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Mindig szerettem, mostanában viszont napi 
kenyerem a „Ma így imádkozzatok” c. kis, fehér 
könyvecske egyik fejezete: „Zabolázd meg 

nyelvünket Uram, hogy ne mondjunk olyan szót, ami 
nem igaz, hogy ne mondjunk olyan szót, ami félig igaz, 
hogy ne mondjunk olyan szót, ami igaz ugyan, de 
kegyetlen. Jézus szavát add a szánkba...” Ezt a jézusi 
szót keresem, kutatom -  nemcsak a szószéken hirdetve, 
vagy a templompadban hallgatva, hanem a keresztény 
közösségekben, s az egyházi közéletben. A  jézusi szó, 
ami igaz és nem kegyetlen... (s ezt a kritériumot nem 
azzal teljesíti, hogy langyos és semmitmondó).

Amikor ezen meditálok, megtorpanok ennél a 
jelzőnél: kegyetlen. Mit is jelent, mi is az ellentéte, az a 
szó, amire nekünk lenne szükségünk... Kegyes? Talán ez 
így félreérthető. Néha a „kegyes szavak” a 
legkegyetlenebbek. Korrekt? -  ez már közelít, de még 
mindig a bántó él veszélyét hordja magában. Figyelmes? 
-  ez még közelebb került a keresetthez, de itt már valami 
lágyságot érzünk, olyat, ami a valóság s az igazság 
rovására mehet.

Gondolkodom, tépelődöm. Eltöprengek azon, mit is 
jelent szeretettel szólni. S valóban mindig szeretet-e 
az, amikor hallgatunk. Tudom, hogy „legyen minden 
ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra” (Jak 1,19). 
De tudom azt is, hogy "vétkesek közt cinkos, aki néma!" 
Milyen nehéz a keskeny utat megtalálni, ahol a felelős 
szeretet késztet arra, hogy hallgassak, vagy éppen 
megszólaljak.

Emberek rossz felé járnak — nem szólunk nekik, 
nehogy megsértsük, nehogy a „privát szférába” 
avatkozzunk. Eltűrünk elítélendő dolgokat, mert hát 
nem lehet megmondani nekik. Nyelünk, mert ki veszi a 
bátorságot ahhoz, hogy x-et vagy y-t szembesítse saját 
hibájával, a közösségre káros dolgaival.

A hatalom már az alsó szinten is deformál embereket, 
de nem merjük megmondani nekik, mert inkább 
elviseljük „szeretettel”; ne bántsuk az illetőt azzal hogy 
figyelmeztetjük (hogy közben tönkreteszi önmagát, s a 
rábízottakat, az nem baj...) És vajon tényleg ezzel 
szeretjük őt?

Z. sokat szenvedett a múltban, ami vele történt, vagy 
éppen nem történt, megóvja attól, hogy ma reálisan 
lásson. Emlékeztetni kellene rá, de nem tesszük, mert 
bántották már őt annyian, s bántotta őt maga az élet, 
még mi is ezt tegyük!? Közben megfeledkezünk arról,

hogy az elhordozó szeretet ürügyén őt magát 
lehetetlenítjük el, s az idejében ki nem mondott testvéri 
figyelmeztetés legközelebb már késő lesz: lepereg róla, 
hatástalan lesz, vagy az ellenkező hatást érjük el vele.

Múlnak az évek, s a korral nem csak bölcsesség, de 
nemegyszer furcsaságok is párosulnak. Olyanok, amik 
furcsává, netán nevetségessé teszik az embert. Nem 
szólunk neki, mert azt gondoljuk, hogy megbántjuk vele 
őt. Az fel sem merül, hogy segíthetünk ezzel. 
Segíthetünk pl. azt elkerülni, hogy önmaga szomorú 
karikatúrája legyen az illető. „Ha én is ilyen leszek, 
mondjátok majd meg. Figyelmeztessetek, ha én is 
idejutok” -  ismerjük a sokszor elhangzó mondatot. S 
amikor odajut, nem merünk, vagy nem lehet már neki 
szólni. Fájdalmat okozhat, ha jelezzük: ez vagy az már 
nem megy, s éppen az egész életed munkája, az 
életműved megóvása érdekében át kellene adni a 
stafétabotot, és vissza kellene vonulni...

A  szenvedély rabjává vált valaki. Környezete 
tapintatos volt. Ne bántsuk azzal, hogy kellemetlen 
kérdéseket teszünk fel. Ne zaklassuk, éppen elég nehéz 
elviselnie önmagát. S közben vétkesek között 
némaságunkkal cinkosok leszünk. Szeretetre van 
szüksége a szenvedőnek, mondjuk Jób könyvével 
együtt, s közben teljesen félreértelmezzük a szeretetet, és 
"elnéző szeretet" címén kegyetlenül bánunk sokakkal...

Jézus nem kertelt, megmondta a véleményét. Ha 
kellett, keményen, „jaj nektek” felkiáltással. S amikor 
ezeket a szavait olvasom, nem érzek semmi gyűlöletet, 
sokkal inkább a féltő szeretetet. Jézus határozott, 
kemény szava még a templomtisztításnál is a mentés 
indulatából fakadt. így "sátánozta" le Pétert, így tette 
helyre a versengő Zebedeus-fiakat, így dorgálta meg a 
samáriai falura tüzet kérő tanítványait... Nem "udvarolt", 
nem ámított, nem hagyott bűnben, de bajban sem!!! 
Őszinte volt. S ez a féltő, mentő őszinteség hiányzik ma 
belőlünk, akik szólunk, s akik hallgatunk. Nem tudunk 
sem megszólalni, sem elfogadva hallgatni.

Jézusi szót adj... ami igaz és nem kegyetlen! Őszinte 
és szeretetteljes. Van mit tanulnunk ezen a területen is 
Mesterünktől! S talán hozzá sem kell fűznöm, hogy az 
őszinte szó kimondásához vagy elfogadásához 
rendelkezésünkre áll az emberfeletti erő, a szent 
Energiaforrás: a Szentlélek.
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TAN YO

HÉZSER GÁBOR

Az öregek hite néha hihetetlen... II.
Pasztorálpszichológiai, gerontológiai és geriátriai szempontok 

és gyakorlati lehetőségek az öregek lelkigondozásához

5. A hit és az életben való orientáció és 
dezorientáció

Abból indulunk ki, hogy a hit, az életben való eliga
zodás és “zavarodottság” (dezorientáció) korrelációs 
viszonyban állnak.

Ez hagyományosan ismert összefüggés. A  hit fu n k ció i 
közé tartozik a ‘‘zavarkeltés" is: a hit az embert időről 
időre életvitelének egy bizonyos aspektusból való - 
coram  Deo - felülvizsgálására és modifikálására készteti. 
Ennek során az “igaz változás” a m etanoia  előtt a 
krízis, a “zavarodottság” áll. A  bibliai elhívás-történetek 
sok példát szolgáltatnak erre. De hasonló folyamatban 
írja le az újszövetségi kutatás a példázatok hatásmecha
nizmusát is: egy mindennapi történet, amely addig csak 
azért volt “rendben” , mert “rendbenvalóságát” senki sem 
kérdőjelezte meg, egyszerre kétségessé válik. Ez krízis
hez, zavarhoz, zavarodottsághoz és az új kereséséhez 
vezet.

Az öregedési folyamat során az egyén hite új élet-kér
désekkel találkozik. így az addig kiegyensúlyozott hit, 
amelynek eddig ezekkel a kérdésekkel nem kellett ak
tuális, egzisztenciális formában foglalkoznia, változni 
kezd. A  változás során jelentkező, átmeneti elbizonytala
nodás, “zavarodottság” nem speciálisan az öreg embert 
jellemzi, hanem minden természetes változást átélő 
korosztályt érinti.

Ha kölcsönhatásukban szemléljük ezeket a jelensé
geket, elgondolkodtató eredményre jutunk.

Az öregedési folyamat az életben való általános újratá- 
jékozódást követeli meg. Az idős komák megfelelő hit
koncepciók keresése átmeneti pathologikus esetben 
maradandó “hitben zavarodottsággal” is járhat. így ket
tős destabilizálódás (életvitel és életértelem~hit) követ
kezhet be1.

Az öregedés individuális és szociális folyamat. Napja
inkban azonban egyre inkább háttérbe szorul az 
“individualitása” és mindinkább a szociális sors formáját

1 Részletesen tárgyalja: G. Hofmeister, Altern in unserer Gesellschaft, 
in: Wege zum Menschen, 1979/4, p146kk.
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ölti2. Mind több társadalmi, családi és egyházi klisé hatá
rozza meg kényszerítő erővel, hogy “hogyan kell meg
öregedni3”. Az individuális és a társadalmi faktorok üt
közése is zavart kelthet és zavarodottságot válthat ki. 
Néhány példa az ilyen ‘találkozások' érzékeltetésére:

Találkozás a z  á llandóan változó egyházzal

A korábbi elmélet az ún. deficit-modellt követve abból 
indult ki, hogy mi mindenre nem képes az idős(ödő) 
ember, és az öregedési folyamatot egyoldalúan egy 
többdim enziós leépülési folyam atnak  tekintette. Ebben 
az időszakban a hitre nézve a következő általános hipo
tézis alakult ki: az öregség hivő-kegyessé és egyháziassá 
tesz4. Ezt a feltételezést a 70-es években megindult kuta
tás differenciáltabban5, 3 területre bontva vizsgálta: a) az 
egyháziasság, b ) a hitforma, és c) a kegyességi forma 
szempontjából. A  következő eredményre jutottak a 
szakemberek (a megállapítások az USA-ra és az NSZK-ra6 
vonatkoznak).:

Ami az egyháziasságot (az egyházhoz való kapcsola
tot, kötődést, az egyházi alkalmakon való részvételt) 
illeti, azokon az idősebb generáció minden más korosz
tálynál nagyobb számban vesz részt, egyértelműen felül
reprezentált. Az egyház, a gyülekezetek több szerző 
szerint már-már az ecclesia senescens képét öltik.

Különbségek figyelhetők meg viszont, ha a felmérés a 
nemek, a képzettség és a korábbi foglalkozás szerinti 
megoszlásra is kiterjed: minél magasabb a képzettség és 
minél önállóbb foglalkozást végzett valaki korábban, 
annál kevésbé kötődik idős korban a gyülekezeti-egy- 
házi élethez.

A  hitform ára  vonatkozó vizsgálatok megállapították, 
hogy az idősek hitkoncepciói, összehasonlítva a fiatalo

2 Részletesen ehhez Id. A. Hundsalz, Beratung álterer Menschen, in: 
Wege zum Menschen, 1986/5, p285kk3  u . o .

4 Az állítást bizonyltja J.Schmauch, Handbuch kirchlicher Altenarbeit, 
1978, p151kk (Rubach, Pöggeler, Michelbrand megállapításainak 
figyelembevételével)
5 Áttekintést ad: H.P. Tews, Soziologie des Alterns, 1974
6 Schmauch és Tews szerint, - ott részletes irodalomjegyzék.



kéval, orthodoxabbak. Tradicionális dogmatikai kijelen
tésekkel (pl. túlvilág, élet a halál után, Jézus feltámadása, 
stb.) minden fenntartás nélkül értenek7 * egyet.

Hasonló kép mutatkozik a kegyességgel kapcsolatban 
is: “a lét múlandóságának elfogadása” inkább a dogmati
kai tan iránti ‘engedelmesség’ alapján történik és nem a 
személyesen megtalált élet-értelemből ered.

A személyes vallásossággal szemben inkább fo rm á lis 
vallási életértelm ezéf figyelhető meg. A  kollektív hit
meggyőződések individuális feldolgozása (a C.G.Rogers 
értelmében vett individuálisan operacionalizált teória) 
nem volt jellemző erre a korosztályra.

Fontos kiegészítő megállapítás a következő: az idős 
generáció m inden vonatkozásban9 (és nem csak egy
házi-vallási téren!) sokkal intenzívebben kötődik az in
tézményekhez, mint a fiatalok. Az intézményekhez és az 
intézményes közösségekhez való kötődés jelensége az 
egyházra vonatkozóan érdekes kérdéshez vezet: meny
nyiben képes az egyház ennek az igénynek megfelelni?

Ezzel a kérdéssel foglalkozva nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az utóbbi évszázadban bekövetkezett 
történelmi-politikai változásokat és azoknak a világ- és 
vallásképre való hatását sem.

A ma 70-80 éves emberek életük folyamán több olyan 
alapvető érték-változást éltek át, amely személyes hit
koncepcióik kríziséhez és újrafogalmazásához vezetett. 
Ha elképzeljük, hogy a mai öregek vallási szocializációja 
az apostoli királyság idején és szellemében kezdődött, a 
második világháború tömegpusztítása és a náci és sztá
linista koncentrációs táborok befolyása alatt folytatódott, 
majd a monopolista-materialista ideológiai igénnyel 
konfrontálódott és a szabad versenyes gazdasági-társa
dalmi formába torkollott, akkor megsejthetjük, hogy 
milyen külső változásokra kellett a személyes hitnek 
reagálnia.

Az extrém társadalmi és politikai változások és a tu
domány és technika robbanásszerű fejlődése nemcsak az 
egyéni élet-sorsra, hanem az egyházakra is befolyással 
volt. Az egyházaknak nem csak teológiai álláspontjukat 
kellett ezekkel szemben megtalálniuk, hanem azt kom
munikatív formában a hívők rendelkezésére is kellett 
volna bocsátaniuk. A  történelmi egyházak igyekeztek a 
maguk konfesszionalitásában reagálni a változásokra, új 
teológiai felismerések születtek. Mivel ez az újratájéko- 
zódási folyamat igen rövid időszakon belül zajlott le, 
nem fejthetett még ki olyan általános befolyást, mint a 
korábbi, tradicionális forma. Az egyháztag, különösen a 
sokat megélt öregek, így gyakran egymással konkuráló 
tanítások feszültségébe kerültek.

Ezért, vallásosság és az egyéni hit szempontjából te
kintve, a XX. századi változásokkal együtt járt az is, 
hogy a konfesszionális tanok korábbi, általánosan elis
mert és elfogadott befolyása és az egyén életben való 
eligazodását segítő hatása jelentősen csökkent.

Ha az egyházi-konfesszionális konszenzuson alapuló 
befolyás csökken, akkor a személyes hit válik a vallá
sosság primér hordozójává. Ez egyrészt elbizonytalanít, 
mivel több individuális tusakodást, az innováció és a

1 WHarenberg, Was glauben die Deutschen, 1968 és T.BIieweis, 
Befragung altér Menschen in Heimen, in: Caritas 1973/4 nyomán
eMunich alapján, in: Thomae/Laehr, Altern, 1972
9 H.B.Kaseböhmer, Empirische Thesen zűr Altersforschung, (év
nélkül), idézi: Schmauch, i.m.

tradíció személyes integrációját igényli, másrészt egy új, 
kollektív tradíció kialakulásának garanciája is.

A  XX. században Keleten és Nyugaton egyaránt, főleg 
a városi lakosság időlegesen vagy véglegesen eltávolo
dott az egyháztól. így az egyházi útkeresések és változá
sok sokak számára nyomonkövethetetlenek és ismeret
lenek maradtak.

Ha most, idős korukban -  engedve az életkorukkal 
járó intézményes-közösség iránti természetes igényük
nek — ismét visszatérnek az egyházba, ,zavarodottan' 
kell, hogy tapasztalják, ez az egyház “már nem olyan", 
amilyen akkor volt, amikor elhagyták. A  fiatalok számára 
természetes egyházi változások, új formák az idős em
berre gyakran idegenül hatnak. Az ő korukból adódó 
igényeiknek a változatlan formákhoz való ragaszkodás 
felel meg. Az egyház létéhez alapvetően hozzátartozik a 
reformáció és a hagyományőrzés alapvetően konstruktív 
feszültsége. Az idősekkel kapcsolatban konkretizálódik 
ez10: ha arra törekszik, hogy az öregeket az egyházi gya
korlat megújuló kereteibe integrálja, akkor könnyen 
megtagadja az idősek természetes tradíció-igényét. Ha 
miattuk lemond az új kereséséről, a fiatalok érdeklődését 
veszti el. A  gyülekezetvezetés nagy feladata a kiegyen
súlyozott arány megtalálása.

Az idős emberek egyház iránti igényét példázza a kö
vetkező kórházi beszélgetés:

A 85 éves paciens egy Lengyelországhoz csatolt német 
városból származott, nyugdíjasként települt át Németor
szágba. Kérte, hogy látogassam meg. Katolikus munkás
ember volt. Mégis velem, a protestáns lelkésszel volt 
csak hajlandó beszélni, mert velem, az ‘itt szintén ide
gennel” tud szót érteni. A  kórházi kezelés során került 
ismét kapcsolatba az egyházzal, amelytől 50 évvel azelőtt 
elszakadt. Vasárnap lement a kórházi kápolnába misére. 
Hétfőn felháborodva hivatott: “Elképzelhetetlennek” tar
totta, hogy “ezeknél1' a mise nem latinul folyt, mert “az 
attól mise, hogy latin". Próbálkozásomra, hogy így leg
alább megérti, hogy mit mond a pap, dühösen kifakadt: 
“Nem azért megyek én misére, hogy megértsem!...”

Egy tudományos vizsgálódás a fenti jelenségeket ösz- 
szegezve a következő megállapításhoz jut11:

A sorozatos történelmi változások során csak keve
seknek sikerült az életüket hordozni tudó, átfogó hit
koncepciót megőrizniük. A legtöbb embernél csak 
labilis hit- és vallásfragmentumok maradtak fenn. így 
“prívatizálódnak” a vallásos meggyőződések. Ezek sza
vakba foglalása, mások számára való, érthető megfogal
mazása egyre nehezebbé válik, erősen csökkent a ha
sonló meggyőződést vallók konszenzuson alapuló 
kommunikációs lehetősége. Az egyén hitével, kommu
nikációs lehetőség nélkül, magára marad. Minél kevésbé 
tudja valaki hitét kifejezni, annál kevesebb lehetősége 
van arra, hogy azt a hittestvéri kommunkáció által fejlesz- 
sze, gazdagítsa és erősítse. A  vallás, az etika, az értelem
keresés területén veszélyes nyelv-zavar és nyelv-vesztés 
észlelhető.

2. K ü lönböző generációk ‘h itbeni találkozása’ - az 
intézményes öreggondozás egzisztenciális problém ái

Állandósulni látszik az a jelenség, hogy az intézmé
nyes és az ambuláns öreggondozás területén a gondo
zottak egyre öregebbek, a gondozók egyre fiatalabbak 
lesznek. Nemcsak generációs, hanem "többgenerációs

10Tews, i.m.
”  Hofmeister, i.m.
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különbség” lép fel, a gondozók a gondozottak déduno
kái lehetnének.

Néhány szempont annak érzékeltetésére, hogy milyen 
egzisztenciális dimenziókat érint ez:

Láttuk, élet-beállítottságukban az idősebbek tradíció- 
orientáltságúak, a fiatalabbak a tradícióval szemben kri- 
tikusabbak;

a fiatalabb generáció inkább az individuális hit kialakí
tását tartja fontosnak, az idős ember a hagyományos 
(institucionális) formákhoz kötődik;

miután az idősek egyre inkább kitaszítódnak a család
ból és a szociális közösségből (gerontopolisz-jelenség), 
minimálisra csökken a generációk közötti, természetes, 
kölcsönös tapasztalat-csere és

az öregotthonban dolgozó fiatalok helyettesítő fu n k 
ciót töltenek be, a fiatalabb családtagokkal való együtt
élés .póttagjaivá' válnak;

a fiatal dolgozókra az expanziós életszakasz jellemző: 
életük felépítésén fáradoznak (családalapítás), az öregek 
helyzete ezzel diagonálisan ellentétes: az élet-tapasztala
tok integrációja, rendszerező és értékelő biográfiai visz- 
szatekintés az élet-feladatuk12.

A fiatal öregotthoni dolgozók professzionálisan fo 
lyamatosan az élet “végső dolgaival” konfrontálódnak, 
magánéletükben viszont a családépítés fázisában van
nak. Az élet e két extrém pólusának punktuális találko
zása mindkét fél számára igen hasznos és gazdagító le
het. Az állandó összekapcsolódás, ami pl. a professzio
nális öreggondozás (vagy hasonló családi konstelláció) 
által alakul ki, hosszútávon kontraproduktív és destruktív 
hatással lehet mindkét félre. A  fiatal "kettős életet” kell, 
hogy folytasson, egyfajta tudathasadásos állapotba ke
rülhet, amely súlyos, folyamatos pszichikai megterhelés
sel jár. Idővel a feszültséget az érintett már nem is érzé
keli, ami maradandó károsodáshoz vezethet13.

Következmények

Ezt az utóbbi megterhelést -mindkét fél érdekében- 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nyilvánvaló, hogy a 
diakóniai munkaadóra mekkora felelősség hárul: a dol
gozók egészségére és pszichohygieniájára  ugyanolyan 
figyelmet kell, hogy fordítson, mint a gondozottakéra. A 
szakképzés során az individuális psychohygiénia témája 
és gyakorlata központi jelentőséget kellene, hogy kap
jon. Annál is inkább, mert a pszichiátriai kezelésre szo
ruló fiatal öreggondozók száma (német adatok szerint) 
ijesztően növekszik, már meghaladja a hasonló foglalko
zási területeken dolgozók arányszámát. Az, hogy az 
öregotthonokban egyre több erőszakos cselekményre 
kerül sor, a dolgozók pszichikai túlterhelésével is össze
függ-

A transzgenerációs kapcsolatokban rejlő feszültség 
(H.Hiatt14 kutatásai szerint) segíti az ún. elhárító m echa
nizmusok fellépését15. Ezek leggyakoribb megjelenési 
formája az ún. indulatáttétel (Übertragung és

12 K.Winkler, Altér als Verzichtkeistung, in: Wege zum Menschen, 92/7, 
p386kk
13 v.ö. az ún. “burn-out" folyamattal, Hézser Gábor: Miért? Kálvin 
Kiadó, B p„ 1996.
14 H.Hiatt, Psychotherapie mit alternden Patienten, in: Wege zum
Menschen, 1979/4, p386kk
’5 Az elhárító mechanizmusokhoz v.ö. Hézser Gábor: Miért? Kálvin
Kiadó, Bp„ 1996, 84kk

Gegenübertragung)16, amikor az idősek a fiatalokat úgy 
kezelik, mint egykor saját gyermeiket és a fiatalok az 
öregekre mint szüleikre reagálnak. Beszélgetéseikbe pl. 
“korábbi beszélgetések” is belefolynak és ott 
“folytatódnak”. H ogy ezáltal zavar keletkezik, nem 
meglepő.

A valláspszichológiai kutatás hosszabb ideje abból in
dul ki, hogy a személyes vallásfejlődés az élet folyamán 
lépcsőzetesen halad17. Ez a szemléletmód már a reformá
toroknál is megjelent, mind Kálvin, mind Luther beszél a 
"hitben való növekedésről” . A  különböző életszaka
szokra különböző hit-koncepciók jellemzőek: a fiatalok 
hitkoncepciói ún. cselekvés-orientáltságúak, amelyek az 
Isten iránti és a felebaráti szeretet konkrétizációjának és 
aktualizálásának lehetőségét keresi. Az időskorra -opti
mális fejlődés esetében — az univerzalizáló hitkoncepdó 
a jellemző, az átfogó, a mindennapok határain messze 
túltekintő víziók, amelyek leleplezik a hétköznapok 
múlandó ideáljait. A  hitbeni érdeklődés a teremtett-lét- 
teljessége, a teremtés dimenziói iránt érdeklődik.

A kommunikatív interakció azáltal válik nehézzé, meit 
a fiatalok koncepciója ezeket a dimenziókat nem tartal
mazza, az öregek koncepciójában viszont a fiatalok 
.köznapi-gyakorlati dimenziói' nem foglalnak el köz
ponti helyet. Ez a hitről való beszélgetés során feszült
séghez, egymás megértése lehetőségeinek határaihoz 
vezet. Példával kifejezve: más egy úti beszámolót hall
gatni az Amazonasz vidékéről és más a személyesen 
szerzett élményekről beszámolni... A  beszélgetés a fo
lyamatos és kölcsönös, bár nem akaratlagos megbántás 
veszélyét rejti magában. Ezért a beszélgetések vagy 
semmitmondóak maradnak (a legáltalánosabb .közös 
nevezőn' mozognak), vagy el sem kezdődnek.

Ezt figyelembe véve a kommunikációs zavarként di
agnosztizált jelenségnek az oka gyakran nem (csak) a 
kommunikációs kom petencia hiánya. Következésképpen 
a megoldás sem szorítkozhat kizárólag a kommunikációs 
kompetencia fejlesztésére.

*

Ha ezeket az összefüggéseket elfogadjuk, akkor mi 
lehet a transzgenerációs hitbeni találkozások reális célja?

Egy reális cél a ”megértés-kényszerről” való lemondás 
lehetne. Az ilyen kapcsolatok során lejátszódó interakció 
komplexitása (az, hogy mennyire sokan .beszélnek bele', 
ha két különböző generáció képviselője hitéről beszél 
egymással), nyilvánvalóvá teszi, hogy a kölcsönös meg
értés, a teljes konszenzus elérése, illuzórikus célkitűzés. 
Ha a partnerek erre törekszenek, akkor ez vagy végtelen 
konkurrencia-harchoz, vagy csalódottsághoz, meg- 
bántódáshoz vezet. Ha viszont képesek erre a lemondási 
teljesítményre18, akkor a kapcsolat mindkettőjük számára 
gazdagítóbbá válik. A  másik más hitébe való bepillantás 
lehetősége új impulzust adhat a saját hit számára is. Ha 
ez a másik megváltoztatásának nyílt-rejtett célja nélkül 
történik, akkor olyan beállítottság és kapcsolati forma 
alakulhat ki a partnerek között, amit a teológia az 
‘alázat’ fogalmával ír le. A  humanista pszichológia pedig 
‘empatikus beállítottságról’ (a másikat a maga ön
értékében elismerő) beszél; a szisztémikus szemlélet 
(Bateson) az ‘önzetlen és igaz kíváncsiság’ fogalmát ve-

16 Korábbi érzelmek másokra való átvitele, v.ö. pl. Szilágyi, V., 
Mélylélektan és nevelés, Bp., 1979, 233
,7Áttekintő összefoglalás a szekvenciás (lépcsőzetes) koncepciókhoz: 
M. Blasberg-Kuhnke, Gerontologie und Praktische Theologie, 1985 
18 K. Winkler, Altér als Verzicht? In: Wege zum Menschen, 1992, 386
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zette be erre nézve. Az ilyen jellegű és minőségű hitbeni 
találkozások a fiatalok számára a “jövőjük múltjára” 
vonatkozó beszámolókká, az idősek számára pedig a 
“múltjuk jövőjéről” szóló híradásokká válhatnak.

Mind a bibliai lelet, mind a családkutatás szerint, az 
öregek gondozásának természetes formája az, ha a csa
ládi közösség végzi azt. A  diakóniai intézményes öreg
gondozás így “családi feladatot” helyettesít. Ez -  ad ultim 
analisand -  lehetetlen. Az adott szociális viszonyok miatt 
viszont elengedhetetlenül szükséges. -  Ezért a diakóniai 
öreggondozásnak és lelkigondozásnak nagy figyelmet 
kell fordítania a családi aspektusra munka-koncepciójá
nak megválasztásakor. A cél: a lehetőségeknek megfele
lően az öregotthonok lakói és családjaik közötti kapcso
lat megfelelő ápolása. Ez például a bentlakók és 
családjaik számára való közös alkalmak megteremtését 
jelenti. Az ilyen lelkigondozás arra törekszik, hogy a 
családon belül az egymás lelkének gondozásához adjon 
impulzusokat és segítséget. Így nem fogja szétválasztani 
azt, amit Isten egybeszerkesztett...

Nem feltétlenül szükséges az ilyen koncepciójú 
lelkigondozáshoz a család jelenléte! A  lelkigondozó 
elvégezheti a családi hagyománynak megfelelően, 
helyettesítőleg is a feladatot. Egy példa erre:

Egy öregotthonban lakó idős ember vigasztalásra 
szorul. Hogyan teheti ezt a lelkigondozó? Valószínűleg 
automatikusan azokból a vigasztalás-tapasztalatokból 
indul ki, amelyet a saját élete folyamán szerzett. Feléled 
benne például egy énekvers, egy ige emléke, amellyel 
egykor őt vigasztalta sikeresen egy hozzátartozója. Nem 
biztos viszont, hogy az idős embernek ugyanaz a vigasz
tapasztalata van, mint a lelkigondozónak, lehet, hogy 
számára más vigasz-forma az “igazi”. A  sikertelen kísérlet 
kölcsönös csalódáshoz vezet. -  Más út is járható: a 
lelkigondozó megtudakolja az idős embertől, hogy 
melyek annak a “legjobb” vigasz-tapasztalatai, hogyan 
vigasztalták őt mások sikerrel. így megtudhatja például, 
hogy partnere számára nem a szavak, hanem a régen 
halott édesanyjának a simogató keze jelentett segítséget. 
Ha a lelkigondozó ezt az egykori tapasztalatot 
megismétli, valószínűleg jobb eredményt ér el. Az anya 
helyett cselekedett...

3 Ha idősek találkoznak...

Az azonos generációhoz tartozó idős emberek hitbeni 
találkozása ugyancsak komplex, gyakran zavart keltő 
interakciós forma Néhány utalás erre:

Az idős ember élete folyamán az intézményes egy
házra és annak lokális megjelenési formájára, a gyüleke
zetre vonatkozóan különböző tapasztalatokat szerzett. 
Az azonos felekezethez tartozás nem jelenti azt, hogy a 
tapasztalati háttér azonos lenne.

Az individuális vallási létmagyarázási modellek, mint 
láttuk, fragmentálissá váltak és az ehhez kapcsolódó 
vallási nyelvi krízis nehézzé teszi a kommunikációt. 
(Ehhez járni még egy, Nyugat- és Középeurépában élet
kortól függetlenül, általánosan fellépő jelenség: ebben a 
kultúrkörben a vallás, a hit az “intimszférában” talált 
helyet, arról beszélni olyan gátlások leküzdését jelenti, 
mint a szexualitás esetében. Más a helyzet pl. Észak- 
Amerikában, ahol az általános vallási szocializáció más
ként alakult.)

Ugyanakkor az időseknek korukból adódó igényük, 
hogy “a végső dolgokról” , a hitről beszélgethessenek. Az 
idősek hit-koncepciója alapvetően .univerzális' dimenzi

ókban mozog.
Biográfiai okoktól függően is különbözően alakulnak 

az egyén hittel kapcsolatos elvárásai és személyes igé
nyei. A  szélsőséges pólusokat a “szilárd, intézménye
sített dogmákba vetett hit” és a konfesszinális 
katechizmusok iránti szkepszis jellemzi.

Érthető tehát, hogy ennyi rizikó-faktor mellett sokan 
inkább a maradék biztonság megőrzésére törekszenek 
és nem akarják azt külső kérdésfeltevések által kockáz
tatni..

Lelkigondozói lehetőségek:
A mélyreható különbségek nem csak veszélyeztetik a 

kapcsolatot, hanem elő is segíthetik azt:
M eggyőző beszámolókat közöl a szakirodalom arra 

nézve, hogy az emberi lét alapkérdésére vonatkozó in
formációk, a maguk “alapvetőségében” és főleg ha kü
lönböző lehetőségeket mutatnak fel (és egyeseket eleve 
nem diszkriminálják!) jó segítséget nyújthatnak a témá
hoz kapcsolódó kommunikációs gátlások, félelmek fel
oldásához. Ilyen, csoportokban bevezetésképpen jól 
alkalmazható témák például: a világ, az élet eredetére, 
teljességére és céljára vonatkozó kérdések; a gonosz 
(diabolikus) jelensége; etikai koncepciók megismerte
tése. A  témák feldolgozása természetesen az idősek intel
lektuális képességeinek megfelelő szinten és kommuni
kációs módszerekkel kell történjen. (Ez a tapasztalat 
igazolja azt a tézist, mely szerint az időskori hit-érdeklő
dés centrumában az univerzalitás áll.)

Hasonlóan jó megközelítési lehetőséget nyújtanak a 
hit/vallás téma személyes és indviduális különbségeket 
respektáló tárgyalásához a saját kultúrkörön túlmutató, 
az öregedés/öregség jelenségére vonatkozóan a vallás- 
történeti sokrétűségről tájékoztató beszámolók is. Ho
gyan vélekednek, mit hisznek az öregségről például 
tőlünk idegen, letűnt és fennálló kultúrák, vallások... így 
a kulturális hetorogenitás megismerése által lehetővé 
válik az individuális különbségek elfogadása és kimon
dása.

