylem a szemed!”

A szobámat beszélteti egy másik alka
lommal is, amikor ugyancsak egyedül és 
hiába várt rám. Egy másik hosszú vers
ben leírja, hogy a régen oly kedves, lélek
kel teli tárgyak most milyen ridegek- 
lelketlcnck, s ezért korholja a tárgyakat, 
mire felelnek: „De holnap nézz meg. Ő 
ha hazatér, /  halott arcunkba visszaszáll 
a vér. / Élettel lesz a kisjszoba tele /  ... 
majd holnap nézz meg, Ő ha hazatér, -  
s elgondolkozik: „mint a szobád, úgy 
vagyok bizony /  az én lelkem is tetszha
lott, sivár / ha nagy gazdám, ha Isten 
messze jár. /  De akkor nézz meg, ha Ő 
visszajön! /  Mint a szobádat, leng át az 
öröm /  és táncra perdül minden s újra él 
/  lélekszobámba Ő ha hazaér.”

Valahogy idetorkollik a gyászjelenté
sen a tőle dedikált üzenet, ami különben 
Dietrieh Bonhocffer énekének magyar 
átdolgozása (EK 355:3), de sajnos nem 
Jakus Imre műfordításában került az 
énekeskönyvünkbe:
És te nyújtod a nehéz kelyhet nekünk 

a keserűt, a csordultig telit 
s háláson vesszük zúgolódás nélkül 

amit nyújtanak áldott kezeid.
D. Koren Emil



Mogyorósy Gyula 
1914-1992

„Isten katonái között sok a közle
gény, még reverendásan is.” 

így emlékezik róla -  felújítva vele 
kapcsolatos diákköri emlékét is -  
egyik lelkésztársa így jelenik meg 
lelki szemeim előtt Gyula barátom, a 
teológustárs, a mindig halkszavú ba
rát Már szolgálatra készülve csak 
egy vágyódás töltötte el sz iv é t: lehes
sen hű a kevesen, a reábízottakon. 
Dunántúli fiú, soproni lidsta vo lt

1937-ben indult szolgálatba a sopro
ni oltár mellől. Segédlelkész Győrött, 
Pápán, Szekszárdon. Szívesen láto
gatja a kórházi betegeket Rendszere
sen viszi az evangélium vigasztalását 
a betegágyakhoz. Együtt örül és szo- 
morkodik híveivel. Igehirdetései élet
közeli hangvételűek. A  tolnai kis kö- 
lesdi gyülekezetben mindig nyitva 
van az ajtó, és meleg szív várja a 
látogatókat Ott a türelmes szeretet

Mesterházy Sándor 
1907-1992

Az Evangélikus Élet Halálozási 
rovatának szűkszavú közléséből tud
tuk meg a múlt év nyarán, hogy a 
nyugalmazott kemenesmihályfai lel
kész szolgálata teljesítése közben 85 
éves korában váratlanul elhunyt. Ha
zánk jellegzetes tájegységének és az 
ősidők óta evangélikus vidéknek me
legszívű papja volt. Csaknem félév
századon -  48 évig -  szolgált nagy 
hűséggel egy helyem Lelkész volt és 
a helytörténetnek gondos, fáradha
tatlan kutatója, gyűjtője. Úgy érezte, 
hogy ahol született és szolgált, ott 
nemcsak az embereket, hanem a tele
pülési viszonyokat, a népesség moz
gását, a külső és belső fejlődést nyo
mon kell kísérni, az eredményeket fel 
kell tárni, s át kell örökíteni a követ
kező nemzedék számára is. Vallotta, 
hogy a történelem az élet tanítómes
tere. Két Vas megyei falu -  Ostffyasz- 
szonyfa és Csönge -  múltját tárta fel 
és örökítette meg képekkel is gazda
gon illusztrált munkájában. A  két 
Vas megyei falu múltjának és jelen 
életének megírása nem könnyű fela
dat elé állította, de úgy ismerte a

lakosságot, mint akiket rokoni köte
lékek, egyházi és közigazgatási kap
csolatok is közel hozták egymáshoz. 
Érdekessége, hogy egyaránt foglalko
zik az evangélikusság és a katolikus 
lakosság települési viszonyaival, az 
ökomerükus kapcsolatokkal, az év
századok folyamán kialakult és elmé
lyült példaadó együttműködéssel. 
Természetesen elsősorban a helyi la
kosság számára figyelemreméltó 
minden adat, mely a múlt alapjaira 
építve igyekszik alakítani a jövő ké
pét, ám iskolapéldája ez a mű annak, 
hogy ahol élünk, őrizzük meg és 
hozzuk elő a múlt feledésbe merülő 
emlékeit, nehogy végleg elvesszenek, 
és ezáltal is üresebb legyen a múlt, 
szegényebb a jelen és kétesebb a jövő.

A  két falu népessége a hatvanas 
évek óta felére csökkent, de akik 
ottmaradtak a falvakban, munká
ban, szorgalomban példát mutatnak 
szűkebb pátriájuk szeretetére és fej
lesztésére.

Mesterházy Sándor bátyánkra 
zömmel a Vas megyei fratemitás tag
jai emlékezhetnek. Mi idősek úgy

Kaposvári Vilmos 
1914-1992

Vannak lelkészek, akiket lelkész- 
társai is csak az egyházi névtárból, 
vagy -  haláluk után -  a nekrológból 
„ismerhetnek meg”. Közülük való 
Kaposvári Vilmos is. Ha nem Isten 
szolgája lett volna, úgy jellemezhet
nénk, hogy a „nemzet napszámosa”. 
Cikkekt nem írt, magasabb szószé
kdere nem hágott fel. Majd egész 
szolgálati idejében szórványpap vo lt 
Átmeneti időben Cinkotán, Hódme

zővásárhelyen, Csepelen, a Deák téri 
gyülekezetben szolgált 1942-1981 
közt pedig a Csillaghegy-Szentendrei 
Missziói Egyházközségben úgy, hogy 
mindig úton kellett lennie. Kerékpá
ros igehirdető, győzködik az írtak 
nehézségeivel, az időjárás viszontag
ságaival, gömyedten ül kerékpárja 
nyergében, ha hegynek fel halad, ve
rejtékezik... Évente 14 ezer kilomé
tert is megtesz a Dunakanyarban,

„magasiskolájával” találkoznak a hí
vek. Ura erősen próbára tette szolgá
ja  hűségét amikor felesége súlyos 
izületi betegsége arra késztette, hogy 
hű társként orvosa és ápolója legyen 
párjának. 78 éves koráig élt és szol
gá lt mindig önmagát háttérbe he
lyezve. Nyugdíjas otthona Harkány
ban vo lt Lelki felfrissülést jelentett 
neki, hogy fogyó erővel szolgálhatott 
a Mohács-Harkányi Gyülekezetben.

Az egykori diák könnyes emléke
zésével zárjuk ezt a nekrológot is: J ó  
Tisztelendőnk, sokon és kevesen is hű 
testvérünk, meghatott hálával kö
szönjük szolgálatodat”

tekintünk eltűnő kedves alakjára, 
mint akiről meg lehet mintázni a 
lutheri derűt a válogatástétel nélkül 
mindenkit magához ölelő jó  pásztor 
képét Bár csak hasonló szívmeleg
séggel gazdagíthatnánk mindannyian 
kortársaink, híveink életét! Isten ke
gyelme annyira kedvező volt hozzá 
hogy szép halállal hívta el: imádság 
közben esett össze és halt meg. Reá 
gondolva egy kérdés mered elérik: kik 
fogják úgy megszerettetni szűkebb 
pátriájukat mint ahogyan ő tette ezt?

Végül néhány életrajzi adat is örö
kítse emlékét!

Ostffyasszonyfán született Az ele
mi iskolát szülőfalujában, a gimnázi
umot a soproni Lyceumban végezte. 
Egyetemi tanulmányait az 1926-27. 
tanévben kezdte Budapesten. Lel- 
késszi oklevelét 1931-ben Sopronban 
szerezte. 48 évig szolgált ugyanazon 
a helyen. 1980-ban vonult nyugalom
ba. Szülőfalujában pihent el porteste, 
s ott várja Jézusát Akiket nagyon 
szeretett s akik szerették, tisztelték, 
Jób könyve 21. részének 32. és 33. 
versével áldják meg utolszar és viszo
nozva egykor az ő ajkáról elhangzott 
áldás szavait „Még ha a sírba vitetik 
is ki, a sírdomb felett is él. Édesek 
lesznek néki a árnak hantjai”

hogy elszórtan élő minden hívét fel
keresse, tanítsa, hitben erősítse, szív
től szívig ható módon. Talán csak 
pályatársa és jóbarátja tudta, milyen 
fáradhatatlan vo lt Alig 130 tagú gyü
lekezőében akkor kezdett templomé
pítéshez, amikor a világégés teljes 
erővel pusztított. De a templom mé
gis felépült. Ő pedig hittel magára 
vállalja menekült lelkésztársa terüle
tének gondozását is.

