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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra.

Együtt!
(Elhangzott Otepáá-ben az észt-finn-magyar konferencián,

1993 augusztus 28.-án. Igehirdető: Raduch Zsolt esperes lelkész Brassó/Romania)
Textus: lMóz 2,18

Drága Hittestvéreim! Lelkész-kol
legák!

Tizenöt évvel ezelőtt, 1978-ban 
jártam először Finnországban, Ve- 
salaban vettem részt egy konferen
cián, amelyen Hafenscher Károly 
testvérünk is előadást tartott. Előa
dása elején kiemelte, mennyire fon
tos a bizonyságtétel személyes jelle
ge. Hivatkozott arra -  jól emlékszem 
még hogy Heinz Zahrnt miután 
megírta a hirs Die Sache mit Gott 
című könyvét, megírta hamarosan a 
Meine Sache mit Gott címűt is. A 
továbbiakban nagy segítségemre volt 
ez a biztatás.

Ilyen személyes jelleggel szeret
nék szólni most is a felolvasott 
szentigéjéről. -  Hét éves voltam, 
amikor faluról városra, a nagyváros 
Brassóba költöztünk -  én még nem 
tudtam ott tájékozódni. Egy alka
lommal Édesanyám és Kereszt
anyám a piacra mentek s magukkal 
vittek engem is. Lelkemre kötötték: 
ne bámészkodjak, hanem figyeljek 
rájuk. A piac színes forgataga azon
ban magával ragadta figyelmemet s 
egyszer csak azt vettem észre, arra 
ébredtem, hogy nem látom őket. 
Borzasztóan megijedtem, s bár ren
geteg ember jött-ment, kavargóit kö
rülöttem, nagyon egyedül éreztem ma
ga. Kiáltani akartam, de nem tudtam. 
Sírni kezdtem.

Édesanyám és Keresztanyám 
azonban rajtam tartotta szemét s mi
kor látták kétségbeesésemet, hozzám 
léptek és megfogták kezemet. Meg
nyugtatott azok érintése, akikben 
bíztam, akik szerettek.

Nagyrabecsült erdélyi költőnk, 
Kányádi Sándor írja egyik versében: 
„Vannak vidékek, ahol csak úgy le
het megmaradnunk, ha kezemben a 
kezed...”

Nekünk, kis népeknek és kis egy
házaknak, csak úgy lehet megmarad
nunk Európa és a világ piaci forga
tagában, ha fogjuk egymás kezét, ha

egymás hite által erősödünk. Ha 
hagyjuk, hogy Isten össze-, egybe,- 
egymáshoz illesszen, úgy, hogy szent 
igéje és Szentlelke által életünkből 
mindazt, ami nem odaillő, ami nem 
az Ő akarata szerint való -  elhagy
juk. Az ige szerint, (amit inkább es
küvőkor szoktunk prédikálni) ő  lát
ja, tudja és mondja: nem jó egyedül 
lenni -  Ő maga akaija a közösséget!

A Te ügyes kezed borítja virágba a 
diófát, teszi aranysárgává a kukoricát, a 
Te Lelked komponálja a madarak dalát 
és a méhecskék döngicsélését. Csodák 
Istene vagy. Teremtményed milliónyi 
pompás csoda, gyönyörködünk benne 
és nem győzünk csodálkozni rajta. Már 
csak további csodáért könyörgünk: for
máld lelkünket is ilyen széppé Urunk, 
Ámen.

Szívünk Ura, őrizz meg üres, megszo
kott dicsőítő szavaktól,

hogy Veled és Benned valóban di
csekedjünk,

- őrizz meg e világi gazdagságtól, 
hogy pillantásunkat a Te mennyei gaz
dagságodra vessük

- őrizz meg attól, hogy emberi, kato
nai védelemre szoruljunk valaha is, ha
nem inkább mindig a Te védelmedben 
rejtőzzünk el

- őrizz meg fölösleges tudástól, hogy 
mindig Igédet kutassuk

- őrizz meg haszontalan megelége
déstől, gőgtől, hogy mindig gyermeki 
módon örülhessünk csodálatos terem
tett világodnak: Ámen

Szívünk Ura!
- adj nekünk olyan lát.ást, ami ihlet 

arra, hogy mindig Rád gondoljunk, akár 
dolgozunk,akár pihenünk

- adj nekünk fényt, világosságot, ami 
vezet, hogy mindig a Te utadon járjunk,

Egymással úgy jutunk és mara
dunk igazi közösségben, úgy lesz kö
zös gondunk és bizonyságtételünk, 
ha fogjuk egymás kezét és közben 
az ő  kezébe kapaszkodunk, hogy el 
ne vesszünk.

Kérjük Istent, ajéndokozzon meg 
bennünket ilyen közösséggel min
denkor.

Ámen.

akár otthon vagyunk, akár idegen föl
dön

- adj nekünk valódi bölcsességet, 
hogy megtudjuk különböztetni az igazat 
a hamistól gondolatainkban és cseleke
deteinkben

- adj bátorságot, hogy megerősödve 
mindig, a Te igazságodat hirdessük ba
rátok és ellenségek között

- adj gyermeki bizalmat, hadd vi
gasztaljon, hogy mindig csak kegyel
medre hagyatkozhatunk, akkor is ha 
éhesek vagyunk, akkor is, ha jól laktunk

- Szívünk Ura, lendíts előre és ural
kodj gondolatainkon és érzéseinken, 
szavainkon és cselekedeteinken.
Ámen.

(Angol és német nyelvű fordításból: IIK) * * *

Reformáció hónapjában néhány Luther 
imádság különösen is aktuális!

Örök Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja!

Ajándékozd nekünk kegyelme
det, nogy a Szentírást jól és szorgal
masan tanulmányozzuk, Benne min
dig Krisztust keressük és találjuk 
meg és Rajta keresztül nyerjünk 
örökéletet. Érre segíts minket ió Is
tenünk kegyelmeddel! (Jn 5,39-40)

*

Kedves jó Istenem!
Add nekünk Szent Lelkedet, aki 

szívünkbe írhatja a hallott igét, így 
mi azt valóban befogadhatjuk, örü
lünk neki és az vigasztal minket 
mindörökké Ámen. (Jer 31,33-34)

Kelta imádságok az első évezredből (Skócia)
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TANULJUK A KRISZTUST!

„...hogy m indnyájan egyek legyenek...”
l)r. Harmati Béla püspök elnöki megnyitója a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

megalakulásának ötvenedik évfordulóján 1993. június 26-án, amelyet 
ünnepi közgyűlésen a Budapest-Kálvin téri református templomban tartott

Tisztelt Ünnepi Gyülekezet:
Kedves Testvéreim!
Jézus főpapi imádsága áldásának csodája és kötele

zése jegyében ünnepeljük a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa megalakulásának ötvenedik évfor
dulóját, „...hogy mindnyájan egyek legyenek!...” Jn 17,2. 
Visszanézünk a megtett útra és előre tekintünk azokra 
a kihívásokra, amelyeket korunk és helyzetünk vetnek 
föl számunkra, magyarországi és más országokban élő 
egyházak számára. Az ökumené, a lakott föld teljessé
gére vonatkozó elhívás kapcsán az egyház életére vo
natkozó alapkérdések kerülnek elő.

Az ötven év története arra kényszerít, hogy elgon
dolkozzunk azon, vajon mi is valójában az egyház, a 
gyülekezet és mire is van ebben a világban? Mikor iga
zán gyülekezet a gyülekezet és mikor igazán egyház az 
egyház? Az ökumené teológiai gazdagsága, sokféle gyü
lekezeti és egyházmodellje ismeretében azért is nehéz 
választ adni, mert olyan korban élünk ma itt hazánk
ban, amikor a nagykonstantinuszi és szentistváni egy- 
házmodellek már nem érvényesek, Sok-sok új lehetőség 
nyüt meg előttünk, nemcsak a spirituális-igehirdetési, ha
nem az oktatási-nevelési és a szociális-egészségügyi te
rületeken is, Vajon meg tudunk-e felelni ezeknek a ki
hívásoknak?

Félévszázados történelmünk eseményeire emlékeztet
ve, két olyan kihívást emelek ki most, amelyek végig
kísérték egyházaink és az ökumené életét.

Először az egyház, a keresztyénség identitásának, bel
ső lényegének keresését említem. A XIX. század és ko
rábbi korok modelljeire alapozva (Ludwig Feuerbach és 
mások) a Marx és Engels műveire épített világnézetek 
egyházellenes és vallásellenes programokat hirdettek 
meg. Az elmúlt ötven év nagyobb része ezek jegyében 
telt el és még a századelő teológusai is annyira erősnek 
látták a társadalom szekularizálódását és a vallástól va
ló elfordulást, hogy egy „vallástalan világ” létrejöttét 
jósolták /D. Bonhoeffer/. A nagy svájci protestáns teo
lógus: KarL Barth is elmarasztaló bírálatot mondott a 
vallásról, mint kultuszról és filozófiáról.

Annak példájára, hogy nemcsak marxista-ateista vé
leményekkel találkozhattunk, idézem a Nemzetközi Hu
manista és Etikai Unió 1986-ban Oslóban tartott-kong
resszusi jelmondatát, amelyik mögött huszonöt ország 
szabadgondolkozó, ateista és humanista egyesülete so
rakozott föl: „Teremtsünk egy vallásnélküli világot!”

Mi a jelentősége a posztkommunista és posztszo
cialista és ezzel együtt Európa egésze és főleg nyugat 
felé kitekintő magyar társadalmunkban az egyháznak, a 
vallásnak? Tapasztalunk bizonyos éhséget a transzcen

dens, a spirituális dolgok iránt, ez azonban nem jelenti 
az egyházak mint intézmények utáni éhséget, hiszen a 
különféle indiai eredetű vagy amerikai vallásos mozgal
maknak, guruknak és egzotikus tanokat hirdetőknek so
hasem volt annyi követője és bámulója nálunk, mint 
éppen most. Az egykori ún. „második világ” vallási vá
kuumában hallatlan gyorsasággal találják meg helyüket 
a kvázi-vallások is.

Az ökumenikus mozgalom jelentősége abban volt az 
elmúlt ötven év alatt, hogy ráébresztette az egyes egy
házakat a saját identitásuk keresésére a bizonyos körül
mények között nagyon is vallástalan, vagy máskor túl
ságosan is vallásos környezetben, mégpedig hazai, euró
pai és világösszefüggésekben. A különböző világgyűlé
sek, tanulmányi-teológiai tapasztalatcserék, párbeszédek 
segítettek abban, hogy megfogalmazzuk egyházaink sa
ját üzenetét, azt a propriumot, aminek összefoglalása 
Jézus Krisztus.

A mindenkori korszellem, a divat, a külső társadal
mi adottságok között és sokszor azok ellenében kellett 
ezt a sajátos üzenetet képviselni és hirdetni. A vallások 
világában tévelygő, az önmegvalósítást és önmegváltást 
kereső embernek szól a küldetésünk: ember, nem az a 
nagy dolog; hogy te keresed az Istent, hanem az, hogy 
Isten keres téged Jézus Krisztusban.

Figyelmeztessük egymást az ökumené közösségében, 
hogy a nyitott kapuk, a nagyszerű lehetőségek az okta
tási-nevelési, a szociális-kulturális feladatok ellátásában 
és újra történő kiépítésében, új intézmények és munka
ágak indításában, amelyek joggal okoznak társadalmi fel
tűnést és olykor vitákat is, el ne feledkezzünk arról a 
vertikális vonalról, a spirituális dimenzióról, amelyik el
sődleges feladatunk, missziói küldetésünk.

Másodszor azután szeretném röviden az ökumené,^ az 
egyházak társadalmi-közéleti funkcióját aláhúzni. Ügy 
kezdődött 1943. június 26-án a magyarországi ökumené, 
hogy hamarosan utána, 1944. június 25-én a református 
és evangélikus egyház vezetői együttes körlevélben tá
jékoztatták gyülekezeteinket a kormánynál benyújtott til
takozásról a zsidók üldözése és deportálása és megsem
misítése ellen.

A körülöttünk élő emberek, a város javát kereső 
prófétai szó, a háború utáni újjáépítés, a menekültek 
segítése mellett azt is meg kell említenem, hogy az 
ökumené sokszor vált a világi, politikai hatalom kísérő
liturgiájává, pl. békeharc és termelőszövetkezeti mozga
lom, Afganisztán megszállása vagy Csehszlovákia 1968- 
as lerohanása kapcsán. Egyháztörténeti szakemberek fe
ladata, hogy ezeket a tényeket kutassák és dokumentál
ják. Az ökumené tapasztalatai szerint minden ország
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ban megfigyelhető, hogy a hatalom az egyházat és a 
vallást lényegileg hasznossági szempontból nézi. Az ame
rikai szociológiai szóhasználat szerint létezik egy olyan 
„civil religion” azaz „társadalmi vallásosság”, amelyik 
kultusszal veszi körül a hatalmat. Az erkölcsi értékek 
rendszere jelentős a nemzet és az állam számára, és 
ezeken keresztül a vallás és egyházak, hiszen az érték- 
rendszer kapcsolatban áll az illető kultúra, társadalom 
vallásos meghatározottságával.

Az ökumenikus mozgalom segítséget jelent először 
is abban, hogy az egyházak megtalálják közös feladatu
kat a mai menekültek, szegények elesettek megsegíté
sében. Öröm, hogy Ökumenikus Szeretetszolgálatunk 
Szerbia, Horvátország és Bosznia mellett segélyprogra
mokat bonyolít le más környező országokban is és Bu
dapesten is van szociális segítő központunk a XIII. ke
rületi Turbina utcában az egyes egyházak saját dia- 
kóniai-szociális segító munkája mellett.

Emlékeztetek még egy tényre. Arra, hogy a most sem 
teljesen felhőtlen magyar-román viszony ismeretében si
került a magyar és romániai egyházaknak egy asztal 
mellé leülni 1990. november 5-én és 6-án a szerbiai Új
vidéken (Novi-Sad) és többek között együttesen kije
lenteni: „...túljutva a totalitárius ateista kommunizmus 
sötét korszakán, amely súlyosan korlátozta szabadságun
kat és missziónk kellő.teljesítését akadályozta, egyháza
ink évtizedek óta most szabadultak fel arra, hogy nyíl
tan szóljanak. Most van ideje annak is, hogy valameny- 
nyi hívünk érdekében előmozdítsuk az igazságos és em
beri társadalom helyreállítását, amelyben a szabadság, 
igazság és emberi méltóság elvei uralkodnak. ... A ro
mániai egyházak, legnagyobb sajnálatukra, sokszor kény
szerültek csöndben maradni az emberi jogok és etnikai 
kisebbségek megsértésének elitélésében. Ezért a jövőre 
vonatkozóan arra kötelezzük el magunkat, hogy ha bár
melyik egyházat megsértik vallási vagy etnikai jogaiban, 
a többi egyház keresztyén kötelességének tartja, hogy 
támogatását és szolidaritását kifejezze...”

Az ökumenében a közjó keresése és szolgálata, egy- 
egy adott társadalom életének szociális-kulturális, neve
lési-oktatási, egészségügyi-diakóniai téren történő segí
tése olyan feladat, amely végigkíséri az egyes gyüleke
zetek élete megnyilvánulásaitól kezdve a nemzeti egy
házak életén keresztül a területi és világszéles távlato
kat átfogó ökumenikus szervezeteket. Az a szabadság, 
amelyet ma hazánkban mint egyházak élvezhetünk, év
tizedes korlátozások után, felelősséget jelent részt vál
lalni a társadalmi feszültségek, ellentétek leküzdésében. 
Szociológiai nyelven megfogalmazva: értékteremtő, érték- 
megőrző és továbbadó közösségek vagyunk. Újszövetsé
gi megfogalmazása ennek az az apostoli ige, aminél ta
lálóbbat nem lehetne idézni ötvenéves évfordulónkon: 
„...senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a 
másokét is, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus 
Jézusban is megvolt...” /Filippi 2, 4-5/.

Ötvenéves történetünk nehézségeit és tennivalóit a 
kezdetnél Auschwitz, most pedig Szarajevó neve jelzik. 
Cselekvő szeretetet vár tőlünk a világ abban a helyzet
ben, amikor ember a másik ember számára pokollá tud 
válni. Az Ökumenikus Tanács nem önmagáért van, ha
nem másokért, hogy utat mutasson, segítsen, békességet 
teremtsen, „...az az indulat legyen bennetek, ami Krisz
tus Jézusban is megvolt”...

Ötvenedik évfordulónkon emlékezzünk tisztelettel és 
szeretettel azokra, akik az ökumené közösségében az 
egyházak egysége, segítőkészsége munkásai voltak, ve
zetőkre és munkatársakra, akik közül sokan ma itt ün
nepelnek velünk.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa so
ros elnökeként úgy köszöntöm ezen az évfordulón a 
tagegyházakat, vendégeinket, hogy megerősítem elköte- 
lezésünket a bibliai-apostoli és reformátori identitásunk 
keresésére és népünk javának, az embervilág javának 
munkál ására.

KÖNYVISMERTETÉS

Kamarás István: íme az ember
„Tankönyv? Főiskolai jegyzet? Ismeretterjesztő kötet? Az em

berrel kapcsolatban megfogalmazható kérdések könyve? Vagy a 
lehetséges válaszoké? Tisztán egyik sem, mégis : mindegyik.”
- írja előszavában Kocsis Mihály, Kamarás István: íme az ember! 
című könyvének elején.

Valóban nehéz e könyv műfajának behatárolása, de nem is 
ezen van a hangsúly. Nyomatékos annak a 12 embernek a vé
leménye, látásmódja, akik a könyvben beszélgetnek, vitatkoznak. 
Már a beszélgetés színtere is érdekes számunkra, hisz egy bárká
ban játszódik. Noé bárkájának mai analógiájában találkozik 12 
különböző rétegből, osztályból, fajból és műveltségi körből szár
mazó ember: a szociológus, a teológus, a biológus, a gyermek, a 
filozófus, Lajos a vasmunkás, Mari néni, a pszcihológus, a költő, 
a lány, Waramunga az őslakó, és az öreg. Ők 12-en vállalkoznak 
arra a lehetetlen feladatra, hogy az összezártság alatt válaszolja
nak a kérdésre: ki is, mi is az ember? Mindannyian a saját „szak
területükről” próbálják megközelíteni a kérdést; így nem csak a 
konklúzióknak, de a levezetésnek is tanúi lehetünk. Véleményem 
szerint szerencsés a válaszoknak az ilyen bemutatása, de néha 
zavarja az olvasót a beszélgetés irracionális kerete. 12 különbözó 
ember beszélgethet ugyan, de nem valószínű az, hogy ilyen mér
tékben meg is értik egymást. Még akkor sem, ha a nyelvi kor
látoktól eltekintünk. Bár érződik, hogy az író igyekezett a 
képzetlen szereplő szájába hozzá illő mondatokat adni, de vajon 
hogyan értené meg a többiek magasröptű gondolatmenetét? Ez 
zavart a könyv olvasása közben.

A „diskurzus” felépítése belülről kifelé próbálja feltárni az 
embert. Az első fejezetben az ember önmagáról kialakított képét 
vizsgálják.

A másodikban már az ember és egy másik ember kapcsolatát 
boncolgatják.

Míg a harmadikban tovább bővül a horizont és az ember és 
a világ kapcsolatára terjed ki a beszélgetők figyelme. Ez a fel
építés lehetővé teszi, hogy a könyv nyelvezetét megszokva, az 
olvasó is „bekapcsolódhasson” a beszélgetésbe. A tárgymutató 
segítségével akár beszélgetések közben is bele tud folyni a gon
dolatmenetbe.

A tartalom és a formai rész ismertetése után a sokféle meg
közelítés közül a teológus véleményét, látásmódját vizsgáltam 
meg. Önmagát így definiálja: „...nem vagyok pap, hanem kutató. 
Azt vizsgálom, mit gondolnak az emberek istenről és az Isten
ről”! Valóban kitűnik ez a különbség a véleményeiben. A kato
likus dogmatikából kiindulva, de azt aktualizálva és a nagy egy
házatyák véleményét néha kritika alá vonva, mutat meg egyfajta 
kutatói szemléletet. Számomra szimpatikus az a bibliai látásmód, 
amelyet a járatlan ember számára is érthetően tár a beszélgető- 
partnerei elé. Ezt érzékeltetném egy hosszabb idézettel.

A nemiség isteni rendeltetéséről beszélve mondja:
,Amiből az következik, hogy el kell tudni fogadni nemünket, 

értelmet kell adni az élvezetnek, a gyönyörnek, nyitott, alkotó, 
ajándékozó kapcsolatnak kell létrejönni. Mindez pedig út és nem 
cél.

Lajos - Nem sok dolgom volt még papokkal, de így még 
papot nem hallottam a szexről beszélni.

Teológus - Három megjegyzést fűznék eme kijelentéshez, mit 
mondjak, vallomáshoz, Lajos.

Egy: ismétlem, nem vagyok pap, hanem csak teológus,
Kettő: kijelentése hasonlít ama oxfordi diákéhoz, aki utálja 

ugyan az amerikaiakat, de még nem találkozott közülük olyan
nal, akivel ne rokonszenvezett volna.

Három: ha komolyan vesszük mindazt, amit az emberről 
mondtunk, nem beszélhetünk másképp erről a kapcsolódásról. 
És még egy negyedik megjegyzés: egyházam, a katolikus, hosszú
hosszú évszázadokig nem egészen így beszélt a szexről és a sze
relemről, de manapság visszatér oda, hogy „le s znek ketten egy 
testé.”

Talán ez a részlet is kedvet ad ahhoz, hogy beszálljunk a 
beszélgetésbe. Talán furcsa, hogy a homiletika tárgyához ilyen 
témájú könyv is kapcsolódik. Meggyőződésem, hogy az igehirde
tőnek már a készülésnél is, az igehirdetésnél is, de a „minden
napi igehirdetésben”, a lelkészi szolgálatban is ismernie kell az 
embert, akinek prédikál. A több szálon futó gondolatok ebben 
a könyvben, hozzásegítenek ehhez. Érdemes megfogadni a szer
ző tanácsát, miszerint: „mint tizenharmadik beszélgetőtárs”-  kap
csolódjunk be a diskurzusba.

Karsay Lajos 
IV. évf. teol. halig. 

(Elhangzott a Teol. Akadémián, 
homiletikai gyakorlaton)
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Evangélikusok a nagyvilágban

LORENZ GRÖNVIK (Finnország)

Evangélikus identitás ma és holnap
-  Elhangzott a FINN-MAGYAR-ÉSZT TEOLÓGIAI KONFERENCIÁN 

(Otepää, Észtország 1993. augusztus 25-30.) -

I. A HELYZET KIHÍVÁSA ÉS 
AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE

Sokféle, nehéz kihívás előtt állnak evangélikus 
egyházaink ma és holnap. Kihívást jelent nagyon 
sok ember nyomorúsága és szorongása a változó 
világban, ahol nehéz kiutat találni és ahonnan sok
féle módon hiányzik a hit, a remény és a szeretet. 
Az európai egyházak előtt álló kihívások ezért nem 
csupán egyedi, konkrét szükségletekre és felada
tokra vonatkoznak -  nagyon sok ilyen is van -  ha
nem az alapokat érintik, az önazonosságig menően 
a keresztyén hit és egyházi élet egészét. Ezzel a 
megállapítással már az evangélikus identitás tartal
mának és a benne rejlő lehetőségeknek a közepé
be vágtunk. Főként a tartalmon van a hangsúly.

Mi az, hogy evangélikus?
II. AZ ÜZENET ÉS A HIT A KÖZÉPPONTBAN,
A TEMPLOM BOLTÍVE ALATT

Engedtessék meg nekem, hogy személyesen kö
zelítsek a témához. Ha belépünk a turkui dómba, 
végigtekintve a középhajón az oltár felé, az egyik 
boltívet tartó oszlopon egy középkori püspök ké-

Eét látjuk, a másik oldalon egy evangélikus prédi- 
átorét, aki Luther vonásait nordozza. Az oltárig 

érve, ezek a figurák emlékeztetnek arra, hogyan 
szolgálta Istennek ez a hajléka a finn egyháztörténet 
két szakaszában a gyülekezetei és a finn egyházat.

Az oltártérbe lépve két oldalt nagy fali festmé
nyeket látunk. Jobb oldalon a képen Henrik püs-

Eök finneket keresztel Szent Erik király és egy svéd 
atonai csapat jelenlétében. A bal oldali festmé

nyen Mikael Agrikola, Finnország reformátora át
nyújtja Gustav Vasa királynak az Újtestamentum 
finn fordítását. A maguk nemében fontos esemé
nyek ezek népünk történetében. De van-e ezekben 
és az evangélikus identitásban más és több is, mint 
história?

Ezek a festmények a múlt század stílusát és íz
lését közvetítik és ma valamilyen nemzeti roman
tika légkörét, elevenítik fel. Legalábbis a mai szem
lélő ilyesfajta kisugárzást vél érezni a szemlélődés 
közben, nemkülönben a királyi arany és fényűzés 
ragyogását. Mi a történelem és mi az identitás ma 
és holnap? Mi táplálja az identitást?

A mai szemlélő könnyen figyelmen kívül hagyja

mindkét hatalmas kép matematikai középpontját. 
Ezek korántsem kortörténeti, világi királyság meg
jelenítői, bár ilyet is ábrázolt a festő a képeken. 
Az egyik festményen a matematikai középpontban 
a keresztség, a másikon Isten Igéje áll.

Ez hát az amit Isten rendelt és adott: Ez az, 
amiben a Szentháromság Isten jelen van és építi 
egyházát, amivel hitet és életet teremt és amely
ben Isten itt és most bűnbocsánatot ad. Ebben rej
lik az a lelki tőke amit az evangélikus identitás a 
hozzákapcsolódó értékekkel együtt újra és újra se
gít felfedezni és elsajátítani.

A képeknek ez a középpontja manapság az egy
ház hitének és életének középpontjával együtt kön
nyen rejtve maradhat a turista tekintetek előtt a 
királyi pompa, vagy egyéb más szellemtörténeti lu
xus miatt. Másképpen volt ez a múlt évszázadban, 
amikor tanítottak és tudták Luther Kiskátéját. 
Tudták, mi Isten igéje és Isten vízzel együtt hasz
nált igéje.

III. HITVALLÁSOS MOZGALOM KRISZTUS 
UNIVERZÁLIS EGYHÁZÁBAN

Mi az evangélikus identitás? William Lázáreth ame
rikai püspök és teológus az evangélikusságot hit
vallásos mozgalomként jellemezte Krisztus univer
zális egyházában. Ez a találó kijelentés a maga ré
széről kettőt hangsúlyoz a számunkra.

Mindenek előtt, akkor is a Krisztus univerzális 
egyházát minősítő alapvető értékekről van szó, ami
kor az evangélikus egyházról és az evangélikus 
identitásról beszélünk. Ez a kiindulási pontunk a 
jelenlegi egyházi és ökumenikus helyzetben, ami
kor az egyház széttagoltsága a valóság és az egy
séget csak keressük. Krisztus univerzális egyházát 
természetesen nem Luther alapította, és mi se be
széljünk úgy, mintha mégis így volna. Mint tudjuk, 
Luther maga is sajnálta, hogy az ő tanításait hall
gató és követő gyülekezeteket lutheránusnak nevez
ték. Hosszú története van annak, hogy a gyakorlat
ban a lutheránus” megjelölést választotta a termi
nológia. A .lutheránus” fogalomnak sok nyelvben ma 
tartalmi jelentősége van. De tudjuk, hogy a lutherá
nus megjelölés sokkal szélesebb tartalmat fed, mint 
amit első pillanatban a szabad asszociáció feltételez. 
Ezért fontos emlékeztetni arra, hogy egyházunk tör
ténete nem Lutherral kezdődik és a templom bolt
ívei alatt a középkori püspök képe is ott van.
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Másrészt nézzük a Lazareth püspök által hang
súlyozott „hitvallásos mozgalom’’ fogalmát. A hit
vallás jelentőségéről és tartalmáról van szó. A hit
vallás jelzés és magyarázat arról a hittartalomról, 
amiből az egyház él és amely fontos az egyén, a 
gyülekezet és az egész egyház számára. Hozzá kell 
tennünk, fontos az ökumené számára is, amikor az 
egyházak dialógusban és kölcsönhatásban keresik 
az előre vivő utat. Fontos, hogy ilyen módon egyszer
re lehetünk ökumenikusuk és hitvallásosak. Az öku
mené a hitvallások komolyanvételével fejlődik és a 
felekezetek komolyanvételével, nem pedig a meg
kerülésével. Ez az utóbbi évtizedek fontos ökume
nikus felfedezése és eredménye, ami látható a 
felekezetekközi dialógusban, amelyben jelentős sze
repe volt a lutheránusoknak.

E két aspektus, az egyház univerzalitása és az egy
ház konfesszionalitása összetartozik és egybekapcsoló
dik függetlenül attól, hogy az összetartás a konkrét 
helyzetben a vándorok közös útkeresését jelenti. 
Fontos, hogy az Ágostai Hitvallást az egész uni
verzális egyháznak címezték, nem csak azoknak a 
gyülekezeteknek és földrajzi egyházrészeknek, ame
lyek azt a gyakorlatban elfogadták. Ez volt a lut
heri tanítás és megújulás kiinduló pontja. Az 
Augsburgi Hitvallás tartalmilag sem nulla pontról 
indul, hanem az ősi egyházi tnnitárius hitvallásból, 
vagyis abból, hogy mit jelent Isten mint Atya, mint 
Fiú és mint Szentlélek, és mit tett és mit tpsz ér
tünk. Ehhez kapcsolódik és ebből nő ki az Ágostai 
Hitvallás megigazulás tanítása. Amikor ma az eu
rópai protestánsok a megigazulás tanításáról és je
lentősegéről beszélnek, fennáll a veszély, hogy az 
Ágostai Hitvallásnak és a lutheri tanításnak erről 
a mélységi perspektívájáról megfeledkeznek és 
ezért nem juttatják kifejezésre. Edmund Schlink az 
Ágostai Hitvallásról szóló előadásában találóan fi
gyelmeztetett arra, hogy e hitvallás középpontja 
nem a megigazulásról szoló negyedik cikk, (ami ter
mészetesen akkor időszerű vitakérdés volt), hanem 
a középpont inkább a harmadik és a negyedik cikk 
együtt, vagyis Krisztus és a megigazulás együtt. 
Wilhclm Maurer is utalt arra, hogy a megigazulás 
tanítása lényegében az óegyház Szentháromság ta
nának és krisztológiájának a gyümölcse.

IV. MARADANDÓ EGYHÁZ ÉS MI TESZI 
EGYHÁZZÁ AZ EGYHÁZAT

Mi a lutheránusság? Martti Simojoki emerítus ér
sek az egyházról és evangélikusságról szólva gyak
ran utalt a CA VII. cikkére: „Továbbá tanítják gyü
lekezeteink, hogy az egy szent egyház örökké megáll”. 
Krisztus egy egyházának folyamatossága és univer
zalitása az, amire a hitvallás utal. Ez Istentől ada
tott és identitást teremt minden identitás- és mo- 
tívációkrízisben.

A CA VII. cikke így folytatódik: „Az egyház a 
szentek közössége, ahol az evangéliumot tisztán hir
detik és helyesen szolgáltatják ki a szentségeket”. 
A szentek közössége az Isten által adott új élet 
kommuniója és egybekapcsolódik az Igével és a 
szentségekkel. Nem arról van szó, hogy fontos az 
ige és a szentségek és jelen kell lenniük az egyház
ban, hanem inkább az a kérdés, mi végett és mi
lyen módon fontosak. Milyen mélyperspektívikus 
értelemben fontos az ige és a szentségek az egyház 
szempontjából? Erről szól a CA V. cikke:

„Az igén és szentségeken mint közvetítő eszkö; 
zökön keresztül kapjuk a Szentlélek ajándékát. Ő 
támaszt hitet - ahol és amikor akarja - azokban, 
akik hallják az evangéliumot.”

Jegyekről és az egyház ismertető jegyeiről sokfé
le értelemben lehet beszélni. Meg kell jegyezni,

hogy itt nem egyszerűen ismertető jegyekről és em
beri felismerésekről van szó, amikkel így is ki le
het fejezni Isten működő egyházát. Nem az ajtóra 
csavarozott címtábláról, vagy belépőjegyről valaki 
kezében. Nem az ember kezében lévő eszközökről 
és jelekről van szó, hanem kegyelmi eszközökről Is
ten kezében. A fókuszban Isten jelenléte áll. Isten 
kegyelme és bűnbocsánata, amit itt és most kínál 
és ad. Vagyis: nem kevesebb, mint Isten maga és 
az általa adott megváltás ajándéka. Az új élet és 
a hitvallás szerinti „szentek közössége” innen ér
tendőén folyamatos élet.

V. TEREPRAJZ AZ IDENTITÁS TARTALMÁ
RÓL

Mi a lutheránus identitás? A  korábbiakkal kapcso
latban egyfajta összefoglalásként azt mondhatjuk: 
a lutheránus identitás egyrészt kapcsolódik Krisz
tus univerzális egyházához, annak lényegéhez és 
életéhez, másrészt egyúttal kapcsolódik a hitvallás 
tartalmához és jelentéséhez. A hitvallásokat tekint
ve, különbségek vannak a felekezetek között. Úton 
vagyunk az egész egyház látható egysége felé és az 
az imádságunk, hogy Isten vezessen, nogy helyes 
módon járjunk ezen az úton. Fontos kérdés ezen 
az úton, mit tanulhatunk más egyházaktól, ebben 
az ügyben is tanulhatunk a lutheránus identitásból. 
A lutheránus identitásnak konkrét jelentősége van az ige
hirdetésre és életre, valamint az időszerű identitás és 
motiváció ideglelésére a jelenlegi helyzetben és an
nak kérdéseiben. A lutheránus identitás fontosnak 
bizonyult ökumenikus kontribuciók adásában, ami 
tükröződik a mai ökumenikus párbeszédben is. A 
párbeszédekben a lutheránus identitás tartalmi kér
dései és hangsúlyai maguktól váltak időszerűvé.

A lutheránus identitás tartalmát illetően utaljunk a 
korábbiakhoz kapcsolódva néhány momentumra. 
Ezek a térképre rajzolt jelek részben nagyon hang
súlyozottan az identitást jelzik, másrészt észrevét
lenek maradnak akkor, ha egyházaink esetleg nem 
reflektálnak a lutheránus identitásra. Ugyanakkor 
e jelzések tartalmazzák az összkeresztyén és 
összegyházi identitást és hitet mind intencionálisán, 
mind lényegileg, akkor is, ha az interpretációt te
kintve ezek nagyon is külön utakon járnak az össz- 
keresztyénségben. Ez az említett kettősség szimpto
matikus a lutheránus identitást tekintve.

1. A teremtés az életet adó Isten cselekedete. Ez az 
élet az Isten által adott ajándék, ebbe mindig bele
tartozik az Isten által adott kötelezés, felelősség és 
feladat az élet és az ember javára. Isten törvénye 
az élet törvénye és a fejlődés törvénye.

2. Éppen azért, mert Isten törvénye az élet törvé
nye, egyúttal a lelkiismeretünket megszólító és vádo
ló törvény, amely ellen ha vétkezünk, az élet ellen 
vétkezünK. Ilyen módon Isten törvénye eszközként 
utat mutat előre, vagyis utat Krisztushoz, a kegye
lemhez, az élethez.

3. Az előzőben megjelenik a törvény és az evan
gélium különválasztásának jelentősége. E z  fontos, er
ről van szó az egyház tanításában, lelkigondo
zásában, mind az egyéni lelkiéletben. Az a lényeg, 
hogy mindkettőt -  a törvényt és az evangéliumot 
százszázalékosan -  kell hirdetni, egyikből sem leal
kudva. Keresztyénekként mindannyian, minden pil
lanatban kapcsolatban vagyunk Isten bal és jobb 
kezével.

4. A radikálisan Isten kegyelméből élés, amit a meg
igazulás tanítása hirdet, a keresztyén életnek nem- 
csupán a prelúdiuma, hanem a keresztyén életnek ál
landó melódiája a keresztségtől a sírig és a feltáma
dásig. Isten színe előtt mint ember csak abból él
hetünk, hogy Isten kegyelme minden reggel meg
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újul rajtunk. (Ez összefügg azzal, hogy mind Isten 
törvénye, mind Isten evangéliuma totális nagysá
gok és ennek a tudatosítása nagy szabadságot és 
Felszabadulást jelenti. Fontos kijelentés erre vonat
kozóan Luther halálos ágyán mondott szava: Wir 
sind Bettler, das ist wahr. Ez jut kifejezésre a finn 
lelki élet szóhasználatában a mélyben járó keresz
ténységről és annak jelentéséről.

5. A megigazuláslan alkalmazott Szentháromság-tan 
és krisztológia. Nem valamiféle ezektől különálló teó
ria, vagy valami szociáletikai metafora Krisztus a mi 
igazságunk és Isten kegyelmével van jelen. A fókuszban 
a Szentháromság egy Isten hozzánk közeledése áll, nem 
pedig a mi hozzá menetelünkre! van szó.

Ezáltal megszabadultunk attól, hogy állandóan 
retrospektív módon kelljen élnünk saját lelkünk 
mélységéből és lelki lázunkat kéne mernünk.

6. Az Ige és a szentségek centrális jelentőségűek 
mind a megigazulás, mind az egyház egész élete 
szempontjából. Az Ige és a szentségek nem csupán 
az egyház ismertető jegyei a felismerhetőség értel
mében és nem is elsősorban pszcihológiai illusztrá
ciók. Abban az értelemben jegyek, hogy az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek maga van jelen, hogy felkínálja 
és adja a megváltás ajándékát és a vele való egy
séget. A bibliai megváltástörténet ebben reálisan 
folytatódik a gyülekezetben az Apostoli és a Niceai 
Hitvallás értelmében. Itt építi, így építi Isten az 
egyházát. Az élet a lelki élet és spiritualitás lényege.

7. A megigazításnak több dimenziója van, amelyek 
egymáshoz kapcsolódódnak és tartoznak.

a. Isten jelenlétéről van szó, Isten cselekvéséről és 
Isten jöveteléről mihozzánk.

b. Istennek arról a bűnbocsánatáról van szó, ami
ből az ember él, nem csupán egyszer, hanem állan
dóan, amennyiben Isten színe előtt él. Ez a bűn
bocsánat a maga radikalitásával és konkrétságával 
a keresztyén hit és élet alapvető vonása. Ezt nem 
lehet entmythologizálni, mert ez az Isten által fel
kínált és adott bűnbocsánat. Ebből a részből a meg
igazításnak mindig van exkluzív vonása és termé
szete. Egyúttal ugyanez az alapvető minőségű tény 
nyitja meg az utat és tárja fel az ajtót a megigazítás 
inkluzív vonásához és aspektusához.

c. Arról az Istennel való életközösségről van szó, 
ami az ő ajándéka és az Ő jelenlétéből és bűnbo
csánatából ered.

Az evangélikus megigazítás-tanban tehát nem 
egy távoli, különálló Istenről van szó, aki csupán 
információkat közöl a megigazításról és a bűnbo
csánatról. Luther Kiskátéjában ezt olvassuk az úr
vacsoráról szóló fejezetben: „mert ahol bűnbocsá
nat van, ott élet és üdvösség is van". Ilyenformán a 
megigazításnak van „exkluzív” jelentése, vagy más 
szóval a bűnbocsánat, és van „inkluzív” jelentése, 
ehhez tartozik az új élet és az üdvösség. Ehhez 
járul a hit és a szeretet összetartozása a keresztyén 
üzenetben és a lelki életben: a szeretet a Szentlélek 
gyümölcse.

8. A keresztyén szabadság a lutheránus identitás 
központi vonása, amely ismert és ami gyakran még
is kevéssé ismert. A szabadság Krisztusban egyúttal 
szabadság a szolgálatra itt és most. így kapcsolódik 
egybe az igazi kapcsolat Istennel és a felebaráttal, 
így függ össze a lelki és a hétköznapi élet. Ez a 
tény világos és klaszszikus kifejezést nyert Luther
nak a keresztyén ember szabadságáról írott köny
vének befejező szakaszában:

„Mindebből a végső következtetés, hogy a keresztyén 
ember nem él önmagában, hanem Krisztusban és a fele
barátjában; Krisztusban a hit, felebarátjában a szeretet 
által. A  hit által felemelkedik önmaga fölé, fel Istenhez; 
Istentől alászáll ismét önmaga alá a szeretet által és még
is Istenben és az isteni szeretetben marad mindvégig.

íme, az az igazi, lelki keresztyén szabadság, amely a 
szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és paran
csolattól, amely minden más szabadságot fölülmúl, 
mintahogy fölülmúlja az ég a fö ldet”.

Közvetlenül ez előtt a rész előtt Luther a hit és 
a szeretet egymáshoz való viszonyával alapozza meg 
a gondolatmenetét:

„...mikor neked elég a hit, amiben Isten mindent meg
adott? íme, így kell Isten javainak egyiktől a másikra 
átszármazniok és közössé lenniök, hogy ki-ki a felebarát
ja dolgát olybávegye, mint önmagát. Krisztusból szár
maznak azok, ránk, mint aki felvett minket a maga életé
be, mintha ő  volt volna olyan, mint amilyenek mi va
gyunk. Belőlünk át kell származniok azokra, akiknek 
rájok szükségük van, egészen olyan módon, hogy nekem 
még az én hitemet és igazságomat is Isten elé kell állíta
nom felebarátomért, hogy az ő  bűnét betakarjam ”.

Itt most nincs mód arra, hogy részletezzük, mi
csoda lehetőségek fakadnak a keresztyén szabad
ság ezen értelmezéséből, és a röviden vázolt te
remtési és törvény teológiájából Isten országa és 
földi élet tekintetében.

9. A Szentlélek művének és ajándékának hangsúlyo
zása lényeges és centrális része a lutheránus iden
titásnak. Egy eléggé általános optikai csalódás mi
att azonban ez nem mindig tudatosodik és látható. 
Mégis, mind az ige és a szentségek jelentőségének ki
emelése, mind a megigazulás hangsúlyozása lénye
gében a Szentlélek munkájának és a harmadik hit
ágazatnak komolyan vétele. Ez ragyogóan kitűnik 
az Apostoli Hitvallásból és Luther harmadik hit
ágazat magyarázatából, természetesen az is igaz, 
hogy a harmadik hitágazat tartalmát a második nit- 
ágazatra lehet építeni. A Krisztus által aratott győ
zelmet és az ebben foglalt megváltást a Szentlélek 
osztogatja itt és most.

10. A lutheránus identitás és a keresztyén iden
titás kiindulása és egyben végeredménye is a hit
ágazatok egybetartozása. Hangsúlyt nyer ez Luther 
mindkét Kátéjában abból a módból, hogy először 
a parancsolatok és a hitvallás, majd pedig a hitcik
kek egybefoglaltatnak. Isten a Teremtő mint életet 
adó Atya, a Megváltó Krisztusban és Megszentelő 
a Szentiélekben, amikor is a Krisztusban megnyert 
engesztelési itt és most adja. Ez a keresztség és az 
úrvacsora jelentősége is. Isten, az Atya, Fiú, Szent
lélek újat teremt, hitet, reményt és szeretetet te
remt. -  A hitágazatok összetartozása azt jelenti, 
hogy a megváltás, az egyház és a keresztyén hit 
nem valamilyen mesterséges világ, mesterséges ér
ték a sajtot borító légyüveg alatt. Isten Krisztusban 
adott ajándéka itt és most ér el bennünket és azt az 
életet szolgálja, amit Isten, mint Teremtő adott ne
künk. Teremtőként Isten az élet adója, de ő a meg
váltás Istene is, aki ígérete szerint jelen van az 
evangéliumban.

VI. BEFEJEZÉSÜL ÉS EREDMÉNYKÉNT

A lutheránus identitás időszerűsége és relevan
ciája tartalmából eredően (és közvetve a felekezetek 
közötti dialógus tartalmából is) önmagáért beszél.