A  különbözőségek megismerése segítséget nyújt és 
utat nyit az individuális hit-koncepció tisztázásához is.

Egy közösségen (öregek bibliakörében vagy egy sze
retetotthonban) segítheti ezt az is, ha szakemberek nyíl
tan különböző álláspontot képviselnek anélkül, hogy 
egymást diszkriminálnák.

Egy példa erre:
Egy, ma már nem létező öregotthonban, nem csak az 

“értelmiségi múlttal” rendelkező lakók, hanem az 
“egyszerűbb lelkek” is igen élénk szellemi életet folytat
tak. Ebben szerepet játszott a következő lelkigondozói 
konstelláció is: az idősebb intézeti lelkész nagyszerű 
irodalmár-teológus volt. Az otthon egyidejűleg a teológia 
hallgatói homiletikai gyakorlatainak ”tetthelye” is volt. 
Alig volt olyan teológus-áhítat vagy istentisztelet, amelyet 
a hallgatóság ízeire ne szedett volna alapos kritikájával. 
Az idős intézeti lelkész irodalmi élményt nyújtó, 
teológiailag azonban konzervatív prédikációiról viszont 
egész héten át dicshimnuszok zengtek a házban. Mi, 
teológusok, mégis -  szívdobogva, de -  szívesen jártunk 
oda. Valószínűleg azért, mert a kölcsönös hit-keresés 
beállítottsága uralkodott, nem a ”ki tud sikeresebben 
misszionálni" attitűd. Egy idős hölgy így summázta ezt 
egy élénk vita után: “Prédikálni, ti kis-tiszteletesek soha
sem fogtok úgy tudni, mint a nagy-tiszteletű. Valami 
hiányzik belőletek ahhoz. Az azonban igaz, hogy igazán
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jót vitatkozni csak veletek lehet, ahhoz meg belőle 
hiányzik valami..."

Milyen benső dinamika jellemezte ezt az intézetet? A 
rendszerszemlélet aspektusából tekintve sikerült kiala
kulnia egy ún. homöosztatikus megoldásnak, vagyis 
létrejött egy olyan, ún. nyílt rendszer, amely a dinamikus 
egyensúlyi állapotból élt. A  szükséges stabilizáló faktor, 
a "konzervatív” igények kielégítése, biztosítva volt és 
biztonságot adott és így lehetőség nyílt az új-szokatlan- 
nal való találkozásra és annak komolyan vételére. Az 
idős otthonlelkész és a teológus-diákok tolerancia-ké
pességének hála, nem egymás diszkvalifikására töreked
tek. így valamennyiük számára hitet gazdagító élmény
hez vezethetett a különbözőség.

Öregkori patologikus vallási jelenségek 
-  a rendszerszemlélet aspektusából

Hogyan válaszolnánk a következő kérdésre: gyako
ribbak-e az egyházi-diakóniai intézetekben, öregottho
nokban a pathológikus hit-képzetek, mint a világi intéze
tekben? Nem találtam erre vonatkozó statisztikai adato
kat, de a következő példa, amely nem egyedi esetről 
számol be, utal a valószínű válaszra:

Egy nagy diakóniai intézetben lehettem tanúja és aktív 
résztvevője a következő esetnek, amelynek lefolyását 
egy ugyancsak érintett orvos-kollégával utólag rekonst
ruálva arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az ilyen 
környezetben a pszichikai zavar vallásos megjelenési 
formája a szenvedés mellett “nyereséggel” is jár. Az in
tézmény egyik lakója, aki megbetegedése előtt vallásta- 
námői diplomát szerzett, egy idő óta egyre jobban bele
veszett különböző egzegetikai problémákba. A 
“hitetlenné vált” diakóniai intézet misszionálására érezte 
elhívva magát, vallási okokból megtagadta a gyógyszeres 
és pszichoterápiás kezelést. Az egyházvezetőségnél kér
vényezte, hogy ismerjék el laikus-prédikátornak. Az 
egyébként kompetens dolgozók ezúttal váratlanul gátlá
sosán reagáltak. A  szimptóma fellépése elbizonytalaní
totta az egyébként kompetens dolgozókat. Az intézeti 
lelkésznél újra és újra megbizonyosodtak, hogy itt való
ban nem “normális” , “igaz-hitről” , hanem beteges formá
ról van-e szó. Hasonlóan az illetékes orvosnak is újra és 
újra bizonyítania kellett, hogy valóban súlyos pszichikai 
megbetegedés állt fenn. A  dolgozók legszívesebben az 
egész esetet az orvosra és a lelkészre bízták volna. Első
sorban a lelkészre, mivel “vallási mániáról” volt szó. 
(Jóllehet a hosszú együttműködés során beigazolódott, 
hogy éppen ilyen kórképek esetében a lelkész kevéssé 
alkalmas partner, mivel hivatásánál fogva a zavarformát 
erősítheti, - ugyanúgy ahogyan az orvos sem optimális 
segítő a hipochondriában szenvedők esetében.) Az akut 
krízis idején az intézet legfelsőbb vezetésének két, igen 
elfoglalt (lelkész!) tagja többször hosszabb beszélgetésre 
fogadta a beteget és alaposan megtárgyalta vele a laikus
prédikátori minősítés ügyét. Utólag, diszkréten közölték 
a házzal és az illetékes lelkésszel, hogy "kicsit intenzí
vebben” foglalkozzanak ezzel a pacienssel... A  lakótár
sak körében ez a krízis egyrészt osztatlan, csodáló elis
merést, másrészt élénk elutasítást váltott ki. Hosszú
ideig tartott, amíg a krízis lecsillapodott.

*

Tekintsük át az esetet a beteg, a kórkép, és a diakóniai 
intézm ény közötti kölcsönhatás szempontjából:

A  pszichiátria területén alkalmazott rendszerszemlélet 
abból indul ki, hogy a kórképek gyakran un. index

jelenségként is értelmezendőek. Ezt azt jelenti, hogy ér
demes megvizsgálni azt is, hogy az egyes zavarok milyen 
fu n k ció t töltenek be az egész rendszerre nézve. Ez a 
szemlélet feltételezi továbbá azt is, hogy egy-egy klasszi
kus diagnózis, mint pl. “vallási mánia” mind az érintettet 
mind a környezetet egyben “be is programozza” erre a 
kórképre, - a szakemberek azt várják, hogy a kórkép 
további ismérvei lépnek majd fel, és a pacienst, például 
az erre vonatkozó kérdések ebbe az irányba terelik19. A 
kórkép arra késztet, hogy egy bizonyos magatartásmód
dal számoljunk, amelyet aztán, minél inkább számoltunk 
vele, fel is fedezünk. Ha a környezet egy másik diagnó
zisban egyezik meg, akkor “automatikusan” az jelenik 
meg és újabb szimptómák váltják fel a korábbiakat.

Hogyan fest a fenti történet, ha ebből a szempontból 
vizsgáljuk meg?

Intézm ényre vonatkozóan  a következők tűnnek fel:
A  pszichikai zavar vallási tartalommal jelentkezett egy 

nagymultú d iakón ia i intézetben. Az intézet vezetői és az 
otthon dolgozói -  hasonló esetekben szokásos magatár
suktól eltérően -, ambivalens (kétértelmű) viselkedést 
tanúsítottak. -  A  pszichiátriai értelemben vett akut meg
betegedés, témájánál fogva, megnyitotta az utat a beteg 
számára a diakóniai intézmény több vezetőjéhez is. Egy
részt komolyan akarták venni a kevéssé beszámítható 
állapotban levő asszony kérelmét, másrészt akut beteg
ként foglalkoztak vele. Ha a beteg például azért kívánt 
volna beszélni velük, hogy óvja őket a marslakók hama
rosan bekövetkező földreszállásától, nem fogadták 
volna. Egy egyházi-diakóniai intézményben a vallási 
mánia körébe tartozó témák más reakciót váltanak ki, 
mint egy szekuláris otthonban. — Ez az ambivalens reak
ció, a legbeleérzőbb beszélgetésvezetés mellett is, 
erősítőleg hat a szimptómára.

Az otthon és az osztály is más reakciót mutatott a val
lási mániával szemben, mint a szekuláris témával jelent
kező krízisek esetében. - A  mindennapjaikat a rutinos (és 
kissé egyhangú) munkavégzés jellemezte. Az eset meg
elevenítette a szakmai életet, új feladat elé állította a 
dolgozókat. Elénk, interdiszciplináris eszmecsere indult 
meg. Alapkérdések megvitatása vált elengedhetetlené: 
mit jelent az otthon d iakón ia i p ro filja  valójában; hol a 
határ az egészséges és beteg vallásosság között; mennyi
ben különbözik “kezelése” a hasonló, de más (nem 
vallási) tartalmú megbetegedésektől...

Az intézet többi lakója is bekapcsolódott, ezeknek a 
témáknak a megtárgyalásába, ami azt is jelentette, hogy a 
szokásostól eltérő kapcsolatok születtek: ki ért mivel 
miben egyet kivel? A  lakók új oldalukról ismerték meg 
egymást.

2. Ind ividuá lis szinten, a gondozottat illetően, a kö
vetkezőkre irányította -  idővel -  a szindróma a figyel
met:

A betegnek évek óta nem volt lakótársai között intel
lektusának megfelelő partnere, így szellemi igényeit 
illetően elmagányosodott. (Nem  sok idővel később egy 
olyan másik otthonba került, ahol több hozzá hasonló 
lakótársra talált és szellemi energiáit jobban le tudta ve
zetni.)

Főleg a nőkre és a nemek kapcsolatára vonatkozó 
bibliai és teológia témák foglalkoztatták a hatvanas évei 
elején járó asszonyt. A  vallási szimptóma arra is utalt,

19 F.B.Simon, Mein Fahrrad, meine Psychose und ich, p15
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hogy a nemi identitás vált számára központi témává. -  Az 
ő krízise nyomán ismerték fel a dolgozók, hogy ezek a 
témák más lakók számára is aktuálisak. Megfelelő 
geronto-pedagógiai módszerekkel láttak hozzá ezek 
feldolgozásához.

Ezért nem volt ideális, hogy a krízisben szorosabb kí
sérői férfiak voltak (lelkész, orvos). Ők meg tudtak 
ugyan felelni intellektuális igényeinek, de mint fiatalabb 
férfiak, nem tudtak olyan “női” támogatást nyújtani, 
amire szüksége lett volna.

*

Az ilyen, hálózatos összefüggésekben való tájékozó
dás, nem jelenti azt, hogy valamennyi felismerés és felté
telezés azonnal és közvetlenül gyakorlati következmé
nyekre váltható át.

Egyesek igen. Jelen esetben például egy idősebb pszi
chológusnő, aki nem terápiás hanem emberi-asszonyi 
beszélgetések folytatására vállalkozott, tudott sikeresen 
hozzájárulni a krízis feloldódásához. - Az eset arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a perspektíva-váltás megváltoz
tatja a kapcsolati-modellt is. Amikor a korábbi vallási 
mánia' egyes, nem-vallási vonatkozásai felismerhetővé 
váltak és további értelmet kaptak, például, hogy a be
tegnek női kapcsolatra van szüksége.

A lelkigondozói és diakóniai, de minden más segítő 
kapcsolat alapvető feladata, hogy megkísérelje a maga 
speciális lehetőségeinek megfelelően a .patologikusnak 
minősített jelenség' mögött felismerni, milyen 
“természetes” összefüggésekre és igényekre hívja fel egy 
szimptóma a figyelmünket.

6. A vallás és a pszichikai zavarok 
megkülönböztethetősége

A fenti esethez kapcsolódóan érdemes röviden kitérni 
a vallási mánia/őrület és a vallás kapcsolatára. Szüksé
günk van egy olyan alapvető tájékozódásra amely nem
csak a geronto-pszichiátriára vonatkozik.

Tény, hogy a vallás kifejeződési formái és patologikus 
megjelenése gyakran nehezen differenciálható, - főleg 
azok számára akik egyiket vagy másikat, vagy mindkettőt 
nem ismerik. Egy pszichiátriai-lelkész kolléga meséli: az 
egyik, fiatalabb dolgozó sajnálkozva számolt be neki 
arról, hogy X. paciens állapota súlyosbodott, “már az 
Istennel is szokott beszélgetni". Mire a kolléga azt felelte, 
hogy ő maga is ezt szokta tenni, -  ő ezt imádkozásnak 
nevezi... Hol a határ?

A normális és az abnormális közötti határ sem a val
lási, sem a pszichiátriai kórképek esetében nem definiál
ható általános egyértelműséggel. A  személyes megjele
nési forma anélkül is eltérhet az általános normáktól, 
hogy eleve patologikus vagy heretikusnak minősülne.

A vallás a teljes életben való eligazodásunkat segíti, 
életértelmezés és élet magyarázat. A  rendszerszemlélet 
felfogása szerint a pszichopatholigikus képzetek, az 
“őrültségek" ehhez hasonló funkciót töltenek be e beteg 
számára. Egy számára megfoghatatlan és megoldhatatlan 
élethelyzetre adnak “magyarázatot". Feltételezhető, hogy 
az ilyen abszurd pszeudo-magyarázatok által jobban 
elviselhető a pszichiátriai beteg számára szenvedése, 
mintha semmilyen magyarázati lehetőség sem állna ren
delkezésére. A  vallás, szemben a patologikus formával, 
az egész életet tartja szem előtt. A  patologikus variáns 
beszűkül egy életeseményre és a vallás teljes tartalmának 
egy részére, fragmentumára. Például ilyen esetben a 
bűntudat mellett, a betegség miatt a bűnbocsánat, a ke

gyelem, nem kaphat helyet. A  vallás további funkciója 
az, hogy összekapcsoljon a transzcendes teljességével, a 
patologikus variáns csak annak egy 
karakterisztiku mához talál utat. Ugyanígy az egészséges 
vallásosság kapcsolatot teremt a “hit-testvérekhez", az 
azokkal való dialógus erősíti, alakítja és gazdagítja a 
személyes hitet. A  patologikus forma elkülönít, izolál a 
közösségtől. Az egyén hitformája a személyiségtől füg
gően alakul individuálissá, de toleranciára képes mások 
másságával szemben. A  megbetegedett hit a személyi
ségnek és a kórképnek megfelelően alakul, önmagán 
kívül mást nem tud elfogadni.

Mindkét vallásforma alkalmazza a szimbolikus és a 
racionális kifejezésmódot, amelyek egymástól 
elválaszthatatlanok és csak kölcsönhatásukban segítik a 
konstruktív kommunikációt. A  patologikus vallásforma 
esetén a kommunikációs lehetőség általában beszűkül az 
egyik vagy másik komponensre.

A következő táblázat foglalja össze ezeket az össze
függéseket.

A VALLÁS NORMÁLIS ÉS PATOLOGIKUS 
MEGJELENÉSI FORMÁJA

VALLÁS

Norm ális
megjelenési
forma

Patologikus
megjelenési
forma

(Normatív definíció csak 
fragmentárisan lehetséges)

A teljes életben
való tájékozódást szolgálja

Összekapcsol

i
a transzcendens 
uverzalitásával

Extrém élethelyzetekre 
irányú lómagyarázat 

kísérlet ^

ÖsszekapcsolipcI
a transzcendens 
egyes elemeivel

- a hit-testvérekkel 
hitről való dialógus 
erősíti és korrigálja 
a személyes hitet

izolál a hit-testvérektől 
monologizáló 
változás-képtelen 
személyes
hit elemek

Személyiségtípustól 
függő individuális 
megjelenési forma 
(Toleráns “testvériség" 
mások hitformája iránt)

Személyiségtípustól 
és kórképtől 
függő individuális 
megjelenési forma 
(Intolerancia 
másokiránt)

Szimbolikus és racionális 
kifejezési forma
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7. A segítő kapcsolat komplexitása

A fenti eset “megoldása”, “dechifrirozása” egyszerűnek 
tűnik. Miért nem jöttek rá minderre az érintettek sokkal 
hamarább? Ennek magyarázata az, hogy a kapcsolati 
forma a valóságban annyira komplex, hogy az 
"egyszerűségek” felismerése igen nehézzé válik. A kö
vetkező táblázat foglalja össze, hogy mi minden befolyá
solja a segítő kapcsolatot, így a lelkigondozást is.

A SEGÍTŐ KAPCSOLAT KOMPLEXITÁSA 
A RENDSZERSZEMLÉLET ASPEKTUSÁBÓL

A  társadalom és az egyház aktuális 
öregség-értelmezése

SZOCIÁLIS. 
HELYZET

CSALÁD 
►Öregség, hit 
értelmezése

SZÜLŐCSALÁD
-----^Öregség, hit —

értelmezése

HAZASTARS 
Öregségértelmeaepe 
világ-, emberkép e 
hitkoncepciója—

GONDOZOTT 
Világ-, 
emberképe, 

.személyes 
hitkoncepciója

•GERONTOLÓGIAI*-
ELMÉLET

SZERETETOTTHON
Öregség, hit ◄--------
értelmezése

OSZTÁLY 
Öregség, hit
értelmezése

DOLGOZÓK 
Világ-, emberkép,
személyes *----
hitkoncepciója

LAKÓTÁRSAK 
Ö regségértelmezése, 
világ-, emberképe, 
hitkoncepciója

IDŐS EMBER

LELKIGONDOZÓ

EGYHÁZI
elvárások

Személyes
TEOLÓGIAI
KONCEPCIÓ

HÁZON BELÜLI 
elvárások

SZÜLŐCSALÁD 
Öregség, hit 
értelmezése

AKTUÁLIS CSALÁDI 
helyzet
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DOBROVITS MIHÁLY - ŐZE SÁNDOR:

Melanchthon és a hódoltsági reformáció iszlámképe n.

A z iszlám kereszténység-kritikája
Az iszlám szempontjából a kereszténység legfonto

sabb korrupciója az, hogy elveszett benne az utalás arra, 
hogy majd el fog jönni Mohamed, amely a keresztények 
számára is ott volt a kinyilatkoztatásban, tehát korrumpá
lódott a mohamedánizmust megelőző egyistenhit.

A  másik korrupció az iszlám szerint az isteni 
személyek kérdése. Nagyon szigorúan tartja, hogy csak 
egy isteni személy létezhet ( tawhíd).

Szintúgy tagadja az iszlám Isten antropomorf voltát. 
Szerinte az isteni akarat egy olyan végtelen erő, amely 
nem írható le az ember fogalmaival, mi több ima közben 
sem kerülhet kapcsolatba az Istennel a hívő, hanem 
mindössze csak kifejezi azt, hogy tudatában van az őt 
teremtő akarat felsőbbségének. Az imának nincs közben
járó, közvetítő szerepe.

Szintúgy nagyon fontos, hogy az iszlám elveti az ere
dendő bűnt. Minden ember bűntelenül születik, alapvető 
természete a jóság, és minden ember muszlimnak szüle
tik, és az is marad, ha nagykorúságáig ilyen környezetbe 
kerül. Tehát az ember nem válik muszlimmá, hanem 
esetleg nem válik azzá, ha születése után ezt elrejtik 
előle. Mindezekből következik , hogy Jézust sem fogadja 
el az iszlám megváltóként. Számára a testté lett ige a 
Korán, ez felel meg a kereszténység Krisztusának. Az 
iszlám Jézus prófétája szeplőtelen fogantatásában, 
eszkatologikus szerepével egyezik a kereszténység 
Jézusával, de nem ismeri el a Megváltó kereszthalálát, azt 
állítja, hogy keresztre sem feszíttetett, hanem onnan az 
Úr elragadta.

Huszár Gál azt írja 1557-ben Bullingemek, hogy „a tö
rökök csapatostul részt vesznek az egyházi gyülekeze
tekben, egészen addig, míg a keresztény néphez szóló 
prédikáció tart, rögtön eltávoznak azonban, amikor a 
legszentebb úrvacsoraosztás elkezdődik.”25

Ugyanerről tudósítja Melanchthont 1551 őszén Fejértói 
János is. A  törökök megjelennek a gyülekezetekben, és 
ez szerinte is annak a jele, hogy a török meg fog  térni, 
ugyanis ilyenre az elmúlt századokban nem volt példa, 
emiatt döntenek mellettük katolikusokkal való vitás 
ügyeikben a török tisztségviselők.21’

Ezeknek a tisztségviselőknek van egy 
küldetéstudatuk, ugyanis hitharcosnak, gázinak tartják 
magukat, és ekképpen a hitharcos és a hittérítő szerepük 
összemosódik. Az itt állomásozó katonaság is pontosan 
tudatában van az ő vallási küldetésének.

Amikor szembekerül egy kereszténnyel, akkor annak 
a hitvallását a saját mentális konstrukciója szempontjából 
fogja nézni. —  Vannak közös prófétáink, elfogadjuk 
Jézust és Mózest, te elfogadod az iszlám politikai főségét, 
a döntő kérdés az, hogy azon felül elfogadod-e az iszlám 
küldetését. Felismered-e, hogy van még egy végső mo-

25 Régi Magyar Levelestár (16-17. század) a továbbiakban RML 17. 
Kenéz Győző fordítása 126-133.
26 Miscellanea Tiguriana, II. Zürich 200-201. idézi Földvári A. im.157.

mentum, ami az iszlám, ehhez képest mennyire tudsz 
megszabadulni téves elképzeléseidtől, mint például a 
Szentháromság, (amely az iszlám szerint Jézus, Isten és 
Gábriel arkangyal személyének téves összekapcsolása, 
ugyanis a két másik személy nem érhet fel Istenhez.)

Az a felekezet áll a legközelebb az iszlám tanításához, 
amely nem fogadja el Jézus isteni voltát, és az egyház
nak, az ima, az emberi érdemszerző cselekedeteknek és 
egyáltalán az emberi akarati tevékenységnek minél keve
sebb közvetítő, kapcsolatteremtő szerepét ismeri el.

Az itt lévő mohamedán hatalom tehát figyeli a keresz
tény lakosságot, és éppen a reformáció terjedésével szá
munkra jól kimutatható egy teológiai közeledés, vallási 
konvergencia, amely természetesen le fog  állni egy bizo
nyos ponton, hiszen soha egyetlen keresztény felekezet 
sem fogja elismerni Mohamedet. Legtovább az unitáriu
sok mennek.27 A törökök nemcsak a katolicizmust 
akarják leválasztani politikai okokból, hanem érdeklőd
nek az iránt a vallási, szellemi erjedés iránt is, amely ép
pen az iszlám megjelenésével egyidőben jelentkezik.28

János Zsigmond fejedelemségétől egy olyan új for
májú nyugati keresztény felekezetet várnak, amely 
konvergációja folytán lojálisabb lehetne az iszlám hata
lomhoz. Érkeznek erre jelzések.29 János Zsigmond azon
ban gyorsan elhatárolódik, ahogy az unitárius egyház is.

Ezek után a török is felhagy a protestánsokkal szem
beni várakozással, ugyanis az iszlám tett feléjük lépése
ket, ők azonban nem voltak hajlandók megtenni a dön
tőt, ezért az is váltott a velük szembeni elvárásokban és 
módszerekben.

A 70-es évek unitárius terjeszkedése és a külföldről 
ideérkező naív, mohamedánizmussal egységre törekvő 
univerzalistái már nem kapnak annyi török támogatást, 
mint a 40-es évek protestáns felekezetei.30

A  török uralom mindennapi technikája világosan ér
zékelteti, hogy itt nem arról van szó, hogy támogatják a 
reformációt, hanem arról, hogy támogatja addig és any- 
nyiban, amíg egy olyan hitkolonizáció van, amelynek a 
végső fázisa a lakosság iszlám hitre való áttérése, amely 
az iszlám szempontjából egy üdvtörténetileg pozitív 
megvilágosodási folyamat.31 Amikor azonban arról van

27Pírnát Antal: Die Ideologie dér Siebenbürger Antitrinittarier in den 
1570-er Jahren. Budapest 1961 123-124. legújabban Szakály F. im. 
311-320
28Ehhez hasonló jelenséget Id: Palamas szaloniki érsek török fogsága 
(1355) kapcsán, akit a törökök arról akarnak meggyőzni, hogy a 
keresztényeknek éppen úgy tisztelniük kell Mohamedet, mint Isten 
küldöttét, mint ahogy a muszlimok is tisztelik Jézust. Ld: Metin Kunt: 
Transformation of Zimmi\r\\o Askerfm : Braude, B.-Lewis, B.: Christians 
and Jews in the Ottoman Empire I, New York-London 1982, p. 57
29Csányi im.: 435.
30Szakály im.: 312-14. Pirnát im: 123-124. Lech Szczucki: Két eretnek 
gondolkodó. Budapest, 1980.70-74.
3,Az ortodoxia esetén világosan fogalmaz M. Kunt: ” ... the Turks 
clearly hoped the ultimate agreement would be within Islam. Still they 
seem to have been fascínated with the proximity of Christianity and
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szó, hogy egy autonóm rend kezd kialakulni, és az 
megerősödik, abban már a török nem partner, és fellép a 
protestánsok ellen is.

A protestantizmus hamar felismeri a veszélyt. A  török 
számára tehát fontos a térítés, az egyik legfontosabb, 
csak a török számára más a térítés. A keresztényeknek ez 
egy lelki folyamat először, a török számára a politikai 
főség elismerésével létrejöttek a térítés keretei, és utána 
lassan, de annál biztosabban építi ki a belső lelki 
folyamatokat.

Baranyában, Boszniára támaszkodva, a településszer
kezet megbontásával nagyon hamar kialakul egy moha
medán városi, illetve városperemvidéki lakosság. Létre
jön Magyarországon is az úgynevezett sakktábla Budá
val, Temesvárral Péccsel stb. Elindul egy lokális nyomás 
arra a parasztságra, amely a török megjelenésével elve
szíti a papságát, amely 1514 -től egy vereség után van, s 
kiábrándult. Nem véletlenül törli el a budai országgyűlés 
1530-ban a röghözkötési törvényt, amelyet majd 1547- 
ben I. Ferdinánd is megerősít.

Telve vannak félelemmel és bűnbánattal a korszak ve
zető politikusainak levelei, hogy elnyomattatása miatt 
áttér, a török mellé áll a paraszt. „De hogi nachákodat 
azal se büntesék, ha egiéb béliekről és pékekből Őfelsége 
puztétot. Nachákod írja  rnek, m ichoda tartom ánit, és 
falukat, m eli fele, kikhez férhetnek, és kikre elekek, hogi 
ékesék az Zenériek. M eli dolok chak a z  gia lok tu l esketik, 
és azféle istentelen dolokra, kinek azelőt enkedelme 
fejedelem től adatot, pén z nélkül valókat is indéthatnak. 
Kivel az m i vezedelmünk mérkesedik és nevelkedik, hogi 
inkáb giű lölen m inket a z kösék és a z  törökhöz édesegiék. 
S várom m ikora következik a z töröknek aból, és nem de 
Zigetnek, ha ű  éket, puztét, és Babolchának, m in t lezen 
dolka, m ert hogi a z  vékek közét ezel puztá t ch inálna  
nich aba házon’’32.

Az 1547-es pozsonyi országgyűlés a török hódítást, 
mint Isten büntetését egyenesen a parasztság elnyomat- 
tatásában látja, amelyet csak a szabad költözés vissza
adásával lehet eltávoztatok33

1551 szeptemberében Fráter György írja I. Ferdinánd- 
nak, hogy a török csábítja a parasztokat. „Azok a z  embe
rek, akik elnyom ott sorban élnek, könnyen hisznek a z  
efféle szavaknak, pedig valójában a szabadság-remé
nyükkel a legsúlyosabb szolgaságot veszik magukra. 
Ámde a z ilyen átpártolásra, ha ilyen megtörténik, m i 
magunk adunk okot, hiszen akkora elnyomással sújtjuk 
a parasztokat, hogy azt a z  egyet kivéve, hogy nem rabol
ju k  el feleségüket és gyermekeiket, m inden kegyetlenséget 
m i is megvalósítunk a velük való bánásmódban, éppen 
ezért, ha Felséged is jón a k  látja, igen alkalm as dolog 
lenne, ha Felséged is m agához édesgetné a köznép lelkét, 
és szabadságot ígérne nekik, melyet rájuk is ki akar 
terjeszteni, s ha a z  erről szóló ny ílt levelét azonnal, az  
első fu tá rra l a z ország m inden részébe szétküldené, hogy 
így köztudomásúvá váljék az, hogy Felséged m inden 
karra és rendre gondot visel, s hogy így Isten is 
rnegengesztelődjék a parasztoknak visszaadott 
szabadság álta l,"34

Islam and had difficulty in why somé Christians at least were so 
adamant in refusing to jóin Islam." im : p. 57
32 Csányi im.: 471.
33 Kolosvári Sándor. Óvári Károly : 1000-1526. évi törvénycikkek
Corpus luris Hungarici, I. Budapest 1899,
3Í Régi magyar levelestár (XVI.-XVII. század) 9. 103-104.

Az iszlám viszont létrehozza a nyugalmat, amely lehet, 
hogy a halál békéje a nemesi nemzet számára, d e . az 
egyszerű népnek a nyugodt közigazgatást, a sokszor 
keményebb, de kiszámíthatóbb adórendszert jelenti és a 
békét, a konszolidáció, a fellendülés lehetőségét. Mindezek 
hatására ezt a rendszert igazabbnak láthatja a paraszt, 
különösen ha azt is észleli, hogy a török tisztviselők, lelki 
támasz nyújtására is törekszenek.

Megfigyelhető az idők folyamán egy elidegenedési, a 
török uralomba való beletörődési folyamat a hódoltsági 
magyar parasztságnál, egyfajta részleges kiegyezés a 
törökkel.

A  40-es évek végén még a palánkba fut a parasztság, 
retteg a töröktől. Ennek hatására a Kanizsa vizén túli 
területek jobbágyságát, a menekülő, veszélyeztetett falvakat 
áttelepíthetőnek tartja Csányi Ákos, Nádasdy Tamás kanizsai 
tiszttartója a Rába mentére. 5 év múlva a parasztok már nem 
hajlandók földjeiket elhagyni, még jobb területekért sem. 
Ellenállnak, szökéssel fenyegetőznek. Kibékültek a 
törökkel, mindkét úrnak fizetnek. 1562-ben már a török és a 
parasztság egymásra találásától fél a kanizsai tiszttartó.

Ugyanakkor folyik a tapogatózás a török részéről is a 
lakosság körében, amely a parasztságot tudatilag levá
laszthatná a régi államtestről.

A  jobbágyság tudatállapotáról adnak híreket 1562-ben a 
Hegyesd és Koppány ellen végrehajtott magyar ellenlökés 
idején keletkezett levelek.

Az 1562-es évnek paraszti tudatállapotáról jegyzi fel 
Csányi, hogy a törökben Isten emberét látják, mert győ
zedelmes a csatatereken. „Kellene közéjük pap, aki Isten 
igéjét hirdeti” , a közös vallás szálaival próbálja a várhoz 
kötni a környező parasztságot.

-  „Nachákod mekbochása, hogi én erői, ki nem enkem 
ilet bolondoskodom, mék a z töbi közöt

égi félelmem, k it neháni eztendővel is írtam, montam 
nachákodnak, az holdolás enkedelme rnek édesétete az 
népet. A z  p ór g iű lö li a z urát. Oka is vagion, s az 
paraztsákba nich kitül tanulni a z Istenek ikéjét, ugian azt 
hízik, hogi Isten emberi az törökök és jó  h it üvék azért sekéti 
Isten. Azon félek, hogi nem fu tnak a z török élőt, honem 
urakra támadnak, am int ím  chak mostan is Hegesd alól 
mektérvén, sok helien kiáltoták. - Azért nem mernek minket 

felven i a z urak - m ond,- hogi félnek tőlünk, hogi ugian 
járnak, m int Zékel Giergiel, de ugian rnek. keli anak leni. - 
A z német, cheh giűlöl. S ha a z mienk is üldözni és űzi, 
kerketni foknak egiüt a z törökéi.

