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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra.

Elfelejtettek
Ézs 49,14-16

Elfelejtettek... így panaszkodott 
telefonban egy nemrégen nyugalom
ba került kollegánk, amikor valami
re kértem... Elfelejtettek ...két lel
késztestvér, az egyik Keleten, a má
sik Nyugaton -  ugyanezt mondta: 
„Ritkán nyitnak ránk ajtót, elfelej
tettek”. -  Májusi és szeptemberi 
gyenesdiási lelkészkonferencián két
szer hallottam ugyanezt fiatal lel
késztestvérek ajkán: elfelejtettek: ta
nárok, pestiek, vezetők, volt társa
ink... Külföldre került magyar lel
késztestvér egy őszinte beszélgetés 
során ugyanígy foglalta össze kese
rűségét: elfelejtettek... Ki tudja hány 
szolgatársban él ugyanez az életér
zés? Sőt, azt is hallom, amint egyik 
a másiknak így szól: „megjósolom, 
rövidesen nyugdíjba mégy és Teró- 
lad is elfeledkeznek volt gyülekeze
tedben is, az LMK-ban is, a közegy
házban is... megismétlődik a régi tör
ténet Veled is...”

Mennyi csalódottság, mennyi fáj
dalom, keserűség, szomorúság húzó
dik ez egyszerű kifejezés mögött: el
felejtettek! Mintha minden munka, 
szolgálat, erőfeszítés, fáradság, ener
gia-bedobás, apró és látványos ered
mény: minden, minden hiábavaló 
lett volna. Ugyan ki beszél már 
ezekről? Hány megalázó helyzet, 
amit vállalni kellett, hány átvirrasz
tott éjszaka a Szentírásra hajolva, 
hány családi ünnepről lemondás... és 
csak ez lehet az eredmény: elfelej
tettek!?

Az evangélium már az Ószövet
ségből hangzik. Isten nem felejt el. 
Sión ugyanezt mondja: „elhagyott 
engem az Úr, megfeledkezett rólam 
az én Uram! Megfeledkezhetik-e 
csecsemőjéről az anya?... Ha mások 
megfeledkeznének is, én nem feled
kezem meg rólad, íme tenyerembe 
véstelek be”. így olvassuk fentem- 
lített textusunkban. Isten bűneinket 
elfelejti, háta mögé veti, nem em
lékezik rájuk, de minket, népét, 
egyeseket és egész népét sohasem 
felejti el. Még az is Képtelenség, 
hogy az édesanya, aki fájdalommal 
szülte gyermekét, valaha is megfe
ledkezzék gyermekéről. Bárki: test
vér, rokon, barát, kollega megfeled

keznék is -  Ő nem. Nem ember az 
Isten. Jézus is használja ezt a gon
dolkodási formát, amit Ezsaiásnál ol
vasunk pl. „Ha ti bűnös létetekre 
tudtok kenyeret adni fiaitoknak, 
mennyivel inkább ad Szent Lelket (je
lenlétét) azoknak, akik kérik tőle.”

Meditáljunk együtt a feledékenység- 
ről! Nem öncélúan, hanem az írás 
jobb megértése érdekében. Lehet ál
dás a felejtés: mi volna, ha minden
re minden pillanatban emlékeznénk. 
Elviselhetetlen teher nehezednék 
ránk. Jótétemény a felejteni tudás, 
legalábbis az, hogy nincs minden 
mindig éber-tudatunkban. Talán csak 
álmainkban kerülnek elő régi élmé
nyeink, néha magunk is csodálko
zunk azon, hogy milyen összefüggés
ben és milyen mélyről jönnek elő ál
mainkban a velünk történt esemé
nyek s látunk újra rég nem látott 
arcokat.

Idős korban viszont tehernek érez
zük feledékenységünket. Szinte átok
nak tartjuk. Egyre gyakrabban felej
tünk el számokat, neveket, adatokat. 
Néha már nyelvünk hegyén van egy- 
egy utcanév, mégsem tudjuk kimon
dani. Iskolai képünkön ott néznek 
le ránk osztálytársaink, az arcuk is
merős, de hogy is hívták őket? A 
közelmúltban osztálytársak találko
zóján képtelenek voltunk összeállí
tani az egykori ülésrendet... Az öre
gedés egyik jele a feledés. Isten 
azonban nem öregúr, hogy elfelejte
ne neveket, arcokat, helyeket.

Fiatalok is lehetnek feledékenyek. 
A rossz vizsgázó elfelejti a tanult 
anyagot, nem jut eszébe a helyes vá
lasz, pedig tanult, pedig tudta, csak 
elfelejtette. Elfelejti a turista egy-egy

Jézus Krisztusban Testvéreim! Mi 
lesz ez? Meditáció? -  magasröptű, 
és mélyen szántó gondolatok meg
szólaltatása, Szent beszéd? -  ami be
vezetőként értelmiségi találkozónk
hoz illik? Prédikáció? ami protestáns 
szokás szerint a prédikátor prokla-

város nevezetességét. Elfelejtheti a 
lelkész a legjobbnak vélt illusztráci
ót prédikációjában. Elfelejti a fővá
rosi lelkész az évtizedekkel előbb el 
temetett híve hozzátartozóit, sőt már 
azt is, milyen funkciót végzett -  te
metett-e vagy esketett. Kínos pilla
natok. De Isten nem ember.

Néha meglepetésre a rosszat is fe
lejti az ember. Csak a szépre emlé
kezik. Társaságban olyanok közé ke
rültem, akik együtt voltak katonák, 
bajtársak, sőt fogolytársak. Váratla
nul csupa vidám történetet meséltek, 
elfelejtették a borzalmakat. Isten 
más: nem felejti el az ember nyo
morúságát sem. Ő nem szenved me
móriazavarban, pontosan emlékszik 
egyesekre és egész népére.

Nem a szavak, de a tartalom sze
rint idetartoznak Jézus nagyszerű 
ígéretei pl. „Nem hagylak titeket 
árvákul” (Jn 14,18), a Szent Lélek
ben jelenlétét ígéri -  „Íme, én vele
tek vagyok minden napon a világ 
végezetéig” (Mt 28). Az egyik lator 
a kereszten kéri az Urat: Emlékez
zél rólam, amikor eljössz (Lk 23,42) 
és Jézus szava valódi bíztatás: „Bi
zony mondom néked, még ma ve
lem leszel a paradicsomban” (vagyis 
közösségben velem, nem maradsz 
egyedül a halálban!).

Kedves Olvasóm! Nem vagy 
egyedül, nem vagy elfelejtett ember, 
nem vagy leírt, kihagyott, névsorból 
törölt, az ismeretlenség süllyesztőjé
be jutott szolgatárs! „Ha mások 
megfeledkeznek is, én nem feledke
zem meg rólad, íme tenyerembe vés
tem neved” mondja a lelkipásztorok 
Pásztora.

IIK

mációja egy néma hallgatóság előtt. 
-  Evangéliumhirdetés! -  ami aktív 
részvételt igényel a jelenlevőktől is.

Engem ez a három jólismert bib
liai alak nem  önmagában érdekel ha
nem Jézus-relációban, mint ahogyan 
ezen a délelőttön nem az evangéli

Három értelmiségi Jézus erőterében
Textusuk: Jn 3,7-11; Jn 20, 26-28,Kol 1,12-21.
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kus értelmiséget analizáljuk önmagá
ban, szociológiai, egyháztörténeti 
vagy egyházrajzi bevezető előadások 
keretében. Nem case study (esetta- 
nulmány)-sorozatra jöttünk össze. 
Alaphangként adom meg: Jézussal 
hozzuk kapcsolatba a jelenlevőket!
-  Az, hogy coram Deo vagyunk 
együtt, keresztény fogalmazásban en
nyit jelent: coram Christo. Vagyis el
sősorban nem a tanítványok egy
másközti viszonyáról beszélünk -  ez 
is érdekes lehetne -  nem is a tanít
ványok személyiségéről, jelleméről, 
vallási hátteréről szólunk, hanem egy 
kapcsolatról.

Nikodémus az első értelmiségi, 
aki itt előkerült. Valamit kellett vol
na tudnia, amit Jézus már számon is 
kér. Mi ez? -  Radikális változás kell, 
nem foltozgatás, javítgatás, hanem 
valódi gyökeres megújulás, újjászü
letés. -  Ez a művelt, tekintélyes em
ber dicsérendő kíváncsiságáért. Azok 
közül való, akik Jézust Istentől jött 
tanítóként tisztelik. Most ne térjünk 
mellékvágányra: az éjszakai látoga
tásra, hogy az gyávaság volt-e, vagy 
óvatosság, esetleg a nagy meleg nap
palok miatt érthető csöndre, nyuga- 
lomravágyás... Arra se fecséreljünk 
időt, hogy Nikodémus farizeus volt 
és ez a magyarban képmutatást je
lent szóhasználatunkban, pedig egy 
bizonyos szigorú és komoly kegyes- 
ségi forma megélésére utalt eredeti
leg. Nikodémust, ezt az istenes em
bert exisztenciálisan érdekli az ügy. 
Még kétszer találkozunk vele (Jn 7- 
ben és Jn 19-ben). Először a nagy
tanácsban hallhatjuk szavát: „Elíté
li-e a mi törvényünk azt az embert, 
míg ki nem hallgatták?” -  kérdezi 
jóindulatúan, vállalva, hogy Jézus ta
nítványának tartják, titkos követő
nek, tehát kockáztat Nikodémus. 
Majd akkor hallunk felőle, amikor 
arimáthiai Józseffel (ő is titkos ta
nítvány) kérik Pilátust, hadd vegyék 
le a holttestet, hogy drága kenettel 
balzsamozzák be. Meg akarják adni 
a végtisztességet a Tanítónak. Niko
démus tanítványi élete búvópatak. 
Nem akarom erőltetni a képet, de 
érezzük valamennyien, hogy van 
ilyen értelmiségi ma is. Nem azonos, 
de hasonló: óvatos, titkos tanítvány, 
aki hajlandó a halott Jézus bebal- 
zsamozására is. Hogy Nikodémus 
bent van-e a tanítványi körben, vagy 
kívülálló, nem tudom eldönteni. Az 
kétségtelen, hogy Jézusra figyelése 
sorsdöntő. -  Michelangelóról tudom,
-  közel 30 éve írtam egy tanulmányt 
róla -, hogy késő öregkorában kryp- 
tolutheránus lett, egy római elitkör
ben, titkos tanítvány. A két pietája 
közül (Róma 1498 és Firenze 1548) 
a másodikban a holttestet tartó férfi 
alakjában önmagát ábrázolta, egy
szerűen sallang nélkül, már nem Má
ria, az első pieta gyönyörű fiatal név
alakja a jelentős alak. Ő a bölcs, Ő 
az ecsetjével is szobrász és vésőjével 
is festő, költő is volt. Utolsó szonett
jében így vall: „Meg nem nyugtat 
már véső vagy ecset, s egy szerelem
hez fordul csak a lélek: mely a ke

resztről tárja karjait...” A renessain- 
ce nagy művésze (a renessaince is 
újjászületést jelent) tudta a nagy tit
kot, amit óriás kortársai nem tud
tak, hogy radikálisan újjá kell szü
letni. Egy velejéig romlott intézmény 
kellős közepén Jézus titkos tanítvá
nya volt (Karel Schulz Kőbezárt fáj
dalom és Irving Stone Michelangeló 
regényét érdemes többször végigla
pozni ma is). A Nikodémus történet 
végén nincs „happy end”, legfeljebb 
krescsendáló mondanivaló. Nikodé
mus elhallgat és Jézus hirdeti a vi
lágraszóló evangéliumot: Isten úgy 
szerette e világot, hogy Fiát adta... 
Nyitott fejezet -  folytatása követke
zik mai Nikodémus-történetekben.

Tamás a második bibliai alak, 
akire ma figyelünk Jézus erőterében. 
Ez a józan, valósághoz hű tanítvány, 
aki gondolkodik, dubitál, nekem na
gyon szimpatikus. Nem hisz az első 
szóra, nem hisz az asszonyok lelkes 
szavára, nem hisz a tanítványtársak
nak, csak Jézusnak hisz egyedül. Ta
lálkozunk már előbb is vele (Jn 
11,16-ban) akkor nagyot ígér, várat
lanul, lelkesen: „Jöjjetek, menjünk, 
haljunk meg mi is vele” -  érti a, dol
gok bennső logikáját. Később Ő az, 
aki beleszól, udvariatlanul, Jézus bú
csúbeszédébe: „Uram, nem tudjuk 
hová mégv, honnan tudnánk akkor 
az utat? (Jn 14,5) Erre válaszol Jé
zus felejthetetlenül szépen: Én va
gyok az Út, az Igazság és az Élet. -  
De még fülemben cseng a megelőző 
vers határozott szava: Nem hiszem! -  
ha nem látom a kezén a szegek he
lyét... nem hiszem. Negatív hitvallás, 
őszinte szó. De Jézus szereti Tamást, 
nem engedi hitetlenségében megke
ményedni. A Christophániák egyike 
csak neki szól. -  Kitérőként hadd 
emlékeztessek Sörén Kierkegaard vé- 
leményére. Szerinte ez valódi evan
gélium -  az „enyém” -  írja, mert az 
áll az írásban: a zárt ajtók ellenére 
is megállt Jézus a középen ...in dér 
Mitte... ha csak nyitott ajtókon ke
resztül jelenik meg, hozzám nem tér
hetett volna be, ha csak zörget aj
tóm előtt, én nem engedem be, de 
ő megállt a középen. S folytatom, 
talán ez a lutheránus teológia szíve 
közepe ma is, identitásunk megfo
galmazása: Jézus a középen... nem va
laki más és nem valami más, csak 
Ő. Az eredmény -  hódolat: „Én 
Uram és én Istenem”. Ez János ars 
poeticájának, ars theologicajanak is 
megfelel, ahogy néhány verssel ké
sőbb olvassuk: „Ezek azért írattak 
meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisz
tus, az Isten fia és ebben a hitben 
életetek legyen az Ő nevében” -  Jé
zus az érkező, a visszaérkező Úr. 
Ady szavával „az Úr érkezése” hi
tet munkál. Tamás hisz. Tamás ne
ve előtt a megszokott jelző: hitetlen, 
máskor a kételkedő, szerintem Ta
más a „mégis hívő”. Nem hisz köny- 
nyen, aztán mégis hisz, mélyen, tar
talmasán, valaki meggyőzte. Ez 
több, mint lassan kialakult meggyő
ződés.

Pál a harmadik alak, bibliai figura, 
aki Jézus erőterébe került. Őt az 
előző kettőnél talán jobban ismer
jük. Sablonosán így könyveljük el: 
az evangélikus teológia igazi vezér
alakja, Augusztinusz és Luther nagy 
elődje, Ma azt kívánom, hogy egy
szer merjünk kilépni abból a két
százéves tévedésből, ami evidenciá
nak tűnik éppen értelmiségünk előtt, 
hogy ti. Jézus meghirdette Isten or
szágát -  Pál megteremtette az egy
házat, vagy Jézust, vagy Pált tekint
jük döntő mértéknek, sőt Jézusban 
hinni csak egy bizonyos Pál-gyűlö- 
lettel lehet. Ez így egyszerűen téve
dés. Nem véltlenül választottam a 
Kolossá levelet. Intelligens emberek
ből álló gyülekezetnek ír az apostol, 
megvallja hitét és kozmikus méretű 
krisztologiát nyújt. Egy olyan koor
dináta rendszert alkot -  Jézussal a 
központban -  amiben mindent elhe
lyezhet. Nem magáról beszél, mint 
máskor másoknak talán elég gyak
ran, hanem Óróla; Jézusról. Néhány 
versben nyolcszor szól Őróla: Ő sza
badított meg, Ő a láthatatlan képe 
Istennek... Ő  az első a halálból visz- 
szajöttek közül... Ő előbb volt min
deneknél...^ feje a testnek, az egy
háznak... Őbenne lakik az istenség 
teljessége (plérómája!)... Ő békélteti 
meg az elidegenedteket... s az Ő 
evangéliumának szolgája Pál. Nem 
vagy Jézus vagy Pál, hanem Jézus az 
Úr egyértelműen. Más evangélium ez? 
semmiképen! Jézusról és Jézustól 
beszél szüntelen, hiszen Jézus erőte
rébe került a damaszkuszi út óta.

Három ember Jézus erőterében. 
Urunk szereti a művelt értelmiségi
eket. Döntő a találkozás, sorsdöntő, 
még ha más is az eredmény: Az 
egyik a Golgota közelében fekvő 
sziklasírig jutott, a másik talán Indi
áig (Mao, Thoma egyház), a harma
dik a Mediterrán övezet sok városá
ban hirdette az evangéliumot, majd 
a Reformráción keresztül hozzánk is 
eljutott. -  Martin Buber, aki sokban 
hasonlít a mi Kari Heimünkhöz (Én- 
Te reláció hangsúlyozása) írja: „Az 
ember sorsa az Isten és ember kö
zött zajló párbeszédben dől el. Ez
zel az életet kitöltő és világot betöl
tő valósággal semmiféle ceremónia 
nem veheti fel a versenyt” -  tegyük 
hozzá semmiféle intézmény nem nő
het fölébe. Sorsdöntő a beszélő Is
tennel találkozásunk.

Andorka Rudolf az idei Pax 
Romana kongresszuson 667 000-re 
becsülte a magyar értelmiség létszá
mát (1990-es index-szel). Ebből le
het -  teszem hozzá 25-30 000 evan
gélikus hátterű. -  Hozzátette, „az 
egyházaknak kitüntetett figyelmet 
kell fordítani az értelmiségre”. Iga
za van. Mégis megfordítom: az ér
telmiségnek, az evangélikus értelmi
ségnek is kitüntetett figyelmet kell 
fordítani Jézusra. Most ennek a 120- 
150, ma itt összegyűlt értelmiségi 
gyülekezetnek.

Dr. Hafenscher Károly
(Elhangzott az 1993. október 17-én 

tartott Evangélikus Értelmiségi Találkozón.)
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TANULJUK A KRISZTUST!

WALTER VON LOEWENICH:

Luther és a Nyugat sorsa*
A nyugati kultúra legnagyszerűbb tanúi Németország

ban, Olaszországban, Franciaorságban és Angliában a mo
dern háborús technika által törmelékké, hamuvá váltak és 
a földön romokban hevernek. Manapság nem kell a Közel- 
Kelet romvidékeire utazni, hogy megrázó képet nyerjünk 
az emberi kultúra múlandóságáról. Gondolataink a modern 
Európa romhelyei körül keringenek és nem tudunk szaba
dulni a kérdéstől: ezek a törmelékek és romok nem na
gyon reális szimbólumai egy pusztulásra ítélt világnak; nem 
rejtőzik emögött az értelmetlen pusztítás mögött valami mé
lyebb világtörténelmi értelem? A nyugat hallatlanul gazdag 
kultúrvilága nem élte-e túl magát belsőleg és ezért válik 
egyre inkább a külső pusztulás áldozatává; talán csak az 
dőlt le, ami érett volt a bukásra? A nyugati kultúra ko
moly megfigyelői már évtizedek óta érzékelni vélták a ha
lálos árnyék növekedését efölött a világ fölött. A komor 
jövendölések beteljesedése úgy lehet közelebb van, mint 
ahogy azt azok hirdetői sejtették?

A legutóbbi háború által Európa végérvényesen elvesz
tette évszázados politikai uralkodó helyzetét a világban. Va
jon ezen felül vége van szellemi uralkodó helyeztének is? 
Volt-e az elmúlt évtizedekben a nyugati tradíciónk síkján 
egészséges szellemi továbbfejlődés, vagy régen elidegened
tünk már egy valóban nyugati szellemiségtől? Hol láthatók 
a történelmi örökség nyomasztó tere mellett valóban te
remtő erők? Nem válik az örökség értelmetlenné és ha a 
régit nem eleveníti meg valami élő új, nem válik annak 
széthullása magasabb értelemben értelmessé? Vajon a nyu
gat sorsa a megrendíthetetlen és változhatatlan törvények 
értelmében a nyugat pusztulását jelenti? Ez az a kérdés, 
amelytől az utolsó évtizedek gondolkodó történelem-szem
lélője nem tud szabadulni, amely belülről ül meg minden
kit, aki minden idegszálával a nyugat szellemi örökségéhez 
kötődik. A kérdést nem tudjuk megválaszolni. Mégha fáj
dalmas érzéssel az igenlése felé hajiunk -  az egyértelmű 
válasz meghaladja az emberi ismeret lehetőségeit.

Nekünk német evangélikus keresztyéneknek más kér
dést is fel szabad és fel is kell tennünk: Mit mond nekünk 
Luther a nyugat sorsához?

Itt azonnal felvetődik egy megelőző kérdés, amelyen 
megoszlanak a lelkek: Egyáltalán Tehet-e Luthernek pozi
tív mondanivalója a nyugat jelenlegi helyzetéhez? Mind
azok között, akik a nyugat jelenlegi krízisének gyökereit 
kutatják, nincsenek kevesen, akik nemmel válaszolnának a 
kérdésre. Ezek a hangok nem csak a katolikus táborban, 
de azon kívül is felerősödtek és jól tesszük, ha hallgatunk 
rájuk és igazságtartalmukat megvizsgáljuk. Valami ilyesfé
lét mondanak nekünk: Luther és a ő reformációja az egyik 
oka a jelenlegi súlyos krízisnek. Már a múlt század máso
dik felének kultúrkritikájában hallhatjuk ezt az állítást; ez 
azóta nem hallgatott el. Egyenes vonal látható Luthertől a 
felvilágosodásig, a francia forradalomig és a modern libe
ralizmus bomlasztó jelenségéig. Luther, akit mi reformátor
nak nevezünk, itt a nyugat Tegnagyobb forradalmáraként 
jelenik meg. A forradalom korszaka, amelybe kb. százöt
ven éve léptünk bele és ami a legújabb idő nehéz megráz
kódtatásáig vezetett, Luther forradalmi tettének a követ
kezménye. Luther alaphibája szubjektivizmusa volt. Szemé
lyes meggyőződését az egyház autoritása fölé helyezte. Ez-
•Fordítás: Walter von Loewenich: Von Augustin zu Luther Beitrage zu 
Verlag/Witten.

zel előidézőjévé vált az újkor végzetes individualizmusá
nak, amely az emberi közösség hordozó köteleinek felol
dásához vezetett.

Személyes kritikáját tette egyházi cselekvésének mérté
kévé és ezáltal előidézőjévé lett az objektív, az egyes em
bertől független, biztos igazságok liberalisztikus felbomlasz- 
tásának. Luther a római egyház támadásával megrendítette 
a nyugat lelki alapjait. Ez az egyház kapta volna ugyanis 
a gondviseléstől azt a feladatot, hogy a nyugat lelki egysé-

gének őrzője legyen. A nyugat lelki egysége az egységes 
eresztyén világnézeten alapult és ennek a világnézetnek a 

látható hordozója a szervezett, univerzális római egyház, a 
csúcsán a pápaság intézményével. Mivel Luther segített ezt 
az edényt széttörni, ezért ő a főbűnös abban, hogy az ér
tékes tartalom is kiömlött és az szétfolyt. Mindennek lenne 
hát a következménye a világnézeti káosz, a gazdasági, tár
sadalmi és politikai káosz további következményeivel, 
amelynek kinatása a nyugat mostani külső egzisztenciális 
veszélyeztetettségében láthatóan napvilágra jött. így lett az
tán a háború előtti időszak egyik híres könyvének a címe 
röviden: Luther (egy) negatív nagyság.

Ezt a történelmi képet határozottan el kell vetnünk. Lut
her nem zavarta meg a nyugat lelki egységét; ez az egység 
már megrendült és éppen az egyház bűne által. A keresz
ténység valóban a nyugat lelki egységének volt az alapja. 
Mivé lett azonban a keresztyénség Luther idejében? Ép
pen az egyház centrumában, Rómában uralkodott egy alig 
leplezett pogányság. Mindenek előtt Itáliában már jó egy 
évszázada egyre erősödő elvilágiasodás tombolt. Jóllehet a 
külső egyháziasság látszatát megőrizték, de a szellem telje
sen világias, sőt igenis pogány lett. Ez a fejlődés többé- 
kevésbé más országokra is átterjedt volna. Mindenesetre a 
nyugati gondolkodás egységének keresztyén alapvetése 
Luther előtt már jó ideje törékeny lett és ez a folyamat 
Luther fellépése nélkül feltehetőleg feltartóztathatatlanul to
vábbhaladt volna. Luther tette éppen nem a nyugat egysé
ges keresztyén alapjának a forradalmi feloldása volt, sőt 
fordítva, arra való kísérletet láthatunk benne, hogy a nyu
gati gondolkodáshoz ezt a keresztyén alapot egy akut 
elvilágiasodás ellenében megmentse, amiért is a keresztény
ség olyan ellenzője, mint Nietzsche, aki ebben az el- 
világiasodásban a nyugat üdvét látta, Luthert a nyugati szel
lemtörténet leggonoszabb reakciónáriusaként teljes szívé
ből gyűlölte. Hogy a nyugati gondolkodás keresztyén alap
jainak egy akut elvilágiasodással szembeni megmentési kí
sérlete gyakorlatilag két nagy keresztyén hitvallásban tör
tént elváláshoz vezetett, az a történelem tragikuma, amely
ben nem lehet egyoldalúan Lutherre a felelősséget ráhárí
tani. -  A felelősség nagy részét bizonyára a főleg vérrel és 
vassal véghezvitt ellenreformációnak kell hordozni. Nem fe
lejthetjük el, hogy 1570 körül Németország 7/10-e evangé
likus volt (Magyarország közel 85%-a). Ha ez a kép rövid
del ezután alapvetően megváltozott, akkor ez elsősorban 
az ellenreformáció műve volt. -  Egyébként az elválás nem 
jelent csupán szerencsétlenséget. Ahol ellentét van, ott van 
élet. A szellem nem szereti az uniformist. Az elválás mind
két felekezet számára nemcsak sok nemtelen, hanem bizo
nyos vonatkozásban nemes versengést is eredményezett. A 
harcok ideje után a békésebb tisztázódás, békésebb

Kirchengeschichte. (Luther und das Schicksal des Abendlandes). Luther
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együttműködés ideje következett és szeretnénk azon re
ménységünknek kifejezést adni, hogy a közös antike- 
resztyén fronttal szembeni együttműködés a közös nagy 
feladatok tekintetében éppen most egy új gyümölcsöző 
szakaszba lép.

De mi a helyzet Luther „szubjektivizmusával”? Felelős
sé tehetjük-e Luthert a modern individualizmusért és ezzel 
együtt a modern felbomlásért? Itt is ki kell jelentenünk: a 
szubjektivizmus és individualizmus Luther fellépése idején 
már elindult diadalútjára. A tekintélyek bukása már teljes 
folyamatban volt és ebben maguk a tekintélyek is nagyon 
hibásak voltak, elsősorban a teljesen elvilágiasodott pap
ság. Luther kora gyermeke volt és a középkori embertől 
eltért abban, hogy egy külső tekintélynek való vak alá
vetettséggel és hitbeli kérdésekben a puszta engedelmes
séggel nem tudott megelégedni. A tekintély azonban nem 
idegen Luthertől. Olyan korban, amelyben az emberi 
takintély sokak tudatában inogni kezdett, ő prófétai külde
tése teljes lendületével Isten és a Szentírásban kinyilat
koztatott ige tekintélyére utalt és ezt a szolgálatot még ma 
is meg akarja tenni számunkra. A római egyház tekintélye 
elleni támadásának tendenciája nem bomlasztó, de építő 
tendencia volt; ahol másképpen hatott, ott az nem felelt 
meg az ő legbelsőbb szándékának. Luther fel akarta sza
badítani az emberek lelkiismeretét a hamis, földi tekintély 
alól, amely ezenfelül már ingásban volt, hogy azt annál 
erősebben Istenhez és az Ő szava egyedül biztos, mara
dandó tekintélyéhez kösse. Lehetséges, hogy az akkori idő 
„modern” áramlatai, amelyek olyan hangosan hirdették az 
ember nagyszerűségét, még egy ideig továbbra is fenntar
tották volna a külső egyházi fegyelmet, de ez a látszólag 
autoritativ gondolkodás belsőleg kimerült volna, és előbb 
vagy utóbb T>első igaztalansága Utal tönkrement volna.

Gondoljuk csak meg, hogy a modern forradalmi idő
szak nagy tekintélyhullása nem a Lutheri Németországban, 
hanem a katolikus Franciaországban indult meg. Luther ún. 
szubjektivizmusa valójában a Nyugat új történetében az igaz 
tekintély megalapozásához járult mindennél erősebben hoz
zá. Amíg Luther magatartását értették és aszerint tettek, 
addig az megtartó erővé vált a teljes tekintélynélküliség 
mélységbe való zuhanásától. Az, hogy az újkori szellemtör
ténetnek ez a valóban Jákob-harca nem folyt le a csípő 
sérülése nélkül, az nem Luther bűne.

Luther történelmi jelenség. Nekünk evangéliumi hátte
rünkből nem szabad valamilyen történelmi jelenséget ab
szolutizálnunk vagy glorifíkálnunk. Semmilyen történelmi 
jelenség nem tökéletes, mindegyiknek megvan a pozitív és 
negatív oldala. Minden földi dologra érvényes ez a tör
vény, Luther reformációjára is. Legyünk azonban vele szem
ben igazságosak; a történelmi igazságosság megtiltja, hogy 
Lutherben „negatív nagyságot” lássunk. Ő minden tökélet
lenség mellett, amely az ő művéhez, mint a földi műhöz 
társul, a Nyugat pozitív faktora, lehet, hogy éppen a 
legpozitívabb faktor. Ennek a faktornak (tényezőnek) az 
ereje még messze nincs kimerülve vagy éppen kimerítve. 
Még a jelen órában is, amikor a Nyugat sorsa belsőleg és 
külsőleg a legnagyobb veszélyhelyzetben van, Luthernek 
pozitív mondanivalója van a számunkra. Ezúttal erre az 
egy kérdésre szorítkozunk: Hogyan segíthet Luther a Nyu
gat jelenlegi sorsát értelmezni és abban belsőleg eligazod
ni?

Luthernek nagyon eleven bennső kapcsolata volt a tör
ténelemmel és sokat gondolkodott róla. A történelemben 
Istent látja működni; ezért (a történelem) mintegy feltar
tott ujjal jár (W 50,5,32). Luther szerint „nagyon fontos 
dolog a történelem” ÍW 50,383,8) és a történelemírók szá
mára a „leghasznosabb emberek és legjobb tanítók” (W 
50,384,15). „Derék, igaz történetek, mint néma betűk Isten 
akaratára utalnak” (Tr.5,5557) A történelemben Isten mű
ködik, Luther nem átallja azt egyenesen „Isten művének” 
nevezni. (W 50,385). Milyen módon látja Luther a történe
lemben Istent működni?

I.

A történelem ben Isten ítélete megy végbe. Luthernek 
rófétai történelemszemlélete volt. Ő nem volt objektív, 
űvös szemlélő, aki előkelő semlegességben a szívét kívül 

tartotta az eseményekből. Az OT nagy prófétáihoz hason
lóan a nagy eseményekben, főleg a katasztrófákban Isten 
figyelmeztetéseit és büntetéseit látta az elvetemedett nép
pel szemben. Számára az OT volt a nagy tanítómester, 
ahogy számunkra is az kellene, hogy legyen. Isten ítélete

jelenik meg az ókor nagy világbirodalmainak bukásában, 
Asszira, Babilon, Perzsia, Görögország, Róma felemelke
désében és mély bukásában. Bármennyire szerette és be
csülte Luther a magas középkor ragyogó császáralakjait, a 
régi tündöklő császárság tragikus pusztulásában is Isten íté
letét látta: „Talán jobban bíztak a saját hatalmukban, mint 
Istenben, ezért kellett elbukniok” írja a keresztyén nemes
séghez írt iratában (W 6,405,36). Az, hogy a középkori 
pápaság a hatalmi igény ilyen magasságába emelkedhe
tett, az isteni harag jele; de a bukás itt sem volt a vé
letlen műve.

Isten különös ítéletét látta Luther kora török veszedel
mében. Mélyen az volt a benyomása, hogy abban Istennek 
ítélete teljesedik ki, ezért eleinte nem tartotta helyesnek a 
fegyveres ellenállást. A török ellen csak a bűnbánat segít
het. Amikor később felszólított fegyveres ellenállásra, nem 
akarta azt kereszteshadjáratnak értelmezni. Harcoljatok lé
tetekért, de ne lépjetek fel Isten szószólóiként -  szólt né
metjeihez.

Miért jön Isten ítélete az emberekre? Luther újból és 
újból ismételte: Isten ítélete mindig ott következik el, ahol 
az emberek megvetik Isten szavát. Ez volt Luther tulaj
donképpeni szemrehányása a pápasággal szemben: megaka
dályozta Isten szavának prédikálását. A késői középkori 
egyház erkölcsi állapotát egyébként elég sokan kritizálták. 
Luther azonban Isten ítéletét abban látta, hogy az az evan
gélium fényét véka alá rejtette. Ahol a népek Isten szavá
tól elfordulnak, ott a pusztulásuk elkerülhetetlen. Luther a 
saját idejében Isten nagy kegyelmi ajándékát abban látta, 
hogy az evangélium ismét napvilágra került. Milyen sötét
ség uralkodott a pápaságban, és most azt minden gyermek 
megértheti. Luther mély gondja azonban az volt, ami ké
sőbbi éveiben egyre inkább növekedett benne és gyötrő 
órákat szerzett számára: napjai nemzedéke nem mutatko
zik érdemesnek erre a kegyelmi ajándékra és hálátlan Is
tennel szemben. Számtalan idézetet említhetnénk, amelyek
ben kifejezésre jut Luther súlyos aggodalma és keserű ha
ragja a reformáció művének hiányos termése miatt. Az 
evangélium szabadságával visszaélnek. A grófok és herce
gek az evangélium prédikátorait hagyják félig éhenhalni, 
miközben kolostorok feloszlásával maguk jól meggazdagod 
tak. Szó- és szentséggyalázók sorakoznak soraikban. Gőgös 
lelkek, akik úgy gondolják, hogy nekik maguknak az evan
gélium prédikálására nincs szükségük. A kegyes buzgalom 
ellanyhult azóta, hogy tudják: a jócselekedetek által nem 
lehet az üdvösséget elérni. Luther a csalódás félelmes óráit 
élte át, lehangoltságában még ezeket a szavakat is kiejtet
te: ha mindezt előre látta volna, felhagyott volna a refor
máció művével. Az embereknek botmesterre és hóhérra 
van szükségük; számukra éppen megfelelt a pápaság 
tirranizmusával (W 30,1.234,15; Nagy Káté). Luther lélek
ben az emberiségre félelmes ítéletidő közeledtét látta. Is 
ten szavával nem lehet tréfálni; ahol azt megvetik, onnan 
eltávozik, ott ínség következik be; ahonnan elfordul, ott a 
külső pusztulást sem lehet feltartóztatni. A németországi 
városok tanácsuraihoz intézett iratában, 1524-ben felemelte 
óvó prófétai szavát, amelyet ha ma hallunk, az velőnkig 
hat. Ezt írja:

„Azt hiszem a német országok nem hallottak soha olyan sokat 
Isten szaváról, mint manapság. Ha köszönet és tisztelet nélkül 
hagyjuk mindezt, félő, hogy még szörnyűbb sötétséget és nyomort 
élünk meg. Kedves Németek, vásároljatok, mert a piac az ajtótok 
előttvan, takarítsatok be, mert süt anap és szép az idő, használjá
tok Isten kegyelmét és szavát, mert az most szól. Tudnotok kell: 
Isten szava és kegyelme futó zápor, ami nem tér vissza oda, ahol 
már egyszer ott volt, a zsidóknál, odalett és most nincs semmijük. 
Pál Görögországba hozta. Ott is kárbaveszett és most nyakukon a 
török. Rómáé és a latin országoké volt; nem kellett, most ott a pá
pájuk. Ti Németek, ne gondoljátok, hogy örökké a tietek lesz; há
látlanság és megvetés miatt nem marad a tietek. Ragadjátok meg 
és őrizzétek, ha lehetitek; lusta kezekre gonosz idő következik" 
(W 15,32).

Indokolatlan volt Luther aggodalma? Volt-e valami 
eredménye a kedves németjeihez intézett intésének? Meg
őrizte a Nyugat az ő keresztyén üzenetét? Luther csalódott 
a fejlődés tempójában. Közel érezte az ítélet napját, ami
kor kora növekvő istentelenségét látta. A fejlődés tenden
ciájában (irányában) láthatólag nem csalódott. Az újkor kö
zel kétszáz éve Isten szavától olyan méretű eltávolodást 
mutat, amilyet Luther idejében a legsötétebb borúlátó sem 
tartott lehetségesnek. A közélet Isten szavától és Isten pa
rancsolatától egyre inkább elrugaszkodott. Nem engedte, 
hogy Isten beleszóljon a dolgokba, az ember világát saját
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okossága szerint építette fel. Olyan felvilágosodott, haladó, 
tudományos gazdasági, politikai lett, hogy az ige világos 
útmutatására már nem volt szüksége. Beszéltek ugyan még 
Istenről; ezek azonban csak szavak voltak, amelyek mögött 
sem komolyság, sem alázat nem volt. A Nyugat sorsát ma
ga vette a kezébe; most íme látjuk, mi lett belőle. Istennek 
a Nyugat eltávolodása feletti ítélete folyamatban van; és a 
világ mely hatalma állhat ellene az Ő karjának?

n.
Ez az egyik, amelyet Luther a Nyugat sorsával kapcso

latban nekünk mond: a történelem ben Isten ítélete megy vég
be isteni szavának semmibevétele miatt. A másik, amit Lut
her mond a következő: a történelemben az ördög is mű
ködik. Olyan időből érkezünk, amelyben a ördögöt, mint 
divatjamúlt elképzelést félresöpörték. Jó volt benne az, hogy 
a korábbi idők gyerekes, naiv elképzeléseinek mára vége. 
Annyira nem ártatlan az ördög, ahogyan azt a középkor 
ördög-legendái lefestik. Figyelemre méltó azonban: az a kor, 
amelyik azt hitte, hogy végzett az ördöggel, a démoni erők 
minden emberi képzeletet meghaladó szörnyű tombolását 
kellett, hogy átélje a történelemben. A Nyugat jelen hely
zetét nem másképpen, csak Luther gondolatai által érthet
jük meg: a történelemben az ördög is működik. Isten a 
történelem ura. Ez bizonyosság Luther számára; jaj annak 
az embernek, aki ezt nem akarja elfogadni és saját magát 
tartja a történelem urának! „Férfiak csinálják a történel
met”, ez csak féligazság. A valóságban Isten csinálja a tör
ténelmet, miközben ezeket a férfiakat felhasználja, szolgá
ltába állítja. Istennek a történelemben való uralma azon
ban csak a sátán országa elleni állandó küzdelemben sze
rez érvényt magának. Luther komolyan vette a régi bibliai 
elképzelést a „világ fejedelméről”. Luther történelemszem
lélete minden más, csak nem az a naiv optimizmus, ami a 
háború előtti-időben nálunk is elterjedt, amely azt képzel
te, hogy a külső civilizáció fejlődésével az emberiség egy 
ideális állapot felé tart. A világtörténelem nem halad egye
nes vonalban az Isten országa felé, hanem az az Isten és 
az ördög, jó és rossz, hit és hitetlenség közötti harc, amely 
korról korra mindig élesebb formát, -  nagyobb mértéket 
ölt. Luther sehol nem hozta élesebben kifejezésre ezt a 
belátását, mint az egyik Erazmusz elleni erőteljes vitairata 
egyik helyén, amelyben a szolgai akaratról szól. Ott ezt írja:

„Még soha nem olvastad, vagy figyelted meg, mi az igazság sor
sa kezdettől fogva, hogy miatta a világ zavargás színhelye lesz ? Ezt 
állítja Krisztus is, amikor nyíltan mondja: 'Nem azért jöttem, hogy 
békét hozzak, hanem a kardot'. Pál islázadásrólbeszél(2Kor6,4). 
Ugyanerről vall a 2. zsoltár: 'A népek tombolnak, a nemzetek hi
ábavalóságot terveznek, összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek 
együtt tanácskoznak a zú r  ellen'. Ez prófétai beszéd Szemlélete
sen mutatja, hogy a nagy tömeg és mindaz, ami a világban magas, 
gazdag és hatalmas, bölcs és igaz, vagy egyébként fennkölt, ellen
áll Isten szavának. A  világ és annak az istene nem tudja és nem is 
akarja az igaz Isten szavát elviselni. A z  igaz Isten azonban nem 
akar és nem tud hallgatni. Amikor Isten és az ellenisten egymással 
küzd, nem zendül-e fel az egész világ?

Ezt a zendülést csitítani akarni, egyet jelent Isten szava megta
gadásával vagy tiltásával. Isten állandóan szól, hogy megváltoztas
sa és megújítsa a világot” (W 18,626;).

Valóban grandiózus történelemszemlélet, amely mellett 
egy harmonikus fejlődésbe és békés haladásba vetett hit 
egyszerűen nyárspolgárinak tűnik. Isten a világ elleni tá
madásban; ez adja a világtörténelem dinamikáját. így értel
mezi Luther a nagy kríziseket. Az előbb idézett iratban 
néhány sorral odébb ezt írja: „Nem állítanám, hogy Isten 
szava népszerűvé vált, ha nem látnám a jelenlegi zendü
lést. Nos, mivel látom azt, szívemből örülök, higgadt és 
bizonyos vagyok abban, hogy a pápa és követőinek uralma 
leomlik. Mivel éppen ezt akarja Isten most működő sza
va”. Természetesen aki mindebben benne él, annak nem 
mindig könnyű ebben az Isten és ördög közötti harcban, 
amely a történelem feszültségét és félelmetes voltát okoz
za, „egy kegyelmes Isten” működését felismerni. Isten a 
népek tombolása és a Sátán lázadása közepette is műkö
dik. „Isten a Sátánban és istentelenekben is működik” (W 
18,709,21). Azonban ebben a működésében Isten a felis- 
merhetetlenségig el tud rejtőzni a Sátán álarca mögé. A 
hit tudja mindezt és számol vele. Luther ezt egy hallatlanul 
merész mondatban fogalmazta meg. A hit azt mondja: „Az 
ördögnek egy órácskára meg kell engednem, hogy Isten 
legyen” (W 31,1,250,35; 117 zsoltár magyarázata 1530-ból). 
így a történelem az elrejtett Isten országává válik. Isten

nek ez az elrejtettsége nehéz kétségbeesésbe kergette, amíg 
csak rá nem jött, hogy ez a kísértés milyen üdvös a szá
mára. Miért rejtőzik eí Isten ilyen nagyon, miért nem mu
tatja meg magát a történelemben egyértelműen a teremt
ményei iránti szerető atyaként, miért veszi magát körül ez
zel a rejtettséggel? Megint csak a szolgai akaratról szóló Írás mondataival válaszolunk. „A hit nem-kételkedés ab
ban, amit nem látunk (Zsid.11,1), hit tehát csak akkor le
hetséges, ha minden, amit hinni kell, rejtett marad. Nem 
lehet semmi mélyebb rejtettségben, mintha annak az ellen
tétének tűnik, mint ami valójában. Így marad Isten csele
kedeteiben rejtett. Fia meg akar eleveníteni, megöl minket. 
Ha meg akar igazítani, vádolni kezd. Ha a mennybe,akar 
vinni, a pokolba vezet, ahogy azÍ írás mondja: Az Úr öl 
és elevenít, sírba visz és visszahoz' (W 18,633). Isten csak 
kerülőutakon juthat velünk célba. Luther egyik korábbi pré
dikációjában mondja „Elrejtőzésével Isten semmi mást nem 
akar, mint a megnyilatkozásának akadályait elhárítani 
bennünk” (W 1,138,17). Tapasztalatunk Luthernek ezen té
telét messzemenően igazolhatja. Mit tudnánk Istenről, ha Ő mindig szerető atyaként, jóságos, jóként mutatta volna 
meg magát? A legmélyebb istentapasztalatunk azokból az 
órákból származik, amikor elsötétedett minden a szemünk 
előtt, amikor a hit és kétségbeesés keskeny pallóján veze
tett minket. Annak a bizonyosságnak legmélyebb alapja, 
hogy az elrejtett Isten mögött nem az ördög, sors vagy 
véletlen áll, hanem Jézus Krisztus Atyja, az üdvösség Iste
ne és a szeretet, Luther számára nem a személyes tapasz
talat. Számunkra sem az lehet. Ennek a bizonyosságnak a 
legmélyebb alapja a Megfeszített látása. Sehol nem volt 
Isten elrejtettebo, sehol nem rejtette el igazi lényét, ami 
nem más, mint tiszta jóság és szeretet, mint Krisztus ke
resztjében. És mégis a kereszt Isten felmérhetetlen szere- 
tetének legcsodálatosabb kinyilatkoztatása. „Úgy szerette Is
ten a világot, hogy egyszülött Fiát adta” (János. 3,16). így 
válik Luther számára Isten titka kulcsává a kereszt. „Az 
igaz teológia és istenismeret Krisztusban, a megfeszítettben 
van” (W 1,362,18; Heidelbergi disputáció). Egyedül efelől 
a legmélyebb pont felől érti meg Luther Isten működését 
a történelemben. Csak az „idegen cselekedet”, a krízisek, 
ítéletek és katasztrófák kerülő útjain keresztül ér el Isten 
a „saját művéhez”, a gyülekezet építéséhez, az országa épí
téséhez. A Nyugat sorsa is, amelyet tennünk kell és amely
ben csak Isten ítéletét és a démonok üvöltését tapasztal
juk, ezt a végcélt szolgálja.

III.