Három emlékem maradt meg róla. 
Soha nem kérni jött be az akkori 
Budapesti Egyházmegye esperesi hi
vatalába, csak gondosan elkészített 
jelentéseket tett le az asztalra. Nyug-



díjas korában egyszerű hívőként to
vábbélt a volt gyülekezetében, így 
vegyült el egy őszi lelkészbeiktatás 
hívő seregéből is, arany diplomáját

Lelkészi karunk egyik legidősebb 
tagja is megtért atyáihoz. Somogydö- 
röcskén, egyszerű családban szüle
tett. Kilencen voltak testvérek, de 
csak ő érte el a felnőttkort. Soproni 
teológiai Fakultásunk legelső szigor
latozol között vo lt Segédlelkészi éve
ket Szombathelyen töltött. Súron rö
vid ideig helyettes vo lt Halléban egy 
éven á t  mint ösztöndíjas gyarapítot
ta tudását Szorgalmas, kötelességét

pedig olyan meghatottan vette át a 
teológiai akadémián, hogy szólni sem 
tudott. Hazafelé tartva csak intett 
nekem, mintha sejtette volna, hogy

mindig híven teljesítő lelkész. 44 esz
tendőn át szolgál a határmenti Szent- 
gotthárdon. Küzdelmes idők voltak 
ezek. Sok hívét kitelepítették, így gyü
lekezete erősen megfogyatkozott. A 
határsáv miatt megbénult városban 
szívós harcot kellett folytatnia, hogy 
kicsiny gyülekezete fennmaradjon, 
családja asztalára pedig oda tudja 
helyezni a mindennapi kenyeret. 
Hosszú időt, közel 20 esztendőt töl-

utoljára látjuk egymást Neve minden 
bizonnyal fel van írva az Élet könyvé
ben.

tött nyugállományban, ám ezalatt 
szívesen szolgált alkalmilag a kelen
földi gyülekezetben, evangélikus mú
zeumunknak pedig tárlatvezetője 
vo lt Felesége halála, majd esztendő
kön keresztül súlyos betegsége erősen 
megtörte testileg-lelkileg. Utolsó éve
it Dunakeszin, lelkésznő lánya paró
kiáján töltötte. Temetésén két drága 
ige hangzott el, hogy vigasztaljon és 
erősítse a gyászoló és emlékező szíve
ket: „Életre kelnek halottaid!” /Ézs 
26,197 .Én terólad el nem feledke
zem.” /Ézs 26, 19 J

A  megemlékezéseket írta:
Pásztor Pál

Nyíró József 
1901-1992

Nagyta rcsai evangelizáció
1992. szeptem ber 18-20. 

IIL RÉSZ 
(Ézs 60, 1-5, 9)

Még mindig sok minden hever romokban ebben az 
országban. Sokak amúgy is kevés pénze egyre kevesebb 
lesz, az élet drágul. A szegénység ragályszerűen teljed, a 
gazdasági élet működésében még sok a zökkenő, sőt a 
kényszerszünet. Ennek megfelelően elharapózik a tör
vénytelenség, a bűnözés valamennyi válfaja ugrásszerűen 
emelkedik, a közbiztonság pedig csökken. Napirenden 
a korrupció, a megvesztegetés; a hirtelen meggazdagodni 
akarók mohósága és kapzsisága nem ismer határt; az 
erkölcsi előírásokat semmibe veszik, igazságtalanságok, 
gyilkosságok napirenden vannak. Kísért a múlt, a nép 
fél a visszarendeződéstől, új népcsalók föllépésétől, sötét, 
sátáni tanok újrajelentkezésétől. (v. ö. 59,2; 57,1; 65,3; 
Agg 1,4; Ézs 56,12; 57,15; 61,1).

Mint aki évtizedek óta nem ebben az országban élek, 
nem is mernék ilyen helyzetleírásra vállalkozni. Hiszen 
megszólhatnának érte, megneheztelhetnének miatta, sőt 
ellenséges hangnak vélnék. -  De hát én nem is a mostani, 
magyarországi helyzetet ecsetelem, hanem azt a hátteret 
amelyen az előbb felolvasott prófétai üzenet a Kr. e. 6. 
századi Izraelben elhangzott. Fogságból tértek meg a 
deportáltak, s magukkal hozták a Babilonba elhurcolt 
és most visszaadott templomi kincseket is. Ezeket újra 
Isten szent templomába kellett volna elhelyezni Ám a 
templom, Isten szentséges jelenlétének helye, amely után 
az elhurcoltak olyan nagyon sóhajtoztak és vágyakoztak, 
romokban hevert. Mégis -  ki tudja miért? -  18 teljes 
évnek kellett eltelnie, mire újra fölépül a templom, hogy 
a hívők benne tapasztalhassák meg Isten jelenlétét és 
közelségét.

Ám bekövetkezett az, amire senki nem számított: a 
hazatértek a megérkezést egyidejűleg az üdvösség megje
lenésével egybeesőnek gondolták, az otthonmaradottak 
pedig csak megterhelést láttak a visszatérőkben. S -  
amivel ugyancsak senki sem számolt -  valami rémes 
rezignádó, csalódás, kiábrándulás keveréke ülte r  eg  a 
fejeket és a szíveket Hát nem a hazai paradicsomi 
állapotokról álmodtunk a messzi idegenségben évtizede
ken át? Hát nem akasztottuk a fűzfákra hárfáinkat

Babilon vizeinél, hogy majd csak akkor vegyük elő őket 
és feszítsük ki húrjaikat, amikor majd hazaérve, az isteni 
kijelentés Sion-hegyén énekelhetünk a megváltottak sere
gével együtt új éneket a szabadulás Istenének?

Nos, ezekbe a kókadt fejű, a fától az erdőt már nem 
is látó, kiábrándult és csalódott emberekbe kellett lelket 
öntenie a prófétának. S mivel a helyzetünket ma mi is 
hasonlóképpen éljük át, talán az üzenete ma sem lesz 
lényegtelen a számunkra.

I.
Bár nem tudjuk meg egész pontosan, hogy a mai 

szakaszunkban tulajdonképpen kiről is van szó, mégis 
beszélnünk kell Isten és az Ő gyermekei egészen sajátos 
kapcsolatáról és különleges viszonyáról. „Istent soha 
senki nem látta” -  hirdeti a Szentírás, és ezért is vagyunk 
olyan tanácstalanok sokszor, amikor úgy érezzük, hogy 
most meg kellene őt mutatnunk. Ám Isten úgy rajtunk 
tudja hagyni a nyomát, ránk üti a bélyegét, hogy 
lehetetlen nem tanúskodni róla ebben a világban. Ezt 
fejezi ki a próféta azzal az érdekes mondattal: légy fénnyé 
temagad is, mert megjelent a világosságod és rádhintette 
ragyogását az Úr dicsősége. Nem, nem azt jelenti ez, 
hogy mi ki tudnánk ábrázolni és az emberek számára 
mintegy megjeleníteni az Istent! De, ki tagadhatja azt, 
hogy Isten helyzeteket tud teremteni, amelyekben nem 
maiad számunkra más hátra, mint valami keveset vissza
tükrözni abból a fényből, amellyel ő borított el bennün
ket. Csak így érthető a kettősség is, hogy egyrészt az Úr 
önmagát mondja a fénynek, világosságnak, másrészt a 
gyermekeit Én vagyok a világ világossága és senki nem 
juthat el, engem megkerülve az Atyához Un 14,6), -  
másrészt pedig „ti vagytok a világ világossága, s nem 
rejtőzhet el a hegyre épített város” (Mt 5,14). Az 
őskereszténység is ezt visszhangozza mindig: „Most 
világosság vagytok az Úrban, járjatok, mint Isten gyer
mekei”. (Róm 13; Ef 5)

Csodálatos szinbiózisról, Isten velünkélése készségéről 
tanúskodik ez a prófétai ige. Isten nem az emberi 
megvilágosodás nagy pillanatára vár, hogy annak egy- 
egy elkódorgó fénysugaracskájában majd valahol ő is 
szóhoz jusson, s amolyan hivatlan vendégként bedugja 
közénk az orrát. A helyzet éppen fordítva igaz: amikor



mi eredetileg még nagyot nyomorultul érezzük magun
kat, akkor kell észrevennünk a fényt, a világosságot, 
amely még a rongyainkat is fénybe b o ítha tja  Hát nem 
ezt mutatta be a betlehemi pólyás gyermeken, a szegényes 
istállószagon, állatokon, de legfőképpen azon, akiről 
kiderült, hogy ő az Isten közöttünk lakozásának záloga?