Fokják m indani a z  hegieknek, hogi rejánk esenek, és 
elburétanak minket. Kegielmes Úristen könierülj m i rajtunk 
zent fiadért! M enire a z  Úristen nachákodnak értéket adót, 
öli zolkákba, kiknek nemzetsékek lévén, tiztesékeket ismerik, 
de nachákod ismereti zerént, m enire a z nachákod zükséke 
kéváná.”35

Erre a tipikus keleti gondolkodásra, hogy aki a hábo
rúban győz, azt támogatja az Isten; erre a korban felele
venedő, Csányi leveleiben is megjelenő tudatra van ki
dolgozott válasz, tudati reakció a wittenbergi teológia 
elemeivel összeegyeztetve, folytatva egy régi magyar 
szerzetesi, eszhatologikus hagyományt: Isten azért bünteti a 
magyar népet, mert ezzel bizonyítja - mint a zsidóknál -, 
hogy sajátjának tekinti őket. Ha elhagyják a vétkeket, 
megkegyelmez nekik és az utolsó ítélet után, mint választott 
nép üdvözülnek.36

35 U.0.495.
36 őze  Sándor: „Bűneiért bünteti Isten a Magyar népet" . Egy bibliai 
párhuzam vizsgálata a 16. századi nyomtatott egyházi irodalom
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Csányi fél egy olyan parasztfelkelés ideológiájának 
kialakulásától, amely a török mellé állíthatná a népet. 
Nem tartjuk véletlennek, hogy ebben az időben az egész 
végvári vonal népessége protestánssá válik. Okát 
többek között a Melanchthon nevéhez köthető Antikrisz- 
tus-fogalom elterjedésében láthatjuk, amelyben a törököt 
az utolsó ítélet szörnyének, a testi Antikrisztusnak 
mondja. Érdekesen egybeesik az időpont azokkal az 
adatokkal, amelyek a népességnek abból fakadó kiáb
rándultságáról tudósítanak, hogy nem lesz európai had
erő, amely a törököket kivemé, valamint azokkal az 
adatokkal, amelyek az alsóbb néprétegekben egy bosz
niai típusú iszlamizáció megindulására engednek követ
keztetni az ország több pontján.

Melanchthon tanítványa, Melius Juhász Péter, aki Deb
recenben a kálvini reformáció egyházának meg
alapozója, talán a legbátrabban hirdeti a század 60-as 
éveiben a világvégét, a török és német Antikrisztus 
voltát. Az 1566-os hadjáratról írja: -  „A z Isten a Sátán és 
Antichristus á lta l a két császárt megszállotta. Gyulát a 
Petrái basával, törökvei, ta tárra l oláhval másfélszáz 
emberrel, ő  maga tőrök császár a D una m ellett közel 
500000 emberrel az fe lső császárt is M a xim ilia n t az  
egész Im périum m al fe lin d íto tta  küzel 3-400000 
emberrel. M indezeket Isten csinálja, a z hadakat, 
pusztítást a nép bűneiért."* 37.

Érdekes módon a határ másik oldalán a török is a 
világ végét várja. A 15. század közepétől a 16. század 
közepéig a szultánoknak a világ meghódítása a célja, a 
„kizil elma”. A legenda szerint Bizánc ostromakor 
Theodosius császár szobra kezéből kiesett az arany alma, 
jelezvén ezzel a város török kézre kerülését. A  török 
tehát ezt az almát kívánta. Előbb Budában, majd Bécsben 
jelölték meg. Hite szerint a világ elfoglalása idején szűnik 
meg Bizánc hatalma.

Mindezt tudják és hirdetik Magyarországon több fele
kezet prédikátorai is. 1566-ban Szulejmán ezzel a céllal 
megy a Zrínyi Miklós horvát bán által védett Szigetvár 
alá, ahogy erről a nádori hírszerzés értesül. Bécset kí
vánja elfoglalni, és a hadjáratban meghalni. A  vár alatti 
halálával azonban sírba szállnak az oszmán világhódítás 
apokaliptikus tervei is.38

Debrecen a három részre szakadt ország katonai zóná
inak metszéspontjában fekszik, három felé adózik. A re
formátus püspök élet-halál harcot folytat a főként délről 
és keletről határoló antitrinitárius területekkel. Ma sem 
világos teljesen, hogy ellenfelei tényleg törekedtek-e a 
mohamedánizmussal való egyeztetésre, vagy ez csak 
vallási propaganda volt a reformátusok részéről. Dél
nyugaton pedig a csak nemrégiben krisztianizált kunok 
tömegei éltek, akik megnyerésére számíthattak a törökök 
is, még az ország megszállása előtt, mivel a számukra is 
érthető török nyelvet beszélték. Talán nekik 
hangsúlyozza Melius, hogy a török és a magyar nép ősei 
egy ember gyermekei, de a magyarok keresztségükkel 
kiváltak Góg és Magóg, az Antikrisztus seregéből, és 
Isten választott népe lettek. A  törökök viszont azok 
maradtak.

alapján. Budapest, 1991. Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo 
Nationali Hungarico Diegesta.
37 Melius J. Péter: Szent János Jelenései. Várad 1567. „209 b.
38 Fekete Lajos: Magyarság, törökség: Két világnézet bajvívói (A 
magyar keleti társaság kiadványai 13) Budapest 1947, Fodor Pál: A
terjeszkedés ideológiája az Oszmán Birodalomban. 
Világtörténet,1994. 25-31.
Csányi im.: 495.

Magyar pedig az, aki magyarul beszél. Úgy látszik, a 
kunok választanak, a török hódoltság végére bár tudatuk és 
városaik megmaradnak, nyelvüket feladják, magyarok és 
reformátusok lesznek.39

Melius szintén fontosnak tartotta 1562-ben az egri ka
tonák számára készített első magyarországi helvét szellemű 
hitvallásban hangsúlyozni, hogy annak érvényessége 
nemcsak a katonákra, hanem a környező népességre is 
vonatkozik. Hasonló célja lehetett Csányinak is Kanizsán.

A  török berendezkedési kísérletei megtörtek a végvári 
katonaság mindig a legváratlanabb helyen lesújtó terrorján. 
A  katonák ugyanis kifejezetten törekszenek erre és arra is, 
hogy a felekezetek a törökhöz való lojalitást feladják, és a 
török tisztségviselőket elüldözzék ezekből a helységekből.40

Hogy ez a terror milyen fokú lehetett, arra hadd említsük 
Gerelyes Ibolya régészeti vizsgálatának eredményét, 
miszerint a török-balkáni kerámiaanyag kereskedelmi 
utakon eljutott a királyi Magyarországra és Erdélybe, a 17. 
századi Hódoltság területén azonban csak a török-balkáni 
népességnél található meg. A török kultúrához való 
kapcsolódás tehát súlyos büntetést vonhatott maga után, és 
ezen még az a tény sem változtat, hogy a keleti 
motívumkincs a helyi kézművesek munkáiba beszivárgott. 
Ez okozza, hogy a török várakban elenyészően kevés 
magyar renegát szolgált.

Mindezt erősíti az az apokaliptikus várakozás, amely 
mind török, mind magyar részről Szulejmán utolsó éveiben 
elburjánzik, amely azután a szultán halálával és a Drinápolyi 
békével 1568-ban nyugvópontra jut, kiegyensúlyozva, 
megtűrtté téve a helyzetet.

Összegzésképpen: a török megjelenése után összeomlik 
egy 150 éves propaganda, amely a törököt az ősi 
ellenségként aposztrofálta, azonosította a gonosszal, a 
végítélet népével, akinek nyomában jár a pusztulás.

A  török azonban nem űzi el a meghódolt keresztény 
parasztot, sőt meghagyja saját gazdasági, kulturális 
rendjében. A paraszt azt látja, hogy lehetséges egy modus 
vivendi.

Az új hatalom ugyan megpróbálja az áttérésre rávenni a 
népességet, ez a törekvés pedig egy kialakult lelki 
bizonytalanság idején éri őket, amely jellemző egész 
Európára, ezt súlyosbítja Magyarországon, hogy a török 
megszállás után szétzilálódott a katolikus egyházszervezet, 
továbbá a parasztság és ezzel együtt a népi egyház egy 
döntő vereség után van. Ebben a 15 évnyi, magával mit 
kezdeni nem tudás idején alakulnak ki lokális áttérő 
csoportok, ott, ahol sokkal erősebb a török, ahol úgy néz ki, 
beindul az a folyamat, ami Boszniában a tömeges 
iszlamizádóhoz vezetett.

A  veszélyt nem a magyar politikai rendszer észleli, ő a 
paraszt fontosságát látja, aki felismeri, az a magyar re
formáció. Rájön, hogy a török csak látszólag kedvez 
számára, valójában az egész hitújítási folyamat egy török 
által megszabott játéktérben az iszlamizáció irányába 
mozog. Mindezt elutasítják. Hogy ez az állásfoglalás 
Wittenberg hatására következett-e be, ahol Melanchthon állt 
ekkor a kormányrúdnál, vagy a magyarországi protestáns 
lelkészek híradásai befolyásolták-e a törökkel szembeni 
álláspontot, erre most még nem tudunk határozott választ 
adni.

39 Kunokra: Pálóczi Horváth András: Besenyők, Kunok, Jászok 
Györffy István: A kunok megtérése. Protestáns Szemle, 1925. 669-681 
Mándoky Kongur István: A kun nyelv magyarországi emlékei. 
Keletkutatás, 1975. Meliusra vonatkozóan: Őze 1991. im
40 Csányi im. 293. 1559

91



ANDORRA ESZTER -  KRAMER GYÖRGY:

Az Evangélikus Egyház társadalmi felelőssége - a Magyar
Katolikus Püspöki Kar

LMK dolgozat
1996 augusztusában, tehát immár másfél éve jelentette 

meg a Magyar Katolikus Püspöki Kar „Igazságosabb és 
testvériesebb világot” című körlevelét. Az elmúlt évben 
kötelező lelkészi munkaközösségi téma, tehát számos LMK- 
dolgozat tárgya volt egyházunk társadalmi felelőssége e 
levél kihívásának összefüggésében. Jelen cikk alapja is egy e 
dolgozatok közül, de beleépítettünk számos, az előadás 
megvitatásakor felmerült szempontot is.

Az írás felépítéséről: három másik, hasonló jellegű írást 
veszünk szemügyre születésének körülményei, tartalma, 
érvelésmódja és hatásai szempontjából, majd a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar körlevelét (a továbbiakban: IéTV) 
elemezzük valamivel hosszabban. Ezt követi néhány 
biblikus és szisztematikus teológiai gondolat az egyház 
társadalmi felelősségéről, majd konkretizádó a 
Magyarországi Evangélikus Egyház mai lehetőségeit, 
kötelezettségeit illetően.

Az egyház társadalmi felelőssége — három levél, 
három modell

A püspökkari körlevél, vagy ehhez hasonló megnyi
latkozás műfaja nem igazán ismert, bevett műfaj a hazai 
egyházi és társadalmi közéletben, helyesnek tartjuk ezért 
egy kitekintéssel indítani dolgozatunkat: milyen modellek 
léteznek világszerte tartalmilag, formailag és a közreadás 
módját illetően. Ezzel egyrészt az IéTV-t reméljük olyan 
háttérbe helyezni, amely értékelését segíti, másrészt az 
Egyházunk számára adódó minták felvillantásával a 
dolgozat harmadik fő részét alkotó „A Magyarországi 
Evangélikus Egyház lehetőségei” fejezet gondolatmeneteit is 
alá szeretnénk támasztani. Három körlevelet szándékozunk 
kiemelni: egy „első világbeli” katolikus körlevelet, egy 
„harmadik világbeli” katolikust, és egy ökumenikus 
együttmunkálkodásban született német megnyilatkozást.

Az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki 
Karának 1986-ban jelent meg „Gazdasági igazságosságot 
mindenkinek” (Economic Justice fo r All) dmű főpásztori 
levele. A  levél, bár szövegében kifejezi szándékát és 
készségét párbeszéd folytatására, megszövegezésének és 
kiadásának módjában hagyományos-autoriter: az
egyháztagok és a társadalom egésze csak a kész szöveggel 
találkozott. Fogadtatása heves volt, óriási vihart váltott ki 
vezető amerikai körökben. Azóta is hivatkoznak rá - a 
legkülönbözőbb összefüggésekben és irányokban.

A levél érvelése alapvetően a katolikus tanításra, en- 
dklikákra és más római megnyilatkozásokra támaszkodik, a 
Bibliával legfeljebb illusztrál. Nem igazán törekszik arra sem, 
hogy érvelésük teológiai hagyományuktól idegen 
olvasóknak követhető legyen, csupán kinyilatkoztatják, 
hogy a katolikus tanítás felette áll egyén- és 
csoportérdekeknek.

Tartalmilag számos pozitív vonását emelhetjük ki. Hitet 
tesz amellett, hogy a gazdaság az ember, az emberi 
személyiség szolgálatáért létezik. Kiemeli, hogy a gazdasági 
életben erkölcsi normáknak kell érvényesülni. Az emberi

körlevelének kihívása
jogokat, az emberi méltóságot és az emberi életet a 
gazdasági döntéseket vezérlendő szempontoknak mondja 
ki. Kiáll a társadalom mindenkori leggyengébbjeiért. 
Kimondja, hogy a szegénység és a gazdasági 
igazságtalanság helytelen egyéni és közösségi döntések, 
tehát erkölcsi rossz eredménye. Keveredik azonban 
szemléletében a szodális szempontrendszer, az elesettekért 
és elnyomottakért való kiállás a hagyományos társadalmi 
szerkezet, az egyház tradídóival harmonizálni látszó 
közösségek megőrzésének szándékával. Egyik 
vezérgondolata a család, a családok védelme. Nem világos 
azonban, hogy a családokban élő embereket - gyerekeket 
és gyermeket vállaló szülőket - szeretné testvéri 
együttérzésből segíteni gazdaságilag hátrányos hely
zetükben, vagy inkább a hagyományos családmodellt 
támogatná az amerikai társadalom többi létező életfonná- 
jával szemben.

További erénye a szövegnek a felelősségben osztozó, 
önkritikus hangnem. Minden, a társadalomban megjelenő 
hibás működésnek keresi esetleges egyházi megfelelőit, és 
azok orvoslására szólít fel.

A  dokumentum egésze a kapitalista rendszer keretein 
belül gondolkodik, nem vet fel, illetve nem visz végig olyan 
gondolatmeneteket, amelyek ennek létjogosultságára, örök 
vagy megváltoztatható, esetleg megváltoztatandó voltára 
vonatkoznának.

A Latin-Amerikai Püspökkari Konferencia 1968-ban 
Medellinben ült össze. A tanácskozást megelőzte több 
kolumbiai pap brutális meggyilkolása, valamint a bogotai 
Eucharisztikus Világgyűlés és a pápai látogatás. Ezek az 
események ráirányították a figyelmet Latin-Amerikára, az ott 
uralkodó nyomorra, és a számos ottani országban regnáló 
diktatúrákra. A Világkongresszus egyik legdrámaibb 
pillanata volt, mikor a bűnbánat napján a belügyminiszter a 
politikusok nevében az ország népét sújtó rendelkezések, a 
jegybank elnöke a vállalkozók nevében a dolgozók 
jogainak megsértése miatt vallotta magát bűnösnek. A 
püspökkari konferenda a történelemfonnálásnak ebben a 
hangulatában látott munkához.

A  konferenda nem hozott létre egyetlen egységes 
anyagot, hanem minden bizottsága külön záródokumen
tumot fogalmazott. A  különböző dokumentumok egy
másnak gyakran szögesen ellentmondanak, híven tükrözve 
Latin-Amerika püspökeinek megosztottságát. (Illetve: a 650- 
ből jelenlévő 530-ét.) Egyes anyagok határozottan 
konzervatívak, a fennálló szodális struktúrákat nem 
kérdőjelezik meg, privilégiumaik védelmében azonosulnak 
az uralkodó rezsimekkel. Ezen túl két álláspont 
különbözethető meg, az ún. desarrolisták és forradalmárok 
álláspontja. Az előbbiek az egyház kisebbségi helyzetét 
intézményes megerősítéssel kívánják meghaladni, hogy 
ezáltal az egyház befolyását a társadalom érdekében 
erősítsék, míg az utóbbiak a nép szolgálatát nem kapcsolják 
össze az egyház megerősítésével, inkább ők csatlakoznának 
minden, arra érdemes kezdeményezéshez.

A  medellini dokumentumok hatása az egész keresztény 
teológiára kiterjedt: innen eredezteti magát a szabadítás
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(felszabadítás) teológiája, de minden más kontextus
teológia is. Latin-Amerika egyházainak új irányba fordulása, 
mely az egész latin-amerikai társadalmat befolyásolta és 
befolyásolja, szintén Medellinhez köthető. Ha 
ellentmondásos, kidolgozatlan is tehát a Konferencia 
munkájának közvetlen eredménye, teológiai és társadalmi 
hatása óriási.

A Német Katolikus Püspöki Kar és az EKD 1994-től 
ún. konzultációs folyamatot indított el A gazdasági és 
szociális helyzetről Németországban. A folyamat 
megérdemli, hogy közelebbről szemügyre vegyük. Az 
elindításáról hozott egyházvezetői döntés után egy szakmai 
bizottság fogalmazott meg téziseket. Ezt erre kiválasztott 
körökkel - politikusokkal, gazdasági szereplőkkel, 
érdekképviseleti szervezetek és egyházi körök képviselőivel 
megvitatták, majd az így lefolyt első forduló eredményeit az 
egyházvezetés elé tárták. Ezután újabb vitairat született, 
amelyet sajtókonferencián adtak a társadalom kezébe. A 
dokumentumot ezután egyaránt vitatták egyházi és világi 
sajtóban, felnőttképző intézményekben, gyülekezetekben, 
politikusi körökben. A gondolkodás segítésére kézikönyvet 
állítottak össze, a laikusokat segítő anyagokkal. A  
tudományos világ is reagált, számos elemzés jelent meg, 
szemináriumok anyagává vált a dokumentum, majd 
tudományos konferenciát is szerveztek köré. Az egyházat 
ezekben a hozzászólásokban számos kritika érte, melyre 
nyitottnak mutatkozott.

Több mint egy évig tartott a konzultációs folyamat, a 
beérkezett hatalmas hozzászólástömeget - mely műfajilag és 
tartalmilag rendkívül megosztott volt - folyamatosan 
dolgozták föl. Olyan információs rendszert létesítettek, 
amelyben minden érdeklődő hozzáférhetett az anyagokhoz. 
Az információs rendszer vezérelvei voltak az ökumenicitás, 
az átláthatóság, a párbeszéd lehetővé tétele tematikusán is, 
és a teljesség, hogy egyetlen beadvány se sikkadjon el. 
Külön elemezték a hozzászólók szempontjait és érvelési 
mintáit. Az utóbb elkészült irat értékelése szerint a 
konzultációs folyamat maga is politika- és 
társadalomformáló esemény volt, amelynek a legfontosabb 
eredményei - a körlevél előkészítése mellett - a politikai 
tudatosodás, a közös tanulás, a társadalmi konszen
zusformálódás voltak.

1997 tavaszán jelent meg „Szolidáris és igazságos 
jövőért” (Für eine Zukunft in Solidaritát und Gerechtigkeit) 
címmel a két egyház közös „szava”, amely azonban távolról 
sem akar utolsó szó lenni az elindult vitában.

Az anyag hatalmas, bemutatására itt nincs mód. Az ér
velésmódról: Az iratban világosan elkülönül egy társadalmi
gazdasági látlelet, amely meglehetős részletességgel, 
helyenként a kulcsfogalmak definíciójára is vállalkozva 
elemzi Németország jelenét, és egy teológiai fejezet, amely 
„Perspektívákat és impulzusokat” kíván adni a keresztény 
hit területéről az embert, az ember hivatását és rendeltetését, 
valamint az alapvető etikai szempontokat illetően. Az 
érvelés alapvetően biblikus érvekre támaszkodik. 
Körülbelül azonos aranyban találhatunk itt ó- és 
újszövetségi hivatkozásokat és idézeteket, számos ponton 
külön is felhívják az olvasó figyelmét a kettő közötti 
kontinuitásra. Néhány ponton hivatkozik az irat a két 
egyház korábbi megnyilatkozásaira is. Különösen izgalmas 
volt számunkra néhány olyan gondolatmenet, amelynek 
élén egy szimbolikus jellegű bibliai megfogalmazás áll (pl.: 
az ember Isten képe), s innét, ezt átfordítva olyan állításhoz 
vagy parancshoz jut, amelyet mint saját igazságát, 
meggyőződését olvashat az is, akinek a szimbolikus mondat 
idegen volt.

Az ezt követő fejezet egy konszenzus kiépítésére tö
rekszik, amely lehetővé teheti egy jövőképes társadalom 
kialakítását. Az itt megfogalmazottak egyértelműen kö
vetkeznek a teológiai fejezetből, de nem zártak az azt 
igenelni nem tudó előtt sem. Végül külön fejezet foglalkozik 
az egyházak feladataival, felelősségével a felvázolt 
problémákban.

Az Igazságosabb és testvériesebb világot!
c. körlevél

A z Igazságosabb és testvériesebb világot! előkészítése

Az IéTV megjelenését előkészítette számos, a katolikus 
sajtóban, elsődlegesen a Vigilia c. folyóiratban megjelent 
cikk és tanulmány - ezek némelyike a dokumentum 
közvetlen előmunkálatainak tekinthető. (Ld. irod.) 
Megjelent továbbá - az IéTV későbbi szerzőinek szer
kesztésében - a szociális enciklikák gyűjteménye. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy a dolgozatot ha nem is 
össztársadalmi, vagy összegyházi vita, de a katolikus 
értelmiségben lezajlott közös gondolkodás készítette elő.

Az IéTV-t kiadó bizottság megrendelt egy alapos vizs
gálatot is arról, milyen elvárások élnek a magyar társadalom 
egyes rétegeiben az egyházakkal szemben, milyen 
területeken fogadnák szívesen az emberek az egyház 
hangsúlyosabb szereplését, és milyen területeken utasítanák 
el azt. Ez a vizsgálati anyag nekünk is igen hasznos lehet - 
különösen, mert mintavételi okokból a vizsgálat egésze „az 
egyházakra” vonatkozott.

A z irat rövid ismertetése, egyes pontjainak kritikája

A körlevél fő fejezetcímei mentén haladva ismertetjük az 
anyagot, és fűzünk egyes tételeihez, gondolatmeneteihez 
kritikai megjegyzéseket, majd a felismert fő tendenciákat, 
problématerületeket egy összefoglaló részben kritizáljuk. 
(Az ismertetéshez lásd még a felhasznált irodalomból 
Varsányi Ferenc cikkét.)

A  bevezetésen jelöli meg a dokumentum megszületé
sének indítékait: kifejezi szándékát a közérthetőségre, és 
készségét a dialógusra.

A  szociális rész alapos, a legfrissebb kutatási eredmé
nyekre támaszkodó helyzetelemzéssel indul. Rámutat a 
szociális feszültségek közvetlen okaira, megjelöli a 
legveszélyeztettebb csoportokat. A  helyzetelemzést - amely 
minden speciálisan keresztény szempont nélküli diagnózis - 
követi a az egyház teológiai álláspontjának kifejtése. Három 
vezérelvet javasol a társadalomjavító intézkedésekhez: az 
emberi méltóság, a szolidaritás és a szubszidiaritás elvét. 
Ezeket az alapelveket alapvetően pápai megnyilatkozások 
támasztják alá. Az ezeket nem evidensen elfogadó 
olvasónak tulajdonképpen - a német levélben
tapasztaltakhoz hasonló módon - az a lehetőség kínáltatik 
fel, hogy az alapelveket saját erkölcsi rendjével 
megegyezőnek felismerve tudja a továbbiakban követni.

A teológiai álláspont kifejtése alapozza meg a harmadik, 
„Felelősségvállalás és kezdeményezés” c. alfejezetet. Azt kell 
mondanunk, hogy ez a rész a megelőző kettőhöz képest 
csalódást jelent: javaslatainak egy része elmosódott - pl.: „A 
kormányzatnak, az önkormányzatoknak, a civil 
szervezeteknek, a... szakszervezeteknek és a munka
adóknak ... programot kellene kidolgozniuk az elszegé
nyedés és a jogtalan vagyonszerzés ellen.” - másik része 
irreális, megfogalmazásában csúsztató - pl. „A 
legszegényebbeket hozzá kell segíteni a megélhetésükhöz
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szükséges minimális jövedelemhez,... mégpedig úgy, hogy 
ezzel ne rójanak méltánytalan terhet a társadalom többi 
tagjára” és „A társadalombiztosítás reformját...úgy kell 
végrehajtani, hogy ennek során egyetlen társadalmi réteget 
se érjen méltatlan hátrány.” Utóbbi gondolatokban a 
„méltányos” fogalma tisztázatlan, sőt tisztázhatatlan. 
Felvetődik a kérdés: meddig mehet egy ilyen irat a 
javaslattételben, hogy ne váljék olyan vágyálmok megfo
galmazójává, melyeket neki úgysem kell soha tettekre 
váltania?

A gazdasági fejezet is helyzetképpel indít, elemzi a 
gazdasági problémák okait, fő tüneteit, de a megjelent 
pozitív tendenciákat is. A  következőkben - a szociális 
fejezettől eltérően - nem különülnek el egymástól szer
kezetileg a teológiai alapvetés és az intézkedési javaslatok, 
ami megnehezíti a gondolatmenethez való csatlakozást a 
katolikus tanítást nem feltétlenül elfogadó olvasó számára.

Lényeges állítások azok, amelyek cáfolják, hogy a piac 
mindenek fölött állna: „A termelés alapvető célja... az ember 
szolgálata.”(53.§) „Az államnak fontos szerepe van abban, 
hogy a piac működésének káros következményeit 
kiigazítsa.” (55.§) Teológiailag figyelemre méltó tétel: 
Elfogadhatatlan az olyan gazdasági rend, „amelyben a 
gazdasági téren érvényesülő szabadság nem olyan szilárd 
politikai rendbe illeszkedik, amely a gazdasági szabadságot 
a teljes emberi szabadság egyik összetevőjének tekinti, 
amelynek etikai és vallási magja van”. (53 §, az IéTV idézi a 
Centesimus annus enciklikából.) Jellegzetesen kétarcú 
mondat, mert míg az első feltételt valószínűleg az emberek 
többsége helyeselné, az utóbbit már csak a hagyományosan 
vallásos kisebbség egy része. Egyébként ebben a részben a 
teológiai és morális tételek többsége idézet, feltűnően kevés 
az önálló gondolat. Hazai egyházainkra jellemző, hogy 
gazdasághoz, gazdasági élethez hozzászólni kevéssé érzik 
magukat feljogosítva. Mintha e körlevél sem tudna túllépni 
ezen a bajon: etikai meglátásai idézetek, a magyar helyzetre 
vonatkozó ajánlásokkal nem igazán szervesen 
kapcsolódnak, így a kétféle egymáshoz vagdalt anyag 
mindegyike veszít súlyából.

Az „állam és politika:’ fejezet a rendszerváltozás és az - 
elégtelenül végbement - társadalmi átalakulás értékelésével 
indít. Komoly teológiai, elméleti megalapozás nélkül vág 
bele ezután a javaslatok felsorolásába. Érdekes, netán 
követendő viszont, ahogy a feladatokat és felelősségi 
területeket a személyek - politika és állam - civil társadalom 
hármasba osztja szét. (72. §)

A  kulturális életet elemző fejezet helyzetértékelése talán a 
legpesszimistább. A  problémák gyökerének jelöli meg az 
alapvető erkölcsi normák hiányát, a jövővel kapcsolatos 
folyamatos amnéziát, és a család leértékelődését. Számunkra 
kérdés, lehet-e a kultúra részévé tenni a morált, tehát 
elsajátítható-e az erkölcs egyszerűen szocializációs úton.

A tömegkommunikációs eszközöknek felrója a nemzet 
önértékelési- és kommunikációs zavarainak terjesztését, 
sokszorozását. Az oktatásügyben ráirányítja a figyelmet a 
hátrányos helyzetűek esélytelenségére oktatási 
rendszerünkben, a felnőttképzés hiányára még a tervezetek 
és elvárások szintjén is, de, mintegy kakukktojásként, 
lobbyérdek csúszik itt a csakis a közjót szem előtt tartó 
tételek közé: az egyházi iskolák finanszírozásának kérdése. 
Sokkal szerencsésebb lett volna, ha itt az egyház valamivel 
tágabb kör, a nem-önkormányzati oktatási szféra 
érdekeinek védelmezőjeként lép fel.

A helyzetelemzés és az ajánlások közül itt is kimarad a 
teológiai alapozó szakasz, sőt, már a diagnózisban is elvész 
a korábbi fejezetek tárgyilagos, mindenki számára

elfogadható szemlélete, így a megfogalmazódó problémák 
nem a magyar átlagpolgár, hanem elsődlegesen az 
egyháziasan vallásos ember problémái a kulturális élettel 
kapcsolatban.

Az ajánlások számos fontos fejlődési, fejlesztési irányt 
kijelölnek. Kérdéses viszont, hogyan lehetne „az igaz és 
teljes ember eszményét” alaptantervbe iktatni (106.§), vagy 
hogyan kivitelezhető ez: „Az államnak kötelessége,... hogy 
támogassa mindazon kezdeményezéseket, amelyek az 
életmód nemesítését, az alapvető emberi értékekre való 
nevelést... szolgálják.” (110§)

A rövidke befejezés mintha visszavonná a megelőző 111 
pontot: „áttekinthetetlennek látszik a kibontakozás útja”, 
ami mégis bátorságot adhat, az csak az, hogy „reményre 
hívott el bennünket Krisztus”. (112§) Talán születhetett 
volna ennél erőteljesebb, merészebb lezárása egy ennyire 
merész iratnak.

A z  Igazságosabb és testvériesebb világot! általános
kritikája protestáns szemmel

Az IéTV megírásával és kiadásával a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar egy, a társadalomban meglévő égető hiány 
kitöltését kezdte meg, úttörő, számunkra is példaadó 
módon. Erényének tartjuk a közérthetőséget, a páibeszédre 
való készséget, a laikusokkal való együttmunkálkodást. Az 
igazán példaértékű azonban az az erkölcsi bátorság, 
amellyel a semlegességből kilépve a Katolikus Püspöki Kar 
vállalta krisztusi küldetését.

Protestáns szemlélőként mégsem hagyhatunk említés 
nélkül néhány szembetűnő hiányosságot. Az érvelés
módban feltűnő a bibliai hivatkozások hiánya. Ugyanakkor 
minden morális érvet enciklikaidézetek támasztanak alá, 
még ott is, ahol sokkal kézenfekvőbb lenne egy közismert 
igehelyre hivatkozni, mint egy sokak számára idegen pápai 
iratra.

A körlevél alcímében a híveket és minden jóakaratú 
embert kíván megszólítani. Gondolatmeneteiben azonban 
számos elem csak egyházilag elkötelezett gondolkodású 
ember számára követhető, igenelhető.

Az egyes helyzetelemzések ismételten figyelmen kívül 
hagyják a magyar társadalom egyik hátrányos helyzetű 
csoportját, a nőket. Az egyéb területeken tapasztalható 
részletesség és pontosság kizárja azt a lehetőséget, hogy itt 
egyszerű feledékenységről lenne szó.

Végül az, hogy a körlevél sem szövegében nem tesz 
gesztusokat a társegyházak felé, sem megírásának illetve 
kiadásának tervébe nem vonta bele a többi felekezetet, 
bizonyos mértékig rácáfol a párbeszéd kinyilvánított 
készségére.

A körlevél visszhangja

Az IéTV visszhangja felemás. Százezernél több példány 
kelt el belőle - ez mindenképpen óriási siker. Számos 
híradás, tárca, cikk látott napvilágot vele kapcsolatban, 
szinte mindenki örömmel üdvözölte az iratot, különösen 
szociális fejezetét, pontos diagnózisát, és a párbeszédre 
kinyilvánított szándékot.

Komoly elemzés, kritika viszont alig jelent meg. Csak 
evangélikus részről említendő Harmati Béla - a maga 
részéről első reakciónak minősített írása, liberális oldalról 
Kis János esszéje, és balos-marxista kritikaként Balló István 
tanulmánya. Feltűnő a református egyház hallgatása.

Politikai oldalról izgalmas fejlemény volt a Fidesz és a 
Katolikus Püspöki Kar közös vitaestje a Fidesz programja és 
az IéTV közös vonásairól, az együttműködés lehetőségeiről.
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Összességében elmondható, hogy a legtöbb és leg

pozitívabb visszajelzés a szociális fejezettel kapcsolatban 
érkezett, s többen is egyszerűen szociális iratként kezelték a 
körlevelet. Ennek egyik oka lehet, hogy ténylegesen ez a 
legjobb része az írásnak, de nyilvánvalóan az egyház iránti 
elvárásokkal is jobban harmonizál, hogy a szegénységről, 
öregekről és gyerekekről írjon, mint hogy a korrupcióhoz és 
az inflációs rátához szóljon hozzá. Ez az elvárás pedig oka 
lehetett a körlevél színvonalbeli kiegyensúlyozatlanságának 
is.

Ez a tapasztalat az egyház iránti elvárásokat illetően nem 
magyar sajátosság: a német irat szerkesztői is hasonlóról 
számolnak be. Veszélyes felfogást érhetünk itt tetten. 
Amikor ugyanis azt mondják /mondjuk/ gondoljuk: az 
egyház, az erkölcsi dolgok felelőse foglalkozzon csak a 
szociálpolitikával, és hagyja, hogy a gazdaság a maga 
törvényei szerint működjön, akkor ezzel az elosztás terü
letére szorítjuk vissza.