A harmadik, amit Luther nekünk mond: minden Isten 
végső célja szolgálatában áll. Ez a cél természetesen a törté
nelem túloldalán van. Ha azt elértük, akkor nem lesz sem 
Nyugat, sem bolsevizmus, akkor minden félelmetes rázkód- 
tatás és lökés, ami között a világtörténelmi létezés végbe
megy, megnyugszik; akkor csak Isten lesz minden, minde
nekben. A modern keresztyénség gondolkodása sokban ige- 
nelte ennek a világnak a bölcsességét. Lehet, hogy nagyon 
felette állónak éreztük magunkat a régi az utolsó napról 
szóló bibliai elképzelésnek. Luther számára a történelem 
az utolsó napra való kitekintés nélkül értelmetlen lett vol
na. Nincs is értelme. Csak ha vége van a történelemnek és 
ha ez a vég az Isten országa, akkor van értelme és célja. 
Egyébként egy fel és le keringése a kríziseknek és kataszt
rófáknak, építésnek és rombolásnak, kusza marad. A Nyu
gat sorsának is ezt a végső célt kell szolgálni. Néha úgy 
érezzük, hogy az közelebb került hozzánk, mint ahogy né
hány évvel ezelőtt lehetségesnek gondoltuk. Az ellentétek 
mindig jobban kiéleződnek, a feszültség mindig elvisel
hetetlenebb lesz. A történelem horizontján felrajzolódnak 
a valóban apokaliptikus formátumú fenyegető katasztrófák. 
De egy olyan korban, amikor a démonok félelmesebben 
emelik fel ijesztő fejüket, minta valaha, akkor Isten gyüle
kezete felé hangosabban és érthetőbben hangzik a kiáltás, 
mint valaha: „Amikor ezek elkezdődnek, egyenesedjetek 
fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltá
sotok ideje” (Lk 21,28).

így válaszol Luther a Nyugat sorsával kapcsolatos kér
désünkre. Neki valóban van mondanivalója, nem mint jós
nak, aki a mi előadott kérdéseinkre, mi lesz ezután, vála
szolni tud, hanem mint Isten prófétája, aki tekintetünket 
meg akarja nyitni a földi események isteni hátterére.

Fordította: Kinczler Irén
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Evangélikusok a nagyvilágban

VOITTO HUOTARI 
(finn püspök, MIKKELJ)

Bepillantás a Finnországi Evangélikus Egyház életébe
-  Előadás Otepáá-ban, a finn-magyar-észt lelkészkonferencián -

Az egyház helyzete a társadalomban

Bár a társadalmi rend Finnországban nem változott, 
a mi társadalmunkban is nagy változások történtek. A 
gazdaság szorult helyzetben van, „ünnepi fogyasztásból” 
pangásba jutottunk, a munkanélküliség a csúcson van. 
Európa egyesülése és az orosz változások tükröződnek 
Finnországban is. A társadalmi értékek széleskörű viták 
tárgya, a finn életmódban változások vannak, ami elsősor
ban a fiatalok magatartásában és viselkedésében látszik. 
Ezek a változások visszatükröződnek az egyház életén.

A finnek 87%-a az ev. egyház tagja. Az egyház kül
sőleg továbbra is erős. Ezt jelzi többek között az egy
házi szertartások kedveltsége. A megszületett gyerme
kek 92%-t megkereszteljük, házasságkötések 82%-a tör
ténik templomban, a halottak 96%-t egyház temeti. Az 
egyház a helyzetnek megfelelően közeledik néhány élet
helyzethez, amikor az szükséges, tanítása is van, bár ott 
nem élnek a gyülekezet közösségében.

Sok finn gondolkodásmódját nem uralja az egyház 
tanítása. A vizsgálatok szerint a finnek 65%-a hisz Is
tenben, a halál utáni életben hisz 44%, a halálból való 
feltámadásban 37%. Sokan valóban megőrizték szemé
lyes hitüket életükben, de nem vesznek részt az egyház 
életében. Hasonlóan alakult a helyzet más Ny-Európai 
országokban.

Országupkban fokozódó érdeklődés látszik a hit dol
gai iránt. Új vallási mozgalmak vetették meg lábukat. 
A kér. hit és a komolyabb dolgok iránt is láthatóan 
nagyobb az érdeklődés mint néhány évvel ezelőtt. Ami
kor egyrészt a hittől való elidegenedés másrészt növek
vő érdeklődés látszik, ez azt jelenti, hogy változások 
között élünk.

A püspökök tanácsa már a nyolcvanas évek közepén 
megpróbálta hozzáigazítani a gyülekezeti életet ennek 
az évtizednek a szokásaihoz és életviteléhez. Ennek a 
megújulási mozgalomnak (törekvésnek) a neve: Egyház 
2000. Az Egyház 2000-nek három célja van: 

a lelki megújulás támogatása, 
felelős-életmód megerősítése, 
a gyülekezeti reform véghezvitele.

Lelki élet
Egyházunk új finn nyelvű Bibliát kapott, amelyet 1992 

adventján vettünk használatba. A fordítói munka 1973- 
ban kezdődött. Cél az volt, hogy olyan Bibliánk legyen, 
amely jobban érthető és mai finn nyelven íródjon. A 
fordításkor figyelembe vették a bibliai kutatás mai ál
lását és az eredeti szöveget. Ezért a fordításban több 
olyan rész található, amely a szó eredeti jelentése he
lyett a mai szóhasználatot tükrözi. Kaptunk egy min
denféle szempontból jobb, a korábbinál jobban érthető 
finn nyelvű bibliát, amely iránt nagy az érdeklődés a 
gyülekezetekben és azon kívül.

1992 egyházunkban a biblia ünnepi éve volt, részben

az új fordítás elkészülte miatt, valamint a 350 éve ké
szült első teljes finn nyelvű Biblia miatt. A Bibliai év 
folytatódik 1994-ben „Eleven eledel” címen. Célunk, hogy 
a gyülekezetekben használják az új fordítást, valamint 
felkelteni az érdeklődést a Biblia és annak olvasása 
iránt.

Az Egyház 2000 jegyében 1991-ben megjelent egy új 
„Otthoni imádságoskönyv": Ez a gyülekezetek imádságos 
életének segítségére készült. Különleges célja az esti 
imádságos élet szokásainak megőrzése és a haziáhitatok 
fejlesztése. Az Otthoni imádságos könyv meglepően jó 
fogadtatásban részesült, mintegy 670 000 darabot hasz
náltak a gyülekezetek, vagyis jutott belőle minden har
madik finn családba.

Egyházunk új énekeskönyvét 1987-ben vettük haszná
latba. Az egyházi könyvek sorában a következő: az 
Agenda felújítása. Az egyház által alapított bizottság 
1988 óta dolgozik, s most jelentek meg az első terve
zetek az istentiszteletek megújítására. Cél: gazdagítani 
az istentisztelet liturgiáját a nyugati keresztyénség ha
gyományaival. Ha az istentiszteletek sokfélék lennének, 
több lenne a bibliai szöveg, az jmádságos részben több 
választásra lenne lehetőség, az Úrvacsora hangsúlyosabb 
lenne a korábbinál. Sok gyülekezetben bőséges az ér
deklődés az istentisztelet megújítására és a Következő 
években a gyülekezetek engedélyt kapnak a variációk 
kipróbálására. Tehát egyházunk gyülekezeteinek életé
ben, amely sok mindent tartalmaz, az istentiszteleti élet
re összpontosít, a vasárnapi istentiszteleten hetenként 
kb. az egyháztagok 2,4%-a vesz részt. Más alkalmakon 
hetente kb. kétszer annyi felnőtt vesz részt. A gyüleke
zeti óvodában (hetente 2x3) a 4-6 éves korosztálynak 
több mint a fele -  más gyermek- és ifj. munkában bő
séges a részvétel.

Az istentiszteleten való részvételben kicsi csökkenés 
látható. Azonban a különleges istentiszteleteken mint 
pl. a konfirmációin vagy iskolai istentiszteleten, a rész
vétel növekszik.

A Tamás mise néhány városi gyülekezetben este tar
tott újszerű istentisztelet. Ebben új vallásos zene, kö
zéppontban imádságok, valamint betegekért mondott 
imádságok, és az Úrvacsora újszerű kiszolgálása. A Ta
más mise gyorsan vált kedveltté, amelyen sok fiatal és 
középkorú vesz részt.

A lelki élet elmélyítését szolgálja az, hogy a kazuális 
szolgálatokra a papság az utóbbi években nagyobb fi
gyelmet szentel. Szokás, hogy a lelkész korábban talál
kozik a gyermek szüleivel, a jegyesekkel és az elhuny
tak hozzátartozóival gyakran beszélgetnek otthonaikban. 
Ehhez a munkához egyre több idő szükségeltetik. így 
akaijuk erősíteni a gyülekezet életét ezeken a szolgála
tokon keresztül, vagyis hozzáépíteni ahhoz, aminek már 
erős hagyománya van.

Felelősségteljes életmód

Amikor különböző területeken értékes ügyekről kez
dődik beszélgetés, szükséges az egyház jelenléte, a szo
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ciális kérdésekben az egyház véleményét az általánosnál 
jobban veszik figyelembe.

Egyházunkban az elmúlt években figyeltünk az EVT 
az Igazságosság, béke, teremtett világ épsége -  témáira 
(JPIC). Valójában ezek nem ébresztettek nagy érdeklő
dést gyülekezeteinkben, inkább csak a sajtó és szeminá
riumok témája volt. A menekültkérdés néhány éve lett 
aktuális kérdés, bár a menekültek száma országunkban 
kicsi. Néha folyt élénk beszélgetés a nemzetközi fele
lősségről is.

Bár országunkban továbbra is magas az életszínvo
nal, a gazdasági nehézségek és a munkanélküliség ismert 
sok finn családban, amely érzteti hatását, mind gazda
ságilag, mind lelkileg. A gyülekezeti diakóniai munká
ban fokozatosan történik az új keresése, hogy jobban 
segítsünk azoknak, akik nagy bajban vannak.

A családi életről és szexuális morálról a kérdés or
szágunkban ismét időszerű. „Együttélés" a házasságkö
tés előtt általánossá vált, a válás könnyebb lett. Ebben 
az évben előkerült az egyház viszonya a homoszexua
litáshoz.

Gyülekezeti reform
Egyházunkban van 600gyülekezet és nyolc egyházke

rület. Több gyülekezet létszámát tekintve igen nagy. Sok 
ember az egyházat személytelennek, bürokratikusnak és 
nehezen megközelíthetőnek tartja. Az Egyház 2000 célja 
gyülekezeteken belül a munkát kisebb csoportokba szer
vezni és ezzel személyes kapcsolatot kialakítani az em
berekkel.

Az adótörvény miatt a gyülekezeteknek jó lehetősé
gük volt kialakítani működő nagy munkaterületet. Ezért 
egyházunkban jelenleg több mint 18000 dolgozó van, amely
ből csak 8% lelkész. Más munkásaink: kántorok, diakó
niai munkások, ifjúsági munkások, óvodai gyermekmun
kások, misszió és vasárnapi-iskolai vezetők, valamint in
gatlankezelők és temetői munkások. Ehhez jön még a 
gyülekezetek család-tanácsadói, kórházi lelkigondozók és 
más több száz munkás.

A gyülekezeti munka már régen szakosodott Külön
böző területekre, mint pl. ifjúsági, misszió, diakónia és 
egyházzene stb. Most a szakosodás helyére próbáljuk 
behozni a teljes munkáért való felelősséget. Ilyen teljes 
felelősségű munka valósulhat meg gyülekezeten belüli 
kiscsoportos munkában. Különben is próbáljuk az elkü
lönülő munkastílust egységes munkastílusúvá formálni.

A nehéz idő miatt több gyülekezet gazdaságilag nehéz

körülmények közé került. Ezeknek kötelező csökkenteni 
munkásainak létszámát, ami természetesen nagyon ne
héz. Az építkezés is kevesebb, de a gyülekezeteknek 
van korábban épített, sokmindenre használható épüle
tük. A gazdasági nehézségek miatt a gyülekezetek ke
resnek önkéntes munkásokat. Egyházunkban egyébként 
is szükséges a világiak aktivizálódásának elevenné és jól 
működővé tétele.

Egyház és állam
Az egyház viszonya az államhoz továbbra is megle

hetősen szilárd alapokon áll. A lutheránus és ortodox 
egyháznak hivatalosan Finnországban közjogi helyzete 
van, bár nem államegyházak, hanem népegyházak. Min
den iskolába a hitoktatás felekezeti jog, és az egyházi 
adót az általános adóval együtt szedik be.

Az egyház és állam viszonyában történő változást az 
új egyházi törvények hoznak, amelyek érvényesek a kö
vetkező év elejétől. Eddig az ev. egyház részére volt 
egy széleskörű egyházi törvény, amelynek tartalmát az 
egyházgyűlés határozta meg, amit azonban a parlament 
emelt jogerőre. Az új egyházi törvényt három részre 
osztják: egyházi törvények -  egyházi rendeletek -  vá
lasztási rendeletek.

Az új törvényben csak az egyház és állam viszonyát 
szabályozzák.

Ennek a tartalmát továbbra is az egyházgyűlés hatá
rozza meg és a parlament hagyja jóvá. Ez csak egyötöd 
része a törvénynek. Az egyházi rendekben szabályoz
zák az egyház élete és kormányzásához tartozó kérdé
seket -  a választási rendeletek pedig az egyházi válasz
tásokat szabályozzák. Az egyházi rendeleteket ill. vá
lasztási rendeleteket az egyházi gyűlés fogalmazza, ame
lyeket azután a szükségnek megfelelően meg is változtat
hat.

A reform növeli az egyház függetlenségét, annak bel
ső szolgálati dolgaiban -  világossá teszi az egyház és 
állam közötti viszonyt -  több rugalmasságot biztosít az 
egyház belső ügyeiben való döntésekben.

A finn lutheránus egyház helyzete továbbra is szi
lárd. A finn viszonyokban, értékekben, életvitelben 
azonban állandó változás van. Ezért a kérdés a luthe
ránus hit helyzetéről a finnek életében folyamatosan idő
szerű. Ha az egyház lelki élete erős és eleven, akkor 
bizonyára a társadalomban a jövőben is meg van a he
lye ott, ahol megilleti.

Fordította: Baranyai Tamás

A svédországi magyar protestáns gyülekezetek 
közösségének rövid története

Előzmények

Bár 1900 és 1945 között körülbelül 700 magyar ke
rült Svédországba, a második világháború előtti időben 
nem beszélhetünk svédországi magyar emigrációról. 
1945-46-ban a németországi haláltáborok túlélői közül 
200-300-an jöttek ide. Közvetlenül a második világhá
borút követően -  Ordass Lajos püspök jó svédországi 
kapcsolatainak köszönhetően -  tanulmányait folytatni 
néhány evangélikus teológus és frissen végzett lelkész 
jött Lundba: Vajta Vilmos, Pósfay György, Leskó Béla. 
Tudomásunk szerint svéd földön az első magyar nyelvű 
protestáns istentiszteletet Vajta Vilmos tartotta, aki ké
sőbb a lundi teológia professzora, a Lutheránus Világ- 
szövetség Ökumenikus Kutatóintézetének vezetője lett. 
1947-ben -  kétéves szerződéssel -  Magyarországról 600 
család (1500-1600 személy) érkezett mezőgazdasági mun
kára Svédországba. Velük együtt is kerültek magyar lel
készek északra. Az első magyar katolikus lelkészség 
Stockholmban alakult, majd Göteborgban és Malmöben. 
Az időközben Magyarországon bekövetkezett politikai 
változások a külföldön levők többségét arra késztették, 
hogy ne tétjének vissza.

Az 1956-os forradalom következtében a 200 000 me
nekültből először mintegy 8-12 000 magyar érkezett 
Svédországba, többségük osztrák és jugoszláv táborok
ból.

Teológiai tanulmányainak végzésére 1957 március-én 
érkezett Svédországba Szigethy Sándor evangélikus teo
lógus, aki három hónapig az ausztriai Klostenburg tá
borának lelkigondozója volt. Lundi tanulmányainak vég
zése mellett táborokban élő menekültek számára tar
tott istentiszteleteket.

Az első gyülekezetek

A Svéd Egyház hívására 1957 szeptemberében Ausz
triából érkezett Glatz József evangélikus lelkész. Előbb 
a klagenfurti tábor lelkigondozója volt, majd az LVSZ 
szervezésében a többi tábort is látogató csoport lelké
sze lett. Néhány hetes lundi tartózkodás után megkezd
te a svédországi magyar protestánsok feltérképezését, a 
gyülekezeti munka megszervezését: előbb Dél-Svédor- 
szágban, majd Göteborgban és környékén, később 
Stockholmban is. Már az első hónapokban kialakultak 
azok a gyülekezeti központok, ahol havi rendszereség
gel istentiszteletet tartottak: Stockholm, Malmö, Lund, 
Helsingborg, Storfors, Göteborg, Borás, Vásterás és 
Uppsala. Ezek mellett más szórványhelyeket is felkere
sett: időnként Norvégiába és Dániába is ellátogatott. 
Munkájában a norvégiai Terray László lelkész, a dániai 
Szilas Attila és Szigethy Sándor teológusok, Göteborg
ban Szabó Géza hitoktató segítették.
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Ifjúsági konferenciák

Glatz József kezdeményezésére évenként találkozó
kat kezdtek tartani. Az első konferenciára 1958 júniu
sában a dalarnai Rattvikben került sor 30-45 résztvevő
vel.

Az ezt követő években Genfből D.dr. Vajta Vilmos, 
Buenos Airesből D.Leskó Béla, Turkuból Dr. Molnár 
Rudolf, Oslóból Terray László érkezett és tartott elő
adást a konferenciákon. 1961-ben a konferenciába 
Koltai Rezső és Szilas Attila teológusok is bekapcso
lódtak.

Saját otthonban

1961-ben a Svéd Egyházi Segély és a Luther-Segély 
révén a magyar gyülekezet saját otthonhoz jutott, A 
múlt századi, fából épített vidéki „udvarház” Stockholm
tól 400, Göteborgtól 100 km-re, a Tolken-tó partján fek
szik. A gyülekezeti otthon 1962 óta minden évben pres
biteri konferenciák, gyülekezeti napok, gyermektáborok, 
az utóbbi években ökumenikus önképzőköri táborok 
színhelye is lett.

Glatz József után Koltai Rezső

1964 őszén a nyugat-németországi magyar evangéli
kusok az elhunyt Nagy József lelkész utódjául Glatz 
Józsefet hívták meg. Helyette -  egyelőre ideiglenesen -  
Koltai Rezső teológus vállalta el a svédországi magyar 
lelkigondozás szolgálatát. Gyakorlati lelkészképző tanul
mányainak befejeztével 1966 februárjában lelkészi szol
gálatba iktatták. Egy ideig -  fél állásban -  a svéd egy
házban is végzett szolgálatot. 1973 decemberében Kell- 
ner Ilonát avatta lelkésszé a svéd püspök. 1974 május 
1-től Koltai Rezsőt kizárólag magyarnyelvű lelkigon
dozói megbízatással, személyre szóló állásban teljes svéd 
lelkészi állományba helyezték.

Anyagi támogatás

1964 júliusáig a svédországi magyar lelkigondozói 
munka zavartalan menetét a Svéd Egyház teljes anyagi 
támogatása biztosította. Ettől kezdve viszont már felté
telekhez kötötték a segély folyósítását és egyre inkább 
számítottak a magyar gyülekezeti tagok áldozatvállalá
sára. Ezáltal kívánják „lemérni” a magyar szolgálatra 
való igényt.

A bevándorlási kérdésekkel foglalkozó hivatalos svéd 
szervek a bevándorlók egyházi, kulturális és társadalmi 
szervezeteit a svédországi népmozgalmak részének te
kintik és mint ilyeneknek, anyagi támogatást is nyúj
tanak. 1974-től a magyar protestáns gyülekezet is kap 
ilyen állami támogatást, melyet elsősorban a szolgálati 
utazásokra, a gyülekezeti otthon fenntartására, lapkia
dásra és adminisztratív költségek térítésére fordít. Az 
utóbbi években az állami támogatás folyósításának egyik 
feltételéül szabták azt, hogy az állami segély felét kite
vő összeget, azaz az összköltségvetés 1/3-át a gyüleke
zet egyéni adományokból és a perselypénzből teremtse 
elő, ezáltal téve valamelyest lemér hét övé a támogatott 
tevékenységet.

Európai kapcsolatok

A svédországi magyar protestáns gyülekezetek az el
múlt 35-40 év során jó kapcsolatot építettek ki a többi 
nyugat-európai országban élő magyarokkal. Az első és 
legmaradandóbb összekötő kapcsot a Magyar Evangéli
umi Ifjúsági Konferencia (MEIK) jelentette, mely meg
szakítás nélkül évente szervezte és szervezi nagyheti ta
lálkozóit Nyugat-Európa különböző országaiban. Régeb
ben az ezeken résztvevők 30-40%-a Skandináviából ér
kezett. 1957-től összekötő szerepet játszott az Utitárs 
című evangéliumi lap, maid 1963-tól a Norvég Egyházi 
Misszió magyarnyelvű rádiószolgálata is.

A magyar emigráció vallásos nevelésében jelentős 
szerepet játszottak azok a konferenciák is, amelyeket a 
MEIK, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
(EPMSZ) és a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom

közösen szervezett. 1971, 1976 és 1984-ben tartottak kő-1 
zös, ökumenikus konferenciát.

Dánia, Norvégia

Dániában 1947-48-ban többszáz magyar gyermek 
üdülhetett egy segélyakció keretében. Lelkigondozóként 
id. Joób Olivér nyíregyházi evangélikus lelkész kísérte 
őket. A közöttük végzendő munkába 1948 nyarán az 
akkori lundi teológus, Leskó Béla is bekapcsolódott. 
1956 után körülbelül 1.000 magyar menekült érkezett 
Dániába, akiknek többsége továbbvándorolt, főleg Ame
rikába. Kezdetben Gémes István evangélikus lelkész 
szolgált közöttük, majd 1957 őszén ő is tovább utazott, 
Brazíliába. Ettől kezdve a dániai munkát is a svédor
szági lelkigondozói szolgálat vállalta: Glatz József lel
kész és Szilas Attila teológus tartottak istentiszteleteket, 
főleg Koppenhágában. 1963-ban Szilas Attilát dán lel
késszé avatták, de 1964-ben Venezuelába távozott. On
nan visszaérkezve, Fredericiában lett dán lelkész, majd 
1981-ben újból Caracasban vállalt magyar protestáns 
szolgálatot, ahonnan az 1980-as évek végén előbb Dá
niába, majd Magyarországra tért vissza. A dániai ma
gyar protestánsok lelkigondozása közel 15-20 éve meg
szakadt.

Norvégiába megközelítőleg 2.000 magyar menekült 
érkezett 1956 után. Lelkigondozásuk folyamatosan ren
dezett volt, tekintve, hogy a Svédországban dolgozó ma-
gyar lelkészek mindig saját szolgálati területüknek te

intették Norvégiát is, ahova több-kevesebb rendszeres
séggel átjártak istentiszteleteket tartani. Az oslói gyüle
kezet 1960 óta vezetett feljegyzéseiben minden isten- 
tisztelet és más egyházi rendezvény nyomon követhető. 
Nyereséget jelentett az ott élő magyar protestánsoknak 
az, hogy Norvégiába költözött Terray László evangéli
kus lelkész, aki az alkalmi igehirdetések mellett a leg
nagyobb szolgálatot a Norvég Egyházi Misszió 
magyarnyelvű rádiószolgálatának vezetőjeként tette.

A dániaival ellentétben a norvégiai magyar nyelvű 
protestáns lelkigondozás -  ha váltakozó intenzitással is, 
de -  töretlenül működik ma is. Norvégiában és Dáni
ában együttesen ma mintegy 300-400 protestáns magyar
ral számolnak.

Változó idők tükörképe

Közép-Kelet-Európa minden politikai-társadalmi vál
tozása jellegzetes módon tükröződik az emigrációban: 
Az 1968-as prágai tavasz elfojtása után néhány felvidéki 
magyar sodródott északra, de már 1-2 ezerre tehető az 
1970-es években Jugoszláviából vendégmunkásként ér
kezett magyarok száma, akik közül viszont kevesen kap
csolódtak be az emigráció életébe. A fokozódó román 
nacionalizmus elől az 1985-ös évtől kezdődően nagyszá
mú erdélyi magyar keresett és kapott menedéket Svéd
országban. Az egy-két év várakozás után családegyesí
tés útján hozzájuk csatlakozottakkal együtt számuk 2-3 
ezerre tehető. Ugyanebben az időszakban a kilátástalan 
gazdasági helyzet többszáz magyarországi fiatalt készte
tett az ittmaradásra. 1990 őszétől Jugoszlávia széthullá
sa és a délszláv háború kirobbanása következtében mint
egy 750 baranyai és vajdasági magyar kért itt menedék
jogot. A megváltozott idők jele az, hogy kérésüket el
utasították.

Vajúdásban

1989-92 között a svédországi lelkigondozói szolgálat 
a megújulás szükségszerű vajúdásain és ellentmondásain 
ment keresztül. Ehhez több, egymással nem mindenben 
összefüggő, de időben egybeeső esemény járult hozzá: 

A Svédországban újabban letelepedett magyarok ré
vén az emigrációban élők létszáma jelentősen gyarapo
dott, összetétele pedig sokszínűvé vált, a közösségi élet
re való igény felerősödött. Ezzel párhuzamosan jelent
kezett a régi közösségek elöregedése és bizonyos meg
merevedése. 1991-ben Koltai Rezső nyugdíjba vonult, s 
nyomában több egyházi tisztségviselő is beszüntette kö
zösségi munkáját. A lemondott országos felügyelő, 
Kellner Pál utódja Pitlik Pálházi Katalin lett, aki egy
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igen nehéz átmeneti helyzetben próbálta egyengetni a 
lelkigondozás ügyét, amikor az idősebb korosztály egy 
része az emigráció küldetését befejezettnek vélve, ide
genkedett az újítástól és inkább a szolgálat lassú 
befagyasztását látta jövőképül, nn'g az ifjabb és frissen 
érkezett nemzedék hosszabb távra készült alapozni. Az 
elbizonytalanodáshoz hozzájárult a Közép-Kelet-Euró- 
a országaiban bekövetkezett változások értékelésének 
ülönbözősége is. Ebből a helyzetből csak a folytonos

ság és a megújulás kettős igényének egyidejű biztosítá
sával lehetett és sikerült továbblépni.

Újrakezdés minden évben

Az Egyháztanács 1990-ben az akkor már beteg Koltai 
Rezső helyettesítésére Molnár-Veress Pált kérte fel, aki 
Kolozsváron magyar nyelvű protestáns teológiát végzett 
és még Erdélyben szentelték lelkésszé. Mivel a svédor
szági magyar protestánsok nem rendelkeznek megfelelő 
anyagi háttérrel, sem a Svédországi Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Közössége, sem annak Egyháztanácsa 
nem tud lelkészt fizetni, így alkalmazni sem, csupán a 
lelkigondozásra való igényét jelzi időről időre az evan
gélikus-lutheránus Svéd Egyháznak. Bár utóbbinak nem 
érdeke és nem kötelessége a svédországi magyar pro
testáns lelkigondozást fenntartani, ennek ellenére Koltai 
Rezső nyugdíjba vonulása és személyre szóló állásának 
megszűnte után egy évre magyar állást létesítettek és 
pályázatra bocsátották azt. Az állást az akkor már egy 
éve egyedül szolgálatot teljesítő Molnár-Veress Pál pá
lyázta és nyerte meg. Alkalmazását mind 1992-ben, mind 
1993-ban meghosszabbították, de véglegesnek és meg
oldottnak nem tekinthető, mivel a svéd egyház anyagi 
kereteinek beszűkülése magával hozhatja e szolgálat 
szükségességének megkérdőjelezését, akkor is, ha az 
egyháztanács határozott igényt jelentene be annak fenn
tartására. A lelkész jelenleg a Svéd Egyház Stockholmi 
Püspökségének különleges státusban levő lelkésze (ext
ra stiftsadjunkt); fizetését is teljes egészében innen kap
ja. Szolgálata országos, megbízatása -  a felekezeti be
sorolás pontosítása nélkül -  a magyar nyelvű lelkigon
dozás.

Megújult egyházi vezetés

Az 1988-ban elfogadott új svéd gyülekezeti törvény 
mintájára egyháztanácsunk 1992 májusában új működé
si szabályzatot fogadott el. Míg a korábbi gyakorlat sze
rint a lelkész hatáskörébe tartozott a gyülekezet tagjai 
közül presbitereket választani, addig az új működési sza
bályzat ezt a gyülekezeti közgyűlés hatáskörébe utalta, 
s ezt tiszteletben tartva, 1992 őszén minden gyülekezet 
első ízben jelölte ki választás útján presbitériumát. A 
presbitériumok vezetői, azaz a gyülekezeti felügyelők, 
hivatalból tagjai az egyháztanácsnak, amelynek tagjai 
közül az országos presbitérium hivatott megválasztani 
az országos tisztségviselőket. Az első -  immár az új mű
ködési szabályzat szerint tartott -  választás eredménye
ként gyülekezeteink országos felügyelője Storlind Jenő, 
országos gondnoka Nyiredy Csaba (előtte 20 éven át 
Dr. Vánky Farkas volt), országos titkára Tóth Ildikó, 
országos szervezője pétiig Bihari Szabolcs lett.

Közösségünk szerkezete is alaposan átalakult, ami
kor 1991-92 folyamán az addigi négy gyülekezet (Stock
holm, Malmö, Göteborg, Helsingborg) mellett gyüleke
zetté szerveződött és presbitériumot választott Sölves- 
borg, Boras-Jönköping és Västeras is; 1993 folyamán 
ugyanez várható Strömsnabrukben, 1994-ben pedig 
Eskilstuna-Katrineholm gyülekezetében. A megújult és 
új presbitériumok hathatós támaszai a lelkésznek. Az 
egynáztanács bevezette a gyülekezetek látogatásával, az
az vizitációval egybekötött tanácskozási rendjét, mely 
igen sikeres formának bizonyult. A tapasztalatlanságból 
adódó kisebb-nagyobb hiányosságokat a tisztségviselők 
lelkesedése pótolja.

Új KÉVE

A nagy távolságok és az idő szabta korlátok miatt a 
szórványban élők egy részével csak az írott szó révén

kerülünk kapcsolatba. 1990-ig a Stuttgartban szerkesz
tett Utitárs című evangéliumi lap mellé Koltai Rezső 
„Kéve” néven -  egy lap terjedelemben -  „svédországi 
levelet” írt. Ennek készítését az egyháztanács az új lel
készre, Molnár-Veress Pálra bízta, aki önálló gyüleke
zeti lappá formálta a koiabbi .levelet”, amely ma már 
ÚJ KÉVE címen színvonalas egyházi folyóirat lett.

Itt és ennyien vagyunk

A Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezetek Kö
zösségét ma 9 társgyülekezet alkotja, összesen 5193 nyil
vántartásba vett személlyel (1.993 január 1-i adat). A 
következő felsorolásban a GYÜLEKEZET NEVE mel
lett a hozzásorolt postai körzetek nevét, a zárójelben 
pedig a kerekített, helyenként becsült létszámot közöl
jük.

1) STOCKHOLM -  Nagy-Stockholm, Uppsala, Gávle 
(1280)
2) MALMÖ -  Malmö, Ystad (720)
3) HELSINGBORG -  Helsingborg (370)
4) SÖLVESBORG -  Kristianstad, Vaxjö, Karlskrona, 
Kalmar (670)
5) STRÖMSNÁSBRUK -  Hassleholm, Halmstad, Al- 
vesta ..(340)
6) GÖTEBORG -  Göteborg. Trollhattan (530)
7) BORAS-JÖNKÖPING -  Borás, Falköping. Jönkö- 
ping, Nássjö, Linköping (330)
8) ESKILSTUNA -  Norrköping, Katrineholm, Karlstad, 
Orebro (620),
9) VÁSTERÁS -  Vásterás, és minden ettől északra le
vő körzet (260)
10) NORVÉGIA -  DÁNIA (370)

Újragondolni és megfogalmazni

A Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezetek Kö
zössége felekezeti hovatartozástól függetlenül minden 
olyan személy számára nyitott, aki e közösséghez kíván 
tartozni és a közösség célkitűzéseit elfogadva, lehetősé
gei szerint azoknak teljesítéséért munkálkodik. Zavarta
lan volt kapcsolatunk az itt szolgálatot teljesített római 
katolikus lelkésszel és híveivel is. Sem beleszólási jo
gunk, sem befolyásolási lehetőségünk nincs, ezért csak 
sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy az illetékes római ka
tolikus püspökség immár egy éve nem találja indokolt
nak és megoldhatónak a magyar nyelvű római katoli
kus lelkigondozás újraindítását Svédországban. Ebben az 
igen ellentmondásos helyzetben különösen fontosnak 
tartjuk, hogy őszinte ökumenikus érzéstől áthatva pró
báljunk lelki támaszt nyújtani mindazoknak, akik azt 
anyanyelvükön igénylik. Közösségünk példásan jó kap
csolatot tart fenn az országban működő polgári magyar 
egyesületekkel, klubokkal és szervezetekkel, s az utóbbi 
időben a Magyar Köztársaság külképviseletével is.

Ha jogilag és szervezetileg nem is, a valóságban an
nál inkább bizonyos koordináló szerepet töltött be és 
kívánna betölteni a jövőben is a Nyugat-Európába ke
rült református és evangélikus lelkigondozók 1956 után 
ad-höc létesült tanácskozó testületé: a Nyugat-Európai 
Magyar Református Lelkigondozói Szervezet (NYEM- 
RLSZ) és a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelki
gondozói Munkaközösség (KÉMÉLM). A NYEMRLSZ 
világi elnöke malmöi gondnokunk, a Lundban élő Dr. 
Békássy Albert. Az 1989-90-es európai változások mind
két szolgálatot arra késztették, hogy azok átgondolják 
és a megváltozott helyzethez igazítsák szervezeteiket, 
célkitűzéseiket. Mindkét szolgálat feladata újragondolni 
és megnyugtató módon rendezni a befogadó államhoz 
és a befogadó (vagy támogató) egyházhoz fűződő viszo
nyát ugyanúgy, mint az anyaországi és az utódálla
mokbeli egyházakhoz fűződő viszonyát. Szükségesnek 
látszik újragondolni és megfogalmazni mindazt, amit e 
nemzettestről leszakadt emigrációs magyar egyházi kö
zösség önnön megmaradásáért és az otthonmaradot
takért tehet Isten kegyelméből, az Ő dicsőségére és a 
felebarát szolgálatára.

Molnár-Veress Pál lelkész
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A Kopt Egyház, ahogy én láttam

Két alkalommal, 1991-ben és 
1993-ban volt alkalmam rövid lá
togatást tenni Egyiptomban. Az 
Egyiptomi Ideggyógyász Társaság 
évi tudományos ülésén vettem 
részt, amire, mint az agyi érbeteg
ségekkel foglalkozó idegorvos kap
tam meghívást és tartottam  elő
adást.

Az első látogatásom során ke
rült sor a Szent Antal kolostor lá
togatásra, és ez az élmény indított 
arra, hogy behatóbban foglalkoz
zam a kopt keresztyénség helyze
tével. Második látogatásom továb
bi alkalmat jelentett az ismerkedés
re, és adott összehasonlítási lehe
tőséget a változások érzékelésére.

A Kopt Egyház, különösen a 
kolostori élet archaikus hagyo
mányőrző gyakorlata az ősegyház 
hangulatát idézte számomra. Az 
európai keresztyénségtől valójában- 
földrajzilag nem távol, de mégis, 
évszázadokig szinte teljesen izolál
tan fejlődő, sokszor a továbbélést 
mártíromsággal vállaló kopt keresz
tyénség ma rendkívül aktív, egy 
megújulási mozgalom lendületével 
keresi a kapcsolatot a huszadik, 
századdal.

Az cgyházalapítást megelőző 
történelmi háttér

Az ókori Egyiptom történelmé
nek harmadik nagy periódusa, 
Kr.e. Xll.sz-tól a római hódításig, 
a hanyatlás periódusa, mely az 
utolsó „nagy” fáraó III.Ramses 
(Kr.e.l 182-1151) uralkodását köve
tően kezdődött.

Ugyanakkor ebben az időben, 
tehát Kr.e. X. században jelenik 
meg a vallásos gyakorlatban a sze
mélyes kegyesség, amire a vissza
maradt papirusz tekercseken szá
mos utalás történik. Ez a szemé
lyes hangú hit jelen van mind a 
szegényeknél, mind a gazdagoknál 
és az uralkodóknál is. Ilyen fordu
latokat lehet olvasni az írásos em
lékeken, mint „nézz le rám bocsá
nattal”, vagy „ne a bűneim mérté
ke szerint büntess”.

A monarchikus hatalom sze
mélyhez kötött volt. Az uralkodó 
pap, hittudós „az Isten szóvivője” 
Személyes megtestesítője volt a 
maat-nak, a kozmikus rendnek és 
igazságnak. Ugyanakkor az uralko
dó jelentette a gazdasági, katonai 
hatalmat és a legfelsőbb bíró is ő 
volt. Kr.e. 671-ben az asszírok, 
ezek a korukban legmilitárisabban 
szervezett, könyörtelen hódítók 
igázták le Egyiptomot. Az elhúzó
dó harcok során az egyiptomi épí
tészet számos akkori remeke esett 
áldozatul. A pusztulás az emberek
ben megrendítette a hitet a fáraók 
öröktől létező hatalmában. A tra
dicionális értékek devalvációjára 
utalnak az ekkori írásos dokumen
tumok.

Az idegen uralom évszázadai 
után az aranykor rövid visszatéré
se valósult meg az úgynevezett 
Saite periódusban. (Kr.e. 664-525). 
Azt a civilizációt folytatták a saite 
uralkodók, aminek 2000 éves ha
gyománya volt már. Ugyanakkor 
nem múlt el nyomtalanul a meg
előző néhány évszázad, így a klasz- 
szikus vallási értékek visszaállítása 
helyett egyre nagyobb jelentőségre 
tett szert a sacralis gyakorlatban ál
latok, madarak tisztelete (krokodil, 
ibis, macska, bika).

Ebben az időszakban indul a 
delta vidéken a görög betelepülés, 
a görög és egyiptomi integráció. 
Egyiptom presztízse a mediterrán 
térségben töretlen.

A saite uralom a perzsa király, 
Cambyses támadásával ért véget 
(Kr.e. 525) és Egyiptom perzsa 
gyarmattá vált. A perzsa uralkodók 
ugyanúgy, mint az előző idegen 
eredetű fáraók, igyekeztek tiszte
letben tartani az egyiptomi hagyo
mányokat. Az egyiptomiak ugyan
akkor egyre inkább kiszorultak a 
hatalomból, visszahúzódóbbakká 
váltak, és a spirituális értékek felé 
fordultak. Heliopolis és Sais a tu
domány, az oktatás központjai. Kül
földiek, főleg görögök szívesen jö t
tek tanulni. Ismeretes a kultúrtör- 
ténelemből, hogy az államférfi mi

letusi Thales, Pythagoras a mate
matikus, vagy az ügyvéd költő 
Solon, a miletusi Hecataeus, aki az 
első szisztematikus földrajzkönyvet 
írta, végül a nagy történetíró, He- 
rodotos jártak Egyiptomban, és 
csodálták kultúráját, építészetét. 
Herodotos kilenclcötetes történe
lemkönyvéből a második kötetet 
Egyiptomnak szentelte. Egyiptom, 
elsősorban a Nílus delta lakossága, 
görögök, perzsák, macedónok, zsi
dók és az egyiptomiak a kor pezs
gő szellemi életét élték.

A görög befolyás és az utolsó 
fellendülés a Krisztus előtti Egyip
tomban a ptolemaiosi korszakban 
következett be (Kr.e. 332-301.

Nagy Sándort egyiptomi bevo
nulása (Kr.e.332) során az egyip
tomiak elfogadták uralkodónak. A 
mai napig virágzó kikötőváros, 
Alexandria megalapítása után egy 
generálisát, Ptolemaiosi hátrahagy
va Egyiptomban, továbbvonult. A 
nagy hadvezér korai halálát köve
tően (Kr.e. 323) Ptolemaios mint 
kormányzó, majd mint megkoroná
zott uralkodó (Kr.e.305) és utódai 
Egyiptomnak újabb fellendülést 
hoznak. Alexandria, az új főváros, 
évszázadokig a m editerrán világ 
legbefolyásosabb hatalmi, kereske
delmi és kulturális központjává vá
lik.

Alexandria igazi kozmopolita 
város. Lakosságának jelentős része 
zsidó, ugyanakkor görögök, mace
dónok, perzsák, illetve hellenizá- 
lódott kisázsiaiak települtek be 
egyre nagyobb számban. A külön
böző kultúrák egymásrahatása, sti
muláló szellemi atmoszférája elle
nére a fokozódó görög befolyás is
mét az egyiptomiak háttérbe szo
rulását idézte elő.

A görög, mint második hivata
los nyelv, szélesen elterjedt, de már 
a ptolemeiosi korszak előtt a gö
rög volt a tudomány nyelve. En
nek a folyamatnak jellemzője, hogy 
az egyiptomiak saját nyelvüket át
írták, a görög ábécé betűit hasz
nálva, amely egyszerűbb és széles 
körben volt használható. Hét új be

390

KITEKINTÉS 
AZ ÖKUMENÉ VILÁGÁBA



tűt kreáltak azoknak a a hangok
nak a jelölésére, amelyek a görög
ben nem léteztek. Ez a görög ere
deti hangírással megújított nyelv 
vált a kopt nyelv és írás alapjává.

Il.Ptolemaios elrendelte az 
egyiptomi irodalom lefordítását gö
rögre. Manethos, egy elgörögösö- 
dött egyiptomi írta meg Il.Ptole- 
maios utasítására Egyiptom törté
netét. A három periódus és a 30 
dinasztia leírása Menéstől Nagy 
Sándorig az ő leírása alapján a mai 
napig is az egyiptomi történetírás 
alapja.

Görög vált lassan sok egyipto
minak és zsidónak az anyanyelvé
vé. A héber lassan megszűnt be
szélt nyelv lenni. A hagyomány 
szerint ugyanesak II Ptolemaios 
rendelte el, hogy a legképzettebb 
72 zsidó hittudós fordítsa le a zsi
dó szentkönyveket. Így született 72 
nap alatt az Ó-Testamentum gö
rög fordítása, a „Septuaginta”, ami 
az európai bibliafordítások alapja 
lett. Az Alexandriai Könyvtár és 
Múzeum ezekben az évszázadok
ban a mediterrán világ szellemi 
központja.

A görög befolyás a vallási gya
korlatban is megjelent. Az állatkul
tuszból anthropomorph istenek kul
tusza terjedt el. Erre jó példa az I. 
Ptolemaios által elrendelt Serapis 
kultusz. Ugyanakkor a ptolemaiosi 
időszak fáraói is igyekeztek követ
ni az egyiptomi hagyományokat.

A három évszázados erős görög 
hatás, a virágzó kultúra sem enged
te elhalványulni az egyiptomiak 
identitástudatát, sőt az egyiptomi 
kultúra felsőbbrendűségének érzé
sét. Az együttélés mellett a kölcsö- 
nös ellenségeskedések kisérik ezt 
az időszakot a feljegyzések tanúsá
ga szerint.

Az utolsó aranykor végét Ró
ma fokozódó befolyása jelentette.

Korai keresztyénség Egyiptomban: 
Kopt egy ház

Nero uralkodása idején Márk 
apostol alapította meg az alexand
riai keresztyén közösséget. Elsősor
ban Alexandria zsidó lakossága kö
rében terjedt az evangélium. A ke
resztyén hit gyorsan terjedt, erre 
utal a Közép-Egyiptomban talált 
Rylands papirusz, mely a második 
század közepén keletkezett, és töb
bek között János apostol evangéli
umának egy részét is tartalmazza. 
A római uralom gondolkodásától 
távol állt a keresztyénség, de a tra
dicionális egyiptomi vallásos élet
érzés könnyen befogadta a jézusi 
üzenetet.

Erre különösen jó bizonyítékot 
nyújt az Insinger papiruszként is
mert lelet (jelenleg Leidenben 
van), amelyben a keresztyén Isten
kép és az óegyiptomi pogány isten
fogalom közt nines áthidalhatatlan 
távolság. A teremtő, mindenható 
Isten hatalm ának leírása az In-

signer papiruszban biblikus fogal
makra emlékezteti az olvasót. 
Akhenaten Nap himnusza és a 104. 
zsoltár hasonlósága figyelemre mél
tó.

How inanifold is that thou hast inadé, 
Hidden froin view!

Thou sole god, there is no other like Three!, 
Thou didst create the earth according to ihy 

will, being alone 
(Akhenaten himnusz)

How inanifold are thy works, O Yahweh!
All of thein thou hast inadé by wisdoin,

The earth is full of thy creations

(Milyen nagy alkoltásaidnak száma Uram 
Valamennyit bölcsen alkottad, 

tele van a föld teremtményeiddel)
(104. Zsoltár:24)

Mindkét írásban a teremtő Is
ten dicsérete hangzik fel. Az angol 
fordítás jól tükrözi a hasonlóságot. 
Jézus története sem tűnt idegennek 
számukra. A szent család menekü
lése Egyiptomba, Jézust az ellen
ségtől óvó Mária képe az egyipto
mi gondolkodásban a népszerű Isis 
istenanya képét idézte, aki gyerme
két óvta az ellenségeitől Az egyip
tomi társadalom mélyen vallásba 
ágyazott, transcendentális gondol
kodású volt és így nyitott az evan
gélium befogadására.

Az első fontos keresztyén intéz
mény Alexandriában alakult, K.u. 
180 körül Egyiptomba érkező Pan- 
taenus alapította. Teológiát, mate
matikát, természettudományokat 
tanítottak. Pantaenus és az őt kö
vető Clementinus pátriárka idején 
fokozatosan tovább terjedt a ke
resztyénség, közel 40 gyülekezetét 
alapítottak Felső- és Közép-Egyip
tomban. Alexandria élénk kapcso
latokat tartott fenn Jeruzsálemmel, 
Antiochiával.