Nem lehet hát csodálkozni, ha az őskereszténység nem 
fogyott ki a dicséretből, mert úgy érezte, hogy a nap tárná
dat látogatta meg a magasságból (Lk 1,78-79); hogy, ha 
a megkeresztelendőknek azt kiáltotta oda: most a ke- 
resztségben Jézus Krisztust, a nagy fényt láttátok, s ez 
a Jézus Krisztus „szép hajnalcsillag”, amely tündö
kölve ragyog az Isten gyermekein, ez a feltámadás szép 
napja...

Sao-pauloi gyülekezetünkben egyik híres festő-bará
tomtól nagyon szép festményt kaptam ajándékba, hálá
ból egyik nála végzőt szolgálatomért A  kép közepén 
Mária ül, karján a gyermekkel, mögötte József védőn 
terjeszti ki a köpenyét balra a hagyományos szamár, 
ökör, és -  természetesen a kép felső széléről rájuk ontja 
szinte vakító fényét a betlehemi csillag. Mikor barátom 
a képet átnyújtotta, azt mondtam neki, csak akkor 
fogadom el, ha átfesti Mert ez a kép így nem felel meg 
a szentírási üzenetnek. A  Szentírás szerint ugyanis a 
betlehemi gyermekről árad szét a fény és az világítja be 
Mária arcát József szakállát az állatok fejét sőt az egész 
világot -  és nem a csillag. Nagy volt az örömöm, amikor 
-  leküzdve művész-büszkeségét -  megfogadta a tanácsot 
és gyönyörűen megváltoztatta a képet

Erre kell mindig gondolnom, amikor olyan sokszor 
erőlködünk, hogy fényt adjunk (kölcsön) az Istennek, 
hogy „jobb fényben” tűnjön föl ebben a világban. Ez 
teljes félreértése Isten szándékának! Mert bár a Betlehem
ben fekvő kisgyermekhez a csillag fénye, no meg a 
csillagászati ismereteik vezették el a mágusokat -  ám 
amikor meglátták a gyermeket attól kezdve már ő 
világolt nekik, hogy békében és biztonságban térjenek 
vissza hazájukba.

Mert lehet hogy még nem esett egybe a hazatéréssel 
a végső, mennyei paradicsom korlátlan boldogsága, de 
a fény már bevilágít a sötétségen ütött réseken á t  s még 
a kicsi a szegény, a beteg, a nyomorult is más színbe 
kerül általa. -  Sok még a rossz? Rengeteg a visszaélés 
és a bűn? Félelemmel gondolunk a holnapra? Reszketés 
fog el áldatlan állapotunk láttán? Ez mind jogos és 
indokolt lehet. De -  egy nyugati, józan tapasztalatával 
rendelkező testvérként -  hadd mutassak rá arra, hogy 
Isten a szegénységünkben szívesebben mutat meg vala
mit az ő elfeledett elrejtett dicsőségéből, mint akkor, 
amikor mi már rég kicicomáztuk magunkat ordító 
reklámfénnyekkel és gazdagságunk lidércfényeivel! Mert 
Isten szolidáris, együttérző az ő népével mindig, -  azaz 
még elesettségében is, sőt talán ott még inkább!

2.

De hát mit kezdjen ennyi fénnyel és ragyogással a 
nyomorult gyülekezet? Úgy érzem, kettős választ kell 
erre adnunk.

a) Mi a misszió? -  ez a kérdés foglalkoztatott bennün
ket ezekben a napokban. Ezsaiás tudja a lehető legegysze
rűbb választ a meggyújtott gyertya nem az ágy alá való, 
a mégannyira pislákoló gyertyabél is áraszthat halvány 
világosságot másoknak. A misszió nem más, mint tovább 
adása, kisugárzása annak a fénynek, amelybe Isten 
öltöztetett bennünket Nem más, minthogy a magamnak 
osztályrészül jutott fényből, ragyogásból másnak is jutta
tok valam it annak ellenére, hogy tulajdonképpen én is 
szegény vagyok.

Kár lenne a magyarországi evangélikus kereszténység

nek addig várnia a misszióval, mire majd elrendezi 
kuszáit sorait fölméri reálisan a helyzetét és számot v ő  
a rendelkezésre álló erejével. Isten fénye ugyanis mege
mésztő tűzze válhat ha sokáig hevít hiába bennünket! 
Isten fénye eltávozhat tőlünk, ha beletörődünk abba, 
hogy jó és kellemes a bennünket egyébként körülölelő 
sötétség, s azt már egészen jól megszoktuk. A sötétségő 
nem kell ápolgatni, a fényt igen. Az ápolás pedig a 
megosztásban áll. Akire egyszer fény vetődött Jézus 
Krisztusról, a feltámadottról, az nem tarthatja meg 
magának sokáig, károsodás nélkül, ezt a fényt

Arról nem is beszélve, hogy a kereszténység tipikusan 
misszionáló vallás. S ahol egyszer keresztények úgy 
gondolják, hogy hívővé létükkel nem vettek egyúttal 
felelősséget is magukra, azok fából vaskarikát akarnak 
csinálni a kereszténységből, vagy a kört négyszögesíteni 
A  keresztény hit éppen abban érik, teljesedik ki, izmoso
dik, hogy egyre nagyobb felületen szórja szét a fényét 
hogy örökké mozgásban van, hogy nem lehet mélyhűtő
be bezárni és tartósítani akarni Ahol megszűnt az 
osztódás, a szórás, a növekedés, ott azonnal megjelennek 
az enyészet foltjai

Pontosan ezerkilométeres út után jöttem ide a keletné
metországi Erfurtból, egy teológiai konferenciáról Az 
ott illőékes magdeburgi püspök számolt be egyházáról 
az egyik este. Beszélt a nem rózsás helyzetükről a titkos 
keresztények lassú előbújásáró! nagyon bonyolult egy
házi viszonyokról. Engem azonban egy mondat töltött 
el reménységgel Még pedig az, amikor azt mondta, hogy 
egyháza óriási missziói területhez hasonlít és epedve vár 
a misszionáriusokra. Hát nem reménykeltő ez a hang, 
teljesen Ézsaiás szellemében? Nem ennek szól Isten 
minden ígérete?

b) Mindezt azonban nagyon akarni kelő. Kelj fö l 
gyere, menj, tedd, indulj, ragadd meg, csináld! -  hát 
tényleg olyan ismeretlenek ezek a bibliai parancsoló 
mondatok? Kelj fe l  így kezdődött a mi igénk is. S ezt 
nem hallgathatom el, még akkor sem, ha mi, lutheránu
sok sokszor olyan felszínesen és felületesen szeretünk is 
hivatkozni az ingyen kegyelemre és bizony legtöbbször 
silány portékaként próbáljuk rásózni az emberekre. S 
azért is mondom ezt, mert a prófétáéval szinte azonos 
hangvételű újtestámentumi szakaszunk is van, amelyre 
most még szívesen emlékeztetnék. így szók

„Kelj fö l, te alvó, és tám adj fö l  a halálból és fölragyog 
neked Krisztus. ” (EJ 5,14).

S a megdöbbentő ebben az ismerőien eredetű énektö
redékben az, hogy azt, akit ébresztget Isten, halálszerű 
állapotból hívja ki és ráparancsol hogy (végre) keljen 
már föl! Igen, az élethez a mozgás, a tevés, az akarás, 
az elindulás is hozzátartozik. S a halál állapotában marad 
az a kereszténység, amelyik alszik, és nem engedi hogy 
Ura kilódítsa ebből a reménytelen, tespedő helyzetéből.

Ezért a létfenntartás sem m ivel nem helyettesíthető 
módszere a misszió. Ezért kell elindulnia a keresztény 
gyülekezetnek azok felé, azok után, akiket az elkallódás 
veszélye fenyeget S ezt azonnal meg kell tennie, mert 
most még várják a szigetek, a világ legtávolabbi zugai 
is a h írt Nehogy mi legyünk az oka, ha téves üzeneteket 
hallanak meg, vagy az isteni üzenet nélkül kell leélniök 
az életüket és elvesznek örökre!

Minden mást elintézhetünk menetközben, minden 
más várfiat de ez nem. Mert nem az alaki változásra, 
politikai átállásra, nem is a gazdasági jólétre áll Jézus 
ígérete. Hanem egyesegyedül a hímöki szolgálatra: Íme, 
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
(M t 28,20). Ámen.

Gémes István
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B IB L IA Ó R A  SO R O Z A T O K
(Szerény javasla t gyülekezeti munkaterv készítéséhez)

M egjegyzés: 1-1 sorozat általában ö t egységből á ll Ez 
egy-egy adott hónapban több is, m int szükséges. Tekintet
tel arra, hogy az egyik gyülekezetben p l  kedden, a 
másikban más napon van a bibliaóra, a havi alkalmakat 
előre nem tudtam kiszám ítani A z ö t egységből -  ha sok 
-  egyik elhagyható, vagy kettő összevonható.