A Tömegkommunikációs Bizottság tudatosan elemzi a 
reakciókat, de nem ismeretesek még további szándékai 
ezeknek esetleges közreadásáról.

Az egyház társadalmi felelőssége Isten 
országának fényében
Az egyház társadalmi felelősségvállalása alapvetően az 

Isten országához való viszonyunkban gyökerezik. A  jézusi 
küldés csak az Isten országának várása és már 
megtapasztalható jelenlétének komolyanvételével válhat 
csontunkba rekesztett tűzzé. Ennek az országnak a 
megjelenése az ok arra, hogy az egyház egyáltalán meg
szólaljon, hogy véleményt nyilvánítson.

Megfigyelhetjük, hogy Jézusnak azok az etikai útmuta
tásai, amelyek a társadalmi életet is befolyásolták /a válásról, 
adófizetésről, szegénységről/, csak akkor érthetőek, ha 
azokat az Isten országa eljövetelének fényében értelmezzük. 
Az adó megfizetése, vagy a szegénység elviselése azért nem 
gond a Krisztust követő embernek, mert mindezen 
problémák alól felszabadítja őt az Isten országába kapott 
meghívása.

Hogy Jézus etikai iránymutatását az egyház hogyan 
képviseli a jelen társadalomban, az nagyban attól függ, 
hogyan viszonyul az Isten országához. Az egyháztörténet 
közel 2000 éve alatt ennek számtalan formáját figyelhetjük 
meg. Az egyik véglet ebben a sorban az az enthuziasztikus 
elképzelés, mely a Jézus által adott „új törvényt” teljes 
mértékben kötelezővé akarta tenni a társadalomban /pl.: a 
reformáció rajongói/. Ez az elképzelés, mint ahogy arra 
Goppelt jól rámutat, nem veszi komolyan a jézusi törvények 
eszkatológikus voltát, és azokat kronologikusan értelmezi. 
Másik végletként említhetjük a múlt század végének érzület
etikáját, amely a jézusi etika szó szerinti érvényesítése 
helyett már csak az „áldozatos szeretet” érzületi hatásával 
számol, mint ami a társadalomra hat és azt befolyásolja.

E század teológiai gondolkodásában is meghatározó az 
Isten országáról alkotott kép, ha a társadalmi felelős
ségvállalás kérdését vizsgáljuk. Albert Schweitzer a kon
zekvens eszkatológia komolyanvétele miatt indult el az 
őserdőkbe orvosként, hogy tette egy „heroikus humanitás 
hívása” legyen, és Így mutasson az előttünk álló országra. 
De vizsgálhatjuk akár Bultmann aktuális eszkatológiáját, 
akár a Jeremiás „megvalósuló” eszkatológiáját, vagy más 
iskolák teológiai tanítását az Isten országáról, mindenhol azt 
láthatjuk, hogy ez a kérdés meghatározó az egyház 
társadalmi felelősségének megítélésekor.

Induljunk ki most abból az eszkatológiai látásmódból, 
amely egyrészt komolyan veszi a jövőben érkező Isten

országát, másrészt azonban számol azzal, hogy rejtetten, de 
megtapasztalhatóan ez az ország már közöttünk van. Ebből 
a látásmódból kiindulva, az egyház társadalmi szerepére 
nézve, két fontos következtetésre juthatunk.

1. Ha az egyház komolyan várja az Isten országának 
jövőbeli eljövetelét, akkor alapvető feladatának tartja a 
társadalomban ezen ország eljövetelének hirdetését. Vagyis 
minden alkalmat és lehetőséget megragad arra, hogy jelet 
tegyen az emberek elé, azok elé is, akik nem tartoznak 
hozzá.

2. Az egyháznak tisztán kell látnia, hogy nem a világ 
megváltása a célja. Megszólalása, megnyilvánulása, tár
sadalmi felelősségvállalása arra irányul, hogy jobbá tegye a 
világot, hiszen hisz abban, hogy az Isten országa már most 
tapasztalhatóan közöttünk van. Ugyanakkor nem azzal az 
igénnyel vállal felelősséget a társadalmi életben, hogy azt 
ezáltal tegye tökéletessé.

Egyházunk jelenlegi hallgatása innen nézve az Isten 
országa eljövetelének és jelenlétének semmibe vételét 
jelenti, ami tarthatatlan állapot.

A Magyarországi Evangélikus Egyház lehetőségei
Egyházunk számára a cselekvés három útja kínálkozik, 

hazánk mai állapotának kihívására háromféleképpen 
válaszolhatunk, és kell válaszolnunk: írásbeli megnyilat
kozás, magunk megreformálása és konkrét szociális 
segítségnyújtás által. Vegyük sorra ezeket a lehetőségeket!

1. írásbeli megnyilatkozás

Miéit írjunk?

Az egyház létének első pillanatától szorosan kötődik a 
szóhoz. Üzenetét s annak aktuális konzekvenciáit újra meg 
újra meg kell fogalmaznia, s hirdetnie kell a körülötte levő 
világnak. Különösen is felelős saját tagjaiért. Nem hagyhatja 
cserben híveit, amikor azok egyéni és közösségi életük 
olyan morális kérdéseivel küzdenek, mint hogy szabad-e a 
nagymama nevén futtatni a családi vállalkozást, vagy elűzni 
a faluba költöző cigány családot. Az egyháznak alapvető 
elhívásából következően meg kell szólalnia.

Miért hallgatunk mégis?

Miért van mégis bizonyos ódzkodás bennünk attól, hogy 
szavunkat felemeljük? Három tényezőt, három problémát 
sejthetünk e hallgatás mögött:

1. A  múlt kísértete
Az Egyház az elmúlt évszázadokban sokszor szólalt meg 

a rossz oldalon: mint hatalmi tényező régebbi időkben (Ne 
felejtsük el: a keresztesháborúk kora a mi múltunk is!), vagy 
mint a hatalom bólogatójánosa a közelmúltban. Ennek 
emléke éppúgy él bennünk, mint potenciális 
hallgatóinkban. Nehéz úgy hallatni a hangunkat, hogy 
mindkét csapdát és félreértelmezési lehetőséget elkerüljük. 
Mielőtt szólnánk, tisztáznunk kellene, hogyan nem akarunk 
szólni. A  múlttal szembenéző, azt elemző és értékelő 
önvizsgálatra van szükségünk.

2. Szerepünk őrzése, vagy küldetésünkhöz való hűség?
A  MEE tekintélyes szerepet tölt be a magyar társada

lomban. Talán történelmi előzményeinknek köszönhetően 
létszámunkhoz képest meglepő súllyal lehetünk jelen a 
társadalomban. Az úgynevezett „történelmi egyházak” 
kifejezés biztonságos közérzetet adhat. Szerepünket 
tekintve tehát jól állunk. Jézus szavának hirdetése, az egyház 
nyilvános megszólalása azonban az evangélium üzenetének
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alaptermészetéből adódóan bizonytalan helyzetre ítéli az 
egyházat. Jézus ügye kockázatos ügy, ellenségeket is szerez, 
követése szerepünk, skatulyánk nyugalmából való kilépést 
jelent. Mégis, szeretetéből bátorságot kellene merítenünk 
ahhoz, hogy ezt a bizonytalanságot vállaljuk.

3. Elegendőek vagyunk ehhez a feladathoz?
Ennél a pontnál riem elsődlegesen az a kérdés, tudnánk- 

e megfelelő szakembereket találni a feladathoz, hanem az: 
elég közel vagyunk-e az emberekhez, akiknek írnunk 
kellene, nem szakadtunk-e el annyira híveink, világunk 
valóságától, hogy csak elbeszélni tudunk a problémák 
fölött. Válaszunk: éppen egy ilyen közös gondolkodás 
vezethetne vissza minket azokhoz az emberekhez, akiket 
olyan sokszor cserbenhagytunk hallgatásunkkal, vagy 
hamis szavainkkal.

Ki írhat ilyen levelet? Melyik modellt kövessük?

1. Nem vagyunk abban a ritka történelmi szituációban, 
mint Latin-Amerika püspökei annak idején. Nem fordul 
felénk ezer mohón kérdező ember. Nekünk kell kérdez
nünk, másokat közös tanulásra hívnunk. Talán lehet 
bennünk annyi bátorság, hogy kitegyük magunkat egy 
párbeszéd kihívásainak. Gyakorlati megvalósítására ötle
teket kaphatunk a német levél konzultációs folyamatának 
történetéből.

2. Mindenképpen törekednünk kellene az ökume- 
nicitásra. Hiteltelenné tesszük minden együttműködésre 
irányuló felhívásunkat, ha már az irat címoldalán azt 
közöljük az olvasóval: még testvéreinkkel, a velünk egy Urat 
szolgálókkal sem tudtunk egy irat megszerkesztése erejéig 
együtt dolgozni.

Egy összefoglaló irat, vagy több tematikus? S ha több: 
miiven témákról?

A becsületesebb és alázatosabb megoldás az, ha Egy
házunk nem próbál meg egyszerre mindenhez érteni, nem 
akarja megvárni a megszólalással azt a pillanatot, amikor 
majd minden kérdésben konszenzusra jutott. A  latin
amerikai példa azt bizonyítja, hogy érdemes vállalni 
töredékességünket, belső egyenetlenségeinket, s úgy lépni 
párbeszédre, mint aki maga sem a teljes igazság birtokosa.

Ha nem akarunk egyszerre minden kérdéshez hozzá
szólni: mivel kezdjük? Mik a legégetőbb kérdések? A 
felelősségünk, mint egyháztagoknak, hogy ezek definiá
lásában részt vegyünk, javasoljuk és követeljük az egyház 
szavának felemelését azokban az ügyekben, amelyek a mi 
életünk, a mi tapasztalatunk szerint a legfontosabbak.

2. Igazságosabb és testvériesebb egyházat? - Jó példa, 
modell, kontraszttársadalom

Az egyház egy a társadalom azon részei közül, ame
lyeknek jó vagy rossz irányba mozdulása a társadalom 
egészének irányváltoztatásait befolyásolja. Ezen túl az 
egyház úgy tekinti magát, mint aminek kihívásként, a jóra 
való kísértésként kell megjelennie a világ előtt. Kiemelt 
felelősségünk van tehát azért, hogy a felismert hibákat a 
magunk területén orvosoljuk, az általunk hirdetett elvek 
szerint alakítsuk egyházunk életét. Néhány feladat:

Ha komolyan gondoljuk, hogy a társadalmunkban 
uralkodó paternalista szemléleten, amely a problémák 
megoldását kizárólagosan az államtól várja, változtatni kell, 
akkor változtatnunk kell azon a gyakorlaton, hogy az 
egyház a mindenkori kormányzatnál való lobbizástól várja

anyagi és más természetű nehézségeinek megoldását.
Az egyház mint munkáltató, mint tulajdonos, mint 

közintézmény is funkcionál. így mindazok a kritikák és 
javaslatok, amelyeket az ilyen társadalmi szereplők felé 
megfogalmazunk, konzekvensen érvényesítendők ön
magunk felé is. Ha gazdasági erkölcsről beszélünk, akkor a 
magunk adózói gyakorlatáról és tb-járulék fizetéséről is szó 
van. Ha a társadalom családellenességéről beszélünk, szóba 
kell hogy kerüljön a lelkészek GYES-e is, mint alapvető 
családvédelmi norma. Ha a fogyatékkal élő emberek 
társadalmi integrációját sürgetjük, jó lenne mindezt 
gyülekezeteinkben és iskoláinkban elkezdeni.

Ha a demokratikus kultúra gyengeségéről írunk, akkor 
azt is meg kell kérdeznünk, mit tettünk egyházi iskoláink 
demokratikus működéséért, diákönkomiányzataiéit. Dialó
gusról és kompromisszumkészségről beszélve eszünkbe 
kell jusson prédikációink kioktató hangneme.

3. A  szociális segítségnyújtás terei

A  felebaráti szeretet konkrét tettei nem elválaszthatóak a 
fent szorgalmazottaktól. Ha komolyan gondoljuk a 
leggyengébbek iránti elkötelezettséget, az tettekben is meg 
kell nyilvánuljon. Csak akkor szólalhatunk meg érdekükben 
hitelesen, ha a szavaink mögött ott van a velük megosztott 
élet tapasztalata. Az egyház társadalmi felelősségének e 
három területe - a prófétai szó, a kontraszttársadalommá 
válás, és a konkrét segítő munka - összefügg, s egymást 
erősíti. Ha mindennapi tapasztalatunkká válik egy-egy 
embercsoport kiszolgáltatottsága, meg fogjuk érezni, hogy 
fel kell emelnünk értük a szavunkat a társadalom egésze 
előtt. S ha valódi párbeszédben keressük társadalmunk 
bajainak okait, megkapjuk majd az indíttatást, hogy 
orvoslásukban a konkrét tettek szintjén is részt vegyünk.

Az egyház szociális segítőmunkájára szorulók köre a 
rendszerváltással kibővült. Egyrészt megnehezedett a 
helyzete számos társadalmi rétegnek, a nyomor új típusai 
alakultak ki, másrészt megnyíltak előttünk olyan területek, 
amelyektől 1948-90-ben mesterségesen voltunk elzárva. A 
harmadik kihívás, amelynek meg kell felelnünk, a 
segítségnyújtás elméletében és gyakorlatában bekövetkezett 
változások, az átalakult szemlélet és az új módszerek, 
amelyeket bölcsen, Magyarország valóságát komolyan véve 
kell magunk számára átdolgozni.

Egyes területeken máris kötelez minket meglévő szel
lemi-lelki bázisunk. Más munkaterületekhez hozzá sem 
szabad fognunk, amíg megfelelő szakembergárda nem áll 
rendelkezésünkre. Ki kellene viszont alakítani egy 
koncepciót egyházi ösztöndíjakkal képzett, erős evangé
likus kötődésű szakemberek képzésére, továbbképzésére.

Némely területen a társadalom zöld utat ad, nyilvánvaló 
örömmel üdvözli, ha nagyobb szerepvállalásra törekszünk. 
Másutt viszont éppen azért kell cselekednünk, mert vagy a 
segítendők köre tűnik fel érdemtelennek, inkább 
kirekesztésre méltónak az emberek előtt, vagy az egyházat 
nem érzik olyan szervezetnek, amelynek a probléma 
megoldásában szerepe lehetne.

Területek, úi munkatípusok (a teljesség igénye nélkül):

Állami gondozott, intézeti nevelt, családjukat vesztett 
gyerekek - segítésükre a modem gyermekvédelmi irányzatok 
nem mesterséges családok (s főként nem intézetek) 
létrehozását tartják célirányosnak, hanem befogadócsaládok 
hálózatának kiépítését. Ebben a munkában az egyháznak 
vannak hagyományai, megfelelő kapcsolatban van számos
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alkalmas, teherbíró, szeretetteljes családdal, a hívek részéről 
is készség nyilvánul meg ilyen munkában való részvételre - 
a gyermekek szenvedése pedig sürget bennünket, tegyünk 
valamit most értük.

Prostituáltak - lelkigondozásukra, segítésükre, önér
tékelésük erősítésére, kiszállási lehetőségek előkészítésére, 
a súlyosan veszélyeztetettek körében megelőző munkára 
eddig alig történt kísérlet akár egyházi körök, akár más, 
szociális területen mozgó szereplők részéről. Ez a munka 
nagy szakmai és lelki felkészültséget igényel, ilyen bázis 
kiépítését haladéktalanul el kellene kezdenünk 
egyházunkban.

„Kidobott feleségek és gyerekek” - Családi krízisekben 
sűrűn kerülnek átmenetileg utcára asszonyok és gyerekeik, 
testileg-lelkileg kiszolgáltatottan. Hazánk legtöbb városában 
még semmilyen ideiglenes befogadóhely nem várja őket.

Büntetőintézetből kikerült emberek - Egyházunknak - 
ellentétben a társadalom nagy részével - meggyőződése, 
hogy lehet az életet újrakezdeni, van bűnbánat és bűnbo
csánat. Másrészt az egyházak képeznek bizonyos társadalmi 
hálót is, amelyre egy reszocializációs munka támaszkodhat.

öregek házi gondozása - Olyan terület, amelyre megvan, 
vagy kis erőfeszítéssel megteremthető lenne a munkatársi 
gárda, megvannak a hagyományaink, amelyekre építsünk, 
egyháztagjaink közt sok a rászoruló, társadalmunk egésze is 
pozitívan fordul ilyen irányú megmozdulásaink felé. Pozitív 
példát jelenthet a kiskőrösi és a szarvas-öregtemplomi 
kezdeményezés.

Haldoklók hospice jellegű gondozása - Ezen a területen az 
egyháznak van legalább egy momentumnyi - haldokló
úrvacsora - alapja, ahonnan elinduljon. Az egyháztagok 
között pedig számos, ilyen munkára kiképezhető ember 
van.

Cigány emberek, közösségek, a többségi társadalommal 
való együttélésük segítése. - Különös helyzetben vagyunk, 
mint az egyetlen olyan hazai egyház, amelynek nincs 
számottevő cigány tagsága. A kérdés, hogy ebben 
megkönnyebbülten meg kell nyugodnunk, vagy meg kell 
próbálni erőforrásainkból minél többet mozgósítani a roma 
lakosság leszakadásának megakadályozására, mint a magyar 
társadalom egyik legégetőbb tennivalójában való 
részvételre. Pozitív jelek már vannak, s meg lehetne találni 
azokat az Evangélikus Egyház vonzáskörébe került cigány 
fiatalokat is, akik egy ilyen munka magját képezhetnék.

Integrált óvoda - Olyan óvoda, amelyben törekvés, hogy 
a legkülönbözőbb kultúrájú, nemzetiségű gyerekek, és 
különféle fogyatékosságokkal élő gyerekek együtt 
nevelkedjenek, imigyen tanulva egymástól, egymásról, és a 
különbözőségek építő voltáról.

Felnőttképzés, munkanélküli-átképzés, munkanélküliek 
gondozása - Nincs gyakorlatunk benne - mint senkinek az 
országban -, az igény viszont nagy rá. Bíztató példa lehet a 
Sárszentlőrinci Zsivora György Népfőiskolái Alapítvány 
munkanélküli roma nők közt végzett szolgálata.

Jogsegély, artikulálása egy-egy ember vagy csoport pa 
naszának - Olyan munka ez, amelyhez társadalmi-politikai 
súlyra, befolyásra van szükség. Elszoktunk tőle, amikor 
ilyenünk nemigen volt. Nagyon fontos lenne azonban, hogy 
az egyház egyéni, helyi és országos szinten is szólhasson 
azok helyett, akiknek nincs szavuk, amit fölemelhessenek - 
és ez visszavisz minket a körlevél, dokumentum témájához 
is.

Zárszó
Vajon milyen érzések ébrednek az olvasóban, aki

mindezt - feladatok és problémák sorát, sőt sokszorosan 
összefüggő rendszerét - végiggondolta itt velünk? Tehe
tetlenségérzet vagy tettvágy? Visszariadunk-e a felelősség 
hatalmas voltát látva?

Ez a megriadás, ez az „elég vagyok-e hozzá?” feltűnik a 
.próféták és apostolok elhívási történeteiben, de emlé
kezhetünk rá mi magunk is, akik hétről hétre arra vállal
kozunk, hogy az evangéliumot hirdessük a gyülekeze
tünkben. Emlékezhetünk azonban a válaszra is, amit 
meghallottak a próféták, és meghallunk mi is újra meg újra, 
ott a főének második-harmadik versszakának éneklése 
táján, hogy ha már egyszer kiválasztott, egyháza tagjává és 
igéjének hirdetőjévé tett az Úr, ha ennyire komolyan vett 
minket, ennyire bízott bennünk, akkor nincs mit tenni, 
küszködni kell a szavakkal, hirdetni a hirdetendőket. 
Biztosan kicsi, önnmagában is bizonytalan, 
elkényelmesedett és felkészületlen egyházacska vagyunk mi 
arra, hogy szavainkkal és tetteinkkel hazánk bonyolult 
állapotához hozzászóljunk, de azért nem ártana bíznunk 
annak kegyelmében, aki elhívott bennünket.

Most, dolgozatunkat zárva, mi is erre emlékeztetjük 
magunkat, s reméljük, hogy szenvedélyes és megfontolt 
válaszdkkek sora segít majd kibontani mindazt, amit itt 
felvetettünk, újrafogalmazni, ahol pontatlanok voltunk, s 
hogy így „a Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi 
felelősségének” betöltésében minden hiányossága ellenére 
eszköz lehet a cikkünk.
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„Laikus” hozzászólások a Keresztmetszet című 
prédikációs kötet bemutatóján

Örömmel vállalkoztam a feladatra, megtisztelő 
számunkra - laikusok számára hogy véleményt

 mondhatunk. Tanárképzésben dolgozom , mate
matikadidaktikus vagyok. Ha analógiát kell vonnom a 
gyakorlati teológiával, gyakorlati didaktikusnak nevez
ném magamat. A prédikációskötet kapcsán két gondolat 
jutott az eszembe. Johannes Kühnel német didaktikus 
írta 1925-ben: "N icht Leistung und Rezeptivittít, sondem  
Organisation und A ktivitat ist es, was das Lehrverfahren 
dér Zukunft kennzeichnet." (Nem  teljesítmény és recep- 
tivitás, hanem szervezés és aktivitás, ami a jövő oktatási 
módszereit jellemzi.) A  teológiai hallgatók bevonása a 
prédikációskötet megvalósításába a fenti elvek szép 
realizálását igazolja. A  másik gondolat visszavezet kezdő 
tanárkodásom idejére. Egy vidéki nagyközség gimnázi
umában tanítottam egyetlen matematikatanárként. Saját 
bőrömön éreztem a tapasztalt, idősebb kolléga hiányát, 
mások elképzeléseinek megismerését. Ilyen szempont
ból is kiváló ötletnek tartom, hogy ennyi lelkész vállalta 
egy-egy prédikáció megírását. Kitűnő lehetőség a kötet a 
tanulásra, tapasztalatcserére.

A  továbbiakban az egyszerű evangélikus hívő ember 
szemével, szívével szeretnék néhány gondolatot elmon
dani a kötet fontosságáról.

1. Az 1950-es években Dunatetétlen Hetényipusztán 
éltem. A  tanyacsoport összesen 25 tanyából állt, s volt 
egy iskolánk is. Havonta egyszer Palotay Gyula hartai 
lelkész tartott istentiszteletet az iskola épületében, a 
többi vasárnapon és ünnepnapon tanítónk felesége tar
totta az istentiszteletet a teljes liturgia szerint, minden 
esetben prédikációskötetekből olvasott fel az ünnepnek 
megfelelő prédikációt. A nyiladozó ifjú számára jóleső 
érzés volt tudni, hogy bár egy eldugott kis tanyán élünk, 
azért neves prédikátorok igehirdetését hallhatjuk. Más
részt a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz való tarto
zásunkat, kötődésünket is jobban éreztük.

2. 1996 őszén, telén egy szemesztert a Helsinki Egye
temen tanítottam vendégprofesszorként. Többször volt 
nehéz időszakom az egyedüllét, a honvágy miatt. Bár 
minden vasárnap részt vettem a Helsinki Német Evangé
likus Gyülekezet istentiszteletén, az igazi segítséget a 
magammal hozott Kékén András prédikációs kötet, a 
Lelkipásztor igehirdetés-vázlatai és az Evangélikus Élet 
vasárnapi prédikációs rovata jelentették. Csak távol a

hazától lehet átélni az otthoni 
anyaszentegyházhoz való 
tartozás védő, őrző szerepét, 
hatását. Különös hatása volt 
annak, hogy a megfelelő 
ünnepre szóló prédikációt 
anyanyelven olvashatta az 
ember. Az írott prédikáció 
élővé vált számomra, igazi 
támaszt kaptam.

3- A  harmadik gondolat a 
betegekkel kapcsolatban jutott eszembe. Keresztanyám 
mindig templomba járó, hívő evangélikus ember volt. A 
kora és betegsége miatt egyre ritkábban jut el 
személyesen a templomba. Számára is nagy segítség lesz 
e prédikációs kötet, többször tudunk majd felolvasni 
neki egy-egy prédikációt, hiszen ő  már sajnos nem lát 
rendesen.

Szabó professzor biztatott arra is, hogy bátran 
mondjuk el, mit várunk egy prédikációtól, az igehirdető
től, az igehirdetéstől. Néhány gondolatot emelnék ki, 
ahogy én látom e kérdést.

1. M ély elkötelezettség, kisugárzó h it és emberség, hite
les beszéd a z  igehirdető részéről. Érezzék az igehallgatók 
a személyes hitet, a példaadást.

2. Empátia, beleérző képesség a lelkészek részéről. Itt 
és most, 1997-98-ban Magyarországon élő, mai gondok
kal küszködő evangélikusoknak kell közvetíteni az 
örömhírt, a szabadító evangéliumot, a bátorítást, a bizta
tást. Szeretném egy személyes példával illusztrálni a fen
tieket. Az 1960-as évek elején egyetemista koromban 
rendszerint a Deák téri templomba jártam istentisztele
tekre. Egy alkalommal eléggé el voltam keseredve, mivel 
nem sikerült egy vizsgám. Kékén András a prédikációjá
ban felsorolta, milyen gondokkal küzdhetünk mi, a pré
dikációt hallgatók. Többek között ezt mondta: Lehet, 
hogy nem sikerült egy egyetemi vizsgád. Utána mondta a 
bátorító, biztató üzenetet. Megbékélve, megnyugodva 
léptem ki a templomból, valóban úgy éreztem, hogy 
nekem személyesen is szólt az ige, a biztatás.

3. Aktualitás, konkrétság. Fontosnak tartom a prédi
kációkban az átélt történetek, a pozitív életpéldák idézé
sét az egyháztöténetből, a mai valóságból, az irodalom
ból. Úgy mondanám, hogy a bibliai példázatok mellett -
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Gyökössy Endre szavait használva - mai példázatokat is 
fel kell használni az üzenet világosabbá tétele érdekéT 
ben.

4. M atem atikatanárként szeretném még kiem elni a z  
igehirdetés struktúrájának, szerkezetének a fontosságát. 
Legyen az igehirdetésnek váza, a fő üzeneteket világosan 
emelje ki, csoportosítsa az igehirdető. Azt hiszem, hogy a 
mai rohanó világban, az információáramlás zuhatagában 
fontosak e tényezők is.

Ambrus András

A hatékony 
kommunikáció

„Vajon tényleg elprédikálunk az 
emberek feje felett, vagy épp rájuk 
prédikálunk, és ezért üresednek meg 

a templomok?” Nem én kérdezem ezt, hanem Vetési 
László kolozsvári református lelkész a Korunk című 
folyóirat Kereső ember című számában. És egy 
adventista lelkészt is idéz: „Kolléga úr! Aki nem ad enni a 
tyúkjainak, az ne lepődjék meg, ha azok átrepülnek a 
szomszédba...”

Ez jutott eszembe, amikor kezembe vettem az evangé
likus lelkészek igehirdetéseinek gyűjteményét, a Ke
resztmetszetet.

Nagyszerű vállalkozás. Mert szaporodnak az 
elegyháztalanodó, „kereső” emberek és vélük az intő 
jelek. Valamibe kapaszkodni szeretne a megfáradt lélek. 
És akkor az élet nagy fordulói, a problémahelyzetek 
mellett, a lakásokban, sőt minden közlekedési csomó
ponton egyesek megszólítják a kereső lelkeket; társasá
got, segítséget kínálnak, útitársnak ajánlkoznak, csoda
doktornak, felmelegítik a lelket, leszűkített élet- és gon
dolkodásteret kínálnak, és meg- vagy áttérítik...

Miért baj ez? Mert az emberi civilizáció évezredes érté
kei válnak megkérdőjelezetté, fölöslegessé. Mi nyelvé
szek már látjuk: nem fontos a nyelv, s rajta keresztül, 
nem fontos: a nemzeti kultúra sem. Nem fontos, hogy 
részt vegyen az állampolgár az ország politikai arculatá
nak alakulásában. Nem fontos a művészet. Vannak, akik 
azt hirdetik, hogy nem kell a média, a gyógyszer, az 
operáció.

Mi történik itt? A globalizáció lépeget itt mérföldes 
csizmával, s nem csak a médiavilág, a vállalatok, a gyá
rak, a föld válik a „multik” tulajdonává, hanem lassan az 
emberi lélek is. Folyik Kelet-Közép-Európában a „lelki 
befolyási övezetek újrafelosztása” is. Pedig az itt élő 
népeknek, s számunkra, a 15 milliós magyarság számára 
fontos, mert identitás- és életmeghatározó, hogy katoli
kusok, reformátusok, lutheránusok, ortodoxok vagy uni
táriusok vagyunk. Természetesen: így, együtt fontos! Ez 
nyelvi és etnikai hovatartozásunkat, kulturális sokszínű
ségünket is meghatározza. Irodalmunk, művészetünk, 
templomaink, temetőink, hegyeink és vizeink történelmi 
levegője, közösségi és családi emlékeink, egyetlen szó
val: hagyományunk kapcsolódik ehhez. A  hagyomány 
pedig az, ami összetart, ami meleget ad. A 
hagyománynélküliség —  anarchia. A hagyománynélkü
liség —  öl.

Nyelvünket és kultúránkat, környezetünket elönti a 
lelki amerikanizálódás. Itt van a történelmi egyházakat 
fenyegető, nyugati, sokszor kizárólagos, üzleti alapon

szerveződő, áltudományos, szektás, tömegpszichózissal 
manipuláló, már-már emberellenes tömegbolondítás. 
Térítőik ismerik és alkalmazzák az olcsó kommunikációs 
és retorikus hatásokat. A  szappanoperát néző embereket 
operettevangélizációval és cukrászdái áltudománnyal 
fogják meg.

Mit tehetünk?
Védeni, óvni és hatékonyabbá kell tenni a közszolgá

lati beszédet. Legyen az sajtó, közszolgálati rádió vagy 
televízió, természetesen az iskola: legyen az a nemzeti 
kultúra bármelyik területe, legyen az a templom; műfaja 
a prédikáció. Szükség van az egyházi újságírás, az egy
házi tömegkommunikáció szerepének és hatékonyságá
nak növelésére.

Nyilván újra föl kell fedezni a retorika, s meg kell ta
nulni a modern kommunikációelmélet gyakorlati fogá
sait —  a közlemény hatásosságának növelése érdeké
ben. Ez viszonylag könnyen elsajátítható, mert technika 
(jártasságok, módszerek összessége).

Ki kell nyitni a templomajtót, és új kommunikációs 
környezeteket kell fölfedezni, meghódítani!

De mi —  akik tanítjuk és tanuljuk a retorikát —  soha 
ne feledjük: a retorika nem önmagáért van! A retorika 
eszközeivel, módszereivel először a XX. századi totális 
diktatúrák éltek —  vissza. Szemfényvesztők, sötét diktá
torok sokszor nagyon jó szónokok! A hatást —  nekünk
—  elsősorban nem retorikai fogásokból, hanem a témá
ból kell meríteni. A  témából: vagyis (hit)tudományosan 
megalapozott, következetes tételekből. Ezek segítségével
—  retorikusán —  megvilágítani az utat, teljesíteni a kül
detést, a hangos, bűnös társadalmakból egy kultikus, 
politikamentes szent magaslatba való felemelkedést; 
biztonságérzetet, megnyugvást jelentve.

Kívánom Önöknek, kedves ifjú teológus-hallgatók, 
hogy egyházuk legjobbjainak prédikációiból sokat ta
nulva, tudományos megalapozottsággal, hazafias elköte
lezettséggel és az informatikai forradalom korára való 
érzékeny reagálással szolgálják a XXI. századi magyarsá
got! Mert a Földet csak az azt létrehozó kulturális, nyelvi 
és biológiai sokszínűség őrizheti meg ember lakta tájnak. 
A  Holdban és a Marson prédikáljanak mások.

Balázs Géza

Nyomtatásban olvasható igehirde
tések frissen megjelent gyűjteménye 
kapcsán gyűltünk össze itt igehirdetők és 
az igehirdetést hallgatók. Megszólítottak 

bennünket, hogy mondjuk el a gondolatainkat. 
Időközben kézbe vehettük a kötetet is és benne Szabó 
Lajos teológiai tanár bevezetőjét olvashattuk, azokat a 
kétségeket, vívódásokat, melyek az igehirdetőt 
foglalkoztatják.

Személyes véleményemet, kívánságaimat 
szeretném elmondani a másik oldalról, a hallgató 
oldaláról, azért, hogy az ige hallgatása közben 
eltűnhessen az egyik és a másik oldal, hogy együtt 
legyünk készek az ige befogadására.
Melyek az alapvető követelmények az igehirdetésnél?