A jelenlegi sokértékű, pluralista világban és pár
beszéd helyzetében természetes, hogy a lutheránus 
identitás nem valami magától értődő tekintély. A 
magától értődő lutheránus identitás sok módon és 
sok országban a múlté. Viszont elkezdődött a meg
fontolva reflektáló és újra, több tudatossággal fel
fedezett lutheranizmus kora. Fontos, hogy az adott 
lehetőségeket felhasználjuk az egyház életében és 
a meglévő talentumokat kamatoztassuk a ma és a 
holnap feladataiban, különösen is az identitást és mo
tivációt érintő kihívásokban, amelyek ma időszerűek.

Fordította: Baranyai Tamás
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„Evangélikus öntudat”
Turóczy Zoltán konfirmációi tankönyve

Kevesen tudják, az idén 100 éve született Turóczy 
Zoltán püspök még ózdi lelkész korában konfirmációi 
tankönyvet irt „Evangélikus öntudat” címen. A 40 
oldal terjedelmű tankönyvet saját kiadásában jelen
tette meg. Használatát 1925-ben engedélyezte az egye
temes közgyűlés.

Ennek a tankönyvnek segítségével készített fel 16 
éves koromban a konfirmációra Varsányi Mátyás a 
budavári gyülekezetben. A 3 hónapig tartó oktatáson 
ötvenen vettünk részt. Kevés elhagyással az egész 
könyvet megtanultuk. Sok tekintetben Turóczy köny
vének köszönhetem, hogy azóta naponta olvasom a 
Bibliát. Hatására használtam imádságoskönyvként az 
akkori Dunántúli Énekeskönyvet. Nem az énekes
könyv végén közölt hosszadalmas imádságokat, ha
nem magukat az énekeket, főleg a bűnbánatiakat. Az 
egész konfirmációi tankönyv hangnemére jellemző a 
belső címlap túlsó oldalán szemünkbe ötlő, nagybe
tűkkel szedett egyetlen mondat: „Biblia és énekes
könyv nélkül nem konfirmandus a konfirmandus!” 
Nem tudtam semmit a könyv szerzőjéről. Meg se je
gyeztem nevét. Csak néhány éve eszméltem fel 
meglepetten, hogy az evangélikus öntudatomat erősí
tő tankönyv szerzője azonos az országszerte ismert 
hitébresztő püspökkel, Turóczy Zoltánnal.

Amikor a 100 éves évforduló és a konfirmációi 
tankönyv újrafelfedezése alkalmából a budai egyház
megye LMK ülésén ismertettem Turóczy könyvét, tö
mör jellemzésével kezdtem. Az alábbiakból kiderül, 
miért keltett némi derültséget az „Evangélikus öntu
dat” sajátosságainak felvázolása.

„Egy olyan konfirmációs kátét szeretnék ismertetni, 
amely 70 évvel ezelőtt készült és tulajdonképpen nem káté, 
hanem 23 különböző terjedelmű fejezetekből álló tankönyv. 
Alapos bibliaismerettel rendelkező szerzője a liberális teo
lógia hegedűjén feszülő magyarországi kultúr-protestáns 
fogalmak húrjain a lelki ébredés melódiáját szólaltatja meg, 
a Luther-reneszánsz dialektikusán és nagy virtuozitással 
kezelt vonójával, a keresztény-kurzus korszakának színpa
dán. ”

„Tankönyv”

Didaktikai szempontból formabontó könyv, mert 
nem kérdésekre felelő káté, hanem tárgyilagos feje
zetcímekkel áttekinthetően tagolt tankönyv. Tan
könyv, mert egy meghatározott szakterületről, az élet
kornak megfelelően válogatott ismeretanyagot közöl, 
hogy tanulóit meghatározott feladatok betöltésére ké
szítse fel. Jó tankönyv, mert tanítható és tanulható. 
Megbízható adatokat közöl, érthetően fogalmazott de
finíciókat ad, következetesen használt fogalmak segít
ségével fogalmaz az igazságról való meggyőződés erő
sítése érdekében. Konkrét feladatot tart szem előtt. 
Nem kegyes lektűr. Turóczy konfirmációi könyve 
didaktikai szempontból megfelel a jó tankönyv álta
lános ismérveinek.

Sajátos szakterülete és szándéka miatt mégis sajá
tos tankönyv. A vallásos élet jelenéről és történetéről 
informál. Nemcsak informál, hanem „agitál” is. Pon
tosabban: evangélikus identitásunk, az evangélikus 
egyházhoz való kötődésünk erősítését szorgalmazza. 
Könyvének címe is ezt fejezi ki. -  Végül: nemcsak 
informál, nemcsak agitál, hanem felkészít a tudatos, 
keresztyén élet vállalására és gyakorlására.

Turóczy Zoltán konfirmációs tankönyvének didak
tikai elemzésénél sokkal nehezebb feladat elé állít a 
könyv teológiai értékelése. Szándéka félreérthetetlenül

egyértelmű: a konfirmandusokat élő, tudatos hitre 
akarja vezetni, hogy ebben a hitben megerősödve, 
egyházukat szerető, öntudatos és aktív (Istennek szol
gáló) keresztyén életet éljenek. Hogy miként való
sítják meg ezt a szándékát könyve segítségével, an
nak bemutatása már nem egyszerű feladat. Hogy 
mennyire nem egyszerű, nyilvánvalóvá lesz, ha rövi
den áttekintjük könyve szerkezetét és tartalmát, feje
zetről fejezetre haladva.

Szerkezet és tartalom

1. Az első fejezet címe: „Az élet célja". A rövid fe
jezet utolsó mondata: „Az emberi életnek célja tehát 
Istennek szolgáló élet, amely boldogság a földön, üd
vösség a földön túl.” 2. „Az ember élete céljához vezető 
út" a következő fejezet címe. Itt arról szól, hogy ezt 
a célt saját erőnkből nem tudjuk elérni, csak Isten 
kegyelméből, a Jézus Krisztusba vetett hit által. 3. 
Ezután máris a konfirmáció kérdésével foglalkozik. 
Abból a konvencionálissá vált felfogásból indul ki, 
hogy a konfirmáció a keresztségben kötött szerződés 
megerősítése; felvétel a gyülekezet felnőtt tagjai kö
zé. Azonban mindjárt hozzáteszi: ez csak akkor le
hetséges, ha „öntudatosan átengedjük lelkünket a ke
resztségben nyert Szentlélek munkájának, aki meg 
akar téríteni, újjá akar szülni s meg akar szentelni 
minket, hogy a keresztség megerősítésének ideje a 
Szentlélek keresztségének megerősítése is legyen szá
munkra.” Idézi Jn 3,5-öt : „ha valaki nem születik 
víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országá
ba.”

A következő három fejezet informatív jellegű és 
egyben tendenciózus is. - 4. „A különböző vallások" -
5. „A látható keresztyén egyházak kialakulása" - 6. „Az 
evangélikus egyház története". Ez utóbbi fejezet 4 oldal 
terjedelmű s ebből Luther életének és munkásságá
nak ismertetése 3 oldal. E három informatív jellegű 
fejezetben is érvényesül az evangélikus öntudat erő
sítésének szándéka. A vallás általános fogalmából in
dul ki a nem-keresztyén vallások ismertetésénél, de 
megállapítja: „A keresztyén vallás az egyedül igaz val
lás”. A keresztyén felekezetek ismertetésén túl kifej
ti, miért neveznek minket ágostai hitvallású evangé
likusoknak. Luther életének kitűnő felvázolásával 
mintegy modellen mutatja be, miként alakul ki az 
evangélikus öntudat.

Ismét szoros egységet képez a következő három 
fejezet.

- 7. „A Biblia” - 8. „A csendesóra” - 5. „A keresz
tény imádság". Nem foglalkozik a Bibliának, mint iro
dalmi alkotásnak a létrejöttével, csak a legfontosabb 
adatokat közli pl. a bibliai könyvek sorrendjét. Min
dezt tudni kell. Ennél fontosabb azonban, hogy na
ponként olvassuk a Bibliát. Erre készít fel, amikor 
gyakorlati útmutatást ad a csendesóra tartására és 
amikor a saját szavainkkal mondott imádkozásra ser
kent.

Egyházunk tanításával foglalkozik ezután két feje
zet.

- 10. „Hitünk fő  igazságai” címen az Apostoli Hit
vallás és Luther Kis Kátéjának magyarázatát közli - 
úgy azonban, hogy a magyarázatok lényegét személy
hez szóló hangon, pontokba szedve elismétli. Érde
mes idézni a három hitágazat tárgyalását lezáró mon
datokat: I. Hogyne szeretném, aki igy szeret engem? 
- II. „Hogy tudnék ellenállni annak, aki ennyit tett 
értem? - III. Hogyne bíznám rá magam, aki ide akar
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elvezetni engem? - Hitünk fő igazságaival foglalkozik 
a IL fejezet is „A szentségek" címen. Szabatosan fejti 
ki a keresztséggel és az úrvacsorával kapcsolatos ta
nításunkat. Mégse a dogmatikumon van a hangsúly, 
hanem a gyakorlaton. Részletes útm utatást ad arról, 
hogy miként éljünk a szentségekkel.

Szoros egységet képez ismét a következő négy fe
jezet. 12. „Mi a különbség az evangélikus és a római kato
likus vallás között?” Ezt 6 (!) oldalon fejti ki. - 13. „... 
az evangélikus és a református vallás között?” (2 oldal ter
jedelemben) - és 14. az unitárius vallás között? (6 
sorban) - Es végűt 15. „... a szekták között?" (2 olda
lon). - Ezek a fejezetek hitünk megvallására akarják 
felkészíteni a konfirmandusokat. így is mondhatnánk: 
hit védelemre és hitvitára. Nem késztet a más felfogású 
keresztyének elitélés éré. Egyszerűen szembesít. A vi
lágos határvonalak meghúzása segítségével az evan
gélikus öntudatot kívánja erősíteni. Más szemszögből 
nézve újra megfogalmazza egyházunk tanítását.

16. Hiányérzetet tám aszt ma bennünk a „ Keresz
tyén erkölcstan" c. 2 oldal terjedelmű fejezete. Hang
súlyozza: „Mi tehát nem azért cselekszünk Isten aka
rata szerint, hogy megigazultunk, hanem azért, mert 
megigazultunk s ezért szeretnénk hálánkat megmu
tatni Istennek.” Közli a Tízparancsolatot. Mt 22, 37- 
40 alapján megállapítja: „Az egész törvényt tehát eb
ben az egy szóban lehet összefoglalni: Szeretet.” A 
szeretet törvénye négyféle kötelességet ró ránk. - 1. 
Az Isten iránti kötelességeinket 2 oldal tárgyalja. - 2. 
A felebaráti szeretetről mindössze 10 sorban ad taní
tást. - 3. „A  lelkünket kötelességünk tökéletesíteni” 
ezt emeli ki Mt 5,48-ra hivatkozva a z önmagunk 
iránti való kötelességeink” sorából. A testünk iránt 
kötelességeinknél az ad eligazítást, hogy az Isten 
temploma. - 4. A környezettel szemben tanúsítandó 
„nemeslelküséget” a „történelmi emlékművek és te 
metők iránt is” igényli.

Három összetartozó fejezet foglalkozik a látható 
evangélikus egyházhoz való kötődésünkkel. Meditatív 
formában válaszol két fejezet - először arra: 17. ,,Mi
ért szeretem én evangélikus egyházamat?” - majd a 18. 
arra a kérdésre „Hogyan szeretem én evangélikus egyhá
zamat?” - A 19. fejezet „A magyar evangélikus egyház 
alkotmánya" felől tájékoztat röviden.

A tankönyv utolsó, záró négy fejezete már nem 
szoros értelemben vett tananyagot közöL - 20. „Bo
csánatkérő köszöntők" -21 . „A konfirmációi vizsga rend
je” -22. „A konfirmációi ünnepély sorrendje” - 23. „Kon
firmációi fogadalom". A fogadatom szövege: „Él... 
őszinte szívvel megfogadom, hogy drága evangélikus 
hitemben, úgy ahogy azt szívembe véstem, híven meg
maradok, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fe
jedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, se, 
következendők, sem magasság, sem mélység, sem 
semmi más teremtmény nem szakaszthat el engem az 
Istennek szerelmétől, amely vagyon az én Uram J é 
zus Krisztusban. /Róm 8,38-39/. Itt állok, máskép nem 
tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ámen! ,,- Bde- 
mes még megemlíteni, hogy a fogadalomtétel előtt és 
a Szentlélekért könyörgő imádság után kap helyet a 
bizonyságtétel, amely szerint „minden gyermek saját 
maga választ egy szentírási helyet, s ennek saját ma
ga által elkészített magyarázata keretében tesz vallást 
hitéről. Az egyik (sic!) növendék elmondja az apos
toli hitvallást.

Történelmi háttér

A tankönyv szerkezetének és tartalmának e felvá
zolásából is megfigyelhető, hogy Turóczy Zoltán 
egymástól jelentősen eltérő teológiai irányok szóhasznála
tával élt fogalmazás közben. Eljárása bizonyos mérté
kig érthető, ha őt és tankönyvét a történelmi háttér

figyelembevételével elemezzük. Pozsonyban a libera
lizmus és a kultúrprotestantizmus légkörében folytat
ta teológiai tanulmányait. A Bethánia egyesület révén 
már teológus korában bekapcsolódott az ébredési 
mozgalomba s annak mind aktívabb tagja lett. Tan
könyve megírásakor bontakozott ki egyházunkban a 
Luther-reneszánsz. Ekkor terjedt el híveink körében 
az „Erős vár...” köszöntés, a Luther-rózsa jelvényként 
hordása. „Jertek, kapaszkodjunk az óriásba” - szaval
tuk az okt. 3-i ünnepségeken Reményik versét. 
Turóczy is „hős”-ként állítja szemünk elé a reformá
tort. Ugyanekkor kezdődik el a Szekfü Gyula által 
„neobarokk"-nak nevezett korszak; a politikai katoli
cizmus térhódítása; mind élesebbé válik a reverzális- 
harc. A vegyes házasságot kötőknek kötelezvényt kel
lett aláírniuk, hogy születendő gyermekeiket katoli
kus vallásban nevelik. A „keresztény világnézet” ele
gyes jelszavai hangoztatásával kialakult egy felszínes 
keresztyénség s ennek leple alatt folytatódott a sze- 
kularizálódás.

Szavak, fogalmak jelentésváltozása

A történeti háttér figyelembevétele csak bizonyos 
mértékig magyarázza Turóczy tankönyvének olykor 
különös szavait, fogalmait, szövegeit, pl az ilyen vers
sorok közlését: „Én evangélikus vagyok, Vallásomért 
élek halok. Ez Jézus igaz vallása Melynek nincs a 
földön mása...” (Ruttkay S.) Szó sincs Turóczynál va
lamiféle teológiai elegyítésről, szünkrétizmusról. Gon
dolkodását az ébredés és hitébresztés hevülete, a 
biblicizmus, az egyháziasság, az Ágostai Hitvallás és 
Luther újrafelfedezése határozza meg. Érthetően akar 
beszélni s ezért nem mellőzi a liberális teológiából a 
közgondolkodásba átszivárgott szavakat, képzeteket 
1: vallás, öntudat, hithősök, beleszülettünk az egy- 
házba stb. Úgy használja ezeket a kifejezéseket, hogy 

tartalmuk kifejtésénél túllép eredeti jelentésükön és 
azok elégtelen voltát nyilvánvalóvá teszi. Felveti pl. a 
kérdést: „Miért szeretem evangélikus egyházamat?” 
Első válaszával a szokványos felfogást igenli: „Elő
ször azért szeretem evangélikus egyházamat, mert be- 
leszülettem.” Igenlését a továbbiakban még dúsítja is: 
„Szeretem mint az édesanyát... Szeretem mint a haj
lékot, amelyben születtem... stb” Második válaszával 
nem kicsinyli le az elsőt, hanem azt helyére téve túl
haladja: „Egyházamat azonban nemcsak ezzel a szin
te öntudatlan, szavakba teljesen nem önthető ragasz
kodással szeretem, amelyet csak a beleszületés adhat, 
hanem tudatosan is szeretem, mert nemcsak beleszü- 
lettem, hanem újjá is születtem benne.” Reális, mert 
a valóságot tudomásul veszi. Úgy fogadta el azonban, 
hogy túl lép rajta, meghaladja. Egy másik példa: „A 
vallás nem emberek találmánya, hanem az emberi lé
lek általános vágyódása és kielégülése.” - olvassuk a
4. fejezet elején. Így még a közkedvelt (azóta módo
sított) éneket is idézi: „Isten felséges adománya, Val
lás te vagy legjobb hívem...” A fejezet végén azon
ban megállapítja:

„A keresztyén vallás az egyetlen igaz vallás;” Ez, 
bár nem mondja ki, a vallás általános, köznapi érté
kelésének kritikája. Bonyolultságot mellőzve mesteri
en él a dialektikával. Egyszerre szelíd és határozott. 
Dogmatizmustól mentesen igyekszik dogmatikusnak 
lenni. Virtuozitásának titka: izzó hite, világos logikája, 
éles elméje. Konfirmációi tankönyvét lelkipásztori 
bölcseséggel írta meg.

Hiányérzetünk

Már említettük s nem hallgathatjuk el hiányérze
tünket a keresztyén erkölccsel foglalkozó fejezet kap
csán. Túlságosan rövidre fogta. Nyilván a kazuisztikát
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akarta elkerülni és az erkölcsi cselekvés útján kiérde
melt megigazulást.

Meggyőződése, hogy az élő hit magától termi a 
jócselekedetet. Mégis megkérdezhető: miért nem vet
te figyelembe a Tízparancsolattal kapcsolatban Lut
her Kis Kátéját. - Egy örvendetes hiány érzetünkéi se hall
gathattuk el. Turóczyt gyakran vádolták túlzott nacio
nalizmussal. Könyvében ennek nyomát se találjuk. Az 
irredenta jelszavak, a „Nem, nem, soha”, a „Csonka 
Magyarország nem ország, Egész Magyarország 
mennyország” korszakában jelent meg tankönyve. 
Még az evangélikus költőnő, Papp Vári Elemérné, 
akkor nemzeti himnusz rangjára emelkedett versét a 
„Magyar hiszekegyet” se idézi. - Az államhatalom
mal kapcsolatos későbbi magatartására is jellemzően 
foglalkozik a házasságkötés és házasságfelbontás, vá
lás kérdésével: „Az evangélikus egyház éppúgy örök
re köti a házasságot mint a róm. kát. egyház, de Lut
her tanítása szerint a házasság jogi részét teljes biza
lommal leteszi a világi bíróság, mint Istentől rendelt 
felsőség kezébe s annak végzéseit s az országos tör
vényeket, jó magyar hazafiként elfogadja és betart
ja.” (27.o.) - Feltehetjük még a kérdést, miért nem 
foglalkozik Turóczy könyve a korabeli világnézetek 
kihívásaival? Nyilván azért, mert ezzel túllépné a kon
firmáció által megszabott feladat keretét. Ilyen kér
dések megvitatására más egyházi alkalmak nyújtanak 
lehetőséget életkornak, különféle hivatásoknak meg
felelő módon. Közvetett úton mégis foglalkozik világ
nézeti kérdésekkel, nevezetesen a külsőséges, csupán 
világnézetté torzult keresztyénség kritikájával.

Ma miért nem használható?

Ha mind didaktikai, mind teológiai tekintetben 
ilyen színvonalas Turóczy konfirmációi tankönyve, mi
ért nem lehet ma ismét használatba venni? Első sor
ban azért mert a jelenlegiektől eltérő feltételek figyelem- 
bevételével írta meg könyvét. Legkorábban 16-ik élet
évükben konfirmáló fiatalokkal számolt. Számolt az
zal, hogy valamennyi konfirmandus részesült előzőleg 
kötelező iskolai hitoktatásban, ezért ismerik a bibliai 
történeteket és az egyháztörténetet is.

Ma ezzel nem számolhatunk. 12 éves korukban 
konfirmáljuk gyermekeinket, akik nagyon eltérő elő
képzettséggel jelentkeznek oktatásra. Számukra 
Turóczy tankönyve „magas”. Tartalmi szempontból 
azért használhatatlan mert ma, pluralista társadal
munkban - egy nem könnyű feladatra -a párbeszédre 
kell felkészítenünk gyermekeinket. A számaránya mi
att nálunk kedvezőbb pozíciójú katolicizmus sem mel
lőzheti a párbeszédet. Gyermekeink nemcsak külön
féle tanokkal, nézetekkel és szertartásokkal találkoz
nak, hanem bonyolult erkölcsi (családi) helyzetekkel 
és olykor a divat erejével, máskor agresszivitásukkal 
ható életformákkal. Turóczy tankönyve vitára, elsősor
ban a katolicizmussal folytatandó vitára készít fel. Ez a 
könyve megjelenése idején sok tekintetben érthető 
volt. Ma ez elfogultsághoz vezet és nem az öntudatot 
erősíti. Más hangnemre, tágabb széttekintésre van 
szükségünk.

Miért érdemes tanulmányozni?

Noha még átfogalmazással se lehetne ma Turóczy 
konfirmációs tankönyvét használnunk, mégis érdemes 
foglalkozni vele, mert több alapvető és részletkérdés fel
vetésére késztet. Nem prédikál a konfirmandusnak, nem 
is játszik vele. Tanítja. Úgy tanítja mégis, hogy szóba 
áll vele.

A jelenleg konfirmációi káté írásával kísérletezők 
érdeklődése erősen módszercentrikus. Ez az észrevé
tel 1955-ben megjelent rövidéletű kátémra is vonat

kozik. A „hogyan?” kérdése áll a középpontban. Mi
ként lehetne minél érdekesebb, minél ötletesebben 
szerkesztett, szemléletes ábrákkal, rajzokkal, képek
kel, munkafeladatokkal dúsított kátét adni a gyerme
kek kezébe. Turóczy tankönyve az ilyen elvárások te
kintetében szürke és szegényes. Két kérdés foglalkoz
tatja: mit tanítsunk és milyen célkitűzéssel? Luther Kis 
Kátéját is ez a két kérdés motiválta. Kátéja nem 
módszercentrikus. Luther a Tízparancsolatot, az Apos
toli Hitvallást, a Miatyánkat és a két szentség szerez- 
tetési igéit tekintette a káté tulajdonképpeni anyagá
nak és nem saját, ezekhez fűzött magyarázatait. Erre 
Prőhle Károly hívta fel még figyelmünket 1955-ben 
egy fóti katehetikai konferencián. Magyarázatával 
Luther késztetni akarta az egyházat az öt főrész tar
talmának és üzenetének szüntelen átgondolására s eh
hez adott segítséget, útmutatást. Útmutatása hitvallá
sunkká vált. Kérdés, miként vegyük figyelembe konfirmá
ciói oktatásunknál Luther Kis Kátéját? Turóczytól meg
kérdeztük, mért csak az Apostoli Hitvallás magyará
zatát közölte? Miért hagyta el a Tízparancsolat ma
gyarázatát? További kérdés: szükséges-e, lehetséges-e 
a konfirmációi oktatás anyagába a Miatyánkhoz és a 
két szentséghez fűzött magyarázatát teljes egészében 
felvenni?

Didaktikai, formai kérdés: tankönyv, vagy kérdés- 
feleletes káté segítségével tanítunk? A gyülekezetenként 
nagyon eltérő oktatási körülmények miatt nem len- 
ne-e kívánatos többféle típusú káté engedélyezése és 
kiadása? Jelenleg nehezen dönthető el, miként helyez
kedik el a konfirmáció katehetikai munkánk egészében. 
Hitoktatásunk konfirmációra orientált legyen-e? El
lenkező esetben miként illeszkedjék konfirmációi ok
tatásunk a hitoktatás tantervéhez?

A konfirmációi ünneppel kapcsolatban is vetődnek 
fel kérdések: Turóczy a konfirmáció csúcspontjának a 
fogadalmat tekinti. Agendánk nem hangsúlyozza túl a 
konfirmáció egyik elemét sem. A fogadalomtételt mel
lőzi s helyére a konfirmandusok közös vallástételét 
teszi igen szép és tartalmas megfogalmazásban. 
Turóczynál furcsa, hogy az Apostoli Hitvallást csak 
egy konfirmandussal mondatja el. Viszont figyelemre 
méltó, hogy mindegyik konfirmandus a magaválasz
totta ige alapján személyes bizonyságtételét mondja 
el. Ha újra visszaállítanék a fogadalomtételt, hány 
éves kortól kezdve lehetne konfirmálni?

Turóczy szerint a konfirmáció után a gyülekezet 
felnőtt tagjaivá válnak a gyermekek s ez különböző 
jogokat is biztosít számukra: keresztszülők lehetnek, 
a fiúk (!) presbiterek, vagy más tisztség viselői. Ezek 
a jogok ma illuzórikusak, mert számtalan ember él
het velük egyházunkban a konfirmációtól függetlenül 
is. Ágendánk nem él a „felnőtt egyháztag” régebben 
használatos fogalmával. A konfirmációt az első úrva
csoravétellel köti össze. Konfirmációjával a gyermek 
a gyülekezet úrvacsorával élő tagjai sorába léphet. 
Újabban ezt is megkérdőjelezik és a kisgyermekek kon
firmációtól független úrvacsorához bocsátását szorgalmaz
zák. Kérdés, eléggé átgondolt ennek a formabontó 
gyakorlatnak a bevezetése? Hiszen ez a konfirmáció 
jelentőségének csökkenését és az egyházi életrend to
vábbi lazulását segíti elő.

Turóczy Zoltán konfirmációs tankönyvének elem
ző tanulmányozása újraformálódó gyülekezeti életren
dünk jó irányba terelését segítheti elő a konfirmáció 
kérdésének középpontba állításával. Egy felmérés el
végzésére is késztethet: miként konfirmálunk gyüle
kezeteinkben? Milyen adottságokkal és feladatokkal 
kell számolnunk új káté szerkesztése és általában a 
konfirmáció szerepének meghatározása, gyakorlatának 
kialakítása tekintetében?

Benczúr László



EGYHÁZAK VILÁG
TANÁCSA

A Hit és Egyházszervezet
5. világkonferenciája

Világméretű egyházi 
esemény színhelye volt 
augusztus 3. és 14. kö
zött Spanyolország. Har
minc év után most tar
totta 5. világtalálkozóját 
az Egyházak Világtaná
csa Hit és Egyházszer
vezet Bizottsága, az 
ökumenikus mozgalom 
„motorja”. Kettős célja 
az volt, hogy egyfelől 
megvizsgálja az elmúlt 
három évtized ökumeni
kus eredményeit; de 
másfelől őszintén feltár
ja az ökumenikus moz
galom kudarcait, a ke
resztyén egység meglévő 
fő akadályait is, és 
számba vegye a világ 
egyházai előtt álló leg
sürgetőbb feladatokat a 
keresztyének egysége 
olyannyira fontos céljá
nak elérésére. Külön is 
alkalmat adott erre az 
Egyházak Világtanácsa 
közelgő félévszázados ju
bileuma (1998) és belé
pésünk közeledése a 
harmadik keresztyén év
ezredbe.

Ezen az ötödik öku
menikus világgyűlésen az 
Egyházak Világtanácsa 
323 protestáns, anglikán, 
ortodox és más tagegy
háza, mintegy 400 mil
lió hívő képviseletében 
350 hivatalos delegátus 
volt jelen a világ min
den részéből. De ez volt 
az első ökumenikus vi
lágkonferencia, amelyen 
a római katolikus egy

KITEKINTÉS
AZ ÖKUMENÉ VILÁGÁBA

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
1993. augusztus

A nyár utolsó hónapja az ökumenikus világban az Egy
házak Világtanácsa spanyolországi világkonferen
ciájának jegyében állt. Erről adunk most részletes be
számolót.

A helyszíne is különleges volt: egy világszerte Ismert 
római katolikus zarándokhely, Santiago de Compos- 
tela.

És külön súlyt adott ennek az egyházi világtalálko
zónak a Vatikán hivatalos delegációjának részvétele. 
A világkonferencia célja az ökumenikus mozgalom 
mai helyzetének alapos felmérése a harmadik keresz
tyén évezred küszöbén. Hogy mennyire tudott megfe
lelni ennek a célkitűzésnek, arról szóljon majd a részle
tes beszámoló.

A többi hír közül érdeklődésünkre tarthat számot az 
új orosz vallásügyi törvény körüli nagy vita a külföldi 
missziók és szekták tevékenységéről. Érdekes képet ad 
egy beszámoló az Egyesült Államok vallási közössége
inek mai helyzetéről.

(A híranyag lezárása: 1993 augusztus 31.)

ház 30 tagú hivatalos 
delegációval aktív részt
vevője volt a tanácsko
zásoknak. A megelőző 
találkozón, Montrealban 
1963-ban, a Vatikán 
képviselői még csak 
vendégként vettek részt.
A helyszín különlegessége

Nem véletlenül esett 
a választás Santiago de 
Compostela városára 
sem. Ez a spanyol város 
a római katolikusok 
egyik „szent városa”, 
ahová évente tízezrek 
zarándokolnak Európa 
minden részéből egy 
hétszáz kilométeres, ősi 
zarándokúton, gyalog 
vagy kerékpáron. Az 
idei év ezenkívül külön 
is „szentév”, Szent Ja
kab város-patrónus éve, 
amelyre 7 millió látoga
tót várnak a városba. A 
zarándokok a teljes bűn
bocsánat mellett még 
külön hivatalos igazolást 
kapnak a katedrális hi
vatalában, megtett út- 
jukról.

Ez a különleges hely
szín is egyik jele annak, 
mennyire megváltozott 
az „ökumenikus klíma” 
és a 900 milliós római 
katolikus egyház viszo
nya az ökumenikus 
mozgalomhoz az elmúlt 
fél évszázadban.

A világkonferencia munkája

A központi téma 
Santiagóban ez volt: 
„ Útban a közösség felé a 
hitben, az életben és a bi
zonyságtételben" Koino- 
nia, közösség -  tehát 
nem uniformizált, szerve
zeti egység - az evangé
lium hirdetésében, a kö
zös hitvallásban és közös 
cselekvésben: meddig ju
tottunk el és mik a még 
megoldandó feladatok 
az egyházak világmére
tű konciliáris közösségé
nek elérésére? Ez a 
nagy kérdés állott a kö
zéppontban.

A fő előadások és az 
ezeket követő plenáris 
és szekció-viták egyfelől

a Limai Egységirat 
(1982) kérdéseivel, az 
ökumenikus mozgalom 
mai helyzetével, másfe
lől az egyházak közös 
etikai feladataival foglal
koztak. A legfontosabb 
előadások sorában Mary 
Tanner, a Bizottság ang
likán elnöknője, egyfelől 
a felekezeti megosztott
ság hátrányairól, másfe
lől az egyházak közötti 
újabb konfliktusokról 
szólt. Günther Gasstnann, 
az EVT evangélikus teo
lógiai igazgatója, méltat
ta az eddig elért, jelen
tős haladást: a közös 
ökumenikus istentiszte
leteket világszerte, a je
lentős közeledést számos 
teológiai vitakérdésben 
és a katolikusok mai ak
tív részvételét az öku
menikus mozgalomban. 
Mint a legnehezebb mai 
akadályokat említette 
viszont a megmaradt lé
nyeges ellentéteket az 
Úrvacsora és az egyházi 
hivatal kölcsönös elisme
rése kérdéseiben, újab
ban pedig a nők lelkészi 
ordinációja kérdését. 
Fontos volt. W. Pannen- 
berg teológiai professzor 
/München/ előadása. A 
keleti, majd a nyugati 
nagy egyházszakadás 
„tragikus események” 
voltak, de nem szükség- 
szerű események. El le
hetett volna kerülni 
mindkettőt. Ezért az 
egyházszakadásokat fel
tétlenül meg kell szün
tetni. De ez nem történ
hetik meg valamilyen 
uniformizált teológiai és 
szervezeti egység formá
jában, hanem csak úgy.
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ha az egyházak kölcsö
nösen elismerik lényeges 
egységüket, ugyanakkor 
elfogadják egymás teo
lógiai és életformabéli 
különbségeit egy átfogó, 
nagy közösségben. Csak 
hitünk gyarlósága az 
oka -  mondotta -  hogy 
még mindig különálló 
egyházakban élünk, el
szakadva egymástól.

Desmond Tutu délafri
kai anglikán érsek a 
„harmadik világ” színes 
egyházainak hangját 
szólaltatta meg. Szerin
te a teológiai közeledés 
mellett döntően fontos a 
világ egyházainak össze
fogása és közös etikai 
cselekvése a háborúk, 
világméretű szociális kü
lönbségek, a fajgyűlölet, 
az újabb etnikai konflik
tusok, valamint Észak és 
Dél közötti feszültségek 
leküzdésében. E. Cassidy 
kardinális /Vatikán/ 
megerősítette a katoli
kusok további részvételi 
készségét az ökumeni
kus mozgalomban, mél
tatva a már eddig is el
ért eredményeket. De 
óvott az elsietett egység
től is. A pápaság sem 
tabu-kérdés többé -  
mondta -  lehet róla vi
tatkozni, sőt bizonyos 
megváltozása is elkép
zelhető; de a katoliku
sok a pápaságról mint 
lényeges egyházi intéz
ményről nem mondhat
nak le. János pergamoni 
metropolita, az Ökumeni
kus Órtodox Patriarchá
tus képviselője, szerint 
az egyházak közötti ha
gyományos ellentétek 
legyőzhetők egy elköte
lezett, átfogó konciliáris 
közösségben; de ebben 
súlyos akadálynak tartja 
a nők lelkészi ordináció- 
jának bevezetését a pro
testáns és anglikán egy
házban. A másik orto
dox egyházi vezető, 
Jakovos észak- és 
délamerikai érsek, éles 
kritikával illette az Egy
házak Világtanácsát és 
felszólította, „térjen 
meg” a szociális és poli
tikai aktivizmus tévútjá- 
ról.

A befejező és össze
gező előadásban Konrad 
Raiser EVT-főtitkár is

felrótta az egyházaknak, 
hogy a saját identitásu
kat sokszor fontosabb
nak tartják az ökumeni
kus egységnél. Az egy
házak hitele a mai világ
ban attól függ, eljutnak- 
e a „hiteles közösségre” 
egymással a szembenál
lás helyett és közösen 
tudnak-e fellépni az igaz
ságosság, a béke és te
remtett világ megőrzése 
mai súlyos, világméretű 
veszélyeivel szemben? 
Javasolta, hogy 1998- 
ban, az ökumenikus 
mozgalom félévszázados 
jubileuma ünnepén, az 
egyházak „megtérésük” 
külső jeleként kölcsönö
sen ismerjék el egymást 
és vonják vissza az 
egymást elítélő tételei
ket, anatémáikat.

A világkonferencia 
Zárónyilatkozata kinyil
vánítja, hogy az egyhá
zak és a keresztyének 
látható egysége változat
lan célja az ökumenikus 
mozgalomnak. Legfájóbb 
sebünk, hogy még ma 
sem találkozhatunk egy
mással az Úr szent va
csorájában. Az egység 
fokozott munkálása mel
lett az egyházaknak és 
keresztyéneknek össze 
kell fogniuk közös cse
lekvéssel a teremtett, 
veszélyeztetett világ meg
mentésére, az igazságos
ság és a béke erősítésé
re mai szétszaggatott, 
szenvedő világunkban.

A világkonferencia 
visszhangja

Az ökumenikus világ
mozgalom nagy találko
zójának igen széleskörű 
viszszhangja volt világ
szerte. Itt csak két érté
kelést ismertetünk. A 
Lutheránus Világszövet
ség sajtótájékoztatója ki
emeli a józan kritikát a 
mozgalom eddigi kudar
cain. Ugyanakkor mél
tatja határozott elkötele- 
zését is az egyházak 
„látható egységének” el
érésére. „Nincs többé 
visszatérés sem a látha
tó egység céljától, sem 
az egy -és átfogó öku
menikus mozgalomtól!” 
Értékeli ezzel együtt az 
elkötelezést is az igazsá

gosság, a béke és a te
remtett világ megőrzése 
„konciliáris folyamata” 
iránt. Szól a Vatikán ak
tív részvételének jelen
tőségéről, ugyanakkor 
szükségesnek tartja az 
ortodox egyházak kriti
kájának komolyanvé- 
telét is.

A német protestáns saj
tószolgálat lepd! értéke
lése szerint Santiago vi
lágossá tette, hogy az 
ökumenikus mozgalom 
eddigi módszerei min
den eddigi részered
mény ellenére, alkalmat
lanok voltak a kitűzött 
végső cél, az egyházak 
látható egysége elérésé
re. Ezért új közeledési 
módokat kell keresnünk. 
A tanításbeli különbsé
geknek a dialógusok út
ján való feloldása nem 
érhető el. Az egyházak
nak kölcsönösen el kell 
fogadniuk egymást, meg 
kell találniuk a lényeges 
egységet a keresztség- 
ben, az úrvacsorában és 
egyházi szolgálatuk 
(Amt) kölcsönös elisme
résében, de ezzel együtt 
az embervilágért való 
közös etikai cselekvés
ben is.

epd - iwi de -  ref forum

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

Folytatódik a vita a 
tagegyházakban a Ta
nács júniusi ülésén fel
merült kérdésről, az öt 
etikai irányelvről a bé
ke és a megtámadottak 
védelmében hozandó 
„rendőri-katonai inter
venció” nemzetközi teo
lógiai megítéléséről.

Legutóbb a LVSZ jú
liusban Budapesten tar
tott ifjúsági konferenciá
ján gyakoroltak kritikát 
a Tanács állásfoglalásán. 
A 78 közép- és kelet
európai résztvevőből a 
többség által aláirt és 
Genfbe küldött levélben 
kijelentik: bár elismerik 
a Tanács határozatának 
sok pozitív gondolatát, 
mégsem tudják támogat
ni azt, különösen is az 
öt etikai irányelvet. 
,A ttól félünk -  írják -  
hogy az igazságtalan és

igazságos hadviselés kö
zötti teológiai különb
ségtétel az igazságos ka
tonai akciók inflációjá
hoz fog vezetni.”

Hasonló nyilatkozatot 
tett közzé az EKD  kül
földön szolgálatot telje
sítő 110 lelkésze júliusi 
konferenciájukon. A há
ború minden formája 
bűn Isten ellen. Ezért 
„meg vagyunk győződve 
arról, hogy bármilyen 
hadviselés, igazságtalan 
vagy igazságos, gyökere
sen rombolja a hitet és 
a kultúrát is”. Egyúttal 
tiltakoztak a német 
fegyverexport folytatása 
ellen is.

Iwi e
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A Világszövetség tá
jékoztató lapja / LWB 
neute -  LWF Today / 
folytatja az evangélikus 
világszervezet fő munka- 
területeinek ismerteté
sét. Legújabb számában 
a Világszolgálati Osztály 
szervezetéről és világ
méretű segítő tevékeny
ségéről számol be. A 
genfi központ a világ 25 
országában folytat szé
leskörű segélyprogramo
kat 100 külföldi és hat
ezer helyi munkatárs 
szolgálatával. Az evan
gélikus világszolgálati 
szervezet 1992-ben több 
mint 100 millió dollár 
értékben osztott szét 
anyagi és pénzbeli se
gélyt menekültek, bete
gek, éhezők, üldözöttek 
és szegények millió kö
zött, tagegyházainak 
adományaiból. Brian 
Neldner genfi igazgató 
(Ausztriába) nyilatkoza
ta után négy színes be
számolót olvashatunk a 
Világszövetségnek Jeru
zsálemben, Etiópiában, 
Mozambikban és Hor
vátországban végzett, 
mai segítő szolgálatá
ról. A jeruzsálemi 
LVSZ-kórház például 
az elmúlt évben 12 ezer 
kórházi és 51 ezer am
buláns palesztin bete
get ápolt.

-  Iwf today -



EURÓPAI EGYHÁZAK 
KONFERENCIÁJA

Európa ökumenikus 
egyházszervezete négy
hetes tanfolyamot szer
vezett a nyár végén a 
Bensheimi Felekezettu- 
dományi Intézetben 
(NSZK). Résztvevője 
nyolc közép- és kelet
európai egyház húsz de
legátusa volt. A tanfo
lyam fő témái: egyfelől 
a közép- és keleteurópai 
térségben tömegesen 
megjelent szekták és val
lásos mozgalmak /New 
Age, Krisna-hívők, stb./ 
, másfelől az egyházak 
közösségét romboló 
„prozelitizmus"

- cec news -
*

Szeptemberre két je
lentős tanácskozás szere
pelt az Európai Egyhá
zak Konferenciája prog
ramjában. Budapesten 
szeptember 2-7. közt 
folytattak vitát európai 
és északamerikai egyhá
zi delegátusok arról a 
kérdésről, milyen segítő 
szerepe, milyen konkrét 
feladatai vannak az egy
házaknak az emberi jo 
gok és az etnikai kisebbsé
gek védelmében a saját 
országaikban és a nem
zetközi életben.

A másik jelentős ta
lálkozó színhelye szep
tember 7-12. között Prá
ga. Itt az Európai Római 
Katolikus Püspöki Tanács 
ICCÉÉI tartja ülését, az 
EEK vezetőinek részvé
telével. A szimpóziumra 
több mint 200 résztve
vőt várnak, közöttük 
Európa 1 (X) római kato
likus püspökét.

A főtéma ez: „Élni 
az evangéliumot szabad
ságban és szolidaritás
ban”.

cec news
*

Az Európai Egyhá
zak Konferenciája veze
tősége Viorel Jonita ro
mán ortodox teológiai 
tanárt, Jasi egyeteme 
teológiai dékánját, vá
lasztotta meg a genfi 
központ teológiai hivata
la vezetésére. Szakterü 
lete az egyetemes egy

háztörténet. Az elmúlt 
években Hermann Goltz 
evangélikus teológiai 
professzor /Lipcse/ irá
nyította a 115 tagegyház 
közös teológiai munká
ját az EEK központjá
ban.

cec news

NÉMETORSZÁG

A Bajor Evangélikus 
Egyház zsinata elutasí
totta azt a javaslatot, 
hogy amerikai mintára 
Németországban is ve
zessék be a körzeti dé
kánok /esperesek/ „kör
zeti püspök" / Re-
gionalbischof / elnevezé
sét.

cec news
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Az Oktatás és Neve
lés Szövetsége Baden- 
Württemberg tarto
mányban azzal a javas
lattal fordult az oktatási 
minisztériumhoz, hogy 
rendelje el az etika mint 
tantárgy kötelező beveze
tését minden iskolában 
és minden osztályban 
azoknak a tanulóknak, 
akik nem vesznek részt 
hitoktatásban. A világi 
szervezet azzal indokol
ja javaslatát, hogy az er
kölcsi értékek mai sú
lyos krízise és az ifjúsá
gi bűnözés rohamos ter
jedése idején elengedhe
tetlenül szükség van az 
etikai oktatásra és neve
lésre ahhoz, hogy a 
gyermekek és fiatalok 
eligazodhassanak a mai 
élet útvesztőiben.

-  epd -
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A német protestáns 
egyházak -  hasonlóan 
Nagybritannia anglikán 
államegyházához (v.ö. 
LP 1993/5) -  élni kíván
nak a jövőben a modern 
tömegkommunikáció se
gítségével is szolgálatuk 
során. A hannoveri 
evangélikus tartományi 
egyház például a nyáron 
plakátokkal, televíziós 
és újsághirdetésekkel 
hívta meg találkozásra, 
beszélgetésre az egyház
tól elidegenedetteket. 
„... és mit tesz ön a lei
kéért? Beszéljünk erről,

beszéljünk Istenről! Az 
ön egyházi gyülekezete” 
- hangzik az egyik hir
detésben. Egy utcai pla
káton a testedző-futó 
alakja alatt ez a mondat 
olvasható: „... és mit 
tesz ön a lelki egészsé
géért?”