Az Új Testamentum kopt fordí
tása is ebben az időben készült el. 
Kr.u. 201-ben csatlakozik az alex
andriai iskolához Origenes, a korai 
keresztyén történetírás egyik legna
gyobb alakja.

A korai eretnek mozgalmak kö
zül a gnostikusok tevékenysége kö
tődik részben Egyiptomhoz. A ne
gyedik évszázadtól ez a mozgalom 
hallgatásra ítéltetett, írásos anyaga
ikat megsemmisítették. 1945-ben 
Felső-Egyiptomban 12 kódexet ta
láltak, Ezekben a gnostikus iratok 
másolatai az ókeresztény gondolko
dásra, a Kr.u. évszázadok keresz- 
tyénségére vonatkozó számos uta
lással komoly forrásanyagot szol
gáltatnak. A gnostikus irodalom jól 
tükrözi a pluralisztikus társadalom 
pluralisztikus kultúráját ötvöző 
gnosticismust. Ebben az óegyiptomi 
hitvilág, flórklorisztikus elemek ép
pen úgy megjelentek, mint a per
zsa népi miszticizmus vagy a gö
rög filozófia. A mind az ortodoxia,

mind a görög filozófia oldaláról tá
madt eretnekség az évszázadok so
rán elhalványult, de a kódexek 
anyaga, melyekben a nem kanoni
kus írások, a gnosticus Új Testa
mentum, Tamás Evangéliumával a 
modern teológia és történelemku
tatás számára olyan érték, mely 
közelebb visz Krisztus és korának 
megismeréséhez. H.Koester véle
ménye szerint a Tamás Evangéli
um keletkezése még korábbi, mint 
ahogy azt Kr.u.140 körűire becsü
lik.

A kopt keresztyénség korai tör
ténetétől napjainkig az üldöztetés, 
a túlélésért való küzdelem volt a 
jellemző. A római uralommal kez
dődött a keresztyénüldözés.

Septimius Severus uralkodása 
idején sokan a sivatagban kerestek 
menedéket, ahol távol a hatalom
tól a keresztyénség erősödött. 
Decius (Kr.u.249-251) elrendelte a 
keresztyéneknek a pogány szertar
tásokon való aktív részvételt, aki 
ezt megtagadta, azt kivégezték. A 
kopt Synaxarium tartalmazza e ter
ror mártírjainak, szentjeinek élet
rajzát, mely az év minden napján 
emléket álíít valakinek e mártírok 
közül.

Ebben a történelmi környezet
ben, ó-egyiptomi hagyományok 
folytatásával alakul ki a remeteség, 
mint életforma. Nemcsak Egyip
tomban, de Palesztinában is magá
nyosan, vagy kis csoportokban él
nek keresztyének a sivatag szegé
lyén vízközeiben de nagyon rideg 
körülmények között. A két legis
mertebb spirituális vezető és reme
te Pál (Kr.u.228-343) és Antal 
(Kr.u.251-356) a Vörös tengertől 
mintegy 20-30 km-re, de egymástól 
is távol alakították ki szerzetesi 
életformájukat. E korai szerzetes
ség kezdetben írott szabályok nél
kül működött, követve szent Antal 
jelszavát: Imádkozz és dolgozz! A 
szerzetesek kezdetben külön külön 
barlangokban éltek, közös szertar
tásra csak szombaton és vasárnap 
gyűltek össze. Ma is látható szent 
Antal barlangja a róla elnevezett 
kolostor felett a sziklás hegyoldal
ban.

Szent Pachomius a negyedik év
században hajtja végre azt a 
monastrikus reformot, aminek alap
ján a mai napig a kopt kolostorok 
működnek és ami modellje lett az 
európai szerzetes reguláknak is.

A Milánói Edictum (Kr.u.313) 
után a keresztyén üldözések meg
szűntek, azonban teológiai viták 
osztották meg az egyiptomi egyhá
zat. A kristológiai vitákat, ahogy a 
gnosticusoknál is láttuk a nagyon 
heterogén, különböző tradíciókra 
épülő áramlatok között kirobbant 
feszültség szította. Arius és Alex
ander közötti vita jól ismert az iro
dalomból. A niceai zsinat és hit
vallás az ariánus eretnekséget meg
bélyegezte, az iratok megsemmisí
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tését elrendelte. Alexander és utó
da Athanasius (293-373) a keresz
tyén .világ meghatározó spirituális 
vezetői voltak. Az ariánus tanok 
azonban Egyiptomban tovább ter
jedtek. Nagy Konstantinus által 
alapított Konstantinápoly egy új 
szellemi és spirituális központtá 
vált, mely Alexandria szellemi be
folyását csökkentette, Alexandria 
izolálódása megkezdődött. Ugyan
akkor a kopt nyelvre fordított tel
jes biblia a kopt egyház belső fej
lődését segítette.

A kopt egyház elszakadása a ró
mai és bizánci egyháztól egyház- 
politikai, személyes és teológiai, 
krisztológiai viták alapján egyre 
nyilvánvalóbb lett.

Alexandria befolyásának foko
zatos csökkenése a 451-es Chal- 
eedoni zsinat után nyilvánvaló. A 
zsinat kimondta, Krisztus egy sze
mélyben megvalósuló szét nem vá
laszthatóan kettős természetű, míg 
a kopt egyház monophysita ma
radt, a hangsúlyt a kettős termé
szet helyett a megoszthatatlan egy
ségben látta, amely részben embe
ri, részben isteni. Á ma már nehe
zen követhető dogmatikai vita 
azonban a keleti misztikán és dog
matikán felnőtt egyházatyáknak 
nagyon fontos volt, ugyanakkor; 
mai szemmel úgy látjuk, nem rit
kán eltávolodtak a történeti és bib
liai Krisztustól. Justitianus bizánci 
császár (Kr.u. 527-565) az egyipto
mi monophysitákat bamloni rabság
ba küldte, a kopt egyház elkülön
ülése és ugyanakkor nemzeti meg
erősödése fokozódott.

Egyiptom arab leigázása (Kr.u. 
641) és az ezt követő közel 1400 
éves iszlám uralom változó vallási 
toleranciájától függően a túlélés a 
kopt keresztény identitás megtar
tása jegyében zajlott. A fokozódó 
izolálódás volt ezzel párhuzamosan 
a jellemző.

A kopt egyház napjainkban

Az iszlám Egyiptomban az or
todox kopt keresztények kisebbség
ben vannak. Az 50 milliót megha
ladó lakosságból 7 millió lakos hi
vatalosan keresztyén, de egyesek 
14-16 millió koptról beszélnek. A 
koptok büszkék 6000 éves múltjuk
ra, kultúrájukra, és elsősorban a 
gazdasági életben jelentős a befo
lyásuk A múlt század közepén kez
dődött a kopt egyházban a meg
újulása. IV. Cyril pátriárka a nagy 
reformer, tanító és politikus tevé
kenységével.

Ebben a században, 1954-ben a 
Kopt Egyetem alapításával, majd 
teológiai kar létesítésével a vallási 
hagyományok ápolása, identitástu
dat-gondozása és a teológiai gon
dolkodás új fellendülése követke
zett be. VI. Cyril 1959-ben csatla
kozott az ökumenikus mozgalom
hoz és a kopt egyház tagja lett az

Keresztény Egyházak Világtaná
csának. Ezekben a lépésekben jól 
érzékelhető a törekvés az izoláló
dás felszámolására.

Kairóban új Szent Márk székes- 
egyház épült és 1968-ban Velencé
ből a Szent Márk ereklyéket vis
szahelyezték Kairóba. (Szent Márk 
eredetileg Alexandriában nyugo
dott, majd 828-ban két kereskedő 
a földi maradványokat Velencébe 
vitte, ahol a 883-ban épült híres ve
lencei katedrálisba kerültek az 
erek lyék).

1971 ben választották meg a je
lenlegi kopt egyház fejét III. 
Shenudát, aki Alexandria és egész 
Afrika kopt keresztény spirituális 
vezetője.

Csak Kairóban 105 templom 
van és közel 150 egyházi intéz
mény, iskolák, kórházak, szociális 
centrumok árvaházak.

A kopt nyelv a 17. századik volt 
beszélt nyelv, ezt ma már teljesen 
felváltotta az arab. Az egyház 
használja a kopt nyelv egyik dia
lektusát a bohairit. Ez is több ó- 
egyiptomi nyelvjárás szókincséből 
alakult ki.

A kopt egyházi zene elsősorban 
vokális. Cimbalomszerű hangszer, 
cintányér és triangulum engedélye
zett. A ma hallható énekek arab 
nyelven, sok hajlítással deklamáló 
vontatott ismételgető formában 
külföldi számára nem különbözik 
az arab zenei anyagtól, de a mégis 
meglévő különbségekre kopt bará
taim felhívták a figyelmet. Érde
kes élmény volt a Szent Antal, 
majd a Szent Pál kolostor szertar
tásain részt venni, ahol a novíciu- 
sok és a szerzetesek kopt nyelvű 
és számomra a gregorián hangula
tát idéző éneke volt hallható kis 
cintányér triangulum kíséretében.

A szertartásokon a férfiak és 
nők külön foglalnak helyet. Az ol
tárhoz közel csak a férfiak léphet
nek, de le kell venni cipőjüket. Na
gyon sok a fiatal, a sokgyermekes 
család. Sok helyen a templomba 
csak az alkarra tetovált kereszt be
mutatásával engednek, így igyekez
nek távol tartani a ma is aktív mu
zulmán fundamentalistákat. A va
sárnapi iskola mozgalommá bővült, 
mely vallásoktatást, bibliai ismere
teket, az egyháztörténet oktatását 
és a kopt nyelv tanítását szorgal
mazza.

A kolostorélet nagy hangsúlyt 
kapott az elmúlt évszázadok során, 
hiszen itt élte túl a kopt egyház a 
meg-megújuló arab támadásokat. 
A kolostorok magas fala még a 
század elején is védelmet nyújtott 
a benntartózkodóknak.

Két év különbséggel volt alkal
mam a Szent Antal kolostort meg
látogatni. Egyiptom történelmi em
lékekben bővelkedő turistakínálatá
ban is előkelő helyet foglal el ez a 
létesítmény Kairótól délkeletre, a 
Vörös tenger partjától mintegy 30

km-re, egy sziklás hegység lábánál. 
Az első alkalommal a történelmi 
hagyományokat őrző hangulat, a 
1400 éve változatlanul készített és 
szabott csuhák, az eszközök, az 
életmód archaikus jellege valóban 
megdöbbentő volt. Egy angolul re
mekül beszélő atya elmondta, hogy 
a közösség mintegy 30 tagjából so
kan világi karriert hagytak ott, so
kan vannak diplomások. Egyre 
többen választják a szerzetesi éle
tet, a meditációt, az imádságot a 
közösséget szolgáló napi tevékeny
séget. A miszticizmus, a hagyo
mányőrzés sajátos hangulatot köl
csönzött. Ugyanakkor az az érzé
sem volt, hogy a Krisztus utáni év
századok keresztyénségével találko
zom. És, talán nem is érzés volt 
csupán.

A második látogatásom alkal
mával a kolostor életében rendkí
vüli változásokat tapasztaltam. 
Nemcsak az elektromos áramot ve
zették be, csatornázták a kolostort, 
de a könyvtárban az évszázados ér
tékeket komputerrel katalogizálták, 
bekapcsolódtak a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzésbe. A ko
lostor köré motel-sort építettek 
zarándokok, turisták számára. A 
kolostor előtt turistabuszok cso
portja állt. Bent a látogatókat kí
sérő szelíd szerzetesek talán vissza
álmodták a magány, az elszi
geteltség nyugalmát. A kolostor 
időközben megválasztott fiatal, alig 
40 éves püspöke, Shenuda volt sze
mélyi titkára, egy évet töltött az 
USA-ban egy kopt kolostorban, 
ahol nemcsak kitűnően megtanult 
angolul, de új szemlélettel és tö
rekvésekkel tért vissza. A kolostor 
elszigeteltségéből kilépve, missziót 
tölt be. Lelkigyakorlatokat szervez
nek, a könyvesboltban szakrális 
irodalmat árulnak.

Megdöbbentő volt a nagy vál
tozás, aminek akaratlanul tanúja le
hettem. Egy rendkívül hagyomány- 
őrző, misztikus meditáló, az euró
pai modern gondolkodástól távoli, 
átélni, megélni akaró cselekvő egy
házat ismertem meg. A másfél 
évezredes megpróbáltatások után 
ma egyre nyitottabb, öntudatosabb.

Egy más keresztyén gyakorlat 
és gondolkodásmód megismerése 
saját helyzetünk újraértékelésére 
indít.

I)r. Nagy Zoltán

A témával foglalkozó fontosabb irodalom

Jill Kamii; Coptic EgyptHistory and guide. 
(Revised edition) The American Univer- 
sity in Cairo press.1990.
F.AMeinardus: Monks and monasteries of 
the Egyptian deserts (Revised edition) The 
American University Cairo press.1992.
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ISMÉT AZ ÖKUMENÉRŐL

Az Ökumenikus Tanulmányi Központ 
nyilatkozata

az ökumenikus mozgalom magyarországi szervezeti 
megjelenésének 50. évfordulójára

1. Az elmúlt fél évszázad alatt a magyar nyelv
ben meghonosodott egy újszövetségi görög szó: 
„ökumené”, illetve annak jelzős formája: „ökume
nikus”. Ez a kifejezés az Újszövetségben az egész 
lakott földet (Lk 2,1-2), átvitt értelemben pedig az 
egész emberiséget, „az egy vérből teremtett embe
ri nemzetséget” (ApCsel 17,26) jelöli. A szó is
mertté és elfogadottá vált nemcsak a keresztyének 
és az egyházak körében -  ahol a felekezeti ellen
tétek megszüntetését célzó keresztyén összefogást 
értik rajta - , hanem immár világi területen is, va
lahányszor politikai vagy más különbségek áthida
lásáról, az együvé tartozásról és az összefogás szük
ségességéről esik szó.

2. Mindennek felidézése hasznos és időszerű 
most, amikor a magyar keresztyénség egy jelentős 
évfordulóról készül megemlékezni. Hazánkban az 
ökumenikus törekvések ugyanis 1943. június 26-án, 
50 évvel ezelőtt kezdtek szervezett formát ölteni, 
amikor a magyarországi református és evangélikus 
egyház megalakította a MAGYAR ÖKUMENI
KUS BIZOTTSÁG-ot. Figyelemreméltó tény, hogy 
erre, a modern ökumenikus mozgalomnak az Egy
házak Világtanácsában testet öltött szervezete meg
alakulása (1948) előtt már öt évvel korábban sor 
kerülhetett.

3. Az elmúlt 50 év hozott gyors és gyökeres vál
tozást a különböző keresztyén felekezetek és egy
házak egymáshoz való viszonyában. Az egyházak 
egységének helyreállítására irányuló imádságos óhaj 
és törekvés a keresztyénség közel kétezer eszten
dős története során soha nem merült ugyan fele
désbe és mindig jelen volt, különböző formákban, 
mégis a 20. század robbanásszerű technikai fejlő
dése, az óriási távolságokat is legyőzni képes szál
lító-eszközök megjelenése, valamint a gyors tájé
koztatás világméretű rendszerének kialakulása meg
teremtették az egyházak közeledésének és egysége 
építésének a feltételeit is.

4. így a keresztyén egyházak bűnbánó lélekkel 
rádöbbentek arra, hogy különböző felekezetekre 
történt tagolódásuk nem csak sokszínűség, és hogy 
az egymással való szembenállásuk az isteni akarat
tal szembeforduló engedetlenségük káros gyümöl
cse, azaz az emberi bűn következménye. A min
denható örök Isten emberi értelemmel fel nem fog
ható bölcsesége és kifürkészhetetlen akarata azon
ban az emberi engedetlenségből, gonoszságból és 
bűnből is tud jót kihozni. Ennek beszédes és 
meggyőző példáival találkozunk mind az Ó-, mind 
az Újszövetségi kijelentésben. Itt most csupán Jó
zsef és testvérei közismert történetére utalunk, ami
ből egyértelműen kitűnik, hogy Isten a testvérei 
által gonoszul és bűnös módon eladott Józsefet

Izráel népe megszabadítására választotta ki (lMóz 
45). Az Újszövetségi üdvtörténetből pedig az tűnik 
ki világosan, hogy Isten egyszülött Fiát, Jézus Krisz
tust, akit saját népének vezetői „gonosz kezeikkel 
megfogván, keresztre feszítettek” (ApCsel 2,24), Is
ten mindnyájunk üdvösségére kihozta a halálból, 
és üdvösséget szerzett általa mindazoknak, bűneik 
bocsánatára, „akiket elhívott magának az Úr, a mi 
Istenünk” (ApCsel 2,39).

5. Nem túlzás tehát azt a következtetést levon
ni, hogy Isten az egyházak bűnös megosztottságát 
arra az ökumenikus célra nézve jóra fordította, 
hogy a világ különböző részein, „az egész lakott 
földön”, a történelem különböző szakaszaiban, 
egymástól eltérő társadalmi, politikai és kulturális 
helyzetekben élő felekezetek a Jézus Krisztusról 
szóló örömhírt az adott konkrét viszonyok között 
hirdessék és így tegyenek eleget a nagy missziói 
parancsnak, a minden népeket tanítvánnyá tevő 
küldetésnek, hogy „minden nemzet, ágazat, nép és 
nyelv” meghallja az evangéliumot (Jel 7.,9).

6. Lehetséges azonban az egyházak egysége és 
felekezeti megosztottsága közötti feszültségnek egy 
további bibliai értelmezése is, amely feloldja az egy
ház egységére irányuló isteni akarat és a felekezeti 
megosztottság állapotának bűnös valósága közötti 
fájdalmas ellentmondást: Pál apostol az első 
Korintusi levél 12. fejezetében az emberi test kü
lönböző részeinek harmonikus együttműködéséhez, 
a test egészéhez és egységéhez hasonlítja az egyhá
zat. Ebben a testben minden tagnak más a felada
ta, de ez a másság a feltétele a test hatékony mű
ködésének, az életnek. Ez a páli hasonlat azonban 
nem csak a helyi egyházakra, a gyülekezetekre al
kalmazható, hanem a nagyobb egyházi egységekre, 
sőt az egész lakott földön élő „ökumenikus”, uni
verzális egyházra is. Más szavakkal kifejezve: az 
egyes felekezetek ugyanannak a bibliai igazságnak 
-  a nagy egésznek -  egy-egy általuk fontosnak vélt 
részét képviselik és hangsúlyozzák erőteljesen. A 
keresztyén egyházak színes sokasága „együtt” jele
níti meg Jézus Krisztus testét, communióját, az 
Egyetemes Keresztyén Anyaszentegyházat. Az is 
természetes, hogy az 1 Korintus 13. fejezete, a sze
retet himnusza kifejezetten arról szól, hogy a ré
szek, -  „rész szerint van bennünk az ismeret,... mert 
most tükör által, homályosan látunk” -, a töredé
kes ismeretek egysége majd a színről-színre-látás- 
nak az emberi időszámításon túlmutató idején jön 
el. Látjuk a sokféleséget, de addig is hisszük és 
valljuk az Egyetemes Anyaszentegyház egységét.

7. Mindezt mai nyelvre lefordítva, azt kell mon
danunk, hogy a különböző történelmi és kulturális 
adottságok miatt töredékekben élő, és ezekből ösz-
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szeálló keresztyénségnek vannak elvitathatatlanul 
minden töredékben meglévő, és az egész által is 
kifejezett azonos vonásai. Ezek közül csak néhá
nyat emeljünk itt ki:

a) Az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy 
örök Istenbe vetett hitünk közös, úgy, ahogy az a 
Szentírásban előttünk áll.
. b) A keresztség szentsége is olyan közös kin

csünk, amire az apostoli tanítás is utal: „egy az Úr, 
egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és min
deneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és 
mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik” 
(Ef 4,5-6 ).

c) A keresztyén életszabályok, a keresztyén ér
tékek is ugyanazok minden egyházban. Például a 
tízparancsolatot (2Móz 20) minden egyház magáé
nak vallja. Értelemszerűen ugyanez áll a Hegyi Be
szédre (Mt 5,17-42), vagy az apostoli tanítás erköl
csi parancsaira (Gal 5,16-26). Ezek a közösen vál
lalt keresztyén tanítások egyben megadják annak 
az ismérveit is, hogy mi tekinthető keresztyénnek, 
és mi nem.

8. Ezért az ökumenikus lelkület megkívánja, 
hogy ne becsmérlően, megvetéssel tekintsünk más 
felekezetekre, egyházakra, hanem nyíltsággal és a 
tanulás készségével tegyünk bizonyságot azokról az 
igazságokról, amiket saját egyházunk kiváltképpen 
hangsúlyoz.

Az ökumenikus szemléletmód azt követeli meg, 
hogy a többi egyházakban próbáljuk megismerni 
és felismerni sajátos értékeiket, az általuk hordo
zott rész-igazságokat, előítéletek és elfogultság nél
kül. Más szavakkal kifejezve, ne versenytársnak, ha
nem munkatársnak tekintsük őket Isten országa 
építésében. Legyünk először Krisztus-követők, ke- 
resztyének/keresztények, és csak azután legyünk ró
mai katolikusok, ortodoxok, evangélikusok, refor
mátusok, baptisták, metodisták, stb.

9. A keresztyén egységre szólító jézusi imádság, 
melyben Urunk azt kéri az Atyától, „hogy mind
nyájan egyek legyenek”, nem öncél, hanem az egy
séget a misszió szolgálatába állítva, rámutat a nagy 
célra: „hogy higgyen a világ”. A keresztyének öku
menikus lelkületű a hatékony misszió elengedhe
tetlen előfeltétele. Tehát az evangélium hirdetését, 
a missziót a különböző egyházak egymást támogat
va kell hogy végezzék mind helyi szinten, mind or
szágosan, mind pedig világméretekben. Korunk 
nagy kihívásaira: a véres, háborús konfliktusokra, 
az igazságtalan helyzetekben szenvedők, éhezők, 
stb. gondjaira együtt kell hogy keressék a választ. 
A szenvedő emberiségnek végzett szolgálatokban 
egymás erőfeszítéseit ne gátolják, hanem annak ha
tékonyságát fokozandó, kölcsönösen kiegészítsék.

Ezek a feladatok csak közösen, ökumenikus lel- 
külettel vállalhatók, különösen a világnak ebben a 
részében, ahol a keresztyén missziónak soha ko
rábban nem látott nagy lehetőségei nyíltak meg.

10. Korunkban az ökumenikus törekvések igen 
számos szervezeti formában jelentkeznek. Egyetlen 
szervezet -  bármilyen átfogó és sikeres legyen is -  
nem igényelheti magának a kizárólagosságot. Az 
ökumenizmus ugyanis nem szervezeti kérdés csu
pán, nem csak konferenciák, tanácskozások, dialó
gusok jelenítik meg, hanem benső szükségszerűség

és visszafordíthatatlan folyamat. Az ökumenizmust 
a krisztusi lelkület, egy sajátos gondolkodásmód, 
megértő és nyitott magatartás juttatja kifejezésre. 
Az Isten egységre hívó és missziói parancsának en
gedelmeskedő Egyetemes Egyház kapta Urától azt 
a megbízást, hogy „a föld lakosainak hirdesse az 
evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazat
nak és nyelvnek és népnek” (Jel 14.6).

Az Arnoldshaini Evangélikus Akadémia (Giessen, szervező: 
Cseri Gyula) és a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület 
(szervező: Tőkéczki László) október 28-29-én a „Protestantizmus 
a kelet-nyugati feszültség időszakában (1945-1989) ” témáról egyház
történeti tudományos konferenciát tartott a Ráday Kollégiumban. 
Az előadások az időszakonként változó kül- és belpolitikai adott
ságokból kiindulva az evangélikus és református egyház helyzetét 
-  elsősorban az egyházvezetés vonalát és megnyilatkozásait -  te
kintették át Magyarországon és a két Németországban.

A német professzorok -  Kurt Nowak (Univ. Leipzig), Martin 
Greschat(Giessen) és Gerhardt Sauter (Univ. Bonn) -  történelmi 
tényeket vetettek egybe és teológiai elemzéseket mutattak be. A 
magyar előadók -  Bogárdi Szabó István (ref. lelkész, kutató, Buda
pest.), Andorka Rudolf (prof., a Közgazd. Egy. rektora, Buda
pest) és Bárczay Gyula (ny.ref. lelkész, Auggen, Svájc) -  adat
közléseivel kevésbé voltak rendszeresek, inkább személyes él
ményanyagra építő, a gyülekezeti vonatkozásokat is felvillantó, 
szubjektivebb, de talán plasztikusabb előadásokat tartottak.

A mintegy 30-40 résztvevő -  köztük jónéhány evangélikus -  
színvonalas hozzászólásokkal gazdagította a konferenciát. Kide
rült, hogy a protestantizmus e korszakát csak hézagosán ismer
jük, kivált más országokban. A magyar egyházakban jószerivel 
még meg sem kezdődött a tudományos igényű vizsgálat.

Bennem az szűrődött le, hogy íme a hatalom egyszer, mint 
ellenséges lebírhatatlan gonosz jelenik meg, máskor, mint kívána
tos jó eszköz a közösség kormányzására. Jó lenne a hatalom kér
dését feldolgozni teológiai, történelmi, szociológiai és jogi szem
pontból és ennek tükrében vizsgálni a múltat és a jelent, értékel
ni a felelősséget, a cselekvéseket és a mulasztásokat.

Nowak professzor nov. 1-én meglátogatja az Evangélikus 
Teológai Akadémiát is.

Thurnay Béla

Szerkesztői üzenetek

Igen tisztelt Olvasóink! Megköszönöm mindenkinek, aki pos
tán, telefonon, vagy személyesen megkeres és elmondja vélemé
nyét a lapról, vagy egy-egy cikkről. Néha ugyanarról az írásról 
egészen ellentétes véleményeket kapok. Kár, hogy nincs helyünk 
rendszeresen olvasó-véleményt közölni részletesen. Kik azok akik 
tollat ragadnak, vagy telefonálnak? és mit írnak? Római katolikus 
apátplébános, aki a Hol állsz? meditációra folytatást ír, mert gon
dolatokat ébresztett benne az írás. -  Külföldi kollega, aki szeren
csésnek tartja, hogy nemcsak igehirdetési előkészítőt nyújtunk, a 
mai magyar szellemi és egyházi életbe is betekinthet. -  Nyugdíjas 
lelkész, aki annak örül, hogy az ő írása is megjelent és ez báto
rította további munkára. -  Nyerészkedő mérnök, akit zavar a sok 
teológiai kifejezés. Esperes, aki egy cikk közlése után így nyilat
kozik: „hát mégis érdemes a mi egyházmegyénkből írni, nemcsak 
a pestieké a lap". -  Idősek felhívnak, hogy apróbetűs néhány cikk, 
fárasztó, vagy éppen lehetetlen így elolvasni egy-két írást. -  Van, 
aki sürget miért nem jelenik meg az írása, pedig már hat hete 
beküldte. -  Van sajtos kollega, aki túlzsúfoltnak tartja a lapot „a 
kevesebb több lenne” -  mondja. Pedagógus, református tanárnő 
köszöni, hogy tarthat tájékoztatót bibliaórás társainak a Lelki- 
pásztorból. -  Van olvasónk, aki kifogásolja, hogy lapunk címével 
ellentétben kevés a pasztorális anyag. Mások hiányolják a veretes 
dogmatikai írásokat. Van aki biztat, van aki keményen kritizál. 
Akad rk. értelmiségi, aki azt ajánlja, hogy szerkesszük együtt rk. 
papokkal, mert a lelkészkedő papságnak ma egyházukban nincs 
ilyen jellegű lapjuk. Van jelentős poszton szolgáló kollega, aki 
túlságosan semlegesnek tartja a Lelkipásztort, markánsabb profilt 
vár, egyértelmű állásfoglalást közegyházi kérdésekben s van, aki 
annak örül, hogy nem megyünk bele a napi egyházpolitikába.

Minden véleményt hálásan fogadok s mérlegelek. További jó 
olvasást kívánva maradok őszinte megbecsüléssel:

a szerkesztő
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Lelkész-szemmel

Segédlelkész voltam Finnországban

Miért?

Sokan kérdezték Finnországban 
és itthon is. Nem tudok erre a kér
désre röviden és egyszerűen válaszol
ni. Vonzott a finn nép szeretete, a 
finn egyház tisztelete, lehetőség a 
nyelv még alaposabb elsajátítására -  
azt gondolom, hogv sorolhatnám 
még hosszan. Mindenesetre az a 
gondolat, hogy egyszer meg kellene 
róbálni, milyen lehet a finn egy- 
ázban szolgálni, nem új keletű.

Ösztöndíjas évem letelte előtt 
1968 tavaszán néhányan finn baráta
im közül felkerestek és megkérdez
ték, nincs-e kedvem Finnországban 
maradni. Van üres állás bőven. Tud
tam, hogy igenlő válasz esetén disz- 
szidálnom kell. Disszidálni pedig so
ha nem akartam. A gondolat azon
ban azóta is foglalkoztatott. Néhány 
évvel ezelőtt én kérdeztem baráta
imtól: elfogadnának-e egy rövid idő
re lelkészüknek. Igenlő válaszuk 
után mindkét egyház vezetése támo
gatta kérésünket. Úgy gondolták, ez 
a szolgálat a két egyház közötti vi

szony fejlődésének egy újabb állo
mása.

Hol?

Testvérgyülekezetünk vezetősége 
hívott meg egy évre segédlelkésznek. 
Raumában voltam, Finnország ötö
dik legnagyobb gyülekezetében. A 
gyülekezet lélekszáma 35.000. A 
gyülekezetben 11 lelkész mellett 
szolgál egy kórházlelkész, egy csa
ládgondozó lelkész és még 130 fize
tett alkalmazott. A gyülekezetnek 
egy nagy temploma van. Három, is
tentiszteletek tartására is alkalmas 
épület különböző gyülekezeti mun
kára alkalmas helységekkel. E mel
lett szárazföldön és szigeteken álló 
épületek sora, amelyeknek legna
gyobb része télen is használható.

Finnország ma

Finnország egészen más ország 
mint volt 25, 10 vagy éppen 3 évvel 
ezelőtt. A városoktól nagyobb távol
ságra lévő kisebb települések még 
őrzik a hagyományos finn vonásokat.

A városok élete azonban nagy vál
tozáson ment át.

Miközben nagyban folyik a vita: 
kell-e csatlakozni Európához vagy 
sem: Finnországban az amerikai élet
vitel ezernyi jele fedezhető fel. Mint
ha Amerikát utánoznák.

A finnekben mindig volt bizonyos 
félelem a „nagy keleti szomszédtól” 
-  amelyről nem nagyon mertek be
szélni. Most a nagy változások óta 
félelmük megnövekedett és ennek 
erőteljesen hangot is adnak.

A második világháborúban éppen 
a szovjet megszállók elleni harcban 
résztvevő túlélők -  a veteránok -  
különleges bánásmódot követelnek, 
és kapnak is, ami a társadalom kü
lönböző rétegeiben feszültséget 
okoz.

Finnország gazdasági helyzete 
egyáltalán nem rózsás, bár az élet- 
színvonal igen magas. A nehézségek 
elsősorban az ismert piaci viszonyok 
miatt keletkeztek. Gondjaikat nehe
zíti az a jó szociális háló, amelyet 
húsz év alatt a baloldal sok sztrájk
kal kényszerített ki. Sokkal nagyobb 
volt a fogyasztás mint a termelés. 
Most a munkanélküliség megközelí
tette a 20%-ot. A korábban kedve
ző feltételekkel hiteleket felvevő 
finn polgár és vállalkozó nem tud 
törleszteni. E miatt sorra jelentettek 
csődöt a bankok. Az infláció mind 
ennek ellenére nem éri el a 2,5%-t.

A munkanélküliség, az ebből ere
dő bizonytalanság, az amerikai élet
mód utánzása erkölcsi vonatkozás
ban komoly rombolást végez. Vala
ki így jellemezte Finnországot: „Az 
ország mind lelki, mind gazdasági 
vonatkozásban a pokol felé száguld”. 
E néhány mondat is érzékelteti: a 
finn egyház ma egészen más körül
mények között végzi munkáját, mint 
korábban.

A finn egyházról általában

Nagy öröm volt látni, hogy az 
egyház igyekszik elérni a társadalom 
minden korú és rétegű emberét. 
Minden érdeklődési körű talál ma
gának helyet a gyülekezetben. A 
gyülekezetek nagyszerűen szervezet
tek, rendezettek. Sok a munkás,

ezért mindenhová jut szolgálattévő. 
Ha valahol hiány mutatkozik, szíve
sen veszik a laikus önkéntes mun
káját, akik szívesen szolgálnak. Épü
leteik sokoldalú munka végzésére al
kalmasak, a legmodernebb techniká
val vannak felszerelve.

Úgy érzem -  és ez már negatí
vum -  a finn egyháztag nem hasz
nálja ki a neki nyújtotta lehetősége
ket. A vasárnapi átlagos templomlá
togatás 1,5%. Ehhez az 1,5% -hoz 
hozzá kell számolni még kb. 3%-ot 
a felnőtt lakosságból. Ennyien vesz
nek részt a gyülekezet különböző 
hétköznapi alkalmain. Óriási gond a 
lelkész-munkanélküliség. Ennek oka 
részben: kevesebb egyházi adó folyik 
be a pénztárba, ezért a megüresedő 
lelkészi állások egy részét nem töl
tik be. Rengeteg nőt avattak fel az 
elmúlt évek folyamán. Most kb. 200 
végzett fiatal várja, hogy valahol 
üresedés folytán álláshoz jusson, 
mert csak ezután kérheti felszente
lését.

Már a nyolcvanas évek közepén 
beindult az „Egyház 2000" mozga
lom. Ennek a mozgalomnak a célki
tűzése, hogy kettőezerre megrefor
málja az egyház életét. Most folyik 
a lelkészi munka átszervezése. Ez el
sősorban a nagyobb gyülekezeteket 
érinti. A több lelkészes gyülekeze
tekben minden lelkésznek megvolt a 
maga munkaága, amiért felelet. Pl. 
ifjúsági, diakóniai, missziós lelkész. 
Most a gyülekezetet osztják több te
rületre s a lelkész ezen a ter ületen 
minden munkaágért felelős. Érdekes 
a szóhasználatuk: „teljes hatalmú lel
kész”. Mivel ez a decentralizálás 
több feladatot és nagyobb felelőssé
get ad a lelkészeknek: sokan ellen
zik. Ehhez járul a több helyiség 
igénybevételével járó nagyobb anya
gi megterhelés.

Nagy erőfeszítések történnek az 
istentisztelet megreformálására. Él
mény volt Raumában istentisztelet
re járni. Egy év alatt nem volt két 
egyforma istentisztelet. Az istentisz
telet rendje az előírtak szerint ala
kult, de mindig gazdagították vagy 
zenével, imádsággal, liturgikus éne
kekkel stb. Sajnáltam, hogy a szép, 
finn liturgikus dallamok helyét las
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san elfoglalja vagy az ortodox, vagy 
a gregorián zene, vagy ha a lelkész 
fiatal, a gitáros éneklés.

Minden délelőtti istentisztelet, 
amely egész Finnországban minde
nütt 10 ókor kezdődik -  Úrvacsorás 
istentisztelet. Az Úrvacsora szerve
sen kapcsolódik az istentisztelethez. 
Soha, sem önálló rész. Hiányoltam 
az Úrvacsorára való felkészítést. 
Legtöbb helyen hiányzik a felkészí
tő igehidetés, s a gyónást is nagyon 
sablonosán, egyszerűen intézik el. 
Mintha a gyakori úrvacsoravétel el
vesztette volna igazi mélységét. Az 
Úrvacsorát ma már szinte mindenütt 
kis kehelyből osztják. Folyik a vita 
az alkoholmentes borról. Sok lelkész 
tiltakozása ellenére legtöbb presbi
térium havonta egy „alkoholmen
tes”, vasárnapot jelöl ki.

Úrvacsorát vehet a még nem 
konfirmált kiskorú is, ha szüleivel já
rul az Úr asztalához. Úrvacsora he
lyett azonban kérheti: „csak megál
dani kérem”. Legtöbb lelkész a kéz
be adja mind az ostyát, mind a kis 
kelyhet. Folyik a vita: melyik a he
lyes gyakorlat.

A finn egyházban három peri- 
kópa van. Mindegyikben található: 
ószövetségi, evangéliumi, levélbeli és 
zsoltáridézet. Általános szabály, 
hogy az evangéliumról kell prédikál
ni, a levél az oltári ige. A nagyobb 
gyülekezetek lelkészeinek nem okoz 
nagy gondot a három évenként vis
szaköszönő evangélium, hiszen ők 
havonta, két havonta prédikálnak 
egyszer. A sűrűn prédikálók szíve
sen használják a számítógépben őr
zött korábbi igehirdetés szövegét. 
Talán még egy megjegyzés: valószí
nű, hogy a sok zene és sok úrvacso
rázó miatt a prédikációk általában 
rövidebbek lettek.

Gyülekezeti élet

A keresztelések legnagyobb része 
a család otthonában történik. Min
den keresztelő kis családi ünnepség 
20-50 résztvevővel. Feltűnt, hogy a 
keresztszülők legtöbbje nem a ro
konságból került ki, hanem a baráti 
körből. Viszont: a keresztszülők kö
tődése a keresztgyermekhez tartó- 
sabb, mint nálunk. Ezt a konfirman
dusok keresztszüleinél tapasztaltam.

Vannak gyülekezetek, ahol felke
resik a családokat a gyermekek el
ső, második és harmadik születés
napján. A harmadikon mindenütt, 
mert ettől az időtől kezdve hívják a 
gyermekeket a gyülekezeti óvodába. 
Ez heti két alkalommal 3 órás fog
lalkozást jelent. Esetenként a szülők 
számára is tartanak foglalkozásokat. 
A hitoktatás az állam feladata. Iri
gyeltem a hittankönyveket és a tech
nikai felszerelést. Mégis volt egy 
olyan érzésem, a hitoktatás nem úgy 
megy, ahogyan mehetne, kellene 
mennie. Ezt a véleményemet a kon
firmandusokkal való foglalkozás 
alapján fogalmaztam meg.

Raumában évente 550 konfirman
dus korú gyerek van. Ebből majd

mindegyik konfirmál (90%). Ennek 
a jó aránynak két oka van: az egyik: 
sokféle csábító táborral várja a gyü
lekezet az ifjúságot; a másik, talán 
komolyabb ok: a konfirmáció felté
tele az egyháztagságnak. Nem eske
tik meg azt, aki nem konfirmált, s 
ebből következik, hogy gyermekét 
sem keresztelik majd meg. Érdekes a 
lelkészek részvétele a konfirmáció
ban. Csak az előírt tananyag leadá
sa a feladatuk. A konfirmációs tá
borok, azoknak műsora, megszerve
zése mind az ifjúsági munkások dol
ga-

Az esküvő egyben házasságkötés 
is. Minden szolgálatot elvégezhet
tem Finnországban, kivéve az eske- 
tést. Az esküvőn a lelkész mint az 
állam képviselője van jelen. Nekem 
ehhez nem volt engedélyem. Igen 
magas -  45 % -  a válások aránya. 
Talán e miatt de a finnországi 
„igen” leértékelődött. Nagyon sokan 
élnek együtt, sőt nevelnek gyerme
ket együtt házasságkötés nélkül.

Bár a temetők egyházi tulajdon
ban vannak, a temetés elrendezése 
világi cég feladata. A temetés ára 
meglehetősen magas. Egy kezdő pe
dagógus havi fizetése. A szertartást 
ízlésesen berendezett egyházi tulaj
donban levő -  általában fűtött -  ká
polnákban végzik. Egy temetés gyü
lekezeti ének és orgonaszó nélkül 
elképzelhetetlen. A fekete szín isme
retlen a temetők környékén. A ko
porsók is fehér vagy világoskék szí
nűek. A koporsó sírhoz vitele a csa
ládtagok feladata. Sokszor megcso
dáltam a hozzátartozók lelki erejét, 
akik finn szokás szerint a koporsó 
mellett hangosan felolvassák a ko
szorújuk szalagjára írt szöveget. A 
hamvasztásos temetéseknél elég sok 
a bizonytalanság. A finn egyház ott 
tart a kérdések felvetésében, mint 
mi kb. 30 évvel ezelőtt. -  A teme
tést azonnal követi a halotti tor. En
nek ára a másik havi fizetés. A ha
lotti tor vezetője a temető lelkész. 
Általában az a gyakorlat alakult ki 
az egyházban, hogy a lelkészek a 
prédikációjukban, a temetőben in
kább az igére, a halotti tor alkalmá
val inkább a halottra, illetve a sze
mélyes családi dolgokra helyezik a 
hangsúlyt. így egy temetésre két ige
hirdetéssel kell készülni. S a két 
szolgálat együtt mintegy három óra. 
A temetés napja általában szombat.

A korházlelkész járja a kórterme
ket. Nem látogatási időben, előre 
meghatározott rend szerint tart áhí
tatot a korház folyosóin. Minden fo
lyosón. Több kórházban az elfekvő 
osztály mellett ún. halálra felkészítő 
osztályt nyitottak. Azok kerülnek 
oda, akik orvosi vélemény szerint 
gyógyíthatatlanok. A vég közel. Lel
készek, pszichológusok, erre kikép
zett ápolók igyekeznek felkészíteni 
a beteget utolsó útjára.

Születésnapi köszöntés szervesen 
kapcsolódik a lelkipásztori munká
hoz. A számítógép kiírja a hetven, 
nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven és 
ennél idősebb gyülekezeti tagok

születésnapját. Fárasztó, üdítő mun
ka felkeresni az ünnepeiteket szüle
tésnapjukon otthonukban. Sok ked
ves arc, sok kedves család maradt 
meg emlékezetemben. Természete
sen majd minden látogatás alkalmá
val szóba került Magyarország. Meg
lepő, hogy az időssebb nemzedék 
mennyi mindent tud kis hazánkról.

A gyülekezet presbitériumának 
nem tagja egyetlen lelkész sem. Az 
igazgató lelkész jelen lehet a gyűlé
seken, de nincs szavazati joga. A 
munkaadó a gyülekezet, a munka 
meghatározója a presbitérium: A lel
kész „csak” munkavállaló. A pres
bitérium által hozott határozatok 
megvalósításáért egy tíz tagú bizott
ság felel, amelynek elnöke az igaz
gató lelkész. Ennek a bizottságnak 
az ülésein sem vehet részt egyetlen 
más lelkész sem. Talán ezért van az, 
hogy sok lelkész egyszerű hivatal
noknak érzi magát, aki nézi az órá
ját, mikor jár le a munkaidő. Hiszen 
a törvény előírja, minden lelkésznek 
minden héten jár egy szabadnap. 
Minden hónapban egy három napos 
szabad hétvége. Törvény által meg
határozott szabadság. Félve írom le, 
de mintha egy finn gyülekezet há
rom részre szakadna s a részek mes
sze lennének egymástól: gyülekezet 
tagjai -  gyülekezet vezetői mint 
munkaadók -  lelkészek, mint mun
kavállalók.

A lelkészek munkabeosztását az 
igazgató lelkész készíti. Négyhóna
pos ciklusban gondolkodnak. Ez azt 
jelenti, hogy mindig négy hónapra 
előre tudja mindenki mikor prédi
kál, mikor van temető, keresztelő, 
esketős napja. Ezentúl a gyülekezet 
különböző munkaterületeiről érkező 
hívásoknak tesz eleget. Itt már an
nyit vállal, amennyit bír, ill. a lelki
ismerete megenged. Mivel Raumá
ban tilos volt belepillantani más 
naptárába, mi lelkészek egymásról 
sem nagyon tudtuk -  csak sejtettük 
-  ki mennyit és mikor dolgozott.

Még néhány általános megjegyzés

A finn egyház hajlik mind külső
ségeiben mind teológiájában az or
todox és rk. egyház felé. A refor
máció ünnepnapja annyira nem je
lentős nap, hogy az idei naptárban 
nem is jelzik ezt az ünnepet.

A különböző szekták sokasodnak, 
mintha a finn egyház még nem érez- 
né a veszélyt. Áz a benyomásom, 
hogy az ébredési mozgalmaknak 
nincs már akkora hatása a gyüleke
zetekben, mint korábban. Á nagy 
évi ünnepeket ugyan még megtart
ják. A „felébredtek” Porii ünnepére 
az idén is összejött majd 30000 em
ber.

A be nem folyt egyházi adó ki
esése miatt többen többet foglalkoz
nak anyagi kérdésekkel mint a lelki 
dolgokkal. Mintha a pénz mindent 
megoldana, ill. annak hiánya lenne 
minden baj oka. Csodálni való az a 
pontosság, ahogyan a finn ember 
dolgozik. Nyugodtan meg lehet be
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szélni valakivel valamilyen munkát 
vagy találkozót akár egy-két hónap
pal is korábban, még egyszer nem 
szükséges a „biztonság kedvéért” rá
kérdezni. Biztosak lehetünk a másik 
ígéretében. A szolgáltatók udvarias
sága hivatalokban, üzletekben példa
mutató lehet mindenki számára.

Mint lelkésznek, „csak” papi gond

jaim voltak. Élveztem, hogy nem kell 
mesterekkel alkudozni, anyagbeszer
ző köröket írni, irodai munkát vé
gezni. Egyetlen dolgom volt: készül
ni a szolgálatokra. így sem volt min
dig könnyű távol a családtól, gyüle
kezettől. Mégis hálás vagyok Isten
nek, hogy sok élménnyel, tapaszta
lattal gazdagabban jöhettem haza.

Örülök annak, hogy ezt a próbál
kozásomat mind felső egyházi szin
ten, mind gyülekezeti vonalon foly- 
tatandónak ítélték. Biztatom azokat, 
akiknek van lehetősége hasonló vál
lalkozásra, bátran vágjanak bele.