Szeptember

AZ ISTEN ÉS VILÁGA
1. Isten előbb volt mint a világ -  Zsolt 90,2
2. Isten alkotta a világot -  Jer 10,12
3. A világ megnyerésének haszna -  M t 16,26
4. Jaj a világnak -  Mt 18,7
5. „Veletek vagyok minden napon a világ végeztéig!” -  

Mt 28,20

Október
MEG VAGYTOK KERESZTELVE!

1. Tegyetek tanítvánnyá minden -vépet! Megkeresztel
ve... -  Mt 28,19-20
2. Téijetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien! 
-  ApCsel 2,38
3. Mi az akadálya, hogy megkeresztelkedjem? -  ApCsel 
8,26 kk
4. Megkeresztelkedett az egész házanépével együtt -  
ApCsel 16,30 kk
5. Az újjászületés és a megújulás fürdője -  Tit 3, 4-7

November
ÉLETEM IDEJE KEZEDBEN VAN' (Zsolt 31,16)

1. Az idők teljességében -  Gál 4,4
2. Alkalmas és alkalmatlan időben -  2Tim 4,2
3. Elmúlik a jócselekedet ideje -  Gál 6,10
4. Életem ideje kezedben van -  Jak 4,13 kk
5. Azt a napot senki sem ismeri -  Mt 24,36

December (ádvent)

„AZ ÚR SZOLGÁLÓLEÁNYA”
1. Gábriel: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott!” -  Lk 1,28
2. Erzsébet: „Áldott vagy te az asszonyok között” -  Lk 
1,42
3. A pásztorok elmondták a történteket -  Lk 2,17
4. Simeon: „a te lelkedet is éles tőr járja á t .. .” -  Lk 2,35
5. Jézus: „nem tudtátok, hogy az én Atyám házában...?” 
-  Lk 2,49

Január

„ÉN PEDIG AZT MONDOM NEKTEK”
1. A minősítés az Isten joga -  Mt 5,21-26
2. Éljetek tiszta házasságban -  M t 5,27-32
3. Legyen szavaitoknak hitele -  Mt 5,33-37 
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4. Önmagatokat győzzétek le! -  M t 5,38-42
5. Imádkozzatok ellenségeitekért -  M t 5,43-48

F eb ru ár

VIGASSÁG ÉS SZOMORÚSÁG
1. A vigasság veszélye -  Lk 16,19-31
2. Nevetés közben is fájhat a szív -  Péld 14,13
3. Isten szerinti szomorúság -  2 Kor 7,10
4. Letöröl minden könnyet a szemünkről -  Jel 21, 3-4

M árcius (böjt)

MEGKÉRDEZETTEK VAGYUNK (lásd később) 

Nagyhét

EMBEREK A  FÁJDALMAK ÚTJÁN
1. ...akik magára hagyják -  M t 26,40
2. .. .aki keresztjét viszi -  M t 27-32
3. ...akik megsiratják -  Lk 23, 27-31
4. ...akik csúfolják -  Lk 23, 35-37
5. ...ak i kegyelmet kér Tőle -  Lk 23, 39-40

Április

NINCS A  SÍRBAN, TALÁLKOZTAK VELE
1. a katonák -  Mt 28,4.11-15
2. a tanítványok -  Jn 20,1-8
3. Magdalai Mária -  Jn  20, 11-18
4. az emmausi tanítványok -  Lk 24,13-35

M ájus

A  KRISZTUSBAN
1. A  Krisztusban keresztelkedtetek meg -  Gal 3,27-28
2. ...egy test vagyunk -  Rm 12,5
3. Akik meghaltak a Krisztusban -  ITessz 4,16
4. ...ú j teremtés az -  2Kor 5,17
5. Mindenre van erőm ... -  Fii 4,13

Június

TESTVÉRISÉG A  GYÜLEKEZETBEN
1. „...atyádfiát intsd négyszemközt...” -  Mt 18,15-17
2. Az oldás és a kötés -  Mt 18,18
3. Egyetértés az imádságban -  Mt 18,19
4. A  kevesek reménysége -  Mt 18-20
5. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal -  lP t 3,8-9

Böjti sorozat

MEGKÉRDEZETTEK VAGYUNK
1. „Ember, hol vagy?” -  1 M óz 3,9

Ezeken a böjti alkalmakon az Isten kérdez mindnyá
junkat Megkérdezettek vagyunk. Szeretném magamnak 
is feltenni a kérdéseket s ha nem tenném, tegyétek fel ti 
nekem.



9 A kérdések; számonkérő, felelősséget ébresztő, elgon
dolkodtató, szemrehányó, sürgető kérdések.

Az első kérdés Áriámhoz szól, a bűnbeesett Adámhoz, 
a mindenkori Adámokhoz s persze az Évákhoz is. 
Kérdése számonkérés, s ugyanakkor kegyelem is. Az 
embernek legyen ideje előbújni, megszólalni, védekezni 
vagy éppen a bűnt bevallani.

Hol vagy Ádám?! Hol vagy Éva? Hova bújsz? Hova 
bújtál?

a) . Van, aki elbújik a tömegbe, az arcnélküliség 
erdejébe. Azzal védekezik, hogy mindenki botlik, vétke
zik... Szükség van a bűnre, mert kevés a mindennapi, a 
kenyér helyöt kalács kell, életszínvonal kell, s ehhez 
csalni, lopni, ügyeskedni kell... „Mindenki a piacról 
é l...!” „Mindenki mással csinálja...” (könyveim; -  azaz: 
nem a feleségével!)

Mintha ezt mondanánk: „bűntudat ez, Uram, igaz, 
bűnbánat nélkül...” Felemelt fejjel, dacosan, mint a 
kamaszgyerek. „Ilyen vagyok, Uram, ilyennek, esendő
nek teremtettél... Na és?!”

b) . Van, aki a reménytelenség dzsungelébe bújik. Itt 
nincsenek utak, nincs térkép, nem látszik csúcs, de az 
összehajtó ágak miatt a csillagok sem. A  Júdások útja 
és sorsa ez. Tettem jóvátehetetlen, sorsom reménytelen. 
Elég egy kiálló faág, s egy darab kötél.. .Vidékek, falvak 
-  máshol családok „megoldása” ez. Sajnos: morbus 
Hungaricus, népünk egyik kétes dicsősége.

c) . Van, aki a naivitás bokrai között keres menedéket 
Van bűntudata is, bűnbánata is, de hiányzik belőle az 
Isten ismerete. Előle nem lehet elrejtőzni. Mindent lá t 
mindenütt jelen van. „Méltó haragodtól félek, elkerülni 
szeretnélek...Ó, de hova meneküljék?...”

Éppen ez a szerencsénk! Isten tudja is, hova bújtunk, 
de mégis kérdez, hogy magunk válaszoljunk. Kegyelme 
készen áll. Válaszra vár. Hallható válaszra. Ady válasza: 
„Hallom, ahogy lelkemben lépked /  S az ő bús „Ádám, 
hol vagy?-ára /  Felelnek hangos szívverések...” Ez a 
válasz kevés. Több kell, érthetőbb. Vissza kell jönnöm 
messziről, be kell panaszolnom Neki m agam at „Én 
vagyok Ádám, én vétkeztem ...”

2. H ol van a te testvéred? -  lM óz 4,9

Testvér, gyönyörű szó! Ugyanabból a testből -  anya
méhből származom, ugyanaz a vér kering ereimben. 
Gazdag ember az, akinek vannak testvérei! (Régi, emlé
kezetes sláger vo lt „Én egy kis öcsikét kérek szülinap- 
ra ...”) Az egy fészekaljából származókat összeköti a sok 
közös emlék, élmény, s elfeledhető a szükség, az ínség is.

Megdöbbentő az értelmező szótár „kínálata”: testvér- 
gyilkosság, testvérháború, testvérviszály...

Káintól testvérét kéri számon az iáén . Kain felelőtle
nül felel Először hazudik („nem tudom”), aztán dérrel- 
dúrral válaszol („tán őrizője vagyok...”)

a). Vegyük számba a felelőtlenség gyökereit
Olykor a szülők is tehetnek ró la  Nem figyeltek a 

gyermekek különböző adottságaira („A nagyobbik eb
ben a korban már állt ü lt  beszélt, számolt, olva
sott...bezzeg...!”) Nem könnyű a bátyját-nővérét követő 
gyermek helyzete az iskolában sem.

Adódhat ettől független rivalizálás, veszekedés is. Nem 
szeretem a m ásikat az idősebbet vagy a fiatalabbat, s 
mert nem szeretem, kigúnyolom útját életstílusát hitét 
és szokásait Vagy éppen ezért nem szeretem, mert más, 
mint én vagyok. „Miért nem csinálja ugyanazt amit én 
a magam számára jónak látok?”

A viszály oka lehet az is, hogy nagyon jól ismerjük 
egymás m últját Ismeri m últam at nem engedi feledni!