SZLOVÁKIA

Július elején tartották 
második országos ifjúsá
gi találkozójukat Kassán 
a szlovákiai protestáns 
egyházak, mintegy 800 
résztvevővel. A fő téma 
ez volt: „Engedelmesen 
Isten, nem a világ 
iránt”. Az ifjúsági ta
nácskozás legtöbbet vi
tatott témái ezek voltak: 
az egész életre szóló 
társválasztás, a szexuali
tás, a szülő-gyermek vi
szony, az új keleti vallá
sok terjedése és a pop
zene szerepe a fiatalok 
között.

- lwi de -

OROSZORSZÁG

A külföldi missziói tár
sulatok tevékenységének 
korlátozásáról szóló és 
az orosz parlament által 
már elfogadott új vallás
ügyi törvény aláírását 
Jelcin elnök elutasította 
és átdolgozásra vissza
küldte azt a parlament
nek. A missziói tevé
kenység korlátozása el
len, mint erről már hírt 
adtunk /LP 1993/9/ ezt 
megelőzően a Vatikán, 
az Egyházak Világtaná
csa, a Lutheránus Világ- 
szövetség és más nem
zetközi egyházi szerve
zetek is kifejezték tilta
kozásukat.

Az új törvény azóta 
is viharos vitákat váltott 
ki Oroszországban és 
külföldön. Oroszország
ban a lakosság jelentős 
része, együtt az Orosz 
Ortodox Egyházzal, tá
mogatja a törvényt, 
mert szerintük számos 
nyugati vallásos szekta 
és missziói társulat tevé
kenysége, módszerei sú
lyosan veszélyeztetik „az 
ezeréves orosz lelki ér

tékéket és tradíciókat”. 
Ugyanakkor újabb kül
földi, főleg szabadegy
házi és zsidó szerveze
tek, valamint az ameri
kai szenátorok egy je
lentős csoportja, Clinton 
elnök és Kohl kancellár 
is kifejezték tiltakozásu
kat, illetve aggodalmu
kat, a teljes vallássza
badság veszélyeztetése 
miatt.

A vitatott vallásügyi 
törvény ügye sokat sze
repelt az Égyházak Vi
lágtanácsa augusztusi 
ökumenikus világkonfe
renciáján is. Vitaly Bo- 
rovoy professzor, az 
Orosz Ortodox Egyház 
delegátusa, felszólalásá
ban eltúlzottnak nevez
te a külföldi tiltakozáso
kat, mivel szerinte 
egyáltalán nem érintet
te sem a római katoli
kusokat, sem a protes
tánsokat. Viszont elvi
selhetetlennek mondta 
egyháza számára azt, 
hogy mindenféle szekta, 
főleg az Egyesült Álla
mokból, elsősorban a 
Jehova Tanúi, a mormo
nok és a Krisna-vallás, 
„betörnek országába” és 
megengedhetetlen mód
szerekkel próbálnak hí
veket toborozni. „Orosz
ország nem pogány misz- 
sziói terület; keresztyén 
tradíciók nélkül - mond
ta. Felpanaszolta a hi
ányzó nyugati egyházi 
támogatást is egyháza 
részére. Visszautasította 
a vádakat, hogy az 
Orosz Ortodox Egyház 
az új törvény segítségé
vel akar újra államegy
házzá lenni.
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AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK

Az északamerikai 
egyházak évkönyve köz
zétette a legújabb adato
kat az USA és Kanada 
egyházairól. Az USA 
legnagyobb egyháza vál
tozatlanul a római kato
likus egyház, 58,3 millió 
hívővel. A tradicionális 

rotestáns egyházak 
őzt első helyen a Déli 

Baptista Egyházszövet
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ség áll; híveinek száma 
15,2 millió. Ezután kö
vetkeznek a metodisták 
/8,8 millió/, az Egyesült 
Evangélikus egyház 
(ELCA) 5,2 millió hívő
vel, majd a presbiteriá- 
nusok /2,8 millió/, az 
episzkopális-anglikán 
egyház /2,4 millió/ és 
Krisztus Egyesült Egy
háza /2 millió hívő/. 
Ezek a protestáns egy
házak alkotják az „élvo
nalat” és szerepük a 
legjelentősebb az ameri
kai társadalomban. A 
legutóbbi három évti
zedben azonban híveik 
létszáma állandóan csök
kent: a metodistáké 2,2 
millióval, az episzkopális 
/anglikán/ egyházé 1,2 
millióval, a presbiteriá- 
nusoké 1,4 millióval. A 
mai Egyesült Evangéli
kus Egyház /ELCA/ lé- 
lekszáma is fél millióval 
kevesebb, mint az ezt 
alkotó három evangéli
kus egyházé volt 1965- 
ben. Ezek a hagyomá
nyos protestáns egyhá
zak jórészt a liberálisabb 
irányú teológiát, a szo
ciális társadalmi elköte
lezettséget és a centra
lista egyházszervezetet 
képviselik Amerikában.

Az egyházak harma
dik csoportját a katoli
kusok és a tradicionális 
protestánsok mellett az 
evangélikális-karizmati- 
kus egyházak alkotják. 
Ezek száma és lélekszá- 
ma a legutóbbi három 
évtizedben jelentősen 
megnövekedett. így pél
dául az „Isten Egyháza 
Krisztushan”, egy főleg 
fekete pünkösdista kö
zösség, 1982 óta évente 
átlagosan 600 gyüleke
zettel és 200 ezer hívő
vel gyarapodott. Lélek- 
száma jelenleg 5,5 mil
lió, tehát a negyedik 
legnagyobb egyház az 
USA területén.

Ezeket az adatokat 
az USA és Kanada leg
nagyobb ökumenikus 
szervezete /Nemzeti 
Egyháztanács/ közli az 
1916 óta megjelenő év
könyvében.

-  epd -
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Az Amerikai Egye
sült Evangélikus Egyház

/ELCA/ Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatala 
(New York) kritikát gya
korol Clinton elnök meg
szigorított bevándorlási és 
menekültügyi politikáján. 
Nyilatkozata szerint 
ezek a szigorítások el
lenkeznek a nemzetközi
leg elfogadott emberi 
jogi egyezményekkel. 
„A menekültek és a be
fogadáskérők a legsérül- 
tebb emberek közé tar
toznak és kiutasításukkal 
utolsó reménységüket 
vesztik el”.

-  Iwi -  e

JAPÁN

Augusztus elején or
szágos ünnepséggel em
lékezett meg a Japán 
Evangélikus-Lutheri Egy
ház /  JE LC / százéves 
fennállásáról. A közpon
ti jubileumi ünnepen a 
Lutheránus Világszövet
ség, valamint a dél
koreai és a Hong-kongi, 
az északamerikai és a 
finn egyházak vezetőivel 
együtt 2.200 lelkész és 
nem lelkész volt jelen.

A JELC lélekszámra 
legnagyobb Japán hat 
evangélikus egyháza kö
zött, több mint 21 ezer 
hívővel. A százéves ün
nepen elkötelezte magát 
a világméretű missziói 
munkában való részvé
telre. Ugyanakkor bűn
bánó nyilatkozatot tett 
közzé azért, mivel a II. 
világháborúban a többi 
egyházhoz hasonlóan tá
mogatta a japán katonai 
terjeszkedést és elvakult 
nacionalizmust, s ezzel 
súlyosan vétkezett a 
leigázott ázsiai népek el
len.
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HONG KONG

A keletázsiai városál
lam egyházait mélyreha
tóan foglalkoztatja az a 
kérdés, mi lesz a sorsuk 
a brit uralom közeledő 
megszűnése és 1997-ben 
a Kínai Népköztársaság
hoz való csatlakozás 
után. Andrew Hsiao, az 
ottani Evangélikus 
teológiai Főiskola veze

tője szerint a hong
kongi keresztyének kö
zött ma háromféle maga
tartás ismerhető fel. 
Egyesek szerint a nagy 
változás az egyházak sú
lyos üldöztetését, a 
templomok bezárását és 
a lelkészek bebörtönzé
sét hozza majd magával. 
Mások szerint a csatla
kozás szélesre tárja 
majd a kapukat az evan
gélium hirdetése előtt az 
ezermilliós Kínai Nép- 
köztársaságban és nem 
fogja veszélyeztetni a 
vallás szabad gyakorlá
sát Hong Kong bán. A 
harmadik nézet azt vall
ja, hogy átmenetileg, öt
ven évig nem lesz na
gyobb változás Hong- 
Kong keresztyén egyhá
zainak életében, mivel 
ezt a Kína és Nagy- 
britannia közt aláírt 
szerződés garantálja.

Andrew Hsiao szerint 
az egyházaknak Istenbe 
vetett hittel, ökumeni
kus összefogással és 
missziói elkötelezettség
gel kell fölkészülniük a 
nagy változásra. Ezért 
nagy örömmel üdvözöl
te a Lutheránus Világ- 
szövetség döntését, hogy 
a következő evangélikus 
világkonferenciát Hong- 
Kongban tartja, éppen a 
csatlakozás évében:

- Iwi e -

DÉLAFRIKAI
KÖZTÁRSASÁG

A tömegkommuniká
ció híradásai szinte na
ponta foglakoznak a for
rongó, átalakuló Dél- 
afrika eseményeivel. Je
lentős egyházi hír ebből 
a régióból, hogy az Egy
házak Világtanácsa há
romtagú delegációja 
Konrád Raiser főtitkár 
vezetésével auagusztus 
végén egyhetes látoga
tást tett a Köztársaság
ban, hogy a helyi egy
házak régóta tartó bé
kéltető szolgálatába be
kapcsolódva, segítse a 
véres összeütközésekből 
való békés kibontako
zást. Megbeszéléseket 
folytattak mind az ál

lam, mind a pártok és a 
helyi egyházak vezetői
vel.

„A nép nagyon erő
sen akarja a békét és az 
igazságosságot” - mond
ta látogatásuk végén 
Raiser főtitkár. A dele
gáció útja egyúttal elő
készítése volt az EVT 
Központi Bizottságának 
1994 januárjában Johan
nesburgban tartandó 
ülésére is.

-  epd -

HÍREK A TEOLÓGIA 
VILÁGÁBÓL

Több mint másfél év
tizede az egyik alapvető 
munka a keresztyén eti
ka területén a protes
táns-római katolikus 
együttműködéssel ki
adott etikai kézikönyv: 
Handbuch dér Christ- 
lichen Ethik /Herder és 
Gütersloher kiadók, 
1978. 520+530 lap/. Az 
első kötet korunk teoló
giai etikájának alapvető 
kérdéseivel és nagy 
összefüggéseivel foglal
kozik. A második kötet

Eedig a keresztyén eti- 
a hagyományos és egé

szen új, konkrét kérdé
seiben kíván eligazítást 
adni; közelebbről az élet 
és a család etikája, a 
gazdasági élet, a politi
ka és kultúra etikája,va
lamint az ökológia és a 
vallások etikája területe
in és problémáiban. 
Negyvennégy szerzője 
között a német nyelvte
rület számos közismert 
protestáns és római ka
tolikus etikusa szerepel 
/Huber, Jüngel, Hertz, 
Korff, Pannenberg, 
Rendtorff, Ringeling, 
Trillhaas, stb./.

Ez a fontos teológiai 
etikai kézikönyv most 
egy új, aktualizált és ki
egészített, háromkötetes 
,,tanulmányi kiadásban" 
(Studien Ausgabe) je
lent meg.

-  ref forum -

D. dr. Nagy Gyula

353



Lelkész-szemmel

Dániában lelkészi „turista” szemmel
Sokak szeretetéből 17 napot 

tölthettem feleségemmel Dániá
ban. A szíves hívást és vendéglá
tást éppen ötvenéves lelkészi ju
bileumom alkalmával Isten aján
dékának is tekinthetem. Köszö
nöm elsősorban Néki, meg em
bereknek is...

Dánia a tenger, a szigetek or
szága. Már szólásmondas róluk, 
hogy a gazdag parasztok országa. 
Valóban így van, bár az utóbbi 
években erős iparosodásban van
nak. A rétek és szántók övezte 
tanyákon állattenyésztéssel foglal
koznak. A világon ebben az el
sők között vannak. Magasfokú 

olgári jólétben élnek,- de nem 
ivalkodo gőggel.

És az egész ország evangéli
kus! Odenseben és a fővárosban 
láttam csak római katolikus 
templomot. De kisebb mennyi
ségben jelen vannak a szekták, 
sőt az iszlám is.

Mint „üdülő” lelkész, kezem
ben gyorsíró ceruzámmal, igye
keztem sok mindent feljegyezni. 
Próbáltam megérezni a „dán ál
lamegyház” életét. Nagyképűség 
lenne azt mondani, hogy 1/ napi 
üdülés, látogatás során egy nép, 
egy egyház hangulatát, „eletét 
meg lehet ismerni. De ötven évi 
szolgálat után megérez az ember 
valamit egy gyülekezet, egyház 
életéből mégha felszíni jelensé
geket lát is.

Három család, pontosabban 
akkor három házaspár vendégei 
voltunk. Kis faluban és egy ta
nyán. Luxusautóikon azonban 
szerteszét járva megmutatták or
szágukat. Vendéglátóink közül 
csak egy volt lelkész. Nyitott, de
rűs, melegszívű barát. Rajta ke
resztül próbáltam betekinteni a 
lelkészi szolgálatba. A lelkészla
kások 8-15 szobásak, a hivatal 
számítógéppel, sokszorosító gé
pekkel és természetesen, mint 
minden ház, telefonnal felszerelt. 
Érezhető az anyagi gondtalanság. 
Az állam mindenben gondját vi
seli és ellátja az egyházat. 
Kölstrupban a szeretetvendégség 
után mutatta be a lelkész a gyü
lekezet tagjainak újonnan felsze
relt konyháját, amely szinte egy 
korszerű laboratórium.

Sok, a reformáció előtt épült, 
gótikus stílű, nagyon tisztán tar
tott, gondozott, állandóan nyitva 
tartott, szép templomuk van.

A legtöbb templom talán a 
városiak kivételével, szépén gon
dozott temető közepén áll. Az 
élő gyülekezet a már megholtak 
közelében. Sírdomb nincs. A gon
dosan nyírt puspánt és cédrus
szegély választja el egymástól a 
sírokat, amelyek fölött nagyobb 
lapos kőre vésve olvasható az ott 
nyugvó neve. Odább van az autó
parkoló, amely minden templom 
mellett megtalálható. Főkent a 
falusi templomok várszerű épít
mények. Szinte minden templom
ban megtalálható az ószövetség
re utaló hétkarú gyertyatartó és 
a templom mennyezetéről függő 
másfél-kétméter hosszú vitorlás 
hajó. A dán élet összefügg a ha
jóval, templomukban meg Jézus 
egyházának szimbóluma ez. Na
gyon sok templomban járva szin
te mindenütt megtalálható a gyü
lekezet lelkészeinek kőbevésett, 
szolgálati idejüket feltüntető név
sora. Sok esetben már az 1400-as 
évektől kezdődik a névsor! Fur
csa, nekünk, a Luther-kabát fe
hér, keményített nyaki körgallér
ja és a színes miseruha” amit 
az albára húz fel a lelkész külön
féle kazuáliák esetén. Nyilván a 
reformáció ejőtti örökség ez is, 
mint a városi templomok nevei. 
(Mária, Miasszonyunk, Szent Pé
ter, Katalin, János, Lőrinc, 
Knut...)

Minden istentisztelet legelején 
és legvégén egy gyülekezeti tag 
az oltár előtt imádkozik -  az is
tentiszteletért, a gyülekezetért, az 
igehirdetés szolgálatáért. Úgy 
mondták, hogy ez is reformáció 
korabeli örökség. Az istentiszte
leten, erősen rövidített renddel, 
minden alkalommal kiszolgáltat
ják az úrvacsorát. Akik nem ve
szik, helyükön maradnak. Az ol
tár zsámolyánál ügyesen elhelye
zett kis ,fem kelynecskékből ve
szik az ÚR vérét. A lelkész vagy 
kancsóból önti, vagy megfelelő 
merítőkanállal meri a bort a 
kézbentartott kis kehelybe. Az 
ostyát is kézbe adják... Kereszte
lés alkalmával a keresztelőme

dence melletti falon gyertyát 
gyújtanak, a Miatyánk elmondása 
alatt pedig a lelkész a megkeresz
telt gyermek fején tartja kezét.

Alborg városában egy új, ult
ramodern, betonkolosszus szerű 
templomot is láttunk. Afféle egy
házi kombinát”. Lelkészi hivata
lokkal, természetesen compute
rekkel, ifjúsági klubhelyiségeJckel, 
játszótermekkel, kávé-tea-főzo 
konyhákkal, kisebb nagyobb ta
nácsteremmel. Az istentisztelet 
helye pedig olyan, mint egy szí
nes, kek-piros-sárga színű, Tenyes 
színházterem. Sima oltárasztal, 
fémfeszülettel, kis felolvasó pul
pitus, -  szószéknek -, oldali az 
orgona és a mennyezetről lelógó 
4ÖÖ égő villanykörte! Mintha éj
szaka 400 csillag ragyogna fölöt
tünk! Különös hatás!

A jólét jeleit mutatják a sze
retetvendégség részére és más al
kalmakra szolgáló gyülekezeti há
zak. Több teremből, helyiségből 
álló ház sokszorosítógéppel, vetí
tőeszközökkel a technika minden 
vívmányával felszerelve várja a 
gyülekezet tagjait, a fiatalságot. 
Várják... talán többet várnak, 
mint amennyi megjelenik. Pa
naszkodnak a lelkészek, hogy is
tentiszteletre inkább csak az idő
sek járnak. Két istentisztelet utá
ni szeretetvendégségen vettünk 
részt. Valóban, inkább idősebbek 
jelentek meg, amelyeken alkal
munk volt resztvenni és szolgál
nom.

Az elképzelhetetlenül kényel
mes és felszerelt gyógyintézete
ikben, valamint idősek részére 
fenntartott „napközi” otthonok
ban is rendszeres egyházi, isten- 
tiszteleti szolgálatok vannak.

A gyermekekkel az iskolában 
foglalkoznak. Az iskolák minden 
elképzelhető és elképzelhetetlen 
eszközökkel felszereléssel ellátott 
„tanüzemek ’. A tanköteles gyer
mekek szinte teljes számban ré
szesülnek hitoktatásban. Legalább
is falun, a körzeti iskolában ezt 
láttam. A hitoktatást a tanító, 
vagy tanítónő végzi. A lelkész 
csak a konfirmációra készít fel, 
esetleg a 9-10. osztályosokkal 
foglalkozik. Bizony, nem sok hit
tanórát tart. Bizonyos állami,
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közigazgatási szolgálatot is végez
nie kell. (Anyakönyvezés, szociá
lis ügyek, sto.)

Lelkészbarátom vasárnapon
ként 2-3 istentiszteleti szolgálatot 
végez.

A 17 napos látogatás ideje 
alatt nemigen volt alkalmam em
berekkel „mélyebb vizekre” evez
ni, hogy megpillanthattam volna 
a népegyházi és belmissziói vo
nal feszültségét. Afféle jóléti, pol
gári liberális közhangulatot érez
tem utam során. Keresztyén jel
képeket, bibliai igéket sem igen 
láttam az otthonok falán. Mintha 
kicsit szokatlan lett volna a reg
geli utáni bibliaolvasó útmutató 
napi németnyelvű igéinek felolva
sása is. De a kólstrupi Jep- 
persenéknél az idős szülök meg
hatott szeretettel mutatták meg 
majdnem kétszázéves családi 
ereklyéjüket, egy dán prédikáci- 
ós gyűjteményt. Láttam a tanyá
kon hatalmas szarvasmarha- és 
sertéstelepeket,- csodálatos szá
mítógéppel irányított óriási virág- 
kertészetet,- Bibliát, énekesköny
vet egyetlen helyen mutattak. 
Mintha az asztali áldást sem gya
korolnák ... Avagy csak ránk, a 
vendégekre hagyták, hogy kezd
jük el mi? El is kezdtük...

Az ember azt hinné, hogy egy 
teljesen evangélikus országban ta
lán a közgondolkodást is meg
érintette Isten Szentlelke. Vagy 
ezt gondolni naivság? Lelkesülten

Gondoltam arra, milyen öröm lesz 
itni egy teljesen evangélikus or

szág szinte „lutheránus-keresz
tyén” hitvalló életét. Ebből köz
rendet, köztisztaságot, mélyen be
csületes viselkedést, józan életvi
telt, jó kereskedelmet és meleg, 
testvéri vendéglátás szeretetet 
láttam és éreztük. De nem ta
pasztaltunk akár ruhával, öltözkö
déssel, lakással házzal való kér
kedő dicsekedést sem. Falun, 
egymástól távolabb épült parkos, 
virágos házaik kertjében a zász- 
lóruaon lengeti az Északi tenger 
felől fújó szél piros, fehérkeresz
tes zászlójukat, a napórák meg 
sok háznál ezt mondják: „Tégy 
úgy, mint én, csak a fényes órá
kat számolom!”

Grundtvig püspök, - ^ a  dán 
Széchenyi -  Külön téma! Énekes
könyveikben sok-sok énekét 
éneklik most is. A dán felemel
kedés atyja, a dán népfőiskolák 
létrehozója, a nemzeti műveltség 
és nyelv és dán öntudat felébresz
tője. Amikor egy délután Cári 
lelkész házigazdánknál Paludan 
alborgi gimnáziumi tanárral elbe
szélgettünk -  Dániában sokan 
tudnak németül, de még többen 
angolul - , Grundtvigra tereltem 
a szót. A tanár úr, meglepeté
semre, mélyen megrendült, sze
me könnyes lett és csak ennyit 
mondott: „Róla egv hétig tudnék 
neked beszélni!” Grundtvig em
léke valóban ott él minden dán 
szívében, maga a püspök hitével 
talán már messzebb, fölöttük áll. 
, Koppenhága Dánia fővárosa, 
Északeurópa nagy átmenő forgal
mának színhelye. Láttunk ott tá

volkeletieket, afrikaiakat, északi
akat. Titkárnő kísérőnkkel útköz
ben elmentünk a Luther-kutató 
Martensen püspök lakása alatt, 
de az idő már nem volt alkalmas 
tisztelgő látogatásra. Az állam
egyház Európa-titkáránál megkö
szönhettem a testvéri vendéglá
tást. Mosolyogva örült a fiatal 
nemlelkész főtitkár, amikor el
mondottam, hogy névrokona 
Hess András budai nyomdászunk, 
a magyar művelődés neves sze
mélyisége.

Kedves kísérőnk, Sanne titkár
nő, megmutatta a fővárost, lelke
sen vezetett és magyarázott. Még 
a Dóm-templom tornyába is hí
vott minket, hogy feíülnézetben 
is láthassuk Koppenhágát.

Régi vágyam volt látni a 
Dómban lévő Thorvaldsen-alkot-

ta Jézus szobrot, megállni az ol
táron fénylő Jézus szobor előtt 
vagy inkább alatt. Jobbról balról 
az apostolok szobrai állnak az új 
klasszicista építészeti remekmű 
templomban. Az oltáron háttér
és oldalmegvilágításban Jézus 
szobra áll. Tündököl, fénylik,- 
mint mondta és mint írva van. 
Dánul a felirat: „Jöjjetek énhoz- 
zám mindnyájan...” és „én vele
tek vagyok minden napon...” 

Minket pedig, dánokat és ma-

fyarokat, lelkészeket és nem lel- 
észeket, vár a sok feladat, sür

get a munka, csábít a gazdagság 
|s  kísért a szegénység és félelem. 
És Jézus csak hív, egyre hív. Még 
mindig... Sőt azt mondja, ő ve
lünk van minden napon... Dániá
ban is, Magyarországon is.

Sümeghy József

Terjed a halálba menekülés vágya
Világszerte egyre többet hallunk, 

olvasunk az eutanáziáról. Mindnyá
jan tudjuk, hogy előbb utóbb meg 
kell halnunk, de ma egyre többen 
siettetni akarják a halál bekövetkez
tét. Nekünk orvosoknak az a fela
datunk hogy harcoljunk az életért.

Mit hoznak fel általában az 
eutanázia mellett?

Minden ember legfőbb vágya a 
halál közeledtével, hogy ne szenved
jen. A halál elkerülhetetlen, de „hal
junk meg méltósággal. Katona a 
csizmájában, ki-ki akkor, amikor 
még emberként tud viselkedni, ami
kor még nem szorul senkire, nincs 
kiszolgáltatva, nem érzi magát fölös
legesnek. Mindenki érthetően el 
akarja kerülni a testi-lelki szenve
dést, megaláztatást. Kapcsolódik eh
hez, hogy baleset, betegség súlyosan 
befolyásolja életünk további folyását, 
alacsonyabb életminőséget kénysze
ríthet ránk. El kell ezt fogadnunk?

A lelki szenvedés lehet olyan 
mértékű; hogy a beteg inkább meg 
akar halni, mint tovább viselni a 
megaláztatást, kiszolgáltatottságot, a 
feleslegesség érzését. Megöljük tehát 
a beteget? Segítsünk hozzá öngyil
kosságához? Mi lenne, ha úgy segí
tenénk valakin, akit ütnek-vernek, 
hogy agyonlőjük?

Milyenek az ismeretek az élet vé
gének alapvető kérdéseiről? Kik és 
hogyan tájékoztatnak? Általában a 
legelemibb tájékozatlansággal talál
kozunk sokszor még hívő körökben 
is. Súlyos feladatok ezek, mind a 
közélet felelős irányítói, mind az 
egyházak vezetői számára. Sem az 
„istenadta nép”, sem Isten nevében 
nem lehet félreérthetően beszélni, de 
nekünk keresztényeknek abba sem 
szabad belenyugodni, hogy nem ér 
elég messzire a szavunk. Befolyásol
nunk kell a közvéleményt irányító
kat, de ha kell, az egyházi vezető
ket is. Az abortusz kérdésében a 
krisztusi egyházak körültekintően, 
helyesen és bátran nyilatkoztak. Re
mélhetjük, hogy az eutanázia rövide
sen központivá váló kérdésében is ha

sonló lesz a helyzet. A Magyar Or
vosi Kamara Etikai Kollégiuma már 
állást foglalt a kérdésben, minden 
egyházi vezetőnek ajánlhatom, hogy 
nyilatkozatuk előtt tanulmányozzák 
át. A nyilatkozat lényege, hogy tilos 
minden aktív és passzív eutanázia. 
Ez utóbbi alatt azt értik, ha a beteg 
halálát aktív beavatkozással nem se
gítik ugyan elő, de a szükséges in
tézkedéseket sem teszik meg életé
nek fenntartására. Előfordulhat, 
hogy a beteg fájdalmának csillapítá
sára használt gyógyszer mellékhatá
saként a beteg életét esetleg megrö
vidíti. Ilyenkor a szándék a döntő! 
A fájdalmat mindig igyekezni kell 
csillapítani!

Természetesen a haldoklást nem 
szabad meghosszabbítani, de ez egé
szen más dolog. Amint említettem: 
más ha a beteget elkísérem Kháron 
ladikjáig, fogom a kezét is, és más 
ha belelököm! A haldoklót valóban 
nem szabad magára hagyni.

Tudatosítanunk kell minél széle
sebb körben, hogy el kell választa
nunk a „halálig kísérést” a „halálba 
segítéstől”! A mostanában sokat tár
gyalt és vitatott „tájékozott belee
gyezés” jelentse az élet legkülönbö
zőbb egzisztenciális jelentőségű hely
zetében az emberhez méltó cselek
vésre szükséges ismeretek megszer
zésének elősegítését. Fontos, hogy 
tudják betegeink, miben határoznak. 
Világot kell gyújtani, akár a házte
tőkről is kell hirdetni! Nekünk ke
resztyéneknek ismernünk kell a ke
resztyén többletet érveléseink során. 
Tudnunk kell, hogy az élet szent, 
hogy Istentől kaptuk, Neki vagyunk 
érte felelősek. Isten saját képmására 
teremtett bennünket. A „Ne ölj”! 
parancs a legrégebbik közé tartozik, 
mégis de sokan megszegik, az élet 
kezdetén, végén, háborúban. Ne
künk orvosoknak életpártiaknak kell 
lennünk, ha keresztények vagyunk, 
akkor különösképpen.

Dr. Gajzler Gyula írásából 
(Tál és kendő, 1993Jjz.)
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A teológia szomszédságában

Bibliodráma
Az, aki a BIBLIODRÁMÁT egy pár oldalas írásmű 

segítségével próbálja az érdeklődőknek bemutatni, az 
körülbelül olyasmire vállalkozik, mint az úszás techni
káját és gyönyörűségét „szárazon” ecsetelő úszómester, 
vagy a zenei élményt prózában átadni igyekvő énekes. 
E próbálkozás hiú volta természetesen nem az oldalak 
számán múlik, azt gondolom, hogy Sámuel Leuchli 300 
oldalas könyve is1 melynek első 130 oldalát Kain és 
Ábel bibliodramatikusan átélt történetének verbális le
írása teszi ki, csak abban kelt mély visszhangot, aki már 
élményszinten is találkozott a bibliodrámával.

A mi szerény bemutatási kísérletünk épp arra a kö
zös tapasztalatra épít,ami senki bibliával élő embertől 
nem idegen.

A bibliodráma évezredes hagyományokban gyökere
ző, második évezredünk végén mégis újonnan felvirág
zó „műfaj”, a bibliával való egzisztenciális foglalkozás 
korszerű lehetősége, esélye. Róla, ill.művelőjéről el
mondható, hogy „hasonlít a családatyához, aki kincse
iből újat és régit szed elő.” /Mt 13, 52/.

A múlthoz nem csupán az élet értelmét, célját, a 
szenvedés, a halál, az önfeláldozó szeretet és az ez el
len feszülő erők titkait feszegető, ezeket átélő és meg
mutató misztérium - és passiójátékok révén kapcsoló
dik, hanem lényegileg, azáltal, hogy a biblia Isten és 
ember közös történetének, Isten történelmünket átjáró 
eseményének /üdvtörténetünknek/, az Isten emberkere
ső és az ember istenkereső drámájának bemutatása.

A bibliával találkozni vágyó ember napjainkban több
nyire sajnos csak az olvasó vagy hallgató egyoldalú po
zíciójából közeledik az Élet Igéje felé, szerencsésebb 
esetben egy bibliakör aktív tagjaként cserél eszmét tár
saival az olvasottakról, gazdag emberi képességeiből 
ilyenkor is csak az intellektusát mozgósítva.

A bibliodráma ezzel szemben - s ez a viszonylagosan 
új és feltétlenül korszerű benne - az ember egész krea
tivitására, testi-lelki-szellemi képességeire /gesztus, mi
mika, hang, mozgás, fantázia, játékosság, érzelem, érte
lem stb./ építve, ezeket egyre jobban kibontakoztatva 
közeledik a biblia teljes emberi valónkat megszólító ké
peihez, szimbólumaihoz, jeleneteihez, eseményeihez. A 
bibliodráma-csoport tagjai részeseivé válnak a biblia ké
peinek, szimbólumainak, eseményeinek, ami másfelől azt 
jelenti, hogy életük eseményei, helyzetei is egy 
„bibliodráma”, üdvtörténetünk drámájának részévé lesz
nek, nemcsak az elvi meggyőződés, hanem a gyakorlati 
átélés szintjén is.

A bibliodráma újdonsága annyira viszonylagos, hogy 
a biblia forrásvidékeihez alázatosan közeledve már a 
kezdeteknél fölfedezhetjük, s így anélkül, hogy a sza
vakkal játszanánk, akár ősi hagyománynak is nevezhet

jük. Ez az alázatos bibliodramatikus közeledés nem te
szi fölöslegessé a történetkritikai módszert, nem próbál 
versenyezni a modern egzegézis tudományosságával, de 
segítségként fogadja kutatásának eredményeit, miközben 
a maga részéről szeretné meghaladni az elemző értelem 
megértési lehetőségeit, szeretne a holt betűbe mintegy 
beletestesülve, a leírt helyzetekbe beleállva, beleülve, 
belemozdulva, az események megcselekvésével az azo
kat kísérő érzéseket átélve, a bemutatott kapcsolatokat 
kipróbálva utat találni a biblia üzenetéhez.

Ezekiel prófétának meg kellett ennie a könyvteker
cset, hogy „egész belső része elteljen vele”. S csak mi
után ily módon magáévá tette Isten üzenetét - „mely 
édes volt szájában, mint a méz” - indulhatott el Izrael 
házához és hirdethette másoknak is Isten szavát. Jere
miás próféta nemcsak beszélt a szolgaság jármáról, ha
nem a nyakába is vette azt, nemcsak maga elé képzelte 
a fazekas jólismert tevékenységét, hanem elment a fa
zekasműhelybe, hogy minden pórusával megértse, hogy 
mi lesz a sikerületlen edény, az Isten szándékainak el
lenálló nép sorsa. Mózes ráüt a sziklára, az angyal meg
ragadja s megüti Jákóbot, Jézus nyállal sarat csinál és 
bekeni a vak szemét, az emberek földre vetik magukat, 
Jézus sír, az asszony ténylegesen kiönti az olajat. S mind
ez elsősorban nem másokért van, hogy lássák, hanem 
önmagunkért, hogy egész teremtményi valónkkal ismer
jük meg, értsük meg egymást, magunkat, az Istent... Aki
nek a botütése a szikla kőkeménységéről pattan vissza, 
az már testében átéli Mózes minden vonakodását s a 
legracionálisabban megmagyarázható csodák isteni ere
detét.

Isten ugyan puszta szavával teremtette a világot a 
Teremtéstörténet első leírása szerint, de hogy megért
sük, hogy milyen is valójában ez az éltető szó, megőriz
te számunkra a Teremtéstörténet elsőt értelmező máso
dik változatát is, amely úgy próbálja elmondani az 
elmondhatatlant, hogy Istent cselekvő -  testünket meg
formáló, lelkünket saját lélegzetével tápláló -  Alkotó
ként állítja elénk.

Az „Ige” pedig testté lett és közöttünk éltt”2, él. Csak 
megtestesülve, csak anyagba ágyazott egész valónkkal 
közeledhetünk feléje, csak a biblia szavait „megéve”, 
az igébe lehető legteljesebb módon beleöltözve3 lehet 
reményünk arra, hogy találkozzunk vele.

Ha már a prófétikus cselekedeteket emlegetem: nem 
tudom, hogy eldöntötte-e már a bibliatudomány, és 
eldöntheti-e valaha is, hogy mi volt előbb: Hoseás Is
tentől is jelnek szánt szerencsétlen családi élete, amely
nek alapján a próféta átélte, megértette Isten és válasz
tott népe viszonyát, és továbbította Istennek a válasz
tott néphez szóló üzenetét, avagy Istennek választott né
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pével kötött szövetségének a megértése, a benne rejlő 
üzenetnek a nép felé történó megfogalmazása értelmez
te utólag a próféta viharos magánéletét, a megcsalatás, 
a szégyen és a szabadító bocsánat drámai hullámveré
seit. Bárhogy volt is a maga egyedi esetlegességében, 
Hoseás élete azért vált üdvtörténeti eseménnyé magá
nak a prófétának a számára, mert átjárta, értelmezte és 
alakította az isteni üzenet és azért maradhatott fönn 
kinyilatkoztatásként a mi számunkra is, mert az Isten 
felé megnyíló élet pecsétjével hitelesített, s ezért haté
kony szó. /Másképp: az, akit nem ér el, nem talál szíven 
az Isten üzenete, az nyilván tovább sem tudja adni azt. A 
Szentfrás szerzői nyilvánvaló mind szíventalált emberek./

Hoseás próféta története a bibliodráma lényegéhez 
hoz közel bennünket. Ehhez a lényeghez tartozik a sze
rep elvállalása. Persze, hogy nem Mózes, Rebeka, Ke
resztelő János, a bűnös asszony, Júdás vagy Jézus lép a 
színre, hanem a bennük lévő próféta, tanítvány, hős, 
bűnös, áruló és szent nyilvánul meg és lép a többiekkel 
kapcsolatba, de ezen az esetlegesen egyedin és szemé
lyesen átsugárzik a szent szövegbe ágyazott egyetemes, 
és bibliai szereplő személyisége.

Fölmerülhet, föl is merül mindig a zsinórmértékké 
vált textus szubjektív értelmezésétől való félelem. Ezzel 
kapcsolatban alapvetően talán azt kell megfontolnunk, 
hogy minden megértés, minden értelmezés szubjektív, 
egy középkori pásztorjáték épp annyira „fordítás”, mint 
egy középkori prédikáció a pásztorokról, s a nyelv igaz
sághiányáról, a puszta szó félrevezető és félreérthető mi
voltáról már a biblia is tud, gondoljunk csak Jeremiás 
panaszára:4

A nyelvük halálos nyílhoz hasonló, 
csupa hazugság ajkuk minden szava,
„Békesség "mondogatják egymásnak,
de a szívében cselt vet az egyik a másiknak"

vagy Jézus figyelmeztetésére: „Nem mindaz, aki ezt 
mondja nekem: Uram, Uram -  jut be a mennyek or
szágába.”5 A szavak embere ismeri mesterségének buk
tatóit, a kiüresedett szólamok ismételgetésének szemé
lyiségőrlő hatását. Nagyon jó az, ha még fogékonyak 
vagyunk testünk visszajelzéseire, ha észrevesszük a han
goztatott igazságok és mimikánk, gesztusaink testtartá
sunk, mozgásunk disszonanciáját. Ez a jelzőrendszer a 
bibliódrámába mintegy be van építve, de akad itt még 
valami ennél is sokkal megbízhatóbban működő bizto
síték, ami szinte teljes biztonságot nyújt a bibliamegha
misító, azt hiteltelenné tevő szubjektivitás ellen: ez pe
dig a bibliodramatikus csoport, az a kapcsolat, amibe a 
szereplők a bibliodráma folyamat során egymással ke
rülnek. A szerepében esetleg hiteltelen József kapcso
latba lép apjával, testvéreivel, a kereskedőkkel, a fára
óval és a többiekkel, és mindezek a találkozások az 
önmagára találás irányában befolyásolják. Ha nem éli 
át érzéseit, ha nem mozdulja mozdulatát, ha nem lép 
kapcsolatba azzal, akivel dolga van -  akkor legalább 
ezzel a menekülő attitűdjével szembesül. Aki megreked 
itt, az formálisan is kiszáll a bibliódráma-csoportból, de 
ez ritkán szokott megtörténni, mert a szöveg a szerep
lőnek annyi menedéket kínál, amennyire szüksége van 
a felismeréshez, a változáshoz.

Az a József pl., aki nem engedi meg magának a 
kiválasztottság, a kényeztetettség érzéseit, tudatát, az 
nem fogja tudni elmesélni, testvéreinek és szüleinek az 
álmát, vagy legalábbis nem úgy, hogy azok a bibliai 
beszámoló szerint reagáljanak erre. Itt megrekedhet a 
játék, de ez a megtorpanás csak látszólagos, pillanatnyi, 
hiszen Józsefünkben épp most indul meg egy fontos ön
ismereti folyamat, s szerepét természetesen átveheti egy 
másik József -  mindnyájunk tanulságára. Más, a bibliai

történettől eltérő irányt is vehetnek az események, de 
a játék végén visszakanyarodván az eredeti szöveghez, 
annak „Sitz-im-Leben”-jéhez, óriási biblikus teológiai és 
önismereti hozammal járhat e kitérő feltérképezése. 
Ilyen, s hasonló kérdések merülhetnek -föl a csoportban: 
Mi volt az, ami irányváltoztatásra késztetett?
Mi az, amit most nem akartunk fölvállalni ?
Mi az az újdonság, amivel ebben az ismerős bibliai szövegben 
most találkoztunk ?

Nincs szándékomban egyedül üdvözítő módszernek 
beállítani a bibliodrámát. Minden eszközzel lehet visz- 
szaélni is, de ez érvényes minden hagyományos biblia
olvasó, bibliamagyarázó, evangelizációs gyakorlatra is. 
Az eddigiekből viszont talán az is kiderül, hogy a 
bibliodráma vonzó lehet az egyházias szóhasználatot 
nem ismerő, sőt a Szentírással is épp most ismerkedni 
akaró, bármiféle /felekezeti, vagy felekezetnélküli/ irány
ból érkező érdeklődő fiatalok és kevésbé fiatalok szá
mára.

Hatékony lehet, hagyományos gyülekezeti bibliaórá
inkba beépítve, akárcsak egyszerűbb változata, a bibliai 
szerepjáték formájában is. Amit sok esztendős magya
rázatunkkal sohasem sikerült egészen megértetnünk, el
fogadtatnunk, azt egy pillanat alatt megértetheti a sze
reppel való azonosulás élménye.

Gyerekek körében pl. eléggé elterjedt szemlélet, hogy 
Jézus az áruló Júdás miatt került bitófára, a gonosz zsi
dók miatt kellett meghalnia. Mivel -  hála Istennek -  
eléggé kevés tapasztalatuk van még az ember alapvető 
bűnösségéről, a gyerekek lelkes bűnbakképzők. De ha 
egyszeris kipróbálják az ún. antiszerepeket, ha sikerül e 
szerepekben „átéletni” velük a félelemmel, vagy az 
előnyszerzés reményével motivált csábíthatóságukat, ag
ressziótól sem visszariadó rivalizációs késztetéseiket, ak
kor nem kell már tovább magyarázni, hogy a Messiás 
mindnyájunk bűnét vette magára, mindenkit a benne 
lévő rossztól szabadit meg.

Munkatársainkkal a HÍD Családsegítő Központban 
negyedik éve foglalkozunk bibliodráma-csoportokkal. 
Hazánkban Tomcsányi Teodóra tette közismertté a bib
liodrámát és ő hívta meg számunkra Németországból és 
Ausztriából a katolikus, illetve protestáns kiképzőket.

Jelenleg három csoportunk működik, többségében fia
tal résztvevőkkel. Tapasztalatunk az, hogy vallásos és 
érdeklődő, hit-kereső fiatalok gyümölcsözően tudnak 
együttműködni közös csoportokban. Ehhez szükséges a 
világnézeti nyitottságon kívül bizonyos bibliaismeret és 
készség a transzcendens elfogadására. Csoportjainkban 
van teológus hallgató, egyetemista, családgondozó, há
ziasszony, hitoktató. Találkozásaink kéthetente egy dél
utánt igényelnek, egy alkalom négy órát tart. A munkát 
egy tanéves időtartamra szoktuk tervezni, de többen már 
két-három éve vesznek részt benne. Ez a fajta munka
mód alkalmas arra, hogy megadja az újrakezdés lehető
ségét, de ugyanakkor a csoportok folyamatosságát is biz
tosítja, a fejlődést a hagyományok továbbfejlesztése révén.

Egy éve alakult a Pasztorálpszichológiai Egyesület, 
melynek keretében bibliodramatikus képzést tervezünk 
elindítani. Ez a képzés részben teológiai, részben 
pszichológiai tanulmányokból tevődik össze, mintegy 500 
órás időtartamban. Munkacsoportunknak az a meggyő
ződése, hogy jó ügyet szolgálunk és ami ugyanilyen fon
tos, örömmel tesszük és ezt az örömöt szeretnénk átad
ni csoportjainknak is.

Eisenbarth Krisztina - Frenkl Sylvia
1 Sámuel Leuchli: Das Spiel vor dem dunklen Gott „Mimesis”

- ein Beitrag zűr Entwicklung des Bibliodramas ,Mimézis” -
Adalék a bibliodráma kialakulásához Neukirchner Verlag, 1987

2 Jn. 1, 14
3 Vö: Ef. 4, 23-24
4 Jer. 9, 7
5 Mt. 7, 21



DR. ANDORRA RUDOLF.

Szabadság és/vagy rend a mai magyar társadalomban 
az autoritariánus rendszerből 

a demokratikusba történt átmenet után*

Három évvel ezelőtt, 1990 tavaszán Magyarország vá
ratlanul, gyorsan és vérontás nélkül felszabadult a sza
badságot elnyomó és az emberi méltóságot megalázó 
totalitariánus, későbbi szakaszaiban autoritariánus rend
szertől.