Kosa László

CSEPREGI ANDRÁS:
Jövőkép

Az előadás a Lutheránus Világszövetség és a MEVISZ által rende
zett Európai Ifjúsági Konferencián hangzott el 1993júliusában. A kon
ferencia négy tanulmányi napját a Megdicsőülés Hegyén történtek ke
retezték: Mózes, Illés, és Jézus személyéhez fűződő tartalmak, a káosz
ból megszülető új rend (a vándorló nép új törvénye), a kirekesztés (Illés 
a Baál papjaival szemben) és a közöny (Jézussal szemben), sa hegyről 
leereszkedő tanítványokra váró jövő.

*

Amikor Jézus három tanítványával lefelé tartott a 
Megdicsőülés Hegyéről, a tanítványok fejében sokféle 
gondolat kavaroghatott. Jézus ugyan elmondta már ne
kik egyszer, hogy útja nem diadalmenet lesz, hanem 
szenvedésen és halálon át vezet oda, ahol majd Isten 
igazsága megmutatja magát, és felemeli őt, ezt nem na
gyon értették, s ha értették volna, sem akarták elhinni, 
annyira más kép élt bennük a jövőről. Számukra Jézus 
az evilági beteljesülést jelentette, a gyógyítót, a kenyér
adót, az igazságszolgáltatót, a hatalmasokat megszégye
nítőt, s Isten Fiának, Küldöttjének, Képviselőjének a jö
vője nem fért össze a szenvedéssel és a halállal. Jól 
tudjuk, hányféle egészen kézzel fogható jövő-elvárás élt 
az akkori zsidóságban, így szükségképpen a tanítványok 
között is, attól függően, hogy ki mit tekintett a jelen 
nyomorúság fő okának, s hol várta Isten igazságszolgál
tatásának diadalmas érvényesülését: a zélóták a római 
hatalom bukását várták, a farizeusok a törvényeket sem
mibe vevők megszégyenítését, az esszénusok a jeruzsá- 
lemi főpapság csúfos lelepleződését... de a Messiás, aki 
mindezt érvényre juttathatja, nem szenvedhet. Jézus sza
vai az önmegtagadásról és a kereszthordozásról akkor 
még a tanítványok között is süket fülekre találtak, s 
csak jóval később nevelődtek rá az ő tudatos követésé
re.

Ne felejtsük el a hegyről lefelé tartó tanítványokat, 
de szakadjunk el tőlük egy pillanatra, s vizsgáljuk meg, 
hogy ma, és különösen a fiatalok között -  de nem csak 
közöttük -  miért félnek olyan sokan a jövőtől, miért nem 
tudják vagy merik elképzelni a jövőjüket, honnan a je
lenség gyökere, amit úgy nevezünk: jövőkép-hiány? A 
félelem, persze, egyidős az emberiséggel, legfeljebb a 
félelem természete, tárgya koronként más lehet. Paul 
Tillich szerint az ókori emberre a halálfélelem volt jel
lemző, a középkori emberre a kárhozattól való félelem, 
a mai emberre pedig az értelmetlenségtől való félelem. 
Jellemzőkről van itt szó, s ezek az eligazodást segítő 
kategóriák egymásba csúszhatnak: ma is félhet valaki a 
haláltól, félhet a kárhozattól, sőt félhet egyszerre mind 
a háromtól -  valakinek az életérzése soha nem tisztán 
korhoz kötött. De igaz-e, hogy ma különösen jellemző 
a jövőtől, mégpedig az evilági jövőtől való félelem? S 
ha igen, miért?

Erre a „miért?”-re két válasz-kísérletem van, termé
szetesen a teljesség igénye nélkül, beszélgetésre, vitára 
bocsátó módon. Az egyik: a mi közvetlen történelmi 
múltunk, a XX. század olyan előre nem látható, és a 
többség által nem befolyásolható változásokat és meg
lepetéseket produkált, amely szüleink-nagyszüleink nem
zedékére sokkolóan hatott, s a kiszolgáltatottság érzését 
gyökereztette beléjük. Óriási a kontraszt azok között a 
vágyak és álmok között, melyek a XX. század kezdetét

jellemezték, s a valóság, a már majdnem lepergett XX. 
század között. A század elején még szinte töretlen az 
egyenesen felfelé ívelő fejlődésbe vetett hit, ennek egy 
jellemző keresztyén példája az 1910-es edinbourgh-i Vi
lágmissziói Konferencia nyilatkozata, mely az egész vi
lág néhány évtizeden belüli keresztyénné tételéről be
szél. 1914 nyarán Szarajevóban meghal Ferenc Ferdi- 
nánd osztrák-magyar trónörökös, az erre válaszoló helyi 
konfliktus világháborúvá dagad, s hiába ismerik fel már 
1916 elején széles körben a háború értelmetlenségét, 
hiába az éppen osztrák-magyar oldalról kezdeményezett 
béketárgyalások, a háború tovább folyik, s az addig pél
da nélküli általános mozgósítás révén a hadviselő orszá
gokban szinte minden családot érint. A háborús gátlás
talanság egyik gyümölcse még magánál a háborúnál is 
hosszabb távon meghatározta Európa további sorsát: szé
lesebb körben csak most jutott nyilvánosságra Vilmos 
német császár titkosszolgálatának és Vlagyimir Iljics Le
nin akkor Svájcban élő ismert bolsevik vezetőnek a tár
gyalási anyaga, mely szerint Németország, mert okkal 
tartott egy lehetséges polgári átalakulás révén megerő
södő Oroszországtól, jelentős anyagi eszközökkel támo
gatta az oroszországi bolsevik mozgalmat, s a sztrájkok 
és szabotázsakciók révén lehetetlenített Oroszország vé
gül különbékét kért; de hogy Oroszországgal később sem 
kelljen számolnia, az 1917 februári polgári forradalom 
után Lenint lemplombált vagonban Oroszországba csem
pésztette, hogy bolsevik forradalmat, s ezzel polgárhá
borút robbantson ki. A történet folytatását jól ismerjük, 
mind mitikus formájában -  az Auróra-cirkáló jeladása, 
a Téli Palota ostroma stb. -  mind pedig reálisan. Né
metország végül nem érte el a célját, mert Oroszország 
helyére belépett Amerika, de a titkosszolgálatnak ez az 
akciója beláthatatlan következményekkel járt. Húsz év 
sem telt el a századforduló óta, s Európa többet meg
élt, mint azelőtt századokon át.

A történelmi leckét nem folytatom, csak az esemé
nyek egy lényeges következményére, mint a jövőtől va
ló félelem másik okára szeretném felhívni még a figyel
met. Mind az első világháborút követő területrendezé
sek, mind a második világháború utáni jóvátétel” so
rán tíz és százezreknek kellett lakóhelyüket, szülőföld
jüket otthagyva felkerekedniük, és új hazát keresniük. 
Ez többnyire olyan megrázkódtatást jelentett, hogy az 
érintettek később nem szívesen beszéltek róla, maguk
ba zárták sebeiket. A seb viszont a hallgatás mögött is 
seb maradt, s ki nem mondva, fel nem tárva is hatott, 
mérgezett. Felmérések készültek, melyek kimutatták, 
hogy traumákat hordozó családok második-harmadik 
generációjú leszármazottai gyakran érthetetlen szoron
gással küzdenek: érzik, csak megnevezni nem tudják a 
szülők-nagyszülők eltakart traumáit. A jövőtől való 
megfoghatatlan félelem igen gyakran tehát a meg nem 
ismert, fel nem dolgozott múlt nagyonis valóságos ese
ményeiben gyökerezik, és fordítva, a múlt részletes, sze
mélyre szóló megismerése gyógyító hatású lehet. Meg
ismerni a múltat s ezáltal „rehabilitálni” a jövőt, egy 
szorongó világban, mindnyájunk személyes felelőssége 
lehet.

A jövőképet persze nem csak a saját arctalan szo-
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magasunktól kell megtisztítanunk, hanem azoktól a je l
legzetes közösségi elvárásoktól is, amelyek Európát az 

utolsó kétszáz évben jellemzik. Természetesen újra csak 
általánosító történelmi kategóriát használok, amikor fel
teszem, hogy az európai ember a Felvilágosodás hatása 
alatt veszítette el Istenbe, és az Isten kezében lévő jö
vőbe vetett bizalmát, s az elveszített bizalom helyett, 
jobb híján, biztonságra törekszik. Nyilván számtalan em
ber azelőtt sem ismerte a bizalmat, s nagyon sokan az 
utolsó kétszáz évben sem cserélték a bizalmat bizton
ságra, de talán igaz, hogy a bizalomvesztést a biztonság 
görcsös akarásával ellensúlyozni akaró vágy azóta jelent 
meg tömegeket befolyásoló eszmékben. Mára, érzésem 
szerint, három nagy eszme született, melyek közös jel
lemzője, hogy biztonságos jövőt és a szenvedés le- 
győzhetőségét ígérik, s általános világmagyarázattal szol
gálnak. Talán -  éppen kerekségük és zártságuk miatt -  
mítosznak is nevezhetjük őket. Ma egymás mellett hat
nak, de nem egykorúak, az első Prométheusz mítosza, a 
második Sziszifusz mítosza, a harmadik pedig a New Age 
mítosza.

Prométheusz, az olümposzi istenektől tüzet lopó hős, 
mindig a bátrak, a nagyot álmodni merők példaképe 
volt, azoké, akik nem akartak belenyugodni a kicsiség
be, a szegénységbe, a gyengeségbe és a kiszolgáltatott
ságba. Az első nagy újkori prométheuszi alak Napóle
on, Beethoven neki ajánlotta az Eroica-szimfóniát. A 
szellem világában az ifjú Goethe, majd Nietzsche hódol 
a prométheuszi eszmének. Nietzsche az, aki a legkö
vetkezetesebben végigjárja a prométheuszi utat: „Isten 
nem létezhet, mert ha lenne, hogyan viselném el, hogy 
nem vagyok isten?” Prométheusz eszméje egyre inkább 
elhagyta a művészek világát, hogy testet öltsön a törté
nelemben: a fasizmus, a bolsevizmus, a mai balkáni erő
szak mind egy-egy gigantikus prométheuszi vállalkozás.
A legérzékenyebbek hamar felismerték a Prométheusz- 
mítosz veszélyét is: Dosztojevszkij a Bűn és bűnhődés- 
ben, Raszkolnyikov alakjában egy éppen Napóleon pél
dáján elindult ifjú Prométheuszt rajzol meg, egy tehet
séges, nagyra hivatott fiatalembert, aki, hogy az embe
riség nemesítéséhez kellő tekintéllyel és hatalommal já
rulhasson hozzá, feláldozhatónak tart egy olyan -  sze
rinte -  ember alatti lényt, mint: az uzsorás asszony. 
Raszkolnyikovot Dosztojevszkij regényében, a megtalált 
Szeretet, azaz Krisztus józanítja ki Prométheusz míto
szából, de a többség számára nem Krisztus lett Pro
métheusz alternatívájává, hanem a görög mitológia egy 
másik alakja, Sziszifusz.

Sziszifusz a görög regék gonosz korinthusi királya az
zal bűnhődik halála után, hogy egy sziklatömböt kell 
felgörgetnie a hegytetőre, de az mindig visszagurul a 
völgybe. Míg Prométeusz mítosza a kiszolgáltatottság ré
métől véd és az erő mindenhatóságáról akar meggyőz
ni, Sziszifusz mítosza a kiábrándult Prométheusz-hívőt a 
csalódás rémétől védi meg, és a cselekvés hasztalansá- 
gáról akar meggyőzni, s mindkettő óv a szenvedéstől. Az 
első nagy újkori Sziszifusz-filozófus Schopenauer volt, 
aki az ember legnagyobb átkának az élet és az élet 
továbbadása ösztönét tartotta, munkáiban ezt akarta le
leplezni és ebből akart kijózanítani. Samuel Beckett drá
májában hiába várnak Godot-ra, Godot nem jön, talán 
soha nem is indult el. Camus, aki végül megírta a XX. 
századi Sziszifusz-mítoszt, így ír: az ember próbáljon a 
valóság talaján maradni, világosan gondolkodni, és már 
nem remélni... Ahogyan Prométheusz, úgy Sziszifusz is 
utópikusán gondolkodik, az egyik a „mindent lehet” re
alizmusában, a másik a „tények” realizmusában, s míg 
nagyon reálisak akarnak lenni, végül mind a kettő irre
ális. Sziszifusz mítosza nyilvánvaló ellenhatása az előb
binek, de míg amaz az egyszerű emberek tömegeit ke
rítette hatalmába, s meg-megújuló erőszakhullámokat 
szült, addig a Sziszifusz-mítosz inkább tanult emberek 
menedéke lett, akiket műveltségük csak abban erősített 
meg: semmit sem szabad nagyon komolyan venni, s

leginkább nem szabad remélni. A  két mítosz hatása kö
zötti szinkronkülönbség pedig szülhetett olyan helyze
teket, hogy abban, amiért egyszerűbb emberek még az 
életüket áldozták, a tudásuk révén vezetőik már rég nem 
hittek, de a „félreértés” sokáig nem derült ki...

Mind Prométheusz, mind Sziszifusz mítosza egy em
beri magatartásért, az akarásért vagy a nem-akarásért 
ajánlja cserében a biztonságot, s ígéri a szenvedés elhá
rítását. A New Age mítosza velük szemben nem emberi 
magatartásra, hanem korszakváltásra épül, s azt hirdeti, 
hogy a Halak jegyéből a Vízöntő jegyébe lépve, más 
lett a világ, s a mi dolgunk a változást felismerni, s 
annak megfelelően élni. A Vízöntő korában, az Új Kor
ban az ember végre megvalósíthatja rejtett képességeit, 
megismeri magát és a természetet, maga mögött hagy
ja az erőszak és az ellentétek világát és eljut a harmó
niára. A New Age megélésének lehetőségei -  ízlés sze
rint -  nagyon sokfélék, vegetáriánus életrend, keleti 
meditációs gyakorlatok, karizmatikus tapasztalatok, spi- 
ritizmus, reinkarnációs utazások, s ezeket a talán egyen- 
egyenként ártatlan kísérleteket az teszi a mítosz részé
vé, ha az Új Világkorszak tudatával párosulnak, amely 
elválaszt a múlttól, elválaszt azoktól, akik az Új Világot 
még nem ismerték fel, s megbonthatatlan harmóniában 
egyesít mindazokkal, akik már az Új Világban élnek. 
Tizenéves korom egyik legkedvesebb filmje volt Milos 
Formán „Hair”-je, ma már látom, ez tipikus New Age- 
ftlnr, a letűnt civilizációt reprezántáló érzéketlen közép- 
osztállyal és a vietnámi háborúban érdekelt hadigépe
zettel szemben természetes, hogy minden szimpátiánkat 
az új közösség nyeri el, amely nem ismer határokat bőr
színek között, életformák között és tudatállapotok kö
zött, a szenvedéssel, halállal és halálos megalkuvással 
szemben megidézi a sok különböző embert harmonikus 
közösségbe olvasztó áradó napfényt -  gondolj csak a 
film záróképére. A New Age mítosza biztonságot nyújt 
a világ elviselhetetlen ellentmondásaival szemben, s biz
tat: azokat nem kell megszenvedni, egyszerűen át lehet 
lépni őket, csak hangolódj rá az 'Új Világ új törvényei
re. Messze vezetne most abba belemenni, hogy ahol egy 
New Age közösség valóban létrejön, milyen ára van a 
feszültségeken való felülemelkedésnek.

S most, magunk mögött hagyva mind a történelmi 
leckét, mind a három mítoszt, térjünk vissza Jézushoz 
és a tanítványokhoz, térjünk vissza az Újszövetség üze
netéhez.

Amit az Ú jszövetség a jövőről m ond, az legrövidebben 
két mondatban foglalható össze: Jézus Krisztus vissza
jön, és Isten új eget és új földet teremt. Ez a két tény 
egyszerre jelent ítéletet és beteljesülést, véget és kezde
tet. Jelenti ennek a világnak a végleges befejeződését, 
benne a magunk életének lezárulását, jelenti azt a pil
lanatot, amikor végre tisztába jöhetünk önmagunkkal, 
amikor megnyílik előttünk a másik ember, s amikor -  
Pál apostol szavaival -  úgy ismerhetjük meg Istent is, 
ahogyan ő ismert meg bennünket. Mindezt Isten hozza 
el, ezt sem késleltetni, sem siettetni, sem bármilyen mó
don befolyásolni nem áll hatalmunkban, nem biztosíthat
juk, csak bízhatunk a szeretetteljes találkozásban.

Ehhez a jövőhöz vezető útról, a „végső előttiről” az 
apokaliptikus képek beszélnek, akár Jézus saját szavai 
között, akár a Jelenésék Könyvében. Az apokaliptikus 
képek arra csábítanak, hogy belőlük a jövőt próbáljuk 
meg kiolvasni, dekódolni a rejtjeleket, hogy „felkészül
ten” várhassuk azt, aminek jönnie kell, pedig ezek a 
képek is, a maguk sajátos természete szerint, az Újszö
vetség egészébe illeszkedve megtérésre, Krisztus köve
tésére hívnak. Nem ábrázoló, hanem megváltoztató igaz
ságot képviselnek, szembesítenek bennünket magunkkal, 
s feltárják, hogy mi lehet belőlünk és mi lehet a világ
ból, ha nem követjük Krisztust. Most figyeljünk csak 
Jézus két apokaliptikus, tehát a véget leleplező példá
zatára! Máté evangéliuma 25. fejezetében Jézus arról 
beszél, hogy minek alapján fog ítéletet tartani, s abban,
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hogy ki áll majd jobb keze, és ki a bal keze felől, nem 
a benne való hit fog dönteni, nem is az, hogy ki mit 
gondol a Jézussal való kapcsolatáról, hogy egyáltalán 
ismeri-e vagy nem, hogy számol-e az utolsó ítélettel vagy 
nem, hanem egyedül a másik emberhez, s különösen a 
szegényhez, a beteghez, az elítélthez, a bármilyen szem
pontból rászorulóhoz való viszony. A példázat üzenete 
egyértelmű. Ezt a képet Jézus viszont más oldalról ki 
is egészíti, hogy értésünkre adja, hogy a Nagy Találko
záskor nem csupán felelősségrevonás történik, hanem 
kivétel nélkül meghívást is kapunk az Átváltozásra, amit 
elfogadhatunk, vagy visszautasíthatunk, erre a választási 
lehetőségre utalnak a királyi menyegző példázatának 
menyegzői ruhát viselő vendégei, s az az ember, aki 
nem veszi fel a menyegzői ruhát. Egyszerre igaz tehát, 
hogy Jézus cselekedeteink szerint ítél, és kivétel nélkül 
mindannyiunkat hív, (ez az evangélium), hogy többek 
lehessünk, mint akik vagyunk -  jövőnknek ez a két ele
me egyszerre jelenti a beteljesülést.

S tudhatunk-e valamit arról, hogy mi lesz addig a 
világgal és az emberiséggel? A Jelenések Könyvében 
leüt szörnyű katasztrófa mértékét ma már többszörösen 
felülmúlják az ember technikai lehetőségei. A föld har
madának, a fák harmadának és a zöld fűnek a megégé- 
sét, a vizek harmadának a tönkretételét egy egy mega
tonnás hidrogénbomba robbanása elő tudja idézni, a tel
jes arzenál pedig tizenötmilliárd ember elpusztításához 
elegendő -  a katasztrófához tehát elegendőek vagyunk 
mi, emberek, a Könyv a mi gyilkos hatalmunkra figyel
meztet. Tudunk az ökológiai krízisre utaló jelekről is. 
Az emberiség tömegeinek szegénysége és ember-alatti 
léte pedig megint csak nem Isten akaratából, hanem a 
mi civilizációnk belső feltételei szerint termelődik újra. 
A Föld lakóinak egy kis hányada, Észak-Amerika és 
Európa lakói élik fel az élelmiszer és az energia kéthar- 
madát-háromnegyedét, míg másutt emberek a lassú -  
vagy nem is olyan lassú -  halálra születnek meg, csak 
azért, mert az uralkodó civilizáció körömszakadtig védi 
az érdekeit. Felmérések szerint a Föld mai feltételek 
szerint termelt élelmiszerkészlete több, mint húszmilli
árd embert el tudna tartani, ezzel szemben ma kétmil
liárd szinte állandóan éhezik. Az apokaliptikus képek 
mára váratlanul időszerűvé lettek, s figyelmeztetnek: ez
zé lehet a világ, ha időben meg nem változunk...

Mind az apokaliptikus képek, mind Jézus szavai ki
hívást jelentenek, természetesen nem általában minden
kinek, hanem azoknak, akik elvben Jézushoz tartozók
nak tudják magukat, kihívást jelentenek az elkötelezett 
életre. És, szemben a ma uralkodó jövőképekkel, Jézus sza
vai nem ígérnek sem biztonságot, sem szenvedéstől mentes éle
tet. Jézus nem ígéri, hogy követői nem lesznek kiszol
gáltatottak, mint a Prométheusz-mítosz, nem ígéri, hogy 
nem fognak csalódni, mint a Sziszifusz-mítosz, nem ígé
ri, hogy nem fogja őket gyötörni a világ sokféle belső 
ellentmondása, mint a New Age mítosza. Megment vi
szont maguktól a mítoszoktól, megment attól, hogy éle
tünket a valóságtól való menekülésben, s önmagunkat 
is megcsalókként töltsük el, s talán megment attól is, 
hogy azok közé tartozzunk, akik ebben a világban sza
porítják a szenvedést, megment arra, hogy képesek le
gyünk átvenni mások szenvedéséből. Ez az igazi „vagy- 
vagy” helyzet, harmadik, semleges lehetőség nem ada
tik. Jézus szavai felmentenek az alól az irreális felelős
ség alól, mintha nekünk kellene megteremtenünk az új 
eget és új földet, s újjáformálnunk a világot, ugyanak
kor ránk bíz Jézus néhány kis ügyet és néhány kis em
bert, akit mi vonhatunk be az Isten jövőjére való kijó
zanító és termékeny várakozásba. A döntő csata már 
megtörtént akkor, amikor Jézus szenvedett, meghalt és 
feltámadt, a végső csata viszont még előttünk van, ki
menetele nem kétséges, csak az a kérdés, hogy abban 
mi hogyan veszünk részt, s rá tudunk-e ébreszteni má
sokat is a döntő csata és a végső csata valóságára.

Nehéz egy ilyen gondolatmenetet befejezni, s talán

nem is szabad, kell, hogy bennünk tovább follyék, akár 
már a következő beszélgetésben. Most hadd zárjam le 
röviden egy magyar költő, Pilinszky János látomásával:

A jövőről nem sokat tudok,
de a végítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra 
mezítelenségünk fölmagasztalása lesz.

A sokaságban senki sem keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát, 
visszaveszi a keresztet, 
s az angyalok, a mennyek állatai 
fölütik a világ utolsó lapját.

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben 
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert 
mielőtt asztalhoz ülnénk.

KONYVISMERTETES

John F. MacArthur Jr.:
Karizmatikus káosz

-  Egy könyv, anti nem hiányozhat egy lelkész polcáról sem -

Vannak talán olyanok, akik a könyv címét pre- 
judikálásnak tekintik. De aki veszi a fáradságot és vé
gigtanulmányozza John F. MacArthur könyvét erről a 
nagyon izgalmas témáról, az igazat kell, hogy adjon ne
ki. Valóban zűrzavar uralkodik e téren a fejekben és a 
közéletben is. Ezért fontos ez a könyv.

Olvasmányos, ugyanakkor biblikusán tudományos 
igényű könyvet tartunk a kezünkben, amely Gerzsenyi 
László fordításában, a Baptista Kiadó gondozásában je
lent meg, Sajtóosztályunk is árusítja.

Tény, hogy a történelmi egyházak Magyarországon 
felkészületlenül és értetlenül állnak az új -  főleg ame
rikai eredetű -  vallási jelenségek, karizmatikus hatások 
előtt. Minek kell tekintenünk a pozitív gondolkodást, 
gyógyításokat, Isten új üzenejét meghirdető személyek 
és csoportok jelentkezését? Új karizmatikus hullám, a 
harmadik hullám, a lélek kiáradásának jelei ezek? A 
gyakorló lelkész is olyan kérdésekkel találja magát hir
telen hívei részéről szembe, mint az új megtapasztalá
sok, élmények keresése, a Lélekkeresztség összekapcsol
va a nyelveken szólással... Első látásra mintha az apos
tolok kora tért volna vissza hozzánk.

Amerikában ezek a jelenségek már több évtizede 
közismertek. MacArthur könyvének nagy előnye, hogy 
a tárgyalt témakörökben számos ellenőrizhető példát hoz 
a különös jelenségek illusztrálására. Bár a példák 
egyrésze nálunk szinte elképzelhetetlen naivitást mutat 
a csodahívők oldaláról, mégis érezzük aktualitását. Ezek 
megírásának célja nem a karizmatikus mozgalmak lejá
ratása, vagy felülről kritizálása, hanem széleskörű isme
retei alapjan a szerző leleplezni kívánja a hamisságokat 
és biblikus tanítást nyújt a kérdésben bizonytalankodók 
részére.

Tizenkét fejezeten keresztül tesz fel kérdéseket az 
író az olvasónak és a karizmatikus mozgalom képvise
lőinek, egybevetve azok nyilatkozatait a józan ész és a 
Szentírás tanításával. Valóban kérdez, a gondolatfűzést 
kérdések viszik tovább és nem ad végleges választ, rá
bízza az olvasóra a végső következtetést. Stílusa vissza
fogott, reális, vitás kérdésekben döntő érvnek a Biblia 
szavát tekinti. Teológiája a reformátorokéval rokon. Ala
pos újszövetségi teológiai és kortörténeti ismeretekkel 
rendelkezik. Módszere: a probléma felvázolása után bib
likus tanítást ad a vitás Kérdésről.

A könyv a karizmatikusoknál elsőséget élvező meg
tapasztalás megkérdőjelezésével indít. Valóban érvényes 
próbája a tapasztalat az igazságnak? Az élményekre va
ló hivatkozással szemben az ismeretre, a Szentírás he
lyes tanulmányozására hívja fel a figyelmet a vitatott 
pontokon. Egyik fontos kérdése, van-e Istennek új ki
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nyilatkoztatása ma? Vádolja korunk hamis tanítóit, hogy 
„valamennyien feladták a Sola Scriptura alapelvet, és 
veszedelmesen valami több után kezdtek kutatni.”(74.o.) 
Szerinte „a karizmatikus miszticizmus és szubjektiviz
mus ára túlságosan magas, mindenki szabadon teheti, 
mondhatja és taníthatja azt, amit e heti személyes prő- 
fétálásában feltehetően megnyer.”(76.o.) Ezután a kö
vetkező fejezetben (4.) részletes tanítást ad a Biblia he
lyes magyarázatáról, a kinyilatkoztatás lezárt voltáról.

Könyvében a másik lényeges téma a csodák és gyógyí
tások. Tesz-e ma Isten csodát? -  kérdezi és mindjárt 
illusztrálja is az Amerikában jól ismert esetek leírásá
val. Mit tekinthetünk csodának, mi a különbség jel és 
csoda között? Igazolja-e a mai gyógyítók Istentől való 
megbízását a csoda*? Nem kérdőjelezi meg a szerző, 
hogy Isten ma is tehet csodát, de kifejezi meggyőződé
sét, hogy ma az újszövetségi csodatevő ajándékhoz ha
sonló ajándék nem működik. Ugyanígy megkérdezi az 
ismert gyógyítókat is a szerző, vajon miért nem mennek 
be a kórházakba és gyógyítják meg ott a betegeket? 
Miért fontos számukra a megszokott környezet? Érde
kes az a gondolata, hogy a csodák mindig az apostolok 
küldetését voltak hívatva megerősíteni, de az apostoli 
kor végefelé egyre kevesebb csodával találkozunk. Az 
írott Újszövetség felváltja a csodákat, nincs többé szük
ség rájuk jel értelemben: „A nyelvek a gyógyítások és 
a csodák mind az új kinyilatkoztatás korának igazolásá
val szolgáltak. Amint a kijelentés korszaka lezárult, a 
jelek is megszűntek.” (114.o.) A problémafelvetéshez itt 
is részletes bibliai tanítás járul a csodákról. Itt láthatjuk 
leginkább, hogy a szerző nem veszi át a modern biblia- 
kritika értelmezését a csodákról, hanem azokat mind

megtörténtnek tartja, úgy, ahogy meg van írva. Kiemel
ném a nyelveken szólásról szóló fejezeteket. A lélek 
munkájával kapcsolatban részletes elemzés tárgyalja itt 
az Apostolok Cselekedeteiben található történeteket és 
különösen a korinthusi gyülekezetben eluralkodott álla
potokat a Lélekkeresztség és nyelveken szólással kap
csolatban. Megtudhatjuk, nogy az extatikus beszéd meg
található napjainkban a mohamedánok, eszkimók és a 
tibeti szerzetesek között is. Nyelvészek, pszichológusok 
állásfoglalását közli ezzel kapcsolatban. A példákat ol
vasva, valóban úgy érezzük, nem árt az óvatosság e té
ren sem. Isten nem a rendetlenségnek és a zűrzavarnak 
az Istene. Nagyon szimpatikus volt számomra a szerző 
visszafogott stílusa. Nem tesz nevetségessé egy irányza
tot sem, hanem újból és újból a Szentírás mércéje alá 
helyezi az elhangzottakat és történteket.

Megadja nekünk lelkészeknek a szükséges informá
ciókat, hogy ezt a jelenséget kezelni tudjuk és felké
szüljünk az itt váró nehézségekre. Lehet, hogy lesznek, 
akik felróják a szerzőnek a számunkra ismeretlen em
berekre hivatkozásokat és hiányolják a kitekintést a ma
gyar helyzetre. Talán egyszer valaki megírja ezt is.

Hadd záijam ezt a rövid elemzést az író szavaival: 
„Ez a könyv, felhívás karizmatikus barátaimhoz, hogy ismét 
vizsgálják meg, amit hisznek. Felhívás a nem karizmatikusok
hoz is, akik úgy képzelik, hogy a karizmatikus és nem kariz
matikus tanítás közti különbségek jelentéktelenek és elhanya
golhatók. Minden igazi hívő egyetérthet abban, hogy a Szent
írás helyes értelmezése az az egyetlen dolog, amire érdemes 
féltékenyen őrködni." (306.o.)

Gerőfi  Gyuláné Brebovszky Éva

Az Evangélikus Teológai Akadémia búcsúja t dr. Vámos Józseftől
(Budapest-Kelenföld 1993. október 22.)

,,... nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgal
madban bízva visszük eléd könyörgésünket. Uram, hallgass 
meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne 
késlekedj! -  önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevez
ték el városodat és népedet!" Dániel 9,18.

Gyászoló Gyülekezet!
Az Evangélikus Teológai Akadémia nevében, az 

Akadémia tanárai és hallgatói nevében, búcsúzom dr. 
Vámos Józseftől, az egyház- és társadalomtanszék nyu
galmazott professzorától.

Az elrohanó időre figyelmeztet, hogy alig néhány éve 
ment nyugdíjba, de a mai hallgatók közül már csak az 
utolsó évfolyamot tanította, a tanártársak közül a 
fíatalabbjának már csak tanára, nem kollégája volt. Már 
az ötvenes évek óta dékáni titkár, majd intézeti tanár 
és tanszékvezető. Sok lelkészgenerációval volt kapcsola
ta. Ahány személy, annyiféle kapcsolat, annyiféle em
lék és élmény.

Az oltár előtt állva, társunk földi életútjára tekintve, 
nem vagyunk abban a helyzetben, mert nem rendelke
zünk azzal a képességgel, hogy mérleget készítsünk vagy 
ítéletet mondjunk. Emlékeket rendezve egyébként is 
óvakodnunk kell a sablonoktól, amint Vámos József is 
egyre óvott ettől, amikor az elmúlt években az Akadé
mia történetét dokumentáló iratokkal foglalkozott. De 
számos beszélgetésben tapasztaltam, hogy véleménye 
formálódott: dicsért olyanokat, akiket korábban nem ér
tett meg -  árnyaltabban látott olyanokat, akikre azelőtt 
felnézett -  évek múltán is foglalkoztatták régi megálla
pításai vagy döntései. Nem nélkülözte élete az ellent
mondásokat sem: egyesek talán úgy érzik, hogy olykor 
nehézzé tette sorsukat, mások megbecsüléssel emlékez
nek emberségére, s ismételten voltak olyan fiatalok, akik 
ragaszkodtak ahhoz, hogy lelkészi szolgálatba való elin
dulásukkor ő álljon az Akadémia nevében az oltárnál, 
-  olykor félve, nem egyszer talán inkább érzéketlenül 
láttuk, hogy mintha összekuszálódna az élete, s eköz
ben nem egyszer félve és aggódva ő sietett mások se- 

ítségére. Egyesek talán nem becsülték tanszékét és tu- 
ományos teljesítményét, masoknak viszont, mint ne

kem is, ő adott új meg új biztatást munkára, kutatásra. 
S ki a megmondhatója annak, hányszor tette meg az 
utat lakása és a kerületi könyvtárfiók között könyvekkel

felpakolva, -  mert családján túl a tudomány volt az élete.
Nemcsak nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 

mérleget készítsünk, de nem is a mi tisztünk, hogy mi, 
emberek ítéletet mondjunk. Az élő Isten színe ele kell 
mindannyiunknak állnunk, ahol hiába lobogtatnánk egy
más számára kiállított jó bizonyítványunkat, -  s nem 
számítanak a rossz bizonyítványok sem, amelyekkel 
egymást el szeretjük látni, mert Isten mindenkinél job
ban ismer, mindent tud (1Jn 3,20). Valóban csak erre 
hagyatkozhatunk, amikor minden ember utolsó nagy út
jára gondolunk. így gondolunk dr. Vámos Józsefre, a kar
társra, a tanárra, a lelkésztestvérre, a Jézus Krisztusban 
testvérünkre. Nem azért, mintha azt gondolnánk, hogy ő 
jobban rászorul Isten irgalmára, mint mi, hanem azért, 
mert vele együtt mindannyian Isten irgalmára szorulunk.

Amikor dr. Vámos József kollégánk 1990-ben nyug
díjas lett, akkor nagy fordulatot vett az élete. Különös 
volt ez a fordulat, mert nem vonult vissza könyvei kö
zé, a tudomány világába, hanem a teológus ifjak tanára 
helyett angyalföldi gyerekek hitoktatója lett. Megindító 
illusztrációja ez annak, hogy Isten irgalma nem csak kö
telességből, foglalkozásszerűen jelentett számára valamit. 
Megindító illusztrációja ez annak, hogy Isten irgalma 
éltető erő. Kívánságunk, reménységünk, bizonyosságunk, 
hogy Isten irgalma teljességre jut dr. Vámos József test
vérünkben is

Dr. Reuss Andris

1994-es ÉVFORDULÓK
Pótlás

Február 16-án 80 éves Kunos Jenő (USA)
Április 1.
1694-ben, 300 éve született Otrokocsi Fóris Ferenc református (utóbb 
katolizált) gályarab 
Május 1.
19f&-ben, 25 éve lépett egyházi szolgálatba Szemerei Zoltán pénzügyi
osztályvezetőnk
Június 20.
1824-ben, 170 éve született br. Podmaniczky Frigyes 
Október 1.
1924-ben, 70 éve alakult ineg a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 
November 30.
1924-ben, 70 éve jelent meg először a Lelkipásztor c. folyóirat Vértesi 
Zoltán (Magyarboly) szerkesztésében
1924-ben, hetven éve ordinálták id. Harmati Béla ny. lelkészt. Ez egy
úttal számára rubintdiplomát jelent.
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Tanít az egyháztörténet

Eisenachban kezdődött
-  De kezdődhetett volna Budapesten is -

Örömmel olvastam dr. Hafen- 
scher Károly megemlékezését a Lel
kipásztor szeptemberi számában a 70 
évvel ezelőtt lefolyt eisenachi evan
gélikus „világkonventről” . Mikor 
már az Evangélikus Világszövetség 
ötvenéves jubileuma felé haladunk, 
nem kell elfelejtenünk, hogy ennek 
kialakulása „Eisenachban kezdő
dött” (amint ezt cikkének címe is 
mondja).

Talán kevéssé ismeretes Magyar- 
országon, hogy ez az evangélikus vi
lágtalálkozó Eisenach helyett majd
nem Budapesten folyhatott volna le, 
s hogy erre nem kisebb személy 
mint Náthán Söderblom uppsalai ér
sek tett javaslatot néhány évvel ko
rábban.

A dolog háttere az, hogy Söder
blom érsek igen élénk figyelemmel 
kísérte a kisebbségi evangélikus egy
házak életét, s a Magyarországi 
Evangélikus Egyházzal, különösen is 
Raffay Sándor bányakerületi püs
pökkel, szoros kapcsolatot tartott 
fenn. A magyar egyháznál, több ki
jelentése szerint, különösen is pozi
tív dolognak találta, hogy ez az egy
ház -  a világ lutheránus egyházai
nak többségétől eltérően -  nem Lut
her, hanem az evangélium nevével 
jelöli meg magát1.

Közvetlenül az első világháború 
befejezése után Geduly Henrik és 
Raffay Sándor személyében magyar 
evangélikus egyházi vezetőket is 
meghívott Söderblom Uppsalába 
előadást tartani. Geduly püspök elő
adása után ezt jegyezte fel naplójá
ba:2 „Ma Geduly Henrik nyíregyhá
zi püspök tartott előadást, brilliánsan 
és pompás felkészültséggel”3. Élet
rajzírója, Bengt Sundkler4 szerint 
Geduly Söderblom ajánlására az 
uppsalai egyetemtől diszdoktori cí
met is kapott 5.

Mikor Raffay Sándor tartotta 
meg előadását, Söderblom nem volt 
otthon Uppsalában6, így akkor nem 
találkozhattak. A rákövetkező évtől 
kezdve azonban évenkint voltak

együtt egy bizottságban, amely már 
akkor elkezdte tervezni a stockhol
mi ökuménikus világgyűlést. Kettő
jük levelezése mutatja, hogy viszo
nyuk barátságos volt. Söderblom pél
dául egyik levelében maga vetette 
fel magyarországi evangélikus gyer
mekek svédországi nyaraltatásának 
gondolatát7.

Az 1920. évi ülésen, Genfben, 
Raffay már meg is hívta Söder- 
blomot, hogy látogasson el Magyar- 
országra. Raffaynak egy később svéd 
nyelven kiadott megemlékezése sze
rint® Söderblom igennel válaszolt, s 
felajánlotta, hogy esetleges látogatá
sa alkalmával készséggel újból püs
pökké avatná Raffayt, hogy e réven 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
részesévé lehessen az apostoli szuk
cessziónak. Tudvalevő, hogy sem 
Raffay, sem Söderblom nem fogta 
fel mechanikusan az apostoli szuk
cessziót. De Raffay értésére adta 
Söderblomnak, hogy Magyarorszá
gon mégis félreértésekre adhatna 
okot egy ilyen szertartás, s ezért az 
ajánlatot udvariasan elutasította. 
Söderblom nyilvánvalóan nem sértő
dött meg az elutasításért, s hogy vé
gül is nem jutott el Magyarországra 
1932-ben bekövetkezett haláláig, az 
nem erre a genfi epizódra vezethető 
vissza, mert a Raffayval való kap
csolat továbbra is szívélyes volt. Egy 
alkalommal, egy zürichi ülésen 
Söderblom engedelmet kért, hogy el
hagyhassa az ülést, mert megígérte, 
hogy a helyi evangélikus gyülekezet
ben tart előadást. De magával hívta 
Raffayt is, hogy tartson beszámolót 
a magyarországi evangélikusságról9. 
Mikor pedig az első ökuménikus vi
lággyűlés 1925-ben megvalósult Stock
holmban, Raffayt kérte fel10, hogy a 
világgyűlés tartamára eső első vas
árnap ő tartsa az igehirdetést a 
stockholmi „nagytemplomban”11.

Ennek a szoros személyes kapcso
latnak tudható be, hogy az 1923-ra 
tervezett evangélikus „világkonvent” 
egyik előkészítő ülésén Söderblom

igen élénken szorgalmazta, hogy ezt 
a találkozót Magyarországon tart
sák meg. Egy Raffay Sándorhoz in
tézett levelében12 erről így számol 
be: „Mivel (Püspök Úr) nem lehe
tett jelen a hétfő délutáni nagyon 
fontos bizalmas megbeszélésen, tel
jes erővel támogattam az elgondo
lást, hogy Budapest legyen a jövő 
évre tervezett össz-evangélikus gyű
lés helye.”13

Elgondolhatjuk, milyen jelentősé
ge lett volna annak egyházunk szá
mára, ha ezt a találkozót Eisenach 
helyett Budapesten tartják. -  A 
Söderblommal való kapcsolat így is 
javára volt egyházunknak, később 
Ordass Lajos révén még tovább fej
lődött14, s utat egyengetett ahhoz, 
hogy a második világháború után 
svéd testvéreink olyan hathatósan tá
mogassák egyházunkat a háború utá
ni újjáépítésben.

JEGYZETEK
1 Bengt Sundkler, Náthán Söderblom. His 
Life and Work, Lund 1968, 215.o.

2 u.ott.

3 Geduly Henrik előadása svéd nyelven 
nyomtatásban is megjelent: Ungerns evan- 
geliske kristenhet och kyrkans enhet (Ma
gyarország evangéliumi kereszténysége és 
az egyház egysége), Révész Imre egy elő
adásával együtt Stockholmban 1919-ben.

4 Sundkler, i.m. 288.o.

5 Az Egyháztörténeti Lexikon, Zoványi Je
nő lexikonának 3. javított és bővített kia
dása, Budapest 1977, Geduly Henrik cím
szó alatt, 213. o., nem tesz említést erről, 
csak Geduly 1929-ből származó soproni 
díszdoktori címéről.

6 Sundkler, i.m. 288 o. jz.

7 Kelt 1920. febr. 6-án. Másolat az uppsalai 
Söderblom levéltárban.

8 Hágkomster och livsinntrykk [Visszaem
lékezések és benyomások] (életrajzi adat
tár), XIV: Náthán Söderblom, 320. skk o.

9 u. ott, 321. o.

10 Levél Raffayhoz 1925. jűl. 17. Másolat 
az uppsalai Söderblom levéltárban.
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11 Stockholm csak 1941-ben lett püspöki 
székhely, addig a „nagytemplom” 
(Storkyrkan) számított a város dómtemp
lomának.

12 Kelt 1922. márc. 13-án. Másolat az 
uppsalai Söderblom levéltárban.

13 “Da es Ihnen nicht möglich war die 
sehr wichtige vertrauliche Sitzung am 
Montag nachmittag mitzumachen, habé ich 
so kráftig wie möglich Budapest als Őrt 
dér zum nachsten Jahre geplanten pan- 
lutherischen Konferenz betürwortet.”

14 Söderblomnak egyházunkkal, többek 
között Ordass Lajossal fenntartott további 
kapcsolatairól Egyházunk „fogadott gyer
meke”. Söderblom érsek magyar kapcso
latai c. cikkemben számoltam be, in: Ko- 
monia 30. szám, 1985 december, 1-6. o.

Terray László

LEVÉL TERRAY LÁSZLÓHOZ
Kedves Lacikám!
Köszönöm küldött cikkedet és a mellékelt sorokat. Örülök, hogy ol

vasok újságunkat és szívügyednek tekinted még a kiegészítést is. Min
dig hálás vagyok azért, ha rengeteg ismeretedből és tapasztalatodból mi 
is kaphatunk valamit.

Mellékelten küldöm azt a két szerény írástöredéket, amit én ezzel az 
üggyel kapcsolatban az Evangélikus Naptárban írtam 1977-ben és 
1984-ben. Azért a Naptárban, mert ez volt az a keret, ahol ez megjelen
hetett. A magam módján próbáltam érzékeltetni, hogy az LVSZ  
előtörténetével együtt a mi ügyünk-ez nem voltmindig problémamen
tes többek számára itthon.

Örömmel közlöm azt is, hogy mind a Lulherischer Wellkonvent 
1923 (Denkschrift 1925. Leipzig), mind Söderblom 1925-ös naplója 
(Kristenhetens Möte i Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelsen 
Bokförlag kiadása, Uppsala 1926) birtokomban van, ez utóbbi N.S. sa
ját kezű aláírásával. Jánossy Lajost én temettem és a család néhány 
könyvét „stólaként" ajándékba adta -  NS in memóriám gyűjteményes 
kötetet szintén. Ez is segített NS-ról szóló előadásaimban a B.Sundkler 
könyvvel együtt.

Bp. 1993 október 13.
ölellek: Károly

„Nem bukkanhatnak fel legyőzhetetlen
nehézségek”

Ötven évvel ezelőtt Budapesten ülésezett 
a Lutheránus Világkonvent Végrehajtó Bizottsága

(Részletek)
Az köztudott, hogy egyházunk a Lutheránus Világszövetség 

tagja e szövetség megalapítása óta (1947), de az már kevésbé 
ismert tény, hogy a világ evangélikusságának egymásra találása, 
végleges szervezetbe tömörülése előtt is egyházunk azok közé az 
evangélikus egyházak közé tartozott, amelyek közvetlenül az első 
világháború után már keresték az egységet felekezetűnk nagy 
családján belül. Már az 1923-as eisenachi evangélikus világgyűlé
sen (a Lutheránus Világkonvent I. világgyűlésén) a nagy evangé
likus egyházak: a német, az észak-európai és az észak-amerikai 
evangélikus egyházak képviselői között jelen volt egyházunk is. 
Igehirdetéssel szolgált Raffay Sándor bányakerületi püspök német 
nyelven, Róm. 8, 18-22. alapján. Az 1929-es második evangélikus 
világgyűlésen Koppenhágában pedig id. Prőhle Károly professzor 
tartott vitabevezetőt ilyen címen: „Milyen értelemben küzdhetünk 
egyházunk benső megújulásáért?”