1. Az Igehirdető és az Igehallgató felkészültsége 
Mit jelent az igehirdetőfelkészültsége?

Az szólhat az igéről és szólíthatja meg az 
igehallgatót, akit a hite erre hitelesít. Ma már férfi és nő 
egyaránt lehet igehirdető. Az igehirdető lelkileg és 
szellemileg felkészülten állhat csak a szószékre. E nélkül
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nem teljesítheti feladatát: a hívők hitben való 
megerősítését. Az egyén jó külseje, szép hangja nagy 
segítség lehet, de saját személyes élményem egy fiatal és 
törékeny, halkszavú falusi lelkésznő, aki igehirdetésével 
minden modem technikai segítség nélkül 
maradéktalanul be tudja tölteni a templomban 
tartózkodók eszét és lelkét.

Mit jelent az igehirdetést hallgató 
felkészültsége?

Fontosnak tartom a templomba indulás előtti 
igeolvasást az Útmutatóból, mert az igéről való 
gondolkodásra késztet bennünket. Az igehirdetésben 
azután örömmel fedezhetjük fel a közös gondolatokat, 
illetve ébredhetünk rá újabbakra.

Jó lenne, ha a vasárnap ünnep lenne, és ünnep lenne 
bennünk is ilyenkor. Régen a hagyomány azt követelte, 
hogy aki a templomba megy, megtisztálkodjon, ünnepi 
viseletét öltsön. Ilyenkor az emberek mozdulatai is 
lelassultak és ünnepi gesztusokká váltak. A  vasárnapi 
családi ebédeken pedig együtt is megbeszélték az aznapi 
prédikációt.

2. Az igehirdető hirdesse és magyarázza az igét
a gyülekezete számára.

Kihez, kikhez szól az igehirdető?
A lelkész számára tudatosulnia kell annak, hogy 

milyen gyülekezetben prédikál, milyen annak a 
gyülekezetnek a nemek, korosztályok szerinti 
összetétele, társadalmi rétegzettsége, a jelenlegi helyzete? 
Tehát lehetőleg mindenkihez szóljon az adott 
közösségben, mindenkihez legyen egy jó szava az 
igén keresztül, senki se menjen el úgy, hogy az ige 
ajándékából nem részesülhetett.

Hogyan szóljon a gyülekezetéhez?
-Befogadható, felfogható hosszúságú legyen a 

prédikáció.
-  Világos legyen az igehirdetés felépítése.
Itt az a lényeg, hogy az írott és az élő beszéd helyes 

egyensúlyát megteremtse:
-  Ne fogalmazzon pongyolán, hiszen a prédikációt 

előzetesen már megírta.
-  A legfontosabb téziseket, gondolatokat ismételje, 

mert a hallgatóságnak nincs arra módja, hogy újra 
elolvashassa.

-  Aktuális legyen, de ne politizáljon. (Véleményem 
szerint a lelkész nem állhat ki a szószéken egyetlen párt 
mellett sem, mert ezzel sérti és eltávolítja azokat, akik 
esetleg másként vélekednek.)

-  Nem kell szégyellnie a saját gyülekezetének az 
aktuális problémáit.

Megjegyzem, hogy mint néprajzkutató sokat jártam 
vidékre gyűjteni. A  gyűjtések alkalmával rá kellett 
ébrednem arra, hogy egy-egy kérdésről nem általában 
kell kérdeznem az embereket: pl. ebben a faluban 
hogyan ünnepelték a karácsonyt? -  hanem csakis úgy, 
hogy minden egyes válaszadóm saját, személyes 
élményét faggatom. A  személyes élményekből, 
emlékekből áll össze, kerekedik ki egy közösség élete, a 
közösség hétköznapjai és ünnepei. Ezekből a személyes 
élményekből (természetesen nem a kibeszélés, 
kiprédikálás módján) kaphat visszajelzést a gyülekezet 
arról, hogy a lelkésze törődik gondjaikkal, híveinek 
nemcsak prédikátora, hanem a szószékről leszállva 
lelkigondozója. A  jól kiválasztott egyedi esetek jobban 
példázhatják, mélyebb benyomást kelthetnek az 
általánosítva megfogalmazott problémáknál.

-  Nagyon fontosnak tartom a hangvétel kérdését!

Ne ítéljen, ne vádoljon, ne ostorozzon senkit sem, és 
főként, feleslegesen olyanokat, akik nincsenek is jelen!

A  mai elvadult világban a szószék az egyetlen hely, 
ahonnét nem lehet eleget beszélni a szeretetről, a mások 
iránti megértésről, az egymás iránti toleranciáról, 
ahonnét sohasem lehet elég a megnyugtató, bizalmat, 
erőt adó szó!

-  Az élő és aktuális igehirdetést nem lehet elválasztani 
az istentisztelet egészétől. Az alkalomhoz, és a 
gyülekezethez alkalmazkodva megválasztott énekek 
éppúgy segítik az ige megértését és befogadását, mint az 
ugyancsak az igével kapcsolatos imádságok.

Az áldott emlékű Andorka professzor úr 
jóvoltából néhány éve alkalmam nyílt arra, hogy 
teológusaink számára a hagyományok ismeretének és 
szeretetének fontosságáról beszélhessek. Egy fiatal 
lelkész sohase kerüljön úgy gyülekezet élére, hogy 
annak a múltját és jelenét többé-kevésbé ne ismémé. 
Szeretném, ha olyan szemlélet alakulna ki a Teológián, 
melyből nem hiányzik a múlt megbecsülése, értékeinek 
felhasználása a jövő építésében. Szeretném, ha az innen 
kikerülő teológusok éreznék azt a felelősséget, melyet az 
igehirdetésen keresztül is hétről-hétre meg kell élniük 
azzal a közösséggel, mely tőlük a mai világban sokkal 
többet vár, mint valaha.

Tátrai Zsuzsanna

Arra kaptam felkérést, hogy 
nagyon röviden mondjam el, mit 
várok el én egy prédikációtól. A 
látszólag szelíd téma tulajdonképpen 
ijesztő, hisz más szavakkal kifejezve 
azt jelenti: itt, a Teológiai Akadémián, 
egy teremnyi szakember számára én, 
a laikus próbáljam tíz perc alatt 
összefoglalni, hogy szerintem mi a jó 

prédikáció, azaz én mondjam meg, hogy hogyan kellene 
a lelkészeknek prédikálniuk. Belátva, hogy a feladat 
megoldhatatlan, arra szorítkozom, hogy megpróbálom 
saját, szubjektív szempontjaimat áttekinteni.

Pályámat matematikusként kezdtem, így nem 
meglepő, hogy szeretem a szép, elvont struktúrákat, s az 
sem zavar, ha olyan fogalmakkal kell dolgoznom, 
amelyek az emberi elme számára felfoghatatlanok. 
Szívesen hallgatok tehát eszmefuttatásokat a teológia 
bonyolult kérdéseiről. Tudom ugyanakkor, hogy ez 
egyrészt sokak számára követhetetlen, másrészt 
számomra is inkább gyönyörködtető, mint építő.

Azt viszont minden hívő számára nagyon 
fontosnak tartom, hogy a prédikáció tanítson. Tudom, a 
hit nem tudásból van, de nekünk, keresztényeknek 
mindenütt Krisztust kell képviselnünk, s ez óriási 
felelősség. Valószínűleg mindannyian voltunk már olyan 
helyzetben, hogy egy kívülálló hitünk dolgai felől 
kérdezett, s igazán nem mindegy, tudunk-e ilyenkor 
olyan válaszokat adni, hogy legközelebb is kérdezzen! 
De nem csak kívülállók, néha családtagok, gyerekek, 
unokák is rászorulnak az okos válaszokra. Ehhez pedig 
felkészültnek kell lennünk, hisz ügyetlen feleletekkel 
elriaszthatjuk a kérdezőket, nem csak magunktól, hanem 
a hittől is.

Más okból is szükséges azonban az állandó 
tanítás-tanulás. Ebben a világban a keresztények 
kisebbségben élnek. Elkerülhetetlen az együttműködés 
egyrészt keresztény felekezetek között, másrészt a
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keresztények és a jószándékú kívülállók között is. 
Ugyanakkor az a magatartás, mely a különbségek helyett 
csak az összekötő mozzanatokra figyel, minden 
pozitívuma mellett, bizonyos veszélyeket is hordoz. 
Megfelelő konfesszionális alap nélkül ugyanis 
elveszíthetjük azokat az értékeket, melyeket csak a mi 
közösségünk képvisel, s hitünk valamiféle általános, 
langyos, „legyünk jó emberek” felfogássá hígulhat. Ezért 
is kell tudnunk, kik vagyunk, s mit akarunk. Mindehhez 
nem elég az az ismeret, amit tizenhárom-tizennégy éves 
fővel a konfirmációra készülve tanultunk, különösen, ha 
az idő múltával abból még felejtünk is.

Ha rendelnem kellene egy prédikációt, én 
biztosan a fentiek alapján tenném azt. Szerencsére 
azonban Isten nem csak azt üzeni nekem, amit én 
akarok hallani. Mindjárt példával is szolgálhatok: amikor 
megkaptam a felkérést a mai hozzászólásra, kértem Joób 
Máté barátomat, hogy adja át nekem a bemutatandó 
könyv anyagát elolvasásra. Ekkor egyetlen prédikáció 
kézirata volt nála, a többit pár nap múlva kaptam meg, 
legelőször is elolvastam hát ezt az egyet. A  prédikáció 
arról szólt, hogy az ítélet napján Jézus tőlem is számon 
fogja kérni: mit tettem a kicsinyekért, az elesettekért, s 
hogy a személyes számonkérés alól nem bújhatok ki arra 
hivatkozva, hogy én az egyháznak rendes tagja voltam, 
hogy fizettem szeretetszolgálatra, stb. Ez a prédikáció 
rámutatott arra, hogy bizony az én „intellektuális” 
kereszténységem gyatra Krisztus-követés.

Személyes tapasztalatom, hogy paradox módon, 
építeni tud az a prédikáció is, melynek mondanivalójával 
nem tudok egyetérteni. Ilyenkor felsorakoztatom 
ellenérveimet, keresem a Bibliában a megfelelő 
idézeteket, s ebből is tanulok. így  az első hallásra 
elfogadhatatlan állításokból is lehet számomra hasznos, 
„jó” prédikáció.

Az elmondottakból úgy tűnik, szinte lehetetlen 
meghatározni, mi is a „jó” prédikáció ismérve. 
Próbálkozzunk hát a másik oldalról: ha meg tudjuk 
határozni, hogy miről ismerhető meg a „rossz” 
prédikáció, tekinthetjük jónak ennek komplementer 
halmazát.

Alighanem mindannyian találkoztunk már olyan 
prédikációval, amelyik után hiába törtük a fejünket, nem 
emlékeztünk arra, hogy mit is akart a lelkész mondani. 
Eszünkbe tudtuk idézni a felhasznált frázisokat, 
közhelyeket, de végül is arra jutottunk, hogy ennél több

nem is hangzott el. Ha ez így van, akkor legalább egy 
típust meghatároztunk a haszontalan, rossz prédikációk 
közül! De biztosak lehetünk-e abban, hogy nem 
tévedünk? Nem csak arról van-e szó, hogy nem 
figyeltünk eléggé, s ezért nem értettük meg a prédikáció 
üzenetét?

Nagyon fontos tényre bukkantunk: a prédikáció 
nem önmagában, önmagáért létező műfaj, nem lehet 
minősíteni úgy, mint egy esszét, egy tudományos 
értekezést. A  prédikáció mindig üzenetközvetítés: a 
lelkész Isten üzenetét adja át a hallgatónak.

Ebben a témakörben már kissé otthonosabban 
érzem magam, hisz informatikusként dolgozom 
üzeneteket továbbító rendszerekkel. Tudom azt, hogy az 
üzenet eltorzulhat, el is veszhet - egyebek között - akár 
az adó, akár a vevőberendezés hibájából. A  jó közvetítő
rendszernek nem az a dolga, hogy formálja, hanem az, 
hogy minél kisebb torzítással továbbítsa az üzeneteket. 
Tény, hogy sajnos teljesen torzításmentes átviteli 
rendszereket nem tudunk készíteni, de törekednünk kell 
arra, hogy a vételi oldalon minél többet és minél 
pontosabban kapjunk meg az eredeti üzenetből.

Azt hiszem, megérne egy alaposabb vizsgálódást 
ez az analógia, itt - az idő rövidsége miatt - egyetlen 
zavarforrásra hívom fel a figyelmet.

Az elektronikai rendszerek alkatrészei kisebb 
nagyobb mértékben maguk is gerjesztenek jeleket, ezt az 
alkatrészek saját zajának nevezi a szakirodalom. 
(Mindenki ismeri pl. az erősítők zúgását.) Szerencsétlen 
esetben ez a zaj akkora lehet, hogy el tudja nyomni a 
hasznos jeleket. Vajon nem tapasztalhatjuk-e ezt a 
prédikációk esetében is? Akár a lelkész, akár a hallgató 
saját gondjai, céljai nem nyomják-e el sokszor az eredeti 
üzenetet? Bizony, mi emberek hajlamosak vagyunk arra, 
hogy az Ige mondanivalója helyett saját véleményünket 
továbbítsuk egyfelől, illetőleg halljuk másfelől, 
miközben meggyőzzük magunkat is, hogy ez az Isten 
üzenete.

Vegyük tudomásul, a jó prédikáció tehát az, 
amelyiknél mind a lelkész, mind a hallgató az igére, 
annak mondanivalójára figyel. Ez a legtöbb, amit 
tehetünk, ezt azonban igyekeznünk kell megtennünk 
mind a két oldalon. S ha ezt megtettük, rábízhatjuk az 
üzenet feladójára, gondoskodjék arról, hogy a célba ért 
üzenet az Ő akarata szerint fejtse ki tovább hatását.

Kotsis Domokos

Kondenzátumok
aTanítványság és szolgálat c. teológiai konferencia előadásairól (1997. nov. 4-5., Ráday Kollégium)

Kondenzátumoknak neveztem el a jegyzeteimet —  
terjedelmi korlátok miatt —  ötödére préselő 
összefoglalót, mely a fő meghívott, John R. W. Stott 
előadásait igyekszik ismertetni.

A RADIKÁLIS TANÍTVÁNYSÁG ISMERTETŐJELEI —  
ELŐADÁS FIL 2,9-11 ALAPJÁN 

Jézus Úr’—  senki sem mondhatja Szentlélek nélkül. 
Nem túl kevés ahhoz, hogy valaki keresztyén legyen? Két 
szó —  hatalmas következményekkel!

1. Pál Istenre vonatkozó címet, textust, imádatot 
alkalmaz Jézusra.

2. A  Kupioq szekuláris ú r  értelmében hivatkoznak az 
apostolok magukra, mint Krisztus szolgáira —  
teljesen rendelkezésére állnak. Ennek többirányú 
kifejtése:

a) Intellektuális: Az értelmünk gyakran az utolsó 
erősség, amit átadunk: szeretjük saját véleményünket 
hangoztatni —  ha konfliktusba kerül Jézus Úr 
voltával, Ő húzza a rövidebbet...
b ) M orális: Körülöttünk az erkölcsi mérce zuhan, 
beszivárgott az egyházba is. Jézus engedelmességet 
követel.
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c) Hivatásbeli: Jézus szolgálatra hívott el! Hiba a 
lelkipásztori szolgálatra szűkíteni.
d) Szociális: Krisztus Úr voltának szociális dimenziója: 
a társadalom Ura is. Ügyelnünk kell, hogy az Ő 
mércéje megmaradjon a társadalomban is.
e ) Politika i: Krisztus vagy császár? Az állam istenítése 
nem ért véget a Római Birodalommal —  ma is vannak 
totalitárius államok. Végletekben polgári 
engedetlenségre van szükség.
f) Globális: Nem áll jogunkban leszűkíteni a ‘m inden ’ 
értelmét: minden térd az minden térd —  legyen 
marxista, hindu, buddhista, stb. térd... A  misszió 
alapja, hogy Jézus Krisztus Úr!

A GYÜLEKEZET SZOLGÁLATA: EVANGÉLIZÁCIÓ  —  

IGEMAGYARÁZAT 1THESSZ 1 ALAPJÁN 
Az Isten gyülekezete
A gyülekezet olyan közösség,
a) amely az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban
él;
b) amelyet hit, remény és szeretet jellemez. Elvontnak 
tűnnek, de gyakorlati eredményekkel járnak: a hit 
munkálkodik, a szeretet fáradozik, a remény 
állhatatos;
c) amelyet Isten szeret, és Ő választott ki.
Az Isten Evangéliuma
a) A  mi evangéliumunk eljutott hozzátok —  
misszionáriusok hozták szavakban. A  szavak 
önmagukban lehetnek gyengék. Erő: az evangélium 
objektív hatása. Bizonyosság: az igehirdető szubjektív 
meggyőződése.
b ) Befogadtátok. Ahova az evangélium eljut, ott öröm 
van. Ha valaki befogadja az igét, együtt jár az élet 
átalakulásával, követéssel.
c) Kizendült tőletek az Úr beszéde. A  modem média 
erőteljes ugyan, de van egy hatékonyabb út is: a ‘szent 
pletyka’ —  a hír, hogy mit tesz az evangélium az 
emberek életében.
Pál elemzése a megtérésről
a) Döntő szakítás a bálványokkal. Animista helyen 
dolgozók sokat tudnak a bálványok emberek feletti 
hatalmáról. A  mai bálványok is hatalmasak (pénz, 
szex, stb.) —  teljes odaadást kívánnak, amit pedig 
Isten követel!
b ) Istenhez fordultak a bálványoktól.
c) Türelmes várakozás Krisztusra. A várakozás passzív 
(Krisztust várja a mennyből), a szolgálat aktív 
(Krisztusért munkálkodik a földön).

Az a)-c) pontok nélkül senki sem állíthatja,hogy 
megtért.

Konklúzió
a) A  gyülekezetnek, amely befogadja az 
evangéliumot, tovább kell adnia azt.
b) A gyülekezetnek, amely továbbadja az 
evangéliumot, ki kell ábrázolnia azt.

A KORSZERŰ IGEHIRDETÉS ISMERTETŐJELEI —
ELŐADÁS

Meghatározás
Az igehirdetés = olyan hűséggel nyitjuk fel az ihletett 
szöveget, hogy Isten hangja hallhatóvá válik, és Isten 
népe engedelmeskedik neki.
Két meggyőződés a Bibliával kapcsolatban
a) Ihletett. Elengedhetetlen a jó igehirdetéshez! 
Revelatio: Isten kezdeményez; semmit nem
tudhatnánk Róla, ha nem lenne kijelentés. —  
Inspiratio: Isten szólt a közvetítőkhöz. Nem diktálás,

nem géppé fokozta le a szentírókat. Isten szava, 
ugyanakkor a szerzők szava és viszont. —  
Providentia: Isten szerető gondoskodása, melyen 
keresztül elrendezte a leírt szavakat, megőrizte 
századokon át.
b ) Az ihletett szöveg egy részben zárt szöveg. A 
prédikáció = az ihletett szöveg kibontása.
Két kötelezettség a magyarázatnál
Hatalmas kulturális szakadék az ősi Ige és a modern 
világ között - »  két kötelezettség:
a) Hűség az Igéhez. Exegézis = visszagondoljuk 
magunkat az ő  világukba: kultúrájukba, nyelvükbe. A 
legrosszabb buktató, hogy a XX. századi 
gondolatainkat olvassuk vissza! Kálvin: „Az ige 
m agyarázójának első feladata, hogy engedje, hogy 
azt mondja, am it a szerző mond, és ne azt, am it nem 
m ond. "Aztán mondjuk ki, amit hirdet (bátorsággal)!
b ) Érzékenység a világ felé. Isten szándéka, hogy 
minden korhoz szóljon. Az ‘akkori’ és ‘m a i’ jelentés 
szüli a modem igehirdetőt: hallgatni Isten igéjére és 
hallgatni a modern világra, hogy az egyiket 
alkalmazhassuk a másikra. Ennek érdekében két 
kérdést teszünk fel a következő sorrendben: Mit 
jelentett, mit jelent? Hirsch: „A szöveg azt jelenti, 
am ire a szerző gondolt. ” —  Mit mond most? A  kettő 
ötvözete nélkül vagy archaizálásba, vagy 
egzisztencializmusba1 csúszhatunk.
Két várakozás a fentiekből következően
a) Isten hangja hallhatóvá válik: szólt a szerzőkön 
keresztül akkor, de ma is. Pál feltehette a kérdést: ti 
Ásyei t| ypaijiri? Ma mintha eltűnt volna ez a várakozás.
b ) Isten népe engedelmeskedik neki.

SZOLGÁLAT A GYÜLEKEZETBEN: PASZTORÁCIÓ —  
IGEMAGYARÁZAT 1THESSZ 2-3 ALAPJÁN

Történeti kontextus: Pált úgy kellett kicsempészni —  
ellenségei kihasználták e tényt -> meg akarták fosztani 
hitelétől: megfutamodik. Pál megvédi szolgálatát, két 
tulajdonságra irányítja a figyelmet: nyitottság, szenvedés 
—  csak azért vagyunk készek szenvedni, amiben 
hiszünk. Négy metaforával jellemzi a szolgálatot.

a) Sáfár —  Isten ítélte alkalmasnak, Ő bízta rá az 
evangéliumot.
b ) Anya —  szelíd volt, mint a dajkáló anya. Pál 
nagyon kemény, férfias volt —  ezért is gyönyörű, 
hogy anyához hasonlította magát.
c) Apa —  nem terhelte meg a gyülekezetei: éjjel
nappal dolgozott. Az apa oktatási feladatára is 
gondolt. Szelíden, mégis határozottan nevelte őket.
d ) Hírnök —  az üzenetre koncentrál: szüntelen hálát 
ad, hogy az általa hirdetett igét Istenének fogadták —  
„am inthogy valóban a z ”
Konklúzió
A  lelkipásztor kettős felelőssége:
a. )  Elkötelezettség Isten Igéje és evangéliuma iránt. 

Üzenete nem a sajátja, hanem Istené, hűségesnek kell 
lennie (őrizni és hirdetni).

b. ) Elkötelezettség Isten népe iránt. Kulcsvers a 8.: 
annyira megszerettünk titeket."

Szakács Tamás

1 Nem filozófiai értelemben használta!102



Börtönnapló „ elsietve ítélkezőknek ”
Kosáry Domokos: A chilloni fogolyMindjárt azzal kezdem, hogy nem szokványosán, 

mondjuk Kazinczy Ferenc módjára megírt 
börtönnaplóról van szó. Szándéka is egészen 
más. Olvasóit óvni szeretné: ne legyenek elsietve 

ítélkezők, amikor a múlt és közelmúlt történetének mély 
kútjába tekintenek. Ezt a szándékát így fogalmazza meg 
könyve végén a szerző: „...nem  a dolgok szükségtelen 
relativizálása a célunk, hanem az, hogy átgondoltabb 
történeti kritikára, alaposabb, óvatosabb mérlegelésre 
intsük az elsietve ítélkezőket. ” A különös börtönnaplót 
egy 1957-1960 között börtönbüntetését töltő történész, a 
magyar és az európai történészek egyik legkiválóbbja, 
Kosáry Domokos írta. A 114 oldalt kitevő olvasmány 
odaadó figyelmet igényel. Nem könnyű lektűr. Mégis, 
alig tudtam letenni. Szinte egy ültömben olvastam el, 
noha már csak luppé segítségével olvasok.

Mi teszi különössé, sajátossá ezt a „börtönnaplót”? A 
kérdésre feleletet kapunk mindjárt az előszóból. Érde
mes hosszabb szakaszt idézni belőle. —  „A z 1956-os fo r 
radalom után, fogságom  idején, valam iért a z ún. 476-os 
csoportba soroltak. Vagyis azok közé, akiket —  úgy lá t
szott—  speciális figyelm et érdemlő, „veszélyes” elemként, 
egymástól is elkülönítve kezeltek, de akiknek valamiféle, 
a rendszer bizantinizm usára jellem ző, sajátos h ierar
chia alapján, bizonyos „kiváltságok” is kijárhattak, 
amennyiben életben maradtak. Ilyennek gondolom  azt, 
hogy nem volt részem testi bántalmazásban, holott az  
elfogottak nagyrészét, fő leg  indéken, bizony brutálisan 
kezelték. Ilyen volt továbbá, hogy egy id ő  m úlva könyve
ket kaptam, majd utóbb, a z időt jó ra  használva, tanu l
mányokat tudtam írn i, amelyek azután, p á r évtized 
múlva, meg is jelentek. Közben azonban hosszú hóna
pokat töltöttem, eleinte tétlenül, kis cellában, m agáno
sán, am it sokan nehezen elviselhetőnek tartanak, de 
ami engem egyáltalán nem zavart, sőt tiltakoztam , ha 
ezen változtatni akartak. A z  embernek ugyanis van 
némi módja arra, hogy —  a kezdeti sokkhatást ellensú
lyozandó —  belső szuverenitását körülárkolja, megerő
sítse. Annyira, hogy szinte reálisabbnak tűnjék, m in t a 
nyomasztó külvilág, amelyet egy kissé kívülállóként 
szemlélhet. Aki ilyenkor megsértődik, haragszik, vagy 
letörten kétségbeesik, a z tulajdonképpen alárendeli ön 
magát a nemkívánatos környezetnek, és —  sajátos m ó
don —  azt egyben provokálja, agresszívebbé is teszi. Ha 
viszont sikerül kívülállónak m aradnia, saját fa la i közt, 
némi derűs, nyugodt fö lénnyel (nem  fölényeskedéssell), 
mintha utazó lenne valahol A frika  őserdejében, amely
nek persze szintén lehetnek veszélyei, akkor jobb  belső 
egyensúlyt és külső biztonságot tud teremteni. E  célból 
először emlékezéseimet kezdtem gondolatban m egfogal
mazni angolul, A  Visít to the Earth (Látogatás a fö ld te 
kén) cím alatt. M ajd sorra felidéztem , még m indig gon 
dolatban, szakmai kérdéseket. Egy id ő  múlva azután, 
1958 elejétől kezdve, kaptam könyveket. Előbb a sajátos 
összetételű —  ki tudja, honnan szárm azó —  helyi (F ő  
utcai) gyűjteményből, m ajd határozott óhajom ra, az  
Akadémia helyeslésével, kívülről, hazulról, barátoktól, 
könyvtárakból elég rendszeresen, fő leg  szakirodalmat, de

sok más egyebet is. A m ikor azután 1958 áprilisában 
végre sikerült írószerszám ot —  ceruzát —  és írófüzeteket 
szereznem, benyomásaimat visszamenőleg is 
megpróbáltam rögzíten i. így született meg sok más, 
pusztán szakm ai jegyzeten kívül, egy olvasónapló-féle, jó  
néhány, kisebb fejezetből, szakaszból, amelyek közül az 
első volt a cím adó „ch illon i fogo ly ró l”, Bonnivardról, 
G enf XVI. századi történészéről, ak iről Byron ír t utóbb 
költeményt. ”

Lelkészként olvastam a könyvet. Olyan lelkészként, 
akinek nem erős oldala a történelem, az egyháztörténetet 
is beleértve. Mégis, olyan idős lelkészként, akiben mind 
jobban erősödik a múlt, —  múltunk és saját múltja —  
iránti felelős érdeklődés. Micsoda szenvedélyt vált ki a 
történészből a múlt iránti érdeklődés, a múlt faggatása, a 
megismert tények, események „beszéltetése”. —  Ez 
ragadott meg első sorban. Hiszen a legjobb értelemben 
vett szenvedély nélkül képtelenség prédikálni, vagy 
teológiával foglalkozni. —  A szenvedély azonban csak 
akkor termékeny, ha kitartó szorgalommal, az apró rész
letekre is ügyelő, lelkiismeretes munkával párosul. Bi
zony e tekintetben van még tanulnivalónk...

Álmélkodtam memóriáján. Mint valami óriási itatós
papír borul a tér és idő értelmében vett világra. Ez termé
szetesen rendkívüli adottság. Karizmává —  még ha 
valaki szerény mértékben is rendelkezik vele — , csak 
akkor válik, ha az ismereteket nemcsak tárolja, hanem 
rendberakni és kritikusan feldolgozni igyekszik. Inkább 
keveset fogyasztani, de azt megemésztve tudatunk izom
sejtjeibe beépíteni. Enélkül olvasmányaink, nemcsak 
bibliaolvasásunk, hanem még újságolvasásunk sorsa is 
„eső a homokon”. Talán ezért hasonlította Sundar Singh 
a nyugati keresztyénséget a patak sodrában fekvő ka
vicshoz: kívül nedves, belül száraz és kemény.

Kosáry Domokos, Szekfű Gyula tanítványaként, az 
Eötvös Kollégiumban töltött diákévei során, az ún. 
„szellemtörténeti iskola” útján indult el. Nem tekintették 
érdemül a háború után. Sürgősen el is távolították a Tör
ténettudományi (előbb „Teleki”) Intézet éléről. Miként 
később börtönélményét, megpróbálta ezt a rosszat is 
jóra, javára fordítani. Anélkül, hogy marxista történésszé 
vált volna, nagyobb figyelmet kezdett fordítani a törté
nelmi eseményeket meghatározó gazdasági, ipari és 
kereskedelmi összefüggések elemzésére. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet a magyar történetírás egy fogyatékos
ságára: nemzeti küzdelmeinket túlságosan csak a Habs
burg birodalom —  „Bécs" —  összefüggésében vizsgál
tuk, és figyelmen kívül hagytuk, miként határozzák meg, 
miként szorítják többnyire szűk mozgástérbe azokat a 
távolabbi, az európai politikai változások szeszélyei. —  
Nem tagadta meg kezdeti önmagát sem. Vaskos kötetben 
dolgozta fel Magyarország XVIII. századi művelődéstör
ténetét, s ennek keretében elég részletesen evangélikus 
egyházunk szerepét is (megjelent az Akadémiai Kiadónál 
1980-ban). Mindez tanúsítja: identitásunkat csak úgy 
őrizhetjük meg, ha az idők változásában nyitottak va
gyunk, s készek nem megtagadni, de meghaladni önma
gunkat.
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Ugyancsak álmélkodással töltött el rendkívül széles 
skálájú olvasottsága. Többkötetes, átfogó történelmi 
műveket vesz sorra. Francia, vagy angol szerzőik, több
nyire személyes ismerősei. Párizsban hallgatta őket ta- 
nulmányútján, vagy már a háborús évek derekán Ameri
kában. Találkozott és vitatkozott velük külföldi 
kongresszusokon. Szándékukat hűségesen tolmácsolja, 
értékeli. Hiányosságaikat nem hallgatja el. Olyan nagy
szabású és tág körben ható történészét sem, mint 
Toynbee. Szakmabelit érdekelhetnek igazán. Én inkább 
az öntörvényű tudós viselkedését figyelem ezekben a 
hosszabb lélegzetű írásokban. Meglepőbbek a csupán 
egy oldalt kitevő miniatűrök. Egy-egy tömören fogalma
zott mondata telitalálat. „A véletlen és Shakespeare” című 
karcolatban az a véletlen, hogy Vörösmarty és Szász 
Károly tolmácsolásában kopott példányú kötet került 
kezébe. Mi Shakespeare fő  ereje? Nem a mese. Nem is a 
történet. A jellemek „fejlődése” sem, mert a jellemek 
Shakespeare-nél nem fejlődnek. „F ő ereje éppen a nyelv 
és kifejezés, a sokszínű jellem ábrázolás gazdagságában 
és merészségében rejlik. ” —  Jeanne d’Arc”. Mi volt a 
bűne? „önhatalm úlag, közvetlenül, a z  e lő írt úton kívül, 
felső igazsághoz saját kapcsolatot keresve még a jó t  tenni 
se szabad. Alapjában ezért tekintették a lányt eretnek
nek, m inden vallásos buzgósága ellenére. ” —  Érdekes 
asszociáció: „Arisztotelész és Galilei” . A  görög kultúra 
nagy produktuma a középkorban a tudás forrásává s 
egyben a haladás kerékkötőjévé vált. Ezzel az Arisztote
lésszel szállt szembe Galilei, vele pedig az inkvizíció. 
„Szegény Galilei. És tegyük hozzá: szegény Arisztotelész. ” 
—  Másik párhuzam: „Ovidius és Puskin”. Puskin is meg
ismerte a száműzetést „a lig  kisebb igényű cézár akara
tából. De benne m ár ott fény lik  egy kis szikra: a lázadó 
ember önérzete. Ha úgy tetszik: a forrada lom . ”

Ami igazán meglep: a magyar irodalomban való jártas
sága. A  börtönkönyvtárból klasszikus és selejt egyaránt 
kerül kezébe. Szinte falja valamennyit. Költők: Juhász 
Ferenc „kissé baljós hömpölygésével”. Szabó Lőrinc szo
nettekbe írt „lírai rekviemje”. Sorra olvassa Petőfit, Adyt, 
Illyés Gyula néhány könyvét. Babits tanulmánykötetéből 
kiemeli: „első kísérlet annak meghatározására, hogy m i 
a helyünk a világiroda lom ban”. Jókai néhány munkája. 
„Örkény István remek és Gergely Sándor gyenge novellái 
következnek.” Illés Béla „vonalasított meséje” (Kárpáti 
rapszódia). Zelk Zoltán versei. Karinthy Ferenc ügyes 
riportja (Budapesti tavasz). Eötvös Károly utazásai. 
Reguly Antal szibériai útja, aki Szécheny szerint a magya
rok rokonait kereste, de közben elfelejtette a magyaro
kat. Tolnay Lajos, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Füst 
Milán, Kosztolányi Dezső, Illés Endre, Szerb Antal. Ta
mási Áron kedves emlékezései (Bölcső és bagoly). 
Kittenberger Károly és Szécheny Zsigmond afrikai tárgyú 
könyvei. És még folytatni lehetne a sort Szabó Lőrinccel 
és azokkal, akikkel később foglalkozik. —  Fel-alá sétálva 
a könyvek szerzőivel beszélget. „A történésznek könnyű  
társaságra ta lálnia. S ebben ilyenkor még m agyar volta 
is inkább előnyt, m in t hátrányt jelen t. ” —  Fölelevenedik 
többször az Eötvös Kollégium emléke és a nagy meste
reké: Gombocz Zoltáné és Horváth Jánosé.