A magyar társadalom tagjainak nagy többsége lelke
sedéssel fogadta a szabadságot és demokráciát és nagy 
optimizmussal nézett a jövőbe.

Mára fel kellett azonban ismernünk, hogy a szabad
ság nem biztosítja automatikusan a gazdaság, a tár
sadalom és a politikai rendszer optimális működését, 
,jó rendjét”. Megdöbbenten, sőt nagy szomorúsággal 
tapasztaljuk, hogy csökkent a közbiztonság, megnőtt a 
bűnözés, az üzleti életben az erkölcsi szabályok gyakori 
megsértését, némelykor kifejezett korrupciót lehet látni, 
a politikai életben, vitákban sokszor megfeledkeznek a 
demokratikus viselkedés alapvető játékszabályairól, mint 
az ellenféllel szembeni tiszteletről és toleranciáról. Tehát 
nagyon aktuálissá vált a társadalmi rend problémája, 
konkrétabban: hogyan lehet a szabadság megtartása 
mellett a társadalmi rendet biztosítani, hogyan lehet a 
személyes szabadságot a szükséges renddel összeegyez
tetni.

Éppen a totalitariánus és autoritariánus rendsze
rekben végigélt évtizedek tanítottak meg arra, hogy a 
szabadság az egyik alapvető emberi érték. Nem igaz az 
az elterjedt vélekedés, hogy az anyagi létszükségletek 
kielégítése fontosabb az ember számára, mint a sza
badság. Az a jézusi mondás, hogy „nem csak kenyérrel 
él az ember”, nagyon sokszor és fájdalmasan bebi
zonyosodott a magyar társadalom túlnyomó többségének 
életében, amikor bebörtönzést, deportálást, internálást, 
rendőri zaklatást, vagy csak egyszerűen az állami ha
tóságok törvénytelen és igazságtalan intézkedéseit kellett 
elszenvednie. Az 1956-os forradalom elsősorban az 
igazságtalanságok, a szabadság hiánya miatt robbant ki, 
nem a szegényes életkörülmények miatt. Elmondhatjuk, 
hogy ha a magyarságnak módja lett volna, mint az 
egyiptomi zsidó rabszolgáknak, a „húsos fazekak” és a 
szabadság között választani, akkor -  bármennyire nehéz 
a szegénységet elviselni, -  bizonyára a szabadság mellett 
döntött volna.

A 20. század története arra tanít, hogy nem csak az 
egyes emberek „jólléte” szempontjából fontos a sza
badság és az emberi méltóság tiszteletben tartása, hanem 
a társadalmak, legalább is a modern társadalmak mű
ködése szempontjából is. A nemzetiszocialista és fasiszta 
diktatúrák és a kommunista diktatúrák egyaránt elbuk
tak és a többi elnyomó politikai rendszerek sem tudták 
magukat tartósan fenntartani a fejlett országokban. A 
szabadságot tiszteletben tartó demokratikus rendszerek, 
minden közismert hiányosságuk ellenére, alkalmasabb
nak látszanak a modern társadalomban felmerülő prob
lémák kezelésére, megoldására, a társadalom tagjai 
támogatásának elnyerésére. A totalitariánus és a vala
mivel szelidebb autoritariánus rendszerek úgy látszik 
előbb-utóbb igen nagy elégedetlenséget váltanak ki a 
lakosság körében, elvesztik legitimációjukat. Az európai 
szocialista rendszerek összeomlása különösen szem-

’Előadás az „Európa 93" evangélikus ifjúsági konferencián, az 
Evangélikus Teológiai Akadémián, 1993 július 19.-én

léletesen mutatta meg, hogy a szabadság hiánya előbb- 
utóbb belső erők hatására az ilyen rendszer elbukásához 
vezet. A szabadság alapvető értékének elismerésében 
és az elnyomás elutasításában tehát egyetérthetünk a 
liberalizmus nagy filozófusaival.1

A politikai liberalizmus filozófiájától meg kell külön
böztetnünk a gazdasági liberalizmus gazdaságpolitikai 
programját. Eszerint a szabad piaci verseny érvényre 
jutása esetén a gazdasági folyamatok a mindenki 
számára legelőnyösebb eredményhez vezetnek. Bár a 
modern közgazdaságtan kimutatta azokat a helyzeteket 
és feltételeket, amelyek között a szabadverseny nem 
vezet szükségképpen optimális eredményhez2, mégis 
nagy általánosságban azt kellett megtapasztalnunk, hogy 
a „parancs” (command) gazdaság, vagyis a gazdasági 
folyamatok központi, állami tervezése olyan torzulások
hoz vezet, amelyeknek következtében a szocialista gaz
daságok általánosságban és középtávon rosszabb telje
sítményt nyújtottak, mint a piacgazdaságok.3 Ezért a sza
bad piaci folyamatokba csak igen óvatosan és nyilván
valóan szükséges helyzetekben célszerű állami eszközök
kel beavatkozni.

A politikai szabadságeszmény és a liberális gazda
ságpolitika térhódításával összefügg, de nem azonos ve
lük az individualizációnak nevezett folyamat. Ezen azt 
szoktuk érteni, hogy az egyén egyre inkább felszabadul 
mindenféle társadalmi norma és kötelék alól, egyre in
kább csak a saját maga érdekei vezérlik és egyre kevés
bé van tekintettel embertársaira, tehát egyre kevésbé érez 
szolidaritást mások iránt. Vannak liberális filozófusok, 
akik szerint „a közösség nevében megfogalmazott min
denféle igény az egyénnel szemben az individuális jo
gok megsértése.” Ebből következik többek között, hogy 
„az állam nem használhatja fel kényszerapparátusát ar
ra, hogy egyes állampolgárokat más állampolgárok meg
segítésére rábírjon, és hogy az állam nem tilthat meg 
valamilyen tevékenységet az állampolgárainak az ő sa
ját érdekükben vagy védelmük céljával”.4

Az individualizáció következményének szokták tekin
teni a válások gyakoribbá válását, a házasságkötéstől és 
gyermekvállalástól való tartózkodást, az üzleti életben a 
haszon maximalizálására való törekvés kizárólagossá vá
lását, általában -  hétköznapi kifejezéssel élve -  az önzés 
eluralkodását.

Martin Walzer, a „kommunitarianizmusnak” nevezett 
társadalomfilozófiai és szociológiai irányzat egyik veze
tő képviselője így rajzolja meg ennek a teljesen indivi
dualizálódott, minden kötöttségtől felszabadult ember
nek a képét: „Elképzelek egy emberi lényt, aki min
dentől megvált, megszabadult a szülőktől, a házastársá
tól, a gyermekeitől, amint pornográf mutatványokat fi
gyel egy sötét színházban, tagja egyik vagy másik sötét 
kultusznak (ez talán egyetlen közösségi tagsága), ame
lyet egy vagy két hónapon belül valószínűleg elhagy, 
hogy egy még furcsább kultuszhoz csatlakozzék”.5

Ebből az idézetből ugyanazt olvashatjuk ki, amire az 
utolsó évek magyarországi tapasztalata tanít: a szabad
ság mellett társadalmi rendre, a társadalom tagjainak vi
selkedését irányító normákra és ezeket alátámasztó ér
tékekre, szolidaritásra is van szükség ahhoz, hogy az 
ember ,jól érezze magát” a világban és hogy a társa
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dalom működőképes legyen. Mivel az embert nem tel
jesen vezérlik az ösztönei, más szóval nem támasz- 
kodhatik ösztöneire, amikor egy adott helyzetben el kell 
döntenie, hogyan viselkedik, el kell sajátítania, ,jnte- 
riozálnia” kell, vagyis magáévá kell hogy tegyen nor
mákat, ehhez azonban tisztáznia kell, mi az érték a szá
mára, ez pedig esak úgy lehetséges, ha van valamilyen 
„képe a világról”, vagyis arról, hogy mi a célja és az 
értelme az életének.6 Elidegenedettnek szoktuk nevezni 
a szociológiában azt a személyt, akinek nincs ilyen vi
lágképe, nincsenek értékei, normái.

Ha társadalmi méretekben meggyengültek az érté
kek és normák, akkor szoktunk anómiáról beszélni. Az 
erősen anómiás társadalom működésében súlyos zava
rok lépnek fel. Más szóval a „jó társadalomhoz” szük
séges, hogy a társadalom tagjainak nagy többsége egyet
értsen és elfogadjon értékeket és rájuk támaszkodó vi
selkedési szabályokat. Sokféle norma lehetséges. Egyes 
viselkedési normákat büntetőjogi szabályok fogalmazhat
nak meg, megszegésüket súlyos büntetésekkel torolja 
meg a társadalom. Más viselkedési szabályok csupán a 
szokáson alapulnak, megsértésük következménye a tár
sadalom többi tagjainak részéről megnyilvánuló lenézés 
vagy csak furcsálkodás. Igen fontos szerepet játszanak 
az erkölcsi normák. Ezeknek megtartását az biztosítja, 
hogy a társadalom tagjai értékeik alapján jónak, érté
kesnek tekintik a nekik megfelelő viselkedést, viszont 
elítélik az ezzel ellentétes viselkedést. Jogszabályokra 
minden modern társadalomban szükség van, mégis azt 
lehet mondani, hogy a társadalom számára az az elő
nyös, ha minél több viselkedési szabály megtartását az 
erkölcs biztosítja.7

A fent már említett konimunitarianiznius irányzatához 
tartozó szociológusok egyre inkább hangsúlyozzák az er
kölcs fontosságát az üzleti életben is, ahol -  más irány
zatok felfogása szerint -  csak az önérdeknek kell, sőt 
szabad érvényesülnie. Az erkölcs ugyanis kiszámítható
vá teszi az üzleti partnerek viselkedését. „Az erkölcsi 
elkötelezettség növeli azokat az erőforrásokat, amelye
ket a gazdasági tevékenységre lehet összpontosítani, 
mert csökkenti a felügyeletre és ellenőrzésre fordítandó 
erőforrásokat, így a moralitás magasabb szintje növeli a 
termelékenységet és a nemzeti jövedelmet”.8

A totalitariánus és autoritariánus rendszerek idején a 
hatalmi apparátus Magyarországon büntetőjogi -  sőt egy
szerűen jogszabályokon sem alapuló erőszakkal (inter
nálással, állásvesztéssel, a legkülönfélébb hátrányokban 
részesítéssel) -  kényszerített ki bizonyos társadalmi fe
gyelmet. A hatalmi elit által megfogalmazott normák 
megtartását elsősorban a félelem, sokkal kevésbé az er
kölcs, az interiorizált értékeket kifejező lelkiismeret biz
tosította. Ahogyan „puhult” az 1960-as évek közepétől 
az autoritarianizmus, úgy gyengült meg a normák ereje, 
úgy vált egyre megbízhatatlanabbá, kiszámíthatatlanabbá 
a mindennapi viselkedés. (Amikor Hafenscher Károly 
az 1980-as évek közepén -  a templomépület renoválása 
során szerzett tapasztalatai alapján -  azt javasolta, vi
tassuk meg gyülekezeti közösségekben a társadalmi 
méretű „linkséget” , erre a tendenciára érzett rá.) A 
rendszerváltozással szükségképpen csökkent az állami 
erőszak szerepe a normák megtartásának biztosításában, 
viszont láthatóan nem lépett a helyére az erkölcs. Ku
tatásaim alapján arra a meggyőződésre kezdek jutni, 
hogy a totalitariánus és autoritariánus rendszer legsú
lyosabb öröksége nem a gazdasági, hanem az elidege- 
nedési és anómia válság. A piacgazdaság és a politikai 
demokrácia jó működéséhez, sőt fennmaradásához ége
tően szükség lenne a társadalom túlnyomó többsége ál
tal elfogadott és követett értékekre és erkölcsi normák
ra.

Min alapulhatnak, hogyan alakulhatnak ki a társada

lom értékei és erkölcsi normái, amelyek a társadalmi 
élet ,jó rendjét” biztosítják?

Az egyik lehetőség az erkölcsfilozófia. Nagyon jel
lemző, hogy az utolsó években Magyarországon is na
gyon megnőtt az érdeklődés az erkölcsfilozófiái iroda
lom iránt, nem hiszem azonban, hogy a modern erkölcs
filozófia -  minden érdekessége és, a kérdéseket tisztázó 
érdeme mellett -  képes ma a társadalom számára ér
ték- és erkölcsrendszert felkínálni. Egyik jelentős kép
viselője, G.E.M. Anscombie egyenesen arra a követ
keztetésre jutott, hogy „fel kell áldoznunk az erkölcsi 
kötelezettség és kötelesség fogalmait, valamint annak a 
fogalmát, hogy erkölcsileg mi a jó és mi a rossz”.9

Erkölcsöt és értékeket ajánlottak különböző messia- 
nisztikus politikai mozgalmak, elsősorban a marxizmus- 
leninizmus. Azt hiszem, hogy a marxizmus-leninizmus 
ebben a vonatkozásban mondott leginkább csődöt. En
nek bizonyítására a kivégzések, GULAG-táborok he
lyett Duczynska Ilona visszaemlékezéseiből idéznék egy 
feltehetően a 20. század legnagyobb marxista filozófu
sára, Lukács Györgyre vonatkozó részt: „Arra a kérdé
semre, hogy vajon a hazugság és félrevezetés a vezérek 
részéről a párttagokkal szemben megengedhető-e, a 
KPM egy kimagasló teoretikusa és kétségtelenül kizáró
lagos szellemi vezére azt a választ adta, hogy a kommu
nista etika legmagasabb erkölcsi kötelességünkké teszi, 
hogy vállaljuk a rosszat” .10

Az emberiség története folyamán a vallás fogalmaz
ta meg a társadalmak által elfogadott értékeket és eb
ből következő erkölcsi normákat. Kézenfekvő ezért az 
a gondolat, hogy a mai magyar társadalom érték- és 
erkölcsválságára is a vallásban, az egyházaknál lehet 
megoldást keresni. Mielőtt előadásomat befejezném és 
ezt a gondolatot a résztvevő európai fiatalok közötti 
beszélgetések, viták témájául ajánlanám, két fenntartást 
szeretnék hozzáfűzni: 1. A vallásszociológia korábban 
elzárkózott attól, hogy a különböző vallási tanításokat 
értékelje, ma azonban -  nem utolsósorban a jonestowni 
szekta kollektív öngyilkosságának hatására -  arra a meg
győződésre jutott, hogy vallás és vallás között nagyon 
lényeges különbségek vannak, nem mindegy az a társa
dalom számára, hogy tagjai melyik vallások felé fordul
nak. 2. Ahhoz, hogy az úgynevezett „történeti” egyhá
zak és a zsidó közösség lényegesen hozzá tudjanak já
rulni a válság megoldásához, szerintem sok tekintetben 
meg kell változniuk, meg kell újulniuk.11 Érdemes len
ne arról is gondolatokat kicserélni, hogy milyen terüle
teken és milyen irányban szükséges a megújulás, mi tör
ténik más országok egyházaiban ezen a téren.
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Fórum

Evangélikus énekeskönyv, 2002 (?)

Gyermekkori élményünk fontos 
és sokszor egész életünkre meghatá
rozó lehet. Ma is emlékszem, aho
gyan a reggeli családi áhítatokon a 
Hadd áldlak teljes szívből kezdetű 
éneket, este pedig hol az Ó, terjeszd 
ki, Jézusom, hol az Ó, maradj vélem, 
vagy a reggeli dallammal ismert Ez 
a nap is csendesen éneket énekeltük 
váltakozva. Szubjektív élményem fel
elevenítésével azt szeretném kifejez
ni, amit a zsoltáríró objektív hang
vétellel így állapít meg: „Jó dolog 
dicsérni az Urat, és éneket mondani 
a te nevednek, oh Felséges! Hirdet
ni jó reggel a te kegyelmedet és éj
jelente a te hűséges voltodat.” (92. 
zsoltár 2-3. vers) „Isten, én Istenem 
vagy te, jó reggel kereslek téged.” (63. 
zsoltár 2. vers) „Jó reggel elégíts meg 
minket a te kegyelmeddel, hogy ör
vendezzünk és vigadjunk minden mi 
időnkben.” (90. zsoltár 14. vers)

A reformáció korában alapított 
protestáns iskolákban igen komolyan 
vették ezt a feladatot: énekléssel és 
Isten igéjének olvasásával kezdődött 
az oktatás. Hol vagyunk ma attól a 
lelkűiéitől, hogy a zsúfolt tanítási na
pok előtt minden reggel igényelnénk 
a lelki közösséget? Vajon nem len
ne ma is szükség arra, hogy regge
lenként együtt keressük Istent és a 
közösségben együtt készüljünk a kö
zös tennivalókra? Hány protestáns 
családban indulnak munkába, isko
lába közös igeolvasás, imádság és 
éneklés után? A vasárnapi istentisz
teleteken és az olykor alig látoga
tott heti egyszeri iskolai áhítaton kí
vül használjuk-e még reggeli és esti 
énekeinket?

*

Jelenleg 17 reggeli és 23 esti ének 
található énekeskönyvünkben. A fi
gyelembe vett körülmények miatt az 
esti énekekre valószínűleg többször 
van szükség, mint a reggeliekre. Az 
énekeskönyvünkben közölt énekek
ben -  mivel azok mindig ugyanazon 
téma körül forognak -  szükségsze
rűen sok a szöveg- és gondolatismét-

VII. Reggeli énekek (91-107.)
Esti énekek (108-130.)

lés, ezért alapos szűrés után maxi
málni kellene a reggeli és esti éne
kek számát (8-10, ill. 10-12). Ezzel 
szemben viszont a reggeli énekek 
közé kellene átvenni a 41. vagy a 
42. és az 52. dicséretet (ez utóbbira 
a kihagyott verssel kapcsolatban már 
korábban utaltunk), továbbá egy kö
zépkori himnusszal is bővíteni lehet
ne a repertoárt. A Felséges Atya Úris
ten kezdetű négysoros himnusz dal
lama rendkívül egyszerű, tömör ös
szefoglaló szövege pedig némi mo
dernizálás után bármelyik reggeli 
énekkel felveszi a versenyt.

Bűneinket megbocsássad, 
és szívünket vigasztaljad, 
vallásunkat bátorítsad, 
a Szentleiket nekünk adjad!

Hogy ne ártson az ellenség, 
távol legyen minden kétség, 
testi, lelki fertelmesség 
és a gonosz eretnekség.

Oltalmazz, kérünk Úristen, 
ördögtől, hitetlenségtől, 
a bűnnek kísértésétől, 
hirtelen való haláltól.

Adjad nekünk életünkben 
szerethessük egymást szívvel, 
élhessünk nagy békességben 
és hitnek jó gyümölcsében.

Munkáinkat, kérünk, áldjad, 
eledelünket szaporítsad, 
hivalkodásra ne bocsáss 
és tobzódástól távoztass!

Lelkünket és mi testünket, 
néked ajánljuk magunkat, 
vezéreljed mi utunkat 
és viseljed jól gondunkat!

Engedd ezeket Krisztusért, 
a te egyetlen Fiadért 
és a mi egy szószólónkért 
és igaz áldozatunkért.

Hálákat adunk, Úristen, 
te szent Fiadnak aképpen, 
Szentlélekkel egyetemben, 
mostan és minden időben.

Úgy légyen.

91. ének. Ó, felséges Atya Isten. 
Különleges formájú, háromsoros dal
lam. Bár magyarul már 1635-ben 
megtaláljuk az Eperjesi graduálban, 
valószínűleg nemcsak szövege, de 
dallama is cseh eredetű. Dallamát az 
Eperjesi graduálban egyszerűbben 
jegyezték le, mint ahogy énekes
könyvünkben megjelent: eredetileg 
nincs benne hajlítás és hangneme 
sem kevert, hanem tiszta dór. (Júni
usi számunkban a 77. énekkel kap
csolatban tévesen dúr hangnemi 
meghatározás szerepel a dór helyett. 
Bornemisza nevét is kétszer közöl
ték kettőzött sz-betűvel.) 91. éne
künkben a 17. századi szövegen 
végzett -  részben fölösleges -  vál
toztatásokat, kihagyásokat (elfért 
volna a maradék két vers) kellene 
megfontolni, és a dallamot is vissza 
kellene állítani eredeti egyszerűbb 
alakjába, különösen, ha az Eperjesi 
graduálra mint forrásra hivatkozunk.

92. ének. Jézus Krisztus, szép fé
nyes hajnal. Valószínűleg ez is északi 
szláv eredetű dallam, bár 16. száza
di német változatát is ismerjük (Dér 
Tag vertreibt die finstre Nacht), sőt a 
Vietórisz tabulaturás könyvben (17.
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század második fele) mint trombita- 
és virgináldarabot jegyezték le. Az 
énekeskönyvünkben megadott for
rás, az 1651-es Cantus Catholici na
gyon eltérő ritmusváltozatban hozza 
a hajnaléneket. Az általunk ismert 
alakot a 18. századi kolozsvári éne
keskönyvekben kell keresnünk. Az 
ének szövegét 1955-ös énekesköny
vünkben öt versszakkal találjuk. Az 
eredeti 4.versszakot nem kellene 
mellőzni (hely amúgyis van rá):

Az ördögnek csalárdságától,
Lelki, testi nyavalyától,
őrizz hamis tudománytól.

A reggeli énekek közül szövegi- 
stilisztikai változtatást igényelne né
hány ének: pl. a 102. ének 4. verse: 
Véled bőség foly körül...

Az 1657-es boroszlói dallam két
féle szöveggel szerepel: Zengd, lel
kem, ez új reggelt (101. sz.), valamint 
Ébredj fel, szívem vigadj (97. sz.).
Utóbbi igen közeli változata 98. sz. 
énekünknek (Könyörülő Jézusunk, 
dallama: Ékes dolog ismerni, 67. sz.), 
ami rögtön szembetűnik, ha énekes
könyvünket kinyitjuk, és a bal, vala
mint a jobb oldalon található két 
éneket összehasonlítjuk. Éppen ezért 
nem értjük, hogy a két azonos 
hangterjedelmű, hangkészletű, azo
nos formájú dallam miért került köz

lésre kétféle hangnemben (C-dúr, D- 
dúr).

*
Az esti áhítat és elmélkedés a rö

vid- és hosszútávú felkészülést egya
ránt szolgálja. Énekeinkben nemcsak 
számot vetünk az elmúlt nappal és 
éjszakai nyugodalmat kérünk, hanem 
ugyanakkor a halál motívuma is 
hangsúlyt kap, nehogy készületlenül

találjon minket az utolsó óra.
Énekeskönyvünk esti énekei kö

zé néhány gregorián eredetű ének is 
bekerült (108, 109, 111 .sz.), melyek 
kottaképét egységesíteni kellene. A 
109. ének különálló hangjaival azt 
sugallja, mintha egy eddig ismeret
len stílusról, valami újról lenne szó. 
Tehát: vagy mindegyik gregorián 
eredetű (és ritmizálatlan alakjában 
átvett) éneket különálló hangokkal 
közlünk, vagy pedig mindegyiket 
csoportokba hozzuk össze, természe
tesen azonos értékű hangokkal.

110. ének. Nyugvóra térek, Istenem. 
Csak az első strófa származik Cor- 
nelius

Beckertől, a további két versszak 
a 17. század végén keletkezett. 
Ugyanerre a dallamra egy másik es
ti énekszöveget is írtak (Mein 
schönste Zier und Kleinod bist), mely 
vetekszik az énekeskönyvben közölt 
ének tartalmával.

Egyik legismertebb énekünk, Már 
nyűgös znak a völgyek (113. sz.) dalla

mát alkalmazták egy hasonló formá
jú esti énekre, A hold fölkelt az égre 
(119.SZ.). Mint a januári első szám
ban erre már utaltunk, a hétstrófás 
éneket alaposan megkurtították, lé
nyeges mondanivalót hordozó vers
szakaitól megfosztották. Ha vissza
találunk az eredeti tartalomhoz, visz- 
sza kell állítanunk az eredeti egy
szerű dallamot is:

Énekeskönyvünk utolsó két esti 
éneke népi szövegen alapul. Dalla
muk orgonakísérettel ellátott gyüle
kezeti éneklésre kevésbé alkalmas. 
A 129. ének, A fényes nap immár el
nyugodott veretes szövege csángó 
gyűjtésből származik, dallama azon
ban nem csángó eredetű. Nyomai
ban már Tinódi 1554-es Cronica- 
jában fellelhető. Az 1651-es Cantus 
Catholici majdnem teljesen, ugyan
ennek az énekeskönyvnek 1703-as 3. 
kiadása pedig egészében ugyanazt a 
dallamalakot hozza, amit a 20. szá
zadban a moldvai csángóktól gyűj
töttek.

A 130. ének, Adjon Isten jó éjsza
kát, szövege szintén revideálásra szo
rul. Első versszakának első feléhez 
egy ismeretlen második felet illesz
tettek. Harmadik versszaka egy né
pi gyűjtésből származó ének első 
versszakának felel meg. (Vajon ki
től ered ez a turmix-szöveg?)

Ferenczi Ilona

Hozzászólás az egyházi felsőbb önkormányzati szervekről
szóló javaslathoz

Dr. Harmati Béla a Lelkipásztor 7-8 számában az 
egyházi felsőbb önkormányzati szervekről írt javaslatá
ban feleslegesnek tartja a felsőbb egyházkormányzati fo
kozatokon a presbitériumok megtartását és elégséges
nek tart egyetlen szervet: a közgyűlést. Szükségesnek 
tartja továbbá egyházmegyétől felfelé az egyházi elnök
ség kiszélesítését.

Mielőtt a javaslattal kapcsolatos álláspontomat kifej
teném, szükségesnek látszik, hogy rövid jogtörténeti visz- 
szapillantást nyújtsak a presbitériumok szerepéről.

köztudomású, hogy az 1981-94 évi zsinat csak egy
házközségi szinten vezette be az egyháztanácsot1. Ezt 
megelőzően az esperességi szinten kialakult consis- 
toriumokat szokták az egynáztanács jogelődjeként em
líteni2

Az 1913-16 évi országos budapesti zsinat joganyagá
ban már szerepel az egynáztanács intézményének a ma
gasabb egyházkormányzati fokozatokon történő beveze
tésének terve. Indokolásként egyrészt a korábbi con- 
sistoriumokra, másrészt a gyakorlati élet követelménye
ire; a közigazgatás egyszerűsítésére és a zsinat-presbiteri 
elv maradéktalan megvalósításának szükségességére hi
vatkoztak. A közgyűlések hatáskörébe csupán az általá
nos érdeklődést kiváltó és inkább az egyházszervezet 
adminisztratív egységét átfogó, általánosabb problémák 
tartoztak volna, amelyek sürgős intézkedést nem igé
nyelnek. A presbitériumok magasabb szinten történő be

vezetésének ellenzői a szakbizottságok rendszeresítésé
vel igyekeztek a közigazgatás segítségére sietni.3

Az 1934-37 évi zsinat, a szlovenszkói evangélikus egy
ház 1921 évi alkotmányához hasonlóan, az egyházkor
mányzat valamennyi fokozatán intézményesítette a pres
bitériumot.

Bruckner Győző, a kiváló egyházjogász, így értékel
te a presbitériumoknak magasabbfokú bevezetésében je
lentkező reform nagy jelentőségét, kiemelve, hogy ezzel 
az egyház egész közigazgatása új és korszerűbb alapo
kat nyert.4

,,A presbitériumok ugyanis egyrészt előkészítik a 
közgyűlések elé kerülő ügyeket, elrendelik a válasz
tásokat, másrészt önálló jogkörükben intézkednek 
mindazokban az ügyekben, amelyek nincsenek a 
megfelelő fokozat közgyűlésének hatáskörébe utalva 
és végül, mint jogorvoslati fórumok döntenek a köz
vetlenül alattuk álló autonóm testületek határozatai 
ellen beadott fellebbezések tárgyában”. „Végül az 
egyetemes presbitérium hatásköre annyiban bővebb 
a többi fokozatok presbitériumainak jogköréhez ké
pest, hogy egyrészt döntési joggal rendelkezik az 
alsóbbfokú közigazgatási hatóságok között felmerült 
hatásköri kérdésekben, valamint az egyházkerületi 
presbitériumok és közgyűlések között előálló elvi el
térések esetén, másrészt pedig jogegységi határoza
tot is hozhat, ha az egynázkerületi hatóságok jog-
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ydkorlása fellebbezési hatáskörükben, elvi természetű 
özigazgatási kérdések tekintetében nem egyöntetű. ”

Az 1966. évi Egyházi Törvények jelentősen szélesí
tették a presbitériumok jogkörét a közgyűlések rovásá
ra és tálán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a közgyűlések 
iránt az érdeklődés erősen megcsappant, no meg, hogy 
a bizottságok mozdulatlansága miatt a közgyűlések az 
érdektelenségbe süllyedtek. Természetesen mindez nem 
jelenti azt, hogy magát a közgyűlés intézményét kellene 
ezért felelőssé tenni.

Természetesen csak helyeselni lehet, ha új utakat, új 
megoldási módokat keresünk a felmerült hiányosságok 
kiküszöbölésére. így látszatra igen tetszetős megoldás
nak látszik a presbitérium és közgyűlés egybeolvasztása, 
mert egy közös szerv a feltevések szerint egyszerűsíthe
ti, gyorsíthatja az ügyintézést. De vajon érdemben va
lóban javítani fogja az közigazgatást?

Nézzük, milyen érvek szóinak a presbitériumok 
felsőbb szinten való további megtartása mellett.

Az ősi keresztyén gyülekezetekben kialakult presbi- 
terség intézménye évszázados keresztyén tradíciót jelent, 
amelyhez kár lenne hozzányúlni. Egyházunk nemcsak 
egy közigazgatási szervet veszítene ezzel, hanem a lelki 
élet irányítására alkalmas lehetőségtől is elesne, mert 
erre a közgyűlés aligha alkalmas.

Logikai ugrást, következetlenséget, a zsinat presbiteri 
elvek csorbulását jelentené, ha csak az egyházközségnél 
maradnának meg a presbitériumok. Amiért a század ele
jétől évtizedeken keresztül küzdött az egyház népe és 
végre az 1934-37 évi zsinaton megvalósult, azt az ered
ményt most könnyelműen kár lenne feladni. Egyébként 
vitatni lehet, hogy a három felső egyházkormányzati 
szerv viszonylatában egészen más jogviszonyok jelent
keznek úgyannyira, hogy indokolt lenne a presbitériu
mok eltörlése.

A két szerv mixtum compositummá való összevoná
sa gyakorlatilag lassítaná az ügyek intézését, hisz a pres
bitériumok sokkal mozgékonyabbak s mivel önálló ha
táskörben is eljárhatnak, a ritkábban ülésező közgyűlé
sek miatt az ügyek intézése hónapokig állna, esetleg az 
ügyek sürgőssége miatt az illetékesek hatáskörük túl
lépésével kényszerülnének intézkedésekre.

Az ügyek előkészítésénél nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak a presbitériumok. Az ad hoc jellegű bizottsá- 

ok, amelyek a múltban alig, vagy egyáltalán nem mű- 
ödtek, nem tudják ezt a szerepet megnyugtatóan biz

tosítani.
A két szerv egyesítése esetén megszűnik a jogorvoslat 

eddigi rendszere a presbitériumtól a közgyűléshez. A 
nyilvánosság elve is jobban érvényesül, ha az ügyek már 
a presbiteri ülésen ismertté válnak és ezt a közgyűlésen 
újra meg lehet tárgyalnia.

Az ellenőrzés kérdését is eredményesebben meg le
het oldani a presbitériumok megtartásával, mert a  köz- 
gyűlésen az anyag ismerete nélkül aligha lehet érdemi 
véleményt mondani. Az ellenőrzés fokozására pedig 
mindenképpen szükség van.s

Elsősorban az országos közgyűlés lenne agyonterhel
ve, ha mindazok a különleges feladatok, -  amejyeket 
nem részletezek -  átszállnának az országos közgyűlésre.

Nem szolgálná az egyház érdekét, ha éppen most, 
amikor Bonnoeffer már 60 évvel ezelőtt „mündige 
Welt”-ről írt, kerülne a presbitérium felső fokon kikap
csolásra. Éppen most keltene megragadni az alkalmat ar
ra, hogy a nem lelkészeknek a presbitériumokba való be
kapcsolásával szakmai tudásukat az eddiginél fokozottabb 
mértékben az egyház javára kamatoztathassák.

Talán nem árt közbevetőleg megjegyezni, hogy a lel- 
készi hivatal functiójából nem vezethető le az egyházi 
közigazgatás feladata; mint ezt Johannes Heckel meg
állapítja,6 a lelkész feladata csupán „directio hominis 
interioris et rerum eius”, vagyis az ember belsejének 
alakítása. Csupán célszerűségi meggondolások alapján a 
történeti fejlődés folyamán kapcsolódott össze a külső 
egyházvezetés feladatával.

Talán ilyen meggondolások vezetik a norvég evangé
likus egyházat, amikor arra irányuló törekvésekkel ta
lálkozunk, hogy az egyház kormányzását tudatosan ki
vegyék a lelkészek kezéből azért, hogy tulajdonképpeni 
feladatukra tudjanak koncentrálni és ne kelljen a temp
lomépítéstől kezdve az adóügyek intézéséig és az öre
gek ápolásáig mindennel foglalkoztok. Hogy a 
presbiterek a gyakorlati kérdésekben jártasabbak legye

nek, gazdasági, paedagógiai, kommunikációs, vagy egyéb 
szakértőkkel tudják erre a szolgálatra őket felkészíteni.

Aligha lehet nyomós érvként elfogadni a javaslatnak 
azt a megállapítását, hogy „egy-egy kerületi vagy orszá
gos közgyűlés összehívása esetén az előtte levő presbi
teri ülések szűkebb körű, de összetételénél fogva és 
tisztüknél fogva az ügyekben járatosabb presbiterek rész
vétele miatt szinte feleslegesek”. Szinte feleslegesek? 
Vajon miért? Azért-e, mert a presbiterek az ügyekben 
járatosabbak és ez akadályt jelentene, hogy mind a pres
biteri üléseken, mind pedig a közgyűléseken részt ve
gyenek? Nyilvánvaló, hogy a szakértelem minden fóru
mon előnyt kell, hogy jelentsen.

Azzal az alapgondolattal természetesen egyet lehet 
érteni, hogy a hatásköröket -  amennyire lehet -  egy
mástól el kell választani, mert csak ez biztosítja az egyes 
szervek között a súrlódásmentes együttműködést. De ab
ban már aligha lehet egyetérteni a javaslattevővel, ami
kor azt írja: ,,az esperes és a püspök tehát nemcsak 
beiktat, látogat (ordináció és vizitáció), hanem vezet, kor
mányoz, képvisel". Ezt az állítást az Agendára hivatko
zással az esperesi, püspöki, illetőleg felügyelői eskü szö
vegével azonban alátámasztani nem sikerült, mert sem 
a „vezet”, sem a „képvisel” kifejezés azokban nem for
dul elő. Ézzel a beállítással óhatatlanul azt a benyo
mást kelti, hogy az esperes és püspök egy személyben 
vezet, kormányoz, képvisel. Ez pedig nem áll meg, mert 
bár vannak olyan jogok, melyet az esperes és püspök 
egy személyben gyakorolhat, az egyházkormányzati jo
gok zömét, mint az elnökség egyik tagja, csak a fel
ügyelővel együtt, azzal egyetértésben gyakorolhatja. Ha 
pedig a felügyelői esküben is az áll, ami az esperes és 
püspök esküjében áll, akkor mégsem egyeduralkodó a 
püspök. De ezt azzal semlegesíti, hogy a Montesquieu-i 
elvet kritizálja. A zsinaton senki sen vonta kétségbe az 
egyházi elnökségnek azt a jogát, -  de ez sem egyedül 
az esperest és a püspököt illeti -  hogy fegyelmi eljárást 
kezdeményezzen, minthogy a jelenlegi törvény is így 
rendelkezik.7 Régebben a püspököt rendbírság kiszabá
sának a joga illette meg kisebb szabálytalanságok ese
tére. A hatalmi ágak szétválasztása távolról sem ezek
nek a jogoknak a megszüntetésére irányul, hanem első
sorban arra, hogy az egyházi bíráskodásban a független
ség elve fokozottabban érvényesüljön, elsősorban akként, 
hogy az a személy, aki a fegyelmi eljárás megindításá
ban érdekelt, ne vehessen részt az ítélkezésben.

Az egyházkormányzati elnökségek bővítése eddigi 
jogfejlődésünkkel teljesen ellentétes, mert a paritás el
vét nem veszi figyelembe, másrészt pedig mert lényegé
ben felülről szervezett szervnek tekinthető. A püspöki 
túlsúlyt jelentő háromtagú elnökség, de a kommunis
táknál kedvelt „kibővített elnökség” mintájára létesülő 
héttagú elnökség könnyen válhat a hatalmi koncentrá
ció eszközévé, hiszen annak három tagja bizonyos fokig 
függő helyzetben van az elnökséggel szemben. De nem 
látszik szerencsésebbnek az országos felügyelő tiszt meg
szüntetésének a felvetése sem. Az igaz, hogy külön püs- 
pök-elnöktársa nincs, mert az egyetemes püspök létesí
tésére irányuló terveket a zsinatok eddig nem teljesítet
ték, de a paritás megléte vagy hiánya nemcsak formailag 
vizsgálható, hanem a jogkörök összevetése alapján lát
szik reálisabbnak. Ha pedig ezen az alapon végezzük az 
összehasonlítást, akkor nyilvánvaló, hogy az országos fel
ügyelő javára jelentkező közigazgatási túlsúly a püspök 
kezében koncentrálódó jogokkal nagyjában-egeszéoen 
kiegyenlítődik. Zsedényi Béla is kitűnő tanulmányában 
azt állapítja meg, hogy „... talán legelső sorban az egy
házkormányzó lelkészi és világi elem oly felbecsülhetet
len értéket jelentő teljes és tökéletes harmóniája, a pa
ritás lehet csak a jövő fejlődés komoly záloga.”8

I)r. Boleratzky Lóránd
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Az igehirdető műhelye

Ad v e n t  i . v a sá r n a p ja

Lk 4,13-21

A lélek erejével a pusztából Galileába visszatérő Jé
zust felfokozott várakozással fogadták a zsidók. Elter
jedt a híre az egész környéken, zsinagógiai tanításainak 
eredményeképp dicsőítette őt mindenki.

Jézustól a zsidók sokat vártak. A messiási korszak, 
az „Úr kedves esztendejének” elindítását. Reménységü
ket és várakozásukat fokozta^ hogy Jézus felolvasásul 
egy olyan szakaszt választott Ezsaiás próféta könyvéből, 
amelynek teljesülését a messiási üdvösség korára vár
ták. Akin az „Úr lelke van” az a személy a Messiás, 
aki azért küldetett el, hogy „szabadulást hirdessen a fog
lyoknak”, vagyis nekik. A nép felkelést várt és a felke
lés vezetője nem lehetett más, mint Jézus.

A zsidók történelmi tévedése éppen ezen a ponton 
következett be, mert várakozásuk alaptalannak bizo
nyult. Jézus nem állt a felkelő nép élére, nem vezényel
te a zsidókat a gyűlölt rómaiak ellen, nem akart véron
tást. Az ő küldetése más volt. Világosan kijelentette: 
„Mert nem 'azért jöttem, hogy elítéljem a világot, ha
nem azért, hogy megmentsem.” Jn 12,47. Ilyen formá
ban Keresztelő várakozása is hamjsnak bizonyult.

Jézus meghirdette ugyan az „Úr kedves esztende
jét”, a 21. vers tanúsága szerint: „Ma teljesedett be ez 
az írás fületek hallatára”, de ez a „ma” más, mint az 
elvárások. \  ma a kegyelem ideje, az ő jelenléte teszi 
a mát az „Úr kedves esztendejévé”.

Az igehirdetés felé

Az új ádvent, az új egyházi esztendő, új lehetőségek 
ideje. Jézus elközelít, alkalmat adva az őt keresőknek 
megtalálni és befogadni őt. Jézus nemcsak a zsidóknak, 
hanem nekünk, az új egyházi esztendőt köszöntőknek 
is meghirdeti az „Úr kedves esztendejét”. Felajánlja 
mindazokat az áldásokat, ami azzal együtt jár. A mi 
feladatunk „csupán” annyi, hogy engedjük közel nm
ünkhöz Jézust, engedjük be őt életünkbe és engedjük, 
ogy az ő jelenléte formálja át életünket

Jézus meghirdeti az új ádventben az Úr kedves esz
tendejét, hogy:

1., Hangozzék a szegényeknek az evangélium
A jó hírnek szűkében van ez a világ. Az embereket 

sokkoló, megdermesztő hírek és képek uralják minden
napjainkat. Közelben és távolban nyugtalanságot és fé
lelmet keltő események történnek. Néha már a hiszté
rikus pánikhangulat jeleit lehet érzékelni. Kritikus idő
szakban élünk, amelyben az emberek szomjasan várják 
a jó hírt. Az evangélium szava az ilyen félelmet, pánik- 
hangulatot oszlató szó. A háborús bombázásokat és fegy
verek dörgését óvóhelyeken átélők mondják, hogy men
nyire megnyugtatóak voltak azok az időszakok, amikor 
nem hallatszottak a robbanások hangjai, hanem min
dent betöltött az áldott csend. Aki elfogadja Jézus kö
zeledését, annak a meghallott evangélium ilyen áldott 
csendet hoz zaklatott, nyugtalan életébe..

Jézus meghirdeti az új ádventben az Úr kedves esz
tendejét hogy:

2., A foglyoknak szabadulást hozzon
Nemcsak a börtönben válik fogollyá valaki. A bör

tön falain kívül is foglyok lehetünk. Foglyai vagyunk

vágyainknak, egyre növekvő igényeinknek, karrierizmu
sunknak, környezetünk elvárásainak és még sorolhat
nám. Az ember önmaga teszi önmagát fogollyá. Minél 
inkább belekerül ebbe az örvénybe, annál vastagabbá 
válik a maga által, élete köré épített börtön fala, ahon
nan egyre nehezebb a kitörés, sőt egy határ után végleg 
bezárul a szabadulás útja. Jézus az ilyen foglyoknak noz 
szabadulást, ha elfogadják az ő közeledését. Rádöbben
ti ezeket az embereket arra, hogy mennyire hiába való 
volt igyekezetük, mert nem ezek a dolgok fontosak. 
Egyetlen igazán fontos cél van, aminek életüket irányí
tani kell: az üdvösség elérése, ami csak vele és általa 
érhető el. Emellett minden más értékét veszti. Aki ed
dig a felismerésig eljut, annak életének sötét börtöncel
láját elönti a fény, annak kezéről lepattan a bilincs, sza
baddá válik.

Jézus meghirdeti az új ádventben az Úr kedves esz
tendejét hogy:

3., A vakok szemei megnyíljanak
A közelmúltban keresett fel egy középkorú férfi, aki 

kétségbeesetten panaszkodott: Kicsúszott a lába alól a 
talaj, nem látja életének helyes irányát, úgy érzi magát, 
mint egy vak, aki bizonytalanul, sokszor célt tévesztve 
botorkál az úton. Nincs egyedül. Ha mernék, meglepően 
sokan tehetnének ilyen vallomást. Zsákutcába jutott éle
tek, elherdált, elrontott életek, rosszul felépített életek 
minden környezetben találhatók. Néhányan, megpróbál
va önmaguknak és környezetüknek hazudva egy sike
resnek elképzelt álomvilágban élnek, ahonnan -  miután 
ez az álomvilág, mint egy színes buborék szétpattan -  
mélyre lehet zuhanni. Mások eljutnak addig a pontig, 
amikor rájönnek helyzetük tarthatatlanságára és a he
lyes irányt keresik. Jézus az ilyen vjikok szemeit felnyit
ja azzal, hogy megmutatja magát. Én vagyok a cél, ele- 
ted iránya! Jöjjetek énhozzám mindnyájan... Közelem
ben a tévelygésnek, botorkálásnak vége. Ha befogadsz, 
életed értelmet nyer.