Két világgyűlés k özön
Az eisenachi és a koppenhágai világgyűlés között a világgyű

lés Végrehajtó Bizottsága hazánkban, Budapesten tartotta ülését 
1927-ben. A Magyar Luther Szövetség egykori hetilapja, az Evan
gélikusok Lapja 1927/43. számában háromnyelvű köszöntőben (né
metül, angolul és magyarul) üdvözli a világ evangélikusságának 
neves képviselőit, majd részletesen ismerteti a Végrehajtó Bizott
ság tagjainak életrajzát. Az emh'tett újság 1927-es évfolyamában 
még több alkalommal is visszatért ez eseményre, és hírt közölt 
a második világgyűlés időpontjáról és színhelyéről is. Hadd idéz
zünk néhány mondatot az említett köszöntőből: „... Kiváló ven
dégeink egy olyan lutheránus egyházat találnak itt, amely hű a 
hazához és hű az Ágostai Hitvalláshoz... Az európai protestan
tizmussal együtt a mi egyházunk is nehéz korszakot él át. Vajha 
a bizottság tanácskozásai egy lépéssel közelebb vezetnének 
célúkhoz, a lutheránus világtudat megerősítéséhez, lerontva azo
kat a korlátokat, amelyek lényegükben nem akadályai a külön
böző országokban élő és különböző nemzethez tartozó lutherá
nusok és lutheránus egyházak egységének. Egy az Urunk, egy a 
Bibliánk, egy a hitvallásunk, tehát nem bukkanhatnak fel legyőz
hetetlen nehézségek azon az úton, amely szeretetteljes együttmű
ködéséhez és esetleg a különböző országokban fennálló lutherá
nus egyházak központi szervezete élesítéséhez vezet.”

Korabeli egyházi háttér

Az első világháború megrázta Európát és a világ népeivel 
együtt a világ kereszténységét és benne a világ evangélikusságát 
is. Felelősség ébredt a hittestvérek iránt. Szerettek volna ezentúl 
békében élni. A második világháborúig összesen háromszor ülé
seztek: Eisenachban 1923-ban, Koppenhágában 7929-ben, Párizs
ban 1935-ben. Fontos megállapítani, hogy amiként a világkeresz- 
tyénség egységmozgalma is legalább részben béketörekvésekből nőtt 
ki, ugyanúgy az evangélikus „családon” belüli egységkeresés egyik 
motívuma szintén a béketörekvés volt. A másik törekvés a segít
ségnyújtás, egymás anyagi és lelki erősítése. A  semleges vagy győz
tes államok keresztyénéi a legyőzött államok keresztyénéinek se
gítségére siettek. Az emh'tett Morehead elnök például az első vi
lágháború után 22 európai államban fejtett ki segélymunkát az álta
lános ínség enyhítése érdekében. Egy-egy világgyűlés és az azt 
megelőző végrehajtó bizottsági ülés célja az volt, hogy legalábbis 
beszélő viszonyt vegyenek fel az egyházak, ha közös szervezet 
kialakítása és minden evangélikus egyház tagegyházzá tétele még 
nem is látszott elérhetőnek. Egy-egy gyűlés puszta léte segítséget 
jelenthetett a világ evangélikusságának összekapcsolásában. Egy
más kölcsönös gazdagítása volt várható. Személyes ismeretségek 
egész sorával közelebb kerültek az egyes egyházak is. Kitűnt, 
hogy megértés csak úgy lehetséges, ha előbb megismerik egymást 
az egyházak.

HAFENSCHER KÁROLY:
Lundtól-Budapestig 1947-84 Nagygyűlésről-nagygyűlcsre
(Részlet)
Isten népe mindig úton van -  Isten evangélikus népe is. Az 

általános turizmus, e modern népvándorlás idején, egyházi ven
dégjárás napjaiban egyénileg is, a gyülekezetben is jobban értjük 
mint valaha, amit az Újszövetségben olvasunk (Zsid 13). „Nincs 
itt maradandó városunk -  a jövendőt keressük.” Isten evangéli
kus népének nagy családja a Lutheránus Világszövetség úton jár, 
útját kilométerkőként egy-egy város jelöli. Egy-egy útjelző kőnél 
nem telepedhet le véglegesen, minden város állomás csupán. Vá
rosokról olvasunk e cikkben s a városok neve mellett évszám: 
Lund 1947, Hannover 1952, Minneapolis 1957, Helsinki 1963, Evi- 
an 1970, Dar es Salaam 1977, Budapest 1984. -  Ezek a városok 
bevonultak a világ evangélikusságának egyháztörténetébe, „csa
ládtörténetébe”. Mindegyik városnak és évszámnak külön sajátos 
íze van, mindegyik városból őrzünk valamit: jót és rosszat is, 
ahogyan az lenni szokott utasoknál.

Ebben az esztendőben az Evangélikus Naptár olvasói jól te
szik ha emlékezetükbe idézik a Lutheránus Világszövetség útjá
nak első hat állomását. Valamennyi állomásról beszámolt evan
gélikus sajtónk. Ahogyan az anyagot lapozgatom azt kell megál
lapítanom, hogy egyre növekvő mértékben. Lundról kevesebbet 
tudhatott az átlagolvasó, mint Dar es SalaamróL Ez a tartalom
ban és részletekben is egyre növekvő ismertetés mutatja azt, hogy 
nemcsak néhány ember magánügye, érdeklődési köre, hanem 
egész egyházunk népének ugye egy-egy világgyűlés. A nagygyű
léseken nem lehetett jelen Magyarországi Evangélikus Egyházunk 
egész népe, de képviselői útján és a sajtó híradásán keresztül 
mégis jelen volt, részt vett. Az előkészítésben, a nagygyűlések 
idején és után egész egyházunk bekapcsolódott az evangélikus 
világ vérkeringésébe, megismerte kérdéseit, együtt örült öröme
ivel, együtt gondolkozott problémáin, együtt imádkozott, együtt 
tervezett. Joggal elmondhatjuk, hogy nálunk magyar evangéliku
soknál a Lutheránus Világszövetség élete, s egy-egy nagygyűlése 
arányszámban sokkal több egyháztagot érdekel, mint nagy lét
számú, úgynevezett többségi egyházakban. Valószínűleg kisebb
ségi helyzetünkből adódik ez, nálunk nem volt sohasem termé
szetes, magától értődő evangélikusnak lenni: döntést, helytállást, 
hűséget jelentett. S az a tudat, hogy valójában egy nagy család
hoz tartozunk, bátorítást, segítséget, erősítést adott.
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PÁLYÁM EMLÉKEZETE

„Sötétségből világosságra...”
Az átmenet évei és a megújulás kezdetei: 

1980 -1990

Négy egyházi talár kísért végig ötvenéves szolgála
tom útján. Áz első Sopronban, lelkésszé avatásomra ké
szült. Ma már kopott és megviselt, de máig is a leg
kedvesebb. Ezt viseltem éjjel-nappal a győri háborús ost
rom alatt a légoltalmi nagy óvóhelyen, védve az oda- 
menekülteket. Ez kísért pécsi szórványutakon és leg
több szolgálatomban a mai napig. A második a kar- 
mincsikos professzori palástom, amelyet 1982-ben, püs
pökké választásomkor visszaadtam az Akadémiának, és 
amellyel az újra megajándékozott 1988-ban, tiszteletbeli 
professzorrá választásomkor. A harmadik egy württem- 
bergi Luther-kabát, amellyel von Keler püspök tisztelt 
meg a két egyház testvéri kapcsolatának Külső jeleként. 
Végül a negyedik egy református lelkészi palást, mel
lyel a Debreceni Teológiai Akadémia ajándékozott meg 
tiszteletbeli doktorává avatásomon. Négy palást, egyút
tal életem története: gyülekezeti lelkész, teológiai tanár, 
püspök és a keresztyén ökumené munkása, életpályám 
egészének szimbólumai. Most ennek az életútnak az 
utolsó szakaszához érkeztünk.

1. ÚJRA A KATEDRÁN. 1980-1982

Kilencévi távoliét után itthon újra szeretet és meg
becsülés fogadott. Az Akadémia 1981-ben negyedszer 
választott meg dékánjává. A világ-ökutnenében töltött, 
csaknem egy évtizedes szolgálat tapasztalataival meg
gazdagodva, örömmel kezdtem meg újra tanári szolgá
latomat. Egyik délelőtt az Akadémián -  máig emléke
zem rá -  megszólalt a telefon: Káldy püspök hívott hi
vatalába és a legnagyobb meglepetésemre arra kért, vál
laljam el a püspökhelyettesi szolgálatot a Déli Egyház- 
kerületben. Ez akkoriban jórészt csak névleges tisztség 
volt, ezért nem sok értelmét láttam ennek a felkérés
nek. Csak néhány hónappal később derült ki, hogy az 
évek során kialakult súlyos feszültségek végülis törés
hez vezettek püspöktársával. Ezért történt ez a váratlan 
fölkérés. Nem volt könnyű a végső döntés. Jól ismer
tem az akkori püspöki pálya minden terhét, különösen 
az akkori személyi összefüggésekben. Az életem célját 
jelentő teológiai élethivatást harminc évi szolgálat után 
nem volt könnyű felcserélni egy új, súlyos felelősségek
kel járó, bár megtisztelő feladattal. Végül is két ténye
ző adott hozzá erőt. Egyfelől a közeledő budapesti vi
lággyűlés teológiai előkészítésének, kérése, kilencévi 
genfi szolgálatom után. Másfelől az Északi Egyházkerü
let valamennyi, 140 gyülekezetének egyetlen kivétel nél
küli, érvényes „igen’' szavazata.

Püspöki beiktatásom felejthetetlen ünnepe 1982 szep
temberében volt a budavári templomban, az egyházke
rület lelkészi karának, a gyülekezetek küldöttségeinek 
és a világ-ökumené képviselőinek -  közöttük Mau 
LVSZ-főtitkárnak, az Egyházak Világtanácsa delegáció
jának, Williams genfi EÉK-főtitkárnak és Alexy tallini 
metropolitának, az EEK akkori elnökének, a mai pát
riárkának -  részvételével.

2. PÜSPÖKI SZOLGÁLATOM ELSŐ ÉVEI:
1982 - 1985

Püspöki székfoglalómban1 az akkori, adott történel
mi kontextusban a ránk váró legfontosabb föladat pri
oritásokról szóltam, teológiai alapunktól a világméretű 
globális keresztyén, ökumenikus elkötelezettségekig, a 
közeli Budapesti Evangélikus Világgyűlés összefüggései
ben. Püspöki szolgálatom évei világosan két időszakra 
oszlottak. Az első három és negyedév az Északi Egy
házkerület pásztor olásának az ideje volt, együtt a Buda
pesti Világgyűléssel. Ezt követte 1985 végén Káldy Zol
tán püspök súlyos megbetegedése, az országos egyház 
feladatainak kényszerű átvétele és a világtörténelmi át
alakulás, egyházi életünk megújulásának kezdeti idősza

ka. Mindkét szakaszban nem annyira magamról, hanem 
inkább szolgálatom nagy kihívásairól és a végzett mun
káról kívánok szólni.

Gyülekezetek pásztora

Bármennyire fárasztó és idegőrlő is volt sokszor en
nek a szolgálatnak ezerágú gondja, időhiánya, annak a 
szívét, igazi örömét a gyülekezetek és lelkészek pászto
rolása, a végzett istentiszteleti szolgálatok jelentették. 
A hivatali gondokat mindig felejtették velem az állandó 
hétvégi szolgálati utak, amelyekre feleségem is mindig 
elkísért, a kemenesaljai, kisalföldi, bakonyi, nógrádi és 
keletmagyarországi kis szórványokban, falvakban és vá
rosokban. A gyülekezetek nagy ünnepei voltak ezek, 
megújított templomok, parókiák, új gyülekezeti házak 
és termek felszentelése nagy jubileumaik évfordulói. A 
gyülekezetek sugárzó szeretete szinte szárnyakat adott 
a további munkában.

Annyi egyoldalú kritikával, a válság szüntelen emle
getésével szemben csak hálával és nagy tisztelettel tu
dok visszagondolni lelkészeink és híveink hűségére, 
helytállására ezekben a nehéz években. Kétségtelen, 
hogy ezekben az évtizedekben fogyott a, lélekszámúnk, 
egyre fogyott lelkészeink száma is. Az Északi Egyház- 
kerület 140 anyagyülekezetében, csaknem 900 filiájában 
és szórványgyülekezetében 1980 és 1985 között 143 gyü
lekezeti lelkész helyett már csak 134 lelkész szolgált jó
részt idősebb korban, 289 önkéntes gyülekezeti mun
kással és 4500 presbiterrel. De ez a kevesebb lelkész és 
munkatárs továbbra is 248 templomban, 69 imaházban 
és 129 gyülekezeti teremben nagy hűséggel végezte a 
megnövekedett lelkészi munkát. Ezekben az években 
igen nagyszámú templom- és parókia-renoválás történt 
nagy áldozatokkal. Ebben az időszakban 8 új gyüleke
zeti házat és termet avathattam föl és egy egeszen új 
gyülekezet is keletkezett Móron. Az évenkénti lelkészi 
íelentések szerint lassan, de nőtt az istentiszteletek és a 
bibliaórák, a megkonfirmáltak és a hitoktatásban részt
vevők száma.

A gyülekezetek életének különösen örvendetes jele 
volt az úrvacsorával élő hívek számának állandó növe
kedése (1981-ben 61 ezer, 1984-ben 73.300). Csak „vál
ságról” beszélhetünk egyházi életünknek ezekben az éveiben? 
Csak aki maga is közelebbről megismerhette gyülekezeteink 
életét, a kevesebb lelkész nagy hűségét a szolgálatban és gon
dosan figyelte ezeket az adatokat, egyedül annak lehetett va
lós képe arról, hogyan élhette át egyházunk népe a próbatétel 
nehéz évtizedeit, Isten megőrző kegyelmének csodájaként.2

A teológia szolgálatában

Az egyházkerület pásztorolása mellett még két or
szágos egyházi feladatom is volt ebben az első időszak
ban. Egyfelől lelkészeink teológiai továbbképzésének, ál
talában a teológiai munkának a felügyelete. Másfelől az 
intézményes és gyülekezeti diakónia munkájának irányí
tása és segítése.

Mindkét terület, de főleg az első állt közel a szívem
hez. A tizenhat egyházmegye Lelkészi Munkaközössé
gei és az ezeket átfogó Országos Lelkészi Munkaközös
ség fogyatkozásai mellett is egyedülállóan jelentős in
tézmény volt ez lelkészeink továbbképzésére. A világ 
evangélikus egyházai között alig ismerek olyanokat, ahol 
minden lelkész átlagban havonként legalább egy napot 
tölt együtt közös úrvacsoravétellel, igehirdetési, teológi
ai és szolgálati témák megvitatásával. Ez a munka nem 
egyszerűen „felülről” szerveződött.

Témáinak jórésze is a lelkészek javaslataiból (évente 
100-150) született. Lelkészeink, sokhelyen együtt a nyug
díjas lelkésztársakkal és világi tisztségviselőkkel, hálá
sak voltak ezekért a találkozási alkalmakért és a vég



zett közös munkáért. Ezért élhette túl ez az intézmény 
máig a nagy változások éveit is egyházunkban: A nyolc
vanas évek első felében került évtizedes, közös előké
szítő munka után használatba a megújított és kottás 
Evangélikus Énekeskönyv (1981), majd a gyökeresen át
dolgozott, gazdag tartalmú új lelkészi Agenda (1986). 
A hetvenes évek legvégén indult új teológiai-társadalmi 
folyóiratunk, a Diakónia (1979). Ugyancsak ettől az idő
szaktól kezdvejelentenek hasznos, új színt teológiai kép
zésünkben a Teológiai Akadémia hároméves Levelező 
Tanfolyamai, egyfelől híveink és világi tisztségviselőink 
képzésére, majd később a lelkészhiány enyhítése céljá
val a diakóniai lelkészek szolgálatba állítására. Ugyan
csak 1979-től kezdi meg munkáját az Országos Evangé
likus Múzeum, Fabiny Tibor professzor szakszerű, lel
kes szervező és irányító munkájával, egyházi múltunk 
nagyobb megbecsülésére.

De különösen gazdag „teológiai éve” volt ennek az 
időszaknak az országos Luther-év 1983-ban, a reformá
tor születése 500 éves évfordulóján. Soha annyit nem 
hangzott közöttünk Luther neve és talán soha nem fog
lalkoztunk annyit Luther teológiájával, mint ebben az 
esztendőben.Tanulmányi kötet jelent meg Luther és a 
hazai reformáció jelantőségéről. Megjelent Luther vég
rendelete, fakszimile-kiadásban, egyházunk nagy kincse, 
magyar, német és angol kötetben, Fabiny professzor 
gondozásában. Jártuk az ország gyülekezeteit az 
egyházmegyei és gyülekezeti ünnepségeken. Magam 
Miskolcon, Sopronban, Nyíregyházán, Békéscsabán és 
az országos egyházi ünnepségen Budajrest-Deák téren 
tartottam előadásokat a reformátor tanításának idősze
rűségéről. Országos Luther-kiállít ás nyűt a Szépművé
szeti Múzeumban. A Magyar Posta Luther-emlékbélyeg- 
gel ünnepelt. És végre felállíthattuk a hatalmas, művé
szi Luther-szobrot, Teológiai Akadémiánk előtt. A leg
többet azonban az jelentette, hogy a reformátor élet
műve, teológiája oda került a világgyűlés előtt, ahová 
valóban tartozik: egyházi életünk középpontjába.

Egyházi diakóniank a nyolcvanas években 
A Súlyosan Sérült Gyermekek 

Budai Szeretet-otthonának újjászületése.

A másik országos feladatom volt az intézményes és 
gyülekezeti diakóniai szolgálat felügyelete és irányítása. A 
„kereszt alatt élő egyház” életének egyik csodája volt, 
hogy kisebbségi és szórvány-egyházunk tartotta fönn 
ezekben az években is a számarányához mérten a leg
nagyobb egyházi szeretetszolgálatot hazánkban.

Tizennyolc diakóniai intézményünk volt, ezekből ti
zenkettőt a gyülekezetek tartottak fönn. Mindig lelki 
megerősítést jelentett számomra látogatni őket, részt- 
venni örömeikben és gondjaikban, közelről látni áldo
zatos szolgálatukat. Ezekből az évekből a győri, nyír
egyházi, békéscsabai, pécsi és balassagyarmati otthonok 
fokozatos bővülését és megújulását említem. De azt is, 
hogy 1985-ben felavathattam az új Sztehló Gábor sze
retetotthont Tokajban, Nyíregyháza gondozása alatt.

Püspöki szolgalatom egyik legnagyobb öröme volt 
részvételem a Budai Szeretetotthonok, Sérült Gyerme
kek Otthona teljes megújításában. Ez az Otthon volt 
akkor egyházunk egyik legnagyobb, de a leginkább le
romlott állapotban lévő szeretetotthona, ahová alig mer
tük elvinni külföldi látogatóinkat. Elavult, megroskadt 
épületben összezsúfolva élt itt csaknem száz testileg-szel- 
lemileg súlyosan sérült, beteg gyermek és fiatal (egy 
betegre csak 2 m2 terület jutott). Ezen sürgősen segíte
nünk kellett. Ezért a hit vakmerő bátorságával, 1985- 
ben útnak indultam mindenekelőtt Nyugat-Németország- 
ba, majd Genfbe, mindenütt kérve a testvéregyházak és 
a LVSZ segítségét az Otthon teljes felújítására és kibő
vítésére. A nyugatnémet tartományi egyházak, a finn és 
svéd egyházak és a Világszövetség Segélyszervezete ad
ták a 2Í millió forintba került megújítás millióinak leg
nagyobb részét. Nagyon sok nehéz napom, külföldi 
utam, tárgyalásom volt, sokszor reménytelennek látszott 
a hiányzó milliók előteremtése. De végül is, többévi küz
delmes, közös erőfeszítéssel megépült egy teljesen új, 
háromszintes épületszárny 580 m2 területtel, hittel, leg
modernebben felszerelt fizikoterápiás teremmel, beteg
szobákkal és személyzeti helyiségekkel. És teljesen át
építhettük, felújítottuk a régi épületet is, betegenként

már 6 m2 területtel. Minden gondunkért, minden nehéz
ségért kárpótolt végül is a száz beteg gyermek és fiatal 
sugárzó öröme, amikor 1987 májusában átadhattam szol-
fálatának megújult, legmodernebb szeretetotthonunkat, 

azai és nemzetközi vendégek jelenlétében. Köszönöm 
ma is dr. Kotsis Iván tervező-jnérnök, Csizmazia Sán
dor igazgatólelkész és Báünt Éva otthonvezető áldoza
tos, nagy szolgálatát ezekben az években. Azóta kibő
vült és megújult Budai Szeretetotthonunk másik része 
is, 60 idős és beteg ápoltunk modern, szép otthona.

A VII. Evangélikus Világgyűlés Budapesten: 1984

A „puha diktatúra” kialakulásával párhuzamosan egy
re erősödtek kapcsolataink az evangélikus világcsaláa- 
dal. Tovább nőtt aktív, megbecsült részvételünk a genfi 
nemzetközi egyházi szervezetekben (LVSZ, EVT, 
EEK) és közvetlen kapcsolataink a nyugati és északi 
testvér-egyházakkal Európában.

A legfontosabb esemény azonban kétségtelenül a 
Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlése és az ezt 
megelőző Evangélikus Ifjúsági Világkonferencia volt ha
zánk fővárosában. Ez merész lépés volt a Világszövet
ség részéről is. Hiszen még az NDK nagy evangélikus 
egyháza is visszalépett az először Weimarban tervezett 
világtalálkozótól. Ezért aztán az LVSZ merész döntés
sel -  elsőként a nagy világszervezetek közül, és éppen 
egy kisebbségi szórványegynázban -  nálunk, Éurópa ke
leti felében, hívta össze a világ evangélikus egyházainak 
nagy találkozását. Ez megtisztelő, de nem kis kockázat
tal járó feladatot jelentett hazai egyházunknak.

Több mint két évi megfeszített előkészítő munka kö
vetkezett ezután. Egy nagy, 50 tagú Előkészítő Bizott
ság, benne egy külön, 18 tagú Teológiai Előkészítő Bi
zottság irányította a sokoldalú előkészületeket. A teoló
giai előkészítésért magam voltam felelős. Két éven át 
foglalkoztak Lelkészi Munkaközösségeink, egyházi saj
tónk cikksorozatai a világgyűlés témáival és az evangé
likus egyházakkal a világban. Teológiai Előkészítő Bi
zottságunk a Szlovák Evangélikus Egyház teológusait is 
bekacsolva -  kidolgozott egy 128 oldalas teológiai ta
nulmányi iratot a Nagygyűlés fő- és altémáiról. Ez ma
gyar, nemet és angol nyelven előre eljutott a világ evan
gélikus egyházaihoz és a Nagygyűlés minden delegátu
sához. Kézben volt az egész világkonferencia alatt, a 
bizottsági üléseken, és elismerő kritikát kapott a külföl
di egyházi sajtóban.

Felejthetetlen marad a közel 16 ezer résztvevő és 
mintegy 10 ezer úrvacsorázó a 60 oltárnál a hatalmas 
Sportcsarnokban a megnyitó ülésen és a 10 ezres záró
istentisztelet. Magyar lelkészek és gyülekezeti énekka
rok szolgáltak minden nap a július 22 -  augusztus 5. 
között tartott világkonferencián. A főtéma, nagyszámú 
időszerű altémával, „Krisztus, a világ reménysége” volt. 
Akkor még nem sejtettük, milyen ..Prófétai választás” 
volt ez a Világszövetség részéről, alig öt évvel a világ- 
történelmi átalakulás előtt éppen a mi országunkban! 
Volt számos jogos kritika is, például az, hogy éppen a 
szocialista országok egyházainak sajátos problémai alig 
jutottak szóhoz a felszólalásokban. Nagyon sok feszült
séget okozott a nagygyűlésen és a világsajtóban a LVSZ 
új elnökének megválasztása. Végül is Káldy Zoltán el
nökké választása nem annyira személyének, mint inkább 
a vendéglátó kis egyház fölkészülésének és a delegátu
sok vendégszerető fogadtatásának szólt. Mint később ki
derült az egyházi világsajtóból, a legnagyobb hatású ese
mény a 900 külföldi résztvevő egyetlen hétvégén egy
szerre 114 gyülekezetünkben tett látogatása volt. Sokan 
megírták Amerikától Japánig, hogy a gyülekezetek hi
te, meleg szeretete, a falusi istentiszteletek és templo
maink légköre volt legtöbbjük számára a világgyűlés fe
lejthetetlen „csúcspontja”. Sok év után is emlegették ezt 
külföldi újjaimon, Etiópiától Latin-Amerikáig és az 
Egyesült Államokban.

A Zárónyilatkozatból, amely bejárta az egyházi világ
sajtót, kiemeljük ezt az egy mondatot: „... a szeretet, 
amellyel itt fogadtak bennünket, megmutatta, hogy Krisz
tus egyházában bizalmunk lehet egymás iránt és hidakat tu
dunk építeni a népek között, politikai és ideológiai határo
kon keresztü l”.J
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ÚTBAN EGYHÁZUNK MEGÚJULÁSA FELÉ: 
1986 - 1990

A nyolcvanas évek második fele történelmi átalaku
lást és korszakváltást hozott.

Országunkban az 1956-os forradalom lassan érő gyü
mölcseként ezek az évek fokozatos belső átalakulást, 
maid 1989-ben szinte robbanásszerű, de véráldozatok 
nélküli rendszerváltozást jelentettek. „Isten malmai las
san, de apróra őrölnek” -  ez történt hazánkban is. Egy
szerre csak összetört a „vasfüggöny” és leomlott a ber
lini fal. Megszűnt Európa csaknem félszázados 
kettészakítottsága. Népünk pedig, mint 1956-ban -  most 
is a kelet-európai változások élén járt.

Egyházunk életében nagy vátozást jelentett D. Káldy 
Zoltán püspök váratlan, súlyos megbetegedése 1985 Ka
rácsonya előtt. Egy genfi LVSZ-elnökségi ülésről haza
térőben a zürichi repülőtéren tragikus végű agyvérzés 
érte. Másfél évi szenvedés, bénultság után 1987 májusá
ban temettük, a hazai és külföldi egyházak nagy rész
véte mellett. Pályája csúcspontján Isten megrendítő mó
don hívta el a földi életből (1919-1987). Egyházkerüle
tében, hetenként följárva Paksról Budapestre, Sólyom 
Károly esperes-püspökhelyettes nagy hűséggel helyette
sített, míg 1987-ben beiktathattuk megválasztott utódát, 
dr. Harmati Béla püspököt, és az új egyházkerületi fel
ügyelőt, dr. Frenkl Róbert professzort. Így 1986 január
jától egyházkerületem pásztorolása mellett az országos 
egyház vezetésének minden terhe is rám nehezedett. Há
lás vagyok Istennek azokért, akik -  mint Farkasházi Fe
renc kerületi felügyelő, majd a 30 éven át nagy hűség
gel szolgáló dr. Fekete Zoltán országos felügyelő halála 
után, mint kerületi helyettes, Kari Károly felügyelő és 
az esperesi kar -  segítettek a felelősség terheinek, gond
jainak hordozásában.

Gyülekezeteink és egyházunk belső fejlődése

A változás és belső megújulás jelei egyházunk életében 
nem 1989-ben hanem már jóval előbb, a nyolcvanas évek kö 
zepétől jelentkeztek. A k i elfogulatlanul, nem fekete-fehér lá
tásmóddal szemléli, hanem közvetlen közelről élhette át eze
ket az éveket, igazat kell adnia az egyháztörténész megállapí
tásának: „Az akkori feszültségek ellenére nem lehet meg nem 
látni, hogy ebben az időszakban az egyházi élet átfogó tovább
fejlődése történt” (Fabiny Tibor).11

Mivel lehet igazolni ezt a megállapítást? Kétségtelen, 
hogy az állami „szorítás” fokozatos enyhülésével, a bu
dapesti világgyűlés után egyre erősebb pezsgés, belső 
változások indultak el gyülekezeteink életében. Ezt iga
zolják ezekből az évekből a gyülekezetek belső életéről 
szóló jelentések, ezek évenként összesített adatai a püs
pöki jelentésekben.5 Csak a legfontosabb adatokra uta
lok. Igaz, hogy lassabban, de tovább csökkent a 
gyülekezetfenntartó egyháztagok bejelentett lélekszáma. 
Igaz, hogy a világháború utáni 400 lelkésszel szemben 
-  a fiatal lelkészek és a teológiai hallgatók egyre kisebb 
száma, fogyása miatt 1989-ben már csak 289 felszentelt 
lelkészünk, köztük 250 gyülekezeti lelkész állt szolgálat
ban. De ekkor már lassan nőtt gyülekezeteinkben a lel- 
készi jellegű munkatársak száma (Levelező Teológiai 
Tanfolyamok) és erőteljes növekedésnek indult a teoló
giai hallgatók száma is. Ekkor már 45 női lelkész állt 
szolgálatban, miután 1986-ban megszüntettük a teológi
át végzett nőhallgatók lelkésszé szentelésének minden 
addigi diszkriminációját. Reménytkeltőek voltak a gyü
lekezeti élet adatai is. A keresztelések és más egyházi 
cselekmények csökkenése megállt, majd lassú növeke
désnek indult. Különösen örvendetes volt az úrvacsorá
val élők számának egyre erőteljesebb növekedése. A 
gyülekezeti hitoktatás külső feltételeit jelentősen könnyí
tő új állami egyezmény egyházunkkal /1986/ a gyüleke
zeti és az iskolai hitoktatásban résztvevő gyermekek, 
fiatalok számának fokozatos növekedéséhez vezetett. 
Egyre elevenebbé válik a gyermek- és ifjúsági munka is 
számos gyülekezetünkben. Egyházmegyei és egyházke
rületi ifjúsági konferenciák, ifjúsági otthonok szerveződ
nek; sokszáz fiatalt vonz az ekkor már öt országos if
júsági konferencia gyenesi és szárszói egyházi üdülőink
be, a Balaton partjára évenként.

A teológiai nevelés egyházi életünk minden szintjén 
fontos prioritás és „evangélikus proprium”. A hallgatói

létszám növekedése és a Levelező Tanfolyamok mellett 
országos teológiai konferenciákat és az Akadémián lel- 
készi továbbképző találkozókat szerveztünk. ígéretes volt 
a Teológiai Társaság meginduló szervezése. Jelentősen 
nőtt ösztöndíjas fiatal lelkészeink, külföldi tanulmányu
takon részt vevő gyülekezeti lelkészeink száma. Minden 
mai elfogult és egyoldalú, általánosító kritikával szem
ben lelkészképzésünk és teológiai munkánk színvonala, 
külföldi konferenciákon résztvevő legtöbb lelkészünk 
képzettsége az NDK lelkészeinek más lehetőségeihez 
mértén is a legmagasabb volt Kelet-Közép-Európában,- 
ez volt sokéves tapasztalatom a világökumené külföldi 
konferenciáin.

Egyházi diakóniánk tovább épült és főleg 1989 után 
egészen új területek nyíltak meg előtte. Tizenkét gyü
lekezeti és négy országos diakóniai intézményünkben 
170 diakóniai munkás több mint félezer súlyosan beteg 
gyermeket és idős ápoltat gondozott. Albertiban, Ke- 
repestarcsán, Nyíregyházán és Hudán tovább nőtt a 
diakóniai szolgálat. Megindult, igaz csak mustármagként, 
a Lelki Segély munkaága az alkoholizmus és kábítósze
rek áldozataiért, Tápiószele központtal és budapesti öku
menikus együttműködéssel.

Új munkaág volt diakóniánkban 1988-tól kezdve a 
sokezer erdélyi, majd jugoszláviai menekült gondozása 
több gyülekezeti segélyszolgálattal, majd budapesti evan
gélikus menekült központunk megnyitásával 1989-ben. 
A nyolcvanas évek végén kitárultak a kapuk egyházunk 
igehirdető és diakóniai szolgálata előtt a kórházakban, 
börtönökben, állami gyermek- és szociális otthonokban 
és a hadseregben is. És -  nagy örömünkre -  újra megin
dult a diakonissza-munka is egyházunkban! Azelőtt a 
korlátokkal, most a szolgálati lehetőségek bőségével kel
lett megküzdenünk a megújulás első éveiben.

Egyházi kommunikációs szolgálatunk is erőteljes növe
kedésnek indult. Gazdagodott Sajtóosztályunk munkája, 
helyileg és felszereltségben is. Teológiai, építő és 
szépirodalmi piunkák új termése és új Egyházi Névtár 
jelent meg. Átalakultak, megújultak a Rádió vallásos 
félórái, egyházi programjai. A Magyar Televízió 1988 
őszén az első evangélikus reformációi istentisztelet bu
davári közvetítésével a modern kommunikáció legfon
tosabb területét nyitotta meg egyházunk szolgálata előtt. 
Győri János vezetésével lendületet vett a színes egyházi 
videofilmek készítése is.

A z egyházi vezetés új stílusa a személyi változások módja 
és az egyházi címek eltörlése a további fontos változások 
ezekben az években. 1985 után megváltozik az egyházi 
vezetés stílusa: a régebbi „egyszemélyi vezetés” helyét 
átveszi egyházunkban a testületi vezetés. A hetenkénti 
munkatársi értekezletek, a havonként rendszeresen tar
tott, kibővített elnökségi ülések, a gyakrabban összehí
vott országos esperesi értekezletek, a növekvő 
fontosságú egyházkerületi és országos presbitériumok és 
közgyűlések a megszülető demokrácia érvényesülésének 
a jelei egyházunk életében is.

Ezzel együtt a személyi változások módja is jelzi a 
kezdődő korszak váltást. Elfogult és a változásokra nem 
figyelő általánosításokkal ellentétben, a pártállam ezek
ben az években már egyre kevésbé próbál beavatkozni 
az egyházi vezetők megválasztásába. A rosszemlékű 
1957:22.tvr. „előzetes állami hozzájárulása” ezekben az 
években már puszta formalitás. Az igazi döntések ek
kor már az előzetes lelkészi közvélemény esperesek ál
tal történő felmérésével, a lelkészek LMK-üléseken tar
tott titkos „próbaszavazásaival” kerülnek elkészítésre, és 
a gyülekezetek több jelölt közül történő választásával, 
természetesen a többség akaratával, történnek meg. Így 
történt ez mindkét új püspök, valamint az új kerületi és 
országos felügyelő-valasztások esetében is 1987 és 199o 
között.

Végül a változások egyik korai jeleként az Országos 
Presbitérium az egyházi elnökség javaslatára már 1987- 
ben elrendelte a múltból örökölt, megkülönböztető egy
házi címek (nagytiszteletű, főtisztelendő, stb.) megszün
tetését és megszólításként a megfelelő egyházi szolgála
ti beosztás (lelkész, professzor, esperes, felügyelő, püs
pök, stb.) használatát.

Soproni műemlék-templomunk megmentése

Nagyszerű példa volt egyházunk összefogására a ne
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héz helyzetekben egyik legnagyobb, történelmi templo
munk megmentése. Sopronból 1986 május 19-én meg
döbbentő távirat érkezett hivatalomba: az Országos Mű
emléki Felügyelőség elrendelte a kétszázéves, 2500 
ülőhelyes, történelmi templom azonnali lezárását. Az ok: 
kétszáz év viharai és főleg a II. világháború viszontag
ságai közt a templom fa-tetőszerkezete tönkrement és a 
déli főfal, a teljes mennyezet beomlása fenyegetett. A 
beláthatatlan katasztrófa elhárítására azonnal megtörtén
tek az intézkedések. A német kitelepítés után egyhar- 
madára fogyatkozott gyülekezet óriási anyagi áldozat
vállalásával párhuzamosan országos gyűjtést rendelt el 
az egyház elnöksége (eredménye abban az időben 1.7 
millió forint volt), jelentős támogatást adott az országos 
műemlékvédelem és a megyei tanács is. De a legmeg- 
indítóbb volt a szomszédos Burgenland gyülekezeteinek 
hatalmas összefogása: több mint 380 ezer schillinget (mai 
értékben csaknem 3 millió forintot) gyűjtöttek templo
munk megmentésére. Ezzel a gyors összefogással sike
rült a fenyegető katasztrófát elhárítani. Legsürgősebb a 
tönkrement tetőszerkezet teljes kicserélése volt, majd a 
templom belső felújítása, végül a hatalmas, megrongá
lódott torony kijavítása történt meg. A hit csodája itt is 
végbement: a hazai és külföldi hívők összefogásával 
egyik legértékesebb, történelmi templomunk megmene
kült a pusztulástól.

Harminchét év után 
újra Fasori Evangélikus Gimnázium

A nyolcvanas években, természetesen nem a nyilvá
nosság előtt, ismételten történtek egyházunk részéről 
eredménytelen kísérletek a nagy múltú, világhírű Fasori 
Gimnázium visszaszerzésére. Ilyen kísérlet 1986-ban is 
történt részünkről, párhuzamosan a volt fasori diákok, 
lelkészek és világiak próbálkozásaival itthon és felhívá
saival külföldön. Országos egyházi közgyűlésünk 1986 
végén tűzte napirendjére a „Fasor” visszaszerzését és 
ennek előkészítésére szakértő bizottságot nevezett ki. 
Felhívta minden gyülekezetünket, hozzanak elkötelező 
döntést a megnyíló gimnázium renoválására és fenntar
tására (ekkor még senki sem gondolhatott a későbbi, az 
állami Középiskolákkal egyenlő „normatív támogatásra. 
Gyülekezeteink mély hálára indítóan több mint 7 millió 
forint évi támogatást ajánlottak föl erre a célra).

A türelmes tárgyalások és egyházunk, híveink sürge
tő kérései végülis az addigi merev elzárkózás áttörésére 
vezettek. így 1988 februárjában, hosszú tárgyalás után, 
a Művelődési Minisztérium legfőbb vezetőivel aláírhat
tuk a megállapodást a Fasori Gimnázium visszaadásáról. 
Az egyházunk tulajdonában maradt iskolaépület évtize
deken át, minden térítés nélkül, az Országos Pedagógiai 
Intézet több mint 200 munkatársa (OPI) használatában 
volt, nagy átalakításokkal. Az ígért „fokozatos áttelepí
tés” helyett mi a/. OPI sürgős kitelepítését kértük más 
állami épületbe. Újabb tárgyalások után végre 1988 szep
tember 15-én egy második megegyezést írhattunk alá 
egyházunk és a minisztérium között, amelyben az vál
lalta az épület teljes kiürítését és átadását 1989 június 
végéig. Az idő nagyon rövid volt az épület felújítására, 
átépítésére és a tantermek, szertárak, könyvtár modern 
felszerelésére. De a volt tanárok, a diákok, lelkészek és 
hívek, valamint az iparosok összefogása, hite itt is cso
dát tett: 1989 szeptember elsejére teljesen készen állt a 
megnyitásra a Gimnázium -  harminchét év után.

A sok-sok milliós megújítási és felszerelési költségek 
előteremtésére -  az állam által nyújtott vissza állítási tá
mogatás és gyülekezeteink országos gyűjtése, nagy ál
dozata mellett 1988 végén Budapesten és 1989 február
jában egyházunk delegációja a Lutheránus Világszövet
séggel és a német, finn, svéd és amerikai testvéregyhá
zak képviselőivel folytatott hosszú tárgyalásokat. Végül 
is egy kétéves „rendkívüli segélyprogram” keretében a 
Fasor újramegnyitásához a legnagyobb segítséget a 
LVSZ és testvéregyházaink több mint 300 ezer dollá
ros, gyors segítsége biztosította.

így nyílhatott meg újra azon a napsugaras 1989 őszi 
napon a legendás ,faso r” hatalmas hazai és külföldi 
vendégsereg jelenlétében, dr. Harmati Béla istentiszte
leti szolgálatával, Glatz Ferenc művelődési miniszternek 
az országos iskolaévet is a Fasorból megnyitó beszédé
vel, az egyházunk nevében elmondott ünnepélyes meg

nyitómmal és nagyszámú hazai és külföldi üdvözléssel, 
emlékezéssel a múltra, elkötelezéssel a jövőre. Egyház
történelmi forduló volt ez a nap, új kezdet evangélikus 
egyházunk négy évszázados iskolai-nevelő szolgálatában 
„a hármas fundamentumon: a hit, a tudomány, és az 
igaz erkölcsiség alapjain” (megnyitó).

Új Teológiai Akadémia -  Hittudományi Egyetem

Visszatekintve közelmúltunkba, annak egyik legne
hezebb gondja volt lelkészképzésünk jövője: Teológiai 
Akadémiánk budapesti hányattatásai, hallgatóink létszá
mának rohamos csökkenése és a lelkészi kar fogyása. 
Csak hívő, ifjú teológusok megfelelő száma és elhelyezése -  
természetesen a hívő és tudományos teológiai neveléssel -  ala
pozhatta meg egyházunk sokoldalú szolgálatát mai szekula
rizált és erkölcsi krízisben élő társadalmunkban. Ezért tartom 
a nyolcvanas évek tudatosan vállalt, legfontosabb eseményé
nek új modern teológiai központunk 1987 és 1989 közötti fel
építését együtt Fasori Gimnáziumunk megnyitásával.

Az új Teológiai Akadémia, 1990 elejétől újra Hittu
dományi Egyetem, felépítésének rövid története ez:

-  1986 június 16: egyházi elnökségünknek az őszi or
szágos közgyűlésen megerősített határozata egy új, mo
dern, négyszintes Teológiai Akadémia megtervezésével 
Tillay Aurél pécsi neves evangélikus építészmérnököt 
bízza meg a főváros XIV. kerülete által ingyenesen fel
ajánlott telekrészen és a régi Akadémia beolvasztása 
kibővítendő, új Teológus Otthonba.

-  1987 október25: az új Akadémia alapkövének leté
tele és megáldása, együtt K.H. Stoll-lal, a német 
VELKD püspök-elnökével.

-  1987 november 11: Az Országos Presbitérium hatá
rozata arról, hogy minden gyülekezetünk két éven át 
rendkívüli hozzájárulást ajánljon föl a kb. 40-45 milliós 
építési költségekhez.

-  Kétévi munkával végre elkészül modern teológiai 
központunk épülete, berendezése. 1989 október 22-24-én 
háromnapos ünnepséggel, nagy nemzetközi részvétellel 
megnyitjuk az új Teológiai Akadémiát, felavatjuk tíz új 
hazai és külföldi tiszteletbeli doktorunkat és megtartjuk 
az első nemzetközi teológiai konferenciát az új díszdok
torok előadásaival a nagy auditóriumban.

Teológiai Akadémiánk hatalmas építkezéséhez, ép
pen az alíkori nehéz gazdasági helyzetben és a Fasori 
Gimnázium átalakításával, felújításával egyidőben, gyü
lekezeteink áldozatos felajánlásai és országos egyházunk 
3 millió 500 ezer forinttal járultak hozzá. De megindító 
volt a nyugati és északi testvéregyházak hatalmas segít
sége. A Német Egyesült Evangélikus Egyház gyüleke
zetei három éven keresztül 1 millió márkát (mai érté
ben 58 millió forintot) gyűjtöttek össze az új Akadémi
ára és Teológus Otthonra. A Lutheránus Világszövetség 
az említett budapesti és genfi tárgyalásokon a Fasori 
Gimnázium mellett külön kétéves „rendkívüli segély- 
programot” fogadott el és gyűjtött össze, főleg a német 
tartományi egyházak, a finn, svéd és dán testvéregyhá
zak segélyszervezeteitől, több mint 300 ezer dollár ér
tékben. Valóban, a hit újabb csodája volt híveink áldozat- 
készsége és a testvéregyházak közösségének a történelmi sors
fordulón kis egyházunk iránt tanúsított segítőszeretete! Hálá
sak vagyunk-e érte Istennek, vállalva a magunk további fele
lősségét a teológiai munka, és nevelés területén?

Hogy ezt a két történelmi eseményt egyházunkban 
megérhettem, a Fasori Gimnázium megnyitásával és az 
új Teológiai Akadémia felavatásával búcsúzhattam el 
aktív egyházi szolgálatomtól, ez személy szerint is a leg
szebb befejezés és Isten kegyelmének legnagyobb aján
déka volt.

Egyházi rehabilitációk -  
a törvényhozó zsinat összehívása

Már a politikai rendszerváltozás előtt két évvel, leg
jobb tudomásom szerint a hazai egyházak közül első
ként, kezdtük meg az egyházi rehabilitációk hosszú so
rát a múltbeli súlyos sérelmekért. Legelőször a kereszt
jét haláláig hittel, békével hordozó D. Ordass Lajos püs
pök és családja felé fordultunk. 1987 tavaszán sajtónyi
latkozat jelent meg személye és szolgálata megbecsülé
séről. Családjának az országos egyház az özvegyi nyug
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díj rendezésével és a súlyosan leromlott lakás helyreál
lításával is próbált valamit jóvátenni az előző évek gyöt
relmeiből. Halála tíz éves évfordulóján és az új Akadé
mia megnyitásakor egyházunk elnöksége hálával emlé
kezett sírjánál történelmi mártíriumára. Országos pres- 
bitériumi és közgyűlési nyilatkozatok próbáltak meg
késetten is e rkölcsi elégtételt adni az őt ért súlyos sé
relmekért. És mivel második, 1958-ban hivatalából tör
tént eltávolítása még nem kapott elégtételt, egyházunk 
nevében 1989 júliusában kértem a teljes állami elégtételt 
halott püspökünk rehabilitására. Az Igazságügyminisz
térium első válasza nem volt kielégítő. A Kulcsár Kál
mán igazságügyminiszterrel történt több személyes tár
gyalás után 1990 elején újabb hivatalos beadványban 
kértük a kielégítő hivatalos választ. Kulcsár miniszter 
második válaszlevele (1990 április) megköveti egyházun
kat és Ordass püspök özvegyet. Elismeri, hogy „az Evan
gélikus Egyház illetékes testületének 1958-ban tett in
tézkedései... az akkori kormányzati szervek politikai 
megfontolásokon alapuló nyomására születtek” (v.ö. 
Evangélikus Élet 1989. és 1990.).