Szükségszerűen érdeklik filozófiai kérdések. Termé
szetesen ezek is történeti kontextusban. Ilyenekkel talál
kozunk a „Lét és tudat Hollandiában”, valamint a „Hegel 
távolról” című fejezetekben. Ez utóbbi megírására Lukács 
György „A különbség mint esztétikai kategória” tanul
mánya késztette. Bonyolult stílusa miatt kevéske fricskát 
is ad a szerzőnek. —  Kosáry maga tudatosan igyekszik

szépírói igényeknek is megfelelni. Ezt a törekvését, ha 
akarná se tudná elfojtani. Génjeiben hordozza. Édes
anyja, Kosáryné Réz Lola kedvelt írónő volt még a há
ború után is. Lám, tudományos munkát is lehet irodalmi 
elvárások figyelembevételével írni! Örömünkre szolgál, 
hogy a mi körünkben ez a törekvés lelkészi szakfolyóira
tunk előző és mostani szerkesztőjénél is megfigyelhető.

A  tudós történészt nem áll módomban méltatni. Meg 
se próbálom. Az európai műveltségű magyar érdekel. A 
börtönében is meggondoltan gondolkodó, autonómiá
jának bástyáit tudatosan építő és védő ember. A  rendkí
vüli képességei tudatában is nemzetét szolgáló tudós 
belső szabadsága. Az a szabadság, amelynek gyökerei 
Luthernek „A keresztyén ember szabadságáról” írt remek 
kis könyvéhez érnek el. —  Elgondolkoztató, hogy a 
börtönre ítélt tudós nem panaszkodik és nem ítélkezik. 
„Nem kapkodni, nem dühöngeni” —  ezt tekinti feladatá
nak. „A hum anizm usnak a z  is velejárója, hogy senkinek 
sincs felm entése a z alól, hogy em ber legyen. ” ítélkezés 
helyett inkább arra figyelmeztet, hogy múltunkra, nem
zetünk múltjára (az 1956-os forradalomra is!) átgondol
tabb kritikával, óvatosabb mérlegeléssel, az elsietett ítél
kezés mellőzésével gondoljunk. Figyelmeztetése érvé
nyes volt annak idején, de érvényes a rendszerváltozást 
követő években is. Ezért adta ki naplóját harminc év 
múltán.

Hogyan mentesült a „dühöngéstől”, az „elsietve ítélke
zéstől”? —  Fogságában, elítélten megtanulta múltját em
berséggel, szorongás és öncsonkítás nélkül vállalni. 
1990-ben, egy tévé-interjú kapcsán, a következőket 
mondta: „1957—1960 között k i voltam  vonva a forga 
lom ból... ugye nem tartozik a kellemes dolgok közé, de 
a z a tanulság, hogy a rossz helyzetet, ha nem is lehet 
kikerülni, jó ra  kell fo rd íta n i, itt is érvényesült... Élvezet
tel körü lbelül 2000 kötetet olvastam á t és dolgoztam  fe l 
akkoriban.” Az a „feldolgozás” segítette múltja felvállalá
sában. Feljegyzéseiből azért adott ízelítőt, hogy másokat 
is segítsen ebben.

Mit tegyünk, hogy mi se váljunk „elsietve ítélke
zőkké”? Röviden, kissé leegyszerűsítve próbálom össze
foglalni tanácsait. Könyvének fő leg azon fejezeteire 
ügyelek, amelyekben a történelem problémájával és 
problémáival foglalkozik.

1. Legáltalánosabb, egyben legalapvetőbb tanácsát így 
fogalmaznám meg: Turbulens korunkban dühöngés és 
önsajnálkozás helyett közelítsünk kritikusan, de a 
megértés készségével a másik, a számunkra sokszor 
érthetetlen emberhez. A „Hírek, humanizmus” című feje
zetben írja (99- o.): „M ind ig megvetettem a z érzelgősséget. 
D e a z  embert m eglátni, fe lism ern i m indenkiben, megtört 
szemek, tétova tekintetek, elfáradt arcok mögött, az iga
zit, am ilyen lehetett volna, vagy am ilyen lehetne, nem 
érzelgősség. ” —  Lelkész- és teológusként megemlítem, 
mert nagyon idekívánkozik, múló századunk nagy teo
lógusának, Barth Károlynak megállapítását: Jézus Krisz
tusban Isten humanizmusával találkozunk. Ez sem érzel
gősség.

2. „K erü ln i nem a nehézségeket kell, hanem  a z  olcsó 
megoldásokat. ” Ezt ő fogalmazta meg így naplója 
„Fiatalok: kutatók, olvasók” című fejezetében (103. o.). 
Saját kifejezésemmel élve: a „csőlátástól” óv. „A történe
lem roppant anyaghalm aza  —  írja  —  eleinte, a z első 
p illana tra  szinte riasztóan áttekinthetetlennek tűnik. 
Érthető, ha a fia ta l kutató vonzónak találja, ha valami 
könnyű megoldást a jánlanak neki. Valam i szabályos 
képletet, am elyhez a m últ törvényszerűséggel alkalm az
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kodik. ” Újra meg újra fel kell tennünk a kérdést önma
gunknak, „hogy nem saját hiányosságaink-e azok, 
amelyek a dolgok jobb  felismerésében akadályoznak”. 
Magabiztos ítélkezés helyett többet kell foglalkoznunk a 
„magunk revíziójával”. —  „A történelem buktatói című 
fejezetben (39. o.) ezt írja: „Ne vegyük le a történész vál
láról az egyéni felelősséget. A  történész egy adott helyzet
ből indul el, de tőle is függ, hogy meddig, hova ju t el, 
mennyire képes ellenőrizn i önm agát. ” A történelemben 
népek, nézetek, személyek gyakran néznek egymással 
farkasszemet. Az angol liberális történetfelfogást kritizáló 
Butterfield olvasása közben maga is javasolja: elfogult 
állásfoglalás helyett inkább azt igyekezzünk megmagya
rázni, hogy a küzdő felek miért és hogyan kerültek 
szembe egymással.

3. Kosáry többször irányítja figyelmünket írókra, ál
lamférfiakra, akik nemzetünk életében sajátos szerepet 
játszottak. A  „Könyv és szerep” című fejezetben (43. o.) 
több ilyen író emlékét idézi fel, kezdve a „néha önkínzó” 
Németh Lászlón, el Szabó Dezsőig „aki pénzzel a zsebé
ben éhenhalt a z ostrom idején”. Figyelmeztet: nem sza
bad vállalkozásukat csupán a siker szempontjából érté
kelni. Könyve utolsó fejezetében két nagyszabású állam
férfi példájára hivatkozik etekintetben. Zrínyi Miklós 
törökellenes vállalkozása a XVII. században nem járt 
sikerrel. Ennek ellenére Zrínyi, sokaktól eltérően, reáli
san ismerte fel: a nagy török birodalom belső ellentmon
dásai következtében felbomlóban van. —  Deák Ferenc 
kiegyezési politikája 1867-ben sikerrel járt. Sikeres vállal
kozását mégsem teszi kérdésessé, hogy alig egy ember
öltő után az Osztrák-Magyar monarchia darabokra fosz
lott. Ne ítélkezzünk idő előtt az elbukókon. A  megfontolt 
kritika gyakorlásának szükséges voltáról maga Kosáry is 
tanúskodott az „áruló” Görgeyvel foglalkozó könyvében 
(1936).

4. Személyek és helyzetek óvatosabb, alaposabb, át
gondoltabb megítélése érdekében a fatalizmus elleni 
küzdelemre szólít fel könyve „Magyarország és a nem
zetközi politika” című utolsó fejezetében. „A m agyar 
mindent hisz, am it fé l, vagy rem él” —  idézi Arany 
Lászlót, a „Délibábok hőse” szerzőjét. Mindjárt 
hozzáteszi: „Innen van azért, hogyha nem válik valóra 
reménye, akkor a balsikert valam i ősi átok és
balsorsszerű végzet működésére vezeti vissza.” Ennek 
okát abban látja, hogy történetírásunk „hajlam os volt 
történelmünket tőbbé-kevésbé elszigetelten, nem zetközi 
összefüggésekből kiszakítva szem lélni”. Tény:
kikerülhetetlen nemzetközi fejlemények gyakran 
szorították mozgásterünket igen szűk keretek közé. De 
ez sohasem jelentett teljes lebénulást. Mohács példáját 
említi. A török hódítást saját erőnkből képtelenek 
voltunk feltartóztatni. „De nem volt eleve elrendelt fá tum , 
hogy Magyarországnak éppen 1526-ban M ohácsnál kell 
elbuknia, és hogy a török hódoltságnak így és ennyi 
ideig kellett érvényesülnie. ” Mindehhez hozzáteszi: 
„ Válságok idején —  és korántsem csak akkor —  a z adott 
szűk kereteken belül is lehetett jobb, vagy legalábbis 
kevésbé rossz irányt vá llalni. N incs olyan fá tum , amely 
feloldozást adhatna ennek a felelőssége alól. S ez 
nemcsak a török hódításra áll. ”

Mindehhez a magam részéről megjegyzem: érdemes 
lenne második világháború utáni egyháztörténetünk 
ominózus 40 évét ilyen szempontból is megvizsgálni. Az 
elszenvedett törvénytelenségek és személyes sérelmek 
megállapítása mellett, több figyelmet fordítani arra, hogy 
a beszűkült keretek között is milyen módon igyekeztek

gyülekezeteink, lelkészeink, presbitereink, világi fel
ügyelőink, és sokaktól megalkuvással vádolt püspökeink 
olykor találékonyan, olykor tévesen, olykor elszánt bá
torsággal megoldást találni egyházunk küldetésének 
betöltésére.

„Vissza a történelemhez” című fejezetében (31. o.) 
megvallja Kosáry Domokos, milyen szenvedéllyel igye
kezett mindig a történelem totalitásának megközelíté
sére. De őszintén megjegyzi: „A történelem számtalan 
kérdése közül azonban leginkább mégis a z fogla lkozta 
tott talán, hogy m i volt a helyünk a z  európai fejlődésben 
és annak kelet-középeurópai változásán belül. "Jó lenne, 
ha a magunk sajnálata és sajnáltatása helyett ilyen irányt 
venne egyháztörténeti érdeklődésünk.

Még egy utolsó megjegyzés. Börtöni magányában kö
zel 2000 könyvet olvasott el és dolgozott fel magában a 
„chilloni fogo ly”. Egyetlenegy teológiatörténeti vagy 
teológiai művet se említ. Aligha találhatott ilyeneket a 
rendelkezésére álló könyvek között. Milyen érdekes 
lenne olvasnunk —  ha valaki bejuttatta volna hozzá — , 
miként dolgozza fel magában, például Barthnak a 19- 
századi protestáns teológiával foglalkozó 600 oldalas 
kötetét. Hiszen a kötet fele, „előtörténet” címmel, azzal a 
18. századdal foglalkozik, amely Kosáry kiemelt érdek
lődési területe. Biztosan elcsodálkozott volna azon, mi
ként elemzi korunk kiemelkedő teológusa a 18. század 
emberét, miként értékeli nagyon részletesen Rousseau, 
Lessing, Kant, Herder, Novalis, Hegel művelődéstörténeti 
szerepét. Miért nem adtam később magam kezébe? Lett 
volna alkalmam rá. Ismertem. Ő is részt vett 1954-ben a 
Déli Egyházkerület püspöki hivatalában rendezett 
kétnapos értekezleten, amelyen egy kiadandó egyház
történeti hittankönyv szerkesztési szempontjainak megvi
tatása ürügyén, kiváló evangélikus történészeink 
(Mályusz Elemér, Kossányi Béla, Komjáthy Miklós, 
Szalatnai Rezső, Gyapay Gábor, a református Makkai 
László) Sólyom Jenő és Wiczián Dezső egyháztörténésze
inkkel és Akadémiánk többi professzorával találkoztak 
Dezséry László püspök meghívására. —  Miért közelítünk 
teológiánkkal, egyháztörténeti kérdéseinkkel oly bátorta
lanul történelemtudósainkhoz? Lenne mondanivalónk. 
Az első világháború utáni években radikális irányválto
zás állt be a teológiai kutatásban. Az új felismerések 
megedződtek a nácizmussal küzdő hitvalló egyház har
caiban és gyümölcsözővé váltak a második világháborút 
követő évek ökumenikus törekvéseiben. Ahhoz, hogy az 
európai fejlődésben helyünket felismerjük, teológiai és 
egyháztörténeti munkásságunk is hozzájárulhat. Talán 
jelentősebben, mintsem gondoljuk.

Benczúr László
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A lelkészi szolgálat csúcsa —  az igehirdetés
- Gondolatok a Keresztmetszet című prédikációs kötetről-

A Keresztmetszet című könyv csodáról árulkodik. 
Ha a fiatal- és középgeneráció igehirdetőire 
nézek, azt kérdezem, milyen nádasból bújtak elő 

a törökvész után, hiszen csak hét éve lélegezhetnek 
szabadon. Ha az idősekre tekintek, kérdezem, hogyan 
őrizték meg a pusztai vándorlás 40 évén át a 
hangtompítós szószéken a friss hangot? Második Ézsiás 
hirdette az örömhírt a babilóniai fogságban: „Erőt ad a 
megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi... akik 
az Urban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok...” (Ézs 40,29-31). Ámulattal olvastam a legtöbb 
prédikációt e könyvben, és hívő szemmel, a 
hittudomány néhány ágában járatos teológus kritikájával 
sorra veszek a 64 közül 13 prédikációt, az itt közöltek 
egyötödét, hogy tanuljunk belőlük. Monogramokat 
használok, nem azért, hogy elrejteni próbáljam a 
személyeket, hanem így egyszerűbb.

Közel ötven esztendeje hasonló feladatom volt. 
Túróczy Zoltán püspök megbízott, hogy a dunántúli 
egyházkerület minden lelkészétől, meghatározott vasár
nap elhangzott és bekért igehirdetéseket egy kerületi 
lelkészegyesületi ülésen mérlegre tegyem. Ő maga is 
végigolvasta valamennyit, és előadásom után hozzászólt. 
A húszas évek prédikációival hasonlította össze az 1950- 
eseket, meglátta a rendkívüli fejlődést; én a jelenből, a 
teológiai megújulás és a lelki ébredés felől néztem a 
beszédeket, s így több negatív megállapítást tettem. Most 
pedig a jelenből a jövőbe nézve bíztathatom a mai ige
hirdetőket: Csak Így tovább!

Két igehirdetéssel kezdem, mindegyik értelmiségi 
gyülekezetnek szólt. Az egyik textusszerű feldolgozás, 
végigmegy a húsvéti alapigén. A bekezdések élén egy- 
egy mondattal koppantja előrehaladó lépéseivel a 
templom alapzatát és az igehallgatók dobhártyáját. Lépé
sei visszhangoznak úgy, hogy a hang a jelenig ér. (H. K.) 
—  A másik igehirdető egy szál deszkáról ugrik a mély
vízbe, és elérkezik a partig. Régebben tematikus igehir
detésnek hívták, de ebben az esetben ez nem találó szó. 
Egy pamutgombolyagot az első szálánál fog meg, s a 
többi „magától” legömbölyödik. Ezt a homiletikai 
„fogást” másoknál is tapasztalom a könyvben. Ebben az 
esetben a gombolyag nem metafora, hanem az első 
mondattól végig átszövi az igehirdetést. „Nincs olyan 
lelkileg egészséges felnőtt ember, aki azt mondhatná, 
hogy élete lényeges szálai sohasem voltak gubancosak.” 
S az igehirdetés vége felé már a „partnál” vagyunk: „A 
szemeit segítséget keresve hegyek fölé emelő várakozó 
embernek sejlik fö l az Isten titka: az Atya szeretete”. 
(fi. 70

Adventi igehirdetés következik. Illusztrációval kez
dődik: az írónő nagynénjének ezüstgolyója volt, titkot 
rejtő, ólomsúlyú. Legféltettebb vágyát kis papírra írta fel, 
sztaniollal körülfonva apró gömböcskét formált belőle. 
„Lehet, hogy nekünk is vannak titkot rejtő ezüstgolyó
ink...” S ekkor kezd beszélni az igehirdető lelkésznő az 
adventi várakozásról. „Ha igénk köré kuporodunk... 
elnémíthatatlanul érkezik egy tisztítóan felrázó jelzés: 
Ember! A  sóvárgó világ felett a z ég m egnyílt m árt’ Ha 
valaki nem nézi meg előre az aláírást, akkor is megérez- 
heti, hogy ezt a prédikációt n ő  írta, azzal a többlettel, 
amellyel mi nem rendelkezünk, (fi. H .)

Megint az első mondat! Ebből lepereg az egész prédi
káció: „Karácsony Isten találékony szeretetének az ün
nepe, mert addig 'kísérletezik’ az emberrel, amíg elérke
zik hozzá.” A  megtestesülés csodájának üzenete 2000 év 
óta: az emberiség története az Isten találékony szereteté
nek a története az emberrel. Aztán Isten meg nem fáradó 
ötletgazdagságáról hallunk, s máris benne vagyunk a 
prédikáció közepében: „Mit is jelent ez a XXI. század 
küszöbén élők számára?” Az utolsó előtti egymondatos 
bekezdés: karácsony érkezés, előkészített eljövetel. A 
befejezés találó szemelvény Saint-Exupéry világhíres 
művéből: „Ha például délután négykor érkezel majd, én 
már háromkor elkezdek örülni —  mondja a róka. —  ... 
De ha csak úgy akármikor jössz, sohasem fogom  tudni, 
hány órára öltöztessem díszbe a szívemet”. A  prédikátor 
és hallgatói szituációja  a karácsony este. (Z. G .)

A kötet szerkesztője méltán bízta a karácsony első ün
nepi igehirdetést egykori tanítványomra. Ő 70 év körüli 
lehet, de fiatalos hangon szólal meg. Színes, irodalmi 
stílus, s egyszerű fogalmazás, hogy mindenki megértheti: 
„Karácsonyt fel kell dolgozni” . Ezt a mondatot tartom —  
két hosszú bevezető bekezdés után —  prédikációja igazi 
kezdetének. A  feldolgozás gondolata végighúzódik az 
egész szövegen. Kitűnő mindjárt Mária és József szere
pének feldolgozása. „Mária mindezeket a dolgokat meg
őrizte és forgatta a szívében” —  hangzik a karácsonyi 
történetben. Amikor ezt olvassuk —  mondja az igehir
dető — , akkor ennek a hitben való feldolgozásnak a 
tanúi vagyunk. Az ikonokon József töprengve, meditálva 
a tenyerébe hajtja a fejét. Ő is próbálja feldolgozni, hogy 
kinek lett gondviselőjévé. A  „gondviselő” szóval a prédi
kátor nem megy bele József apasága sokak számára irri
táló kérdésébe (különösen katolikusoknak). Az első két 
bekezdésre azonban vissza kell térnem. Szemléletes kép, 
de sajnos nem igaz: „Titusz nem karácsonyi képeslapot 
kapott Páltól” . A  Tituszhoz itt levél páli szerzősége négy
szer kap nyomatékot az első két bekezdésben, pedig a
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levél bizonyosan másodlagos páli levélnek nevezhető. 
Karácsonyi igehirdetésben (de másban sem) nem lenne 
helyes ennek a bevezetéstani kérdésnek vitatása, de 
többször a már e levél írásakor régen mártírságra jutottat 
előtérbe állítani felesleges. Nevének kihangsúlyozása 
evangélikus szószéken ütközik az alétheia-val (igazság, 
valóság). (F . K .)

Gondolkodó teológus következik, aki így kezdi pré
dikációját: „Karácsony van. A keresztény hit kezdetének 
és eredetének ünnepe. Hiszen Jézus Krisztussal kezdő
dött”. A  gondolkodó és korszerű teológus később így 
folytatja: „De ahogyan a felnőtt kor hite különbözik a 
gyermekkor hitétől, ugyanúgy különbözik korunk em
berének hite is korábbi korok embereinek hitétől. A  hit 
segítségével nem kereshetünk az élet és történelem ten
gerén egy védett, békés szigetet.” A  hit ma a bátorság 
forrása —  ez a megállapítás egybecsendül Paul Tillich , a 
20. század legjelentősebb evangélikus (és protestáns) 
rendszeres teológusa jellegzetes, szüntelenül ismétlődő 
szavával: bátorság! A  hit Istennel való találkozás és a tőle 
való megragadottság. A  prédikátomő utolsó szó: (az 
alapige fontos, az Újszövetségben ritka szava): Isten 
humanitása! Az egész igehirdetés az alapige pontos 
egzegézise, egyben megszólító, találó „élő” ige. Egyike a 
kötet legjelentősebb olvasmányainak. (  T.K .Z .)

Ismét az első mondat! „Ha Jézust meghívják valahová, 
ott általában történik valami.” E megállapítás után szinte 
maguktól peregnek a mondatok. A  rákövetkező bekez
dés így kezdődik: ,,’Veszélyes’ lehet Jézust meghívni. 
Pedig mi is ezt tesszük minden istentiszteleten. Számo- 
lunk-e azzal a lehetőséggel, hogy a vele való találkozás 
váratlan fordulatot hozhat kegyes egyéni és egyházi 
életünkbe?” Nem folytatom az idézést, ám az egész pré
dikációra vonatkozólag mondom: egzegézisen épülő 
evangélizáció! Az evangélizáció ideális modelljének te
kinthetjük. A  kötet más darabjaiban is észrevehető a 
társadalmi érzékenység. Azért említem itt, mert ez külö
nösen figyelemreméltó: evangélizáció és szociális kite
kintés a falakon túl régen nem volt jellemző. (5z. /.)

Az előzőleg bemutatott prédikáció írója 38 éves, a 
most következőé 85 éves. Két generáció választja el őket 
egymástól. Az egyik mai gyakorló lelkipásztor, a másik 
az életét katedrán eltöltő professzor, mégpedig főként 
rendszeres teológiai katedrán prelegáló. Ez a veret érző
dik (jó értelemben) az igehirdetésén, de mégis 
evangélizál. A  Szentháromságról evangélizálni? Lám, nem 
fából vaskarika. Ebből a szempontból is érdemes az 
igehirdetését tanulmányozni. Az első mondat: „Isten 
jelenlétében folyik egész életünk: amit mondunk és cse
lekszünk, azt Isten látja és hallja” . Majd: az a probléma, 
„hogy elveszett számunkra a Szentháromság-hit élmény
tartalma”. Azután az első hitágazat: „Gondolkodásunk 
beleütközik a világ valósága mögött rejtőző Istenbe... 
Mégsem mondhatunk le a hit és a gondolkodás egységé
ről, mert az ember hívő és gondolkodó lény”. Most kö
vetkezik egy olyan mondat, amely azonos tartalmú kor
szakunk egy másik igen jelentős rendszeres teológusa 
alapvető gondolatával: „az ember istenhite értelmes b iza 
lom ”. Hans Küng: „Az Apostoli Hitvallás magyarázata 
kortársaknak” alcímű, Credo, Hiszek főcímű, lelkésztár
sam fordításában karácsonyra megjelent műben végig
vonul a gondolkodó, értelmes bizalom fonala. Kettőjük 
között szellemi kapcsolat van, de bibliográfiai nincs. 
Ezután következik a Szentháromság másik két isteni 
személye, Jézus és a Szentlélek. „A Szentlélek rejtetten 
nyeri meg szívünket Jézus és Isten számára”. Még egy

záró mondatot idézek: „Tudunk-e így hinni és 
gondolkodva bízni a Szentlélek erejében, egyáltalán 
tudatára ébredünk-e annak, hogy mindennél jobban új 
lélekre van szükségünk...” (.P. K .)

A régi evangélizáció egyik irányzatát képviseli az 
egyik prédikáció, a másik irány az „evangélikus 
evangélizáció”. Sajnálom, hogy ennek képviselője nem 
kapott szót. Nincs itt a helye, hogy a kettőt ismertessem, 
de valahol nem ártana, ha a fiatal nemzedék a 
különbséget megismerné. Én magam szíwel-lélekkel e 
második mellett voltam. Ám a közölt prédikáció 
kulcsmondatát egyetértve és magam is vallva örömmel 
idézem: „Isten mindig 'ellenkező látszat’ mögé rejti 
önmagát. így szorít bennünket a gyermeki hitre, csak ez 
a hit leli meg a kulcsot Isten megismeréséhez”! (B . Z.)

Jakab leveléből való az alapige. A  teológusok néha 
lenézik ezt a levelet. Luther sem tudott vele megbékélni. 
Az igehirdető kiindul egy öngyilkos szituáció rajzából. A 
temetésen a rokonok kérésére a jézusi igéről beszélt: „Ne 
ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én 
pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, 
méltó arra, hogy ítélkezzenek felette” (Mt 5,21-22). S 
Isten igéjének „éles kardját” nyomban a gyászolók felé 
fordítja. Nem ítélkezve, de megvillantva. Irgalmatlan 
szavaink ölni tudnak irgalmatlanul. Innen kezdve tova
futnak a mondatok. Megértjük, hogy miért „maszkabál” 
az igehirdetés címe. Újabb lelkipásztori eset következik. 
Egy oldalra esően megcsillan Pilinszky János imádsága 
és egy mondata a marxizmusból kiindult, de a valóságot 
a maga sokszínűségében megközelítő, dialógusra kész 
filozófusnak, Ancsel Évának. A  következő szemléltető 
példa: egy német lelkész, teológus könyvében „Krisztus 
gátlásos követőjének” nevezi magát. Végül egy gyer
mekkori emlékével hatol az igehirdető hallgatóinak a 
szívébe. Szülei megbízásából biciklin visz a cigánysorra 
frissen sült túrós buktát és kakaós kalácsot egy hat 
gyermeket szült, magányos öregasszonynak. Ezzel az 
önéletrajzi emlékkel fejeződik be a prédikáció: „Ha most 
visszagondolok, amit leghitelesebben krisztusinak érzek 
bibliás szüleim életéből, ezek a különös hangulatú, idő
ről-időre visszatérő, putriszagú, kalácsillatú délutánok 
azok”. Ezek az illusztrációk nem önmagukért vagy a 
figyelem ébren tartásáért vannak, hanem azért a célért, 
amelyet közben az igehirdető felvillant lelkűnkbe hato- 
lóan. (K . T. M .)

Társadalmi érzékenység jelentkezik az egyházi év 
utolsó előtti vasárnapjára szóló igehirdetésben. Ám va
lami több is. A  dunántúli parókia dolgozószobájába egy 
kéregető lépett. Kisújszállásra szeretne utazni haza, vo
natjegyre kellene a pénz. A  pap kikísémi készül az állo
másra, hogy megvegye a jegyet, és feltegye a vonatra 
(biztos, ami biztos). De belép egy rokona, aki szakdol
gozatát írja náluk, s felismeri pszichiátriai osztályáról 
alkoholista betegét, s a kéregető szégyenlősen távozik. A 
pap prédikációja írása közben lemásolja Rónay György 
Szerda este című versét. A  két utolsó versszakot idézem: 
„Az asszony vállat vont. Az ember ropogott egy ideig, 
aztán mégis kiment, hogy a koldusnak adja a kabátot. —  
De az Isten akkor már messze járt, s lassan eltűnt a jege
nyék közt.” A  teológus bennem a tudat felszínére dobja 
az újszövetségi görög szót: „kairosz!’, a tovatűnő alka
lom, az Isten kairosza. A pap lelkiismeretfurdalást érez. 
Ezért is tette az igehirdetés mottójául a vers utolsó két 
sorát: „De az Isten akkor már...” A  mottó összefogja 
egész prédikációjának üzenetét is. Még egy lelkipásztori 
eset következik, melyből a kárhozat felett vergődő kér
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*  *  *dés fordul feléje. Nehéz teológiai kérdés ma. Ő igent 
mond rá. De a hogyan az ámulatos számomra: „Ma is 
csak azt mondhatnám neki: a kárhozottak békéjében 
bízom. Abban, hogy a sírás és fogcsikorgatás fölszakadó 
lélegzetvételnyi szünetében érezhetik, érezhetjük majd: 
jól van ez így. Ez a béke ... lesz majd a kárhozottaknak 
adott végső ajándék”. Ezzel a mondattal végződik a pré
dikáció. Ezeket csak lutheránus igehirdető mondhatta: 
evangélium, evangélium még a túlvilágon is! (A . /.)

Nem lehet olyan alapige, amelyről Krisztus nélkül be
szélni lehetne. Ha pedig ilyen adódnék, azt félre kell 
tennünk. Péter első levelének vonatkozó szakaszában 
nem ez a helyzet. 2,13-ban ott világol a szó: „az Úrért”. 
Jézus Krisztusért! De ha még ez a név nem is lenne talál
ható, és Krisztusról szó sem lenne, az evangéliumot a 
legeslegtöbb újszövetségi szakaszban (igen sokszor 
ószövetségiben is) fel lehet fedezni. Az igehirdetés írója 
végig törvényt hirdet. Első mondata: „Az imént egy fel
szólítást hallottunk”. És így tovább. A  prédikáció vége 
felé ennyi előjön: „Természetesen ennek a kijelentésnek 
is a jézusi kijelentés tükrében kell megvizsgáltatnia”. 
Olvasom tovább, és várom, hogy ez megtörténik. Sajnos, 
nem. Azt már nem is említem, hogy végig Péter apostol
ról beszél, aki ezt a levelet írja. (Nem tudom, mit szól 
ehhez a volt újszövetségi professzora.) Egyébként a 
prédikáció mindvégig frappáns, tele van friss, mai, válto
zatos illusztrációkkal, de ez számomra nem ellensúlyozza 
azt a hiányt, amiről szóltam. A templomjáró gyülekezet 
legtöbb tagja lelkesedhet a prédikátoráért, ám ez nem 
csökkenti a teológia felelősségét. (N . Z.)

Egy megrázó versből indul ki. A  vers egyes szám első 
személyben szól. Az igehirdető átmenet nélkül saját ne
vében folytatja a személyes mondanivalót: „Már nem 
tudok mit kezdeni a nehézségeimmel. Mindent megpró
báltam. Nincs kiút...” Később: „Mibe kapaszkodha
tunk?. .. A  kezünk csillagfény, pókfonál, holdsugár után 
kapkod. Nem tart meg!... Pál apostol mondatai megle
pőek. Kinek jutna eszébe a hálaadás szava, amikor verej
tékezve, erőnk végéhez közeledve... küzdünk, hogy a 
felszínen maradhassunk?” A  vége felé: „Megdöbbentő, 
hogy az apostollal ellentétben a mi gondolkodásmódunk 
mennyire emberi... 'Világiak’ a reflexeink, az 
észrevételeink, az ítéleteink.” Tudnunk kell, hogy akit 
követünk, az kicsoda. Ha pedip nem követünk senkit, 
akkor önmagunkat üldözzük.” És itt dobja be az igehir
dető Jézus Krisztus nevét. „Akinek Jézus Krisztus a neve, 
az nem program, nem világnézet, nem kiválók 
jótanácsa..., hanem maga a Szeretet, a Megváltó, a ke
resztre feszített Isten Fia. Egyedül ő az, aki tud valamit 
kezdeni a nehézségeinkkel. Szerethet, gyógyíthat, kiutat 
mutathat.” Az utolsó mondata: „nem ejtenek kétségbe a 
ma bizonytalanságai, mert biztos pont az életemben az 
élő és hűséges Isten.” (A z alapige így zárul: „Hű az 
Isten...”)  Két vers keretezi a prédikációt. Az egyik: 
Görcsbe rándulok, a másik: Hajnalodás. A  kettő együtt 
adja az igehirdetés címét: Görcsbe rándulás vagy hajna
lodás. A két vers egyszersmind a prédikáció két részének 
a tartalomjegyzéke. A versek írója Holló András. A 
Diakónia három versét és egy verseskötetének 
recenzióját közölte (lásd a periodika repertóriumát). Az 
igehirdető bemutatását egy mondatával zárom: 
„Mellbevágóan új az, ahogyan a kegyelem valóságának a 
hite, ennek erejébe vetett bizalom az egyedül mértékadó 
Pál apostol számára”. (S. G .)