Jézus meghirdeti az új ádventben is az Úr kedves 
esztendejét. Nem úgy ahogy a zsidók várták, hanem úgy, 
hogy Ót befogadva, az Ő jelenléte emberi életeket 
mentsen meg. A „ma” nagy lehetőség. Kár lenne ki
használatlanul hagyni. Legyen ez az ádvent életünkben 
őszintén és igazán az „Űr kedves esztendeje”.

Imádkozzunk: Urunk! Meghirdetted kegyelmed esz
tendejét. Nekem is, aki szegény voltam. Nekem is, aki 
fogoly voltam. Nekem is, aki vak voltam. Köszönöm a 
„ma” lehetőségét. Nem tudhatom, lesz-e holnapom? Jöjj 
ezért közel hozzám, légy jelen életemben, áldj meg es 
formálj át engem, hogy ez az új ádvent számomra a 
kedves esztendő kezdete lehessen. Ámen.

Ajánlott ének: 139
Kiss Miklós

Ad v e n t  2. v a sá r n a pja

Lk 17, 20-30

Godot-ra várva?
Az előző vasárnap igéje szeretetteljes hívást tartoga

tott Isten országába. Amikor meghirdette Jézus az „Ur 
kedves esztendejét”, még választási lehetőséget ajánlott. 
A mi felelős döntésünkön múlott: elfogadjuk-e hívását, 
vagy pedig elutasítjuk azt. Mostani igénk már nem ad 
ilyen választási lehetőséget. Isten országának és az Em
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berfia eljövetelének pillanata az igazságos ítélet kezde
tét jelenti. Akkor mar nem lesz lehetőség a taktikázás
ra, változtatásra.

A zsidók részéről igazán időszerű a kérdés: Mikor 
jön el az Isten országa? Számtalanszor éledt fel remény- 
teljes várakozásuk, de mindannyiszor csalódás és kiáb
rándulás következett. Jézussal hasonlóképpen járnak? 
Hiába volt a várakozás? Jézus sem az, akit vártak? Ke
resztelő is elbizonytalanodik, amikor a börtönben seny- 
vedve tanítványait küldi el Jézushoz : „Te vagy-e az 
eljövendő, vagy mást váljunk?” Annál is inkább türel
metlenek voltak a zsidók, mert nem kételkedtek abban, 
hogy ha eljön Isten országa, ők bemehetnek oda és 
végetér megpróbáltatásuk.

Jézust nem éri váratlanul ez a türelmetlenség, számí
tott rá, megérti a zsidók lelkiállapotát. Jézus válasza 
figyelmeztetés: Isten országa el fog jönni. Nem megfi- 
gyelhetően, helyét nem lenet megmutatni, de az Em
berfia már eljött és majd újra eljön dicsőségben. Akkor 
vége a Godot-ra várásnak, itt lesz az ítélet. Az addig 
tartó idő a tanítványok és minden hívő ember számára 
a próbatétel idejét jelenti. Jaj annak, aki a várakozás 
nenéz időszakában ellankad, készenléti állapotát felad
ja, mert az ítélet váratlanul, bizonytalan időpontban kö
vetkezik be, mint Noénál vagy Lótnái. Jézus tanításá
nak végső kicsengése: az ítélet felől nézve, állandó ké
szenlétben, a ránk bízott szolgálattal éljünk és várjuk 
Isten országának eljövetelét.

Az igehirdetés felé

A ma embere sem különb, mint a zsidók. Már ami 
az Isten országának eljövetelével kapcsolatos várakozá
sokat illeti. Bizonytalanságban, sokszor feltámadó feszült 
várakozásban figyelik a jeleket, amelyek utalnának az 
ítélet közelségére. Napjaink eseményei sokszor felkor
bácsolják a várakozásokat, a világban tapasztalható drá
mai események sokak szemében Isten országának köze
li eljövetelét sejtetik. Az ige három kérdést vet fel a 
próbatétel idejét élő egyház népe számára.

1., Mikor jön el Isten országa?

Nagyon tanulságos novellát írt Stendahl arról a han
gulatról, ami egy kis falucska életet jellemezte akkor, 
amikor az a nap közeledett; ami egy prédikátor számí
tása szerint az ítélet kezdetét jelentette. A munkát min
denki abbahagyta. Minden nap megtelt a templom, a 
bezsúfolódott emberek átszellemülten imádkoztak, éne
keltek: Az ajtókat senki nem zárta, őrökre nem volt 
szükség, mert senki nem mert lopni. A vagyonosabbak 
szétosztották mindenüket, földönfutókká valtak. A ha
ragosok kibékültek, kezetfogtak, persze az ítélet nem 
következett be és a falu lakói is visszavedlettek azzá és 
olyanná, amilyenek korábban voltak.

Szerencsés helyzetben lennénk, ha tudnánk az időt, 
amire készen kell lenni. De ez lehetetlen. Váratlanul 
jön az ítélet, amit csak az várhat félelem nélkül, aki 
állandó készenlétben áll.

2., Hogyan jön el Isten országa?

Olyan észrevétlenül, mint Noé vagy Lót esetében. 
Semmi jele nem volt a közeledő ítéletnek. Ettek, ittak, 
nősültek, férjhez mentek, élték mindennapi életüket. Az
tán észrevétlenül elérkezett az ítélet pillanata, gyorsan 
és kivédhetetlenül.

Moltke német hadvezérről maradt fenn a legenda. 
Ha valahova, új szolgálati helyre érkezett, este becso
magolt. Megkérdezték tőle; miért csomagolt be? Talán 
csak nem akar éjszaka útra kelni? Moltke válasza így 
hangzott: Császárom szolgálatában állok, minden pilla
natban jöhet tőle a sürgöny, amellyel hív. Ezért állan
dóan készen kell állnom az utazásra. Isten országának 
eljövetele még ennél is gyorsabban bekövetkezhet.

3., Hogyan készüljünk Isten országának eljövetelére?

A váratlanság, a gyorsaság, a kivédhetetlenség, ami 
az ítélet eljövetelét jellemzi, meghatározza az arra való 
készülődésünk módját is. Az állandó készenlét azt je
lenti, hogy helyünkön, szolgálatunkban, életünkben Is
ten szerint állunk helyt. Nem elegendő úgy készülni er

re a pillanatra, mint azok a szerzetesek, akik örökké 
mormogták: „Memento móri “, „emlékezz a halálra”. 
Nem elegendő úgy készülni erre a pillanatra, mint ahogy 
V. Károly császár tette, aki már életében elkészíttette 
koporsóját. Isten országának eljövetelére úgy kell ké
szülni, mint a hű sáfárnak, aki ura távollétét felhasznál
ta arra, hogy a rábízott talentumokat gyarapította. Ta
lán Kempis szavai állnak legközelebb az ítéletre való 
helyes várakozás meghatározásához: „Minden gondola
todnak és cselekedetednek olyannak kell lenni, mintha 
ebben a pillanatban meghalnál.”

Imádkozzunk: Urunk! Jöveteledet várja a teremtett 
világ. Sokszor nehéz a várakozás ideje nagy a próbaté
tel. A várakozásban hajlamosak vagyunk arra, hogy lan
kadjon figyelmünk. Igéd rázzon fel bennünket, hogy fel
készültek legyünk arra a napra, amikor, ahogy ígérted, 
újra eljössz dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Ámen.

Ajánlott ének : 136
Kiss Miklós

A d v e n t  3. v a s á r n a p j a

Lk 3,15 - 18

János keresztsége
János szolgálatának csúcspontjához érkezett, amikor 

az utána jövő, nála nagyobb Knsztusról tesz bizonysá
got. Nagyhatású bizonyságtétele eredményeképp nagy 
sokaság megy hozzá, hogy őket János megkeresztelje. 
Keresztelő szavainak súlya van. Sugárzik belőlük a hit 
bizonyossága, hogy a Messiás megérKezett. Itt még nyo
ma sincs a későbbi elbizonytalanodásnak, a keresztség- 
re és megtérésre felszólító szavai mély benyomást tet
tek a zsidókra.

Milyen volt a János által meghirdetett keresztséé és 
megtérés? Gyökeres megtérésről beszél János. Nem 
egyes vétkek, bűnök megbánásáról és azok lemosásá
ról. 180 fokos irányváltozásra van szükség. Igaz megté
rés nélkül nincs bűnbocsánat és üdvösség.

Ugyanakkor János szavaiból mélységes alázat is ki- 
érződiK. Tökéletesen tudja, hogy az utána jövő nála 
mennyivel hatalmasabb. Hasonlata érzékelteti, hogy ő 
minek tartja magát a Messiás mellett. A saruszíj meg
oldása a templomi rabszolga feladata volt. Olyannyira 
tisztátalan foglalkozásnak számított, hogy az illem az 
utolsó ítéletében sem tisztulhatott meg. János még arra 
sem tartja magát méltónak, hogy Jézus saruja szíját meg
oldja.

János nem elégedett meg a keresztségre való felszó
lítással. Sok másra is buzdította a népet és hirdette az 
evangéliumot. Sőt, njegintette Heródest testvére felesé
géért, Heródiásért. Erezte János, hogy az igazi megté
rés együtt jár a bátor bizonyságtétellel. Nem akart, mert 
nem tudott hallgatni kritikus helyzetben sem, amikor 
pedig életét tette kockára feddő szavai miatt.

Advent: figyelem a visszatérő Jézusra

Advent az az időszak, amikor a figyelem a visszaté
rő Jézus felé fordul. Sokféle aspektusból közelítenek az 
igehirdetések az ítélet felé. Egy azonban közös bennük: 
a középpontban az Isten elé állás áll. Az alap, a kiin
dulás az, hogy lesz ítélet. Nem kétséges, hogy bekövet
kezik. Isten elé kell állnunk. Az erre való felkészülés 
mikéntjét aztán már sokan, sokféleképpen képzelik el. 
Azt gondolom, hogy ennek a felkészülésnek alapmo- 
delljét János állította fel igénkben. Az Isten elé állás
hoz keresztségre és megtérésre van szükség. Az igehall
gató gyülekezetnek János bizonyságtétele alapján ezen 
a vasárnapon ki lehet fejteni, milyennek kell lenni a mi 
megtérésünknek.

1., Megtérésünk legyen teljes, életünket átformáló
Egy romos házat, ha csak kívülről tataroznak, az a 

szemnek szép, de gyakorlatilag semmit nem használ. Az 
igazi megoldás: elbontani a romos házat és új alapra, új 
falakat húzni.

Egy kisminkelt, kifestett arc ugyan eltünteti a ránco
kat, ae ha a sminket lemossák, vége a szemfényvesztés
nek, megmutatkoznak az elszaladt évek.

Sokan tudják ügyesen kisminkelni életüket, hogy
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megtérésüket bizonyítsák. Környezetük elismerően nyug
tázza: Ez igen! Hogy megváltozott ez az ember! Más 
ember lett! Ilyen egy megtért keresztyén! De ha ez a 
megtérés valóban csak smink, nem ér semmit. Nem az 
emberek felé kell a megtérést bizonyítani, mert nem 
ember elé kell majd állni az ítéletkor. Istent viszont 
nem lehet becsapni holmi kozmetikázott megtéréssel, 
hiszen ő ismeri a szív gondolatait, pontosan tudja, men
nyire őszinte és mély a megtérés.

Megtérésünknek teljes, egész életünket átformálónak 
kell lenni.

2, Megtérésünk legyen alázatos és hálás
Egy nagy természettudós önmagát és barátait a ten

gerparton köveket keresgélő gyermekhez hasonlította. 
„Az én kiváltságom mindössze annyi, hogy simább és 
szebb köveket találtam, mint a többiek”.

A mi kiváltságunk, akik megtértnek nevezzük ma
gunkat, annyi, hogy Isten elfogadott bennünket, nem 
taszított el magától, szeretetével magához ölelt. Nem 
azért, mintha mi jobbak lennénk másoknál, és megér
demelnénk ezt a Kegyelmet, hanem azért, mert végte
lenül nagylelkű és megbocsátó. Nekünk ebben semmi 
érdemünk nincsen. Mi parányiak vagyunk az ő hatal
mához képest. Mindenestül őrá szorulunk. És hogy Is
ten mégis elfogadja a mi megtérési szándékunkat, ez 
olyan alázatos hálára kötelez minket, mint amilyen Ke
resztelő bizonyságtételéből árad.

3., Megtérésünk legyen bizonyságtételt is vállaló
Megtérésünk után többé nem azok vagyunk, akik vol

tunk. Többé nem hallgathatunk. Még akkor sem, ha 
esetleg nem evangéliumot kell hirdetnünk, hanem tör
vényt. Kritikus helyzetben is meg kell mernünk szólal
ni. Ahogyan tette Keresztelő János. Megtérésünk kö
vetkezménye: ránkbízatott mások megtérésének előse
gítése. Ez nem megy mindig konfliktusok nélkül. Ám 
egy, megtérésnek elfogadásáért Istennek hálás szív nem 
maradhat néma, ha szólni kell. Ez a konfliktust is vállaló 
bizonyságtétel lehet a mi válaszunk Isten szeretetére.

Akinek a keresztsége és megtérése ilyen, az felké
szülten várhatja az ítélet napját, félelem nélkül állhat 
oda az Isten ítélőszéke elé.

Imádkozzunk: ítélő Urunk! Pál apostollal együtt bűn
bánattal vallhatjuk, hogy bűnösök között első vagyok 
én. Mégis elfogadtál, közeledbe engedtél és Fiad vére 
árán utat nyitottál a te országodba. Nem érdemeltem 
ezt a szeretetet. Szentlelked segítsen, hogy felismerjem 
kegyelmed mérhetetlen nagyságát és ez a felismerés al
kalmassá tegyen arra, hogy amikor szükséges, bizonysá
got merjek tenni erről a kegyelemről. Ámen.

Ajánlott ének: 140
Kiss Miklós

ADVENT 4. VASÁRNAPJA 
Lk 1,46-55

Dicsérd Isten cselekedetét

Advent 4. vasárnapjának igehirdetési alapigéje nem 
könnyű. Hadd utaljak dr. Hafenscher Károlynak a Lel
kipásztor 1978. évi novemberi számában erről az igéről 
írt előkészítőjének egy mondatára. „Valóságos teológiai 
tűzhányón jár az, aki a mariológia kérdései közé té
ved.” Nos, ezt a teológai tűzhányót kiolthatjuk, ha -  
ahogy Mária is nagyon helyesen tette -  Isten cseleke
detéről, szeretetéről prédikálunk, ezen a karácsonyt meg
előző vasárnapon.

Mária tökéletesen tudja, hogy hol a helye. Énekében 
nem önmagát dicsőíti, hanem az Istent mondja nagy
nak, hatalmasnak. Isten irgalmának, szeretetének nagy
ságáról beszél. Magát eszköznek tartja, akit Isten fel
használ üdvösségszerző, embermentő tervének keresz
tülvitelére. Isten a cselekvő, ő pedig nem több és nem 
kevesebb, mint egy szerencsés kiválasztott.

Ennyi elegendő is Mária számára. Máris elfordítja a 
figyelmet önmagáról és kitágítja horizontot. Minden em
berrel szemben nagy az Isten szeretete. Hatalmasokat

és gőgöseket taszított el, de ugyanakkor éhezőket látott 
el javakkal. Isten szeretetének és cselekedetének nagy
sága abban is megmutatkozik tehát, hogy mindent a he
lyére tesz. Igazságot szolgáltat annak, aki az emberek
től nem kapott igazságot.

Ha valamikor, akkor éppen karácsony közelében 
érezhetjük Mária énekének igazságát. A betlehemi ese
mények jelentik Isten cselekedetének kiteljesedését, 
megvalósulását. Karácsony este olyasmi történt, amit 
emberi elme fel sem foghat. Testet öltött az Isten sze
retete, elérhető távolságra kerültünk ehhez a szeretethez 
és ami különösen fontos, ez a szeretet többé el nem 
múlik, irgalma megmarad nemzedékről-nemzedékre.

Mária nyomdokába lépve ezen a vasárnapon han
gozhat a szószékről Isten cselekedetének dicsérete.

Az igehirdetés felé

Karácsony sokak számára kritikus napokat jelent. Míg 
mások a szeretet ünnepét békességben, meghitt hangu
latban szeretteik körében töltik, addig sokan úgy érzik, 
ennél mélyebben már nem is lehetnek. A sebek ilyen
kor jobban fájnak, a magány elviselhetetlenné váljk, a 
régóta hordozott kereszt már hordozhatatlan lesz. Érde
mes volna utána nézni, hogy karácsony napjaiban men
nyivel nő meg az öngyilkosok száma. Mária éneke al
kalmas arra, nogy elhitessük ezekkel az erejük végső 
tartalékát felélő emberekkel, hogy Isten látja a legmé
lyebben levőt is. Szeretete elér hozzájuk, mint egy men
tőövben megkapaszkodhatnak ebben a hozzájuk lehajo
ló szeretetben. Égy számomra megrendítő példával hadd 
szemléltessem, hogy milyen mélyre ér a Krisztusban tes
tet öltött isteni szeretet.

Tavalyi évben egy nürnbergi ismerősömet látogattam 
meg, aki mint diakónus, a drogmisszióban dolgozik. Elő
ször a munkájáról beszélt, aztán az intézményről, ahol 
a kábítószeres fiatalok rehabilitációja folyik. Végül este 
azt javasolta, nézzünk körül a főpályaudvar környékén. 
Félelmetes volt, amit láttam. Fiatal tizen- és huszonéve
sek kisebb-nagyobb csoportokban ültek vagy feküdtek 
a flaszteren. Szakadtak, rongyosak, mosdatlanok voltak. 
Körülöttük mindent beborított a szemét. Sörös dobo
zok, egyszer használatos injekciós tűk, eldobált érszorí- 
tók hevertek szanaszét. A fiatalok a járókelőktől nem 
zavartatva tűrték fel ruhájuk ujját, szemünk láttára lőt
ték be magukat. Egyikőjük karján már nem volt hely, 
ezért letolta nadrágját és a combjába szúrta az injekciós 
tűt. Többen megrogyott térdekkel, félig guggoló, félig 
álló helyzetben imbolyogtak. Mások egyszerűen a jár
dára estek és nem tudtak felkelni. A járókelők nemes 
egyszerűséggel átléptek felettük. A pokol hetedik bugy
rát láttam akkor este.

Másnap az ismerősöm elvitt a missziós központba egy 
kábítószeres fiataloknak tartott előadásra. Egy fiatal lány 
tett félelmetesen és megborzongatóan hiteles, szép bi
zonyságtételt arról, hogy őt is az utca kövéről szedték 
fel valamikor, de Krisztussal találkozott és miután meg
érezte, hogy még abba a mélységbe is lehajol szerete
tével, ahol ő volt, belekapaszkodott ebbe a szeretetbe, 
mint valami utolsó menedékbe. Azóta nem kábító
szerezik, boldog, kiegyensúlyozott.

Nem kerülhet olyan mélyre senki, hogy eltűnne Is
ten szeme elől. Az ő szeretete minden embert elér, aki 
őt keresi.

Mária éneke azokat az aggodalmaskodó hangokat is 
elnémítja, hogy Isten szeretete véges lenne. Nem múlik 
el karácsony elteltével, hanem mindig velünk marad, 
érezhetjük, meríthetünk belőle mint egy kiapadhatatlan 
tiszta vizű forrásból.

Az a folyamat, ami az „Úr kedves esztendejének” 
meghirdetésével kezdődött és folytatódott a keresztség; 
gél és megtéréssel, itt fejeződik be. Isten válasza a mi 
megtérésünkre, hogy Krisztusban megajándékoz szere
tetével és ez a szeretet nem múlik el sem ezen a föl
dön, sem az ő országában.

Lehetséges igehirdetést vázlat

1. Mária éneke meghirdeti Isten cselekedetének és
szeretetének nagyságát és emberközelbe kerülését.

2. Karácsony Isten cselekedetének és szeretetének meg
valósulása, kiteljesedése.

a., Igazságot szolgáltat, mindent helyre tesz
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b. , Nem küldi el a lelki éhezőt
c. , Szeretetével a legmélyebben levőhöz is le

hajol
3. Ez a szeretet Isten válasza a mi megtérésünkre, nem

múlik el, hanem megmarad nemzedékről nemzedékre.

Imádkozzunk
Kegyelmes és szerető Urunk! Karácsony ünnepe bi

zonyítja, hogy nem hagyod válasz nélkül a megtérőt. 
Szeretetedet árasztod reá. Azokra is, akik úgy érzik, 
oly mélyre kerültek, ahonnan már nincs visszaút. El
éred őket is szeret eteddel. Karácsony előtt engedd, hogy 
megköszönjük ezt a szeretetet. Tedd az ünnepet áldottá 
nekünk is és mindazoknak, akik közel vannak hozzád. 
Akik pedig keresnek téged, azoknak mutasd meg az 
íjtat, amelyen eljuthatnak a te szereteted közelébe. 
Ámen

Ajánlott ének: 132
Kiss Miklós

SZENTESTE 
Mt 8,19-20

Az alapigéről
A textust megelőző versből tudjuk, hogy nagy soka

ság gyűlik össze Jézus körül, de ő elküldi őket. Úgy 
rendelkezik, hogy menjenek át a túlsó partra. Az ő kö
vetése ugyanis nem a tömegek ügye, hanem a kévése
ké. Azoké, akik minden következménnyel együtt vállal
ják őt és ügyét. Mielőtt Jézus maga is elmenne, egy 
írástudó ajánlkozik a követésére, önként, sőt szavai sze
rint minden feltétel nélkül. Jézus mégis elutasítja ezt az 
ajánlkozást, mert ,nem látja eléggé végiggondoljak, 
megalapozottnak. Úgy látja, hogy az ajánlkozó nem szá
molt a következményekkel, pontosabban nem ismeri 
eléggé az Emberfia további életének alakulását. Látta 
sikereit, a körülötte lévő tömeget, s mindez kicsit „meg
szédítette”. Szüksége van a jézusi „kijózanításra”, amely 
a kemény realitásokat tárja elé, hogy elhatározásának 
kontrollálására késztesse. A két versből egyébként, csak
úgy mint a vele párhuzamos Lk 9,57-58-ból, nem derül 
ki, hogy az írástudó végül követője lett-e Jézusnak.

Meditáció

Tulajdonképpen nem kell csodálkoznunk azon, hogy 
az írástudó nem volt eléggé tájékozott Jézus jövőjét, 
sorsát illetően. Emlékezzünk rá, nogy amikor Jézus utalt 
földi életének döntő eseményeire: szenvedésére, halálá
ra, feltámadására, akkor még az első tanítvány, Péter is 
így kiáltott fel: „Isten mentsen Uram, ez nem történhet 
meg veled.” Mt 16,22. Pedig ez a megnyilatkozás a hí
res vallástétel és megtisztelő megbízatás után történt 
csakúgy, mint később a háromszori tagadás is.

El kell ismernünk -  bár ma ennek inkább az ellen
kezőjéről szoktunk beszélni -, hogy Jézus körül ma is 
vannak tömegek. Ma is sok a kíváncsiskodó, a nézelő
dő, az Isten nevét ajkára vevő. Sokak kezébe jut el a 
Szentírás is. A tömegkommunikáció segítségével még a 
hirdetett ige is sokak füléhez jut el. Az egyházakkal, 
gyülekezetekkel, lelkészekkel pedig -  főleg a kazuális 
szolgálatok kapcsán -  évente emberek százai, ezrei ke
rülnek kapcsolatba. S bár ma is találkozunk provokáló, 
sőt bántó megnyilvánulásokkal is, azért a legtöbben 
mégis tisztelettel, s igen gyakran őszinte érdeklődéssel 
fordulnak az Isten, s az Ő Egyszülött Fia dolgai felé. 
Annak pedig, hogy mégis kevesen ülnek a templompa
dokban, hogy kevés az igazi Krisztust követő, annak az 
az oka, hogy noha valóban sokan vannak Jézus körül, 
kevés azoknak a száma, akik nemcsak körülötte, ha
nem vele közösségben akarnak, s tudnak is élni. Akik 
nemcsak szimpatizálnak vele, hanem hisznek is benne. 
Akik nem csupán „melegedni” vagy érvényesülni akar
nak mellette, hanem kitartóan szolgálni akarnak neki, s 
a Vele való közösségben felebarátaiknak is. Akik ké
szek önmagukat megtagadni, s ha kell, akár keresztet is 
hordozni.

A textus nemhogy első, de még sokadik elolvasásra 
sem tűnik karácsonyi üzenetnek. Hiszen nem jászolböl
csőről, hanem éppen a jézusi fekhely hiányáról beszél.

Nem Jézus idilli érkezéséről, hanem követésének „pró
zai” feltételeiről van szó. Ami az igéből hallatszik, az 
nem az angyalok örömteli éneke, hanem az Emberfia 
lehangoló kesergése. Látszólag semmi ünnepi. Pedig, ha 
az ige mondanivalójának mélyére nézünk, az éppen az 
igazi karácsonyi ünneplést szolgálja. Talán a szokásos 
karácsonyitól eltérő „csomagolásban” ugyan, de azt az 
ajándékot kapjuk, amelyre leginkább szükségünk van. 
Ámely nem csupán néhány ünnepi órát, napot teremt, 
hanem egész életünket, sőt üdvösségünket is szolgálja. 
Segít hűséges Krisztus-követővé lenni.

Az igehirdetés felé

/. Az indíték, amiért ide gyülekeztünk

Régen volt a tavalyi karácsony, nagyon vártuk az 
ideit. Túl sok volt már az ünneptelen szürkeség, a sivár 
lótás-futás az életünkben. Kell ez a csend, ez az áhítat, 
ez a fény, ez a szentséges légkör -  amely csak itt a 
templomban és csak ilyenkor karácsony estéjén érinthet 
meg bennünket. Mi mást várnánk még, mint azt, hogy 
felhangozzék a fülnek és szívnek oly kedves, oly isme
rős karácsonyi történet. Az a történet, amelyre oly sok 
minden rárakódott már az idők során. M e g í nditóan szép, 
színes mesévé vált a Kisjézusról; suhanó angyalszárnyak
kal, karácsonyfával, aranyalmával, jámbor állatokkal, s 
fenyőgallyas ajándékcsomagokkal körítve. Kell a kará
csonyi történet. De ha általa csak az ünnep áhítata csap 
meg bennünket, ha a jászol fölé került idilli fenyőágak, 
aranyalmák eltakarják előlünk a rongyos pólyát, amely 
nemcsak a gyermek, hanem a felnőtt Jézus szegénysé
gét, földi sorsát is előrevetíti, jelzi, akkor sohasem ju 
tunk el a lényegig, a gyermekből felnőtté, Megváltóvá 
lett Jézus követéséig. Akkor sohasem leszünk tisztában 
azzal, hogy mire vállalkozunk, hogy keresztyén ember
ként nem az uralkodó és uralmat osztó, hanem a szen
vedő és szolgáló Messiást kell követnünk. Akkor úgy 
járunk, mint Andersen egyik szép meséjének fenyőfája. 
Ez a fenyőfa mindig érdeklődve nézte azon társait, ame
lyeket karácsony táján kivágtak, s szekérre tettek. S ami
kor a verebek elcsiripelték, hogy később meleg szobák
ban látták azokat, szépséges díszekkel, mézeskaláccsal, 
sokféle ajándékkal teleaggatva, akkor már álmodozni is 
kezdett. „Hátha engem is szerencse ér, s megjárhatom 
azt a ragyogó utat! Csak már szekérre emelnének! Csak 
ott állhatnék már a meleg szobában, dísz és pompa kö
zepette! Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb 
és szebb lesz!” Az áhított nap egyszer bekövetkezett. 
Egy valamivel azonban nem számolt a fenyőfa. Azzal, 
hogy egyszer véget ér az ünnep. Azzal, hogy nemcsak 
a dicsőséget, a pompázatos dolgokat kell megérnie, ha
nem azt is, amikor díszeitől megfosztva kivonszolják a 
szobából, a padlás sötét zugába állítják, hogy később 
onnan is letaszítva végleg a fejsze alá tegyék. Hogy ami
kor véget ér az ünnep, ne érjen bennünket a fenyőfáéhoz 
hasonló meglepetés, ezért ma nemcsak a karácsonyi tör
ténet hangzik felénk, hanem egy rövid, de nagyon ta
nulságos párbeszéd is, amelynek üzenete elvezethet ben
nünket

2. az ismeretre amelyre el kell jutnunk

A párbeszédet az írástudó kezdeményezi. Lényegre- 
törő, határozott fogalmazása azt jelzi, hogy jól megfon
tolt elhatározást kíván Jézus tudomására nozni. Minden 
feltétel nélkül követni kívánja Őt. Látszólag tökéletesen 
ismeri Jézust, sőt életét és jövőjét is, hiszen ilyen ko
moly ígéretet csak megfontoltan tehet az ember. A jé
zusi válaszból azonban kiderül, hogy ez koránt sincs így. 
Az írástudó ismerete hiányos, ígérete felületes és elha
markodott. Az elhatározása nem megalapozott tettre- 
készség, hanem könnyen elillanó fellángolás, amelyet a 
nehézségek során jelentkező „anyám, én nem ilyen lo
vat akartam” felismerés éppen olyan gyorsan oltana ki, 
mint amilyen hirtelen az lángra kapott. A mai istentisz
teleten is párbeszéd folyik. Hiszen aki eljött e helyre, 
belekerül a karácsonyi párbeszédbe. Karácsony örömhí
re, az angyalok éneke valamiféle vjsszhangot keltenek 
a legkonokabb emberi lélekben is. Érzések és elhatáro
zások születnek, mert a karácsonyi gyermekre, a mér
hetetlen Atyai szeretetre nézve, nem lehet nem megin
dulnia a szívnek. Ez szép és jó. De tudnunk kell cse
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lekedeteink, lehetőségeink határát. Az írástudó azt hit
te, hogy a maga szellemi, erkölcsi ereje elegendő lesz 
Jézus feltétel nélküli követéséhez. Nem vette figyelem
be, hogy reá is vonatkozik a Keresztelő János-i megál
lapítás „De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Ján 
1,26. Követni akarta Jézust, pedig még nem is ismerte. 
Nem tudta, hogy az Emberfia nem ragyogásban, nem 
isteni méltóságban járja majd végig az utat. Hanem 
szempillantások alatt felnőtté válik a betlehemi gyer
mek, lerázva magáról minden rárakódott pompát és ra
gyogást. Szegény emberré lesz, aki hajléktalanná, majd 
kivetetté válik. Aki a szegényes betlehemi jászol és a 
gyalulatlan golgotái kereszt között éli meg valóban mes
siási, de egyáltalán nem annak tűnő és tetsző életét. 
Erre akarta megtanítani az írástudót Jézus és erre az 
ismeretre kell eljutnunk nekünk is. Sőt még ennél is 
többre. Arra, hogy nem a körülmények sodorták a Meg
váltót a jászoltól a keresztig, hanem az O önfeláldozó, 
feltétel nélküli szeretete, amely hűségesen teljesítette az 
Atya akaratát. Karácsony azt jelenti, hogy az Atya és 
a Fiú a világ, az ember javára döntöttek. Erre épül a 
mi elhatározásunk.

3. A döntés amelyre el kell jutnunk

Az utóbbi időben reklámok tömegével találkozunk, 
melyekben jeligék álarca mögé bújt cégek, egyének, meg 
nem nevezett, de könnyű munkáért busás jövedelmet 
ígérnek. Csábítóak, mégis óvatosságra intenek az efféle 
hirdetések. Mennyire más Jézus módszere. Nem reklá
moz, nem fest kedvező képet a tanítványságról, helyet
te a kereszthordozás tövises útjára utal. „Szavadért, fi
am, megpróbáltatás köszönt reád és tieidre mind. Éhez
ni fogod a pénzt, s nem jár neked. Szomjazol hírt, s 
csak nirhedtté leszel. Békére vágyol, pedig vívni kell.” 
(Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz.) S mégis 
milyen vonzó a jézusi hívás, hiszen a hitrejutás, a hoz- 
zászegődés következménye az örökélet, az elutasításé 
pedig a kárhozat. Nincs álarc, nincs jelige. Őszinte, nyílt 
kijelentés van. Lehet nélküle is, de nekünk tudnunk kell, 
hogy csak Vele érdemes, mert Vele üdvösséges.

Lászlóné Házi Magdolna

KARÁCSONY ÜNNEPE 
Jn 1,1-13

Lenyűgöző, ugyanakkor nyomasztó érzés arra gon
dolni, hogy ma húsz percben kellene megszólalni mind
annak, amiről közel kétezer év keresztényei könyvtár
nyi anyaggal is csak legfeljebb körültapogatni tudták a 
titkot.

Le kell tennünk arról, hogy ebben a szédületes gon
dolat-dómban az idegenvezető vagy tárlatvezető szere
pére vállalkozzunk prédikátorként. Ez nem lekicsinylé
se Krisztus-hívő eleink szent kísérleteinek, hanem an
nak a bevallása, hogy a titok nyitja nincsen a kezünk
ben.

Azokhoz csatlakozom és a gyülekezetet is azok se
regébe szeretném karácsonykor is állítani, akik János 
evangéliuma elejében sokkal inkább Jézus Krisztus sze
mélye előtti hódoló himnuszt vélnek felfedezni, mint
sem olyan „levezetést” , amelynek a summájaként, ma
gától értődő eredményeként megjelenik a Krisztus-hit.

János valóban nagyon „magasan” kezdi. Azoknak is 
igazat kell adni, akik észreveszik a másik evangéliumok
tól eltérő színt és hangot. Örömmel nyúlhatunk Remé- 
nyik Sándor ismert remekművéhez is. Mégis az a meg
győződésem, hogy tartalmában a magasan sasként szár
nyaló János mondanivalója ugyanazön a húron pendül, 
mint a többieké: nem magyarázni akar, még a hatalmas 
gondolati anyag felsorakoztatásával sem, hanem imádni 
az emberré lett Istent.

1. Ez az imádat nem zavartalan áhítat. Ahogyan a 
többi evangélium sem idillként mondja el Krisztus kö
zöttünk való megjelenését. Inkább felfokozódik, botrány- 
nyá és vétekké keményedik, ami máshol a helyzetből 
következő, de bárkivel, bármikor megeshető véletlen: 
nem jutott számára hely. János evangéliuma nem spiri-

tualizálja, hanem igazi embertestközelben mutatja a bot
rányt: nem a helyzet hozta úgy, hanem az ember akarta 
azt, hogy ne legyen helye, hogy a Gazda idegennek 
érezze magát a sajátjában.

A gyülekezet számára az inkarnáció titka akkor vá
lik megénekelni, imádni való eseménnyé, amikor a be 
nem fogadás ténye bűnbánattá lesz. Az angyali kórus
hoz azokból az emberekből toborozódik a második szó
lam, akik rekedtesen, a be nem fogadás megélt vétké
ben és elszegényedettségében mégis megpróbálnak éne
kelni Annak, Aki gazdag létére szegénnyé lett értünk. 
Hiányzik kereszténységünkből a János által meghirde
tett tény megélése: Jézus Krisztus a sajátjába érkezett 
és érkezik. A befogadó hit nem jótétemény iránta, nem 
a jószívűek tisztes szándékú összébb-szorulása annak ér
dekében, hogy hadd legyen Néki is helye, hanem a Gaz
da előtti ajtónyitás. Az egyetlen Gazda előtti ajtónyitás. 
A mi területünkön most hangos isten-piac színes kíná
latában ez a kizárólagosság nem a keresztények felfo
kozott és alaptalan önértékelése. Krisztus igénye és 
Krisztus szemet-hitet nyitogató munkájának a gyümöl
cse az, ha az egyedüli Gazda és egyedüli Gazdám be
fogadása egyúttal annak a megvallása is, hogy ha Ó 
nem osztozik, én sem osztogatom a bizalmamat és imá
datomat másnak és másoknak.

2. Amikor minden Jézus Krisztus személye körül fo
rog, különös módon szó esik egy emberről, Keresztelő 
Jánosról. Átmeneti jelenség, de kiiktathatatlan. János 
evangéliuma alig győzi hangsúlyozni mindkettőt. Szere
pe, tennivalója talán kicsit József feladatával rokon, ha 
nem is azonos. Mindenesetre rá van bízva valami, amit 
le nem rázhat, de nem is akar. Azért van, hogy segítsen 
a tanúskodásával. Ez mindig jellemzője marad Isten 
munkájának: bizalmat kíván, de ennek megszületéséhez 
segítséget, emberi, de Tőle származó segítséget kínál. 
József és Keresztelő szerepe megismételhetetlen. Szol
gálatukban páratlanok. De miközben erről gondolko
dunk, a gyülekezet, az anyaszentegyház egyik ismerte
tőjele is felvillan: Krisztus emberré léteiének öröme nem 
maradhat csupán szárnyaló kórusének: a Gazdának ta
núi vannak. A Gazda nem ettől lesz nagy, igénye jogo
sultságát nem a tanuk bizonyítják. Nem is tudnak Róla 
mindent, nem is tudnak még mindent pontosan. Ke
resztelő is kiigazításra szorult, de Jézus Krisztus mindig 
megbecsüléssel beszélt róla. Jézus Krisztus nem a kará
csonyi énekek gyönyörűségében dicsőül meg, de gyüle
kezete éneke hamissá válik, ha a befogadás öröme nem 
a tanúskodás készségével párosul. Fel kell szabadulnunk 
a sarokbaszorítottság hiedelméből, a védekezéskényszer 
igézetéből. Nem azért akarunk megmaradni „ebben a 
hitben”, mert ebben születtünk és ebben is szeretnénk 
meghalni, hanem azért mert az egyetlen Gazda a mi 
Urunk.

3. Isten emberré léteiét Isten gyermekei ünnepük. 
Az emberré lett Isten nem elvegyül és feloldódik a vi
lágban, hanem népet gyűjt maga körül. Túl száraz a 
„nép” szava ehhez a csodához. Az Isten házanépe, csa
ládja is jelzés csupán, de igazabb. A Zsidó levél való
sággal átforrósodik, amikor továbbadja a titkot: „Nem 
szégyell bennünket testvéreinek nevezni.” Valaki vala
mikor kicsit irónikusan, biztosan igazságmozzanattal is 
arról beszélt, hogy bizonyos keresztények (mi, evangé
likusok) azért nem válhattunk történelmet, társadalmat 
formáló erővé, mert el voltunk foglalva az újjászületés 
fáradalmainak kipihenésével. De jó lenne megélni, hogy 
ez a kikerülhetetlen „fáradtság” nem is hasonlítható ah
hoz az örömhöz, amit megteremt Krisztus a befogadó
iban és művel tanúiban.

Imádság: Úr Jézus Krisztus! Nem a mi vágyunk, ha
nem a Te szereteted tett emberré. Nem mi vállaltunk, 
hanem Te ajánlottad és ajándékozod magadat. A befo
gadás örömét add nekünk, a tanúskodás készségével 
együtt. Ámen

Ének: 158,161
Fehér Károly
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KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA
Jn 3,35-36

A textus nyomán két kép jelenik meg előttem. Az 
egyiket nem tudom helyhez kötni. Nem is fontos, mert 
ezer helyen, ezer variációban ismert: Szűz Mária ölében 
ül a Gyermek. Törékenyen, tartásra szorulón, ahogyan 
az az inkarnáció történetiségének megfelel. De a Gyer
mek kezében aránytalanul nagy, kovácsolt vasból való 
jogar. A gyermeki törékenység és báj, meg ez a külö
nös attribútum szinte ütik egymást. Az embernek az az 
első gondolata, hogy a Ps.2. illusztrálására még csak el
menne ez a szobor... A textus nyomán szűnik az értet
lenség és csodálkozik az ember, hogy milyen jó teoló
gusok voltak ezek a régi szobrászok, illetve a megren
delők.

A másik kép: a kőszegi evangélikus templom oltárá
nak gótikus „S”-be hajló Krisztus szobra. A kezében 
országalma a kereszttel, Jobbját áldásra emeli.

Igen. erről van szó: minden Krisztus kezében!

1 Félelmetes üzenet, mert keserves közösségi és sze
mélyes emlékeket őrzünk, milyen következményei le
hetnek annak, amikor minden egy kézbe kerül. Az el
lenőrizhetetlen, ellentmondást nem tűrő önkény, a meg
alázó gőg és kihasználó egyeduralom emlékei kezdenek 
sajogni sokakban, ha a „mindent egy kézben” üzenete 
szólal meg. Ezzel a képzettársítással valóságosan szá
molnunk kell. De meg nem akadályozhatja a második 
ünnep mondanivalója megszólalását: az Atya szerétéi
ből mindent a Fiú kezébe adott. A szeretetbe nem csu
pán a Fiú iránt valót, hanem az irántunk valót is bele
értem. Nem ellenünk, hanem értünk adott mindent egy 
kézbe, a Fiúéba! A vasjogar ennek a ténynek a ko
molyságát, a gyengéden magához ölelt országalma és az 
áldásra emelt kéz pedig a „minden” kezelésének a ter
mészetét árulja el.

Egy harmadik kép is villan karácsony második ünne
pén, István első mártír emléknapján. A haldokló víziója 
ez: ott a megkövezés nyomorúságában a megnyílt eget 
látja, a Fiút az Atya jobbján, azaz teljes hataiommal, 
mindennel a kezében. Pedig közben repülnek az embe
rek kezéből a kövek és sebeznek halálosan és minden 
tapasztalat, minden seb azt mondatná: ezeknek a kezé
ben van minden.

Nem szent fantázia, nem lélektani kompenzálás ered
ménye, hanem az Atya szívének a titka és szeretete 
magyarázza, hogy mindent a Fiú kezébe adott.

Nem először hangzik el Karácsonykor, de az utolsó 
napig meg kell szólalnia a textus mondanivalójának: az 
egykor Gyermek ma és örökké a mindennel bíró!

Közösségi és személyes hittapasztalat kétezer éve vall 
erről a tényről. A niceai hitvallás mondata: „és uralko
dásának nem lesz vége” nem egyszerűen a jövőre utal, 
hanem a megkezdett végérvényességére tekint.

2 A Fiú az Atya irántunk való szeretetéből nem élte 
fel és nem tartotta meg magának a „mindent”. Átadta 
nekünk. Ebből élünk, ezért van lehetőség a hitre, ezért 
van lehetőség a megmaradásra és a teljességre, a test 
feltámadására is. Mi keresztények nem tudunk és nem 
is akarunk önfenntartásra berendezkedni. Abból élünk, 
amit a mindennel bíró Fiú ad szívesen és irgalmasan 
nekünk. .Kinyitod kezedet és megelégítesz mindenkit, 
aki csak él jóvoltodból” ez több mint a terített asztalra 
néző hálaadás. „Minden”: ennek a szélességét és hos
szúságát, mélységét és magasságát egyedül az Atya és 
a Fiú tudják együtt. Mi azokat az ízelítő-darabkákat kö
szönjük meg boldogan, amely életünk-hitünk-gyüleke- 
zeti létünk szent titkát sejtetik.

3 Jézus Krisztus, Akinek mindent kezébe adott az 
Atya, nem visel el önző, csak magával törődő népet, 
úrhatnám, vagy kiszolgálásra váró gyülekezetét. Az első

mártír diakónus volt, a másokért nyakába akasztott kol
dustarisznya volt az ismertetőjele, még akkor is, ha 
Krisztusról tanúskodása közben és nem a rászorulók 
gondozása közben dicsőítette halálával Krisztust. Lemon
dani is tudnia kell azoknak, akik tudják, hogy minden 
Krisztus kezében van. Úgy gondolom, hogy ennek az 
életformának a megszületése nélkül soha, de a mi 
időnkben meg különösen nem lehet hitelesen vallani az 
igazat a szent és irgalmas „egy kéz”-ről. Nem a hitet 
helyettesítő szolgálatról, hanem a hitből tevékeny, a sze- 
retetben hitet valló életformáról van szó.