Megtörtént 1988-ban és 1989-ben dr.Schulek Tibor és 
icl. Kende György rehabilitációja, az Országos Egyházi Bí
róság teljes elégtételével az elkövetett törvénysértése
kért. I)r. Vajta Vilmos professzor erkölcsi rehabilitációja 
1989 októberében teológiai tiszteletbeli doktorunkká tör
tént avatása keretében ment végbe. Az Országos Egy
házi Bíróság nagyszámú felülvizsgálatával legalább ké
sői erkölcsi elégtételt szolgáltatott D.Túróczy Zoltán püs- 

öknek, neves teológiai tanárainknak, nagyszámú lel - 
észtestvérünknek és világi tisztségviselőinknek, akiknek 

teljes névsorát itt közölni nem tudjuk. Egész egyházunk 
tisztelettel és megbecsüléssel tartozik nekik elszenvedett 
sérelmeikért!

Ezek a rehabilitációk azzal válnak majd igazán teljessé, ha 
őszinte bűnbánattal akkori hallgatásunkért és testvéri megbo
csátással végre helyreállítjuk az egymás iránti bizalmat és az 
egymást elhordozni tudó szeretetet egyházunk mai életében.

A nyolcvanas évek végére nyilvánvalóvá lett, hogy 
az 1966-os Egyházi Törvények, mind tartalmuk, mind 
sok hiányosságuk miatt is, teljes megújításra szorulnak. 
Ezért az Országos Presbitérium javaslatára az 1989-es 
országos közgyűlés elhatározta 1991-re a törvényhozó Zsi
natösszehívását és Zsinatelőkészítő Bizottságot nevezett 
ki a törvényjavaslatok széleskörű megvitatására.

A hazánkban végbemenő történelmi reijdszerváltás 
egyik örvendetes jele volt 1989 nyarán az Állami Egy
házügyi Hivatal feloszlatása és ezzel a sokévtizedes ál
lami és pártkontroll megszűnése az egyházak élete fö
lött. Az 1990. évi IV. törvény amelynek előkészítésében 
még részt vettem, kimondja a hitélet és az egyházak 
teljes szabadságát. Ezzel megnyílt az út egyházi életünk 
teljes megújulása előtt.

Részvételünk az evangélikus világcsalád és 
a világ-ükumené életében: 1986-1990

Forduljunk végül ennek a visszatekintésnek a tágabb 
horizontjai felé: hogyan vettünk részt ebben az időszak
ban a hazai és a világökumené életében?

Hazánkban a történelmi átalakulás éveiben is két
ségtelenül erősödött az egyházak, ökumenikus együttmű
ködése. Gondolok itt a Magyar Ökumenikus Tanács tag
egyházai közti kapcsolatokra, a hazai egyházak vezető
inek testvéri tanácskozásaira, sok közös döntésünkre az 
átalakulás éveinek számos vitakérdésében, végül a zsidó 
hit közösséggel való kapcsolataink erősítésére. Emlékez
tetek a hazai egyházak közös imaheteire, a helyi gyü
lekezetek szintjén sok jó s új kapcsolatra, a közös öku
menikus szövegekre, Billy Graham és Roger taizéi prior 
ismételt hazai látogatásainak, szolgálatainak ökumeni
kus megrendezésére, további ökumenikus terveinkre 
(közös bibliafordítás, keresztelési és esketési liturgiák, 
stb.) -  hogy csak néhány példát említsek. Vajon ezek a 
nehéz időkben kialakult ökumenikus kapcsolataink meg
maradnak-e és erősödnek-e majd a szabadság éveiben 
is ?

A nagy nemzetközi egyházi szervezetekben (Egyházak 
Világtanacsa, Lutheránus Világszövetség, Európai Egy
házak Konferenciája, stb.) egyházunk aktivitása a nyolc
vanas években tovább erősödött. Egyházunk delegátu
sai -  köztük számos, népszerű női és fiatal delegátu
sunk is -  szinte valamennyi jelentős nemzetközi konfe

rencián, bizottsági ülésen jelen voltak. Magam 1983-1991 
között tagja voltam az Egyházak Világtanácsa és 1987- 
től 1991-ig a Lutheránus Világszövetség vezető testüle
tének. Kelet-Európából egyetlen egyházként voltunk 
jelen a genfi szervezetek állandó genfi munkatársi stáb
jában, megszakítás nélkül.

És ezek miatt a jó kapcsolataink miatt is volt szinte 
a legtöbb LVSZ, EvT és EEK-konferencia és vezetői 
látogatás éppen Budapesten és hazánkban.

A világszervezetek mellett jelentősen megerősödtek 
ebben az időszakban a testvéregyházakkal való közvetlen 
kapcsolataink. Különösen ennek három vonatkozására 
kell, utalnom.

Újszerű, jó kapcsolatokat teremtettek a közös teológi
ai lelkész-konferenciák. Ezek Ausztria vonatkozásában 
Burgenlanddal kezdődtek: az első ilyen magyar-osztrák 
teológiai konferenciát Szombathelyen tartottuk. Bécsben 
1989-ben már az ötödik ilyen konferenciát rendeztük 
meg, ezúttal már résztvevőkkel mindkét országos egy
házból és először szlovén lelkészek bevonásával is. 
Wesztfália német tartományi egyházával való kapcsola
taink megerősödésében nagy szerepe volt a legelőször 
1986-ban Gyenesdiáson, majd 1988-ban péthelben tar
tott teológiai lelkészkonferenciáinknak. És természete
sen tovább folytattuk a hagyományos finn-magyar-észt 
lelkészkonferenciák sorát is (1985: Budavár -  1989: 
Pohjonrantta).

Á második terület: a „testvérgyülekezetek’’ intézménye 
először a Finn Egyházzal épült ki. A nyolcvanas évek 
végére már több mint 40-40 finn és magyar gyülekezet 
között voltak ilyen „testvér-kapcsolatok”. Később oszt
rák és nyugatnemet, főleg bajor gyülekezetekkel is ke
letkezett sok ilyen kapcsolat, majd 1989 után az erdélyi 
magyar evangélikus gyülekezetekkel is. Számos gyüle
kezetünknek már több „testvére” is van (a budavári gyü
lekezetnek például a finn Kouvolával, a német Nürn- 
berggel és Erdélyben Kolozsvárral). Énnek az „intéz
ménynek” igen nagy jelentősége volt abban, hogy a ve
zetői kapcsolatok Kiterjedtek a gyülekezetek szintjére, 
kiépültek a gyülekezeti csoportok, főleg az énekkarok 
kölcsönös látogatásai. De sok anyagi segítség is áram
lott ezeken a csatornákon át számos gyülekezetünkbe 
(itt csak a művészi siófoki fatemplomra és parókiára, 
vagy az esztergomi kis gyülekezet modern, új gyüleke
zeti házára gondoljunk).

Végül a harmadik fontos terület volt a professzor-cse
rék, külföldi ösztöndíjak és tanulmányutak, a gyülekezeti és 
ifjúsági csoportok útjainak növekvő száma, különösen a 
„vasfüggöny” leomlása után. Erősödtek kapcsolataink a 
nyugati és világ-diaszpórával is magyar vonatkozásban.

Voltak, akik kritizálták a külföldi egyházakkal való 
kapcsolataink „túlzott szerepét” egyházunk legutóbbi 
éveiben. De vajon mit jelentett volna elszigetelődésünk 
a világkeresztyenségtől éppen a legnehezebb évtizedek
ben, különösen amikor már lassan megnyílt a „vasfüg-
föny” is előttünk? Alig tudjuk elgondolni, mit jelentett 

is egyházunk számára az evangélikus világcsalád és a 
világ ökumené spirituális és teológiai közössége, vagy 
sokfajta segítsége lelkészképzésünkben, gyülekezeteink 
építésében, a „szórvány-autókban”, leromlott temploma
ink, parókiáink felújításában vagy legújabban a Fasori 
Gimnázium megnyitásában és új Teológiánk felépítésé
ben, -  hogy csak néhány példát említsünk. Bizonyos va
gyok benne hogy sokat szenvedett kis egyházunknak csak a 
nagy evangélikus világcsaláddal való legszorosabb lelki és te
ológiai közösségben és a hazai és világ-ökumené közösségébe 
való egyidejű bekapcsolódással lesz jövője újra elnyert sza
badságában!

BEFEJEZÉS

„Pályám emlékezetének" a végére értem. Milyen 
egyedülálló félévszázad is volt ez Krisztus szolgálatá
ban! A legvéresebb világháború éveiben indult és az 
„egyház a kereszt alatt" négy évtizede után Isten cso
dálatos szabadításával közeledik a vége felé. Legne
hezebb szakasza kétségtelenül a püspöki szolgálat ne
héz felelőssége volt. Erről próbált nemileg képet adni 
ez a negyedik rész. Azt mondják, a havasok csúcsán a 
legerősebb a szélvihar ereje. Valóban így volt. De a 
legtöbb örömöm és hálaadásom is ehhez az életszakasz
hoz kapcsolódik. Mert ekkor tapasztalhattam meg iga
zán, mint előttem annyian mások, hogy „a teher alatt
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nő a pálma”. Hogy nem mi hordozzuk a keresztet, ha- 
nenj mindig a kereszt kegyelme hordoz minket!

Életem vége felé, a nyugalom éveiben, megköszö
nöm Istennek, hogy annyiszor átélhettem személyesen 
is, egyházunk életében is szabadítása csodáit. Keze in
tésére lehullottak „Jerikó kőfalai”. Félelmek és tűzpró- 
bák évei után egyházunk újra a szabadság friss levegő
jében élhet. Megköszönöm mindazok hűségét, szerete- 
tét, imádságait, akik mellettem álltak ebben a szolgálat
ban. Családomét, barátaimét, munkatársaimét. Megkö
szönöm tanítványaim nagy seregét, akik közül sokan 
nem felejtették el a teológiai munka és a közös szolgá
lat jó ízet. Azokat mind, akik nem távolról szemlélték, 
kritizálták küzdelmünket az egyház, a gyülekezetek meg
maradásáért, hanem együtt fáradtak érte. Akik csak ke
serűséggel, kritikával tudnak visszagondolni ezekre az 
évtizedekre, gondoljanak arra: egyedül Istené az ítélet 
és azt senki sem kerülheti el. A mienk csak a bűnbánat 
a saját vétkeinkért és a hit reménysége Isten kegyelmé
ben. Való igaz: „Meg kell tanulnunk együtt megvallani 
vétkeinket, amelyektől senki nem mentes” ÍH. J. Held).6

Visszatekintve életpályámra, soha nem bántam meg, 
hogy Krisztus és egyházam szolgálatát választottam. Az 
evangélium kincsét, a teológiai munka örömét, az öku-

mené nagy munkamezejét ebben a véres évszázadban. 
Ma sem tennék másként. Legyen egyedül Övé a hála
adás és dicsőség nemzedékről-nemzedékre, örökkön 
örökké!

D.Dr. Nagy Gyula

JEGYZETEK

1 Az egyház kincse. Budapest 1988. 296-309. lapok.
2 Ezekhez az adatokhoz v.ö. a gyülekezetek évi jelentéseinek 
összesített adatait az Északi Egyházkerület püspöki jelentéseiben 
(Lelkipásztor, 1982-1985. évfolyamai).
3 “In Christ -  Hope fór the W orld” -  LVF Report. Geneva, 
1984. p.H
4 Dr.Tibor Fabiny: Viele Irrwege und viele Bewahrungen -  
Ungarns Lutheraner im 20. Jahrhundert. Lutherischer Dienst. 
Erlangen, 1993/2..S. 6.
5 V.ö. a püspöki jelentések statisztikai adatai az 1982-1990. évek
ből, az Északi Egyházkerület és az Országos Egyház presbitéri- 
umi üléseiről és közgyűléseiről. Lelkipásztor, 1982-1990. évfolya
mok.
6 Heinz-Joachim Held német EKD -  külügyi püspök búcsúsza
vai szolgálatától egy kasseli, keleteurópai bizottsági ülésen. 
Rechenschaft im RückbhckJ993, S. 7. -

SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR
-  Tájékoztató -

Az épületegyüttes 1917-ben készült. A főépülete vi
galmi célokat szolgáló klubhelyiségeket, közösségi ter
meket és kiszolgáló helyiségeket fogadott magába. Mel
lette kétszintes, szállás jellegű épület található és felet
tük egy két lakásos lakóépület. Az együttes nagyméretű 
parkosított kertben áll. A vigalmi funkciónak a máso
dik világháború vetett véget, amikor is egy időben náci 
központ, majd szovjet katonai parancsnoki épület is volt.

Az egyház vezetése, személy szerint Ordass Lajos 
püspök úr az ingatlant 1948-ban vásárolta meg azzal a 
szándékkal, hogy a FÉBÉ ott egy egyházi kórházat ala
kítson ki.

Mielőtt a FÉBÉ a kórház kialakításának lehetőségeit 
megvizsgálhatta volna, az államosítástól félve, visszaad
ta az épületegyüttest az Országos Egyház tulajdonába. 
Az ingatlant azonban így is állami tulajdonba jegyezték 
be. A főépület tulajdonosi jogú kezelője a visszaadásig 
a Mecseki Ércbányászati Vállalat volt, de elsősorban az 
uránérc szovjet katonai átvevő szakemberei birtokolták. 
A szállás jellegű lelakás ellenében egy külső cég felújí
totta és 2008-ig terjedően használatba vette.

Az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló törvény 
alapján egyházi vezetésünk hosszadalmas tárgyalások 
eredményeképpen a tulajdonjogot az Országos Egyház 
részére visszakapta.

Az eredeti szándék, hogy ezen a területen egyházi 
kórház létesüljön gazdasági, személyzeti, üzemeltetési, 
fenntartási gondokon túlmenően az alábbi műszaki in
dokok miatt nem valósulhatott meg:

1. Az épületegyüttes tulajdonjoga az egyházé, 
használatba venni azonban csak a főépületet lehe
tett.

2. Az épületek kórházzá történő átalakítására 
vonatkozó elképzelések 1948-ból számunkra nem 
ismertek. Az akkori normatívák és a háború utá
ni szükségállapot talán kevésbé voltak szigorúak 
mint a mai szabványok és előírások. Alaposan 
megismerve az épület adottságait, felelősséggel ki
jelenthetem, hogy sem közegészségügyi, sem gyó
gyászati, sem higiéniai, sem funkcionális szempont
ból az épület nem alkalmas mai igényszintű kórház ki
alakítására.

3. A főépület esetleg alkalmas lehetett volna 
egy exkluzív szanatórium jellegű intézmény kiala
kítására nagyméretű, reprezentatív betegszobákkal, 
orvosi kezelő helyiséggel és kiszolgáló helyiségek
kel.

Ilyen értelmű megoldás az eredeti szándék el
ferdítése lett volna.

Az épületegyüttes igen magas értékű. Azzal, hogy 
egyházunk a tulajdonjogot visszakapta, kötelessége is az 
értékek helyrehozatala és megóvása.

Az elhatározás, hogy az Északi Egyházkerület köz
pontja legyen, abból a kényszerbő adódott, hogy a püs- 

öki hivatal Üllői úton elfoglalt helyére az országos egy- 
áz megnövekedett szervezetének is nagy szükség volt, 

továbbá az egyházkerület püspöke a Budavári gyüleke
zet lelkészlakásában lakott, ily módon nehézkessé vált 
a megüresedett lelkészállás betöltése.

A Szilágy Erzsébet fasori főépület előzetes vizsgála
taink alapján alkalmasnak tűnt, hogy minimális belső 
átalakítással, illetve az épület teljes felújításával püspö
ki hivatalt, püspöki lakást és a Toroczkó téri református 
egyházközségnél albérleteskedő gyülekezet részére kápolnát, 
gondnoki lakást alakítsunk ki, megtartva a tetőtérben 
lévő egy-két éve kialakított vendégszobákat.

Az épület rettenetes állapotban vettük át. A víz-csa
torna vezetékek hibájából adódóan a belső vakolatok 
és burkolatok is tönkrementek. A többszöri átalakítás a 
kapcsolódó szerkezeteket is tönkretette. Az alapvető 
problémákra azonban csak az építési munkák 
megkezdése után derült fény. A központi fűtés gázka
zánját elöregedése miatt ki kellett cserélni. Ez maga 
után vonta természetesen a mai szabályoknak nem meg
felelő kémény kijavítását is. A burkolatok bontása so
rán egyértelművé vált, hogy a födémek állapota 
életveszélyes. Az eredetileg is rosszul megépített konst
rukciót a folyamatos átalakítások és csőtörések tovább 
gyengítették. Az amúgy is mozgásra hajlamos talajra épí
tett ház szintjeit merevítő koszorúk eredetileg sem ké
szültek.

A válságos napokat túlélve, a tervezettnél lényege
sen nagyobb energiával mégis csak megújult a főépület, 
helyet adva a tervezett funkcióknak.

Hogy diktatórikus hatalmat reprezentáló épület-e? In
kább nevezhetjük egy tisztességgel felújított épületnek, 
amely jelenleg az Északi Egyházkerület püspöki hivata
lának, imaháznak, püspöki lakásnak és vendégszobáknak 
biztosít megfelelő helyet. Mint nagy értékű, használható 
állapotba hozott létesítmény nem az egyházi vezetés tu
lajdona, hanem egész egyházunk vagyonát gyarapította.

Ha a nagy felelősséget magára vállaló zsinat olyan 
döntést hozna, mely szükségtelenné tenné, hogy a Szil
ágyi Erzsébet fasor főépülete egyházkerületi központ le
gyen, egy közös akarat alapján elfogadott újabb funkció 
befogadására készen állna az épület.

Ifj. Benczúr László 
Ybl-díjas építész
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I

A teológia szomszédságában

A címben lévő egytagú szóból 
álló mondat teljes értelmét, jel
lemzését a szövegösszefüggésben 
kapja meg és a nyelv zenei kife
jező eszközeinek alkalmazásával.

Minden nyelvnek megvannak 
a maga zenei kifejező eszközei, 
ezek jellemzők rá és értelemhor
dozó funkciójuk van. Minden 
nyelvnek van dallama, zenéje 
„melosz”-a. Maguk a hangok is 
„zenélnek”, különösen a magán
hangzók és a zöngés mássalhang
zók. Ezt igen kifejezően használ-
S'k is főleg a költők (Kölcsey: 

uszt, Juhász Gyula: Milyen volt 
szőkesége... stb.J. Ezek a zenei 
vonások azonban még nem esz- 
közjelentőségűek, mert hangula
tuk van, de ritkán hordoznak je
lentést.

A nyelv zenei kifejező eszkö
zei: a hangsúly, a hanglejtés, a 
hangszín, a hangerő, a beszédse
besség, és a szünet.

A szóhangsúly mindig a szó el
ső szótagján van. Ennek követ
keztében a hanglejtés ereszkedő. 
Ha a szó négynél több szótagból 
áll, akkor a negyedik szótag mel
lékhangsúlyt kap, s a hanglejtés 
kissé emeltebb fokról indul to
vább.

A mondathangsúly változó. A 
leghangsúlyosabb hely az állít
mány előtti. Ha az állítmány a 
hangsúlyos, a mondat első helyé
re kerül.

A kérdőmondat hangsúlya és 
lejtése ereszkedő-emelkedo eső. 
Változik némileg a hangsúly és a 
hanglejtés asszerint, hogy van-e 
kérdőszó a mondatban vagy 
nincs. Ha az összetett mondatban 
a mellékmondat kérdés, a hang
súly és a hanglejtés gyengébb.

A mellérendelő összetett mon
datokban a kötőszó gyenge hang
súlyt kap és az utána következő 
szó a hangsúlyos.

Alárendelő összetett monda
tokban az alárendelt mondat kö

tőszava hangsúlytalan. A mellék- 
mondat állítmánya igen ritkán 
kerül a mondat végére.

Mindebből világos, hogy a ma
gyar nyelvben a mondatok szó
rendje értelemhordozó tényező. 
Ezért kell nagyon ügyelnünk a 
helyes mondathangsúlyra és 
hanglejtésre. No és természetesen 
a szóhangsúlyra is! A Rádióban 
dr. Deme László professzor úr 
műsora „Beszélni nehéz”, igen jól 
eligazít a hangsúly és hanglejtés 
kérdéseiben.

Igen foptos zenei tényező a 
hangszín. Érzelmek, indulatok, 
hangulatok kifejezője. Ugyanaz a 
szó más-más hangszínnel ejtve 
más értelmet kap. A címben idé
zett mondat Katona József Bánk 
bán-jának egy kulcs-mondata. 
Igen fontos, ahogyan Bánk bán 
„szikrát okádó vére éktelen dü
hében” ordítja. Persze fontos 
benne a kérdőhangsúly alkalma
zásának módja is! Nem szóltam 
róla külön, de igen jelentős az is, 
hogy milyen időtartammal mond
ja kí a színész az „é” hangot.

Igen gyakori tapasztalat a 
hangerő erős használata. Fenye
geti a szónokot az a veszély, hogy 
mindent a piánó és forte, 
fortissimó alkalmazásával akar 
megoldani. Nem ez a döntő a 
nyelv zeneiségében! Minden ze
nei eszközre egyaránt figyelem
mel kell lennünk! S a forte- 
fortissimó helyett emeli a hang
erőt, ha a hangsúlyos szó előtt pi
ci szünetet tartunk (vagy akár 
hosszabbat is, a beszéahelyzetnek 
a kívánalmai szerint). Jézus rit
kán kiabálhatott, s alighanem so
hasem ordított. Isten Illéshez is 
szelíden, halkan szólt!

A magyar nyelvhasználat nem 
szereti a gyors beszédet. De a 
vontatott, elnyújtott sebességűt 
sem. Józan középút!

A szünet általában a mondat 
lezárását jelenti. Összetett mon

datban a mondatok előtt is kissé 
felemeljük a hangmagasságot, s a 
lejtés ereszkedése újra kezdődik. 
Könnyen téveszthető a pontos
vessző utáni szünet, rövid, s előt
te kissé emeljük a hangmagassá- 
ot. Utána pedig kissé magasáb
an kezdjük a hanglejtést. A ket

tőspont után is megállunk, de 
előtte megemelt hangmagassággal 
jelezzük, hogy idézet következik.

Nagyon kell ügyelnünk arra, 
hogy a hanglejtés legalsó foka a 
mondat végén van. A pont előtt 
tehát a legalacsonyabb a hangma- 
asság, röviden és hangsúly nél- 
ül ejtjük az utolsó szótagot, il

letve a mondat pont előtti lezáró 
szava igen ritkán hangsúlyos. Saj
nos ez ellen történik a legtöbb 
vétek: kiugratott hangsúly az 
utolsó szón, és annak utolsó szó
tagján. Különösen elősegíti ennek 
terjedését a jambusvers és az an
gol nyelvű divatzenék -  rock, jazz 
és egyéb irányzatok -  kihasznál
va azt, hogy az angol nyelvben 
sok az egytagú szó, a dallam és 
szöveg fontos szavát teszik 
zárásul, egytagú, s igen kiemelt 
hangsúlyt kap.

A nyelv zenei eszközeit az 
írásban az írásjelek rögzítik. Kér
dőjel, felkiáltójel önmagáért be
szél. A többi írásjelre kell ügyel
nünk: pont, vessző, pontosvessző, 
kettőspont, kipontozás, gondolat
jel. A zárójeles és idézőjeles köz
lést a beszédben megnevezzük: 
zárójelben jegyzem meg; idézőjel
ben, mondom.

Úgy vélem, érdemes elgondol
koznunk a magyar nyelv zenei ki
fejező eszközeinek a sajátságain 
és azok alkalmazásán. Beszédün
ket mindenképpen érthetőbbé, 
kifejezőbbé tehetjük, ha a ma
gyar nyelv törvényei szerint al
kalmazzuk ezeket az eszközöket. 
És szebb is!

Összeállította: Gonmrv József

409

Én?!
-  A nyelv zenei kifejező eszközei -



Fórum

A szó hitele -  és a megújulás
-  Levél a szerkesztőnek -

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Mint előre jeleztem, a Lelkipász
tor szeptem ber 20-ra összehívott szer
kesztő bizottsági ülésén hivatalos el
foglaltságom miatt nem tudtam 
résztvenni. Ez lett volna az első al
kalom, hogy a lappal kapcsolatos 
észrevételeimet a hozzám hasonlóan 
meghívott társak körében nyilváno
san is kifejtsem. ígéretet tettem vi
szont arra, hogy egy levélben szeret
nék majd hangot adni mondaniva
lómnak.

Örülök a Lelkipásztornak. Örülök 
annak, hogy általa széles spektrum
ban kapok tájékoztatást a hazai egy
házi életünkről, örülök annak, hogy 
színvonalas tanulmányokat és igehir
detéseket olvashatok benne. Örülök 
annak, ha más felekezethez tartozó 
barátaim, kollégáim is dicsérik ezt a 
folyóiratot. Két és fél évvel ezelőtt 
egy másik lap akkori szerkesztője
ként is leírtam, hogy „Örülünk a lel- 
készi szakfolyóiratunk megélénkülé
sének”. Elismertem, hogy az egyház
ban szükség van a lapszerkesztő ál
tal képviselt integráló tendenciára, de 
hozzáteszem, hogy e mellett (s nem 
ezzel szemben!) az igazság melletti ta
núskodásra (protestálásra) továbbra is 
szükség van egyházunk megújulása ér
dekében.

Mivel alig egy esztendeje, közvet
lenül külföldi kiutazásom előtt igent 
mondtam arra a megtisztelő felké
résre, hogy a lap szerkesztő bizott
sági munkájában én is vegyek részt, 
indíttatva érzem magam, hogy az 
igazság iránti elkötelezettségemnek ez
úton, e közösség körén belül is hangot 
adjak.

A Lelkipásztor nyári dupla száma 
ugyanis számomra nyilvánvalóvá tet
te, hogy az integrációnak (bármilyen 
nemes és tiszteletreméltó szerkesztői 
elv ez) egyértelmű határokra és kor
látokra van szüksége. Ebben a nyári

számban ugyanis egy korábbi egy
házi vezető tollából egy olyan sze
mélyes visszaemlékezés jelent meg, 
amely az egyházvezető majdnem egy 
évtizedes főpásztorí szolgálatának, 
akkori nyelvhasználatának szögesen 
ellentmond.

Nem vitatom, hogy minden ember
nek joga van saját perspektívájából meg
rajzolnia az általa megélt történelmet. 
Azok közé sem tartozom, akik a 
rendszerváltás előtti vezetőket teljes 
hallgatásra ítélik, mert úgy vélem, 
hogy tudásukból, tájékozottságukból 
ma is gyarapodhat az egyház. Örü
lök annak, hogy -  a régi rendszerrel 
ellentétben -  az egyházi szolgálatból 
való nyugdíjaztatás ma nem teme
tést jelent. Ezért mindig is érdeklő
déssel -  s a szerkesztői koncepciót 
támogatva -  olvastam a Lelkipásztor 
hasábjain az említett volt főpásztor 
rendszeres rovatát, az Egyházi Vi
lághíradót. Luxusnak vélem, hogy 
szellemileg-teológiailag oly szegény 
egyházunkban az ő tárgyi tudása, 
szakirodalmi tájékozottsága egyéb
ként -  másokéval együtt ! -  parla
gon hever. Tárgyi tudását, szakmai 
tájékozottságát a Lelkipásztor hasáb
jain túl is integrálni kellene.

Van, amit azonban nem szabad in- 
tegrálni! A minden magyarázat és 
indoklás nélkül megfordított nyelv- 
használatot, a tények, személyek és 
események megfordult minősítését, a 
korábbi megnyilvánulásokkal ellen
tétes értékítéleteket. Hogy ő szíve 
szerint mindig is így gondolkodott? 
Én elhiszem. De ez a lelkiismereté
re és az Úristenre tartozik. A közre, 
a közösségre a közösségi megnyilvá

nulásai, tettei, cselekedetei, szerepei, 
szerepvállalásai tartoznak. Azok pe
dig aligha vannak összhangban az új
donsült nyelvhasználattal. Kinek 
higgyen hát az összezavart, egyszerű 
olvasó? Az egykoron cselekvőnek, 
vagy a most emlékezőnek? E nyelvi 
köpeny ily könnyed megfordítása 
csak cinizmust eredményezhet ide- 
lent.

Közösségünket már eddig is tra
gikusan demoralizálták. Egy ilyen 
cikk sajnos ezt a folyamatot, a rom
lást, még tovább mélyíti. Pedig épül
nünk, gyógyulnunk kellene. Ha a 
szónak nincs hitele és ereje, akkor 
megújulásra is hiába várunk.

Végezetül annyit, hogy ez a hi
teltelen hang nem csupán egyedi 
eset vagy afféle elszigetelt jelenség, 
hanem sajnos egyre tipikusabb. Iga
zat adok a Deák téri lelkésznek, aki 
az őszi gyülekezeti körlevélben így 
ír: „Mostanában divat elmarasztalni 
az elmúlt évtizedeket... Ez a bírálat 
magabiztosan hangzik olyanok szá
jából is, akik ebben az elítélt múlt
ban hallgattak, vagy akár magasztal
ták is azt...”

Levelemet a SZÓ  hitelének, be
csületének a védelmében írtam. Tisz
telettel kérem Szerkesztő urat, hogy 
levelemet a Lelkipásztorban teljes 
terjedelemben közölni szíveskedjék. 
Budapest, 1993 szeptember 21.

Tisztelettel:
Ifj. Fabiny Tibor 

egyetemi docens, 
a szerkesztő bizottság tagja

A Lelkipásztor 1993. 7-8. számában a 264. lapon nem felel 
meg a valóságnak, hogy Nagy Gyula elsőként jutott be az LVSZ 
„sokszorosan megrostált” munkatársi gárdájába, mert előtte 
1967-70. között magam voltam ott.

Dr. Harmati Béla
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Az igehirdető műhelye

VÍZKERESZT ÜNNEPE 
Ml 4, 12-17

Amit nem m ondunk el, de hasznos figyelni rá:
Vízkereszt gazdag tartalmú, ősi ünnepünk, az első 

századokban Jézus születésének napja, majd a három 
napkeleti bölcs Jézusra találásának, imádásának ünne
pe, valamint Jézusnak a Jordánban való megkeresztel- 
kedésének napja. Ehhez az ünnephez kapcsolták a ká- 
nai „borcsoda” eseményét is. Textusunkhoz leginkább a 
napkeleti bölcsek története kapcsolódik, mert ők, az ide
genek, a pogányok ismerik fel az Urat, ők lesznek első 
részesei a Krisztusra találás örömének. A szövegben ta
lálható Ószövetségből vett idézet Ézsaiás próféta köny
ve 8. fejezetének vége, s a 9. fejezet, a csodálatos szép
ségű Messiás-jövendőlés eleje, amely a megnyomorított 
legyőzött, kirabolt, nincstelen nép számára ígéri a sza
badít ót. Ézsaiás azt a területet nevezi néven, amely föld
rajzi fekvése miatt a legkiszolgáltatottabb, legvédte
lenebb volt, s ebből következően a legtöbbet szenvedett 
is. Zebulon és Naftáli földje, Galilea vidéke, és lakosai, 
a keverék nép, a zsidók szemében megvetett, lenézett 
„plebsz”, ők látják meg először, ügy ahogy Ézsaiás pró
fétába, a Messiást.

Jézus elhagyja Názáretet, de nem Jeruzsálembe megy, 
nem a templomot választja bemutatkozása helyéül! Ép
pen ez lett volna a Kísértő célja, arra csábítani Jézust, 
nogy a templomból leszállva lépjen az emberek elé 
(Mt 4,5-6). Ő azonban Galilea egyik központját, 
Kapernaumot választja, hűsségesen az ézsaiási jövendö
léshez. A textusunkban található igehirdetés ismétlés
nek tűnik. Keresztelő követelte a megtérést hallgatói
tól. Jézus szolgálatának kezdete Keresztelő János fogsá
gával, tehát elnémulásával esik egybe, a hirdetett üze
net pedig ugyanaz. A későbbiek során tűnik ki Jézus 
szavainak többlete! Bizonyára nagy igehirdetések tartal
mát foglalja össze az evangélista ebben az egy mondat
ban, de számomra nem kétséges, hogy ez a mondat, a 
megtérés követelése pontosan így hangzott el, amikor 
Jézus először szólt az emberekhez.

Gondolatok, amelyek segíthetnek az igehirdetésre készülés
ben:

Furcsa ellentmondás tapasztalható az igénk, s a vízke
reszti ünnep között; Jézus mindenkinek mondja a rábí
zott üzenetet, nem csak a választott népnek, nem csak 
a zsidóknak, nem csak a kegyeseknek, a derék, hűséges 
templomos gyülekezetnek. Mi azonban, akik szószékre 
állunk a hétköznapi ünnepen, csak a leghűségesebb ar
cokat látjuk majd. Éppen itt van jelentősége a jézusi 
indulat határozott megszólaltatásának! Ő mindenkihez 
jött, mindenkinek hozott üzenetet, mindenkinek meg 
Kell ezt hallani, mindenki engedelmeskedjen a szónak. 
S aki engedelmeskedik, azt be kell közénk fogadni, hi
szen Jézusé lett! Az egyik presbiter, aki 1958(!) óta meg
szakítás nélkül viselte ezt a tisztséget a Viharsarokban, 
most adta vissza megbízatását noha kértem, maradjon. 
Hajthatatlan volt, indoka; hol voltak azok, akik most 
ott vannak a templomban, sőt a presbitériumban, ami
kor nehéz volt, amikor hűségesnek lenni hátrányt, meg
aláztatást jelentett? Most hogy könnyű, (valóban az?) 
most, hogy lehet, most hogy nincsen rizikó, most ott

vannak, de ő ezt nem tudja lenyelni. Jól tudja azt is, 
hogy még mindig jobb, ha most jönnek egyesek, mint
ha sohasem jönnének, de ő veszi a kalapját ...

Jézus a pogányok Galileáját kereste először, a leg
távolabb élőket, a legmélyebben levőket, s ő befogadta 
őket. Iszonyúan nagy a lemaradásunk, a szűkkeblűség, 
a belterjesség élő veszély! Ha lenne jól működő bel- 
missziói munka, találna-e mindenki gyülekezeti közös
séget, amely nem a múltat, hanem a krisztusi hívásra 
adott komoly választ nézi, semmi mást?

Jézus nyilvános szolgálatának kezdetéről tanúskodik 
igénk. Amiért közénk jött, amiért emberré lett, az most 
kezdődik. Fontos pillanat. De érdemes elgondolkodni a 
kezdet előzményein. Az Igének arra a rövid megjegy
zésére gondolok, amelyben az evangélista bejelenti, liogy 
Jézus elhagyja Názáretet. Elmegy hazájából, felnőtté nö
vekedésének helyéről, ahol családja is él. Most új kez
dődik. Minden megváltozik. Nem is a földrajzi értelem
ben vett elköltözés a fontos, hanem a belső elszánás. 
Az Isten szolgálata teljeset, újat, tökéleteset kíván. Az 
első parancsolat radikális megélését: ,,Én az Ur vagyok 
a te Istened!” Jézus azzal az üzenettel jött, hogy az 
ember térjen meg az általa elhagyott Istenhez, ne a há
tát mutassa, hanem az arcát. Adja vissza a szívét, an
nak, akit igazán megillet. Távozása Názáretből szavak 
nélküli prédikáció, jel és példa, illusztrációja üzeneté
nek. Természetesen nagy tévedés lenne a szószerinti el
hagyásra buzdítani a gyülekezetét. Annak tudatosítása, 
hogy nincsen félszívű kereszténység, talán mindenütt idő
szerű. Szolgálni őt, követni őt: teljes életújulást és élet 
átadást igényel. Van bőven olyan területe az életnek, 
ahonnan ki kell vonulni, el kell hagyni, hátat kell for
dítani. A megtérés ezt jelenti: új irányba menni, Jézus 
felé menni. Nem lehet a régit toldozni-foltozni, nem 
lehet ide is, oda is tartozni, Jézusnak minden kell.

Kinek az óráján jött el az idő? Miért akkor kezdődött 
Jézus számára a szolgálat? Keresztelő elnémulása kész
tette arra Őt, hogy elinduljon és szóljon, hogy ne le
gyen egy percre sem „csönd” ott, ahol hangoznia kell 
a megtérésre hívó szónak? Vagy akkor töltötte be 30. 
életévét, s ez volt a jel? Vagy Jézus saját belátása sze
rint döntött úgy, hogy eljött számára az idő? Sokkal 
inkább arról van szó, nogy az Atya találta alkalmasnak 
a pillanatot. Jézusé az engedelmesség öröme volt.

A Szentírás ezernyi története igazolja, hogy Isten jól 
időzíti az eseményeket. Abrahám, József, Mózes, Dávid 
s a többiek élete mutatja, hogy nincsen véletlen. Isteni 
akarat van, amely mindent bölcsen intéz, sokszor szá
munkra elrejtett értelemmel, fölfoghatatlan célokért és 
utakon, de hogy helyesen intéz mindent, nem kétséges. 
Erre a hitre segíteni, s ebben nyugalmat lelni, fontos 
tennivalónk. Személyes tapasztalat győzött meg erről. 
Apám első unokáját talán nagyobb izgalommal várta, 
mint mi. Sokszor csak egy órára lejött, utazott kétszer 
100 km-t, hogy áldott állapotban levő menyét megnéz
ze. A szülés előtt három néttel kórházba került, műté
tek sora, majd két nappal az unoka születése után meg
halt. Nem láthatta meg, hiába várta. így is jár néha az 
Isten órája. Ha O az Ur, Ő rendelkezik minden fölött. 
Marad az övéinek a bizalom öröme, hogy az Atya tud
ja mit csinál, s marad az engedelmesség öröme.

Sztojunovics András
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VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI
1. VASÁRNAP

(Jn 7,14-18)

Az igeszakaszról
Érdemes mindenkinek a rendelkezésére álló írásma

gyarázati munkákat átolvasni, mert nyomós érvekkel tá
masztják alá azt az elgondolást, hogy igeszakaszunk ere
detileg nem a megjelölt helyen található az evangéli
umban. A 15. verstől a 24. versig tartó szakasz valószí
nűleg 5,47-hez csatlakozott. E gondolatmenet szerint Jé
zus szavai a bethesdai gyógyítást követó, a 38 éve béna 
lábraállítása miatt kirobbant vita zárógondolatait tartal
mazzák. E mellett az elgondolás mellett szól egyfelől 
az a tény, hogy a jelenlegi helyén a 7,15-24 csak zök
kenővel illeszkedik a szövegkörnyezethez. Különösen is 
érezhető a 23. versben, ahol Jézus gyógyításról beszél, 
pedig erről a 7. fejezetben szó sincsen, illetve a 25. vers 
nem folytatja logikusan a gondolatmenetet. Ennek a kér
désnek végiggondolása azért lényeges, mert bár termé
szetesen mindig egy pontosan meghatározott textus alap
ián prédikálunk, de jó figyelembe venni az igeszakasz 
Környezetét.

Ha nem kérdőjelezzük meg a jelenlegi beosztást, s 
nem okoz gondot a logikai zökkenő, úgy az ige fő gon
dolata arra irányul, hogy bár először nem akart Jézus 
felmenni Jeruzsálembe, utóbb mégis elment, hogy nyil
vánvaló legyen isteni küldetése. Nem magát képviseli, 
hanem azt. Aki őt elküldte. Jogosan szól, mert maga 
mögött tudhatja az Atyát. Őbenne Mózesnél is nagyobb 
van itt. Ha azonban elfogadjuk azt az írásmagyarázati 
véleményt, hogy az evangéliumnak ez a kis részlete va
lamilyen oknál fogva elszakadt eredeti helyéről, de oda 
visszaillesztve olvassuk, a bethesdai gyógyítás részeként, 
más lesz hangsúlyos. Más megvilágításba kerülnek ezek 
a mondatok. Ebben az esetben az ige csúcspontja a 17. 
vers, vagyis az engedelmesség kérdése. A 38 éve beteg 
ember a hit bátorságával lépett le betegágyáról, megtet
te azt, ami lehetetlen volt nem csak az ő, de mindenki 
másnak a szemében is. Ezzel ítélte el teljes mértékben 
a szombat tisztaságát féltő zsidókat, akik elvetették Jé
zust, anélkül, hogy kipróbálták volna szavai igazságát. 
Pedig nincsen más lehetőség: csak akik hajlandók enge
delmeskedni a szónak, azok tudnak valódi ítéletet mon
dani nem csak a tanítás igazáról, de Jézusról, aki az 
Atya igazi, teljes jogú képviselője ebben a világban. Mö
götte áll az Atya. Ennek felismerésére sincsen más mód, 
mint megcselekedni mindazt, amit mond. Ellenfeleinek 
elég volt elméleti kérdésként Jézus szavait megvizsgál
ni. s anélkül hogy kipróbálták volna, már döntöttek is 
az elvetéséről. Ezt a hozzáállást kritizálja igénk, ettől 
akar óvni Jézus.

Gondolatok az igehirdetésre készüléshez
Jézus tanítása gyanút ébreszt a zsidó vezetőkben; 

honnan tudja ő mindezt? -  s ebben a pillanatban nem 
az üzenet a lényeges, elnyomja azt a fölmerült gyanú. 
Nem mindenki hallgatja így az igét. Zákeus nem mor
fondírozott azon, hogy Jézus honnan ismeri őt, hanem 
örömmel befogadta. A samáriai asszony szemében sem 
gyanús idegen volt a vele szóba elegyedő úr, hanem 
néhány mondat után prófétának, majd a beszélgetés vé
gén a Krisztusnak nevezi őt. János evangéliumának ele
jén, amikor Fülöp hívására Natanáel Jézushoz megy, 
döbbenten kérdezi: „Honnan ismersz engem?”, mert Jé
zustól olyant hall, amit csak ő tudott.

Jézus, az Ige olyanokat tud, amiket sokszor magunk 
előtt is titkolunk. Az Ige élő, ható egészen a mélybe 
hatol, hogy ott is világosság legyen. De meg tudjuk-e 
szólaltatni így az üzenetet? S merjük-e, nincsenek-e 
bennünk félelmek, vajon mit szól hozzá X, vagy Y, vagy 
a presbiter Z, ha azokról a konkrét bűnökről kell szól
ni. amelyek őket is érintik?

Egy gyülekezetben végzett evangélizáció valamelyik 
estéjén, az alkalom után azt kérdezte az igehirdetőtől 
az egyik gyülekezeti tag; „ugye beszélt a lelkészünk ró
lam? Külöben honnan tudta volna, hogy milyen va

gyok?” -  Pedig nem történt meg, amit az illető felté
telezett. Bár lenne mindenki számára világos, sőt átélt 
tapasztalat, hogy Ő egészen ismer engem! S ez nem 
ellenkezést, hanem örömöt kellene kiváltson belőlem.

A másik lényeges gondolatkör ebben az igeszakasz
ban az engedelmesség kérdése. Bár fontos újra és újra 
tisztázni, kicsoda Jézus, kit képvisel ebben a világban, 
honnan van bölcsessége, de azért talán szabad feltéte
lezni, hogy gyülekezeteink templomos része számára 
nem ez a fő gond. Sokkal inkább az, hogy bár tudom, 
kicsoda ő, sőt azt is hogy követni kellene a Mestert, de 
a gyakorlati engedelmesség hiányzik. Vannak sikerek, 
vannak tapasztalatok, vannak áldott órák, napok, ami
kor az engedelmesség valóság. S ennek is már sok ál
dása van. De engedelmes életet élni, magamat aláren
delni az Úrnak, nehéz, Pedig Jézus erről beszél. A 
bethesdai beteg számára Jézus szava, hogy keljen fel és 
járjon, teljes képtelenség volt. Túlment az ésszerűség 
minden határán. De az az ember vállalta. Még azt is 
vállalta, ami lehetetlen volt. Talán itt van kereszténysé
günk határa, itt van hitünk betegsége, erőtlensége is. 
Vállalom Jézust, amíg ésszerű. Engedelmes vagyok, ha 
egy az utunk, ha nekem is megfelel, amit parancsol. 
Megteszem akaratát, ha belefér még az elképzeléseim
be. Cselekszem amit mond, ha látom az értelmét. De 
a végső döntést megtartom magamnak. Az úr én va
gyok. Cenzúrázom az Istent. Nem akarom, nem tudom 
vállalni, hogy mindent, és egészen úgy tegyek, ahogy Ő 
akarja. Azt különösképpen nem, ami az én szememben 
lehetetlen, nem jó és nem tűnik célravezetőnek.

Egy tolószékben élő komoly keresztyén testvér mond
ta, hogy Jézus csodáiban egy pillanatig sem kételkedik. 
De hogy vele is történhetne csoda, s meggyógyulhatna, 
azt nem tudja elhinni. A mi hitünk vége hol húzódik? 
Az ellenség szereteténél, a megbocsátásnál, az ünnep 
megszentelésénél, vagy az anyagiak szereteténél? Jézus 
üzenete világos, ha megvan a teljes, tökéletes elszánás, 
hogy mindenben alávetem magam az Ő akaratának, ak
kor fogom megtapasztalni, hogy kicsoda Ő.

Sztojanovics András

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI
2. VASÁRNAP

(Mt 5,17-19)

A levélbeli lekciónak az Ágendában megjelölt témá
hoz vágó gondolata: ....tegyen készségessé minden jóra,
akarata teljesítésére, és munkálja... ami kedves előtte...”

Jézus szombaton gyógyít, a válólevelet Mózes enged
ményének minősíti, túlteszi magát a Tóra levitikus tisz
tasági szabályain, igazolja tanítványait, akik nem bőj- 
tölnek -  várhattak hát tőle felforgató reformokat.

Az írástudók és a farizeusok kazuisztikusan rangso
rolták a Tóra parancsait, és egyik kedvéért a másiktól 
felmentést adtak. Ugyancsak feloldottak parancsolato
kat, a gyakorlati életnek engedve.

A Prófétákat a „caddúqím”, a szadduceus főpapi cso
port nem tekintette mérvadónak.