Végül az irigység is közrejátszhat Lehet hogy bátorsá
gáért, megtérésiéért irigykedem, lehet hogy -  éppen

ellenkezőleg -  görbe útjaiért, Isten ellenes lázadásaiért...
Az ok sokféle lehet S az eredmény: lappangó ellensé

geskedés vagy testvérgyilkos viszály. Testvériden távol
ság. S az Isten kérdése: „hol van a testvéred? Hány 
lépésre?”

b) . Vegyük számba a helyes testvéri kapcsolat alkotó 
elemeit is. Ábrahámra és Lótra gondoljunk. Ábrahám 
engedelmes volt Istennek, ezért tudott engedékeny lenni 
Lóttal szemben.

Ezsau és Jákob. Amint Jákob megharcolta harcát az 
Ú rral bocsánatot tudott kérni Ézsautól is.

József is kijárta az Isten nevelőiskoláját meg is tudott 
bocsátani testvéreinek.

Ezekben az esetekben nemcsak a veszekedésnek, szakí
tásnak voltak meg az okai. Ok kellett a kibéküléshez is.

c) . Áldott legyen Krisztus, hogy a benne elnyert 
testvéri kapcsolatot erősítheti a vérszerintit. Hiszen 
ugyanúgy testvérnek szólíthatják meg egymást azok, 
akik az Ö véi

„Akik pedig befogadták (ti. a testté lett Igét), azoknak 
megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekei legye
nek: mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében” (Un 
1, 12).

Az atya gyermekei -  Jézus Krisztus által testvérek. Ő 
az, aki „nem sszégyelli őket testvéreinek nevezni” (Zsid 
2,11). A  Krisztusban tesstvér sokszor drágább mint a 
vérszerinti de a legdrágább az, aki így is-úgy is (duplán) 
testvér. Ez a testvériség is vérre megy: „Abból ismerjük 
meg a szeretetek hogy Ő az életét adta értünk, ezért mi 
is tartozunk azzal hogy életünket adjuk testvéreinkért” 
(U n 3,16)

Ennek a testvériségnek örökkétartó távlata van, „Ott 
áljunk üdvbe öltözötten...”

3. H iszel te az Emberfiában? -  Jn 9,35

Izgalmas és tartalmas történet a vakonszületett meg- 
gyógyítása. Tetten érhetjük nemcsak Jézus gyógyító 
kegyelmét-hatalmát, de a szülők megalkuvó 
magatartását is, s a meggyógyult ember a szemünk 
láttára lesz hívő és bizonyságtevő emberré. („Ha ő nem 
volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni...!” 
-  9,35). Jézus meggyógyította. A gyógyítóba vetett hitét 
megvallotta. Amikor Jézus megszólította, felismerte 
hangját s hitt szavának.

Hiszel-e te ...?  Könnyű a válasz: „minden keresztyén 
hisz”. A  zsidók csak Istenben (1. hitágazat), a keresztyé
nek a másodikban sőt a harmadikban is...B ár maradék
talanul így lenne! Jézus alakja, a Benne vetett hitsokak
nak gondja Jézus alakja elválasztja egymástól az embe
reket Pedig

a), a keresztyén hit -  Krisztus-hit!
Az Istenben hívők sokkal tarkábbak annál hogy 

mindent és mindenkit összemossunk. (New Age?! -  össze 
lehet vegyíteni Krisztust Allahhal, aki a szent háborút 
vallja? Vagy Buddhával a mozdulaüanul szemlélődő 
istennel aki az általa ajándékozott létből a nemlétbe 
hívja övéit?!)

A  sokféle hit -  mint egy hatalmas rendező pályaudvar, 
váltókkal iparvágányokkal kitérőkkel...Számtalan vá
gány, ezek közül csak egyetlen egy, amelyik továbbvezet, 
kivezet a „zűrzavarból”. Jézus persze több, mint „váltó”, 
mint „rendező elv”, ő az a valóságos ember -  valóságos 
Isten, aki ismeri sorsunkat, hordozza betegségünket, de 
segíteni is tud rajtunk, mert neki adatott minden hata
lom ... Ő tart meg, n o n  a Szentírás betűje (persze azt 
sem vetjük meg, mert pólyaként és jászolként Őt hordoz
za!). Ő tart meg, s nem az egyház kincsestára (ami kincse 
van egyházunknak, azt is egyedül Neki köszönhetjük,
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egyéb felesleges jócselekedet nincs) Ő tart m eg s  nem a 
benne vetett h it ereje és valósága. Csak ő, egyedül ő , solus 
Christus!

b) A  Krisztus-hit nem hittartalom (hittételek) elfoga
dása, de Krisztus ajándékainak elfogadása.

Nem azt jelenti, hogy sorraveszem az egyház tantételeit 
s azokat megvizsgálva bejelölöm: „ezt hiszem, ezt nem  
tudom e l f o g a d n i E z  amolyan „ fej-h it” lenne.

A  hit o tt kezdődik, am ikor Jézus megkeres, m egtalál 
meggyógyít. Ő az, aki vo lt Ő az ma is, akinek a 
vakonszületett m ellett is bem utatkozott Ő az én gyógyí
tóm is. Uram.

Fölibém magasodott, am ikor lehajolt Hordozott, am i
kor hordoztam, igazolt am ikor vállaltam ... Elfogadott, 
amikor elfogadtam ... Megváltóm, Uram és Testvérem. 
Hiszed-e ezt? H iszel-e te az Emberfiában?

4. M it használ az embernek, ha az egész világot megnyeri 
is, lelkében pedig kárt vall?

Ma Jézus kérdez minket
„Uram! Szép ez a kérdésed A  Te lelked szépsége 

tükröződik benne. Rádismerek róla. Mérlegre teszed az 
egész világot és vele szemben egy embernek a lelkét. És 
ezen a te mérlegeden a nagyobb súlyt az egy léleknél 
látod. Ezt, így csak Te mondhattad” (Ordass).

A rk. fordítás így hangzik; „Mit ér az embernek, hogy 
megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja?” Csia 
Lajos forrdítása: „Mit használ az embernek, ha megnyeri 
az egész világot, de a lelkét veszni hagyja?”

Mindent elnyerhetünk, hímevet, dicsőséget, gazdagsá
got, de semmi sincs a világon, amivel az emberi élet 
valódi értelmét és teljességét biztosítanánk, mert az csak 
Isten ajándékaként lehet a minek. Az ember nagyratöré
sével csak elveszíteni tudja önmagát, de megváltani nem.

a) Az érem másik oldala: a lélek kárt szenved Másod
rendűvé válnak az emberi kapcsolatok.

„ Vad, kapzsi öszönök ragadnak 
Csak gyújts ember, csak gyújts magadnak...

Kezed sóváran összezárod 
Aranyat csikarsz, s  vér szivárog...

S  pincédben, melybe nap nem érhet 
derm ed sok tiszta em berélet 

Öröm, lendület lenn a pincem élyen 
ezért senyved, hogy hulla-tested éljen.

S  engem miattad, ember, bánt s  p irít a szégyen. ”
(Tudor Arghezi -  Áprily Lajos: Ember)

A román költő versében a kapzsiból így lesz gyilkos. 
Az ember öröme és lendülete a pincemélyen -  a tudat 
alatt hullákat, emberhullákat rejteget

Törpefaluban, várostól távol élő öreg szülő így menti 
városi gyermekeit „Áldott gyermekek, szüretre és disz
nóölésre mindig hazajönnek...” Szociális otthonban 
hallottam: „Az ember ne vetkőzzék le, mielőtt lefek
szik ...”

A pénz, a siker, a dicsőség -  bálvány. A bálvány pedig 
áldozatokat követel. A  bálványimádó személyes szeretet- 
re képtelen.

b) A lélek kárt szenved: lélektelenné válik a munka, 
az alkotás is.

Nincs többé öröm a munkában, nem érzi az ember 
az alkotás öröm ét csak egy foglalkoztatja: mit kapok 
érte?

Sőt a megszerzett vagyontárgynál is mellékessé válik 
a művészi-esztétikai érték, csak a forintérték a fontos. S 
az eredmény: „Mindenki boldogtalan

A nagylány m egszökött egy idegennel 
A kislány szomorú, nem beszél vele senki

A  fiú  Afrikában film ezik  
(akkor inkább a dzsungel)

M onsieur Amerikába utazott 
M adame órákig nézi a fa la t 

Csak a cselédeknek van emberarcúk 
Éjszakánként egy fé lénk kis egér 

a szeretet lót-jut a házban 
cincogva könyörög

s nincs egy árva fogó, hogy rabul ejtse ”
(Rónay György: Á gazdag ház)

c) A  lélek kárt szenved elvész az Isten, az örökkéva
lóság.

Igaza van Jézusnak: „ha bőségben él is valaki, életét 
akkor sem a vagyona tartja meg” (Lk 12,15).