4. Egy külföldön élő lelkészbarátom majd felborítot
ta az asztalt egy egyházi kezelésben lévő ajándékbolt
ban, mert a keresztet együtt árulták a zodiákus-jeles 
nyakbavalókkal. Az ellenérv így szólt: erre is van ke
reslet, hadd találja meg mindenki, amire igénye van. 
De hát Isten nem a mi igényeinket akarta megérteni és 
kielégíteni, amikor mindent a Fiú kezébe adott, hanem 
a maga szándékát akarta a mi szívünk vágyává tenni. A 
„mindenben”-ben még az a türelem is benne rejlik, ami
vel Jézus Krisztus a hit kandidátusait várja és hordoz- 
va-szenvedi.

5. Abból élünk, hogy az Atya mindent a Fiúnak 
adott. Abból élünk, hogy a Fiú semmit nem élt fel, 
hanem mindent nekünk akar ajándékozni. Abból élünk, 
hogy a „minden” a türelmét is magában foglalja. Abból 
élünk, hogy még meghalni is merhetünk, nemcsak kény
szerülünk, merhetünk, mert a halálon és a halálunkon 
való uralom is benne van a mindenben.

Imádság: Urunk, mindennel bírsz és mégis irgalom
mal hívsz és gyűjtesz magadnak népet. Irgalmas hatal
mad tegyen nagylelkűvé, bizakodóvá, segítségre késszé 
és halálunk harcán is Benned reménykedővé. Ámen.

Ének: 160,154

Fehér Károly

ÓÉV
Jn 12,35-36

1. A félreértett helyzet

Az igében elhangzó felszólításokat különleges hely
zetben mondja el Jézus. A dicsőséges jeruzsálemi bevo
nulás után, lelkes sokaság körében áll. Közvetlenül előtte 
Fülöp és András, akik néhány görög érdeklődését je
lentették be Neki az imént. A Lázárt feltámasztó cso
dadoktor talán sohasem állt ilyen közel a megdicsőülés
hez. Mindenki érzi a helyzet rendkívüliségét. A pálma
ágak, a hozsannázás, a sokaság lendületét látva tehetet
lenül álló farizeusok mind azt mutatják, hogy Izrael tör
ténetében új korszak veszi kezdetét. „Eljött az óra, hogy 
megdicsőíttessék az Emberfia.” Ezt maga Jézus mond
ja-

íme, elő van készítve a nagyjelenet, pontosan, a pró
féták jóslatai szerint a díszletek és az események legki
sebb részletéig. Talán senki sincs, aki ne értené ponto
san, mire kell gondolni, hogy mi fog következni. Nem 
mindenki lelkesedik egyformán, van aki frissen értesült 
az eseményekről, de hogy mi történik, és hogy mi fog 
beteljesedni, azt mindenki tudja. Mondani sem kell, sza
vak nélkül is érthető, hogy Izrael új, dicsőséges királya 
áll közöttük, aki megszabadít a külső hódítóktól, aki 
felemeli a nemzetet, s uralma nem ér véget.

S akkor az ünnepelt az ő megszokott képes gondo
lataival a földbe esett magról kezd beszélni, ami meg
hal a sokszoros termésért. A megdicsőülésről, amely az 
Atya akarata szerint az élet elvesztése. A hallgatók tel
jes zavarban lehetnek. Jézustól nemcsak az általuk el
képzelt ünnep normális folytatását nem kapják, de még
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az ellenkezőjét sem. Nem mondja, hogy „tévedtek, nincs 
megdicsőülés, ez nem az Atya ünnepe”, vagy „majd va
laki más jön, várjatok”. Ő valami érthetetlen, az Atyá
hoz emelkedő megdicsőülésről beszél, sőt mennyei han
gok teszik még ijesztőbbé a pillanatot.

Tudhatja-e abban a helyzetben valaki is a sokaság
ban, hogy akkor most milyen alkalmon vesz rész',. Ter
mészetes az elbizonytalanodás. Annyira emberi ez a 
megszeppent tömeg, hogy érdemes e képben magunkat, 
saját emberi közösségeinket keresni.

A Szilveszter este az év vidám búcsúztatása a maga 
tradicionális külsőségeivel, fogadkozásokkal, társasági 
vagy családi eseményekkel, Himnusszal, ételekkel és ita
lokkal. Egyedi arculatú ünnep, ezért mindenki tudja, 
miről van szó. A zajongásért ma nem morog senki, a 
dülöngélő szomszédra sem tekint senki úgy, mint hét
köznap tenné. Hisz mindenki tudja: Szilveszter van.

S akkor megszólal a szószékről néhány mondat a vi
lágosságról, az időről, ami nem áll korlátlanul rendelke
zésre. Boldog az, aki a mindent értők társaságában el
bizonytalanodik e mondatok alapján, aki megérti, hogy 
valami egészen új tartalom zavarja meg a megszokottat. 
S ez az új nem akarja eltörölni a Szilveszter szép ha
gyományait, a ritka egymásra tekintés alkalmán nem 
tiltásokkal fordul az eseményekkel szembe. A helyzet 
újdonsága úgy összegezhető talán, hogy a szilveszteri 
események felett vagy inkább lényegeként a lét álta
lunk vállalt középpontja, hitünk és irányultságunk, élet
céljaink és érzelemvilágunk az idő múlását megtestesítő 
ünnepen is változásra szorul.

2. „Ki ez az emberfia?”

Nehéz teológiai feladat számot vetni az igeszakaszt 
közvetlenül megelőző párbeszéd problémájával. Miért 
fontos Jézusnak, hogy a bevonulás koreográfiái elemei
ben az ószövetségi jövendölések szerint járjon el, és mi
ért marad el a következetesség a Krisztus örökös ki
rályságát hirdető jóslatok esetében? (Jer 24.6., Ez 37.25., 
Jóéi 3.20., Dn 2.44. és 7.13-14., Zsolt 110.4.) Sokszor 
hangzik el a mai zsidó hittudósoktól, hogy a kapaszko-, 
dóként használt ószövetségi szakaszokat félreértve, má
sokat figyelmen kívül hagyva érvelünk. Számukra a Mes
siás és a bűnöket elhordozó szolga között különbség 
van.

Két mozzanat emelhető ki mégis. Az egyik, hogy 
Jézus válaszol, de a küldetésének az elvárttól eltérő vo
násait nem írásmagyarázatokkal teszi érthetővé, hanem 
az igében elhangzó mondatokkal érvel. Ismét a kiala
kult helyzet indokolja, hogy az állásfoglalásra késztető 
mondatok többet jelentenek, mint az érvelés. Ez a je
len helyzeteire számunkra is a nyitottságot sürgeti. Az 
elképzelt kívánságokból épített jövőképünkbe „váratla
nul belekiált a Kinyilatkoztató hangja.” (R.Bultmann) 
A jelenet áttételesen az alkalomról (Ef. 5.16.) beszél, 
amelyet meg lehet ragadni, amivel élni a mi próbatéte
lünk is.

A másik mozzanata, a jézusi válasznak, hogy azzal 
az igényponttal, amelyben kijelenti, hogy Ő a világos
ság, mégis választ ad a felvetésre. Az ézsaiási jövendö
lések, melyek a szelíd szabadítóról szólnak, utalnak a 
világosságra, mellyel az Úr ajándékozza meg népét.

3. „Még egy kis ideig közöttetek van...”

A szilveszteri ünnepkör az idő múlásának vidám tu
domásulvétele. Az óév lezárása, valami újnak a kezde
te. Figyelmeztetés arra, hogy egy év újra mögöttünk 
van, de remény is, hogy kezdődik valami. S ha a Szil
veszter nem több, csak ennek a ténynek a tudomásul
vétele, már megszülethet a döntés, amelyre a jézusi 
mondatok hívnak fel.

„Az idő a véges szabadság létezésének, azaz válto
zásának módja” (K. Rahner, H. Vorgrimler). Amelyen 
a múltban a szabadságnak nincs hatalma, a jelenben

azonban választások lehetőségével teljesedik be. Az időt 
szemlélve, a vizsgáló maga sem szabadulhat időbeli 
megkötözöttségétől. Jó példa erre, hogy legtöbbször az 
örökkévalóságot sem tudjuk másként elképzelni, mint 
az idő végtelen meghosszabbítását.

Az ige az idő kettős jellegét villantja fel. Még adott 
az alkalom (kairos), még van lehetőség, s ez örömhír és 
biztatás. Ugyanakkor Jézus csak „kis ideig” ígéri a kö
rülötte állóknak a világosság jelenlétét. Ez sürgetés a 
cselekvésre.

Szilveszterkor az idő mértékegysége az év és a má
sodperc. Egy teljes évtől búcsúzunk, amikor másodperc
re pontosan érzékeljük az év fordulását. Mi a „kis idő”?

4. Világosság -  sötétség

A világosság és a sötétség gyakran használt képi elem 
a jézusi terminológiában. (Jn 10.12., a tíz szűz, véka alá 
rejtett lámpás...) Ezekben a mondatokban a világosság 
Krisztus földi jelenlétére vonatkozik. A fény Ő maga. 
A kép azzal szembesít minket, hogy a világosságban, 
vagy a sötétségben járunk-e. Történeti Jézusunk van 
csak, aki már itt hagyott minket a sötétségben, vagy 
élő, aki megvilágítja utunkat? Miből vehetjük észre, 
hogy fényben élünk-e? Ha sötétségben vagyunk, a sze
münk megszokhatta már a fénytelenséget, meg is ijed
nénk az erős fénysugártól.

A felszólítás, hogy legyetek „a világosság fiai”, olyan 
mélytöltetű, misztikus fogalom, hogy megszólítottnak 
kell éreznünk magunkat. Szól hozzánk, s ezen keresztül 
igényt tart gondolkodásunk megváltoztatására, az Isten
hez fordulásunkra. Jézus mondatai fordulópontot vár
nak el.

Irányváltásról beszélni Szilveszter napján? Ezt ismer
jük. Akkor talán ez a fordulat is az év indításakor meg
élt nagy elhatározásokra hasonlítson? Nem hiszem, hogy 
erre lenne szükség. Hisz itt nem a jól belátható célo
kért nélkülözhetetlen önmegtartóztatásra, vagy életterá
piára van szükségünk, hanem a megtapasztalt világos
ság alapján a cél megváltoztatására. Hogy addig járjunk 
s higgyünk a világosságban, míg nálunk van. Hisz öröm
hírünk, hogy velünk van. S mikor kimondjuk egymásnak 
a „Boldog Újévet”, kívánjunk ezzel testvérünknek időt, 
amely a világosságban teljes.

Koczor Zoltán

ÚJÉV 
Jn 14,13-15

l.„aniit csak kértek majd az én nevemben, megteszem.”

1.1. A kérés

A kérés kapcsolat. Viszony két létező között. Az em
ber és az Isten relációjában a kérés annak a ténynek a 
megélése, hogy az Istenre szorulunk. A kérés legtöbb
ször imádság formájában ölt testei. Olyan aktív vallási 
eseményként történik ez meg, melyben fel kell ismerni, 
hogy az ember számára az egyetlen kiút és cél az Isten 
személyében rejlő titok. Alapja az Istenbe vetett biza
lom, a már megtapasztalt oltalom és törődés.

1.2. Az ima túlmutat önmagán

Istennel meglévő kapcsolat jellege felmérhető a Vele 
folytatott párbeszédekből. Statisztika készíthető az imád
ságaink során végiggondolt kérdésekről. Ennek alapján 
még a rendszeresen imádkozók is azt tapasztalhatják, 
hogy a legnagyobb relatív gyakorisággal a kérések, a 
magunk bajainak felsorolása áll a lista élén. S habár 
Jézus maga szólít fel minket, hogy kérjünk, mégis meg
szégyenítő a tény. Tükrözi, hogy szolgáltatást látunk az
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isteni kapcsolatban, mintha automatába dobnánk pénz
érmét a vágyott áruért. „Isten nem a mi jobbkezünk, 
sem a szolgánk. Ő az Úr, az Atya.” (Ernst Senf)

Kéréseink szinte mindegyikében felfedezhetjük, hogy 
azok emberi önzésektől, elfogultságoktól szennyesek. 
Valójában csak egyetlen lelkület menekülhet meg ettől 
a kísértéstől: ha az imádkozó átéli, hogy „...mindazon
által legyen a Te akaratod szerint”. Az elvárásoktól és 
a kikötésektől mentes ima, melyben kéréseinkkel az is
teni csöndben inkább feloldódva, mint beleharsogva Rá 
tudjuk bízni még kéréseink tartalmát is.

Sokszor akadálya ennek, hogy nem tudunk lemonda
ni a kezdeményezés jogáról. A magunk meglátásait eről
tetjük gőgösen, és tragédiának éljük meg, ha nem asze
rint történnek az események, mint amit jónak látunk. 
Pedig kéréseink is akkor mentesek emberi önzésünktől, 
ha Isten szól először és mi erre rezonálunk. Egyszer 
aktívan, másszor a valóság elfogadásával. „Merőben más 
ez, mint holmi beletörődés. Az elfogadás szó is túl gyen
ge rá. Arra kell vágynunk, hogy épp az menjen végbe, 
ami már végbement és semmi más. Nem azért, mert 
ami végbement, jónak látszik a szemünkben, hanem 
azért, mert Isten megengedte, s mert az Istennek való 
engedelmesség, mely az eseményekkel kapcsolatos, már 
magában is abszolút jó” -  gondolkoztat el Simone Weil 
a Miatyánkról írott tanulmányában a ,Tegyen meg a 
Te akaratod” címszó alatt.

Az elénk kerülő igeszakaszban Jézus az egocentrikus 
látástól védi tanítványait. Előír egy látszólag formai ki
tételt, hogy az Ő nevében imádkozzanak. Ez persze tel
jesíthető versikeszerű kegyes záradékokban is, de aki a 
szavait átgondolja, csodálatos átalakuláson megy keresz
tül. A pszichológia által is elemezhető eseményben a 
kérő személye Jézussal alkot közösséget. Ebben a hely
zetben csak olyanokat kérhetünk, amiket maga Jézus is 
kimondhatna. S akaratlanul is az egyéni kívánságlista 
helyett az Ő akaratát és lényegét tükröző, bár lényünk
re vetített kérések szólalnak meg kérőimáinkban.

„A helyes imádság tehát a meghallgatás módját is 
Isten tetszésére bízza. Amennyiben az imádság a hit 
imádsága Jézus Krisztus kegyelmében az üdvösségért, 
amely Benne nyilvánvalóvá és maradandóvá lett, annyi
ban minden imádság „Krisztus nevében” mondott imád
ság.” (K. Rahner)

1.3. A kérő személyének méltatlansága

Az emberi viszonylatokban elhangzó kérések mindig 
valamilyen mérlegelést tartalmaznak. A közel azonos 
pozícióktól a szélsőségesen kiszolgáltatottakig mind
egyiknél azonos nagyságrend alapján ítéljük meg a részt
vevőket. Az imádság esetében alapvetően más a hely
zet. A Krisztus nevében kért imákban kifejeződnek az 
imádkozó alábbi gondolatai: „Engedetlenségem tudatá
ban nem mertem volna szükségemben Hozzád fordulni. 
Én inkább büntetést érdemiek, mint imádságom meg
hallgatását. De Jézus bátorított fel, hogy kérhetlek és 
rettegés nélkül szólhatok. Azért most ne reám nézz vizs
gáló szemeddel, ne ítélj meg, hanem Érette hallgasd 
meg könyörgésemet” (Ordass után)

A fenti látásmódban valós méltatlanságunk tényén 
kívül az igazi evangélium adta reménységünk mutatko
zik meg.

2. „...dicsőíttessék az Atya a Fiúban"

A mai ember számára talán kevésbé érthető az az 
eseménysorozat, ahogy az evangéliumok a Fiú dicsősé
gét szolgáló hagyományokat megőrizték. Az Atya kije
lentései, melyekben Jézust fiának nevezi, a körben ál
lóknak a szinte hihetetlen tények tudomásul vételéhez 
voltak szükségesek. Ahogy az evangélisták beszámolói
ban visszatükröződnek ezek az események számunkra 
is tanúsító hatásúak. Az igében elhangzó mondatok 
azonban más megközelítésben mutatják meg a doxa

„tranzitív” értelmét, vagyis az Atya és a Fiú egymás 
iránti immanens tiszteletét: az Atyát dicsőíti a Fiúban a 
Krisztus nevében kérőember által megtapasztalt betelje
sülés.

Miért szükséges a dicsőség hangoztatása a világ és 
benne a mi teremtőnknek, a szentnek, a tökéletesség 
mindennél magasabbrendű megtestesítőjének relációjá
ban? Nem Ő szorul erre. (L. Zsolt.111. és Zsolt 147.1.) 
A mi látásunk nem nélkülözheti az objektív isteni tel
jesség átélését és annak kifejezését. A dicsőítés az egész 
írásos hagyományon az Istennel megélt különleges kap
csolatként jelenik meg. Az Újszövetségben mindez a 
Jézus Krisztusban megtörtént isteni önközlésben válik 
teljessé.

3. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat

A kiválasztott, igeszakasz utolsó mondata egy új gon
dolatmenet első kijelentése. Ez egyrészt szabadságot ad 
a két rész tartalmi összekötésére (pl. Karner K.: A test
té lett ige), másrészt azonban új távlatokat nyit a „túl
part” gazdag mondanivalóján keresztül.

A szeretet, mely Jézusra irányul, közel áll a hit fo
galmához. Az érzelmekre hivatkozik, de nem keverhető 
össze az emberek közötti szeretettel. Ez a szeretet a 
magát feláldozó Krisztus áldozatának tudatos elfogadá
sa, az örömhír megélése. Mindez azonban a Szentlélek 
ajándékozta hitnél nem kevesebb, azt magában hordoz
za. A „kegyelemből hit által” való megigazulás gondo
lata teljesedhetik ki ezáltal, s válhat evilági tetteinkben 
iránytűvé. A hit gyümölcse - mely ez esetben a Krisz
tus-szeretet következménye - a cselekedet. Olyan csele
kedeteké, melyek Krisztus parancsolatait követik, me
lyek méltóak életművéhez.

4. Az újév

Új év küszöbén az elhangzó igeszakasz bíztatást, ön- 
megismerést segítő gondolatokat és útmutatást ad. Bíz
tatást az ígérettel, hogy az Ő nevében elmondott kéré
seink megvalósulnak. Az önmegismerést segítő gondo
latokat a tudatunkat formáló kérdésekkel, melyek a ké
réseink során megtapasztalt isteni dicsőségből fakadnak. 
Útmutatást, mely az Iránta érzett szeretetünk arányá
ban parancsolatainak megtartására ösztönöz mindnyá
junkat.

Kérjük az Ő nevében, hogy a bíztatásban megtalál
juk azt az örömhírt, az Atya dicsőítésében Benne rejlő 
magunkat, az útmutatásban az értelmes és boldog éle
tet, hogy Hozzá találjunk!

Koczor Zoltán

Kedves jó Úristen
Add kegyelmedet, hogy mindig helyesen értsem igé

det és méginkább add azt, hogy szerinte éljek és min
dent így cselekedjem

Nézd Uram Jézus Krisztus! Te igazán jól tudod, hpgy 
nem elég az én tudományom dicsőségedet felfogni. Ám
bár én még azt sem bánom, ha egy betűt sem értek 
abból, amit olvasok, csak azt add meg, hogy dicsősé
gedre éljek. Add, hogy az írásból annyit értse le, ameny- 
nyi hasznos nekem és ami a Te dicsőségedet szolgálja. 
Ámen (Mk 4,2-20)

Jó Istenem!
Világosítsd meg igédet szívünkben, tedd fényessé, ra

gyogóvá, világossá és forróvá,, hogy valóban vigasztalást 
és örömet nyerjünk belőle. Ámen (Jn 3,16)

Krisztusunk, Kedves Urunk és Mesterünk! Te feltár
tad előttünk igéd igazi értelmét. Gyarapítsd, erősítsd ige
értésünket é? segíts abban, hogy aszerint éljünk és cse
lekedjünk. Ámen (Lk 8,4-15)

(Imádkozzunk együtt Lutherral ma is 
című gyűjteményből. Bp. 1983)
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Gyülekezeti szolgálat 
-  lelkészi közélet

SCHULEK MÁTYÁS iskolaigazgató:

Újra régi otthonában a Deák téri Evangélikus Gimnázium
1991 őszén beszélgetésre hívta egyházunk elnöksége 

azokat a fasori tanárokat, akik érdeklődtek, felelősséget 
éreztek a Deák téri iskola jövője iránt. Az idősebb nem
zedék kiállt az egynemű iskola mellett, azaz hogy a De
ák téri iskola visszakerülése után újra lánygimnázium, a 
Fasor pedig fiúiskola legyen. A fiatalok viszont igen ha
tározottan a koedukáció mellett törtek lándzsát. Gyapay 
igazgató úr nem foglalt állást egyik fél mellett sem, 
mondván, hogy ugyanannyi érvet lehet felsorakoztatni a 
koedukáció mellett, mint ellen. Mindenki elvetette azon
ban még a gondolatát is annak, hogy a Deák tér algim
náziuma legyen a Fasornak. (Hogy ez az ötlet kitől szár
mazik, és hogyan vert gyökeret a külföldön élő fasori 
öregdiákok között, az máig sem derült ki.) Ez a meg
oldás ellene szól a nyolcosztályos gimnázium mellett 
szóló érveknek, annak, hogy ne kelljen bizonyos tárgya
kat kétszer elkezdeni -  még ha magasabb szinten is 
annak, hogy tíz éves kortól érettségiig egyetemet vég
zett tanárok tanítsanak, szerencsés esetben ugyanaz a 
tanár 6-8 éven át.

Jómagam amellett érveltem, hogy mindkét iskola le
gyen koedukált, s ha kell különbségnek lennie a kettő 
között, akkor az az adottságokból következően az le
gyen, hogy a Fasor többet tud nyújtani nagy előadói és 
szertárai révén természettudományokból, míg a Deák 
tér a kevésbé terem- és felszerelés-igényes tárgyakra, a 
nyelvekre, humaniórákra tud jobban koncentrálni. A 
másik érvem az volt, hogy míg a Deák tér legföljebb 60 
diákot tud fölvenni évfolyamonként, addig a Fasorban 
135 diák volt egy-egy évfolyamon. Manapság, amikor 
országosan több lány van a gimnáziumokban, mint fiú, 
ez a Deák tér esetében a helyekért való tülekedést, sok 
megfelelő eredményű diák elutasítását eredményezné, 
míg a Fasorban vagy az evangélikus tanulók arányának 
zuhanását, vagy a színvonalét. Egyik sem kívánatos. Az 
érvek meggyőzőnek tűntek, legalábbis eddig, mert je
lenleg még mindkét iskola koedukált, bár ezt az öreg
diákok egy része mindkét iskola esetében ellenzi.

Amikor néhány héttel később -  nagy meglepetésem
re -  a Deák téri Evangélikus Gimnázium szervezői-igaz
gatói tisztségével bíztak meg, az első eldöntendő dolog 
a tanterv kérdése volt. Kézenfekvőnek látszott, hogy a 
Fasor számára már engedélyezett óratervre üttessünk 
még egy minisztériumi pecsétet, így elkerülve az időhú
zó vitákat, az esetleg hosszadalmas engedélyeztetési el
járást. Referenciának is jó volt a Fasorban bevált óra
terv.

A Sütő utcai iskolával, az V. kerületi önkormányzat
tal és a többi hatósággal való tárgyalásaink másfél ke
serves éve Sólyom Jenő cikkében olvasható. Itt csak 
annyit, hogy teljesen jogosak voltak azok az észrevéte
lek -  különösen a Deák téri gyülekezet részéről -, hogy 
egyházivá lesz-e egy liberális szellemű iskola attól, hogy

evangélikus igazgatót neveznek ki az élére, aki hoz még 
magával 5-6 evangélikus tanárt egy ötvenfős tantestület
be. Hány évnek kell eltelnie, amíg valóban magáénak 
mondhatja egyházunk ezt az iskolát, s addig mennyi 
őrlő, idegeket rágó vita, feszültség vár az érdekeltekre? 
Istennek legyen hála azért is, hogy nem került sor erre 
a megoldásra. Különösképpen mivel a szemünk előtt 
mindig egy olyan szellemű és lelkiségű iskola lebegett, 
amilyenről Dóka Zoltán és Zászkaliczky Péter írt még 
1989-ben, a Fasor indulása előtt, a Diakóniában, illetve 
a Lelkipásztorban. Egy olyan iskola, amelyik szorosan 
kötődik az evangélikus egyházhoz, a lutheránus szellem
hez, még lehet korszerű, még nem jelent valamiféle elíté
lendő fundamentalizmust.

Decemberben meghirdettük a felvételt, kiírtuk a ta
nári pályázatokat. 1992. szeptemberében megindítottuk 
az oktatást az Aranytíz Ifjúsági Centrumban, ahol 
végülis igen családiasán, otthonosan éreztük magunkat. 
Szeptember végére állt be a diáklétszám: 57 tanuló két 
osztályban, közülük 47 evangélikus. A tantestületnek 
négy főállású tanára volt -  közülük 3 evangélikus -, két 
félállású és néhány óraadó. Testvéri segítséget kaptunk 
a Fasortól: heti egy testnevelésórát és egy kémiaórát 
tarthattunk igazi tornateremben és igazi kémia előadó
ban.

A tanév folyamán jött létre az iskolát „közvetlenül 
irányító és segítő választott testület”, az Igazgatótanács, 
amely „gyakorolja a fenntartó önkormányzati testület 
által ráruházott jogokat.” Az oktatási intézményekről 
és a hitoktatásról szóló törvény előkészítésében részt vet
tünk, így ismertük az alapkoncepciót, s annak megfele
lően jártunk el minden kérdésben még a törvény elfo
gadása és életbeléptetése előtt.

Iskolánk igazgatótanácsában a Deák téri gyülekezet 
5 fővel: az igazgató lelkésszel, a felügyelővel és három 
presbiterrel képviselteti magát, a budai és a pesti egy
házmegye 1-1 lelkésszel és 1-1 nem lelkésszel, míg a 
Déli egyházkerületet Harmati Béla püspök és Sólyom 
Jenő felügyelő képviseli, két küldött van az Országos 
Egyháztól, egy az V. kerületi önkormányzattól, ezen kí
vül az igazgatóság, a tantestület, a szülők és a volt di
ákok választott képviselői teszik teljessé ezt a döntést- 
hozó testületet. A folyó ügyek irányítására, kisebb 
horderejű döntések meghozatalára a szűkebb körű -  
könnyebben összehívható -  Intézőbizottság szolgál. Az 
iskola mindennapos életét, belső ügyeit a Szervezeti és 
Működési Szabályzat irányítja, ami lényegében hasonló 
a többi gimnáziuméhoz: jogok és kötelességek demo
kratikus rendszere, ahol a szülők és a tanulóifjúság vé
leményének kikérése után a döntések jelentős része a 
tantestület kezében van.

Mivel határozott kívánság volt a nyolcosztályos gim
názium elindítása, azonnal döntenünk kellett a tanterv
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kérdésében. Mivel egy négy-öt fős tantestület nem al
kalmas önálló tanterv elkészítésére, és a fasori még mes
sze volt a késztől, elfogadott, bevezetett tantervet ke
restünk. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázi
umának tanterve alkalmasnak látszott az átvételre-adap- 
tációra, s mellette szólt az is, hogy 20-25 más iskola is 
ezt használja már, köztük a Soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnázium. A Radnóti biztosítja a tan
könyveket és a szakmai tapasztalatcserét is. És minél 
többen veszik át ezt a tantervet, annál könnyebb az 
átjutás más városban levő iskolába, annál hamarabb vár
hatók színes szép nyomdai kivitelű tankönyvek.

Az Igazgatótanács azon az ülésén, amelyik végülis 
zöld utat adott a nyolcosztályos tagozat indításának, 
meggondolkoztató ellenérvek is elhangoztak. Vajon 
tényleg a nyolcosztályos gimnáziumé a jövő? Nem az 
idősebb generáció nosztalgiája van elsősorban e törek
vés mögött? Ha az állam a hatosztályos gimnáziumot 
preferálja, nem kellene inkább nekünk is erre töreked
nünk? Még súlyosabb ellenérv volt a főváros környéké
ről bejáró tanulók kérdése: tizenötéves gyerekeknek már 
megengedik szüleik a naponkénti bejárást vagy a kollé
giumi bentlakást, tízéveseknek aligha. Márpedig szép 
számmal vannak bejáróink még Szentendréről, Vácról 
is, és ezek a tanulóink igen értékes részét jelentik, akik
ről nem szabad lemondanunk. Időnk van a kérdés meg
vitatására, megoldás keresésére, hiszen még az 1996/97- 
es tanévben is indítunk első osztályt a négyosztályos 
tagozaton.

A tantestület jelenleg mintegy 25 főből áll, túlnyomó 
részük evangélikus egyházunk tagja. Más felekezetű ta
nárt is alkalmazunk, ha nincs megfelelő evangélikus pá
lyázó. Tanulóink többsége is evangélikus. Más felekezetű 
jelentkezők közül csak a legjobbakat vesszük fel, így 
azok osztályainkban bizonyos húzóerőt jelentenek. Ami
hez azonban a legszigorúbban ragaszkodunk, az a lelké- 
szi vagy hitoktatói ajánlás. Nem veszünk föl megkeresz- 
teletlen, hittanórára nem járó, gyülekezethez nem kötő
dő tanulókat, még ha színjelesek is. Nem vettük föl azt 
a tanulót sem, aki április 9-én beadott jelentkezési lap
jához mellékelte a hitoktató igazolását arról, hogy már
cius 11. óta járt hittanra. Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy megkérjem a lelkésztestvéreket, ne adjanak lelké- 
szi ajánlást megkereszteletlen, hittanórára nem járó, egy
házunk iránt egyáltalán nem érdeklődő tanulóknak, 
amint arra sajnos volt több példa.

Még néhány szót iskolánk profiljáról. Általános 
tantervű gimnázium vagyunk, a Fasor illetve a Radnóti 
adaptált tanterve szerint tanítunk. (A hittan mindkét ta
gozatban minden tanuló számára kötelező heti két órá
ban, felekezeti hovatartozástól függetlenül.) Ez azt je
lenti, hogy megtanítunk minden tantárgyból mindent,

amit a törvény előír a gimnáziumok számára. Ezen fe
lül némi többletet nyújtunk az olyan méltánytalanul hát
térbe szorított történelemből s a Kodály Zoltán hazájá
ban olyan ijesztően alacsony színvonalú énekoktatásban 
-  külön súlyt helyezve az egyházi énekre és zenére -  és 
a mindenki számára kötelező angol és német nyelvok
tatásban, ahol több évtizedes lemaradást kell pótolnunk. 
Bízunk abban, hogy tanulóink többsége az érettségi ide
jére mindkét nyelvből eljut a nyelvvizsga szintjére. Meg
felelő számú érdeklődő esetén más nyelvekből is indí
tunk délutáni tanfolyamokat. Amint anyagi lehetősége
ink megengedik a gépi berendezések megvásárlását, a 
korunkban már nélkülözhetetlen számítógépkezelést is 
oktatni fogjuk.

Nagy szerepet szánunk az énekkarnak, ami a gyüle
kezetekkel való kapcsolattartás egyik fontos eszköze le
het. Szívesen ellátogatunk majd budapesti és vidéki gyü
lekezeteinkbe, hogy énekkel, szavalattal szolgáljunk.

Iskoláink anyagi helyzetéhez tartozik, hogy 1952-ben 
egy jól felszerelt gimnáziumot vettek el, s most csak a 
csupasz falakat kaptuk vissza. A könyvtár és a szertá
rak felépítését a nulláról kellett elkezdenünk. De ha 
valami titkos raktár mélyéről elő is kerülne az akkori 
teljes felszerelés, az akkor is elavult lenne, 40 év fej
lesztése, beszerzése akkor is hiányozna. A könyvtár az 
a terület, ahol gyülekezeteink segítségére nagyon számí
tunk. Már néhány nagyon szép kezdeményezésről szá
molhatok be: örökségből 4-500 kötetes igen értékes 
könyvtárat és gazdag hanglemezgyűjteményt kaptunk, 
egy idős orvos 60-80 kötetet adott a könyvtárából, egy 
lelkész örökösei száznál több kötettel gyarapították 
könyvtárunkat ezen a nyáron, egy volt diák értékes mű
vészettörténeti sorozatait ajánlotta fel néhány napja. 
Minden ajándékkönyvbe beírjuk az ajándokozó nevét, 
nem azért, hogy az illető hiúságát legyezgessük, hanem 
hogy a könyveket használók tisztelettel gondoljanak ál
taluk nem is ismert pártfogóinkra, s hogy természetes 
legyen majd számukra is az alma mater, a szeretett 
iskola iránti hálának az ilyen módon történő kimutatá
sa.

Iskolánkat nem kötik szoros, szigorú, megszentelt ha
gyományok, hiszen nem ott folytatjuk, ahol 1952-ben 
abbamaradt. Az államosítás előtt mindössze húsz évig 
volt leánygimnázium, azelőtt leánypolgári, még koráb
ban fiúgimnázium volt. így magunk alakítjuk ki új ar
cunkat, ami nem megy máról holnapra. Olyan iskolát 
szeretnénk, amelyre egyházunk szeretettel és büszkén 
tekintene tanulmányi és nevelési eredményei, de 
méginkább szelleme, az evangélikus egyházhoz való hű
sége miatt. Hadd ajánljam tanulóinkat és tanárainkat, 
minden munkánkat gyülekezeteink imádságos szereteté- 
be.

SÓLYOM JENŐ:
Mielőtt a gimnázium kapui megnyíltak

Amikor most - a szerkesztő kérésére - a Budapest De
ák léri iskola újra indításáért folytatott küzdelem törté
netét próbálom összefoglalni, az írott sajtó és a televí
zió éppen egy másik iskola, a dabas-sári katolikus álta
lános iskola körül kialakult helyzettel foglalkozik na
ponta, tovább gerjesztve az indulatokat. Bár alapvetően 
más volt a helyzet, s a vita sem ilyen éles, valami ha
sonlót éltünk át az elmúlt években a Deák tér körül. 
Miután ott a viharok elcsitultak, az iskola sorsa rende
ződött, érdemes visszatekinteni az egész folyamatra, s 
magunk és a következő nemzedékek számára is doku
mentálni, hogyan is jutottunk el oda, hogy 1993. augusz
tus 29-én megtarthattuk az ünnepélyes évnyitót, melyen há
lát adhattunk azért, hogy az iskola régi épületében 
megindulhat újra az evangélikus nevelés, tanítás.

Igyekszem minél inkább csak a tényeket felsorolni, 
anélkül, hogy feltételezésekbe bocsátkoznék a háttér
ben meghúzódó erőket illetően. Szociológusnak való fe
ladat azt megvizsgálni, miért viselkedett egészen más

képp a Deák téri iskola tanári kara, mint a bonyhádi, 
nyíregyházi vagy soproni; milyen szerepet játszott az ön- 
kormányzat; mennyire adódott mindez a főváros-vidék 
különbségéből (bár a Viharsarokban, Orosházán és Bé
késcsabán is erős kampány folyt az evangélikus gimná
zium ellen); vagy azt, milyen befolyások érték a szülő
ket. Szerepet játszhatott a szülők különleges társadalmi 
tagozódása, hiszen a Deák téri iskolába járó gyerekek 
mintegy fele nem az iskola körzetéből jött, csak a szü
lők dolgoztak belvárosi hivatalokban, s hozták maguk
kal gyermeküket. Az időtényezőt is vizsgálni lehetne, 
hogyan módosult a közhangulat a 89-90-es fordulathoz 
képest, már a következő választásokra készülve. Min
dennek az elemzése nélkül is talán érzékeltetni tudom, 
mennyi gondot, izgalmat okozott az elmúlt években ez 
az iskola, s miért vagyunk ma tele örömmel és hálával.

A kapuk kinyílásának történetét ott kell kezdeni, 
amikor az iskola kapui bezárultak az evangélikus egy
ház előtt. Közismert, hogy az 1948-as iskolaállamosítás
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alól néhány egyházi középiskolát kivontak. Az evangé
likus egyház és az állam között megkötött egyezmény 
-  egyebek között -  kimondta, hogy a Fasori Fiú- és a 
Deák téri leánygimnázium egyházi iskolaként működ
het tovább.

Ezt azonban, mint annyi más ígéretet, az akkori ál
lam csak rövid távú taktikai engedménynek tekintette. 
Négy évvel később, 1952. június 26-án Dezséry László, 
mint püspök, és Djxrvas József mint felügyelő, megálla
podást írt alá az Állami Egyházügyi Hivatal és a Köz- 
oktatásügyi Minisztérium képviselőivel a „Bányai Evan
gélikus Egyházkerület által felajánlott" gimnáziumok át
adásáról. E szerint az evangélikus egyház „a Sütő utcai 
evangélikus gimnázium teljes felszerelését térítés nélkül átad
ja az állam részére. ”

Az iskolaépület tehát nem került államosításra, ez 
minden későbbi tárgyalás során megerősítést nyert. A 
tulajdoni lapon is csak annyi változtatás történt később, 
hogy az önállósodó hét pesti egyházközség között egyen
lő arányban osztották meg a tulajdonjogot. Egy 1962- 
ben kelt megállapodás szerint az V. kerületi Tanács Ok
tatási Osztálya havi 1200,- Ft használati díjat térített a 
Pesti Evangélikus Egyháznak. Ezen kívül külön térítés 
ellenében használták a Deák téri parókia-épület föld
szintjének egy részét is. A leánygimnázium azonban 
megszűnt, az épületben állami általános iskola műkö
dött.

A Fasori gimnázium újraindításáért vívott küzdelem 
közben a Deák téri iskola ügye a háttérben húzódott 
meg, bár az első szándéknyilatkozat annak újra egyházi 
kézbe vételéről még 1989-ben született. Komolyan azon
ban csak akkor kerülhetett szóba további egyházi isko
lák indítása, amikor a volt egyházi ingatlanok tulajdoni 
helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. tör
vény megjelent. Ennek alapján igényelhettük vissza a 
Deák téri iskola használati jogát is.

Az 1991-ben hivatalosan benyújtott első listán, ha 
nem is az első helyen, ott szerepelt a Sütő utcai épület 
is. Az év júniusában megtörtént az első találkozás Har
mati Béla püspök és a tanári kar között. Ezt augusztus 
végén követte egy második megbeszélés. Ha nem is volt 
kitörő öröm a tanárok részéről, úgy látszott, megértés
sel fogadják az egyház törekvéset az iskola vissza- 
egyháziasitásával kapcsolatban.

Közben a Deák téri Evangélikus Leánygimnázium volt 
Növendékeinek Baráti Közössége is sürgette az iskola új
raindítását, felajánlva segítségüket. A további tárgyalá
sokban és az iskola beindításával kapcsolatos feladatok 
végzésében valóban jelentős szerepet játszott több volt 
növendék is.

Ilyen előzmények után 1991. szeptember 30-án Har
mati Béla hivatalos formában is bejelentette az V. ke
rület polgármesterének a Magyarországi Evangélikus 
Egyház szándékát, hogy a Sütő utcai épületben az 1992- 
93. tanévtől kezdődően egyházi nyolcosztályos középis
kolát kíván működtetni, felajánlva, hogy „a jelenlegi ta
nulókat és a tantestület tagjait, mindazokat, akik erre 
hajlandók, készek vagyunk átvenni”.

Az önkormányzattal folytatott tárgyalások eredmé
nyeként a fentiekkel összhangban lévő szándéknyilatko
zatot írt alá 1991. október 31-én az Evangélikus Egyház 
nevében Harmati Béla püspök, Budapest Belváros Ön- 
kormányzata nevében pedig Mihályi Gábor polgármes
ter. Abban is megállapodtak, hogy az általános iskola 
osztályainak kifutása mellett folyamatosan épül ki a 8 
osztályos gimnázium.

Ekkor egy ideiglenes egyházi iskolaszervező bizott
ság alakult a Deák téri iskola ügyének intézésére. Eb
ben a Déli Egyházkerület, a Deák-téri gyülekezet és a 
volt növendékek képviselői vettek részt. Az ősz folya
mán a bizottság tagjai többször találkoztak az iskola 
képviselőivel. Az iskola igazgatója készségesnek mutat
kozott, az iskola működésével kapcsolatos személyi, tár
gyi és anyagi kérdésekről korrekt tájékoztatást adott. 
Olyan dokumentumokat is átadott, mint az osztályok 
elhelyezése, a tanulók és a tanári kar összetétele, az 
iskolafenntartás költségei. Úgy tűnt, mintha a soproni, 
nyíregyházi vagy bonyhádi példához hasonlóan sima, bé
kés átvétel történhetne, hasonló feltételekkel. Javasla
tunk szerint a régi osztályok kimenő formában marad
hattak volna, számukra a hitoktatás sem lett volna kö
telező, csak az újonnan felveendő gyerekek kiválasztása 
történt volna az új, egyházi vezetés irányításával. Ki

sebb problémát jelentett az általános iskoláról a nyolc- 
osztályos gimnáziumra való áttérés, de kompromisz- 
szumként szó lehetett arról is, hogy a nyolcadikat vég
zettek valamiféle előnyben részesüljenek a helybeli to
vábbtanulásnál.

A békés megoldás reményében november végén a 
bizottság levélben kereste meg a Deák téri Általános 
Iskola minden tanárát. Az átvételi szándék és a remélt 
menetrend ismertetése után a levél az elvárásokat is 
felsorolta:

,, - Az Evangélikus Egyház nevelési törekvéseit fogadják 
megértéssel és támogassák az iskola átszervezését.

- Tekintsék legfontosabb feladatuknak, hogy művelt, fele
lősségteljes, becsületes és közösségi beállítottságú, hazafias 
magyar fiatalokat neveljenek.

- Tartsák természetesnek a tanulók szabad vallásgyakorla
tát, fakultatív hitoktatásra járását.

- Tartsák tiszteletben az egyházi ünnepeket.
- A kísérleti tanterv fokozatos kidolgozásához és beveze

téséhez adjanak segítséget.
- Az iskolához pályázat útján kerülő új tantestületi tagok

kal igyekezzenek kölcsönös, gyümölcsöző viszonyt kialakíta
ni. ”

Minden tanártól kértük, hogy a fentiek tudatában nyi
latkozzon, részt kíván-e venni ebben a munkában. Egy
ben, felmérésként, megkérdeztük tőlük, tagjai-e valame
lyik egyháznak.

Csak találgatni lehetne, mi zajlott le a tanárok kö
zötti megbeszéléseken e levél kézhezvétele után. Tény, 
hogy az előzetes megbeszélések nem igazán ellenséges, 
megértőnek mutatkozó légköre után meglepetésként ért, 
hogy december 4-én a tanárok válaszukat egy ügyvéd 
útján közölték. Az önkormányzattal aláírt szándéknyi
latkozatot jogilag elégtelennek nyilvánították, levelün
ket alkalmatlannak találták arra, hogy annak alapján 
döntsenek. Különös módon úgy értelmezték a törvényt, 
hogy az egyháznak nem az iskola fenntartó önkormány
zattal, hanem közvetlenül az iskola igazgatójával és ta
nári karával kell megállapodásra jutnia. Ez az alapállás, 
hogy - az önkormányzati döntések ellenében is - köve
teléseket támaszthatnak az egyházzal szemben, minden 
további tárgyaláson tapasztalható volt. Ebben a levél
ben fogalmazódott meg először az a követelés, hogy az 
iskola jusson csereingatlanhoz. 1992. januárjában még 
újabb kísérlet történt arra, hogy a pedagógusokkal szót 
értsünk, de merev elutasításban részesült minden komp
romisszumos ajánlat. Azt hangoztatták, hogy egy olyan 
jól összeforrt kollektívát alkotnak, melyet nem szabad 
megbontani. Mivel a tanárok ragaszkodni akartak alsó 
tagozatos kollégáikhoz is, az az ajánlat is elhangzott egy
házi részről, hogy az épületben egyházi 12 osztályos is
kola működhetne. Az általuk képviselt értékekre hivat
kozva azonban ezt sem fogadták el. Amint kiderült, el
határozott szándékuk volt küzdeni azért, hogy egyben 
maradva - a régi vezetés alatt, de új épületben - foly
tathassák a tanítást.