Sokak nevében köszönetét mondok a kolofon adatai 
alapján Dr. Szabó Lajos teológiai tanárnak, a kötet szer
kesztőjének és munkatársainak, Korányi András teológiai 
hallgatónak, Joób Máté lelkésznek, Kendech-Kirchknopf 
Péter teológiai hallgatónak és társaiknak. A  szöveg gon
dozójának és lektorának, Szabóné Mátrai Mariannának, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Inté
zete vezetőjének, valamint Polgár Rózsának a borítóter
vért.

Körtelefont intéztem a fentebb bemutatott igehirdeté
sek készítőihez, valamint még néhány lelkészhez és 
lelkésznőhöz, akiknek prédikációjával szándékoztam 
foglalkozni, de a folyóirat keretei nem engedték. A  vála
szaik sokszínűek: előre leírta és magával vitte a 
szószékre; nem került szószékre, de ugyanúgy készítette, 
mint máskor; az írás közben gyülekezetét tartotta szem 
előtt; miután nem a konkrét gyülekezetének prédikált, 
általában tartotta szem előtt a gyülekezeteket; a kézirata 
alapján prédikált; egészen más az írás és más az annak 
alapján elmondott prédikáció.

Tallóztam a kötet igehirdetéseiben. A 64 prédikáció
egyötödével foglalkoztam, tizenhárommal. Újszövetségi, 
rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai szemmel 
olvastam őket. Hittel és kritikusan figyeltem rájuk. Ha 
valaki az érintettek közül úgy érzi, hogy az ő prédikáció
jával kapcsolatban igazságtalan voltam, hívjon fel, hogy 
elbeszélgessünk róla. A  Szentlélek sokszor a teológiai és 
más szempontból elfogadhatatlan prédikációt, vagy an
nak egy szavát, mondatát felhasználja áldott eszközül 
emberi életekben.

A borító grafikáját Polgá r Rózsa készítette. A  Kereszt- 
metszet címhez keresett ötletet. A  budai hegyekben sé
tált unokájával, s megpillantott egy fatörzset, melynek 
felső törzsét a fával együtt lefűrészelték. Egy ilyen termé
szeti alakzat fölött lehet meditálni. A  fa nem korhadt el, a 
törzse is él. A  művész számára metaforává vált. Az ige
hirdetés jellemzése az ősi latin kifejezés: viva vox 
evangelii, az evangélium élő hangja. A  törzs —  éppen 
mert nem volt elkorhadva —  jelképezte az igehirdetés 
éltető, tápláló, melegítő erejét. Az évgyűrűk a kötet ige
hirdetőinek rétegződését mutatják a legfiatalabb lelkész
től a legidősebbig. Az évgyűrűk köreit közbeeső kis 
részek szaggatják meg. A könyv sok igehirdető egyéni 
adottságait, prédikációjának a sajátosságát tárja elénk. A 
barna színnek is van szerepe, amelyet más vonatkozás
ban már említettem: meleg szín. A  művész alkotásához 
hozzájárultak a szerkesztő szempontjai.

A  kötet bevezető rövid tanulmányát még nem jelle
meztem. Erre ezzel a címmel kerítek sort: Dialógus a 
szerkesztővel. Az igehirdető és az igehallgató dialógusa 
fontos lenne —  írja Szabó Lajos. „Csak a találkozás old 
meg problémákat... A  megváltozott társadalmi környe
zetben változott-e, fejlődött-e az igehirdetésünk?” A  mai 
igehallgatónak nem kell-e csalódnia idejétmúlt prédiká- 
ciós stílus miatt? A  másik oldalra nézve nem marad-e az 
ambiciózus, kísérletező kedvű igehirdető sokszor vissz
hang nélkül ?

Azt hiszem, a fentebb elemzett tizenhárom prédikáció
val a dialógusba bekapcsolódtam, meg írásom első két 
bekezdésével is. Anélkül, hogy erről a szerkesztővel 
beszéltem volna, írásom válasz a kérdéseire. Az említet
tekre is, meg a tanulmánya további soraira is. A  kontinui
tást is tapasztaltam, nemcsak az itt megszólalt igehirdetők 
között, hanem köztük és magam között. Egy különbség
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azonban van. Most vettem újra a kezembe a szerkesztő 
által is említett, három évtizede megjelent igehirdetés
gyűjteményt. Benne két prédikációmat találtam. A  konti
nuitás megvan magammal és a Keresztmetszet igehirde
tőivel is. De egy egyháztörténeti különbség van. A  meg
jelent Örömhír című kötetbe ceruzával beírtam azokat a 
szavakat, mondatokat, amelyeket az egyházi cenzor ki
hagyott. Sőt egy lapot is találtam az egyik igehirdetésem 
mellett, melyet magam gépeltem kis betűkkel UTÓLAG, 
mert ugyancsak törölte az ellenőr. Valamennyi hű tükre 
lehet annak, hogy mit nem bírt elviselni a pártállam kö
vetője (meggyőződve arról, hogy az egyház érdekében 
teszi). Nos, a különbség a mai kötet és a régi hasonló 
gyűjtemény között: a szabadság. A  fiatal lelkészek és a 
kötet fiatal olvasói nem tudják elképzelni, hogy a mai 
középkorú és idős lelkészek mi mindenen mentek át 
azért, hogy az evangéliumot tisztán és igazán hirdessék. 
S amint olvastam a két igehirdetést, azt kell látnom, hogy 
minden csonkítás ellenére az Ige kőszálként megállt. Ez 
már az Isten nyilvánvaló csodája.

Néhány megjegyzés még: a tegezés a szószéken ma 
már divatját múltnak számít. A  keresztény szót egy ma
gyar evangélikus nyelvész cikke nyomán (Diakonia

1985/2. sz.) a Diakoniában és a Credóban így írjuk. Nem 
látom, hogy más lelkészek követnék rajtunk kívül ezt a 
példát. A  13 igehirdetés közül egy -tyént ír, 3 -tényt, a 
többiben nem fordul elő a keresztény szó.

írásom befejezéséül szolgáljon Ézs 55,6-11. Második 
Ézsaiás sürgeti hallgatóit, keressék az Urat, amíg közel 
van. A bűnös térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Ám az 
Úr gondolatai és útjai magasan felette állnak az 
emberekének. Ég és föld távolság választja el egymástól. 
Ezzel figyelmeztet az Úr, hogy a mi emberi szavunk sem 
lehet az övé. De az ő  szava terem tő hatalom. így  lesz 
metaforává az eső és a hó: „Ilyen lesz az én igém is, 
amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 
hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért 
küldtem”. E z  az igehirdetők és az igehallgatók 
reménysége. Isten igéje egyszerre mutatja az ő fenségét 
és munkálkodását. Az Ószövetség szava visszhangzik az 
Újszövetségben: „buzgólkodjatok mindenkor az Úr 
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok nem 
hiábavaló az Úrban” (Róm. 15,58b).

Veöreös Imre

f  Nt. Juhász Imre, ny. ev. lelkész 

1923-1997Megszomorodott szívvel tudatjuk, hogy kedves és közmegbecsülésben álló lelkésztestvérünket, Nt. Juhász 
Imrét, aki a Nyugatclevelandi Magyar Evangélikus Gyülekezetben 1956 májusától 1991 júniusáig szolgált és 
az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia jegyzői tisztét 1954-től haláláig töltötte be, az Úr hirtelen 
szólította magához 1997. november 16-án délután.

Temetése 1997. november 22-én volt a Nyugatclevelandi Magyar Evangélikus Gyülekezet templomában, majd a 
„Lutheran Cemetery” temetőben.

A templomban vigasztalásra és reménységre igét hirdetett Kelley Róbert, az Északohio Ev. Egyházkerület tb. 
Püspöke Ézsaiás 40:lkk, továbbá Bemhardt Béla, az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia főesperese ljános 
2:25 alapján.

A ravatalozóban 1997. november 21-én tartott vigílián Tamásyné Molnár Éva ev. lelkész szolgált, valamint imát 
mondott dr. Miller Marcus, az Északohio Ev. Egyházkerület püspöke. A  temetőben a szertartást Tamásy Zoltán, a 
Nyugatclevelandi Evangélikus Gyülekezet lelkésze végezte.

Juhász Imre clevelandi szolgálata előtt az oregoni Portlandban (1950-1951) a „Reménység” , az idahoi Giffordban 
(1951-1952) a Jó reménység”, a new-yorki Buffaloban (1952-1956) a magyar „Megváltónk” nevű ev. gyülekezetnek 
volt a lelkésze. Clevelandban 1963 és 1990 között az Erős Vár című északamerikai magyar evangélikus lapot is 
szerkesztette.

Lefelé tartunk, m ondják. NEM! Fölfelé megyek!
H allom  m ár a távolból a győztes éneket.
S látom, feh ér ruhában királyi trón körü l 

nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül.
Utam nem lefelé tart, csak a cél közeleg!
Vár a z ország, ahol senki sem lesz öreg!

(Túrm ezei Erzsébet)

Erős Vár, 1997. december
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Az „Óvás a lelkészi pályától” című cikk margójára 
Botrány (botránkoztatás) a gyülekezetben?

BEVEZETÉS

Több, mint tizenhét év falusi lelkészi szolgálat van 
mögöttem. Ez nem nagy idő, de talán elegendő 
lehetne ahhoz, hogy az ember „némi rutinnal és 

tapasztalattal álljon a szolgálathoz”. S mégis olyan sok 
kérdésem van. Gyülekezetemben — Bakonycsernyén — sok 
olyan problémával kell szembenéznem, amelyben nem 
érzem elég bölcsnek magamat. Sokszor lelkiismereti problé
máim vannak: vajon jól döntöttem-e? S most, amikor egy 
izgalmas ügy nem hagy éjszakákon át aludni, arra gon
doltam, hogy ezeket a kérdéseket jó lenne egymással 
megosztani. Ha másnak is van ilyen jellegű ügye, akkor 
segítsünk egymásnak. Persze nem arra van szükségem, 
hogy itt a Lelkipásztor hasábjain, mi papok azzal 
vigasztalgassuk magunkat, hogy mindent jól csinálunk, csak 
a gyülekezetekben van a baj. Arra van szükségem, hogy 
elinduljon egy olyan párbeszéd, amely a gyülekezeti 
munkánk megújulásához vezet.

AZ ÜGY ELŐZMÉNYEI
A tavasz folyamán egy kedves gyülekezeti taggal be

szélgettem. Sok, hitünket és gyülekezeti életünket érintő 
kérdés előkerült, s szóba kerültek a temetési igehirdetéseim 
is. A beszélgető partnerem — egy 60 év körüli, hűséges 
igeolvasó és igehallgató férfi — azt kezdte el boncolgatni, 
hogy a temetési igehirdetésekben erőteljesebben kellene 
megszólaltatni a megtérés szükségességét. Mert — mint 
ahogy mondta — temetünk alkoholistákat és kommunistákat, 
s sokkal hangsúlyosabban kell szólni arról, hogy Isten nélkül 
nem lehet élni.

A beszélgetés biztos alakította a temetésekre megfo
galmazott igehirdetéseimet, hálás vagyok neki, hogy testvéri 
szeretettel és imádsággal kíséri szolgálatomat.

AZ ÜGY
Jött október utolsó napja. A reformáció ünnepén éppen 

istentiszteletre indultam, amikor gyászolók jöttek. Egy 
asszony — az anyjával: mindkettőjüket, mint a Pünkösdi 
Gyülekezet tagjait ismertem. Az asszony férje halt meg 53 
évesen. Az adatok gyors felvételére volt csak idő. A férfi 
eredetileg evangélikus volt. A szolgálatot vállaltam, mert 
sosem mondok nemet a kért igehirdetői szolgálatokra. Már 
aznap, Reformáció ünnepén és vasárnap is —ahogy az 
szokás — hirdetem az elhunyt nevét és a temetés 
időpontját. De a gyülekezetünkben sokan kérdezgették: 
„hogyhogy mi temetjük el?” Még olyan megjegyzéseket is 
hallottam, hogy „pénzért mindent vállal ez a pap”. Aktív 
gyülekezeti tagok is jelezték, hogy az elhunyt 
meggyőződéses kommunista volt, s ha a gyülekezet 
nevében kértek valamit tőle, akkor sose mondott igent. „A 
padlás-seprő kommunisták utolsó nemzedéke" — mondta 
róla a gyülekezetünk egyik tisztségviselője.

Az igehirdetésre való készülésnél az Útmutató alapján 
választottam igét. A gondolatok megfogalmazásánál két 
szempontot tartottam szem előtt. Az egyik az volt, hogy a 
jelenlévők megértsék: a temetési igehirdetés nem az 
elhunytról és főleg nem az elhunytnak szól. A másik pedig 
az, hogy — ahogy mondani szokták — „ne imádkozzam be 
az elhunytat az üdvösségbe”. Sok-sok vívódás után született 
meg az alábbi igehirdetés. A temetési igehirdetést mindig

gépbe írom, mert az a tapasztalatom, hogy a gyászolók, az 
elhunythoz legközelebb állók nem tudnak odafigyelni az 
igehirdetésre. így a legépelt igehirdetést a temetés utáni 
látogatáskor a családnak átadom. Az igehirdetés szó szerint 
így hangzott el, most csak a neveket és a családi adatokat 
hagyom ki.

IGEHIRDETÉS
Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! (Lk 

17,5)
Gyászoló Család! Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az 

Úr Jézus Krisztusban!
Sokszor elgondolkodom azon, hogy a gyászban mit 

várnak az emberek a lelkésztől. Hisz sokszor olyankor is a 
koporsó mellé kell állnunk, amikor tudjuk, hogy az 
elhunytnak Isten — egyház — ige vagy templom semmit 
nem jelentett. De hát mi a temetés értelme? Hiszem, hogy 
ez is egy istentisztelet, ahol nem az a legfontosabb, hogy ki 
fekszik a koporsóban, hanem az, hogy szól hozzánk az Isten 
igéje.

Mert ilyenkor már annak, aki elment, nem számít semmi. 
Nem számít az, hogy mit mondanak a koporsó körül, nem 
számít az, hogy hányán jönnek el, neki már nem számít az, 
hogy ki hozott koszorút, neki már nem számítanak az utolsó 
üdvözletek és fájó szívű búcsúzók, rajta már nem segítenek 
a könnyek. Mert minden test csak — ahogy az ige mondja — 
fű, a sorsa egy — az, ami porból lett, porrá lesz. Számára a 
kegyelem, a megtérés lehetőségének ideje lezárult, s az élő 
Isten színe előtt állt meg — még akkor is ha nem hitte —, 
számára nincs más, csak az, hogy számot adjon arról, amit 
e testben cselekedett, jót vagy gonoszt.

Ezt tudjuk testvérünkről is. Élete ideje nem volt hosszú: 
(Itt szerepeltek röviden az életrajzi adatok)

Osztozunk a gyászolók fájdalmában, felesége, gyermekei 
és veje, unokái, testvérei és azok családjai, szerettei és 
hozzátartozói gyászában. Most egy olyan igére figyelünk, 
amely arra a kérdésre adja meg a feleletet, hogy miért is 
fontos az, hogy ide álljak a koporsó mellé. A tanítványok 
azzal a kéréssel fordultak Jézushoz, hogy növelje hitüket. S 
ilyenkor, amikor a halál keserűsége és a gyász fájdalma 
telepedik a szívekre, akkor NEKÜNK ÉLŐKNEK van 
szükségünk a hitünket erősítő, vigasztaló igére!

Mindannyian rászorulunk erre. Azok is, akik tele vannak 
kételkedéssel, s a hitetlenség csírája hajtott ki a szívükből, s 
azok is, akik magukat jó keresztyénnek tartják.

S a hitet erősítő evangélium pedig az, amit Pál apostol így 
fogalmazott meg: Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért és 
feltámadt megigazulásunkra. Nincs már semmiféle 
kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak.

Nekünk Jézus Krisztusra kell tekinteni. Nekünk Jézus 
Krisztushoz kell megtérni. S nekünk napról napra Jézus 
Krisztus előtt kell megvallanunk bűneinket. Nekünk Jézus 
Krisztusra van szükségünk ahhoz, hogy az életünk ne valljon 
szégyent. Mert a hitetlenség következménye nem mindig a 
földi élet során lesz látható. Nekünk mindannyiunknak 
Krisztus ítélőszéke előtt kell majd megállnunk.

S ott csak akkor nem vallunk szégyent, ha hitben és 
ráhagyatkozó bizalomban éltünk itt. S ezért — alkalmas és 
alkalmatlan időben — hirdetem a megtérés evangéliumát. 
Nem lehet azt eleget hallani, hisz a kísértő és a belső 
kívánságok, megtévesztő istentelen elméletek olyan 
könnyen elfordítanak mindenkit az élet útjáról. De Isten
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hűsége abban nyilvánul meg, hogy még akkor is türelemmel 
vár, amikor mi elfordulunk Tőle. Ezért nekünk — kik most 
azért jöttünk el, hogy elkísérjük testvérünket, nekünk most 
újra hangzik a hívás: Testvérem, neked még nem járt le az 
időd — pedig ez a koporsó is azt mutatja, hogy az idő 
könyörtelenül fogy!

S nagyon jó, amikor az ember az őt ért fájdalmak kö
zepette, gyászban és fájdalomban ki tudja mondani azt, 
hogy: igen Atyám!

De vajon az életünk végén a mi mennyei Atyánk 
kimondja-e ránk: igen, gyermekem! Ha Jézus Krisztusban 
bíztunk, akkor nem kell félnünk: akkor majd elhangozhat a 
bátorító szó: jól van jó, és hű szolgám...

De addig is kérjük, szüntelen kérjük, és bizalommal 
kérjük: Urunk, növeld hitünket! S az élő Isten, a mi Urunk 
Jézus Krisztus Atyja, Szentlelkével adja is meg nekünk azt 
az élő hitet, amely által — még ha keresztet hordunk is itt — 
egykor mienk lesz az örök élet öröme. Ámen.

Az énekelt énekek: 356 (a család kérte), 419, 208, 223.

AZ IGEHIRDETÉS UTÓÉLETE

Első menet:
A temetés után a közvetlen hozzátartozók eljöttek 

megköszönni a szolgálatot. A következő reggelen telefonon 
keresett meg az elhunyt unokahúga és kifejezte, hogy 
nagyon megdöbbentette őket az igehirdetés, mert úgy 
temettem el hozzátartozójukat, mintha egy alávaló, utolsó 
gazember lett volna. Ő — mondta — már sok temetési 
igehirdetést hallott, de ilyet még sosem. Az izgatta, hogy az 
özvegy mit mondott az elhunytról, „talán ő rendelte meg ezt 
az igehirdetést?”

Számomra az volt a kérdés, hogy mivel sértettem meg az 
elhunytat vagy a családot. Erre konkrét feleletet nem tudott 
adni. Megemlítettem neki, hogy az igehirdetést szeretném a 
családnak átadni, s akkor majd látni fogják, hogy én semmi 
rosszat nem mondtam a számomra ismeretlen emberről. 
Egy hosszabb telefonbeszélgetést követően azzal búcsúzott 
el, hogy vasárnap azért az istentiszteletre eljönnek. (Végül 
nem jöttek el.) Én pedig megköszöntem neki, hogy a 
problémájával engem keresett meg.

Második menet:
Időközben néhányan jelezték azt, hogy többen nagyon 

furcsállották a temetési igehirdetést. Először azt a 
családtagot kerestem fel (egy testvérét), akiről azt hallottam, 
hogy nagyon meg van sértve. Bejelentés nélkül — az 
igehirdetés kinyomtatott szövegét magammal hozva — 
mentem hozzá. Az érkezésem meglepte őt. Elsősorban arra 
voltam kíváncsi, hogy mi okoz neki sérelmet. Én magamban 
így csoportosítottam a sérelmeit:
1. Miért neveztem a temetést istentiszteletnek? (Mindig így 
mondom be az énekszámot: istentiszteletünk elején 
énekeljük el a...)
2. Miért mondtam ki azt, hogy a testvére templomkerülő, 
istentelen ember volt?
3. Miért énekeltünk bűnbánati éneket?

A legfontosabb kérdése az volt, hogy ki súgott, tehát ki 
mondott negatívumokat az ő testvéréről? Időközben azért 
elmondta, hogy a testvérét sosem kellett talicskán hazatolni, 
s sosem verte meg a családot, még ha meg is itta a magáét.

Az igehirdetésből felolvastam azokat a sorokat, amelyek 
vigasztalók, bátorítok lehetnek. A beszélgetés végén úgy 
éreztem, nem sikerült arról meggyőznöm, hogy csak a 
legépelt szöveg hangzott el az igehirdetésben.

Két dolgot fontosnak éreztem. Az egyik az, hogy bo
csánatot kértem a családtól. Elmondtam, hogy szavaimat 
továbbra is vállalom, de ha azok mégis félreértésre vagy 
félremagyarázásra adtak okot, akkor — kértem — ne

nehezteljen rám a család. A másik pedig az, hogy ismételten 
megköszöntem, hogy a család a problémáját velem osztotta 
meg.

Harmadik menet:
A fent vázolt beszélgetés egy délelőtt zajlott le. Aznap 

délután egy presbiter testvérünk hívott magához. Mivel 
tudtam, hogy az elhunyt távoli rokonságába tartozik, ezért 
tudtam, hogy a temetési igehirdetés izgatja őt is. A leg
nagyobb meglepetésemre ott találtam nála azt a család
tagot, akivel már délelőtt beszéltem, ő  azért jött el a 
presbiter-hozzátartozójához, hogy elmondja neki azt: a 
délelőtti beszélgetés után a családi kör úgy határozott, hogy 
nem jelent fel az egyházkerület püspökénél. (Sic!) Az 
nagyon elszomorított, hogy a rendszeres igehallgató 
presbiter is vádként mondta el, hogy ilyen temetésen még 
nem volt, ahol kimondják, hogy valaki nem járt templomba, s 
istentelen volt. Úgy tűnik, hogy ő is olyanokat hallott ki az 
igehirdetésből, amiket ki akart hallani. Azt nehezményezte, 
hogy az elhunyt betegségéről egy szót sem ejtettem. S a 
családról semmi pozitívumot nem mondtam. Amikor 
megkérdeztem, hogy milyen pozitívumokat tudna az 
elhunytról mondani, akkor csak azt említette meg, hogy 
„eltartotta a családját!” Az volt a véleménye, hogy egy ilyen 
„keményhangú igehirdetés” inkább egy buzgó templomba 
járó koporsója mellett hangozhatna el! Mert akkor tudják, 
hogy az ostorozó szavak nem az elhunytra vonatkoznak.

Őszintén megvallom, hogy számomra még nem lezárt az 
ügy. S örülök, hogy végre egy igehirdetésnek van sokakat 
elgondolkodtató, felrázó hatása, s most lehettem — 
szolgálatom alatt talán először — tanúja annak, hogy mit 
jelent az, hogy az egészséges tanítástól viszket valakinek a 
füle. (Ez így elég öntelt megjegyzésnek tűnik, s lehet, hogy 
nem is volt egészséges a tanítás!?)

MIÉRT ÍRTAM LE EZEKET?

1. Lehet, hogy csak azért, mert a nyugtalanító esetet „ki 
kellett írnom magamból”.
2. Lehet, hogy azért, hogy valaki néhány bátorító mondatot 
írjon: nem csak én szenvedek az ilyen jellegű gyülekezeti 
feszültségek miatt.
3. Lehet, hogy tudat alatt az motivált, hogy valaki egy pár 
engem igazoló sort ír, s akkor helyrezökken a lelki 
egyensúlyom.

De ezeken a belső motivációkon kívül azt is szeretném, 
hogy induljon el egy olyan párbeszéd, amelyben a 
szolgálatunk feszültségeiről és terheiről vallunk, vállalva azt, 
hogy nem csinálunk mindent tökéletesen. Talán ez is 
segítene abban, hogy a szolgálatban ne érezzük annyira 
egyedül magunkat (hisz az egyedüllét szinte mindig 
torzulásokhoz vezet!). S segítene abban, hogy szolgála
tunkat jobban végezzük.

UTÓIRAT

A napokban meghalt egy presbiter-asszony, aki a 
rendszerváltás óta volt aktív a gyülekezetben. Nagyon sokat 
tett a gyülekezetért és sokan szerették, de mindenki tudta, 
hogy valamikor ő is aktív párttag volt. Egy barátnője 
telefonált: „Tisztelendő úr! A temetés előtt szeretnék önnel 
beszélgetni, hisz múltkor volt az a temetési botrány, nehogy 
megint olyanokat mondjon...”

Most várom ezt a beszélgetést, hogy az elhunytat féltik 
vagy a gyászolókat (vagy netán engem), az most derül ki, 
vagy csak azt akarják hogy ne legyen botrány a gyü
lekezetben... maradjon minden állóvíz...???

Bence Imre
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A Z I G E H //MŰHELYE
N agycsütörtök ünnepe

Jn 13,1-17 exegézise

Nagycsütörtök ünnepe hagyományosan az eukarisztia ün
nepe. Az óegyházi evangélium azonban János evangéliumának 
beszámolója a Jézus halálát megelőző csütörtök estéről (Niszán 
hónap 13.): a lábmosás története. János nem írja le az úrvacsora 
szereztetését -  mégis beleillik ez a beszámoló az ágenda által 
megadott üzenetbe: az új szövetség szerzője.

Maga a történet két részre tagolható. Az 1-11. vers magát a 
lábmosás eseményét mondja el, a 12-17. vers pedig Jézus ma
gyarázata. Az igeszakasz középpontjában az a Jézus áll, aki 
„tudja, hogy eljött az ő órája” (1) -  a megváltás műve a végkifej
let, a nagypénteki kereszt felé közeledik. S a jánosi elbeszélés
ben éppúgy személyének és művének titkáról tanít, mint a 
többi utolsó vacsoráról lejegyzett tudósításban.

1-11. Jézus közösségben van az Atyával, az Atya mindent a 
kezébe adott (3). Személyének méltóságát a szakasz az ötször 
említett „úr" szóval jelzi (kétszer Péter mondja ki, háromszor ő 
maga). Mégis olyan munkát végez a tanítványai között, amelyet 
még a rabszolgák sem voltak mind kötelesek megtenni 
(Palesztinában csak a pogány származású rabszolgákat köte
lezhették a lábmosás elvégzésére). Mégsem rabszolgaként teszi 
ezt, hanem mindvégig a mindenség uraként (ahogyan Pál írja 
Fü 2,6-8-ban, utalva a keresztig tartó engedelmességre). 
„Dicsősége tehát szolgai formában mutatkozott meg" (Scholz 
László).

Mi állhat ennek hátterében? Az, hogy „szerette az övéit e vi
lágban, szerette mindvégig” (1). János itt az ayaTtaco igét hasz
nálja, amely a megváltó szeretet szava (s nincs tekintettel tár
gyának személyi értékére -  Karner). Ezzel a szeretettel sic; 
xs'/.oq szerette a tanítványait: mindvégig (azaz a megváltás 
művének bevégzéséig mindenben) és tökéletesen. Úrként, a 
maga akaratából vállalja ezt a szeretetet, nem kiszolgáltatva az 
ördögnek vagy bármilyen evilági erőnek.

Ez a történet tehát a nagypéntekig vezető szeretet titkát 
mondja el. Ebben csupán epizód a Péterrel való párbeszéd 
(nem Péterről vagy Júdásról szól a szakasz).

Eltérő vélemények vannak arról, hogy mit jelképez a lábmo
sás. Itt említhető, hogy az utolsó vacsorát megelőzően került 
sor Lukács beszámolója szerint a rangvitára (22,24-27), s így 
Jézus tettel akart volna példát mutatni a tizenkettőnek. Ennél 
azonban még többről van szó. Egyesek az óegyházi hagyomány 
alapján a keresztségre utalnak (a tanítványok keresztsége 
azonban a Keresztelőé, mások a jánosi gyülekezet hagyomá

nyát vélik itt megtalálni). Egy valóban bizonyos: a lábmosás 
jelkép, amely összefügg a Péter felé elhangzó mondattal: „ti is 
tiszták vagytok” (10). Utalhat ez valóban a keresztségre (Róm 
6,3-4), Jézus beszédére (15,3), de megtisztító vérére is (ÍJn 1,7).

12-17. Jézus példát adott a lábmosással tanítványainak. A 
Péterrel folytatott vita kifejező: nem lehet a szeretetet elspiri- 
tualizálni, hanem konkrét cselekedetekben is meg kell nyilvá
nulnia, hiszen az egész életet átható valóságról van szó (ezt érti 
majd meg Péter és a többiek később abból, amit Jézus tett). De 
éppen ezért nem is a látható jel, a forma üres ismétlése a titok - 
s itt a lábmosás közvetlen kapcsolata az úrvacsora szereztetésé- 
vel. A tanítványoknak e jelképes cselekedetből kell megérte
niük, hogy amit Jézus mint Megváltó vállalt, az „érettük" tör
tént. S míg az úrvacsora ennek a tartalomnak újra és újra tör
ténő megvalósulása („...az Úr szent vacsorája, amelyet a földön 
élő és bűnökkel küzdő egyháza számára rendelt, amelyben a 
feltámadt és élő Úr önmagát feláldozza, megosztja és elosztja, 
és így egyesíti és vonja közösségbe híveit.” Ágenda), addig a 
lábmosás története figyelmeztetés, hogy a tanítványok számára 
a Jézus által megélt példa követendő.

Ezzel a cselekedettel Jézus szimbolikusan önfeláldozásának 
áldása alá helyezi a tanítványokat, és ebből fakad majd a tanít
ványok egymás iránti szeretete. (NTD-H. Strathmann)

Korányi András

Igehirdetést segítő gondolatok

A meglepetések Jézusa

Lehet-e még „ meglepni ” a törzsgyülekezetet?

Nagycsütörtök speciális feladat elé állítja az igehirdető lelké
szeket. Legtöbb gyülekezetünkben ez olyan esti istentiszteleti 
alkalom, melyen a leghűségesebb, legbelsőbb igehallgató réteg 
vesz részt. Lehet-e még őket „meglepni”, vagy minden pereg a 
rutinos rend szerint?

Nagycsütörtök nem egyszerűen az úrvacsora szereztetésé- 
nek emlékünnepe, amikor öncélú módon helyezzük közép
pontba az úrvacsora szentségét. Hallottam már olyan szélsősé
ges véleményt is, mely szerint ilyenkor nem is nagyon kell 
prédikálni, hogy igazán az úrvacsora kerüljön a középpontba. 
Szomorú lenne, ha bárhol, bármikor evangélikus templomban, 
evangélikus istentiszteleten nem Jézus Krisztus állna a közép
pontban. Nagycsütörtökön is Őrá figyeljünk, hiszen Ő a meg
lepetések Jézusa, aki még a halála előtti utolsó órákban is tud 
igazi meglepetést okozni legbelső tanítványi körének.

Alapigénk reális esélyt kínál, hogy mi is „meglepjük” gyüle 
kezetünk hűséges magját ezen az estén.

Beszédes cselekedet

Örök kísértésünk, hogy a szavakat és cselekedeteket 
kijátsszuk egymással. Jézustól kell tanulnunk, akiben valóban
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testté lett az ige. Az Ő szava soha nem válik súlytalan, üres 
fecsegéssé, de cselekedetei se válnak érthetetlen, néma rejtvé
nyekké. Nála tett a szó, és üzenetet hordoz a cselekedet! Tra
gédia, hogy az egyháztörténelemben, de legyünk konkrétab
bak: egyházunk történetében, jelenében is újra meg újra fel
bomlik a szó és tett harmonikus egysége. Emiatt válik oly sok
szor igehirdetésünk hitelvesztett elmélkedéssé, langyos 
„szentbeszéddé”, diakóniánk pedig verítékszagú, néma 
erőlködéssé, felhígult, felszínes jótékonykodássá.