A  vagyon, a pénz, talmi csillogásé, a döntő ponton 
nem segítenek. Tudom, hogy vannak, akik vagyonukkal 
is szolgálnak, ez a fentiek igazságát nem változtatja meg.

A pénz csillogása a legszegényebbeket is veszélyezteti: 
a pénz hiányát tartják boldogtalanságuk forrásának.

Ordass megfordítja Jézus kérdését „mit árthat nekem, 
ha az égést vukégit ekvestítenm de lelkemet megtar
tom?!”

Legyen énekünk: „Ó Jézus, kincsem, vigaszom ...”

5. Alszol? Nem bírtál velem egy órát virrasztani? -  Mk 
14,37

Jézus szemrehányó kérdése ez. Dóka fordítása: „Nem 
voltál képes...?” Attól a Pétertől kérdezte ezt Jézus, aki 
az imént még mindenre -  még a halálra is -  képesnek 
tartotta magát. így szólította meg: Simon. A  Péter név 
már nem illik rá. Pedig ő re  a virrasztásra n o n  is 
elsősorban Jézus miatt tett volna szükség, hanem hogy 
ő és a többiek megállhassanak a fenyegető kísértésben.

a) . A  közöny, a fásultság, a közömbösség az ember 
„védekező mechanizmusa”.

Sírásókat, gyászhuszárokat, de sokszor kántort és 
papokat is figyelmeztetni kell a részvétre. Az, akit 
gépiesen temetnek, valakinek a legdrágábbja volt, gyer
meke, házastársa vagy szülője.

„A közömbösség a létek legsúlyosabb betegsége” 
(Fénelon, francia moralista, érsek, XIV. Lajos fiának 
nevelője).

Kosztolányi verse (Özvegy a villamoson) szól egy 
öregasszonyról, akinek senki nem ad helyet, bár a szeme 
beszédes; „irgalom, kegyelem emberek /  messziről jövök 
én, /  gyermekszobákon és temetőkön bukdácsoltam 
előre... /  Meghalt az uram, fiaim, leányaim, kedves 
vejeim ... /  Mondjátok emberek, /  ha láttok itt, amint 
dűlöngök /  rendkívül furcsa, kis fekete kalapomban, /  
rogyadozó térdemmel, /  s a gyakori szüléstől /  megron
csolt méhvel, /  nem jut eszetekbe /  az édesanyátok?”

Jézus rangot adott kicsinyeinek, amikor így vállalta 
őket „...aki...egyet is befogad az engem fogad b e ...” 
(Mk 9,37).

b) . Jézus nem így, egészen másképpen viselkedett 
velem.

Sok olyan emberrel találkoztam, aki behelyettesítette 
magát egy-egy bibliai történetbe: „én vagyok a tizedik 
bélpoklos, akit Jézus meggyógyított; Zákeus, akinek a 
házánál megszállt; én vagyok Magdolna, akinek minden 
bűnét megbocsátotta...” Ő pedig „ama samaritá- 
nus”...„Én is juhod vagyok!” 0  pedig nem semleges, 
nem közömbös, bűnösök barátja, pásztorok pásztora.

c) . A  „vinasztás”, a másokkal való szolidaritás, törő
dés nemcsak kötelességünk, de a meggazdagodásunk 
tehetősége.
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A fóti kántorképző „rendje”: akik oklevelet nyernek, 
visszajárnak tanítani Tanítva tanulnak és tanulva taníta
nak.

így vagyunk a szolgálattal is: amit megértek, el tudom 
mondani a szószéken, s amíg prédikálok, még inkább 
megértem.

Odaállok mást erősíteni -  erősödöm magam is. Meg
magyarázni valamit a másiknak, megértem magam is. 
Segítek valakinek megállni a kísértésben, magam is 
megedződöm. Az energia mindig megtérül. „Adjatok, 
nektek is adatik...!”

6. Annyi ideje veletek vagyok és nem ism ertél meg engem? 
- J n  14,9

Jézus figyelmeztető, sürgető kérdése.
„A szemita embernek a megismerés nem elvont tudás, 

hanem egzisztenciális kapcsolat. Megismerni -  konkré
tan megtapasztalni így ismeri meg az ember a szenve
dést, a bűnt, a háborút és a békét, a jót és a rosz- 
szat...”(Bibl. teol  szótár). Mindezeken túl -  könyvekből 
vagy a TV-ből nem lehet megismerni mit jelent vétkezni 
vagy mit jelent a bocsánat!

Megismerni -  azt is jelenti, hogy valakivel személyes 
kapcsolatba kerülni. Igaz ez a családi vonatkozásokban 
is (Deut 33,9), a házastársi viszonyban (Gén 4,1), de igaz 
ez Isten megismerésére is, Őt is pl. ítéletének mindnyá
junkra nehezedő terhe alatt lehet megismerni (Ez 12,15!)

Az a Jézus kérdez és sürget, aki
a), ismeri az övéit, s akit szintén ismernek az övéi
A szülő is előbb ismeri a gyermekét, mint az a szülőjét 

Ismeri -  megérti gyermekét hangsúlyából, mimikájából: 
semmit sem lehet előle eltitkolnia. De a gyermek is ismeri 
-  a csecsemő az édesanyja szívdobbanását hangját 
kezének tapintását.

Jézus ismer m inket ismeri bárányait. M i is „tarto
zunk” azzal nek i hogy a megismerés kölcsönös legyen. 
Ez „érdekünk” is, hiszen Jézus ismerete vezet az Atya

ismeretéhez. (V.ö. Jn 14, 6-7)
b) . Jézus ismeretéhez hozzátartozik a megfeszített 

Krisztus ismerete. Ha megismerjük a Megfeszítettet 
egyszerre kitágul a róla szóló ismeretünk: „Amikor 
felemelitek az Emberfiát akkor tudjátok m eg hogy én 
vagyok az ...”(Jn 8,28)

így hozza rendbe az Isten a közte s köztünk lévő 
megrontott kapcsolatot „Eleget ő tett miértünk.. .”A 
kerszt arról beszél: odaadás, szenvedés nélkül nincs 
korona.

Szembe kell néznünk a kereszten függő Jézussal Jézus
ismeret elsegít igaz önismeretre is. Ő, a bűnösök barátja 
hordozza bűneimet is.

Bűneinken kívül betegségeinket is viselte. Nem vélet
len, hogy minden idők betegei közel érzik magukhoz a 
Megfeszítettet a haldoklók vigasztalása is a szenvedő 
Krisztus „Tartsd oda hunyó két szemem elé /  Szent 
keresztfádat...”

c) . Jétus ismeretéhez feltétlenül hozzátartozik a feltá
madott Jézus ismerete. A  Feltámadott magyarázza meg 
az írásokat -  ma is, világítja meg szenvedése értelmét -  
ma is, töri meg a kenyeret -  ma is

Ő küldte és küldi el Lelkét is, a Lélek munkálja azt, 
hogy „ ...megismerjem Őt és feltámadása erejét, valamint 
szenvedéseiben való részesedést.. .”(Fil 3,8). Általa ismer
jük m eg „mi az Isten kedves és jó  akarata” (Róm 12), 
de általa nyílik lehetőség „Krisztus minden ismeretet 
meghaladó szeretjének megismerésére” (Ef 3,19) is.

Pál úgy prédikált róla, mintha a gyülekezet jelenlété
ben feszíttetett volna meg (Gal 3,1), de ezt csak a 
Feltámadott erejével és jelenlétével tehette.

Hiszem, hogy közöttünk van az Élő, amikor hirdetjük, 
amikor a kenyeret megtörjük, amikor neki szolgá
lunk... Él, mert megbocsátja bűneimet, felhasználja da
dogó szavaimat, rendet teremt gondolataim között, s 
utoljára porom felett megáll...