Jézus mondását (eltorzítva) a Talmúd is idézi: „...nem 
azért jöttem, hogy elvegyek Mózes Tórájából, hanem 
hogy hozzátegyek.”

Jézus átlépi az előírást, hogy Isten akaratát tegye -  
ez a szabadság a törvénybetöltés (Lau). Isten nem oldja 
fel szavát, de Fiát küldi teljesíteni, s ő áment mond. 
(Rienecker). Ámen mondat elején csak Jézusnál fordul 
elő. Áruén-nal erősítette meg, tette sajátjává a gyüleke
zet a papi kijelentést. Jézus az Atya csendes szavára 
mond „úgy van, úgy legyen”-t. -  „Az Á men-t a fordí
tásokban meg kell tartani!” (J.A.Bengel).

Jöttem -  Jézus küldetéstudata, amibe a praexisz- 
tenciája is beletartozik. -  Törvény és Próféták -  a héber 
kánon harmadik csoportja még nem szilárdult meg. Az 
ióta -  a héberben a jód -  a legkisebb betű. Vessző, pon
tosabban vonalka, szószerint „szarvacska” különbözteti 
meg a bét-et a Ará/-tól (pl.-ban, -val, által -  mint, szerint,
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gyanánt) vagy a rés-1 a dálet-tó 1 (ni. léb 'echád = egy szív
- léb'achér = más szív Ez 11,19). -  „ Érvénytelenné ten
ni” tkp ugyanaz a szó, mint Mt 27,40 „lerombolni".- Az 
új fordításban a ,,tanítását” szó magyarázó szándékú hoz
zátétel. -  A Törvény az ég és föld elmúlásáig érvényes, 
de Jézus igéje és annak szülöttei (lPt 1,23-25) és cse
lekvői flJn 2,17) túlélik azt (Mt 24,35). Isten akarata 
nem változik, de törvénye a jelen világrendnek szól (!). 
„...míg minden (be) nem teljesedik...” -  A Törvényés a 
Próféták követelését és ígéretét teljesítette Jézus, tehát 
célt ért (Ziel,telos). Ezzel dialektikus feszültségben áll, 
hogy még szükség van rá, a hitrejütött embernek is. -  
A legkisebb parancsolatok -  az új fordítás kihagyja a 
„toytón" szót: £  legkisebb... Eszerint a Hegyi Beszéd foly
tatásában tárgyalt, egyébként magyarázatra alig szoruló, 
rövid, de alapvető parancsolatokról van szó. -  „Eltöröl” 
felold, érvénytelenít. „Lcgkiscbb”= semmiség. -  „Lesz”
- kléthésetai = hívatik; senkinek, utolsónak mondják 
majd... nagynak mondják majd. -  „Nekünk furcsa, de 
Isten országában fokozatokról tud az USz.” (Rienecker). 
De ez a hely mintha másképp értődnék.

Jézus törvényprédikációja kemény dió. A középkori 
egyház és folytatói szerint „Jézus tökéletesíti a törvényt”, 
„törvény és evangélium közt nincs ür”, „az új törvény
ben feloldódik a régi”. (így Jakubinyi). -  Tolsztoj, Gand
hi: „A Hegyi Beszéd egy vagyonközösségi csoport élet
rendje”. -  Ennek ellene mond, hogy nem rendszeres és 
nem teljes. -  „Ma lehetetlen az új világkorszak erköl
cse” -  csakhogy még létező ellenségeskedésről hallunk; 
házasságtörésről, pedig az eljövendő világban nem há
zasodnak. -  „Csak személyesen érvényesíthető” -  de ha 
felebarátod a zsidó, és a nemzsidó: ellenség, akkor Jé
zus annak szeretetét parancsolja -  ez már társadalmi- 
politikai kihatás. -  Kant: „egy érzület jelei” -  Mt 7,24- 
27 keményen cselekvést kíván. -  Luther, Bismark: -  A 
világot nem lehet a Hegyi Beszéd szerint igazgatni. -  
De Tolsztoj és Gandhi ráérzett: „rohamcsapatok” prog
ramja! (Heim). Isten királyságának felállítandó jelei (így 
Karner).

Bemeszelt freskót tűz okozta mészhámlás tett látha
tóvá; művészileg restaurálták (Heim hasonlata). Minden 
alkudozást kizár, s bár nem lázit a hellén-római társa
dalom rendje ellen, kovászt tesz belé... (Heim).

A törvény (a föltételes ígéret is az!) követel, az evan
gélium ajándékoz. Megkülönböztetésük a lutheri teoló
gia lényege! -  A törvény gátol, de nem változtatja meg 
szívünket-személyünket; az evangélium mássá tesz, erőt 
ad (Kunz). Korábbi kegyesség bűnnek bizonyul 
(Karner). -  Jézus nem „magyarázza”, nem „alkalmaz
za” „rugalmasan” Isten igényét kijátszva a törvényt, ha
nem a lényegét mutatja be (radikalizálja) -  és megtart
ja, betölti. Ebben ő az első! Az addig üres mérce Jézus 
engedelmességével (törvény alatt lett G 4,4), alázatával 
(a keresztig) és feddhetetlenségével (hamis tanuk kelle
nek; Pilátus) „tele lesz”, teljesül. Helyettes engedel
messég. Az addig alig érthető prófétai ígéretek edénye 
a Szolga szenvedésével konkrét tartalmat kap. Helyet
tes szenvedés. Az addig formális, vagy csak lélektani 
jelentőségű áldozati kultusz formái célt érnek. Jézus ál
dozatul adta magát. -  Az együttélési szabályok irányfé
nyei, jelei Isten királyságának. Jézus gyökeres törvény- 
értelmezése rámutat az alaptörvényre. „Mint az alkot
mány a törvények fölött, úgy áll a szeretet törvénye a 
parancsolatok fölött” (Jubileumsbibel). -  Az üres lég
ömb, érdekes formájú játék „lufi” a beléfújt levegőtől 
apja meg rendeltetésszerű formáját.

Ördögi kísértés, hogy „ha az Isten országában való 
megérdemelhetetlen részesedést Jézus megszerezte ne
künk, akkor mindegy, hogyan élünk” (Kunz), mert nem 
a bűnre, hanem a bűntől lettünk megváltva (Berg).

Izráel szívesen vette magára Isten igáját, csak nem 
mindig, nem egészen. Mi is így gondolkodunk: „Legyen 
Isten akarata, de maradjon helye a mi gonoszságunk
nak”. A „kis követelések” iránti hűtlenség meg fog szé- 
gyeníteni. Nagy a tanítók felelőssége, ha most rosszat 
igazolnak! De fontos a feladatuk és nagy a dicsőségük! 
Általuk tanítja Jézus az embereket! (Schlatter) -  An
nak nincs „kóser” és „tréfli”, aki mindig kósert eszik...

Nincs jogom szabadságra, hisz nem tudok vele élni.
TÉMA: Jézus páratlansága az is, hogy teljesíti Isten aka

ratát.
FELOSZTÁS: 1. Kijelenti nekünk (a törvényt) -  

prófétai-tanító hivatal; 2. Megvalósítja nekünk (az evan
géliumot) -  áldozó-papi hivatal; 3. megvalósítja bennünk 
(az új engedelmességet) -  uralkodó-királyi hivatal.

MAS FELOSZTÁS: 1. tartalmat ad; 2. mélységet ad;
3. érvényesít: Benne és bennünk.

Lehetséges úrvacsorái vonatkozás: Jön! Nemcsak a 
törvénnyel, hanem a megígért szabadítóként, eleget tett, 
hogy benned is beteljesedjék Isten akarata!

Imádsághoz: az Énekeskönyv könyv keddi imái. 
Ének: 258, 389; úrvacsorához 310,1.2.4.

Hivatkozások:

A. Mt-kommentárok: Lau,F.(Bibelhilfe...); Karner K.; 
Jakubinyi (rk); Schlatter, Ad.: Erláuterungen; Rienecker: 
Wuppertaler Studienbibel; Kunz (Stuttgarter Bibelhefte).
B. Bengel,J.A,:Gnomon.
C. Magyarázatos Bibliák: Stuttgarter Jubiláumsbibel; 
Sultgarter ErklarungsbibeJ; Szt.István Társulat: Biblia 
1954; 1976; Békés-Dalos: Újszövetség; Berg.H.: Was sagt 
die Bibéi in dér Sprache von Heute? Brockhaus (ed) 
Kommentár zűr Bibéi;
D. Gyakorlati művek: Karácsony S.: A Hegyi Beszéd;
E. Heim, K.: Die Bergpredigt Jesu;
F. Az egyház tanításából: Luthard: Kompendium der 
Dogmatik.

I)r. Zsigmondy Árpád * 3 * 3

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 
UTOLSÓ VASÁRNAP 

Jn 12,20-26

A vízkereszt utáni utolsó vasárnapnak éppolyan sa
ját és sorszámtól független jellege van, mint a Szenthá
romság utáni utolsó vasárnapoknak (a négy végső ese
mény halál, feltámadás, ítélet, örök élet; itt: Krisztus 
megdicsőülése-dicsősége).

Ezek a „görögök” -  nyilván .istenfélő” fél-prozeliták 
-  nem sajnáltak pénzt, időt, fáradságot; a túrizmus csak 
vele járó; ők imádkozni jöttek. És mi? -  Jézus híre 
elérte őket. Látni akarták. -  Jézussal lehet úgy találkoz
ni, mint Saul a damaszkuszi úton, de az a kiválasztott 
eszköz szolgálatba hívása. Jézust akarták látni a hagyo
mányos vízkereszti történetben komoly kereséssel a nap
keleti bölcsek, és meglátták, hogy a Gyermekre az Is
ten vezetése vigyáz. Jézust akarta látni, azt, aki a vám
szedők és bűnösök barátja, a népáruló-népnyúzó fővám
szedő Zákeus, nem szégyelve fára mászni, és új életet 
kapott tőle; Jézust akarta látni, azaz inkább valami cso
dát tőle Heródes Antipás, aki Heródiás lányának tán
cáért Keresztelő János fejét vétette; Jézus még kérdé
seire sem felelt semmit.

A páholyból kíváncsiskodóval, a megátalkodottal nem 
áll szóba. Fiilöp, aki az Atyát szerette volna látni, noha
3 évig járt Jézussal, (és nem ismerte föl), Fülöp, a ke
nyérfelelős, akinek csak görög nevéről tudunk, kettős 
anyanyelvűségével itt fontos közvetítő szerephez jut. Jé
zus helyzete kiéleződik: Jn 11,53; 12,9. Most itt az alka
lom a görög érdeklődőkkel elmenni, ahová zsidó ellen
ségei nem érnek utána vö, Jn 7,35. Fülöp kicsinek érzi 
magát, hiába urazzák Jézus tanítványát a görögök,- és 
Péter testvérének, a nála és Péternél régibb tanítvány
nak, (Jn 1,40) a szintén csak görög néven említett And
rásnak (falubelijének) szól. Fülöptől ezt megtanulhat
juk: ha nem bízol magadban, ha nem vagy biztos, ne 
szégyellj testvéri segítséget igénybevenni! -  Hogy Jézus 
kiment-e a „pogányok udvarába”, vagy már eleve ott 
volt és csak össze kellett hozni a görögökkel, hogy hoz
zájuk szólt a továbbiakban -  mintha János evangélista 
elfelejtette volna a történet elejét, az nem az öreg em
ber szavafeledése, hanem a lényegre törés!

Jézus „csakugyan” felismeri és megragadja az órát, 
De másképp! Az Atya neki szóló szava alkalom! Ó 
Izráel elveszett juhaihoz küldetett mások -  földi műve
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befejezéséig -  kivételek. A más akolbeli juhokat ké
sőbb hozza elő. Ha a világ megindult utána, a görögök 
is -  ez emlékezteti: „itt az óra, amiért küldetett". A kiút: 
a kereszt útja, Ő nem a népi-nemzeti kenyérosztó dia
dalmas messiáskirály. Ő az Emberfia. Egy az emberek 
közt -  de több; ember, amilyennek Isten akarta, az em
beriség megjelenítője és megsegítője, ahogy sejtették a 
keleti hitregék, -  a mennyei Emberfia, akit Dániel köny
ve ír le, akinek a fenevadak országlása után az örök 
királyságot adja az Öregkorú. Csak maga Jézus nevezi 
magát így, egyetlen ÚSz-i kivétel: István első vértanú 
utolsó szavaiban Dánielt, azaz Jézust idézi. A titokzatos 
Emberfia nevet már az ősgyülekezet elfeledte, Jézus az 
Emberfia megdicsőüléséről beszél. A „dicsőség" görög 
szava eredetileg elismerést fejez ki: valakinek a doxa-ja 
az, hogy ó az, ami; azt teszi, amit tesz; a héber szó, kábád 
(súlyt jelent, átvitt értelemben is) dicsőséget adni, vala
kit súlyának megfelelően komolyan venni.

Jézus egyéni mondatkezdő Amén-ja (más így nem 
beszél!) válasz az Atyának; a jánosi kettőzés esküt he
lyettesítő, szinte mágikus erejű Nu 5,22 szólásformára 
emlékeztet.

Az ókori ember szerint a csírázó mag elhal -  nincs- 
e igaza? Felszívódik! A halál vállalása az út a termés
hozó élethez. Jézus halálraszántsága nem a reményte
lenség jele, nem az ember dicsvágy hősiessége, Jézus 
szereti a világot, melyet Isten szeret (Jn 3,16) -  ez viszi 
a halálba, az igazi halálba: Istentől elszakadásba/ 
eltaszítottságba. -  Jézus nem lesz híres rabbi, nem lesz 
híres orvos, nem lesz csodatevő, nem lesz népvezér. Vál
lalja a bitófát -  és megszületik a gyülekezet, az anya- 
szentegyház, a hívő nép. Jézus halála, mint meg van 
írva, megváltó halál. (Nem őt váltotta meg a szenvedés
től!) Ó nemcsak az első nemzedéknek, a 12-nek és a 
70-nek de „a sokaknak” megváltója, nekünk is!

Az alapige levágott folytatása mutatja, hogy Jézus
nak nem könnyű, hiába Emberfia öröktől, valóságos em
ber is, lelke háborog és borzad. De az Atya iránti en
gedelmesség és az irántunk való mentő szeretet átsegíti. 
Es itt vízkereszt utáni utolsó vasárnap sajátos tárgya 
kerül elő. Vízkereszt: Jézus megkeresztelkedésekor min
den igazságot betölteni volt kész, közelebbről a És 53- 
beli szenvedő Szolga-Isten Báránya szerepét. Ezt Isten 
mennyei-szózattal igazolja a Vízkereszt utáni utolsó va
sárnap hagyományos evangéliuma szerint Péter, Jakab 
és János előtt a hegyen Jézussal megjelenik Mózes és 
Illés, a Törvény és a Próféták képviselői, és beszélik az 
ő „kimenetelét”. Ezt Isten ismét mennyei szózattal iga
zolja. Az exodus lehet halál, és lehet szabadulás-szaba- 
dítás. Itt a görögök előtt a földbe esett búzaszem útját 
vállalja Jézus. Ezt Isten -  immár harmadszor -  mennyei 
szózattal igazolja.

Jézus útja nemcsak az ő útja. A halálon át életbe 
menés nem az „aki mer, az nyer” felnagyítása hősi mé
retre. Jézus arra tanít, hogy aki önmagába, önérdekébe, 
öngondolataiba szerelmes, elvész; de aki mindezt kész 
félretenni, életet nyer. -  Sadhu Sundar Singh egy lámá
val ment a Himalájában; havas tájon kemény fagyban, 
s egy elalélt emberre bukkantak. A láma azt mondta: 
ha fölvesszük, magunk nem érünk célhoz. Sundar Singh 
mégis hátára vette és a teher alatt verejtékezve, veze
tőjétől lemaradva közeledett céljukhoz. Egyszer csak mit 
lát? Az előresietésben elfáradt láma leült pihenni -  és 
megfagyott, míg Sundar Singh a megmentettél hátán la
kott helyre ért.

A tanítvány önérvényesítése önmagát üressé Jeszi, 
munkáját lerontja, a gyülekezetét rombolja. Az ÉN a 
fő bálványunk, azt ledönteni -  a bűnös voltomban meg
érdemelt hóhérkötelet nyakamba, a keresztet vállamra 
venni -  ez az út a kegyelem trónja elé. Jézus igazságá
nak (alétheia, valóság) és kegyelmének tanúsítása, tanus- 
kodásánák (martyria) vállalása: az ő sírbahullása veté
sének szárbaszökkenése.

A tanítvány szolgál a Mesternek, engedelmeskedik, 
hallgat és tanul. Ez a régi világ normális erkölcséhez, a 
tudás tiszteletéhez és a tanítás hálára kötelező voltához 
tartozik. Jézus ezt kevesli; tanítványa kövesse az élet 
feladásában -  és követni fogja az élet elnyerésében. Az

ilyen tanítvány nemcsak a kereszt viselésében: jogsére
lemben, szenvedésben, gyalázatban osztozik Mesterével, 
Zsid 11,38, az Atya értékeli, becsüli az ilyet!

„Krisztust is, mint a búzaszemet, földbe teszik. De 
sírja már nemcsak a halál helye, hanem a változásé, 
Áldozatából termés nő a sokaknak. Ahol embereket táp
lál Krisztus ereje, ott áldozatkészség terem, erő a sze- 
retetre, hitbizonyosság, vigasz a halálban.” (Spieker) 

Úrvacsorái vonatkozás: A halálbaadott, megtört, ösz- 
szemorzsolt búzaszem -  bűnbocsánatot, életet és üdvös
séget kínál a magát halálra ítélőnek.

TÉMA: Krisztust az Atya a halálon át juttatja dicsőségé
hez-

FELOSZTÁS: Krisztus életsarjasztó halálvállalása

1. -  a teremtett világ rendje (példák alább!),
2. -  a megváltás csodája;
3. -  a tanítványok követendő útja (adalékok alább), 
ad 1. a szülés kockázata. Az ősi vadászat kockázata, a 
halászat, búvárkodás kockázata, a bányászat kockázata, 
harc a tűzzel, vízzel, ellenséggel; szembenállás az ural
kodó romlottsággal.
ad 3. misszió pogányok és újpogányok közt. Ének: 363, 
382; (Úrvacsorához 311).

Felhasznált irodalom: részben mint az előzőnél;
Schütz: Bibelhilfe..., Karner; Mátyás E., Burghart2; 
Gümbel: Stu.B-hefte; Spieker,R:Lesung für das Jahr dér 
Kirche3

Dr.Zsigmondy Árpád

ÚRVACSORÁI IGEHIRDETÉS

Balogh András zalaegerszegi lelkész igehirdetése 
a Soniogy-Zalai Egyházmegye LMK ülésén 

Iharosberényben 1993. szeptember 13-án 
Textus: 2Kir 5,14

Kedves Szolgatársak!
Sokszor elgondolkoztam -  és bizonyára ti is -  azon, 

hogyan lehetséges, hogy Krisztus evangéliumának olyan 
kevés hatása látszik az emberek életében. Pedig Pál 
apostol azt vallja: Krisztus evangéliuma az Isten hatal
ma és ereje. Akkor miért tapasztalják meg olyan keve
sen a saját életükben ezt az erőt? Miért hisznek olyan 
kevesen Jézus váltsághalálában? -  Nyilván elakad vala
hol a hit! De hol? -  Ezt szeretném vizsgálgatni Naamán 
gyógyulásának történetén keresztül.

1. A legelső ok, hogy az evangélium hatalma hatás
talan marad valaki életében: ha valaki nem veszi komo
lyan a bűnt! Biztosan mindenki ismeri Jézus mondását, 
hogy csak a betegeknek van szükségük orvosra... De 
aki nem tudja, hogy beteg; hogy a bűn egy halálos be
tegség, az nem is akar meggyógyulni. Hogy mennyire 
veszedelmes betegség a bűn, ezt szemlélteti Naamán ese
te.

A történetből tudjuk, hogy Naamán az arámok kirá
lyának hadseregparancsnoka volt. Nagyrabecsült, vitéz 
ember. Általa szabadította meg ez Úr Árámot az ellen
ségtől. Óriási karrier! Kevés emberről lehet ennyi szé
pet elmondani. Azt is tudjuk róla, hogy nemcsak a köz
életben sikeres, hanem otthon is megértő és jó felesége 
van. Tehát egy ritka szerencsés élet! De...! Bélpoklos 
lett! Iszonyú tragédia, mely az eddigi napsütötte életre 
árnyékot borít.

Nála is úgy kezdődött, ahogy általában szokott: kis 
fehér folt jelent meg valahol a bőrén. Erről csak ő tu
dott és el is lehetett titkolni. De nem sokáig. Orvoshoz 
fordul; mindent megpróbál. Hiába! A betegség lassan 
terjed és nincs segítség.

Ilyen a bűn is! Nem ott kezdődik a „bűn-betegség”, 
amit már mindenki lát. Hanem azon a kis folton a lel
künkön. Az a hibás cselekedet, mert azt még el lehe
tett titkolni, -  legalábbis egy ideig. Hiszen akkor már a 
fertőzés bennünk van, amiből ezután a látható seb ke
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letkezik. -  Természetesen, én feltételezem rólad, hogy 
nem loptál, nem éltél garázda vagy parázna életet. Ak
kor is megvan benned ugyanaz a bűn, amelyik egy má
sik embert a neveltetése vagy a környezete hatására a 
lopásig, házasságtörésig, garázdaságig juttatja el. Ahogy 
a bélpoklosság, a bűn is gyorsan terjedő betegség.

Először csak gondolatban játszom vele, majd csodál
kozva kérdezem önmagámtól: „Hogy tudtam én ezt 
megtenni?” -  Ráadásul, -  ahogy a bélpoklos, -  a bűnös 
ember is magányos lesz. Naamánt senki nem űzte ki az 
emberek közül. De ki az az őrült, aki egy bélpoklos 
társaságát keresi?! így történik ez a bűn esetében is.

Vagy még soha nem mondatta veled a lelkiismere
ted: „Ha valaki tudná, hogy én milyen vagyok igazából, 
akkor szóba sem állna velem!”? S védekezésül bezár
kózik önmagába az ember. Inkább magányossá lesz, csak 
ki ne tudódjon a „betegsége”.

Ugye, te is magadra ismersz Naamánban? Hiszen te 
is olyan valaki vagy, akiről sok szépet és jót el lehet 
mondani. Az emberek nagyra becsülnek, sokan talán 
irigyelnek is. Hiszen lelkész, felügyelő, presbiter, tisztes 
honpolgár vagy. De bélpoklos! És ez a két szó mindent 
megkérdőjelez. -  Vajon, nem mindjárt itt az elején akad 
el a hited? Egyszerűen nem hiszed, hogy az a kis bűn, 
ami benned van, halálos?!

2. Bár az is lehet, hogy már érzed a bűneid súlyát 
és szeretnél szabadulni, mint Naamán, de valahol má
sutt akad el a hited. De hol? -  Naamán, amikor már 
eljutott Elizeus prófétáig, Isten emberéig, akkorát csa
lódott, hogy majdnem visszafordult. Először azon döb
bent meg, nogy őt, a nagy államférfit és hadvezért, aki 
nem restelte felkeresni a prófétát, mégcsak személyesen 
nem is fogadja, hanem a szolgáját küldi és általa üzen
get. O nem ezt várta, hanem többet, nagyobbat. Az 6 
méltóságának, emberi pozíciójának megfelelő bánásmó
dot. S mert nem ezt kapta, megsértődött. Üzenet egy 
szolgán keresztül? Ez sok volt a hiúságának.

Még soha nem gondolkodtál el azon, hogy amikor a 
lelkészi hivatalodba beállít egy ember, hogy a bűneitől 
megszabaduljon, akkor nem a megfelelő bánásmódban 
részesül. Mert kiderül a számára, hogy Isten csak egy 
szolgáján keresztül üzen! Nem közvetlenül szól, hanem 
rajtad keresztül üzen. -  Nem ment el még a hivatalod
ból soha valaki csalódottan, mert ő egy nagy élményt 
várt, talán az Istennel való személyes találkozást, s ehe
lyett csak a te -  talán nagyon is jól ismert és szegényes, 
talán túlzottan Ószövetség-szagú -, beszédedet kapta? 
És talán azt gondolta vagy ki is mondta: „Én egy ér
dekes eset vagyok, velem tessék külön foglalkozni és 
ne ilyen tucat-módom!”

Vajon nem itt akad el, -  nálad és nálam -, nagyon 
sok ember hite?

3. Azután: A próféta üzenete is nagyon furcsa. Ös
szesen ennyi: Fürödj meg hétszer a Jordánban és meg
tisztulsz! Ez valóban hihetetlen. Éppen úgy, mint az az 
üzenet, melyet n^ked üzent az Isten, mert az is csak 
ennyi: Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz! Pe
dig hányszor megüzente neked is az Isten, hogy ott a 
golgotái kereszt, ahol lerakhatod a bűneidet, megtisz
tulsz.

De ez is ugyanolyan érthetetlen, mint a Naamánnak 
szóló üzenet, és mi is sokszor ugyanúgy reagálunk: „Én 
azt gondoltam...” Vajon nem az az evangélium erejé
nek, hatásának akadálya benned, hogy „én azt gondol
tam”?!

4. Naamán azért sem akarta megtenni Elizeus üze
netét, mert az túl egyszerű volt. Megfürdeni hétszer a 
Jordánban, ez semmi. És ettől fog 6 meggyógyulni? Ez 
szamárság. És már fordul is vissza. Ekkor jönnek a szol
gái és kérik: Uram, te nagyobb feladatot vártál és azt 
megtetted volna; akkor miért ne tehetnéd meg ezt a 
csekélységet, hogy megfürdesz és megtisztulsz.

Nem így van ez az evangéliummal is? Olyan végte
lenül egyszerű. Csak annyi, hogy higgyek? Higgyem, 
hogy Jézus halála az én összes bűn-betegségemre gyógy
ír? Higgyem, hogy Jézus feltámadása nekem is megnyi
totta a mennyek országát? Ugyan, ez túl egyszerű? Ilyen 
könnyű lenne az egész?

Tudod, mi a baj? Hogy a mi mai életünk olyan ret
tenetesen komplikált, hogy az egyszerűt már nem is his
szük el. Pl: egy lakáskérvény annyi hivatalon megy ke
resztül amíg elintéződik. Akkor hogyan lehetséges az, 
hogy az én végleges „öröklakásom” problémája csak 
egyszerűen úgy oldódik meg, hogy hiszek Jézus Krisz
tusban?! Ez valóban annyira egyszerű, hogy ezért ne
héz! Mondd, nem itt akad el a mi hitünk?

5. Naamán majdnem visszafordul. De az utolsó pil
lanatban mégis megteszi, amit a próféta üzent neki. 
Megmerítkezik a Jordánban és megtisztul.

Tudom, hogy sokszor eljutottál már odáig velem 
együtt: mindent megértettem, mindent tudok, ami a 
megváltással kapcsolatos. Hiszen ezt hallgattam kisgye
rek koromtól; ezt tanultam a Teológián; ezt hirdetem 
azóta, hogy felvettem a Luther-kabátot. Mégis, hány
szor előfordult már a szolgálati éveim alatt, hogy visz- 
szafordultam. Elmentem anélkül, hogy megtettetem 
volna a döntő lépést. Hogy őszinte hittel belekapasz
kodtam vojna Jézus Krisztusba. Hogy tényleg elhittem 
volna az Ó vérének megtisztító erejét.

Ma már tudom, hogy semmi másban nem hihetek. 
De ma is sokszor győz a küzdelemben az eszem, a lo
gikám. Pedig tudom, hogy a hitemtől függ az életem! -  
Ezen az úrvacsorán te is megtapasztalhatod, átélheted 
azt, amit Ézsaiás így mondott: „az ő sebei árán gyó
gyultunk meg” /Ézs 53,5/.

6. Még egy akadályról szeretnék említést tenni. 
Naamán, a gyógyulás után annyira Istennek szentelte 
az életét, hogy még tudni sem akart más istenekről,

, bálványokról.
Csak nagyon röviden: Nem akad el ott a hitünk, hogy 

amikor megkaptuk a gyógyulást bűneink sebeire, akkor 
úgy megyünk el az oltár elől, mintha csak a fürdőszo
bában zuhanyoztunk volna? Tudjuk, hogy kell a tisztál
kodás, hiszen autót szereltünk, vagy kapáltunk, vagy 
csak a prédikálásba izzadtunk bele. De azt is tudjuk, 
hogy holnap ugyanilyen „piszkosak”, bűnösök leszünk. 
És ezt el is fogadjuk! Egyszer úgy kellene felállnunk a 
golgotái kereszt tövéből, hogy valóban átadjuk az éle
tünket a Gyógyító Istennek, és akkor már nem akad el 
sehol a hitünk. Ámen!

Megjelent a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa kiadásában:

„hogy mindnyájan egyek legyenek”
50 éves

az Ökumenikus Tanács Magyarországon
című könyv (250 oldalon). Szerkesztette a Jubileumi 
Szerkesztő Bizottság. Elnöke dr. Hafenscher Károly. 
Tagjai: Benczúr László, dr. Bóna Zoltán, dr. Czeglédy 
Sándor, dr. Pásztor János
Ára: 400,- Ft. Kapható a MEÖT irodában, 1026 Buda
pest, Bimbó u. 127. és a protestáns (és evangélikus) 
irat terjesztésekben.

*

T arta lom jegyzékbő l: Illúziók nélkül -  élő reménységgel 
(Hafenscher)
L 1993 június 26. ünnepség igehirdetése és előadásai, üdvözlé
sek
U. Interjúk néhány kortárssal -  Amszterdam 1948 
IU. Jelentés az EVT I. világgyűléséről (Victor János, Nagy 
Gyula, Pákozdy László Márton, Ravasz László, Nagy Barna, 
Pap László, Szálló Éva, Dezséry László).
Függelék (szemelvények a következők tollából: Benczúr Lász
ló, Vajta Vilmos, Pósfay György, Nagy Gyula, Ordass Lajos, 
Ravasz László, Pap László, Nagy Bama).
Zárszó: A magyar ökumené a UL millenium küszöbén (Pász
tor)
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Gyülekezeti szolgálat 
-  lelkészi közélet

GYÜLEKEZETI MUNKATERVEZÉS

Utánamenni a kilencvenkilenc eltévedtnek..
Amikor az írástudók és farizeusok zúgolódtak Jézus 

viselkedése miatt, akkor példázatban tanított őket. A 
példázatban egy olyan gazdát mutatott be, aki otthagy
ja a kilencvenkilencet, hogy megkeresse az egy elve
szettet. Istennek az elveszett a legfontosabb, az, aki távol 
él az igazságtól, akinek nincs helyes ismerete az Istenről.

A népegyházak legnagyobb nyomorúsága, hogy a 
gyülekezeteknek csak töredéke tagja valóban a gyüle
kezetnek. Ezt fanyar humorral érzékeltetni is szoktuk. 
Amikor megkérdezik, hogy hány lelkes a gyülekezet, 
amelyben szolgálunk, akkor így felelünk: „ötven lelkes, 
a többi elérhetetlen...” Hozzá kell gyorsan tenni, hogy 
ez lehet, hogy nem is véletlen. A legtöbb esetben meg
figyelhető, hogy a lelkész minden energiáját leköti a 
gyülekezetnek az a része (töredéke), amely a gyüleke
zet magjának mondható. A vasárnapi istentiszteletek 
részvevőinek szűkebb köre igényli a délutáni istentisz
teletet is. Ők vannak ott a bibliaórán, az énekkarban, 
a szeretetvendégségeken, a kirándulásokon, a csendes
napokon, az evangélizáicón, jó esetben a presbitérium
ban, elsősorban őket látogatjuk, stb. Nem az a baj, hogy 
rájuk lehet számítani, hogy mindenben részt vesznek. A 
baj ott van, hogy a gyülekezet kisebb része felemészti 
az összes energiánkat, ami miatt sem erőnk, sem időnk 
nem marad azokra, akik Istennek legalább annyira fon
tosak, mint a gyülekezeti mag. Ezért is adtam ezt a 
kifordított címet gondolatébresztőmnek.

Sokan vannak a ránkbizottak között, akiknek utána 
kellene mennünk, de nem marad rájuk időnk, sem ener
giánk. Még szomorúbb, ha egyáltalán nem is gondolunk 
rájuk. Gyülekezeti munkatervezésnél meggyőződésem 
szerint az a legfontosabb, hogy lehetőleg az egész ránk 
bízott gyülekezetre, de mindenképpen a lehető legszé
lesebb körre gondoljunk!

1. Pontos adatfelmérés

Nyomorúságunkat jelzi, hogy a legtöbb gyülekezet 
létszámáról csak becsült adataink vannak. Küszködünk, 
vívódunk, osztunk, szorzunk, aztán a végén „saccolga- 
tunk”. Nem tudom, van-e a kollegák között olyan, aki 
pontosan tudja, hogy hány ember van rábízva.

Néhány éve egyik kollegánk nagy fejmosást kapott, 
mert a „szent népegyházi adatokat megváltoztatta”... -  
Védelmére legyen mondva, naivan azt hitte, hogy ezek 
tényleges adatok, amelyek évente aszerint változnak, 
hány keresztelés, és hány temetés volt a gyülekezetben.

A pontos adatfelmérés a legjobb kalkulációs elmé
lettel sem spórolható meg. Tordason és Gyúrón éppen 
ezen dolgozom -  rettenetesen nagy munka -. Egészen 
közel járok már a befejezéshez, és az már biztosnak 
látszik, hogy a mi gyülekezeteinkben nagyon mellésac- 
colnánk azzal az egyébként zseniális kulccsal, amit né
hány hónapja olvashattunk a Lelkipásztorban. (E sze
rint az utóbbi 10 év keresztelési és temetési adatainak 
átlagát kell 70-nel, az átlagos életkorral megszorozni.)

Ezzel az elmélettel Tordason több mint 850 evangéli
kusnak kéne élnie. (A népegyházi „szent” számunk is 
hosszú éveken át 666), a ténylegesen Tordason élő evan
gélikusok száma pedig 500 alatt van. Gyúrón is hasonló 
számok jönnek ki. A kalkulációs elmélettel 550 evangé
likusnak kéne lennie, ami szintén magasabb a 
népegyházi számnál (398), és lényegesen magasabb a 
tényleges számnál.

Félreértés ne essék, nem a kalkulációs elvet kritizá
lom, hanem azt szeretném hangsúlyozni, hogy a legjobb 
elmélettel sem lehet és szabad megspórolni a ránkbízott 
gyülekezet lehető legpontosabb feltérképezését.

Az adatok felmérését úgy készítem, hogy a gyüleke
zetét többször átfésülöm. Először az egynázfenntartási 
kartonokról, azután a keresztelési, a kornfirmációi, majd 
az esketési anyakönyvből, végül az önkormányzattól kért 
utcajegyzékből. így mindenki benne kell, hogy legyen. 
Az is, aki a gyülekezet területén él, az is, aki elköltö
zött, az is, aki más gyülekezetből gyülekezetünk terüle
tére költözött, sőt még azok is, akik más felekezetűek, 
de hozzánk akarnak tartozni. (Arra a praktikus dologra 
most még nem is térek ki, hogy az elköltözőiteket így 
át lehet jelenteni pontos lakcímmel a kollegáknak.)

Pontos adatnyilvántartással pillanatok alatt megtud
hatjuk, hogy pl. hány nyolcvan éven felüli, hány tizen
nyolcéven aluli, hány iskoláskorú, jubiláns konfirmandus, 
egyházfenntartási díjbeszedő, vagy presbiter van a gyü
lekezetben. Jó munkatervet enélkül nem lehet készíteni.

Amerikában olyan tagnyilvántartó könyveket láttam 
az evangélikus gyülekezetekben, ahol minden tagról 
(ahol egy családból többen is gyülekezeti tagok voltak, 
ott a családtagok együtt szerepeltek) színes fénykép, 
alatta pontos név, cím, telefonszám szerepelt, és ilyen 
könyvecskéje minden gyülekezeti tagnak volt. Így min
denki tudhatta, ki tartozik  gyülekezethez.

2. Csecsemőtől aggastyánig

A lelkészi munka nagyszerűsége, ugyanakkor nehéz
sége abban van, hogy gyülekezeteink közösségébe min
denféle korú ember tartozik. Az magától értődő, hogy 
minden korosztályhoz másként kell közeledni, hisz más 
a gondolatvilága, érzelmi és értelmi fejlettsége, érdeklő
dése, öröme vagy bánata. Ha őszintén megvizsgáljuk 
egyházi életünket, akkor szembetűnő, hogy milyen 
sokmindenre nem gondolunk.

Például a csecsemőkre, illetőleg a szüleikre. Kisegyhá- 
zaknál magától értődő, hogy a gyülekezeti helyiségek 
között van olyan, ahol például tisztába lehet tenni egy 
bébit. Még a nagyobb áruházakban is gondolnak arra, 
hogy a legkisebbek részére kis játszósarkot alakítsanak 
ki, és gyermek felügyeletet tartanak, hisz az anya így 
könnyebben tud vásárolni. Milyen sok kismama, alá 
benne élt a gyülekezetben ifjúsági tagként, nem tud 
résztvenni istentiszteleten, mert nem is gondolunk rá
juk. Pedig mi nem olcsó árucikket forgalmazunk.
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A kisgyermekes szülők egy fokkal jobb helyzetben 
vannak, de csak eggyel. Több gyülekezetben a gyermek
bibliakört az istentisztelettel párhuzamosan tartják, hogy 
az édesanya és gyermek együtt jöhessen a gyülekezet
be. Jó, hogy ez így van, figyeljünk rá. Arra azonban 
nem igen láttam evangélikus gyülekezetben példát, ami 
a kisegyházakban nem ritka, hogy az istentiszteleten való 
részvételre is igyekeznek praktikusan szoktatni a gyer
mekeket. A kicsi gyermekek hangszigetelt üveggel levá
lasztott helyiségben vannak. Mindent látnak, hangszórók 
segítségével mindent hallanak, de másokat nem zavarnak.

Többet tehetnénk az idősekért, a betegekért is, akik szí
vük szerint ott lennének a templomban. A kisegyházak
ban, és főleg a pietista gyülekezetekben nagy hagyomá
nya van annak, hogy az igehirdetést megnószalagra ve
szik és a betegekhez eljuttatják. Ugyanezt meg lehetne 
tenni akkor is, ha a lelkész a prédikációját mondjuk 
legépelné, és esetleg indigóval több lapot fűzne a gép
be. (A technika újabb csodáiról, a számítógépről és a 
fénymásolóról most nem is szólok.)

Még egy csoport van, akikre sajnos keveset gondo
lunk, akikről említést kell, hogy tegyek. Ezek pedig a 
fogyatékosok. Van egy rokkant bátyám, aki tolókocsi
ban kell, hogy élje az életét. Bizonyos dolgokat rajta 
keresztül is látok. Egyházunk hosszú ideig fennen hir
dette, hogy a diakónia egyháza, de a szemléletünkben, 
gondolkozásunkban ennek nem sok nyoma van.

Szülőfalumban, Lajoskomáromban decemberben két 
nagyszerű egyházi épületet adtak át, egy öregotthont, 
és egy úi parókhiát gyülekezeti teremmel. Sajnos, mind
egyik többlépcsős, a mellékhelyiségekben a kapható leg
keskenyebb ajtó. Egy rokkant a kocsijával ha akarna, 
sem tudna bemenni. (A terveket valószínűnek tartom, 
hogy átnézte és jóváhagyta az egyház erre illetékes szer
ve.) Hogy a jót se hallgassam el, nagy örömmel töltött 
el Piliscsabán a Bételben, hogy a templomhoz toló
kocsisoknak egy feljárót is terveztek. Ez elsősorban nem 
pénzkérdés.

Most figyeljünk azokra, akiket szeretnénk elérni, csak 
azt nem tudjuk, hogy hogyan.

A középkorúak hiányoznak a leginkább templomaink
ból. Nekik van a legkevesebb idejük, és sajnos ők kap
ták a legnagyobb adag „egyházellenes, illetve ateista szé
rumot”.

Az ő elérésükre három utat látok:
a. Gyermekeiken keresztül
Szervezzünk minél több olyan alkalmat, ahol a gyer

mekek szolgálatot végezhetnek, szerepelhetnek. (Tan
évnyitó, tanévzáró, anyák napi, családi, különböző ün
nepekhez kötődő istentiszteletek, színdarab előadás, 
gyermekénekkari bemutató, bábjáték, gyermekbiblia- 
körösök alkotásainak kiállítása, stb.)

b. Apró segítséget kérhetünk tőlük
Jézusnál lenyűgöző, hogy milyen tapintattal fordul az 

emberek felé. Ahogy például Pétert megközelíti. Ami
kor mossa a hálót a parton, megkéri egy kis segítségre. 
Megkéri Pétert, hogy hadd tanítson a csónakjából. Ez 
nem nagy dolog, ebbe belemegy Péter. Jézus nem ek
kor mondja neki, hogy evezzen a mélyre, mert valószí
nű, hogy Péter ekkor még nem hallgatott volna Jézus
ra. Viszont ezen a kicsinek tűnő szívességen keresztül 
Péter alkalmat kapott arra, hogy hallgassa az örömhírt. 
A hallott ige készíti elő a következő lépést. Keresni 
kell ezeket az alkalmakat. Én a templomrenoválásnál 
lepődtem meg, hogy az emberek mennyire meg tudnak 
mozdulni, ha a segítségüket kérjük. Ugyanakkor arra 
nagyon kell ügyelni, hogy nem szabad túl nagyot lépni. 
A másik, amire nagyon kell ügyelni, hogy kénünk, de 
ne parancsoljunk, várjunk, de ne elvárjunk. (Sokmin
denre megkérhetők az autósok, fuvarozók, kőművesek, 
kereskedők, szabók, az óvónők, tanárok, az egyedül le
vők, a gyesen levők, aki kaszálni tud, aki ablakot pu
colni, stb. -  valójában mindenki.)

c. Indirekt módon
Vannak emberek, akik nehezen nyílnak meg, ha gyü

lekezeti megmozdulásokról van szó. Pontosan nem tu
dom, hogy mi az oka, de úgy látom, hogy a lelki dol
gok életünknek nagyon intim szférájába tartoznak. A 
sok tekintetben megközelíthetetlennek tűnő emberek is 
elhívhatók kulturális rendezvényekre (pl. hangverseny
re, családi, kirándulásokra, ismeretterjesztő vagy érde
kes élménybeszámolókra, sporttal kapcsolatos alkalomra.)

Szervezzünk minél több és minél többféle alkalmat, 
ezekre az emberekre is gondolva! Bizonyos, hogy ol
dódni fognak, és egyre közelebb kerülhetünk mi is hoz
zájuk, ők is hozzánk, de a legfontosabb, hogy remény
ség szerint az ügyhöz is.

A nyugdíjasok találhatók meg leginkább a gyüleke
zetben. A nyugdíjba menetelt nagyon sokan traumaként 
élik meg. Úgy érzik, feleslegessé váltak, érzik erejük 
fogyását. Sokan szinte kivirágoznak, amikor a gyüleke
zetben megbízatást kapnak. Az idősek szenvednek ta
lán leginkább a társtalanságtól. A korosztályuk egyre 
fogy, sokuknak élete társa is meghalt. Akár önállóan, 
akár családtagjaiknál élnek, legtöbbjük magányos. Éhez
nek az emberi kapcsolatokra, beszélgetésekre. Ok gon
dolnak legtöbbet az elmúlásra, a végső dolgokra. Gyü
lekezeti munkatervünk kialakításakor gondoljunk rájuk! 
Nagyon örülnek, ha rájuk nyitja valaki az ajtót, meg
hallgatja őket.

3. Istennek a szivárvány minden színe kedves

Az embereknek sajnos csak nagyon ritkán. Focimecs- 
cseken a „zöld pártiak” összecsaphatnak a kékekkel, 
vagy a lilákkal. Kívülről ez komikus -  vagy inkább szo
morú -. Egy dolgot tartok csak szomorúbbnak, hogy 
ilyen harcok az egyházban és a gyülekezetekben is van
nak. A különbség talán csak annyi, hogy nem zászló
rúddal, hanem bibliai igékkel döfnek az emberek 
egymásba. A legtöbb ember csak egyfajta színben tud 
gondolkozni, csak egyfajta felfogást tud elfogadni. Ezért 
ismétlődik újra és újra a korintusi probléma. Sok gyü
lekezetét osztanak meg a kegyességi, etnikai és kultu
rális színek. Meglátásom szerint a legtöbb gyülekezet 
sokszínű, hisz többféle hatás alakította, formálta, több 
lelkész hirdette ott az igét. Bizonyos fokig más nyelvet 
is beszélnek ezek a különböző színek. Viszont nagyon 
szomorú, ha a lelkész is beáll a pártoskodók közé, vagy 
ha esetleg maga viszi az egyik zászlót...

A számítógépemben van egy kalkulátor, ami többfé
le számrendszerben tud számolni. Egyetlen gombnyo
mással át lehet váltani a tízes számrendszerről nyolcas
ra, kettesre, vagy tizenhatosra. Akár művelet közben is 
lehet váltani, hisz az eredmény nem változik, csak a 
külső formája. De ha nem tudom, hogy hányas szám- 
rendszerben van az a szám, illetve ha mondjuk egy nyol
cas számrendszerben megadott számot tízesben olvasok 
le, akkor biztos, hogy rossz eredményhez jutok. (A 17 
pl. 16-os számrendszerben 11, 8-asban 21, 2-esben 10001. 
Ezt tízes számrendszerben olvasva, a valós értéktől elég 
messze kerülhetünk.)

Pál apostol tudott többféle rendszerben gondolkodni. 
Tudott zsidónak zsidó, görögnek görög lenni. Teológi
ailag másként fogalmazott a zsidók között, mint görög 
területen, de úgy, hogy a tartalom, az üzenet mégis 
ugyanaz maradt. Róma 14,13-19-ben a bálványáldozati 
hús körül támadt vitában mindkét fél elképzelését is
meri, mindkettőben látja az értéket, és nem teszi le 
egyik vagy másik mellett a garast, hanem a fontosabbra 
mutat, hogy a gyülekezet ne botránkoztasson. „Vigyázza
tok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek.”