Nem feladatom annak kutatása, milyen erők szer
vezték a további lépéseket, tény viszont, hogy a tanári 
kar követte a néhány hangos szóvivőt és hajthatatlan 
maradt. Napokon belül megindult a sajtókampány is. A 
Népszabadságtól a Beszélőig a legkülönbözőbb pártállá
sú napi- és hetilapokban jelentek meg az evangélikus 
egyház szándékát támadó cikkek. Az újságírók szerint 
a Deák téri általános iskola Budapest egyik legjobb is
kolája, ezt akarja tönkretenni az egyház, anélkül, hogy 
tényleges igény lenne egyházi iskolára. Szerintük az egy
háznak nincs sem nevelési programja, sem megfelelő 
pedagógus gárdája, egyházi vezetés alatt az osztályter
mek és a tanári szobák is üresen maradnának. Azt azon
ban akkor még senki sem próbálta kétségbe vonni, hogy 
az iskolaépület egyházi tulajdonban van. Az önkormány
zat is fenntartotta korábbi állásfoglalását a használati 
jog visszaadásáról, a tanári kar viszont ragaszkodott ah
hoz, hogy egyben maradhasson. Nem fogadtak el olyan 
megoldást, mely a gyerekeket és a tanárokat is a V. 
kerület különböző iskoláiban osztotta volna szét. Ezért 
Biszterszky Elemér, a Művelődési és Közoktatási Minisz
térium államtitkára közvetítésével 1992. január 30-án 
újabb szándéknyilatkozat született, mely szerint a Deák 
téri Evangélikus Gimnázium megindulhat ugyan 1992. 
szeptemberében, de egy évig ideiglenesen más helyen 
működik, amíg a fővárosi önkormányzat és a kerületi 
önkormányzatok segítségével valahol helyet nem talál

373



nak az általános iskolának. A főváros képviselője egy
VIII. kerületi épület átadását helyezte kilátásba, bár az 
ajánlat irreálisnak tűnt, s nem is lett belőle semmi.

Néhány nappal később, február 5-én az V. kerületi 
önkormányzat megerősítette, hogy „a Sütő utcai általános 
iskola épületét 1993. június 30-ig teljes egészében átadja az 
Evangélikus Egyháznak." Később az 1992-ben induló két 
elsős osztály szamára az Arany János utcában biztosí
tottak helyet. Úgy kezdődhetett el 1992. szeptemberé
ben az első tanév, hogy az évnyitón a saját gimnáziu
munk dísztermében vendégek voltunk.

Először csak a szokásos négyosztályos gimnáziumi 
tantervvel indulhatott az iskola. A 8 osztályos gimnázi
umi képzést a minisztérium 1993. szeptember 1-től en
gedélyezte. Az iskola oktatási-nevelési munkájában az 
első évben mindössze néhány tanár vett részt. Erről, s 
az oktató-nevelő munka távlatairól Schulek Mátyás igaz
gató cikke szól részletesebben.

Az év decemberében az Országos Presbitérium meg
választotta minden egyházi gimnázium igazgatótanácsát. 
A Deák téri gimnáziumé 1993. február elején alakult 
meg, akkor lettem az Igazgatótanács elnöke. Egyik első 
feladatunk az volt, hogy az V. kerületi önkormányzat
hoz, mint az általános iskola fenntartójához forduljunk, 
emlékeztetve őket az átadás közelgő határidejére, s kér
ve a polgármestert, hogy az átadás-átvételi eljárás elő
készítésére jelöljön ki megbízottat. Az Evangélikus Egy
ház részéről dr. Inotayné Lukáts Judit kapott felhatal
mazást az átvétel gyakorlati intézésére. Végülis reá sza
kadt a legtöbb munka az épülettel kapcsolatban, ezt 
nagy lelkesedéssel, szakértelemmel végezte.

Közben az általános iskola sem tétlenkedett. A leg
különbözőbb, néha fantasztikusnak tűnő elképzelések 
bukkantak fel. Például a IX. kerület felajánlott egy le
pusztult épülettömböt. Egy szülő az előzetes terveket el 
is készítette, hogy ott egy 12 osztályos új iskolát alakít
sanak ki. Ennek alapján, a szándéknyilatkozatra hivat
kozva, szerettek volna az V. kerülettől, a fővárostól és 
a minisztériumtól 300 milliós anyagi támogatást kapni. 
Még februárban Marschall Miklós, a főváros főpolgár
mester-helyettese össze is hívott egy egyeztető tárgya
lást. Itt már teljesen világossá vált, hogy mi melléksze
replői vagyunk egy olyan küzdelemnek, melyben az is
kola saját fennmaradásáért harcol az állami, önkormány
zati testületekkel szemben. Szóban mindejiki támogatta 
a terveket, csak pénzt nem akart adni. Érezhetően az 
V. kerület szívesen megszabadult volna az iskolafenn
tartás költségeitől, de ezt nem merték kimondani. Kife
lé mégis úgy jelent meg, mintha az egyház követelése 
okozná a problémát. A tárgyaláson azt szerették volna 
elérni, hogy mi járuljunk hozzá egy esetleges további 
egy éves halasztáshoz a költözést illetően, vagy legalább 
az épület részbeni megosztásához, „ideiglenesen” közö
sen használva az épületet. Mi ott ebbe nem egyezhet
tünk bele, mégis a televízióban tévesen ez hangzott el 
Sáska Géza, a főváros képviselője részéről.

Az ún. tömegtájékoztatási eszközökön keresztül nem 
ez volt az egyetlen félretájékoztatás. Ez év elejére újra fel
erősödött a sajtókampány. Ismét megjelent az, hogy az 
egyháznak fogalma sincs arról, mit kell egy iskolában 
csinálni. Röviddel az egyházi iskolai törvény zsinati el
fogadása előtt ezt írták: ,,és ami a lényeg: mindezt nem sza
bályozza semmiféle törvény. ” Egy másik cikk szerint a

Deák téri Általános Iskola pert akart indítani annak 
megállapítására, hogy az iskola több mint 30 éves hasz
nálatával az épület állami tulajdonná vált, ezért az egy
ház csak akkor kaphatja azt vissza, ha annak ellenérté
két az egyházi ingatlanok ügyét intéző kormánybizott
ság az evangélikus egyház keretéből az V. kerületnek, 
így közvetve az iskolának megítéli, hogy abból új épü
letet vásárolhassanak.

Az általános iskolába járó gyerekek szülei alapítványt 
hoztak létre „A Deák téri Iskola Fennmaradásáért” cím
mel. Az akkori hangulatra jellemző az alábbi, a polgár- 
mesterhez írott egyik levelükből való részlet:

,,Ha Ön levelünkre saját, vagy bárki más hibájából nem 
válaszol a megadott időn belül, abban az esetben élünk törvé
nyes jogainkkal és sérelmeinket, aggályainkat, valamint az Ön 
esetleges közömbössége iránt érzett felháborodásunkat min
den létező fórumon (sajtó, rádió, televízió, stb.) a közvéle
mény elé tárjuk, melyre minden lehetőség adott számunkra."

Időközben a VIII. kerületben egy másik üres épület
re bukkantak. Az V. és a VIII. kerület önkormányzata 
közötti tárgyalások eredményeként májusban a VIII. ke
rület képviselő-testülete hozzájárult, hogy a volt Szlo
vák Gimnázium Orczy úti épületét legalább öt évre át
engedjék az iskola céljaira, de az V. kerület feladata 
maradt az épület tatarozásához szükséges pénz megszer
zése. Júniusban az V. kerület a költségvetés módosítá
sával meg is teremtette a fedezetet. A 150 gyerekre 
hivatkozva, akik vállalták, hogy az V. kerületből az 
Orczy útra járnak, 66 millió Ft-ot szavaztak meg. Ösz- 
szehasonlításként, a Deák téri Gimnázium támogatásá
ra 200 ezer forintot hagytak ióvp. Ezzel lehetővé vált, 
hogy a most már Deák Diák Általános Iskola néven 
szereplő iskola is új épületben kezdhesse meg a tanítást 
ősszel. Mivel egy üresen álló épületbe költöztek át, ter
mészetesnek vették, hogy a Sütő utcai épület minden
?nozgatható berendezését összecsomagolják és átvigyék, 
gy az egykor teljesen felszerelt iskola helyett egy üres 

épületet kaptunk vissza, de mégis a sajátunkba költöz
hettünk. Számítva erre a helyzetre, volt akkora tartalék- 
keret, melyből az iskola beindításához szükséges mini
mális felszerelést (asztalokat, székeket) meg lehetett ven
ni.

Az utolsó pillanatban még zavart keltett, hogy az V. 
kerület Művelődési Osztálya osztályvezetője nevében 
olyan levél ment ki május 13-án minden szülőhöz, mely
ben közlik: „Tudomásunk szerint az Evangélikus Egy
ház a Nyolcosztályos Gimnáziumában az első évfolya
mon (Alt.Isk.S.oszt) világi osztályt is kíván indítani az 
1993/94. tanévben. Ha Ón ezt az iskolát választja gyer
meke továbbra is a Sütő utcai épületben folytathatja 
tanulmányait.” Mielőtt tiltakozni tudtunk volna, az al
talános iskola tanárai állították le az akciót, nehogy el
veszítsék diákjaikat.

Az átadási folyamat lezárásaként a Belváros-Lipót- 
város Polgármesteri Hivatala augusztus 12-én ünnepé
lyes keretek között lemondott a Sütő utcai épületre vo
natkozó negyven éves bérleti jogáról, és birtokba en- 
edte az ingatlan tulajdonosát, a Pesti Evangélikus Egy- 
ázat, vállalva még egy utolsó tisztasági festés költsége

it. Ezzel véglegesen megnyílt a kapu arra, amivel cik
kemet kezdtem, hogy az ünnepélyes templomi hálaadó 
istentisztelet és évnyitó után a gyerekek birtokba ve
hessék az épületet.

DR. REUSS ANDRÁS dékán:

Az evangélikus teológiai képzés helyzete
-  Tanévzáró beszéd (1993. június 19.) -

Egy akadémiai tanév végén számot adva az evangé
likus lelkészképzés helyzetéről az 1992-93-as tanulmá
nyi évben, hasznos nemcsak a jelenlevőket, hanem saját 
magunkat is emlékeztetni arra, hogy a lelkészképzés az 
évszázadok során ismételten, helyesebben mindig is viták 
kereszttüzében állt. Kiragadott példaként emlékeztethe
tek arra, hogy akár a 16. században a tridenti zsinat, 
akár e század hatvanas éveiben a II vatikáni zsinat a 
papképzés átfogó rendezését, megújítását kiváltképpen 
való feladatának tekintette, amikor az egyház moderni
zálását tűzte ki céljául. A pietizmus atyja, Jákob Philip 
Spener 1675-ben kiadott „Pia desideria” c., a közelmúlt

ban magyarul „Istenfélő kívánságok” címen megjelent 
-  programadó iratában is előtérbe helyezte a lelkész
képzés megújítását, amikor kora egyházának tespedtsé- 
gével vette fel a harcot.

A magyar országgyűlés 1990. július 1-én életbe lé
pett határozata az Evangélikus Teológiai Akadémiát a 
hittudományi egyetemek közé sorolta és ezzel visszaad
ta azt a rangját, amelyért Magyarországon az evangéli
kus egyház és a pozsonyi, soproni, eperjesi teológiai aka
démiák már a 19. század eleje óta erőfeszítéseket tet
tek. Nem akarjuk elfeledni, hogy az előttünk jártak, akik 
a jelenlevők egy részének még tanárai is voltak, éppen
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70 évvel ezelőtt érték el a nagy célt, amikor 1923. feb
ruár 8-án legfelsőbb állami engedélyt nyert, „hogy a m. 
kir. Erzsébet Tudományegyetemen, az egyetembe való 
szerves bekapcsolással teljesjogú ágostai hitvallású evan- 
élikus hittudományi kar állítassék fel, úgy azonban, 
ogy az átmenetileg Sopron szab. kir. városban helyez

tessék el, biztosítván az evangélikus egyházat arról, hogy 
az egyetem meghallgatása után a viszonyok változásá
hoz képest az egyháznak a területi bekapcsolásra vo
natkozó kérelme is teljesíttetni fog” (idézi Kiss Jenő: 
Visszapillantás..., 6. old.).

A bárom évvel ezelőtti országgyűlési határozat, va
lamint a felsőoktatási törvény tervezetének az ország- 
gyűlés által megkezdett vitája ismét lendületet és aktu
alitást ad egyházunkon belül a lelkészképzésről folyta
tott eszmecseréknek.

A felsőoktatási törvény tervezete tükrözi egyrészt azt 
az állami készséget, mely a teológiát nem kívánja ideo
lógiai szempontok alapján kirekeszteni a tudományok 
közül, másrészt pedig tükrözi a regionális egyetemek 
illetve nagyobb egyetemi társulások létrehozására irá
nyuló állami törekvést. A törvény elfogadása után aka
démiánknak és egyházunknak fel kell majd mérnie a 
lehetőségeket, s megvizsgálnia, mennyiben lehetséges az 
1923-ban sok küzdelem után megindult hetven éves tra
díció továbbvitele, mennyibe folytatható az 1950-ben az 
Evangélikus Teológiai Akadémia kényszerű létrehoza
talával megkezdett hagyomány, vagy esetleg ismét tel
jesen újat kell kezdem. Ez alkalommal nincs mód a 
lehetőségek akár csak teoretikus felvázolására sem. A 
70 év előtti nemzedék vallomására figyelek: mivel a hit- 
tudományi kar tudja, hogy „feladata a teológiai tudo
mányok önálló művelése mellett az evangélikus egyház 
számára szükséges lelkészi gárda nevelése, azért áll meg 
szilárdan a biblikus hitvallási alapon és folytat reformá
tort teológiát már akkor, amikor ez az irányzat még 
csak kialakulófélben volt a külföldön. -  Ezt az irányt 
igyekszik megőrizni a jövő számára is, és mint állami 
teológiai fakultás is az egyháziasság legszigorúbb őre kí
ván lenni. ... Ezért őrzi a fakultás tanári kara féltő gond
dal az egyház hitvallási iratain át a Szentíráshoz vezető 
utat s ezért tekinthet munkájára az evangélikus egyház
egyetem is megnyugvással es bizalommal” (Kiss Jenő: 
Visszapillantás..., 18. old.). Elmondhatom, hogy az előt
tünk jártak vallomását a mai tanári kar magáénak tart
ja, szolgálatát hasonló szellemben kívánja elvégezni, és 
mindannyian szeretnénk, ha munkánkat egész egyházunk 
ugyanazzal a megnyugvással és bizalommal, segítőkész
séggel és imádsággal kísérné.

Az országgyűlés határozatával és a felsőoktatási tör
vény által lehetségessé váló esetleges új elrendezésben 
az érdeklődés középpontjába olyan kérdések kerülnek, 
mint intézményünk Új neve, a tanárok új címe, vagy a 
hallgatók új helyzete. Amilyen természetes és kézen
fekvő ez a gondolat, éppen olyan felületes és félre is 
vezető. Meggyőződésem, hogy a lelkészképzés, a teoló
giai képzés, és természetesen ma már hozzáteendő a 
hittan-tanárképzés is, felsőoktatásban való elhelyezése 
mindenekelőtt nem valamiféle ranglétrán való előnyö
sebb elhelyezkedést jelent, hanem hallatlanul nagy kihí
vást. Hiszen a magyar felsőoktatás szervezetétől való 
több mint négy évtizedes elszakítottság után választ kell 
adni a mai felsőoktatás, a mai tudományosság kihívása
ira. Ez a kihívás pedig nem szervezeti, címbeli, hanem 
elsősorban és mindenekelőtt a tudományos színvonal és 
igényesség kihívása. Nemcsak az Akadémiának, hanem 
az egyházunkban folyó lelkészi munkának is szüksége 
van erre a kihívásra.

Meglehet, gondolatban olykor egy rövid pillanatra 
foglalkoztat az egyetemi besorolással iáró cím és rang. 
Akadémiánk hétköznapjait azonban sokkal inkább a be
sorolásból ránk háruló kihívással való szembesülés jel
lemzi. Nem új feliratok és pecsétek, nem új levélpapí
rok és névjegyek, hanem a tudományos igényességnek 
megfelelő színvonal. Ez nem pusztán olyan kihívás, 
mellyel hallgatóinkat kell nekünk, tanároknak szembe
sítenünk: elsősorban nú szembesülünk vele, mi magunk 
igyekszünk mérlegre tenni munkánkat és módszerein
ket, és keressük a jót, s a jobbat. Amikor az elmúlt 
évek során -  más egyetemek példáját tanulmányozva -  
megfogalmaztuk a tanulmányokkal és vizsgákkal kap
csolatos részletes rendet és kézbe adtuk a Vademe- 
cumot, ezzel olyan rendet szabtunk, melyhez elsősorban

nekünk tanároknak, oktatóknak kell magunkat is fegyel
mezve következetesen ragaszkodnunk.

Egyházunk fórumain ismételten szóvá tettük, hogy a 
lelkészképzés a megnövekedett hallgatói létszám mel
lett megköveteli az oktatói gárda kibővítését is. Ha az 
előadó és hallgató, a vizsgáztató és vizsgázó alkalmi vi
szonyán túl akarunk emelkedni és eljutni a tanár és 
tanítvány intenzív és bensőséges kapcsolatára, akkor eh
hez sok idő, és feltétlenül több tanár szükséges. Ami
kor egyházunkban olyan nagy lelkészhiány van, mint 
éppen napjainkban, amikor annyi lelkészi állás betöltet
len, mint ma, amikor sok lelkész vállal már ember- 
felettinek tűnő szolgálatot a gyülekezetekben, akkor 
önző kérésnek tűnhet az Akadémia számára újabb erő
ket kérni. Mégis meg kell tennünk abban a meggyőző
désben, hogy nem pusztán egy intézményről, hanem a 
lelkészképzés ügyéről van szó, s ez a képzés nem állhat 
csak előadásokból és vizsgákból, hanem készülésből is, 
sok-sok beszélgetésből is, vitákból is, közös élmények
ből és közös szolgálatokból is. Meglehet, vannak olyan 
ismeretek és tapasztalatok, amelyeket csak a teológus 
hallgató tud megtanulni, de talán sohasem vagy alig tud
ja megtanulni a felavatott lelkész. Szeretném kifejezni 
köszönetemet kollegáimon túl mindazoknak, akik vál
lalták, hogy segítségünkre lesznek a teológiai képzés 
munkájában. Tartok attól, hogy hallgatóink nem is tud
ják mindig pontosan, milyen értékeket testesít meg az, 
akire csak úgy tekintenek, mint „egy tanárra”.

Kézenfekvőnek tűnhet az a javaslat: a teológiai ta
nárok terheiken úgy könnyítsenek, hogy semmiféle más 
szolgálatot nem vállalnak az Akadémia falain kívül. Er
re egyrészt azzal válaszolhatok, hogy egyházunk gyüle
kezetei, lelkészei, de sok világi fórum vagy éppen mé
dia is sokszor olyan szívós kitartással kérik szolgálata
inkat, amelynek nehéz, de talán nem is volna szabad 
ellenállni, másrészt nem tudjuk feledni, hogy evangéli
kus lelkészek voltunk, sőt, vagyunk is. Egyházunk öröm
mel veheti tudomásul, hogy a teológiai tanárok kész
séggel szolgálnak a gyülekezetekben és a közegyház
ban, s nem azt éreznék megbecsülésnek, ha a gyüleke
zeti szolgálattól és a közegyházi feladatoktól teljesen 
elszakadhatnának.

Eredménynek tudjuk, hogy az elmúlt tanévben létre
jöhetett Trajtler Gábor vezetése alatt az egyházzenei 
tanszék. Reméljük, hogy az Országos Presbitérium a kö
zeljövőben meghozza döntését a gyakorlati tanszék fő
állású tanárral való betöltéséről. Köszönjük, hogy szol
gálatra megkaptuk Bácskai Károly segédlelkészt.

Hallgatóinkat is egyre intjük szeretettel, hogy az 
„egyetemi polgár” rangját említve, ne a minden elköte
lezettség alól felmentett, hanem ellenkezőleg, a magát 
a tudomány művelésére elkötelezett emberre gondolja
nak. S a keresztyén ember szabadságánál se csupán ar
ra, hogy az „szabad ura mindennek, és nincs alávetve 
senkinek”, hanem arra is, hogy „a keresztyén ember 
készséges szolgája mindennek, és alá van vetve minden
kinek”. Azok a viták, amelyek a „kötelező” szó hasz
nálata körül folynak, csak részben érthetőek. Jogos le
hel a tiltakozás, ha mások tesznek igát a nyakunkba, de 
aki teológiai hallgatónak jelentkezett, az valamilyen sza
vakkal, de Krisztus követőjének vallotta, s nagyon re
mélem vallja is magát, s ő mondotta: „vegyétek fel az 
igámat” (Mt 11,29). Aki a lelkészi szolgálatra, vagy hit
oktatóként egyházi szolgálatra készül, annak részéről az 
a természetes, hogy Krisztusért kárba veszjpi hagy és 
szemétnek ítél mindent, hogy megismerje Őt és feltá
madása erejét (Fii 3,8-10). A „kötelező’’ szó ennek az 
életnek a leírására valóban teljességgel alkalmatlan. Ez 
az élet, ennek a Krisztusnak a követése sokkal inkább 
átfogja az ember egész életét, semhogy a „kötelező” 
dolgok felsorolásával meg lehetne határozni. Igen, baj, 
ha már azzal kellene érvelni, hogy kötelező, mert akkor 
már azt is kérdezni kell: mit keresel tulajdonképpen itt?!

Az izmokkal kapcsolatban mindenki előtt nyilvánva
ló, hogy nagy teljesítményre csak úgy képesek, ha edzés
ben vannak. Vajon miért van az, hogy állítani kell: az 
agy gondolkodásra alkalmas rétegét, a szürkeállományt 
is állandóan gyakorlatoztatni kell, állandó edzésben kell 
lennie, ha teljesítményeket várunk tőle. Éretlen közép- 
iskolások tévhite, hogy a középiskolától az egyetemet a 
mindennapos készüléstől való felszabadulás különbözteti 
meg. Az egyetemistát a középiskolástól a tudatosság fo
ka, a teologai hallgatót a diák mentalitástól a Krisztus



követése különbözteti meg. Igaz: ezt a követést a leg
jobban megszerkesztett Vademecum sem foglalhatja ma
gában, ehhez az Úr hívó szava kell. Erre figyelés nélkül 
kár teológiát tanulni.

Ezért szeretnénk, ha minden hallgatónk megértené, 
az osztályzatok nem a tanároknak a hallgatók iránti sze- 
retetének a fokmérői, nem is az elrejtett tudás mérőszá
mai, hanem az ismeretekben való felkészültsége tükrei.

Meglepő, hogy az apostol -  nemcsak az aggyal kap
csolatosan, ahogy mi tesszük, hanem -  a kegyességről 
szólva is gyakorlásról beszél: Évcűpva^e SecEOtuyov rcpa^ 
ev^ePeiav flTim 4,7) „inkább gyakorold magad a ke
gyességben ’. Ha a keresztyén ember kegyességének, 
imádságának, igére figyelésének nincs rendje, akkor el- 
satnyul Urával való kapcsolata. Ezért figyelmeztette ta
nítványait Jézus is a gonosz lélek kiűzése után: „ez a 
fajta semmivel sem űznető ki, csak imádsággal (és böj
töléssel)” (Mk 9,29). Végzetes lenne, ha valaki az ilyen 
időtöltést feleslegesnek tartaná, és nem hozna áldozatot 
is érte.

Hallgatóink egészében véve sokat szolgálnak a gyü
lekezetekben. Ezt örömmel vesszük tudomásul. Egyes 
helyeken azonban már szinte túlságosan igénybe veszik 
őket, s megvallom, félek is, nem megy-e a tanulmányok 
rovására. A tanév során összesen 17 teológusnapon szol
gáltak, 176 szupplikációt végeztek, s a passióval 2 Fe
jér-komáromi és 16 Somogy-zalai gyülekezetben fordul
tak meg.

A tanév végén sikeres elsővizsgát 24, alapvizsgát 20, 
első szigorlatot 17, záró szigorlatot tett 11 hallgató. Kö
zülük nyolcán állnak most egyházi szolgálatba.

A tanárképzős és teológus hallgatók Szombathelyen 
megrendezett „Szép magyar beszéd” versenyén Sánta 
Anikó I. éves hallgató azon legjobbak között volt, akik 
Kazinczy érmet kaptak. A bibliaismereti versenyen 
Megyaszai Enikő III. éves hallgató végzett az első he
lyen, Takács Eszter és Tóth Szilvia I. éves hallgatók a 
2-3. helyen.

Azon kívül, hogy két évfolyamban heten tanulnak a 
hittan-tanár szakon, mint köztudott, Levelező Hitokta
tói és Hittan-tanári Tagozatot is nyitottunk négyéves 
képzéssel. Két vidéki főiskolával, a győri Apáczai Csere 
János és a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítókép
ző Főiskolávasl szerződést kötöttünk az ott jelentkezők 
hitoktatóvá képzésére.

Idén 37 fiatal küldte el jelentkezését nappali teoló
giai szakra, és 4 fiatal jelentkezett a nappali hittan-taná
ri szakra. Felvételi vizsgájukra a hónap végén kerül sor.

A tanév befejeztével idén másodszor kerül megren
dezésre, s az eredeti tervektől eltérően ismét Akadémi
ánkon, a protestáns posztgraduális tanfolyam, mely két 
héten át ad lehetőséget teológiai továbbképzésre neves 
külföldi és hazai szakemberek közreműködésével.

Az oktatás színvonalának nemcsak az oktatók és a 
hallgatók a feltételei, hanem a különféle eszközök is.

Örömmel számolhatok be arról, hogy húsz 
munkahelyes számítógép-rendszer épült ki Akadémián
kon. Ez a rendszer szövegek, többek között héber és 
görög szövegek, pontos és hatékony készítésén 
túlmenően már meglévő és még beszerzendő program
jaival és adatbázisaival igen sokoldalúan segíti a taná
rok és a hallgatók felkészülését. -  A hallgatók haszná
latára beszerzett fénymásoló igen hathatos segítségnek 
bizonyul. -  Hálával tartozunk a Lutheránus Világszö
vetségnek és a németországi Martin-Luther-Bundnak a 
folyóiratok előfizetéséért.

Nagy örömmel jelentem, hogy néhai dr. Sólyom Je
nő, Akadémiánk egykori magyar egyháztörténet profesz- 
szora, emlékére gyermekei alapítványt hoztak létre a 
magyar evangélikus egyháztörténeti és teológai kutatás, 
valamint az egyházhoz kötődő fiatal kutatók kitünteté
sére. Az alapítvány bírósági bejegyzése úgy történt, hogy 
ahhoz mások is csatlakozhassanak, akik az evangélikus 
lelkészképzés ügyét támogatni kívánják. Dr. Sólyom Je
nő nevét azokéval együtt tartjuk számon, akikre tiszte
lettel nézünk. Alapítványtevő gyermekeinek szeretném 
megköszönni az együttgondolkodást és együttműködést, 
mellyel nemcsak édesapjuknak akartak emléket állítani, 
hanem egy jó ügyet karoltak fel.

Kováts Zsolt Amerikában élő honfitársunk felesége 
elhunyta alkalmából a koszorúmegváltást Akadémiánk 
részére kérte a hozzátartozóktól. A 10-20 dolláros ado
mányokból létrejött Maria Kovats Memóriái Fund se
gítségével beszerzett televízió, videó és két magnó lehe
tővé teszi két tantermünkben a nyelvtanítás és retorika 
oktatás során az audiovizuális eszközök mindennapos 
használatát. Köszönjük a segítő szeretet e megnyilvánu
lását.

A „Pro Renovanda Cultura Hungáriáé” Alapítvány
tól 150 000 Ft-ot kaptunk az oktatás videós támogatá
sára. A Magyarországi Nemzetiségi és Etnikai Kisebb
ségekért Alapítvány 60 000 Ft-tal járult hozzá a hazai 
nemzetiségekkel kapcsolatos képzés folytatásához és 
könyvek beszerzéséhez. Néhai dr. Benes Miklós lelkész 
könyvtárának maradványát megkaptuk, ezzel remélhe
tőleg megvetettük egy könyvcsere-böngészde alapját 
hallgatóink, esetleg lelkészeink részére is. Ennek terve
zése és kialakítása folyamatban van.

Szemet nyitagató élmény volt, amikor a tavasszal né
hány hétig kerámia-kiállításnak adhattunk Akadémián
kon helyet. Ablakok tárultak a világra azáltal is, hogy 
a tanév során előadás-sorozatot tartott Gémes István 
lelkész Stuttgartból, dr. Pósfay György Géniből, dr. Jut- 
ta Hausmann Neuendettelsauból. Esemény volt az 
uppsalai és a philadelphiai teológai hallgatok egy-egy 
csoportjának látogatása.

A legfőbb események és dolgok számbavételét nem 
zárhatom le úgy, hogy ne említsem meg németországi 
ösztöndíjasunknak, Thomas Dornblüthnek a nevét, aki 
egyetlen magyar szó ismerete nélkül érkezett közénk 
november elején, hogy a német nyelv tanításában segít
sen. Szolgálatát olyan hűségesen végezte, hogy a néme- 
tesek is szívükbe zárták, ő pedig megtanult magyarul!

Minden fontosat és mindenki fontosat lehetetlen fel
sorolni. Ha pedig fel tudnám sorolni, lehetetlen lenne 
végighallgatni. Nem hallgathatom azonban el, hogy már 
az ősszel is, és most is érkezett egy üdvözlő lap egy 
régi alapítványtevőnktől. Az utóbbin ez olvasható: „Vég
zős és minden hallgatónak, valamint az idős, hűséges 
Szolgáknak is Istenünk gazdag áldását, Megváltónk hor
dozó szeretetét szívből Kívánom, és Péld 20,15 verssel 
(„Lehet bőven arany és gyöngy, de legdrágább kincs az 
okosan beszélő száj.”) küldöm köszöntésemet.”

Amikor ezt az egészen személyes, szívből jövő kö
szöntést idézem, akkor -  meggyőződésem szerint -  nem 
hagyom el az igényes tudományosság területét, hanem 
éppen így lesz teljes és egész az, amit el kell mondani. 
Hiszen ez az evangélikus teológai képzés helyzete: a 
tudomány kihívásaira választ keresve, -  a szent hívők
kel és azokkal a báránykákkal együtt, akik hallgatják 
Pásztoruk hangját (AS 111,12), -  figyelünk Krisztus te
remtő és hívó szavára.

„Tanúim lesztek...”
A misszió ma

A fenti mottó szolgált az augusz
tus végén Nyíregyházán megrende
zett III. Evangélikus Külmissziói és 
Rádiómissziói Konferencia vezérfo
nalául. Napjainkban, amikor polgári 
és egyházi szervezetek, társulások, 
egyesületek szinte követhetetlen 
szambán és gyorsasággal terjednek, 
talán sokan teszik fel a kétkedő kér
déseket: „Megint egy újabb egyesü

let” ... „Mit kezdjünk a külmisszióval 
mikor a saját portánkon sem tud
tunk még rendet rakni?”. . .

Nemrég pedig egy általam igen 
tisztelt teológus tette azt a kijelen
tést, hogy a „külmisszió” kifejezés 
napjainkban értelmetlenné vált.

Ezért fogadtam örömmel a Lel
kipásztor felelős szerkesztőjének fel
kérését arra, hogy néhány oldalban

foglaljam össze a konferencia legfon
tosabb eredményeit, ill. az ott érin
tett missziói kérdésekről a személyes 
véleményemet. Hangsúlyozni szeret
ném, hogy nem hivatalos egyesületi 
nyilatkozatokat fogok tenni, hanem 
-  elsősorban a hat évig tartó zim
babwei kiküldetésem alatt szerzett 
gyakorlati tapasztalataimra épülő -  
személyes meglátásaimat összegzem.
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/. A konferencia rendezése és eredmé
nyei

Két évvel ezelőtt, 1991 nyarán a 
Norvég Evangélikus Egyház támoga
tásával működő „Trans World Rá
dió” munkatársai magyarországi lel
készekkel és egyháztagokkal arról 
tanácskoztak, hogy hogyan lehetne 
fokozatosan magyar kezekbe adni a 
rádióadások szervezését, vezetését. 
A tanácskozások szünetében, mint
egy a Lélek előre nem jelezhető 
munkájaként, újra született az 1951- 
ben betiltott Evangélikus Külmissziói 
Egyesület. Most augusztusban az év
tizedeken keresztül Terrav László 
vezette Rádiómisszió szerkesztését 
hivatalosan is átvette Gáncs Péter 
nagytarcsai lelkész, és kezdeményez
te, nogv a rádiómisszió egyesüljön az 
időközben -  legalábbis jogi értelem
ben -  nagyobbra nőtt kistestvérével, 
a Külmissziói Egyesülettel. Az egye
sülést hivatalosan kimondó közgyű
lés volt a péntek délutántól vasár
nap délig tartó konferencia ünnepé
lyes záróakkordja. Ezt megelőzően 
azonban számos érdekes, a Földünk 
különböző területein folyó missziói 
munkáról mozaikképet felvillantó 
előadást hallgathattunk meg, és esz
mét cserélhettünk a „hogyan to
vább” szövevényes lehetőségeiről. A 
Bajor Evangélikus Egyház Neuen- 
dettelsau-i Misszióját a legmagasabb 
szinten képviselte Vorlanaer úr, az 
egyesület elnöke. Pósfay György ma
gyar származású, jelenleg Genfben 
élő nyugdíjas evangélikus lelkész a 
norvég rádliómisszió magyar nyelvű 
adásait szerkesztette az utolsó hat 
évben, ő személyesen adta át a fe
ladatot magyarországi utódjának. De 
az ő előadásaikon túl színvonalas 
beszámolókat hallhattunk finn misz- 
szionárius testvéreinktől is, a Zim
babwei Evangélikus Egyház üzene
tét és püspökének gyakorlati kéré
sét pedig én tolmácsoltam videofilm 
kíséretével. Beszámolókat hallgathat
tunk az Erdélyben, Kárpátalján és 
Felvidéken élő testvéreink képvise
lőitől, és leplezetlen meghatottsággal 
vettünk részt a rádiómisszióhoz ér
kező levelek „megválaszolásában”, 
ahogy azt a 82 éves Kelemen Erzsé
bet tette. A késő éjszakába nyúló 
beszélgetéseken gyakorlati kérdések
kel küzdöttünk. Kialakult az a hét 
fős szerkesztő bizottság, akik a rá
dióadások folytonosságát és színvo
nalát hivatottak biztosítani az evan
gélium üzenetének továbbadásában, 
és megnyíltak az első kapuk arra, 
hogy külmissziói szándékaink gya
korlattá váljanak. Ezek a követke
zők:

a. / A Finn Misszió lehetőséget 
biztosít egy magyar misszionárius je
löltnek arra, hogy 1 évi finn nyelv- 
tanulás után részt vegyen a rendsze
resen folyó misszionárius képzésben, 
és a finnekhez hasonlóan kiküldésre 
kerüljön missziói területre.

b. / A Neuendettelsau -i Misszió 
ugyanezt a lehetőséget kínálja néme
tül tudó jelentkezőknek, természete
sen nyelvtanulás nélkül.

c. / A Zimbabwei Evangélikus 
Egyház orvosokat és szakképzett 
ápoló személyzetet kér négy, a misz-

sziói állomásokon működő kórházá
ba. A költségeket a Zimbabwei 
Egészségügyi Minisztérium fedezi. 
Szintén kérésként fogalmazta meg a 
zimbabwei püspök a missziós állo
másokon kialakult kritikus vízhiány 
megoldását. Ennek pénzügyi forrá
sai viszont még tisztázatlanok.

Mindhárom feladatra várjuk a je
lentkezőket az Egyesület elnökénél 
vagy társelnökénél (Keveházi Lász
ló, Pilis ill. dr. Bálintné Kis Beáta, 
Nyíregyháza), vagy a helyi evangéli
kus lelkésznél, akinek ezúton is szí
ves közvetítését kérjük, Valamint 
kérjük, hogy az e cikket olvasó lel
kész testvéreink imádságos szívvel 
tudassák a lehetőséget gyülekezetük 
azon tagjaival, akik elhívatást érez
nek a gyengék, az elesettek megse
gítésére, és akik a feladatokhoz meg
felelő szakképzettséggel rendelkez
nek.

2. A kiilmisszió jelene és jövője
A konferencia során számtalan

szor kellett tisztáznunk magunkban 
is alapvető kérdéseket. Hogyan vi
szonyulnak az egyes missziói tevé
kenységek egymáshoz? Lehet-e 
egyáltalán külön kezelni a külmisz- 
sziót a belmissziótól? Hová lehet be
sorolni a rádiómissziót? Hogyan függ 
a missziói tevékenység a nemzetkö
zi gazdasági és társadalmi folyama
toktól?...

Úgy gondolom, sokak véleményét 
tükrözöm -  egyéni színezettel -  a 
kérdésekre adott, alábbi összegzés
sel.

A J A  misszió egyidős a keresz- 
tyénséggel, s a kettő elválaszthatat
lanul összefügg. A misszió lényege a 
továbbadás; a szellemi, lelki, fizikai 
javaink megosztása azokkal, akik ke
vesebbel rendelkeznek, mint mi. Le
gyen szó a megváltásról, az örök 
életről szóló örömhírről, vagy a ke
nyerünk megosztásáról azokkal, akik 
az éhhalál szélén tengődnek, a lel
kűiét ugyanaz: továbbadni, nemcsak 
magunkat hizlalni testileg-lelkileg. S 
ilyen értelemben teljesen mindegy, 
hogy börtönmisszióról, ifjúsági mis
szióról, vagy külmisszióróf van-e szó. 
Az alapvető kérdés az, hogy meg
van-e bennünk a missziói lelkűiét, a 
jó sáfár lelkülete, aki tudja, hogy 
mindene az uráé és ő azért felel, 
hogy hogyan gazdálkodik a rábízott 
értékekkel. Ki merem jelenteni, 
hogy nincs olyan keresztyén, akinek 
nincs missziói feladata. Sajnos, sokan 
vannak, akik erről a feladatról nem 
vesznek tudomást. Ez a magyaráza
ta annak a nyilvánvaló kitérésnek, 
melyet kérdés vagy kijelentés formá
jában gyakran hallunk: Miért kell 
külmisszióval foglalkozni addig, 
ameddig még mi is gyengék va
gyunk, addig, amíg olyan sok teen
dő lenne itthon is? Elismerem, hogy 
nagyon sok teendő van itthon is. 
De a kérdést feltevőre visszakérdez
ve, legtöbbször kiderült, hogy „itt
hon” belmissziói feladatokban éppen 
annyira nem aktív, mint más misszi
ói területeken. Tehát a kérdés nem 
az, hogy végezzünk-e külmissziót, 
hanem az, hogy hajlandók vagyunk- 
e missziói feladatunkat teljesíteni, 
vagy nem. Ha igen, akkor már csak

feladatmegosztás kérdése, hogy ki
nek melyik lesz a szolgálati területe.

Az első tanítványok, az első ke
resztyének egészen természetesnek 
tartották, hogy hitük továbbadása 
hitéletük egyértelmű velejárója. 
(Amint ki akarták sajátítani az evan
géliumot, a keresztyénüldözés „gon
doskodott” széleskörű misszióról?) A 
ma hazánkba betörő, korábban itt is
meretlen vallások, szekták képvise
lői, a Krishna-hívők, a Moon tiszte- 
letes Budapest-Deák téren térítő 
szónoka és sokan mások számára 
nem kérdéses, hanem kötelező a hi
tük hirdetése, sokszor bizony erősza
kosan is. Ezekkel szemben mi mit 
tudunk felmutatni? Távol van tőlem, 
hogy az erőszakos hittérítést bátorít
sam, az nem is lenne összhangban a 
fentebb adott meghatározással. A 
szeretetből fakadó missziói lelkűiét 
az, ami legyőzhetetlen. A kétirányú 
szeretet. Krisztus és embertársaink 
szeretete.

Ahogy egyénileg szembe kell 
néznünk személyre szabott missziói 
feladatunkkal, úgy gyülekezeti, egy
házi szinten is meg Kell vizsgálnunk 
magunkat. A megsokszorozott lehe
tőségeket mire használtuk eddig? 
Lehet-e még korrigálni az útirányt? 
Sikerült-e valóban építeni a gyüle
kezetét, vagy pedig az újdonság há
rom napja után ugyanott tartunk, 
mint évekkel ezelőtt? Én úgy gon
dolom, hogy megnövekedett anyagi 
lehetőségeinkből többet kellene for
dítanunk a misszióra, annak minden 
formájára. A felszabadultság első 
nagy levegővétele után (ami több 
helyen már a rendszerváltás előtt 
megtörtént) rögtön következett az 
„akkor mi most megmutatjuk” épít
kezési láz, mely néhol már a kiva
gyiságot súrolja. A gyülekezet életé
nek megújítására, az új lehetőségek 
hasznosítására emellett már nem 
maradt idő és energia.

B./ A külmissziói szolgálat vizsgálatát 
főleg afrikai tapasztalataimra alapo
zom, megállapításaim dél-amerikai, 
ázsiai országokra nem minden eset
ben érvényesek.

Alapadatként abból kell kiindul
nunk, nogy ma a Föld lakosságának 
alig egynegyede keresztyén. S ebben 
a számban benne foglaltatik Dél- 
Amerika, ahol a lakosságot karddal 
térítették katolikussá, Fekete-Afrika, 
ahol a keresztyénség sokszor ezer 
szállal át van szőve a tradicionális 
hit örökségével, vagy olyan szekula
rizált nyugati társadalmak, ahol alap
vető műveltségi szinten sem ismerik 
a keresztyén tanokat. Planétánk más 
részein még csak papíron sem ke
resztyén a nép, s néhol olyan fana
tikus vallási elvakultság uralkodik 
ami a társadalom fejlődését évtize
dekkel, talán évszázadokkal is visz- 
szavetette. (Pl. Közép-Kelet, rjiely- 
nek egyes uralkodóit Isten az Ószö
vetségben szolgáinak nevezi.)

Mostanában kezd elterjedni misz- 
sziói körökben a „tíz-negyven ablak” 
fogalma, Ez azt jelenti, hogy ha ki
jelöljük a Föld 10-ik és 40-ik széles
ségi köre közötti területet, ott gya
korlatilag nem találunk keresztyéne
ket. Annál inkább erős és egyre erő
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södik az iszlám. Talán fölösleges is 
megkérdeznem ezek után: Van-e kül- 
missziói feladata a mai keresztyén- 
ségnek, vagy elég, ha saját bajaived 
foglalkozik? Láttuk fentebb a misz- 
sziói területek egységét, összefonó
dását, összetettségét. Hasonlóan ös
szetett minden feladat, amellyel a 
gyakorlati életben találkozunk. Isten 
minket mindig emberekhez küld, 
akik teljes emberek, test-lélek embe
rek, személyiségek; akiknek fizikai, 
érzelmi, lelki igényeik vannak, s aki
ket Isten így teljes emberi mivol
tukban szeret. Úgy gondolom, ennek 
a roppant egyszerű megállapításnak 
a figyelmen kívül hagyása sok téves 
megközelítéshez és elképzeléshez ve
zetett a múltban is és vezet napja
inkban is. Két szélsőséges nézet lé
tezik. Az egyik elfelejti, hogy min
denki, aki erre a Földre született 
hús-vér ember az ebből következő 
fizikai, biológiai igényekkel, korlá
tokkal. E nézet képviselői nagyon 
nagy hangsúlyt helyeznek az ige hir
detésére, a lelki missziónálásra, alá
becsülve a testi szükségletek fontos
ságát. Külmissziói értelemben ez 
csak az anyaországban maradó, hát
térszolgálatot teljesítők esetében jel
lemző, ugyanis a kiküldött misszio
nárius azonnal a kemény valósággal 
találkozik:

- hiába van lefordítva a Biblia a 
törzsi nyelvre, ha a törzs tagjai 
nem tudnak olvasni.
- hiábavaló dicséreteket tanítani, 
ha a betegek a fájdalomtól csak 
nyögni tudnak
- hiábavaló Isten szeretetéről be
szélni éhen és szomjan halt gye
rekek, felnőttek csontvázainak.