Zászkaliezky Pál

IFJÚSÁG I M U N K A PR O G R A M

I. K E Z D E T B E N  (lM óz 1-3)
1. A  teremtés
2. Isten látta, hogy ez jó
3. A z ember: Isten képmása
4. A  bűn
5. A z Édenen kívül

Il/a. K E R E S Z T Y É N  É L E T G Y A K O R L A T
1. Isten igéje
2. A z imádság
3. Egymás terhét hordozzátok!
4. Krisztus követése

Il/b. JE L Z Ő T Á B L Á K  A Z  Ú TO N
1. Behajtani tilos! -  Hol a határ? -  IK o r 6,12
2. Elsőbbségadás kötelező! -  Alázat -  Fii 2,3
3. Egyirányú utca -  Célegyenest! -  Fii 3,14
4. Megállni, várakozni tilos! -  Növekedjetek a hitben! -  E f  
4,15
5. Egyenetlen úttest, útszűkület -  A keskeny úton járva -  
M t 7, 13-14
6. Sebességkorlátozás -  túlzott önbizalom -  2Kor 1,9

IIL  A  L É L E K  G Y Ü M Ö L C S E I -  G ál 5,22
1. Szeretet -  öröm
2. Szívesség -  jóság
3. Békesség -  türelem
4. Hűség -  szelídség
5. Önmegtartóztatás (mértékletesség)

IV . Ö N ISM E R E T  -  E M B E R ISM E R E T
(Gyökössy Endre -  Magunkról magunknak; Gyökössy -  
Bognár Cecil: M i és mások)
1. Kik vagyunk?
2. Miért élünk? — a különböző életcélok
3. A  félelem
4. A z agresszivitás
5. Lelki görcsök, gátlások
6. Szomorúság
7. M agány
8. Szenvedély
9. Szenvedés
10. Am i két embert összekapcsol
11. Férfi és nő (szerelem - házasság- szeximii tás)
12. Hogyan bánjunk az emberekkel?
13. Előítéletek, megszokás, konvenciók
14. Ellenségeink -  a „kasztképzés”
15. Felelősség a másik emberért
16. A  közösség szerepe
17. Részvételünk a közéletben
18. Magyarságunk
19. Összefoglalás

V . A Z  E V A N G É L IK U S  T A N ÍT Á S  SA R K A L A T O S  
P O N T JA I
1. Megigazulás -  hit által
2. A z egyház
3. Szentségeink



4. A  hit és a jócselekedetek
5. Szabad akarat
6. Küldetésünk, feladataink a világban -  evangélikus 
keresztyénként

V I. A  M Á SK É N T  G O N D O L K O D Ó K  -  
M Á SK É N T  H ÍV Ő K  
1. New Age

2. A z agykontroll
3. „Keresztyén szekták”  (mormonok, Jehova tanúi)
4. Keleti vallássok
5. A  társadalomra különösen veszélyes csoportok: skinhe- 
ad, újfasiszta mozgalmak

Varga Gyöngyi 
IV . évf. teológiai hallgató

Megemlékezés Kuthy Dezsőről -  halálának 20. évfordulóján
Elhangzott a sírnál tartott megemlékezésen, 1993.

Isten igéje felhívásának engedel
meskedünk, amikor ezen a csendes 
délelőtti órán Kuthy Dezső ny. püs
pök testvérünkre emlékezünk halála 
20. évfordulóján. A  Zsidókhozírt le
vélben így olvassuk: „Emlékezzetek 
meg elöljáróitokról, akik szólották 
nektek Isten beszédét, figyelvén éle
tük végére, kövessétek hitűket”

1888-ban született Baján novem
ber 11-én. Édesapja adóhivatali fő
tiszt római katolikus édesanyja ko
rán elhunyt A  helyi cisztercita rendi 
római katolikus gimnáziumban érett
ségizett az iskola egyetlen evangélikus 
diákjaként Az eminens ifjú a Pozso
nyi Evangélikus Theológiai Akadé
mia hallgatója kívánt lenni, elkötelez
ve magát az Istennek való szolgálat 
legszentbb örömére. Egykori tanárai, 
Raffay Sándor és Kovács Sándor, 
későbbi püspökök belső indíttatást 
adnak teológiai tanulmányainak m é
lyítésére az abszolutórium megszerzé
se után. A  jénai és a götüngeni egye
tem gyarapítja négy szemeszteren át 
tudását Közben a reformáció hazá
ját beutazza, különösen azokat a vá
rosokat amelyekhez a protestáns hit 
megtisztelő kegyelettel kötődik.

Hazatérve 1913-ban miskolci se
gédlelkész lesz Csók György paróc- 
hus m ellett E  városban szenteli lel
késszé Geduly Henrik tiszakeriileti 
püspök. Majd a felvidéki Ruszkinban 
tölt öt esztendőt s közben tábori 
lelkész az L Világháború idején.

Boldog házasságból Mika Máriá
val négy szép gyermekük született 
Az egyetemes egyház növekvő fela
datainak ellátására az 1920-as évek 
elején Budapestre hívják. Ekkor bon
takozik ki egyénisége. Szervező kész

sége, energiateli élete, sokféle talentu
m ai kamatoztatásának eredménye
kén t létrejön egyházunk Nyugdíjinté
zete, amely biztos anyagi bázist je len t 
a szolgálatban megfáradt lelkészek 
lelkészözvegyek számára. Főiskolai és 
egyetem i hallgatók részére életre hívja 
aLuther Otthont, melynek hosszú 
éveken át melegszívű igazgatója. 
Vallja, hogy az evangélikus fiatal 
értelmiség gondozása a jövő egyházá
nak záloga. Egyházunk külügyi kap
csolatait bővíti, ösztöndíjas lelkészek 
tanulmányútjait készíti elő. Az idő
sebb nemzedék tagjai közül ma is 
hálásan gondolnak útbaigazító segít
ségére.

Közben missziói lelkészi munkát 
végez előbb Monoron, majd Vecsé- 
sen és Szolnokon. Két utóbbi helyen 
templomot ép ít 1937-ben hivatalo
san is egyetemes főtitkárrá választják, 
valójában már második évtizede látta 
el ezt a feladatát

A  század talán legkritikusabb esz
tendejében, 1944-ben a Dunáninneni 
kerület püspökévé választja. Szép ko
szorú az életművén eddigi szolgálatá
nak elismeréseként Bár ő maga tilta
kozott ellene. Aztán Balassagyarmat
ra költözik, hogy egyházépítő terveit 
valóra váltsa ambiciózusan, remélve 
a háború démoni erőinek háttérbe 
szorulását és végső vereségét

A  zordon körülmények között 
szerzett hangszálbetegsége korlátoz
za főpásztori munkáját Két évig ige
hirdetés végzése nélkül irányiba sze
re tő t gyülekezetét és dunáninneni ke
rületét S aztán enged lelkiismereté
nek és kéri nyugállományba helyezé
sé t hogy a szolgálatot átadja erővel 
teli utódjának, aki koporsója felett is

hirdette húsz évvel ezelőtt a vigaszta
lás igéjét, Szabó József püspöknek. 
Temetési beszedőjen így emlékezett 
reá: Az egyház köszöni különféle 
poszton végzett, azonos értékű szol
gálatait A  kormányzó bölcsességét 
a legnehezebb időkben is helytálló 
szilárd hűségét .. .  Erős igehirdetései 
beépültek az örökkévalóságba

Magam személyesen nem ismer
hettem. Valahányszor püspöki szol
gálatom jelvényét magamra helye
zem, reá is gondolok kegyelettel és 
tisztelettel Az ő  kérészijét örököltem.

A  patriarcha korral megajándéko
zott Kuthy Dezső méltán vök Lühns- 
dorf Károly Luther munkakedv, az 
igéhez kötött lelkiismeret, kötelesség
tudat és pontosság. Békességre töre
kedett és békességet munkált Az 
egyházban a különböző nézetek kép
viselői között a híd összekötő szolgá
latát vállalta Ehhez a nehéz és hálát
lan feladathoz Isten különös képessé
gekkel ajándékozta meg, amelyeket 
bőségesen kamatoztatott egyháznuk 
javára  Mos korában méltán várta, 
hogy szárnyaló igehirdetése, meggyő
ző erejű prédikációi kiadásra kerülje
nek. Az akkori kor nem kedvezett az 
egyházi sajtónak, álma beteljesítetlen 
m aradt De szolgálata nem volt hiá
bavaló.

A  nyugalom éveit pestlőrinci csalá
di házában töltötte szerettei, unokái 
körében és a helyi gyülekezett hűsé
ges igehallgató tagja vo lt

Emléke legyei áldott! Kedves igé
je: „Tudom, hogy az én Megváltóm 
él” -  legyen bizonyosság nekünk is.

Szebik Imre 
püspök
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AUSZTRÁL DOHÁNYZÁSSTOP

ÜLDÖZÖTT
FÜSTÖSÖK

„Utcára kerültek” a dohányos 
hivatalnokok Sydneyben -  tudjuk 
meg a helyszínről kapott tudósítás
ból. Az ausztrál cigarettaellenesek 
apránként kiszorítják a megátal
kodott nikotinistákat

Frissen étkezett német ismerősünk nem 
gondolta volna, hogy milyen derültséget 
fog okozni az a megjegyzése, miszerint nem 
szabadna megengedni, hogy Sydney legelő
kelőbb üzleti negyedében a felhőkarcolók 
tövében tömegesen cigarettázzanak a 
„prostituáltak”. A nevetési roham elmúltá
val a vendéglátó kibökte: nem prostituáltak 
azok, hanem állami hivatalnokok, akiket 
a törvény szigora kiszorít a munkahelyük
tő l  Füstöl(ög)ni csak az utcán szabad.

A cigarettázás betiltása az állami hivata
lokban csak az első lépés volt a teljesen 
füstmentes munkahelyek megteremtése fe
lé, mérföldkőnek tűnik ugyanis, hogy a 
New South Wales-i legfelsőbb bíróság két 
évvel ezelőtt hatalmas kártérítést ítélt egy 
tüdőrákos betegnek, aki azt állította, hogy 
betegsége a munkahelyén tizenkilenc éven 
át elszenvedett füstártalom, a passzív do
hányzás hatásának tulajdonítható.