A gyülekezeti munkatervezésnél ne csak az a szín 
legyen kedves, amely nekünk a legjobban tetszik. Gon
doljunk azokra is, akiket esetleg éppen a mi színünk 
zavar! (Nem akarom azt a szót használni: irritál.)

Nem az a feladatunk, hogy a magunk kegyességére 
formáljunk embereket, vagy gyülekezeteket, hanem hogy 
az igével tápláljuk őket. Egy számomra nagyon kedves 
lelkész mondta nagyon szellemesen: „Hívj bátran ven
dég hirdetőt, mert ha jobban prédikál, mint te, legalább 
hallanak egy jó prédikációt, ha meg rosszabbul, akkor 
meg jobban megbecsülnek...”
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Hívjunk bátran vendégeket, akár vasárnapra (ami 
nem könnyű) akár hétköznap, délelőtt vagy délután, is
tentiszteleti alkalomra vagy szeretetvendégségre, evan- 
gélizációra vagy előadásra! Hisz mindegyiken keresztül 
megszólíthat embereket az Isten.

4. Minél több pilléren

Munkatervünk készítésénél nem csak az a fontos, 
hogy megbízható információnk legyen a gyülekezetről, 
hogy minél többekre gondolva tervezzük és tartsuk al
kalmainkat, és nem csak a közösséggé formálódást kell 
munkálni, hanem nagyon fontos az is, hogy a szolgálat
ban minél többen vegyenek részt. Küzdeni kell az ellen 
a rossz elképzelés ellen, hogy a pap a mozdony, amely 
húzza az egész szerelvényt. A gyülekezetben minél töb
ben munkálkodnak, annál több készül.

A társadalomban privatizálnak sokmindent, hogy az 
anyagi javaknak gazdája, felelőse legyen. Mindennél fon
tosabb, hogy a gyülekezetben is legyenek a részfelada
toknak felelősei. A presbitériumoknak munkatársi kö
zösségé kell válniuk. Minden épületnek lehetne például 
felelőse, minden munkaágnak gazdája. Lehetőleg minél 
több területen vonjuk be a gyülekezet tagjait a közös 
munkába. Szolgálati lehetőség van bőven, a hitoktatás
tól a bibliakör vezetésig, a látogatástól a beteggondozá
sig, a szeretetvendégségek előkészítésétől a hívogatásig, 
a gyülekezeti körlevelek kihordásától az iratterjesztésig, 
a zenei munkától takarításig.

(Elhangzott Gyenesdiáson az 1993. szeptemberi lelkészkonferencián)
Szemerei János

Gondolkozzunk együtt istentiszteleti életünk megújulásáról!

Sok szó esik napjainkban egyhá
zunk ébredező missziói felelősségé
ről. Meggyőződésem, hogy ennek 
szerves részeként el kell kezdenünk 
a közös gondolkozást és munkát is
tentiszteleti életünk, liturgiánk, 
Ágendánk megújításáról is.

1963-as Ágendánk 1986-ban meg
jelent revideált kiadása tett már bi
zonyos lépéseket ebbe az irányba, de 
az azóta bekövetkezett óriási törté
nelmi, egyháztörténeti változások 
sürgetővé teszik az újabb lépéseket. 
Tudom, egy új Agenda kiadása több 
éves kemény munkát követel, de ta
lán éppen a „Lelkipásztor” lehetne 
az a fórum, ahol a műhelymunka 
egyes darabjai már menet közben 
közkinccsé válhatnának.

Különösen is gondolok Ágendánk 
imakincsére, mely egyrészt óhatatla
nul magán hordozza az elmúlt évti
zedek szellemi, lelki korlátáit, más
részt sok esetben időtlen dogmatikai 
sterilitása alkalmatlanná teszi aktuá
lis missziói küldetésünk betöltésére. 
Komolyan kellene végre vennünk, 
hogy a megváltozott történelmi hely
zetben istentiszteleteink missziói esélye 
és felelőssége igen megnőhet! Napjaink
ban, sok helyen, hála Istennek, nem
csak a „beavatottak” törzsgyülekeze
te ül a templompadokban, hanem 
kereső, érdeklődő „kültagok” is be
tévednek. S hogy mindez számukra 
csak „futó kaland” lesz csupán, vagy 
talán lelki otthonra, közösségre ta
lálnak, az többek között azon is mú
lik, hogy mennyire nyitott, érthető 
az egész istentisztelet menete.

Ebbe az irányba már az 1986-os 
Agenda is megtette az első lépése
ket, például a kyrie és a kegyelem
hirdetés bevezető mondataival. De 
ugyanígy fontos lenne az istentiszte
let elején egyfajta hídverés a profán 
és szent világ között. Több gyüleke
zetünkben jól bevált, hogy a lelkész 
az istentisztelet elején köszönti a 
gyülekezetét, segít bevezetni őket az 
istentisztelet menetébe, és a hirde
téseket is elmondja. Ezzel az a ve

szély is megszűnik, hogy a hagyo
mányosan az igehirdetést követő hir
detések „töröljék” a prédikáció re
mélt hatását. Nehéz ugyanis tovább
gondolni az ige üzenetét, ha perce
ken belül már az adakozók nevével 
és az adományok összegével kell 
„szembesülnünk”. Izgalmas kérdés a 
csend szerves beépítése az istentisz
telet menetébe, hiszen sokak számá
ra talán ez lehetne az egyetlen hely 
az elcsöndesedésre. Mindezt segít
hetné a valóban szolgálni akaró 
musica sacra.

Ugyancsak fontos lenne a minden 
magyarázatnál többet mondó szim- 
bólikus cselekedetek újra felfedezé
se az istentiszteleti életben, ilyen pél
dául a lelkész térdeplése az oltárnál 
az imádkozó részeknél.

Misszió szempontból legfelelősebb 
szolgálataink a kazuális alkalmak, 
amikor valóban szekularizált embe
rek tömegeit érhetjük el. De vajon 
valóban elérjük-e őket? Íme, néhány 
„riasztó” példa Ágendánkból:

Vajon mit jelenthetnek szülők
nek, keresztszülőknek ezek az ima
részletek keresztelési liturgiánkból: 
„Mindenható örök Isten, aki... Jézus 
Krisztus által üdvösséget szereztél: 
áraszd reá Szentlelkedet... hogy el
lenálljon a bűnnek és minden kísér
tésnek... örömmel szolgálja ember
társai javát...”

Vajon sikerül-e az isteni hullám
hosszra hangolni azt az esküvői párt, 
akit ezzel a zsoltárral köszöntünk: 
„...vigadozzunk üdvösségünk kőszik
lájának...”

Vajon igazán vigasztalást kap a 
Biblia szókincsétől messze szakadt 
gyászoló tömeg (vigyázat, legtöbb te
metésünkön nem beszélhetünk gyü
lekezetről és gyülekezetnek!), ha ezt 
hallja a nyitott sírnál, a hantolás drá
mai pillanatai előtt: „...Jézus feltá
madt megigazulásunkért...” majd 
„Dicsőség az Atyának...” s végül 
„...az Úr világosítsa meg az ő arcát 
(vagy orcáját!) terajtad...”? Tudom, 
számunkra drágák ezek az ősi bibli

ai kifejezések, de volt-e már bátor
ságunk s főleg missziói felelősségünk 
és szeretetünk megkérdezni Fülöp 
segítőkész őszinteségével: „Érted, 
amit olvasol?” ...amit olvasok Ne
ked?!

Istentiszteleti, liturgikus szolgála
tunkból sem hiányozhat az empátia 
felelős érzése. Éppen ezért kénysze
rülök sokszor módosítani az össze
függésekből kiszakított, önmagában 
érthetetlen oltári igéken. Mi a cé
lunk ezekkel az igékkel? Megerősí
teni a hallgatókat abban, hogy ezt a 
könyvet úgyis csak a papok értik, 
vagy legalábbis magyarázzák? Elri
asztani akarjuk őket az önálló bib
liaolvasástól , vagy éppen „étvágyat” 
akarunk csinálni hozzá? Ilyen misz- 
sziói szempontból is át kellene vizs
gálnunk teljes perikóparendtinket épp
úgy, mint az introitus zsoltárok ne
megyszer teljesen „kánaáni nyel
vét”... Csak egy kiragadott példa er
re a Szentháromság ünnepe utáni 21. 
vasárnap bevezető zsoltárából: „Tel
jes szívvel esedezem orcád előtt... a 
te bizonyságaidhoz térítettem lábai
mat...”

Ugyancsak közös gondolkodást és 
munkát igényelne az Ágendánkból 
teljesen hiányzó, de missziói szem
pontból kulcsfontosságú alkalmak li
turgikus rendjének megformálása. 
Gondolok elsősorban a gyermek- és 
családi istentiszteletek rendjére, vagy 
az új körülmények között, hála Is
tennek, újra sokfelé lehetséges tan
évnyitó és tanévzáró istentiszteleti al
kalmakra...

Csak néhány területet érintettem 
azzal a nem is titkolt „provokatív” 
szándékkal, hogy Szolgatársaimat 
együttgondolkodásra és együttmun- 
kálkodásra kérjem. Várjuk a továb
bi véleményeket, ötleteket, friss 
imádságokat, melyek máris gazdagít
hatják istentiszteleti életünket, lelké- 
szi szolgálatunkat!

Gáncs Péter
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Mit jelent ma Magyarországon történelmi egyháznak lenni?
-  Elhangzott a Borsod-Hevesi egyházmegye LMK-ülésén -

Bevezető áttekintés
Elöljáróban felsoroljuk azokat a hazai egyházakat, 

amelyeket újabban ismét „történelmi egyháznak” ne
veznek. Ezek: a római katolikus (latin+görög szert.), a 
református, az evangélikus és az ortodox (:5 nyelvi cso
portban). Önállóan szerepel még az unitárius egyház, 
de ezt -  különböző okoknál fogva -  a felsorolások ál
talában nem említik a „történelmi egyházak” között.

Ezek az említett egyházak nem „államegyházak”, 
nem „népegyházak”, és nem „szabadegyházak”; nem is 
egyszerűen csak „szolgáló egyházak”; sőt: állandó ön
kontrollra van szükségük, hogy ne legyenek „kiszolgá
ló” egyházak se!

A hazai egyházaknak, keresztyén felekezeteknek, val
lásoknak, vallásbölcseleti rendszereknek, és egyéb 
kultuszjellegű szerveződéseknek1 működési közege: a ga
rantált ideológiai semlegesség, tehát: az államhatalom 
tanítási rendszerüket nem vizsgálja, belső életükbe be 
nem avatkozik.

Valószínűleg csak jobb híján használják a „történel
mi egyházak” megjelölést, mert több szempontból ez 
sem a legmegfelelőbb. A „történelmi egyházak” megje
lölés mellett, egyidejűleg ismét használatban van a 
„szekta” megjelölés; azonban itt kell megjegyeznünk, 
hogy e kifejezésnek bizonyos fokú bántó, megbélyegző 
„éle” van, és legfeljebb csak a nem történelmi egyhá
zak egy részére alkalmazható. Helyesebb megjelölésük 
lenne: „kisegyház”, „szabadegyház”, „felekezet”, „egy
házi közösség”...

Mindenféle egyház, minden ilyen jellegű közösség, 
társulás kimondottan, vagy ki nem mondottan, „misz- 
sziói” céllal, tanítása népszerűsítésének és terjesztésé
nek a feladatával működik nálunk is. Igyekeznek dina
mikusan élni az ideológiai semlegesség közegében, a 
megváltozott politikai-társadalmi viszonyok között. Cél
juk: az egyén, minél több egyén megnyerése, „beszer
vezése”, tanításuk követésére. Politikai kritérium: nincs, 
az államhatalom tanításukkal szemben: semleges. Misz- 
sziói lehetőségüket a közömbösök, az agnosztikusok, a 
marxi-lenini ideológiából kiábrándult, életvitelüket re
videáló ateisták, és -  nem utolsósorban! -  a történelmi 
egyházak hívei jelentik. Az nem érdekes, hogy az egyén 
„honnan ion” , csak az, hogy .jöjjön hozzájuk!" Mani- 
puláltan használják ki sokak transzcendencia utáni vá
gyát, éhségét, hittani-vallási tájékozatlanságát. Ezeket sa
játos tanításaik propagálásával, és kínálásával akarják 
„kielégíteni”! ... Immár „szabad vadászterületüknek” te
kintik az országot, a benne lévő, történelmi egyházak
kal együtt; a gátlástalan „lélekhal úszásban”, az agyafúrt 
„tagtoborzásban”! ...

I. KIHÍVÁST! (: jelentkeznek a problémák és veszé
lyek!)

A hazai történelmi egyházakat érintő kihívásokat 
azonban nem lehet mindenestől a legutóbbi néhány év
ben jelentkező „egyházi zűrzavarra” visszavezetni! Er
ről majd később, röviden külön kell szólnunk.

I/A. -  Egyházi részről ezek a kihívások a történelmi 
egyházak organizmusát érintik!

Mielőtt erről szólnánk, legalább röviden, csoportosít
va, tekintsük át ezeket az alakulatokat, jelezve, részben 
azt, hogy itt -  a terjedelem miatt -  részletes felsorolá
suktól el kell tekintenünk, részben pedig azt is, hogy -  
ugyancsak a terjedelem miatt -  tanításuknak, program
juknak még nagy vonalakban történő felvázolását is, 
mellőznünk kell...
a) Evangéliumi szabadegyházak;

(pl.: Dunaföldvári Őskeresztények -
„Nevenincs Szekta”),

b) Evangéliumi mozgalmak (: többé-kevésbé 
képlékeny állapotban)?
(pl.: Bokor-mozgalom,

Hit Gyülekezete;
Taizéi közösség, ...) 

cl Jehova Tanúi;
d) Szinkretista vallási közösségek;

(pl.: mormonok (Ut.Napok Sztj. Egyh.,)
arany rózsakeresztesek, 
scientológusok (Mo-i Sc.Egyh.,) 
moonisták (Egy.Egyh., Són 
Myung Moon),
transzé.meditáció (M.Mahesh jógi), 
New Age; ...

e) Keleti vallások;
(pl.: mohamedánok (5 önálló? közösség),

buddhisták (5 önálló? közösség),
Krisna tudatú Hívők Közössége, ...

f) Egyéb közösségek;
(pl.: Boszorkányok Szövetsége „(„Egyh.?”),

Magyar Vall. Közösség (Ősi magyar 
hit),
Bár Szegeden „egyházként” működik, 
táncosnői: Isis „papnői”?

A felsoroláshoz tartozik annak megemlítése, hogy az 
(a)-(f) kategóriákban 1993 február 26-án 54 bejegyzett 
szerveződés szerepel, (Egyázak Magyarországon 1992 c. 
füzetben: még csak: 46), és ebből 44 kért állami támo
gatást, amelyet az Országgyűlés az ún. „B”-variáns sze
rint szavazott meg. Ennek értelmében 4, ún. „destruk
tív szekta” nem kapott állami dotációt a folyó eszten
dőre. Ezek: a Jehova Tanúi, az Egyesítő Egyház, a Ma
gyarországi Szcientológiai Egyház, és a Magyarországi 
Krisna-tudatú Hívők Közössége. Bennünk bujkál a kér
dés: a bőséges „választékból” csak 4 lenne ilyen!? ...

A tőlük eredő kihívások legfontosabb területei:
1) a tanítás (dogma -  „alépítmény”) 

(gyermekkeresztség, „beleszületett” 
egyháztagság ...)

2) liturgia
(érthetetlen, bonyolult felesleges... 
a templomi együttlét csupán a pap és a kántor 
„kétszemélyes produkciója” ...)

3) az egyházszervezet („felépítmény”),
(miért éppen ilyen kell, mint amilyen van?!; 
lelkészi/papi szóig., adminisztráció ...)

4) a történelmi egyházak egész létükkel, tevékeny 
ségükkel inkább taszítanak, mint vonzanak ... 
(nincs bennük „élet”, kiszáradtak, „merevek”, 
„unalmasak”, „lélektelenek”, ....
a hívek csak „fogyasztók” ...);

l/B. -  Politikai részről
Ezek a kihívások a történelmi egyházak organizáció

ját érintik!
1. Megnyerni a történelmi egyházakat, és velük 

együtt a tömegeket, egyes pártok politikájának, mint 
„szavazóbázist”, gondolva a közelgő, 1994-re, mint vá
lasztási évre;

2. Tudatos és szervezett visszaélés egyes keresztyén 
kifejezésekkel, szimbólumokkal;

(kereszt, Biblia, imádságok, igék „profanizálása”... 
egyes pol.-ideol.jelképek, jelvények használatának betil
tása folyamatban van -  a történelmi egyházak értékei
vel bárki, nyilvánosan, nyugodtan (vissza -)  élhet?! ...

3. Engedve a csábításnak: a történelmi egyházak ré
széről, ellenvélemény nélküli, aktív politizálás, a „kér. 
kurzus” kisértése; politikai rendszerek kritika nélküli, 
hűséges kiszolgálása; csendes, vagy zajos „asszisztálás” 
pártprogramok mellett, mint „segédcsapatok” ... ;

4 Különféle politiaki rendezvényeken a történelmi 
egyházak „ökumenikus szerepeltetése” -  kifejezetten 
pol. célzattal, az „egység”, a „támogatás” demonstrálá
sára ... (megemlítendő, hogy a hazai evangélikus sza
badegyházak az ilyen jellegű „ökumenikus szereplések
től” elhatárolják magukat!) ...
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5 Egyes pártok a „liberalizmus” jegyében támadják 
a történelmi egyházakat, és jogos igényeik kielégítése iránti 
törekvéseik kapcsán, igyekeznek azoknak „betartani” ...

II. ÉRTÉKHORDOZÁST  (nem vagyunk „feleslege
sek”!)

1. Nem elbecsülendő a történelmi folyamatosság, a 
történelmi múlt! Annak minden nyomorúságával, szen
vedésével, és minden eredményével, áldásával! A sza
badegyházaknál, kisegyházaknál elhalványult a történel
mi kontinuitás. A terhek és az értékek egymáshoz való 
viszonya az egyháztörténetben, és a mindennapi élet
ben realizálódik. A történelmi egyházaknak nem jel
lemzője az életidegenség, az aszketikus-exkluzív elzár
kózás, a „kívülről/felülről” jövő kritika minden ellen, 
ami „e-világi!” ...

Ami a miénk, magyar evangélikusoké, azt nekünk 
kell hordoznunk, megőriznünk, továbbadnunk! ...

2. Megbecsülni egyházunk sajátosságait! Megőrizni egy
házunk identitását, speciális lutheránus értékeinket! ...

3. Éppen a mi egyházunknak van „híd szerepe”: fő
leg a római katolikusok, anglikánok, metodisták felé! ...

III. FELELŐSÉGET! (figyelni! vigyázni! tenni!)
1. Figyelni a kritikára! A kritika: komoly önvizsgálat

ra, tartalmas eszmélődésre serkent! Baj van akkor, ami
kor már nem vagyunk a „tanulás állapotában”! Egész 
egyházunk helyzetét alapjaiban kell végiggondolnunk, 
tudatosan, tervszerűen! Régen elmúlt az a világ, amikor 
a lelkészek, papok a „mindet-tudás” pózából nyilatkoz
tak, megfellebbezhetetlen tekintéllyel!...

2. Figyelni a missziói alaphelyzetre! Teljes nyitottság, 
missziói dinamizmus, ügyes leleményesség kell, hogy jel
lemezze egész egyházunkat! ... Küzdenünk kell a meg- 
fáradás veszélye ellen! ...

3. Vigyázni egyházunk tanítására! A hitvallásosság 
nem lehet „lealkudható szempont”! Azzal még nem le
szünk „rokonszenvesebbek”, „korszerűbbek”, ha meg
csonkítjuk egyházunk tanítását! Természetesen, az egy
házon belül is van „tűréshatár”! Nemcsak az egyetemes 
papság elve a jellemzője egyházunknak, de pl. a tansza
badságnak is vannak egyházon belüli (:!) határai! A hit
vallásosság kontrollját a lelkészi karban, a lelkészi kar 
szolgálatba lépő tagjainál, és egész egyházunkban érvé
nyesíteni kell! ... Semmilyen tekintetben sem alkalma
sak sérült, elbizonytalanodott emberek a lelkészi szol
gálatra! ...

4. Vigyázni a toleranciára! A közönyösség, a hamis 
„ökumenizmus” csak álbékességet, hamis nyugalmat 
eredményezhet! A keleti vallásoknál, spekulatív irány
zatoknál világosan ki kell mondanunk: amit tanítanak, 
az mindenestől emberi spekuláció eredménye, és -  mint 
ilyen -  : bálványimádás! Ezekkel semmiféle közösséget 
sem vállalhatunk! Nem tehetjük meg nekik azt a szíves
séget, hogy gyülekezeteinkben nekik nevelünk moha
medánokat, buddhistákat, krisnásokat, ... stb! Velük az 
„ökumenizmus” elképzelhetetlen! ...

5. Tenni -  imádkozni ébredésért, megelevenedésért, 
megújulásért! A Szentlélek a történelmi egyházakban is 
működik! Ahol „ÉLET” van, onnan nem kívánkoznak 
el az emberek! Ne fogyjon el az ígeszerű, korszerű és 
időszerű mondanivaló a gyülekezetekben, ahol minden
ki „lelki otthonra” találhat! ...

6. Tenni -  dolgozni, azért, hogy a veszélylehetőségek 
a minimálisra csökkenjenek! Küzdeni a megfáradás, 
passzivitás veszélye, a „gettóveszély” ellen! ... Nem az 
„állagmegóvás” a feladatunk, hanem a meglévő kere
tek, formák, hasznos, értékes, élő tartalommal való meg
töltése! ...

Azt, hogy egyházunk hol, mikor, mivel és hogyan 
szolgál -  egyedül egyházunknak kell meghatároznia és 
eldöntenie! Itt is nagyon szükséges az egyházon belüli 
összhang! ...

Záró következtetés
Amikor a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló, 

1990/4. sz. tv. alapján jelenleg elismernek egy egyházat, 
akkor nem kell meghatározni, hogy milyen a tanrend

szerük; ezáltal bármely csoport, amely 100 személyt tö
möríteni tud, „egyházzá” lehet. A jelenlegi jogi rende
zésben ezért gondot jelent: ha vallási tételeket állami 
szerv nem mérlegelhet (különben ez a helyes álláspont!), 
akkor meg kell határozni a vallási tételek fogalmát. Ui: 
a törvény nem mondja ki, hogy a vallási közösségeket 
mi teszi vallási közösségekké?!? ...

A törvény eredeti változata -  emlékezünk erre! -  10 
személy esetén engedélyezte „egyház” alapítását, végül 
Tóth Károly akkori ref.püspök módosító javaslatát elfo
gadva, 100 személyben állapodtak meg az Országgyű
lésben.

Az európai összehasonlításban ez mindenképpen na
gyon alacsony „küszöb”: a cseheknél és a szlovákoknál 
pl. 10 000 tag szükséges az ilyen jellegű szerveződések
hez.

Több irányból jövő elképzelés és igény szerint szük
ségesnek látszik az említett, alapjaiban helyes törvény
nek bizonyos részleteiben történő módosítása (pl.: ma
gasabb „létszámküszöb”, vagy hosszabb idejű, hazai mű
ködés; az ún. humán erkölcsi minimumnak alapkövetel
ményként történő érvényesítése, az érvényes állami tör
vények és rendeletek pontos megtartási kötelezettsége; 
a tevékenység nem ütközhet a közegészségügyi, közren
di, erkölcsi normákkal ... stb.). A 18 éven felüli fiata
loknak a törvény jelenleg a szülőkkel szemben is bizto
sítja a vallásszabadságot. A mai, túlzó, liberális állapo
tot meg kell változtatni! Lelkileg és morálisan így nem 
esnek szét méginkább a családok?! ...

Az egyházak mellérendelt kapcsolatban állnak 
egymással; így előfordulhat, hogy 30 kis közösség lesza
vazhatja a nagy történelmi egyházakat, gyakorlatilag el
lehetetleníti azok működését! ...

Természetesen: a teljes lelkiismereti és vallásszabad
ság elvét és gyakorlatát valljuk, de: a már említettek 
miatt szükségesnek tartjuk e törvény mielőbbi, szaksze
rű, és alapos, legalábbis részleges átdolgozását! Igaz, 
hogy hozzávetőleges becslések szerint, az (a)-(f) kate
góriákban szereplő közösségek a lakosságnak csak kb. 
1% -át jelentik, de a már meglévő, permanens veszély
lehetőségek miatt, az átdolgozásra belátható időn belül 
sort kell kerítenie az Országgyűlésnek!*

Aki hallgat, és „várakozik”, az csak tetézi a bajt!

I)r. Barcza Béla 
Hatvan

1 A továbbiakban röviden „egyházak ...”
* Megjegyzés! A z  Országgyűlés 1993. márc.22-i ülése új képvise
lői indítványok napirendre tűzéséről döntött. Salamon László 
(MDF) indokolta 3 képviselőtársával együtt beterjesztett javasla
tát, a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény módosítá
sáról. Eszerint a jelenlegi szabályok túlzottan tág teret engednek 
a nemkívánatos folyamatoknak, alacsonyan szabják meg az egy
házak alapításához szükséges minimális létszámot; mindez a val
lási értékek presztízsét veszélyezteti, ezért a javaslat a vallási te
vékenység erkölcsi alapjainak pontosabb megfogalmazását szor
galmazza. 10 000 személyhez kötnék a jogi értelemben vett egy
ház elismerését, a másik feltétel pedig a szóbanforgó felekezet 
100 éves honossága lenne. Az indítványt a Parlament jelentős 
többséggel, és sürgősséggel tűzte napirendjére. (Magyar Nemzet, 
1993 márc. 23.) -  Mivel dolgozatom már korábban elkészült, ez 
az esemény már csak „jegyzetbe” kerülhetett!

A FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE

Bartus László: A Reménység Szigetétől a diszkriminációig (Ma
gyar Hírlap, 1993. febr. 22.)
Egyházak Magyarországon 1990., 1991., 1992.
(Műv. és Közokt. Min. tájék, fűz.)
elmer (Elmer István): Pénz és ellentmondások (Beszélgetés Lu
kács Tamással) (Új Ember, 1993. márc. 7.) 
haller (Haller Szilveszter): Fellépnek a veszélyes szekták ellen 
(Magyar Nemzet, 1992 okt. 5.)
Horváth Zsuzsa: Veszélyes-e a szekták terjedése? (Népszabad
ság, 1993. febr. 10.)
Ökumenikus Tanulmányi Füzetek: 2.- 1991. dec. Protestánsok- 
kisegyházak-szekták. 4.- 1992. dec. „Senki titeket meg ne tévesz- 
szen...”
Szabó Miklós: A szegény ember egyházai (Offenzíva a „szekták” 
ellen), (Magyar Nemzet, 1993. febr. 10)
Tóth László Levente: Szekták a lövészárokban. Politikai pártesz
közök vallási köntösben (Pesti Hírlap, 1993. jan. 18.)
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I

BOHUS IMRE és HAVASI KÁLMÁN

GYERMEKBIBLIAKÖRI TÉMÁK 1993/94. ÉVRE (2)
S. Meddig sántikáltok kétfelé?
lKirályok 18, 1-2; 17-39.
Megjegyzés: Salamon halála után Izrael országa két részre szakadt. Il

lés az északi országrészben, Izrael királyságában működött. Ákháb az 
Omri-dinasztia tagja volt. Felesége, Jézabel, tlruszi királylány, aki hazájá
ból magával hozta a Baál-kultuszt. Baál=úr; termékeny ség-isten volt. Ille
tékességét egy-egy táj felett képzelték el. (így sok Baált imádtak) -  Kármel 
hegye Izrael és Tírusz határán feküdt, a tetején mind Jahvénak, mind 
Baálnak volt oltára. Jahve oltárát Illés korára lerombolták .- A szövegben 
kétszer fordul elő a „sántikál” szó (21. és 26. v.). A Baál-papok kultikus 
tánca érdekes mozdulataival, meg-megbotló lépéseivel sántításra emlékez
tetett.

A 32. versben olvasható két véka 24 liter vetőmagot jelent.
A fő  mondanivaló: Istent csak teljes, meg nem osztott szívvel 

szerethetjük.
Nézőpont: Illés
A történet bevezetése:
Az Újszövetség utolsó könyvében elgondolkoztató és mellbe

vágó kijelentést olvashatunk: „Nem vagy sem hideg, sem forró, 
...mivel langyos vagy... kiköplek a számból (Jelenések 3, 15.16.) 
Múlt alkalommal beszéltünk már róla, ma pedig ismét hallanunk 
kell, hogy Isten nem hajlandó a szívünkön osztozkodni valaki 
vagy valami mással. Ő egész szívünket, minden szándékunkat, 
teljes életünket akarja.

A történet képei:
1. Izrael országának sú

lyos helyzete: szárazság és 
éhínség. Három év telt el 
így. Ekkor Isten megszólí
totta Illést és elküldte 
Ákháb királyhoz.

2. Illés és Ákháb talál
kozása: 17-19. versek.

3. Ákháb megcselekszi, 
amit Illés követel. A nép és 
Baál papjai a Kármel-hegy 
tetején vannak. Illés beszé
de: 21-25. versek.

4. Illés látja a Baál-pa
pok hiábavaló erőlködését, „sántikálását”. Gúnyolja őket. Szavai
nak értelme: vegyétek észre, hogy Baál nincs. Semmit sem tud 
tenni. Hiábavaló minden erőlködés, amely Baál létét akarja bizo
nyítani.

5. Közel a napnyugta, eljött az esti áldozat bemutatásának ide
je. Illés magához hívja a népet és újra építi Isten lerombolt oltá
rát. 12 kő Izrael teljes népét jelenti, mind a 12 törzset, (Izrael ki
rályságban 10 törzs él ekkor!) Az oltár körül árkot ásat, az oltáron 
elrendezi a fahasábokat és a feldarabolt bika húsát. Majd 12 vö
dör vizet öntet az oltárra, a fára, a húsra. Bizonyos abban, hogy 
Isten, aki él, nem ismer semmiféle akadályt.

6. Illés imádsága és Isten válasza: 36-38. versek.
7. Illés örömmel hallja a nép bizonyságtételét: „Az ÚR az Is

ten, az Úr az Isten!”
A történet megbeszélése:
Ismeritek a szót: „félszívű”. Mit jelent szerintetek, milyen 

ember jelzője lehet? Olyasvalakié, ciki semmit sem vállal, akinek 
a magatartásából hiányzik a határozott döntés. Istené csak az le
het, aki Isten mellett döntött. (Ezt a döntést pedig azért hozhatjuk 
meg, mert Isten már döntött mellettünk, amikor Jézust Megvál
tóként küldte világunkba.)

Aranymondás: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes erődből! SMózes 6, 5.

6. Te vagy az az ember!
2Sámuel 11; 12, 1-14.
Megjegyzés: Dávid bűnt követ el és igaz megbánás híján újabb 

bűnökkel kénytelen azt takargatni. A prófétai ige azonban lelep
lezi, amikor Nátán szavai szíven találják. -  Dávid bűnbocsánatot 
kap, de bűnének következményeit viselnie kell. -  Uriás (Urijjá): 
Jahve az én világosságom; Bétsabé: eskü lánya. Uriás idegen szár
mazású, de a zsidók Istenének tisztelője, Dávid testőre.

(A történet elmondásánál vagy felolvasásánál -  válogatott 
részleteket olvassunk fel -  legyünk tekintettel a gyerekek megér
tő és elfogadó képességére.)

A fő  mondanivaló: Csak az kap bűnbocsánatot, aki őszintén 
bánja bűnét; az őszinte bűnbánat pedig vállalja a bűn következ
ményeit.

Nézőpont: Nátán próféta
A történet bevezetése:
Emlékeztek olyan alkalomra, amikor egy bűnt, valamilyen 

mulasztást vagy rossz cselekedetet hazugsággal próbáltatok ta
kargatni? Sikerült így a dolgot rendbehozni? Mennyire nehéz volt 
a szívetek addig, amíg az igazságot ki nem mondtátok! Isten igé
jével nem egyszer arra kényszerít, hogy megnevezzük bűneinket. 
Ó ilyenkor is kegyelmes hozzánk.

A történet képei:
1. A hatalom mindig 

kísértéssel jár együtt. Aki
nek hatalma van, azt gon
dolhatja, hogy neki min
dent szabad. Ezért abban 
az időben, amikor a zsidó 
népnek királyai voltak, 
környezetükből nem hiá
nyoztak a próféták. A kirá
lyok felé ők hirdették Isten 
akaratát. így vigyáztak ar
ra, hogy a király ne éljen 
vissza hatalmával. Dávid 
király mellett így szolgált 
Nátán próféta.

2. Nátán Jeruzsálem utcáit járva észrevette, hogy kisebb cso
portokban valamit izgatottan tárgyalnak az emberek. Eleinte kép
telen volt megtudni ennek az okát. Csak hosszabb utánjárás árán 
tudta meg, hogy Dávid egy este palotájába vitette egyik testőré
nek, Uriásnak a feleségét, Bétsabét. Uriás a Rabbát ostromló had
seregnél tartózkodott ekkor. Egész Jeruzsálem arról beszélt, hogy 
Betsabé gyermeket vár.

3. Nátánt megdöbbentette a király felelőtlensége. Egyelőre 
nem volt alkalma, hogy beszéljen erről Dáviddal. Egy napon 
azonban megdöbbentő találkozása volt. A testőrök palotabeli 
szállásán megpillantotta Uriást, akit a király hazarendelt a hadse
regtől. Uriás nem ment haza. Nem akart könnyebben élni háború
ban lévő társainál. Nátán zavarát az is növelte, hogy a következő 
napokban többször találkozott a részeg Uriással. Megtudta, hogy 
Uriást szántszándékkal a király itatta le. Mi van itt? Mi a király 
szándéka? -  tépelődött Nátán. Á választ egyelőre nem találta meg.

4. Hetek múltak el. Uriás régen visszatért a hadsereghez. Egy 
nap, amikor a palotában járt, izzadt, poros hírnökkel találkozott, 
aki kisebb vereségről hozott hírt. Rabba városából kitörtek a vé
dők és néhány katonát megöltek. Uriást is. Nátán pontosan 
elmondatta a hírnökkel a harc körülményeit. Hirtelen világos lett 
előtte, hogy nem egyszerűen az következett be, ami ütközetben 
megtörténhet. A király keze is benne van a dologban. Dávid oka, 
okozója Uriás halálának!

5. Nátán most már nem hallgatott. Istentől erőt kérve, bement 
Dávidhoz, és elmondott neki egy történetet: 12, 1-4. A király ha
ragra lobbant és felkiáltott: 12, 5. Mire Nátán a királyra mutatott 
és ezt mondta: „Te vagy az az ember!” Te loptad meg, te ölted 
meg Uriást! Isten üzeni, hogy bűnödnek súlyos következményei 
lesznek életedben és családodban! Amit te titokban cselekedtél, 
azt Isten majd nyíltan teszi veled!

Dávid rádöbbent bűne súlyosságára és megbánta azt. Isten 
megbocsátott neki, de bűnének következményeit végig kellett 
szenvednie.

A történet megbeszélése:
Mondjatok néhány dolgot, ami nélkül lehetetlen élni! Való

ban, sok mindenre van szükségünk. A legszükségesebbek egyike 
az, hogy Isten megbocsássa bűneinket.

A Biblia egyik legnagyszerűbb üzenete, hogy Isten megbo
csátja a bűnt. A bocsánathoz azonban elengedhetetlen a bűn felis
merése, megvallása, megbánása. A magunk bűnét azonban na
gyon nehéz felismernünk, a másik emberét könnyebben 
észrevesszük. Isten igéjének munkája, ha igaz bűnbánatra jutunk.

Aranymondás: Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a ma
gad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? 
Máté 7, 3.



7. Én veled leszek!
2Mózes 3, 1-22
Megjegyzés: Mind a Hóreb, mind a Sínai-hegy egyformán sze

repel Isten hegyeként. Lehet, hogy a „Sínai” megjelölés az egész 
hegységet jelenti, a Hóreb pedig a hegységben egy hegycsúcs. -  
Az Ószövetség Isten helyett gyakran említi Isten angyalát, a tűz 
pedig Isten szimbóluma. -  Mózes kívánsága, hogy Isten nevezze 
meg magát, összefügg azzal az emberi vággyal, amely rendelkez
ni szeretne Istennel. Isten azonban nem szolgáltatja ki magát az 
embernek

A fő  mondanivaló: Isten nem hagyja magára az embert, ami
kor valamilyen feladat elvégzésére küldi.

Nézőpont: Mózes
A történet bevezetése:
Elkeserítő, amikor a házifeladatként kapott számtanpéldát 

nem tudjátok megoldani. Milyen gond a rosszul megírt dolgozat! 
Emberek belebetegednek a gondolatba, hogy olyan helyzetben 
kell eredményt felmutatniuk, amelyen képtelenek úrrá lenni. Is
ten sohasem ad erőnket meghaladó megbízatást. Ha valamit el 
akar végeztetni velünk, ahhoz az erőt és a segítséget is megadja.

A történet képei:

2.Mózes 3.1*22.

1. Mózes apósa bárá
nyait legelteti a Hóreb lá
bánál. A Hóreb Isten he
gye. Dél van, erősen tűz a 
nap, szinte izzik a levegő.
A bárányok körül járkáló 
Mózes hirtelen megmere
vedik, mozdulatlanná lesz 
és nem veszi le a szemét a 
hegy egy pontjáról. Meg
döbbentő dolgot lát: egy 
csipkebokor lángol, de 
nem válik hamuvá. „Ezt 
közelebbről is meg kell 
néznem”, -  gondolja -  és megindul a bokor felé.

2. Alig tesz néhány lépést, hangot hall. Nevén szólítja valaki. 
Önkéntelenül válaszol: „Itt vagyok!” Mózes továbbra is hallja a 
beszédet: 5-6. v. Mózes gyorsan szeme elé emeli ruháját, hiszen 
Istent nem szabad látnia. Mélységes félelemmel tölti el őt Isten 
közelsége.

3. Rémülete fokozódik, amikor megtudja, hogy mit kíván tőle 
Isten: 7-10. v. Egy gondolata van: meg kell szabadulni a 
megbízatástól, ó  gyenge minderre: „Ki vagyok én, hogy a fáraó
hoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból?” -  kiáltja. Ek
kor meghallja Isten bíztató ígéretét: ,,Én veled leszek!”

4. Mózes különböző érvvel próbál távolmaradni küldetésétől. 
Mindent megkísérel, Isten azonban nem enged. (Beszélhetünk ar
ról, hogy Isten nevét akarja tudni, így szeretne Isten fölé kereked
ni, hogy azután saját elgondolásátjuttassa érvényre. Megemlít
hetjük a 4. fejezetben szereplő csodákat, amelyek annak bizonyí
tékai, hogy valóban Isten kiválasztottja és küldötte. Szólhatunk 
utolsó menekülési kísérletéről, amikor a beszédben való járatlan
ságáról, akadályoztatásáról vall.) Mózes végül enged. Megteszi, 
amire Isten elhívta: visszaindul Egyiptomba, hogy népének sza- 
badítója legyen. Útján egyetlen ígéret kíséri és erősíti, Isten sza
va: „Én veled leszek!”

A történet megbeszélése:
Isten céljai megvalósítása érdekében embereket használ fel. 

Nem emberek vállalkoznak valamire, hanem Isten hívja el és vá
lasztja ki őket. Minden keresztyénnek készen kell lennie arra, 
hogy Isten valamit rájuk bíz, valamit el akar végezni általuk.

Megtörténhet, hogy Isten emberi erőt meghaladó feladatot ad. 
Ilyenkor könnyen megijedünk és szívesen kivonnánk magunkat a 
feladat teljesítése alól. De nem a küldött a fontos, hanem a küldő, 
aki tudja, hogy mit csinál.

lézus ezekkel a szavakkal küldötte el tanítványait:....én ve
letek vagyok minden napon a világ végeztéig.” Máté 28, 20.

Arany mondás: Én veled leszek! 2Mózes 3, 12.

8. Az engedelmes: élni fog!
1 Mózes 6, 9-22.
Megjegyzés: Noé nem bűntelen, hanem igaz ember volt: úgy 

élt, ahogyan Isten akarata szerint, Istennel való kapcsolatában él
nie kellett. -  Nem egyedül menekült meg, hanem övéivel együtt! 
Az „igaz” magatartása mások életére is áldásosan hat. -  A hely
zetet jellemzi, hogy a 11-13. versekben ilyen szavak halmozód
nak: romlott, erőszakosság, rossz út. Az emberek külső és belső 
élete a bűn hatalmába került, amelynek csak káosz lehet a követ
kezménye. Az özönvíz ui. a teremtés előtti kaotikus állapotok

visszatérése. A „boltozat” (IMóz 1, 6.) feletti vizek felülről lezú
dulva, és az „őstenger” alulról feltörve, semmisítik meg az éle
tet. -  A bárka bizonyos ciprusfa-fajtából készült, méretei 150 x 
25 x 15 méter, (1 könyök kb. 0,5 m.) Házszerű alkotmány, belül
ről nem lehetett irányítani, a benne lévők teljesen Isten megtartó 
irgalmára voltak utalva.

A fő  mondanivaló: Ha hallgatunk Isten szavára, nem veszünk
el.

Nézőpont: Noé egyik szomszédja
A történet bevezetése:
Megtörtént eseményt mondok el. Nem Európában, egy másik 

földrészen történt. Egy kisfiú békésen játszott kertjük egyik fája 
alatt. Nem tudta, hogy feje fölött, a fa ágai között, mérges kígyó 
rejtőzködik. Az édesapja vette észre a veszedelmet. Tudatában 
volt annak, hogy kisfiának nem szabad olyan mozdulatot tennie, 
amellyel támadásra ingerelhetné a kígyót. Csendesen odaszólt ne
ki: feküdj lassan hasra és kússz ide hozzám. A kisfiú azt tette, amit 
az apja mondott neki és megmenekült

A történet képei:
1. Noé egyik szomszéd

ja egy alkalommal nevetve 
meséli családjának: Noé 
tisztára megbolondult. Ed
dig sem értett mindenben 
együtt velünk. Elkerülte 
mulatozásainkat, nem vett 
részt tréfáinkban, vigyá
zott a beszédére stb. De 
amit most csinál, teljesség
gel érthetetlen. Fiaival 
együtt hatalmas mennyisé
gű eiprusfa-gerendát, desz
kát gyűjtött össze házának
udvarán. És mit akar tenni azzal a sok szurokkal, amit ugyanott 
halmozott fel?!

2. A szomszéd állandóan figyeli Noét. Látja, hogy Noé és fiai 
látástól-vakulásig dolgoznak. A fejszecsattogás csak az étkezések 
idején, meg éjszaka szünetel. Hamarosan meglátszott, hogy vala
milyen hatalmas, ház-szerű alkotmányt készítenek. Mintha ház is, 
meg hajó is készülne. Három emelet van egymás fölött, az eme
letek szobákra oszlanak. De kinek, mire kell ilyen sok szoba?

3. Egyre több szó esik Noé építményéről. Naponta növekvő tö
meg figyeli a bárka építőit. Micsoda vidám népünnepély van a ház 
körül! Nagyokat lehet nevetni a „bemondásokon”, amelyekkel 
gúnyolják az építőket. Mindenkiben erősödik a meggyőződés: el
ment Noé esze, hiszen ott épít hajót, ahol még nagyobb folyó sincs 
a közelben.

4. Kész a bárka. A szomszéd figyelmét semmi sem kerüli el. 
Látja, amint a bárkába gabonát, szénát, emberek és állatok szá
mára való ennivalót visznek. Egy napon pedig csodálkozással ve
gyes megdöbbenéssel figyeli, amint Noé mindenféle állatot terel 
a hajójába. A szomszéd semmit sem ért az egészből, elgondolkod
va tér haza.

5. Valamit tennie kell. Elhatározza, hogy beszél Noéval. Be
kopogtat hozzá, de a házból senki sem válaszol. Benyit és üres la
kást talál. Hol vannak a szomszédai? Biztosan készül valami, ami
ről Noé tud, ő pedig nem. Nyugtalanul alszik el.

6. Erős zúgásra ébred az éjszaka közepén. Kiugrik ágyából és 
vizet érez a talpa alatt. Az udvarra rohan, soha nem tapasztalt fel
hőszakadás zúdul a nyakába. És mintha a földből is törne föl a víz. 
Egy gondolata van: menekülni! Berohan a házba, felkelti család
ját. Hihetetlen: már térdig ér a víz, pedig csak néhány perce éb
redt fel. Akkor még csak a talpa ért bele. Mire összekapkodnak 
néhány fontos holmit, már derékig állnak a vízben. „Menjünk fel 
a dombra!” -  ajánlja valaki. Az utcán, a házak között nagy a fe
jetlenség. Családtagok hívják egymást, valaki segítségért kiált. 
Az egyre inkább megrémülő emberek csak akadályozzák egy
mást.

7. Hajnalodik. A kis dombon emberek szoronganak. A deren
gő fényben aggódva nézik, hogy a víz még mindig emelkedik. 
Most észreveszik a mellettük elúszó bárkát. Mégiscsak Noé volt 
köztük a legelőrelátóbb! De ki figyelmeztette?

A történet megbeszélése:
Isten igéje sok mindenre figyelmeztet, amire készülnünk kelL 

Számadás, ítélet, üdvösség, kárhozat: ezek a kifejezések gyakran 
szerepelnek a Bibliában. Sokan nem veszik komolyan őket, de Is
ten nem beszél feleslegesen!

Az egyház jelképe a hajó. Mit tesz hangsúlyossá ez a kép?
Aranymondás: (Jézus) örök üdvösség szerzője lett mindazok 

számára, akik engedelmeskednek neki. Zsidó 5, 9.