Jól tápláltan, kényelmes házak
ban, a demokrácia útvesztőivel baj
lódva sokszor nem gondolunk ezek
re a „banális” dolgokra. S amíg én 
e cikket írom, minden másodperc
ben egy kisgyermek éhenhal. A má
sik szélsőség ezzel szemben csak a 
fizikai szükségletekre helyezi a hang
súlyt, s főképp humanitárius segé
lyekkel mentik az emberek testét e 
földre, de aztán veszni hagyják örök
re. Hitem szerint Isten a teljes em
bert szereti, s ha mi követni akarjuk 
Ot, akkor testvéreinknek is minden 
segítséget meg kell adnunk: testit és 
lelkit egyaránt.

A tisztánlátás érdekében -  a, 
megfelelő személyes hozzáálláson 
túlmenően -  a külmissziói munkát 
el kell helyeznünk a gazdasági, politi
kai, kulturális struktúrák egészében.

Látnunk kell, hogy a múlt szá
zadban az Európán kívüli kontinen
seken egyszerre két fehér ember je
lent meg: a gyarmatosító és a misz- 
szionárius. A gyarmatosító ipart te
lepített, gazdálkodást tanított, mező- 
gazdaságot fejlesztett, de elvitte a 
bányák és a föld hasznát, éhbérért 
dolgoztatott, és ,gyilkos fegyvereket 
honosított meg. Ót követte a misszio
nárius, aki kórházakat, iskolákat épí
tett, és megmutatta a személyes 
megváltás útját, Jézus Krisztust. A 
bennszülöttek nem értették. Mindkét 
fehér ember keresztyén. Vagy nem?!

A misszionárius is követett el hi
bákat. Talán felvette a bennszülöt

tek ruházatát, de nem vetette le sa
ját kulturális kötődéseit. Európai 
templomokat épített, európai éneke- 
ket tanított, az európai kultúrát ki
nevezte keresztyén kultúrának. Ez 
idegen maradt a bennszülötteknek, 
s ha saját kultúrájukra vágytak, el
mentek a törzsi vallási ünnepekre.

Mára tovább bonyolódott a hely
zet. A fejlett „keresztyén” országok 

ermanens túltermelési válsággal 
üzdő fogyasztói társadalmak. (A 

túltermelési válságot itt nem a meg
szokott közgazdasági értelemben 
használom). Könnyen megengedhe
tik maguknak, hogy ők diktálják az 
árakat azokért a nyersanyagokért és 
mezőgazdasági termékekért, melyek 
a fejlődő országokból származnak, s 
melyek létfontosságúak e szegény 
országok számára. A busás haszon
ból aztán a nemzeti jövedelem fél 
százalékát segély formájában vissza
juttatják a fejlődő országok számá
ra, sokszor olyan formában, ami gaz
dasági céljaiknak kimondottan elő
nyös, úgymint a munkanélküliség 
csökkentese, piacteremtés, stb. Poli
tikai síkon hasonló jelenségeket fi
gyelhetünk meg, mint amire a kul
túrával kapcsolatban utaltunk. Egy 
évezredek alatt kialakult politikai 
kultúra eredményeit „jószandékú” 
csoportok csokorba fogják és tanít
ják olyan tömegeknek, akik nemrég 
még nemzetségi társadalomban él
tek, és az államfőt királyként tiszte
lik. E politikai káosz eredménye pél
dául, nogy míg egyrészt az emberi 
jogok effektív védelmére semmilyen 
nemzetközi szervezetnek nincs haté
kony eszköze, addig az alultáplált 
emberek százai dőlnek ki a szavazó 
urnák előtti hosszú sorokból, ahol ál
lítólag emberi jogaikat gyakorolva 
csakis a saját törzsfőnöküícre szavaz
hatnak. Hasonlóan groteszk fintora 
a fejlődésnek, hogy a fejlett orszá
gok leselejtezett fegyvereinek töme
ge található meg Afrikában, de egy 
egyszerű fatüzelésű tűzhely technikai
lag inegvalósíthatatlanul magas szín
vonalúnak bizonyult mindmáig. 
Folytathatnám a példák hosszú so
rát, melyek után fel kell tennünk a 
kérdést. Valóban akarják a gazda
ságilag fejlett országok, hogy javul
jon a harmadik világ helyzete?

Sajnos, a megtévesztő politikai 
propaganda sok nyugati egyházat és 
missziói szervezetet is befolyásol. Ti
pikus hiba, hogy kritikátlanul átve
szik a saját országukban uralkodó, 
divatos politikai nézeteket vagy pe
dig a segélyezett ország kormányá
nak a politikai állásfoglalását, mint
ha az a nép véleménye és akarata 
volna. Kevesek veszik a fáradságot 
és bátorságot arra, hogy halló fülek
kel figyeljenek a segélykérők szavá
ra. Mert ehhez sok-sok időt kellene 
velük tölteni, gyökereiben megismer
ni gondolkodásmódjukat, érzelmei
ket és vágyaikat. Többen vannak 
azok, akik a nyugati civilizációban 
kifejlesztett, politikai kampányokon 
csiszol ód ott-propaganda-csokrot 
akasztják le a fogasról, maid azt lu
xus-terepjárókon elszállítják a létü
kért küzdő nemzetekhez, akik fogé
konyak az újszerű eszmékre, melyek 
gyakorlati megvalósításához a felté

telek messze nem adottak. S ezzel 
már előttünk is áll a szomorú való
ság, az összekuszálódott politikai- 
gazdasági-vallási összkép.

C./ Mit tehetünk mi, maroknyi evan
gélikusok ebben a kusza helyzetben?

Először ne feledjük el azokat a 
gyakorlati lehetőségeket, melyekkel 
Isten adott olyan nyitott ajtókat 
elénk, melyek talán újabb ajtókat 
nyithatnak meg. Várjuk gyülekeze
teink válaszát az első fejezetben 
meghirdetett lehetőségekre.

Másodszor: higgyük el, hogy Is
ten a történelem úja, s minden hi
bánk ellenére az O Lelke munkál
kodik szerte a világon.

Harmadszor: maradjunk egyszerű
en és tisztán annak az Úrnak az 
elkötelezettjei, akinek szabadítását a 
mi saját életünkkel tanúsítjuk, és le
gyünk készek ezt a bizonyságot bár
kivel megosztani, akinek szüksége 
van rá.

Negyedszer pedig ne becsüljük le 
azon feladatok jelentőségét, melye
ket Isten talán tesztfeladatul szánt 
nekünk, s melyek elhanyagolása mi
att talán soha nem kapjuk meg az 
igazi „nagy” feladatot.

Tegyük félre megcsontosodott 
terveinket, elképzeléseinket, csende
sedjünk el, hajoljunk le, s engedjük, 
hogy Isten megmutassa nekünk azt 
a „kicsit”, aki egyedül ránk vár, s 
akivel Jézus azonosítja magát:

„Bizony mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel 
is a legkisebb atyámfiai közül, ve
lem tettétek meg.”

Dr. Bálint Zoltán

A NEUENDETTELSAU-i 
lelkésztovábbképző minden né
metül tudó magyar evangélikus 
lelkészt szívesen lát különféle 
tanfolyamain, -  teljes költségté
rítéssel.

*

„Az elengedés művészete" 
Érintkezés az eltávolodó egyhá- 
ziassággal

„Élet a parochián”
Nyitott ajtók és védő falak (Tan
folyam lelkészházaspároknak).

„Kívül keresni és benn találni?" 
Belső megértés és értékelés

,,...az idegenek az Úr előtt olyanok 
legyenek, mint ti magatok" 
Menekültek, hajléktalanok, kite
lepítettek gyülekezeteinkben.

„A holnap lelkészei"
Foglalkozási képünk átalakulása
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AZ IFJÚSÁG HANGJA

Sokáig küzdöttem a gondolattal, 
hogy írjak-e. Azután az idő múlott, 
senki nem segített és a sürgetések 
szaporodtak. Úgy döntöttem, nem 
várok tovább: írok!

A történet ott kezdődik, hogy egy 
éve, amikor az Egyházhoz kerültem, 
kipattant a fejemből egy gondolat: 
össze kellene gyűjteni egy éves ifjú
sági munkatervet, kinyomtatni és a 
lelkészek, ifjúsági vezetők kezébe 
adni. Dolgozni kezdtem: kikértem a 
könyvtárból a Belmissziói Munkafü
zetek néhány kötetét, kérdezgettem 
lelkészeket és tervezgettem.

A novemberi bizottsági ülés elé 
már többünk által összeállított konk
rét tervvel álltunk, és a bizottság bó
lintott. Hatalmas sikerélménnyel és 
elszántsággal kezdtem munkához: 
felkértem az írókat, nyomdával tár
gyaltam és közben az elnökség jóvá 
hagyta a 120.000 Ft-os költségeket, 
sőt hozzájárultak az ingyenes terjesz
téshez.

Decemberben kezdtek érkezni az 
írások, néhányan nem vállalták, de 
mégis sokan a legelfoglaltabbak kö
zül is elkészítették az 1-3 oldalas ér
tekezést. Hamar nyomdába került és 
januárban kész volt az ifjúsági Mun
kaprogram 1993. Nagy izgalommal 
vártam, hogy a postások kézbesítsék 
az ifjúsági bizottság körlevelét, 
benne az úi füzettel. Vártam a visz- 
szajelzést, de csönd volt. Félve kér
deztem néhány ismerősömet, tudja- 
e használni? Néhányan örültek, má
sok néhány hibán lovagoltak, a töb
biek úgy Kezelték, mint ahogy egy 
körlevelet szoktak: „iktatták” . Maja 
megkeresett két egyházi lapunk szer
kesztője és kérték, hogy írjunk vala
mit a füzetről. Ekkor úgy éreztem, 
hogy valami ragadós tárgyhoz nyúl
tam, amit nem tudok elengedni: ki
találtam, engedték megcsinálni, elké
szült, eljutott mindenkihez és most 
megkritizálhatom a munkámat. Még 
ez sem lepett meg, mert azóta is 
sokszor tapasztalom, hogy csak az 
lehet mások előtt is jó  ötlet, amit -  
miután jól megkritizaltak -  a kitalá
lója valósít meg. Még ekkor is lel
kes voltam: felkértem egy teológust, 
akinek nagyon tetszett, hogy írjon 
egy oldalt. Május óta várom az írást.

Később egy LMK-n jártam és az 
egyik köztiszteletnek örvendő lelkész 
rettenetesen leszólta. A gyűlés után 
megkerestem, hogy írja le érveit,

fondolatait a Lelkipásztor számára.
ermészetesen így már nem vállalta 

mondandóját. így ismét egyedül ma
radtam a Lelkipásztor szerkesztőjé
nek testi és szellemi fölényével 
szemben, aki várja az írást. Mégis 
inkább a bizonytalanság vezetett e 
pár sor megírásához mint a félelem. 
Hamarosan el kell kezdeni a követ
kező szám munkálatait és most nem 
segít a munkámat eddig irányító két 
korlát: a siker és a tévedés. Vagyis, 
ha valami jól sikerült, kerestem, ho-

fyan lehetne még jobban, csinálni, 
a nem sikerült, igyekeztem javíta

ni, újból kezdeni.

Csináld magad!
Most mégis bizonytalan vagyok! 

Kitaláltam valamit, engedélyt, pénzt 
szereztem, elkészítettem, írtam és 
vállalom a kritikát, a leveleket, c^ak 
valaki végre mondja meg: CSINÁL
JAM?

1993. nyarán hazánkban közel 
száz öt naposnál hosszabb ifjúsági 
konferencia volt.

A MEVISZ szervezésében közel 
900 fiatal vett részt és szolgált a 15 
alkalmon. Ezek között volt öt moz
gássérült, két értelmi fogyatékos, 
egy-egy vak, nevelőotthonos, fúvós, 
gitár, családos és bábtábor. Komoly 
szolgálat volt az LVSZ ifjúsági kon
ferencia, valamint a csömöri könnyű
zenei fesztivál megszervezése. A má
sik nagy egyházunkhoz kötődő ifjú
sági szervezet a KIÉ is nagy részt 
vállalt az ifjúsági vezetőképzésből, 
sportmunkából, -  ifjúsági misszióból 
a több mint tíz táborukon keresztül. 
Közel hatvan konferencia gyüleke
zeti és egyházmegyei szervezésben 
zajlott. Külön öröm, hogy több mint 
a fele az egyházmegyéknek legalább

1. Országos ifjúsági konferenciák 
Gyenesdiáson és Piliscsabán

Istennek legyen hála, 1993 
nyarán voltak egyházunkban or
szágos ifjúsági konferenciák. Ez 
nem keresztyén formalizmus dik
tálta bevezető. Döbbenetes, hogy 
mennyi fölösleges gonddal jár 
ezeknek az évek óta viszonylag 
stabilan futó alkalmaknak meg
tartása. Néhány évvel ezelőtt va
laki azt mondta nekem: „a me
gyei, gyülekezeti, MEVISZ, 
EKE, stb. konferenciák fölösle
gessé teszik az országos konferen
ciákat.” Magam is erre készül
tem. Meghökkentő és megszégye
nítő volt ezután az ismétlődő túl
jelentkezés, amit tapasztaltunk. 
Ehhez még hozzátartozik az is, 
hogy a lelkészek -  néhány kivé
tellel -  már maguk is végrehaj
tottak egyféle szűrést, tanulva az 
előző évek keserű tapasztalatai
ból. Egyházunkban évről évre jól 
működött az a torz gyakorlat, 
hogy egy Krisztushoz hívogató, 
evangélizáló programsorozatról 
fiatalok százait utasítottuk vissza.

A tarthatatlan helyzetet a 
piliscsabai missziói központ bevo
násával próbáltuk enyhíteni. Az 
elmúlt évben három konferenciát 
tartottunk Piliscsabán, ötöt 
Gyenesdiáson. A piliscsabai kon
ferenciákat azonban honosíta-

egy konferenciát szervezett. Az 
Evangélikus Egyház összesen nyolc 
országos konferenciát tartott. Ebből 
három Piliscsabán, négy Gyenesdiá
son és egy felnőtt ifjúsági Balaton
szárszón volt. A nyolc konferenciá
ra 600-an jelentkeztek ebből 130 ha
tárainkon túli magyar, akik közül 10 
fő jelentkezését tudtuk elfogadni. A 
480 felvettből 60 fő jelentkezését 
Gyenesdiás helyett Piliscsabára fo
gadtuk el. Sajnos, az átkértek nagy 
része nem vett részt a konferenciá
kon. A szolgálatokat összesen 50 lel
kész és nem lelkész látta el.

Az Evangélikus Egyház pályázat 
útján 200.000 Ft-ot osztott szét 
egyházmegyei és gyülekezeti konfe
renciák támogatására, 50.000 Ft-ot a 
részvételi díjak csökkentésére, vala
mint az országos konferenciák szer
vezési költsége 220.000 Ft volt. A 
fenti költségek enyhítésére a Minisz
terelnöki Hivataltól 100.000 Ft-ot 
nyertünk pályázat útján.

Marton Tamás

nunk kellett. Természetes volt az, 
hogy a hirdetés ellenére a fiata
lok legtöbbje továbbra is Gye- 
nesdiásra adta be a jelentkezését. 
Miközben a legkitűnőbb előadó
kat irányítottuk Piliscsabára, 
aközben mind a mai napig él 
Piliscsabával kapcsolatban a bün
tetőtábor-érzet. Telefonok töme- 
ét kaptam azzal kapcsolatban, 
ogy az átirányított fiatalokat mi

ért büntetjük ezzel. Voltak ezek 
között kérő, fenyegető és paran
csoló hangúak, ez jellemezte ál
talában a reagálások skáláját a 
többi konferenciákkal kapcsolatos 
ügyben is. Az idei év újabb színt 
hozott. A gyenesdiási diakóniai 
vezetés -  bár megjegyezte, hogy 
szeretné ha leépítenénk az ifjú
sági konferenciákat Gyenesdiá
son, mégis készségesen -  kérte a 
dátumbeosztásokat az év elején. 
Ennek mi eleget is tettünk. Az 
ide-oda csatolásoknál azonban ki
derült, hogy végül a már rögzí
tett országos konferenciák közül 
az ötödik megtartása lehetetlen
né válik. Kisebb-nagy óbb tiltako
zások után le kellett mondanunk 
erről a hétről, vele együtt a je
lentkezők egy részéről is. A 
Káldy püspök indította konferen
ciák történetében először fordult 
elő. hogy a mennyiséget csökken- 
tenünk kellett, ráadásul nem az 
igények csökkenése miatt.

Néhány „nyílt gondolat” az országos 
ifjúsági konferenciákról
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2. Szolgálók és körülmények

Az előkészítő munkák közül 
kétségtelenül a legnehezebb fela
dat a szolgálók körének kialakí
tása volt. A sokféle egyházi fel
mérés között jó lenne egyszer ar
ról is tudni, hogy a lelkészeknek 
vajon hány százaléka vesz részt 
valamilyen megyei, országos vagy 
akár csak gyülekezeti tábor vagy 
konferencia szolgálatában a nyá
ron. Ebben ugyanis egy felhábo
rítóan egyenetlen helyzet alakult 
ki. Az egyik csoport egy-egy nyá
ron két-három, olykor öt-hat kü
lönböző táborban szolgál, míg a 
másik csoport gyakorlatilag telje
sen távol marad ezektől. A 
MEVISZ, KIÉ, EKE. megyei tá
borokban dolgozókat nagyon ne
héz rávenni már az országos kon
ferenciákra is. Ez érthető. Ha va
laki így nézi végig a lelkészi szol
gálók sorát, láthatja: alig marad 
valaki, aki ért is az ifjúsági mun
kához legalább annyira, hogy túl 
nagy bajt nem okoz. Sok fájó él
ményünk van arról, hogy a kon
ferenciák feszültsége még így is 
több arra rátermettnek vélt szol
gatársat ejtett el. Az ifjúsági bi
zottságban ezért ebben az évben 
nagyon határozottan készülünk 
arra, hogy az ifjúsági munka te
rületén szolgákat képezzünk. Jó 
lenne ebbben a Teológiától is se
gítséget kapni.

Külön kell szólnom a nem- 
lelkész vezetőkről. Az egyik 
piliscsabai konferencián már má
sodik éve szolgál egy olyan csa
pat, ahol nincs lelkész. Szomba
ton nekem kellett mennem úrva
csorát osztani. A Piliscsabáról el
mondottak ellenére ez a konferen
cia volt az, amelyiken már a je
lentkezés idején is teltház volt. Ál
talában igaz az, hogy remekül dol
goznak a nemlelkészek. Most pró
báljuk összegyűjteni neveiket, hogy 
a jövőben számítani tudjunk rájuk.

A vezetést végül abban a for
mában oldottuk meg, hogy én 
bíztam meg embereket csoport
kialakítással. A stábok önálló fe
lelősséggel vezették az egyes 
konferenciákat. A programot kö
zösen állítottuk össze. Rendkí
vül hálásan gondolok azokra a 
társakra, akik sok fáradsággal ké
szültek és kitűnően helytálltak a 
munkában.

A konferenciák gyakran dol
goznak nehéz körülmények kö
zött. A jóval olcsóbb ellátású Pili- 
scsaba intézményileg a misszió 
ügyének él. Gyenesdiás jelenleg 
még fontosabbnak látja a dia- 
kónia munkáját, érzésem szerint 
nehezen birkózik meg a fiatalok

ellátásával. A kis adag ételek, a 
diakóniai munkára beállt dolgo
zók érthető küzdelmei a feszült
ségek forrását jelentik. Jó lenne 
a diakóniai funkciót elválasztani 
a misszióitól. Ez segítené a mun
kát és a gazdálkodást is. Sok fi
atal és vezető véleménye az, 
hogy más táborokban jóval ki
sebb öszzegekért jóval jobb ellá
tást adhattak és kaphattak. A 
piliscsabai képlet másik nagy elő
nye, hogy ott a pénzek a misszi
óba forognak vissza, míg Gyenes- 
diáson ez a diakónia irányába 
megy. Addig, amíg hálával gon
dolunk a gyenesdiási dolgozókra, 
meg kell állapítani, hogy az ál
landó „bocsánat, hogy itt va
gyunk” helyzet nem segíti a kon
ferenciák munkáját.

3. Programok

A programjaink összeállításá
nál Kis János bácsi sokszor em
legetett mondata jut az eszembe: 
„Vegyétek tudomásul, hogy nem 
nyaralni vagytok itt!” A reggeli 
istentiszteletek, előadások, fóru
mok, bibliai versenyek, esti áhí
tatok teszik konferenciaszerűvé a 
hetet. A csoportos együttlétek 
sok egyéni gondot és ötletet vet
nek fel. Meghökkentő az a kész
ség, amivel találkozunk.

Az istentiszteletek formai gaz
dagságát próbáljuk kialakítani. A 
reggeli alkalmak liturgikusak, 
többféle liturgiával. Az esti áhí
tatok egészen más formákat ala
kítanak ki: elcsendesedős, gyer- 
tyagyújtós, több szolgájú alkal
mak. Az éneklésben az énekes
könyvi énekek tanítása és ének
lése ugyanolyan természetes, 
mint az új énekek tanulása és 
éneklése.

Az előadásokban hordozza a 
konferencia a legtöbb és legne
hezebb tartalmát. A félórányi be
vezetést általában csoportos meg
beszélés követi.

A délutáni fórumok idén egy
házunk életének kérdéseit vetet
ték fel. Meghökkentő volt az ér
deklődés és a tájékozatlanság az 
egyháztagság, a szervezeti prob
lémák, az anyagi ügyek, a mis
szió területén. Nekem nagy él
ményt jelentett az, hogy a jelen 
és jövő felelős egyháztagiaival 
komolyan tudtunk beszélgetni 
ezekről. (A konferenciák teljes 
programja az ifjúsági munkaprog
ramban megjelent. A formai és 
tartalmi elrendeződés az egyes 
konferenciák vezetőinek felelős
sége volt, amit leírtam a gyenesi 
negyedik konferencia élményei
ből él.)

A konferenciai munkánk tar
talmi kérdése az is, hogy a fiata
lokat gyülekezetükbe vezessük, 
segítsük, ott munkára, aktivitásra 
biztassuk. Sokszor jelenik meg a 
beszélgetéseinkben a gyülekezet 
közönye, a fiatalok szétszóródá
sa. Miközben meghatóan lelkész
szerető a legtöbbjük, néha talál
kozunk azzal is, hogy a gyüleke
zet fő kerékkötője a lelkész. Bí
zunk abban, hogy konferenciai 
munkánk segíteni tud a gyüleke
zetek ifjúsági csoportjának kiala
kításában, kiterjedésében. A fia
talokat azonban nem csupán, az 
ifjúsági munka területére szeret
nénk mozdítani, hanem a gyüle
kezet teljes életében való részvé
telre.

4. Van-e jövő?

Tizenkét év óta első ízben kér
dezzük ezt meg most igazán. A 
pletykaszintű információk után az 
év elején az Evangélikus Élet ha
sábjain jelent meg ez a mondat 
dr. Harmati Béla püspök jelenté
sében: „A nyári ifjúsági táborok 
megszokott helye, Gyenesdiás 
lassan kilép majd az ifjúsági mun
kából nyáron és helyette belép a 
kiépítés ütemében Piliscsaba.” 
(Ev. Élet 1993.január 3.) Aztán 
arról értesültünk, hogy a tervek
ben Révfülöp vált az országos 
konferenciák újabb célpontjává, 
ami jelenlegi helyzetében alkal
matlan ilyen méretű találkozók 
megtartására. Gyenesdiás pedig -  
ami eredetileg a misszió, céljaira 
létesült, jelenleg pedig a legal
kalmasabb a konferenciák mun
kájára -  a tanárok üdülését szol
gálná. Nem tudjuk, hogy alakul
nak egyházunk döntései. Aki vett 
már részt missziós konferencián, 
tudhatja, a hely nem közömbös. 
Gyenesdiásnak illata, hangulata, 
varázsa van. Piliscsaba nem pó
tolja Gyenesdiást. Piliscsaba egy 
új hely, új hangulatokkal és for
mákkal. Ha Gyenesdiásról el kell 
mennünk, valami pótolhatatlanul 
elveszik. Inkább Gyenesdiás fej
lesztését kellene megoldani, hogy 
még több konferenciának adhas
son otthont, még nagyobb létszá
mokkal. Talán már nem csak az 
ifjúságra kellene figyelnünk, ha
nem a többi korosztályra is. A 
másik szárny megnyitása a mis
szió előtt lehetővé tenné a kor
látlan hívogatást. Az önálló gaz
dasági helyzet szintén nagy nye
reség lenne. Gyenesdiás forduló
pont előtt áll. Isten áldja meg a 
döntéseket és szándékokat!

Koczor Tamás
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GYERMEKBEBLIAKÖRI TÉMÁK 1993/94. ÉVRE
TEMATIKA I.

ISTEN-EMBER, FELEBARÁT, VILÁG

1. Isten szeret engem! (lMózes 2,4b-9; 15-25.)
1. ISTEN SZÓL
2. Hol vagy? (lMózes 3, 1-13.)
3. Mit tettél? (lMózes 4, 1-15.)
4. Ne legyen más istened rajtam kívül! (2Mózes 32, 1-14.)

KIDOLGOZÁS

1. Isten szeret engem! (1 Mózes 2, 4b-9; 15-25)
Megjegyzés: Ebben a második teremtéstörténetben az ember van a 

középpontban. Ő Isten első teremtménye, érte történik minden, Az em
ber testének megalkotásához Isten a termőföldet használja fel, így lesz 
az egész teremtettség részévé és kerül rokonságba a növény-, és állat
világgal. De Isten ki is emeli őt a többi teremtmény közül azzal, hogy 
Lelkét adja neki.

A fő  mondanivaló: Isten a teremtmények között megkülönböztető 
szeretettel fordul az ember felé.

Nézőpont: Ádám
A történet bevezetése:
Kit szerettek és ki szeret titeket? Hogyan tapasztaljuk meg, ha sze

retnek minket? Hogyan cselekesztek, amikor szerettek valakit? Az iga
zi szeretet mindig jót akar tenni azzal, akit szeret. Az előbb felsoroltá
tok azokat, akik szeretnek titeket. Istent is említettétek. Ma csak az Ő 
szeretetére figyelünk. Sok más mellett Isten azzal mutatta ki irántunk 
való szeretőt, hogy életet adott nekünk.

1. Ádám „felébred”. Ész
reveszi maga mellett Istent. 
Látja, hogy Isten egészen 
más, mint ő, de mégsem ide
gen. Van valami közös ben
nük, „belül”, valami össze
köti őket.

2. Ádám körülnéz. Gyö
nyörű kertet lát: fákat, bok
rokat, virágokat. Hallja Isten 
szavát: ez mind a tiéd! Itt 
fogsz élni. Gondozod a növé
nyeket és vigyázol a kertre.

3. Isten két fát külön 
megmutat Ádámnak.

Figyelmezteti, hogy ez a két fa -  az élet fája, valamint a jó-, és gonosz 
tudásának a fája -  nem az övé. Ezt hallja Ádám: „...a jó és a rossz tu
dásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.”

4. Ádám ismerkedik a kerttel. Látja, amint Isten különféle formájú 
alakokat alkot a termőföldből. Az egyiknek két lába van és ugrál. A 
másik négy lábbal gyorsan fut. A harmadik a levegőbe száll Isten ke
zéből, stb. Különböző hangok hallatszanak... Ádám gyönyörködik a 
növényekben és az állatokban, vonzódik hozzájuk. De egyikükről sem 
érzi, hogy igazi segítőtársa lehetne.
Az a gondolat suhan át rajta, hogy egyedül van.

5. Nagy álmosság lepi meg Ádámot, hiába küzd ellene. Elalszik, 
és amikor felébred, azt tapasztalja, hogy a teste más, mint elalvás előtt 
volt. Ahol korábban csontot érzett, ott most puha hús van. Furcsa ér
zése is támad: valami kényszeríti, hogy megforduljon. Olyasvalakit 
lát, mint ő maga. Nem növény, nem állat, egy másik ember. Határtalan 
az öröme: nincsen egyedül!

Hozzá illó segítőtársat adott neki Isten! Felismeri: Isten észrevette 
egyedüllétét és megszüntette ezt. Forró hálát érez: szereti az Isten!

A történet megbeszélése:
Isten szeretete „kézzel fogható”, megtapasztalható. Életet adott ne

künk, Lelkét is megkaptuk. Nem bábbá, automatává formált, hanem 
felelős emberré. Társakat is adott mellénk.

Aranymondás: Engem Isten Lelke alkotott, a Mindenható lehelete 
éltet. - Jób 33, 4.

2. Hol vagy? (lMózes 3, 1-13.)
Megjegyzés: A Szentírás nem beszél arról, hogy honnan „kerül 

elő” a Sátán. Ezt nem kell tudnunk, de létezésére szüntelenül gondol
nunk kell.

A történet kepei:

Szakaszunkban az a szándéka ismerhető fel, hogy kérdésessé akar
ja tenni Isten szeretetét. Kérdésével („Csakugyan azt mondta Isten...") 
arra törekszik, hogy az emberben kételyt ébresszen Isten jószándéka 
felől. Azután azt sugallja, hogy Isten nem mond igazat. Majd megcsil
lantja a nagy lehetőséget: „...olyanok lesztek, mint az Isten... “ Az el
ső kérdésre az asszony még Isten szavára emlékezve válaszol, bár el
túlozza Isten parancsát, (.... ne is érintsétek...” Isten ezt nem mondta.)
Ez a túlzás annak jele, hogy az emberben megrendült az Isten iránti 
bizalom. - Az asszony látja, megkívánja, leszakítja a gyümölcsöt, eszik 
belőle és Ádámmal is megosztja, aki azt nem utasítja vissza. Engedet
lenségük következménye: elrejtőznek Isten (8. vers) és egymás elől (7. 
v.) - Isten nem akarja elveszíteni az embert, szól hozzá: hívja, meg
szólítja és szavával keresi.

A fő  mondanivaló: Isten szeretete bűnös ember iránt abban mutat
kozik meg, hogy keresi, megszólítja és hívja.

Nézőpont: Éva
A történet bevezetése:
Az előző történetről való beszélgetés lényeges gondolatainak is

métlése. Isten szeret minket. Élettel ajándékozott meg, felelős embe
rekké tett, társakat adott mellénk. Kiemeljük az ember felelősségét. 
Átismételjük, hogy mit mond értől a Biblia. (A jó és gonosz tudása fá
jának gyümölcséből nem szabad enni.) Vajon az ember -  Ádám és Éva 
-  vállalta-e ezt a felelősséget? Kinek engedelmeskedtek? Hogyan ala
kult életük?

1. Ádám és Éva békes
ségben és boldogságban él
nek a kertben. Minden szép 
körülöttük. Nem is lehet 
másképpen: Isten közel van 
hozzájuk, Isten jelenlétében 
telnek napjaik.

2. Éva sokat járkál a kert
ben. Ismerkedik a növények
kel, az állatokkal. A jó és go
nosz tudásának fája köze
lében egy kígyóval találko
zik. Nem fél tőle, hiszen még 
nincsen félelem: az Édenben 
az élőlények nem ártanak 
egymásnak.

3. Éva és a kígyó beszélget. A beszélgetés furcsán alakul: a kígyó 
érezteti, hogy véleménye nem egyezik Istenével. Másképen látja és 
másképpen szeretné alakítani az eseményeket. (A beszélgetést lb-5. 
versek figyelembevételével alakítsuk.)

4. Évának folyton a gyümölcsre kell gondolnia. Folyton ez jár a fe
jében, hogy kinek a szavára figyeljen. A kígyó szavai nagyon kívána
tossá teszik a gyümölcsöt. Isten figyelmeztetését talán nem kell ko
molyan venni. Mit is számít egyetlen gyümölcs, amikor sok marad a 
fán...! És milyen ragyogó a jövendő:.....olyanok lesztek, mint az Is
ten...!” Nem bírja tovább. Körülnéz: senki sem figyeli. Gyorsan egy 
gyümölcsért nyúl. Milyen könnyű leszakítani. Beleharap. Észreveszi, 
hogy Ádám a közelben van. Megkínálja őt is. Ádám nem bizonytalan
kodik: átveszi a gyümölcsöt és eszik belőle. Éva csodálkozva állapítja 
meg, hogy nem történt semmi különös: mindketten élnek. Igaz az is, 
hogy olyanok sem lettek, mint Isten. Nem mondott igazat sem Isten, 
sem a kígyó?

5. Éva és Ádám pillantása találkozik. Nem úgy néznek egymásra, 
mint korábban. Ismeretlen érzés keríti hatalmába őket: szégyellik ma
gukat. Korábban észre sem vették, hogy mezítelenek, hogy más a tes
tük. Most nem tudnak a másik elé állani. Mindketten szinte egyszerre 
kezdik tépdesni egy fa leveleit: eltakarják, levél-ruhába rejtik el ma
gukat.

6. Hirtelen szellő támad, közel az este. Eszükbe jut: Isten ilyen táj
ban mindig eljött hozzájuk. Csak ma ne jöjjön! De hallatszanak már a 
léptei. Máskor futottak eléje, most az a gondolatuk van, hogy nem ta
lálkozhatnak vele. El kell bújniuk. Hol a legsűrűbb a bokor? Hol tud
nak elrejtőzni? Hatalmas levelek mögött rejtőznek.. Amikor azt hiszi 
Éva, hogy tökéletes a búvóhelye, meghallja Isten hangját: „Ádám, hol 
vagy?” És hallja Ádám válaszát is. Képtelen a bokor homályában ma
radni. Ki kell lépnie a világosságra Oda kell állnia Isten elé. Ádámmal 
együtt beszélnie kell, hiszen Isten kérdezi őket. Mindent elmondanak.

A történél kepei:



A történél megbeszélése:
Vagy az Isten, vagy a kígyó (a Sátán) szavára figyelünk. A Sátán 

mindig arra törekszik, hogy szembeállítson Istennel. Ez nagyon sok
szor siketül neki. Arra törekszik, hogy ne Istennek higgyünk, hanem 
az ő ígéreteiben bizakodjunk. Késón jövünk rá arra, hogy a Sátán min
dig hazudik nekünk.

Isten azonban nem hagy a Sátán és a bűn uralma alatt. Megszólít 
és visszahív magához. Jézus is ezért ment a bűnösök közé Szava ma 
azért jutott el hozzánk, hogy ne a Sátáné, hanem egészen az övé le- 
gyünk.

Aranymondás: Isten mondja: Az elveszettet megkeresem, az elté
vedte! visszaterelem. Ezékiel 34, 16.

3. Mit tettél? (1 Mózes 4, 2-15.)

Megjegyzés: Kain » nyereség; Ábel = lehelet. „Fiát kaptam az Űr
től” így is fordítható: „Fiüt kaptam az Őrhelyeit: Káinnak Éva ad ne
vel: azt érzékelteti, hogy megszűnt az eredeti rend, nem Isten akarata 
érvényesül. A bűn egyre jobban hatalmába vonja az emberi életet. Be 
kell következnie az első gyilkosságnak, amely testvérgyilkosság és 
vallásos háttere van! -  A 7. vers a bűnt ugráshoz készülő vadállathoz 
hasonlítja. Amíg a vadállat nem ugrik el, még menekülni tehet előle, 
elugrása után nincs menekvés! A kísértésben, a bűn csábításában van 
egy pont, ameddig ellent lehet állni. -„Őrzője vagyok...?” - szójáték: 
„Én vagyok a pásztor pásztora?” Amire figyelmeztet: a közömbösség, 
a másik lekicsinylése, a nemtörődömség is gyilkosság! -  Isten jele 
Káinon: ő is Istené. A bűnös életet is védi Isten.

A fő mondanivaló: Isten még a legnagyobb bűnösnek is ad lehető
séget a megtérésre, ezért állítja szembe tettével.

Nézőpont: Kain
A történet bevezetése:
Kérdezték már tőletek: „Mit tettél?” Előzménye, oka van ennek a 

kérdésnek. Amikor édesanyátok kérdezte, tudtátok, hogy nem csupán 
valamilyen rossz tetteteket kéri számon, hanem szeretné, ha megbán
nátok, ami rosszat cselekedtetek. E kérdés mögött segítőkész szeretet 
van!

A történet képei:
1. Isten Ádámtól és Évá

tól elvette az Édenkertet. En
gedetlenségük következmé
nye volt ez. Nehéz élet kez
dődött számukra. Keményen 
kellett dolgozniuk, a termő
föld mégis mostohán tartotta 
el őket. De örömeik is voltak: 
gyermekeik születtek. Éva 
első gyermekét, aki erősnek, 
életrevalónak látszott, Káin
nak nevezte el. E név jelenté
se: nyereség. Talán Éva ab
ban reménykedett, hogy 
Kain kárpótolja őket az el
veszített Édenért.

Második gyermekének Éva az Ábel nevet adta. Mintha csalódást je
lentett volna neki a második gyermek születése.

2. Isten másképpen értékel, mint mi, emberek. Ő Ábelt kedvelte. 
Káinnál nem sokat tudott kezdeni.

3. A testvérek bemutatják áldozatukat: 3-5 versek.

4. Kain nagyon nehezen viseli el, hogy ő, aki anyjánál az első, Is
tennél csak a második helyen var. Mindennek Ábel az oka. Ha nem 
lenne Ábel, Istennél is ő lehetne a megbecsült, a fontos. Emiatt egyre 
jobban gyűlölte testvérét. Isten szeretettel figyelmeztette: ne táplálja 
szívében a gyűlöletet. Nem jó az, hogy folyton a földet nézi. Emelje 
fel a tekintetét, nézzen Istenre: Isten neki sem akar rosszat. De hiába 
volt minden figyelmeztetés. Egyszer kinn tartózkodtak a mezőn és 
Kain, Ábelt megpillantva, nem tudott uralkodni magán. Annyira elbo
rította a düh, hogy nem tudta, mit csinál, őrjöngve rohant Ábelre és 
bunkósbotjával halálra verte.

5. Ábel meghalt, de Káinnak nem lett könnyebb a szíve. „Hol van 
Ábel, mit tettél?” - ilyen kérdéseket hallott. Nem tudott válaszolni. 
Egészen megzavarodott Emiatt néha szemtelenül szólt Istenhez. Még 
gúnyolódott is. Isten számonkérő kérdésére azt válaszolta, hogy Ábel 
a pásztor. Pásztori:odnia annak kell. Neki nem az volt a feladata, hogy 
a testvérére vigyázzon. Ezekkel a szavaival azonban még inkább le
leplezte magát: sohasem szerelte Ábelt.

6. Kain rettegése: őt is megölhetik!

7. Isten meghagyta Káint ebben a rettegésben. Sőt: örök nyugta
lansággal sújtotta. De megjelölte Káint. Kain az övé! Ő ezt a gyilkost 
sem akarja elveszíteni, így akart lehetőséget adni neki arra, hogy fel
ismerje bűnét és kérje Isten bocsánatát.

A történet megbeszélése:
Isten a gyilkos Kain életét is védte. így teremtett számára lehető

séget a megváltozásra, a megtérésre. Emberek között bizonytalanná 
tette életét, hogy felismerje: kicsoda számára Isten!

Isten minket is kérdez: „Mit cselekedtél?” Mi jut eszünkbe, ami
kor ezt a kérdést halljuk?

Jézus felé is elhangzott a kérdés: „Mit cselekedtél? János 18, 35. 
Tett Jézus valami rosszat? Ő mindent jól cselekedett. De vád alá ke
rült, hogy mi megszabaduljunk bűneink minden következményétől.

Aranymondás: 6  bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen.
Ézsiás 53, 5

4. Ne legyen más istened rajtam kívül! (2Mózes 32, 1-14.)
Megjegyzés: Mózes távolléte megrendíti a választott nép és Istene 

kapcsolatát. Mózes jelenléte volt annak biztosítéka, hogy Isten is je
len van. Amíg látta Mózest a nép, biztos volt Isten vezetésében. A nép 
mindig látni akar valakit! Ezért kérik Áront, hogy adjon nekik istent. 
Istent, aki látható! -  Áron úgy akar kitérni a nép követelése elől, hogy 
áldozathozatalra szólítja fel őket: elkéri arany ékszereiket. A nép ele
get tesz Áron kérésének. (Mindenki kész arra, hogy hamis isteneiért 
áldozatot hozzon!) - Aranyborjú: gúnyos színezetű kifejezés. Keleti 
népek bika képében fejezték ki és imádták istenük hatalmát, erejét, éle
tet adó képeságét. A borjú még nem bika. - Lehet, hogy fából készült 
és aranylemezekkel borították be. Mózes ezért zúzhatta poná és éget
hette el (20. v.) - Mózes imádságában két dologra hivatkozik: Isten di
csőségére (mit mondanak majd ez egyiptomiak, 12.v.) és Isten hűsé
gére (13.v.)

A fő mondanivaló: Hamis istenek tisztelete élet-ellenes, ezért Is
ten szeretetből figyelmeztet: „Ne legyen más istened!”

Nézőpont: Mózes
A történet bevezetése:
Mennyi mindenben reménykednek és bíznak az emberek! Amikor 

életükről beszélgettek, ti is hallhattatok ilyen mondatokat: „Csak 
egészséges legyek!” „Jól jönne legalább egy négyes a Lottón!” „Re
mélem, hogy szerencsém lesz.” Ezek a mondatok azt árulják ei, hogy 
kimondóik kiben vagy miben bíznak, mit szeretnének, mi tenné őket 
boldoggá, hogyan látják védettnek és biztonságosnak az életüket. Lut
her ezt írta:, .Isten az, akitől az ember minden jót vár és akihez minden 
bajban menekül.” (Nagy Káté) Ezért mindenkinek van istene! De él-e, 
segíthet-e ez az isten?

1. Mózes a Sinai-hegyen 
tartózkodik, Istennél van. Már 
negyven napja. Nagy csend 
veszi körül és ebben a csend
ben szól hozzá Isten, hirtelen 
megváltozik az eddigi nyu
galom. Isten olyasmit közöl 
Mózessel, ami mélységesen 
megdöbbenti: 7-10 versek.

2. Mózes ismeri Istent és 
ismeri népét. Tudja, hogy né
pe eljátszotta Isten jóindulatát, 
megérdemelné, hogy elpusz
tuljon. Ebben a szörnyű hely
zetben egyet tud tenni: imád
kozni kezd: 11-13. versek.

Isten meghallgatja Mózes imádságát és megváltoztatja szándékát.

3. Mózes és Áron találkozása. Mózes felindultan felelősségre von
ja Áront. Az gyámoltalanul védekezik. Azt említi, hogy ő el akarta té
ríteni szándékától a népet. Nagy áldozatot kívánt tőlük. (2.v.) Nem 
gondolta, hogy a nép meghozza a megkövetelt áldozatot. Amikor 
együtt volt az arany, nem tehetett mást: elkészítette a borjút.

4. Mózes megérttel! a néppel, hogy az élő igaz Isten nem tűr maga 
mellett más istent. Aki nem figyel erre, belepusztul.

A történet megbeszélése:
Milyen hamis isteneink vannak? Ne felejtsétek el: amit mindennél 

jobban szeretünk, az a mi istenünk! Csak maga Isten szabadíthat ki 
minket hamis isteneink bűvöletéből.

Az igaz Istenhez Jézus tud elvezetni és Nála megtartani!
Aranymondás: Ne legyen más istened rajtam kívül! 2Mózes 20, 3.

(Folytatjuk)