A  precedens olyan pánikot váltott ki a 
munkaadók körében, hogy jóformán né
hány hét leforgása alatt betiltották a do
hányzást minden olyan munkahelyen, ahol 
a munka zárt térben folyik. Áz utcán 
álldogáló dohányzók száma ugyanilyen 
fergeteges gyorsasággal szaporodott vá
rosszerte, sokan azonban az állásuk elvesz
tésétől való félelemből és az erőteljes do
hányzás elleni kampány hatására abba is 
hagyták a cigarettázást A bonyodalmak 
elkerülése végett egyes munkaadók igye
keznek eleve nemdohányosokat alkalmaz
ni. Több, mint tíz százalékos munkanélkü
liség mellett persze válogathatnak -  ámbár 
máris van a diszkriminációellenes bizottság 
asztalán egy ügy, melyben egy dohányos 
emel szót jogaiért (Ez az állami bizottság 
panasz esetén képviseli minden ausztrál 
érdekeit ha kell a bíróságon, akit hátrá
nyos megkülönböztetés ér, legyen az de 
bőrszíne, neme, kora vagy testi fogyaté- 
kosssága.)

New South Wales államban tizennyolc 
éven aluli személynek dohányárut kiszol
gálni éppúgy tilos, mint alkoholt és a 
középfokú oktatási intézményekben taná
roknak és diákoknak egyaránt tilos a do
hányzás. A dohányzást ellenzők elsődleges 
célkitűzése ma azt elérni, hogy a következő 
generációk már rá se gyújtsanak.

Ausztráliában 1984 óta tilos a rádióban 
és televízióban dohányárut hirdetni, né
hány évvel az első szigorítás után az utcák
ról is eltűntek a poszterek, és tavaly óta a 
cigarettareklámok minden fajtáját tiltja a

törvény. Közel egy éve született rendelet a 
dohányvállalatok sportszponzorálásának 
fokozatos csökkentésére, majd 1995-ig való 
teljes megszüntetésére. Sportberkekben ez 
érthetően nagy vihart kavart hiszen a 
nagyon népszerű rugby-futball egyik fő 
sszpenzora a dohányipar, egyik legna
gyobb eseménye pedig a történtek ellenére 
is tömegesen fogyasztott cigarettáról elne
vezett Winfield Kupa. A minden évben 
karácsony másnapján Sydney-bői induló, 
látványos és igen népszerű Sydney-Hobart 
yacht verseny tavalyi győztesének bírósá
gon kellett megvédenie trófeáját miután a 
versenybíróság diszkvalifikálni akarta, a 
győztes hajó neve ugyanis Rothmans volt

A cigaretta ára az elmúlt négy évben 
háromszorosára nőtt, egy átlagos 25 ciga
rettát tartalmazó csomag ára ma 4,20 és 
4,60 ausztrál dollár között mozog aszerint 
hogy hol veszi az ember (összehasonlítás
képp: egy csomag kenyér ára 1,45, a tej 
literenként átlagosan 1,30 dollár). Sokan 
valóban drasztikusan csökkentették az el
szívott cigaretták számát amibe a drágulás 
is belejátszhat

Az éttermek egy részében „nem dohány
zó” szakaszokat különítettek e l  az azon
ban bombaként hatott hogy a New South 
Wales-i parlament egyik képviselője tör
vényjavaslatot terjesztett be arról hogy a 
klubokból és kocsmákból is kitiltsák a 
dohányfüstöt Felbolydult a kocsmárostár- 
sadalom; ha ez a javaslat törvényerőre 
emelkedne, a társadalmi élet talppüérének 
számitó intézmények látogatottssága olyan 
jelentős mértékben megcsappanna, hogy a 
pubok fele akár le is húzhatná a redőnyt

A dohányostársadalom -  mert az elmon
dottak ellenére jelentős tömegekről van szó 
-  utolsó érve, hogy összevetve a szabadon 
hirdetett alkohollal a dohányzás romboló 
hatása még mindig kisebb: ugyan ki hallott 
már valakit nikotinos befolyásoltság alatt 
cserbenhagyásos gázolást elkövetni vagy 
kékre verni az asszonyt

MOLNÁR ZSUZSA /  SYDNEY

FÜSTELLENES
FÜSTÖLGÉSEK

A dohányreklámot tiltó magyar jogsza
bályokat vagy másfél éve tudatosan meg
sértik, a sajtó tele cigarettahirdetésekkel a 
városok hirdetőtáblái óriás és kevésbé óriás 
cigarettaplakátokkal Igaz, némelyiket a 
füstellenesek a maguk javára fordítják, 
sorozatban nagybetűs RÁK felirattal éke
sítve őket Bírságolnak különféle állami 
hivatalok is, csak hát az eljárás, a fellebbe
zési fórumokkal együtt igencsak hosszadal
mas. A Gazdasági Versenyhivatal a do
hányreklámot publikáló médiák ellen eddig 
hét esetben indított eljárási két újság kifi
zette a kirótt bírságol a többi ügy még nem 
zárult le vagy fellebbezés alatt van. Eddig 
a legnagyobb összeg, amit az ügyben nem 
jogerősen kiróttak, 2 millió forint volt

(HVG, 1992. október 17.). A fogyasztóvé
delmi felügyelőségek apró, 3 ezres bírsá
gokkal „szórják meg” a reklámcégekéi s 
május 15. óta nőtt ez a tarifa.

A cigarettareklámra zúdított hatósági 
össztűzbe mostanában újabb lövegeket ve
tettek be: az egyik fővárosi kerületi önkor
mányzat május 6-án és 7-én szabálysértési 
eljárást kezdeményezett a területén utcai 
reklámokat kihelyező cégek vezetői ellen. 
Nem arról van szó ebben az önkormányza
ti akcióban, hogy egyazon hivatal feljelent 
és saját maga mindjárt bírságolhat is, ügye
sen feltöltve a kerületi kasszái A XH 
kerület Polgármesteri Hivatalának ipari és 
kereskedelmi irodavezetője csak a szabály
sértési eljárás kezdeményezője a kerület 
területén kihelyezett cigarettareklámok 
„gazdái” ellen. Az eljárásokat a reklámozó 
kft-k székhelye szerinti önkormányzatok 
szabálysértési hatóságai folytatják le a fel
lebbezések alapján. Igaz, ha valaha befize
tett bírságok lesznek a három cég elleni 
eljárásból akkor az részben a „tetthely
ként” szolgáló kerületet illeti: pontosabban 
nem a szabálysértés -  ami jelen esetben 
maximum 3-szar 10 ezer forint lehet - ,  
hanem a végrehajtási birság, ami akkor 
róható k i  ha a jogellenes reklámkihelyezés 
megszüntetését előíró jogerős döntéseket 
majdan nem hajtják végre. És ebben az a 
szép, hogy a már 66-szor 10 ezer forintig 
terjedhető büntetés -  lévén szó 66 plakát
helyről - ,  naponta és tettesenként ismétel
hető.

Az önkormányzati fellépés minden bi
zonnyal összefügg azzal a levéllel amelyet 
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség kül
dött a kerületi polgármestereknek, felkérve 
őket, tegyenek valamit a füstölésre buzdító, 
törvénysértő reklámok ellen. Mint Ládonyi 
János irodavezetőtől a budai kerület füstel
lenes akcióvezetőjétől -  aki egyébként do
hányos -  megtudtuk, nem anyagi indokból 
követik el tettükéi hanem részben a törvé
nyek, rendeletek betartása a céljuk, részben 
az egészségvédelem motiválta őket Ami a 
pénzhez jutás lehetőségét illeti, a budai 
hivatalnok nem túl optimista; arra számít 
hogy az ügyek sorozatos fellebbezésekkel 
akár két évig is elhúzódhatnak, s mire 
birság is befolyna ezekből talán már a 
kerület új vezetése leöltheti azt e l  Pedig 
megdolgoztak érte a XII. kerületiek: 67 
reklámtáblát fényképeztek végig, bizonyí
tékot gyűjtve, s ezek alapján 66 határozatot 
írtak. Mindez lehel hogy többe került 
mint amekkora bírságbevételt valaha is hoz 
az ügy.

Egy pici csatagyőzelemről viszont beszá
moltak a kerületnél: az egyik reklámozó, 
az Outdoor K ft közölte: megfellebbezi 
ugyan a határozatot de addig is átragasztja 
a plakátfelületeit más témájú hirdetésekkel 
A dohányellenes hadjárat végső kimenetele 
azonban egyelőre kétséges, materialista 
gondolkozásúak számára pedig egyértel
m ű...

HVG 1993. MÁJUS 29.
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