Amit Jézus tesz tanítványaival, az valódi szemléltető oktatás, 
szakmai gyakorlat, a kezek evangéliuma, de nem a gyógyító 
szó, az élő és ható ige helyett, hanem azzal együtt. Ez a tanítvá- 
nyi iskola alapja és felsőfoka együtt és egyszerre.

Merünk-e mi is, ha kell, hasonlóan merész eszközökkel, 
szimbólumokkal, jelképes cselekedetekkel egy kis meglepetést 
hozni istentiszteleti életünk, igehirdetésünk sokszor megko
pott, megszürkült rutinjába? Nem öncélú, izgága modernke
désre, minden áron való szenzációkeltésre gondolok, hanem 
olyan szimbolikus aktusokra, melyeknek mély üzenete van. 
Csak két jólismert, sok helyen gyakorolt lehetőségre emlékez
tetek: keresztelés alkalmával komoly üzenete lehet egy égő 
gyertya átadásának, mint ahogy súlya lehet az úrvacsorái litur
giában, a kölcsönös kiengesztelődés jeleként akárcsak a köz
vetlen padszomszédokkal való kézfogásnak is. De ugyanígy 
több, mint „kegyes tornagyakorlat”, ha a lelkész letérdel imád
ságnál az oltár előtt...

„Értitek?!”

Igen fontos minden szimbolikus cselekedet újra meg újra 
való értelmezése, igazi tartalmának megvilágítása. A jelkép 
valamire, valakire utal, sohasem lehet öncél. El kell jutni a 
jeltől, a jelből ahhoz, akit, amit jelöl! Eszembe jut egy 
vendégigehirdető lelkészkolléga, aki zseblámpát vitt föl illuszt
rációként a szószékre. A következő héten megkérdezett hitta- 
nosok, bibliaórások mind jól emlékeztek a „prófétai jelre”, de 
hogy miért került a zseblámpa a szószékre, arra már nem 
tudtak választ adni... A  szimbolikus cselekedet akaratlanul 
öncélúvá lett, a jel eltakarta azt, amire utalni szeretett volna.

Jézus gondosan vigyáz, nehogy ebbe a csapdába kerüljünk. 
Miután megmossa tanítványai lálsát, megkérdezi őket: „Értitek, 
hogy m it tettem veletek?" Vajon nekünk hányszor van bátorsá
gunk őszintén megkérdezni a ránkbízottaktól: „Értitek, amit 
prédikáltam, amit tanítottam, amit cselekedtem?!” A felelős, 
féltő szeretet mindig váMszt, visszajelzést kér és vár!

Történetünkben hiába várt volna a Mester váMszt tanítvá
nyaitól. Pétertől Júdásig, mindenkinek „túl magas” az előttük 
térdelő Jézus aMkja. Ő maga kénytelen megviMgítani szokatMn 
magatartásának üzenetét. Beszédes cselekedete modell, amit 
nem majmolni, utánozni, másolni kell, hanem követni! Textu
sunk utolsó versében Jézus nem kevesebbet ígér, mint hogy 
„boldogok lesztek, ha ÍGYcselekesztek”... Természetesen ezzel 
nem rendelt el Urunk egyfajta „harmadik szentséget”, de segít
het mélyebben megragadni mindkét szentségünk tartalmát, 
ajándékát.

Az írásmagyarázókat kétezer éve fogMlkoztatja a Mbmosás 
történetének kapcsoMta a keresztség és az úrvacsora 
szentségével. Úgy vélem, ezeket az összefüggéseket 
nagycsütörtök esti igehirdetésünkben érdemes feltárni. Jézus 
utal arra, hogy „aki megfürdött, teljesen tiszta" (a keresztség 
mint a „kezdet” szentsége). De szükségünk van a rendszeres, 
folyamatos „tisztálkodásra” is, ami viszont a gyónás és 
úrvacsora nélkülözhetetlen ajándékára utal. Ebben a 
megviMgításban az úrvacsora nem maradhat csupán ünnepi 
„ékszer”, nagyünnepi „díszlet”, hanem nagyon is hétköznapi 
szükségletté lesz. Nem „ünnepi torta”, hanem sokkal inkább 
„mindennapi kenyér”. Jól tudjuk, hogy gyülekezeteink 
túlnyomó többségének úrvacsorái gyakorlata ettől igen távol 
van. De arról keseregni, ezt elemezgetni nem a nagycsütörtöki 
igehirdetés feMdata.

Nagycsütörtöki elalvás helyett ébredés

Végül ne hallgassuk el ezen a hétköznapi ünnepen, hogy 
nagycsütörtök a „nagy eMlvások”, a tanítványok által átaludt, 
elszalasztott nagy lehetőségek napja is. Ébresszük föl a már 
mindenhez nagyon hozzászokott gyülekezeti magot: vigyázz, 
Jézus szava mindannyiunkat önvizsgálatra indít! A legközelebbi 
tanítvány felé is hangzik a megdöbbentő, csaknem sokkoló 
figyelmeztetés: „Ha meg nem moslak, semmi közöd sincs hoz
zám. ’’ Bizony a „szent mag” is sokfelé megfordult, sok min
denbe „belelépett”... Létszükséglet az őszinte önvizsgáMt, 
bűnbánat, bűnbocsánat és megtisztuMs.

Ébresszük föl éppen leghűségesebb igehallgatóinkat, hogy 
újra tudjanak rácsodálkozni Jézus lehajtó, gyengéd szeretetére. 
Csak ennek el- és befogadása nyomán lehet eleven közössé
günk Vele és egymással. Ezt élhetjük át az úrvacsorai oltárnál 
—  nemcsak nagycsütörtökön este!

Gáncs Péter

Nagypéntek

Jn 19,16-30 exegézfce

Jézus megfeszítése leírásának jánosi útja áll előttünk. FeMda- 
tunk, hogy tanulmányozzuk a negyedik evangélista sajátos 
írásmódját. A kihallgatások, viták és a „szövegi küzdelem” után 
most az események végkifejleténél állunk. Szinte érezhető egy 
nagy váMsztóvonal a textus kezdeténél, ahogyan elindul a jog i 
döntés után a kegyetlen kivitelezés. Tömör tudósítás jelzi csupán 
az „átadás” és „átvétel” után bekövetkezett megfeszítést. A 16- 
18. versek pergő folyamatot közölnek igen szűkszavúan, 
mutatva azt, hogy a meghozott ítélet végrehajtásához nagyon 
rövid időre van szükség, és nincs itt most már sem gondolko
dás, sem érzelem, sem semmiféle bizonytaMnkodó magatartás. 
Akinek szabadon bocsátását még nem sokkal korábban komo
lyan fontolgatták (19,12), sőt majdhogynem királynak tekintet
ték, most odakerül a legmélyebb helyre, olyan mélyre, hogy 
onnan emberi értelemmel már nem létezik semmilyen új 
kezdet vagy megmenekülés.

PiMtus személye itt is érdekes (kétértelmű) helyzetbe jut, 
mert éppen az áltaM elkészített tábM felirata válik sokak olvas
mányává és egy új korszak aMpmondatává. Az írás 
„megváltoztathatatMnsága” önmagában is izgalmas taMlkozás 
az események későbbi pontján közölt „hogy beteljesedjék az 
írás” (19,28) kifejezéssel.

János evangélista számára mindaz, am i itt lejátszódik, 
egyetlen hatalmas cél érdekében történik. Jézus sorsa úgy aM- 
kul, hogy benne mindig érezhető az időpont hatalmas szerepe, 
ahogy az kifejeződik az evangélium több pontján is, most 
azonban abban az értelemben, hogy „Atyám, eljött az óra” 
(17,1). A z e lp tt óra eseménye játszódik le előttünk. Ez a folya
mat egyértelműen azt mutatja, hogy bármennyire is a legdráma
ibb események játszódnak le, a lényeg, az igazi tartalom, a 
dolgok belső „teljessé válása” az, amire az evangélista koncent
rál, s ez az, ami itt születik meg. Minden Mtható esemény mel
lett erről a belső beteljesedésről tudósít az evangélium. Amed
dig elmegy a krisztusi engedelmesség és ahová elvisz az Atya 
akarata, az hoz egyedüMlló tartalmat számunkra. A keresztet 
önmaga cipelő, a keresztnél a beteljesedést átélő, de még a 
legmélyebb ponton is igazi közösséget létrehívó Jézusra kell 
figyelnünk.

A többszintű eseményközlésben kifejeződik az is, hogy az 
„átadástól” a „végső leheletig” tartó út ábrázoMsa mennyire 
felfoghatatlan és megközelíthetetlen feMdat önmagában. A 
kimondott jézusi szavak azonban mindvégig a szeretet vonaMn
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fűződnek egymáshoz. A földön továbbélő egymásra bízottak 
szeretet alapú közössége és az utolsó szót kimondó Fiú  Atyja 
iránti végső engedelmessége egy hatalmas ív az igénkben, 
amely átnyúlik minden emberi nyomorúságon, mulasztáson és 
kegyetlenségen. Kiút és perspektíva így születik az ember szá
mára.

Ezt az eseményt megragadni csak úgy lehet, ha Krisztus ár
tatlanságát és emberi nemünk bűnét látjuk a kereszt tövében. 
Jánosnál nem kell kiáltanunk a latorral (Lk 23,42), hanem csen
des, de igencsak közeli szemlélődésben felfedezni a még itt is 
kitartó, sőt éppen itt újraszülető végtelen szeretetet. Nincs 
esélyünk, csak egyedül Krisztusért, a kereszt teljességéért.

Ezt a Krisztus által hordozott és Krisztust hordozó fát csak 
akkor látjuk helyesen, ha a végső szavak ereje áttöri a falakat 
életünkben, és Lutherrel együtt —  aki a latorral kapcsolatban 
írja a következőket — vallhatjuk: „A lator jól látja a maga vétke 
mellett Krisztus ártatlanságát. Ezért így gondolkodik: Krisztus 
ártatlansága segít rajtam. Mintegy vastag falon át belát a Krisz
tus szívébe...” (Jer, örvendjünk keresztyének! 172. Ip.) A ke
reszthordozás, a keresztlátás és a keresztvállalás itt döbbenetes 
és vigasztaló. A közelről nézés igéje így lehet egy Lélektől 
elindított új élet igazi alapja.

Szabó Lajos

Igehirdetést segítő gondolatok

A kiszolgáltatott a győztes
1) Mintha már nem is emberről lenne szó. Szinte tárgyiasul 

Jézus. „Átadták —  átvették.” Még a düh, a gúny és a másik 
szenvedésében való gyönyörködés is „emberibb”, mint ez a 
már szinte érzelemmentes masinéria. Ha a mai hivatali ügyinté
zés módjának segítségével próbáljuk érzékeltetni ezt a 
jelenetet, szinte látni lehet a szenvtelen hivatalnokot, aki 
odatolja az ügyfél elé a papírt: „Itt kell aláírni". Sok esetben 
csupán ennyi érdekli az ügyből, ami a másiknak életbevágó 
fontosságú lehet.

Itt azonban még átvételi elismervény sem születik, hiszen 
nem megőrzésre adják át és veszik át, hanem a megsemmisí
tésre. Róla már senkinek sem kell elszámolnia. A kartonozóból 
ki lehet emelni egy lapot és össze lehet tépni. Ézsaiás próféta 
könyvének 53. fejezetét egyszer megérné az „átadás —  átvétel” 
félelmetes aktusának összefüggésében is átmeditálni, hogyan 
teljesedik ki itt az elutasítás. Hogyan válik senkivé, már ember
számba sem vetté az Isten Fia. Jézus átadása-átvétele nem egy
szerűen a kereszt előjátéka, hanem maga a kereszt, most még 
vér nélkül: a tárgyiasult senki kiiktattatik az életből és szándék 
szerint az emlékezetből is. Nagypénteken a keresztényeknek 
kellene ezerszer is meggondolni, hogy nem lett-e Jézus Krisz
tusból személytelen „ügy”? Támad-e a gyülekezetben halálával 
és életével kapcsolatban több érzelmi, szellemi, lelki, az egész 
embert megmozgató gondolat, mint támadt az átadás-átvétel 
nagy és kicsi „ügyintézőiben”? Biztos, hogy ezzel a magunkat 
vallató kérdéssel egyáltalán nem mértük fel Jézus Krisztus 
kereszthalála titkának a mélységét. De talán mégsem kellene 
kikerülni.

2) Nem kérhetné ki Pilátus magának, amit eddig az „átadás
átvétel” aktusának a nyomán gondoltunk? Hiszen Pilátus ír, 
illetve írat róla. Ő talán nevesíteni akarja az ügyet? Nehéz el
képzelni, hogy az lenne a célja, hogy megörökítse az embert, 
ezt a különös embert, akivel az átadás-átvétel előtt voltak 
nehezen felejthető pillanatai. Ki tudja, mit akart azzal a táblával 
ott Jézus feje fölött? Az evangéliumok nagyon szemléletesen 
beszélnek a kivégzőosztag „játszadozásáról". Gúnyolódástól a 
verésig. Ezzel a titulussal is erőteljesen lehetett ütni, csúffá 
tenni. Lám, volt egy bolond, aki királynak gondolta magát. És 
volt egy bolond nép, akiből ilyenek támadnak. Innen a felhá
borodás: a mienk ugyan nem! Ugyanúgy dobnák vissza, csak 
több szenvedéllyel, mint ahogy az átadók és átvevők labdáznak 
vele. A katonák pedig kockáznak. Igaz, csak az utána maradt

ruhán. Nem félelmetes, hogy ami Jézus után maradt, ezeknek 
az értékrendjében „személyesebb”, mint Jézus maga?

Nincsen visszataszítóbb herezise a kereszténységnek, mint 
amikor Jézus Krisztus „hagyatéka” tárgyiasul. Amikor Jézus 
Krisztus úgy válik históriává, hogy volt valaki, aki gyártott, 
megfogalmazott bizonyos értékeket, ami felett lehet osztoz
kodni, kinek mi használható fel ezekből. De Ő maga már nem 
érdekes. Ilyenkor a Golgota ismétlődik, ki tudja hányadszor!

3) De vannak, akiknek ez az esemény nem „ügy”. Vannak, 
akik nem adják át. Ha kísérniük kell, akkor sem adják át. Ha 
mást nem tehetnek, csak állnak a kereszt alatt. De nem adják 
át. Ott állnak, olyan közel, ahogyan csak engedik őket. János 
nem az ő szenvedésüket dramatizálja. Pedig lenne mit. Mária, 
az áldott édesanya, aki a szívében forgatta, összerakosgatta, 
amit csak hallott Fiáról és Fiától, amit első és egyetlen hiteles 
tanúként bízott a tanúkra, most az utolsó kockákat ragaszthatja 
a képhez: a Simeon által emlegetett tőrre gondolhat. A fájdal 
mák férfiának a keresztje alatt a fájdalmas anya áll. Ez a fájda
lom azonban nagyobb és igazabb annál, hogy szenvelegni 
lehetne vele. Sem Máriáéval, sem Jánoséval. Ott állnak, de 
fájdalmukkal nem belőlünk akarnak együttérzést kicsikarni. Ott 
állnak, annak a tanúiként, hogy ők nem írták le. Ez az utolsó 
lehetőségük, hogy demonstráció szándéka nélkül, de vallják: 
ők nem adták át. Van olyan mártírium, tanúskodás, ahol nem 
hull egyetlen csepp vér sem, csak éppen állják, hogy Jézus 
Krisztus az övék. Hozzátartozói.

De az evangélista nem azt akarja elmondani, mi telik a ke
reszt alatt állókból. Jézusról vall: a kiszolgáltatott szeret és 
gondoskodik. Szereti az édesanyját János szeretetében. Szereti 
a szeretett tanítványt Mária szeretetében. Tovább szeret az 
egymásra bízottakban. A befogadás és a ráhagyatkozás készsé
gében. Mögöttük kirajzolódik az egyház képe: Krisztus a 
gyülekezet közösségében szeret tovább. Otthon lesznek egy
más számára.

Be merünk állni Mária és János képébe? A mi egyházképünk 
is olyan, ahol senki sem „tárgy”, és semmi nem tárgyiasul ügy- 
gyé? Ahol a hit és annak megélése nem nyavalygás, hanem 
Jézus Krisztus indulatának a megélése. Nem szent általánosság, 
hanem mindig személy felé fordulás, akár Jézusról, akár ember
ről van szó.

4) Jézus számára a halál sem tárgyiasul. A 22. zsoltárt imád 
kozza: az Atya akaratát. Nem tanítást fogalmaz, hanem az Atyá
nak vall szeretetéről. Elvégezte, amiért jött: az Atya képében 
szeretett minket. Vallomása olyan súlyú, mint a teremtés 
„elvégeztetett”-je. És elővételeztetik benne a Jelenések köny
vének „meglett”-je. A kiszolgáltatott a győztes.

Ki merjük-e tenni magunkat az evangélista szent tartózko
dással leírt vallomásának azzal a reménységgel, hogy ez az 
esemény a magunk hite eseményévé lesz? Ámen.

Fehér Károly

agyszombat

Mt 27,57-66 exegézise

A történet arra a szinte lehetetlen feladatra vállalkozott, hogy 
megpróbáljon Jézus feltámadásáról objektíven beszámolni. 
Történelmileg nem az üres sír kérdőjeleződik meg, hanem az, 
hogy az emberek egész sora győződött meg arról, hogy a Fel- 
támadottal találkozott és minden veszély, fenyegetés ellenére 
teljes meggyőződéssel a feltámadt Urat hirdették. Ebből kifo
lyólag exegetikai és teológiai tartalma nagyon sokrétű, mely
nek részletezésére nincs lehetőség, csupán néhány elindulási 
lehetőséget szeretnék bemutatni.

57-61. v. Jézus temetéséről Mt valamivel rövidebben ír, 
mint Mk, viszont több utalást tesz arra, ami a gyülekezetben
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gondot jelenthetett. Jézus halála napjának estéjét ugyanúgy 
vezeti be, mint reggelét (27,1).

Arimátia helységéből származó (és nem Arimátiai) József csak 
akkor jött, amikor este lett; kiemelik az evangélisták, hogy gazdag 
ember volt, utalnak ezzel Ézs 53,9-re? Római szokás szerint a testet a 
kereszten hagyták, hogy ott rohadjon és a madarak martalékává 
válhasson. Mk-nál a gazdagság, a feladatkör teszi lehetővé, hogy 
József be merjen menni Pilátushoz; Mt azonban röviden és 
tárgyilagosan ír. Jn titkos tanítványnak nevezi őt, Mk, Lk nem beszél 
erről ilyen nyíltan, csupán annyit jegyeznek meg, hogy várta az 
Isten országát.

Mt hangsúlyozza, s talán ezzel függ össze József gazdagsága és 
tanítványsága, hogy a gyolcs tiszta, a sír elé görgetett kő pedig nagy 
volt. Ezzel próbálja kifejezni, hogy méltó nyugvóhelyet igyekeztek 
Jézusnak biztosítani. Általában szokás volt, hogy a halottat még 
aznap eltemetik, amennyiben a halottas ruhát (azaz azt az anyagot, 
amivel a testet lemosás után betekerik) és koporsót el tudják 
készíteni. A temetkezési hely általában a családi földön, területen 
volt; azonban Jeruzsálemen belül a temetkezés tilos volt, csak a 
városon kívül, meghatározott távolságon túl lehetett temetkezni. 
Egyedül Mt-nál egyértelmű, hogy a sírhely József tulajdonában volt. 
József története kerek egész, úgy megy el, ahogy jött: elvégezte a 
feladatát.

A temetésnél ott volt magdalai Mária és a „másik” Mária, akik 
korábban a többi asszonnyal együtt nézték végig Jézus halálát 
(27,55). Érdekes, hogy „a tanítványi körből” senki sem volt jelen a 
temetésnél.

62-67. v. Kérdéses, hogy Mt miért „péntekre következő nap
ról,” miért nem szombatról ír, amikor egyértelműen utal rá?! Az 
pedig, hogy ezen a napon a zsidó vezetők Pilátushoz mentek, 
kevésbé hihető, hiszen Jn 18,28 is utal arra, hogy a tisztátalanságtól 
való félelem miatt már előző nap sem mertek belépni palotájába. 
Nem mondják ki Jézus nevét, csak egy csalóról beszélnek, mint egy 
idegenről, akit a halálos ítélettel eltüntetni igyekeznek.

Mt nem arról beszél, hogy a harmadik nap feltámad, hanem 
harmadnapon; a jelen idővel pedig hangsúlyozza Jézus 
kijelentésének bizonyosságát. A főpapok és farizeusok problémája 
pedig azt jelzi, hogy nem az üres sír tényét kérdőjelezik meg, 
hanem a magyarázatát. Történelmi tény az a szemrehányás, hogy 
Jézus tanítványai ellopták a testet. Mt 28,15-ben utal rá, hogy még az 
evangélista idejében mindenütt elterjedt ez a szóbeszéd. Egyesek 
szerint zsidó ellenpropagandáról van szó. Mások nem ennyire 
egyszerűen látják: a nem keresztyének elgondolkodtak azon, hogy 
mivel lehet magyarázni az üres sírt és csupán a test ellopására 
tudtak gondolni; másrészt maguknak a tanítványoknak is nehéz 
volt, hogy egy ilyen „őrült” feltételezésnek hinni tudjanak és 
valamilyen zsidó összeesküvésre gondoltak. Arról is van azonban 
tudomásunk, hogy sok beszámoló szól kegyes emberek csodálatos 
szabadulásairól szigorúan őrzött és elszigetelt börtönökből, ahol 
általában egy angyal nyitja meg a kaput. Elképzelhető, hogy a 28,2- 
4; 27,62-66 és 28, 11-15 versek is egy ilyen keleti történetet 
tartalmaznak, amelybe a feltámadást valahogyan bele kellett 
illesztenie Mt-nak.

A zsidók őrséget kémek (ugyanúgy 28,11-ben), de ez külön
bözik a 27,36 és 28,4-ben használt kifejezéstől. Ez mutathatja, hogy 
a (szóbeli?) hagyomány nem tételezett fel sírőrzőket, csak 
kőhengerítőket, illetve 28,2-ben egy angyal végzi ezt a cselekvést. 
Másrészt feltehetően nem a római hadsereg őrségéről lehet szó, 
hanem a templomi szolgálatban álló katonákról.

A sír kővel való lezárása még ma is élő szokás, a lepecsételése 
emlékeztet az oroszlánveremre, Dán 6,18-ra; a keresztyén művészet 
ezeket egymásra vonatkoztatja, azonban nem egyértelmű, hogy ez 
a későbbi korból származik, vagy már maga Mt is erre utal-e.

Fazekas Andrea

Igehirdetést segítő gondolatok

Szeretettel ajánlom a lelkésztestvérek figyelmébe a Lelki- 
pásztor korábbi előkészítőit: 1964/121, 1975/117, 1982/172, 
1991/88.

A bizonyosság ünnepe — Jézus Krisztus valóban 
meghalt bűneinkért

Ez nagyszombat legfontosabb üzenete! Jézus halála valósá
gos. Nincs benne semmi doketista csúsztatás. Jézus Krisztus 
valóban meghalt bűneinkért.

Ezen üzenet (jó hír?!) fényében több kérdésünk értelmet
lenné, vagy legalábbis feleslegessé válik: a zsidók vagy a róma
iak vitték halálra Jézust? Erre a befejezésre gondolt Jézus? Miért 
éppen a kereszt? Hitt-e József (arimátiai) a feltámadásban? ... 
Jézus Krisztus valóban meghalt bűneinkért. Érdemes felidéz
nünk gyülekezeti tagjaink kérdéseit és gondolatait is: „Milyen 
szörnyűek az emberek, hogy a drága Jézust megfeszítették. 
Milyen jó lett volna, ha tovább él közöttünk.” Ugye ismerősek 
ezek a gondolatok ?

Újra és újra szükségünk van arra, hogy tisztázzuk: mit jelent 
számunkra, gyülekezeti tagjaink és az egész világ számára Jézus 
Krisztus halála? Nagyszombat napján már túl vagyunk a passió
játékokon, a szerepléseken, de még előttünk van a húsvét 
családi megünneplése. Alkalmas idő ez arra, hogy gyülekezeti 
tagjainkkal együtt feltegyük az előbbi kérdéseket, és ezekre 
közösen keressük a választ Isten igéjéből.

Igénk üzenetét ezen a módon is megközelíthetjük: Jézus 
Krisztus valóban meghalt bűneinkért. Történelmi tényként 
tekint(het)ünk erre az eseményre. Nincs okunk ezt kétségbe 
vonni, sem azt, hogy József (arimátiai) közreműködött Jézus 
temetésében. Jézust elítélték, meghalt a kereszten, majd holt
testét elhelyezték egy barlangban. Ennek a történelmi 
eseménynek a jelentőségét úgy érthetjük meg (egzisztenciális 
érintettség), ha a h it utat talál két másik történelmi 
eseményhez. Teremtés (a teremtő Istennel való kapcsolat 
kérdése) —  Kereszt és feltámadás (Istenhez vezető új út 
megtalálása Jézus Krisztus által. „Mert Krisztus is szenvedett 
egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez 
vezessen minket...” /az ünnep epistolai igéje, lPt 3,18-22) — 
Utolsó ítélet. E két másik esemény megragadásával válhat 
fontossá és személyessé (már nem csak objektív tény) a kereszt 
üzenete: minden ami történt, az értem is történt: a teremtés 
rendjét én is felborítottam, a Teremtőtől én is elszakadtam, 
nekem is szükségem van Krisztus vezetésére, hogy 
visszataláljak Istenhez, és Krisztussal együtt megállják egyszer 
az Atya előtt.

Azért van szükségünk a teremtésre és az utolsó ítéletre, mint 
történelmi tényre, mert egyébként Krisztus értünk szenvedett 
halála értelmetlenné (legfeljebb tragikus eseménnyé) válhat 
azok számára, akik nem az Isten-ember, Teremtő-teremtett 
világ gondolatvilágában élnek.

Az üzenet megértésének egyik kulcsa lehet a kereszt törté
nelmi ténye, és az azt személyes üzenetté formáló hit kapcso
lata. így válhat bizonyossá nagyszombat üzenete.

Érdemes még odafigyelnünk a két szakasz (57-61 és 62-66) 
kapcsolatára. A tanítványok nincsenek jelen a temetésnél, 
Józsefet „csak” az asszonyok kísérték el. Nem valószínű, hogy a 
tanítványok távolmaradása az ő szent optimizmusukból fakadt 
volna. A tanítványok félelmükben még a végtisztességet sem 
adták meg a mesterüknek. Ezzel szemben — bár csalás formá
jában —  éppen Jézus ellenségei szájából hangzik fel először a 
feltámadás lehetősége, húsvét üzenete.

Joób Máté

Húsvét ünnepe

Mk 16,1-8 exegézíse

Húsvét ünnepén a feltámadott Jézusról e textus sajátos mon
danivalójára tekintettel kell megszólalnia az igehirdetésnek. Az 
exegézis feladata, hogy a textus sajátosságaira rámutasson és 
azokat értelmezze.

A sírhoz igyekvő asszonyok ugyanazok, akiket 15,40 is említ 
(ezért helyeselhető, hogy Jakabnak nem leányát vagy testvérét,
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hanem anyját érti a magyar fordítás). Az illatos kenetek 
(arómata) megvásárlása a szombat elmúltával történik, tehát 
este (1). S másnap, a hét első napján nagyon korán indulnak el 
(2), hogy megkenjék Jézus holttestét (így Lk 24,1 is). Mt 28,1 
szerint a szándék a sír megnézése. Jn 19,38-40 szerint arimátiai 
József és Nikodémus már a temetésnél mindezt elvégzik a zsidó 
szokásnak megfelelően. A asszonyok tehát halotthoz indulnak, 
hogy a halottakkal kapcsolatos szokásoknak tegyenek eleget. 
Ennek érdekében pénzt adnak ki és nem sajnálják a fáradságot.

A leírás szerint a három asszony útközben a sír száját záró kő 
elhengerítéséről beszél (3). Ezt a követ 15,46 szerint arimátiai 
József hengerítette a sír szája elé. A kő valóban nem lehetett 
kicsi, ha be tudtak lépni a sírba. Az erőviszonyok latolgatásánál 
(egy férfi vagy három asszony ereje) fontosabb, hogy a sírnál 
talált helyzet a legteljesebb meglepetés az asszonyok számára: 
a sír nyitott és bent egy fehér ruhás ifjú ül (4). Meglepetésük 
rémületet kiváltó csodálkozás. Erre nem számítottak. Nem 
olyasmivel állnak szemben, amiben titkon reménykedtek 
volna.

Az ifjút ugyanaz a szó jelöli, mint a 14,51-52-ben szereplő 
ifjút. Nincs szó arról, hogy angyal lenne (5).

Az asszonyok rémületét a vigasztaló felszólítás oszlatja, 
ugyanazzal a szóval, amely lelki állapotukat fejezte ki: Ne ré
müljetek meg! (Dóka, 347.) S ettől az ifjútól hallják az esemé
nyek értelmezését is: a megfeszített názáreti Jézus feltámadott, 
pontosan: feltámasztatott. Isten maga állt Jézus mellé, aki a kor 
által megvetett és jelentéktelen Názáretből és Galileából jött, s 
aki a kor értékrendje szerint csúfos kudarcot vallott, mivel a 
kereszten végezte —  ezért átkozott. Az új kor, amely a halottak 
feltámadásával kezdődik, ezzel beköszöntött.

Zsidó oldalról, állapítja meg Grundmann (ThHNT 2, 320), 
nem tettek kísérletet arra, hogy az üres sírt vitassák. Túlságosan 
közel volt Jézus sírja az első gyülekezet és az első keresztyén 
igehirdetések helyéhez, semhogy a tényeket figyelmen kívül 
hagyhatták volna. A zsidó, illetve ószövetségi gondolkodás 
számára, ellentétben a görög gondolkodással, elképzelhetetlen 
feltámadásra úgy gondolni, hogy csak a lélek él, a test pedig 
élettelen (6). Ezért a feltámadással együtt kell járjon az üres sír, 
de „a húsvéti hit alapja ... nem maga az üres sír, hanem Isten 
hatalma és bizonyságtétele, amely magával az élő, feltámadott 
Jézussal szembesíti az embert” (Dóka, 347).

Jézusnak, a feltámadottnak még földi életében tett ígérete 
(14,28: előttetek fogok menni Galileába; futurum) valósul meg: 
előttük megy (praesens) és tanítványainak utána kell menniük 
erre „a pogány világ felé nyitott területre”’ (Dóka, 347) is, 
amint már korábban is (1,17; 8,34kk; 14,28). Jézusnak még 
életében elmondott minden szava (ígérete és parancsa) érvé
nyes. Sőt, most már nem úgy rendelkezik a tanítványokkal, 
mint mester vagy tanító vagy a szenvedés útját járó, hanem 
mint feltámadott.

Meglepő, hogy az asszonyok Mk leírása szerint — s ez Mk 
sajátossága — senkinek sem szólnak, a fehér ruhás ifjú bátorító 
szava sem szünteti meg rémületüket.

Dóka (346) már a 2. vers kifejezését (miután felkelt a nap) 
sem időhatározóilag érti, hanem üdvtörténetileg (noha nem 
használja ezt a kifejezést): az asszonyok akkor mentek a sírhoz 
a halott iránti kegyeletet gyakorolni, amikor már felkelt a nap, am ikor már minden megváltozott, amikor már megtörtént a 
feltámadás. A hűségesen gondoskodó asszonyok is csak meg
késett tanúi így Isten cselekvésének. A perikópa utolsó verse 
ugyanerről tanúskodik: Isten megelőzi az embert, aki csak 
lassan fogja fel az események értelmét és ezért mindig csak 
utóbb szabadul meg rémületétől és lesz kész a bizonyságté
telre, s hisz. Az alaphelyzet tehát nem az, hogy az ember vár 
Istenre, hanem éppen fordítva: Isten cselekszik és az ember ezt 
csodálhatja és ámulhatja hittel!

Reuss András

Igehirdetést segítő gondolatok

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor üres a mi igehirde
tésünk, de üres a ti hitetek is. ÁMDE Krisztus feltámadt a halál
ból, első zsengeként a halottak közül” —  csodálatos, lenyű
göző, felemelő az a tény, hogy hirdethetjük. Feltámadott Urunk 
van! Ez a legfontosabb, ez az alapja mindennek, nemhiába az 
első keresztyének is a vasárnapok megünneplésével a feltáma
dott, élő Jézus valóságát állították középpontba. Minden más
ként történt, mint ahogy azt az ember elgondolhatta, és ez 
megváltoztat minden eddigi viszonyulást és alapállást. Az asz- 
szonyok egy sírhoz mennek és azt üresen találják. Beszélnek 
azokról az akadályokról, amelyek előttük állnak, de megérkez
vén nem látnak ilyen akadályt. Egy mozdulatlan holtat keres
nek, azonban egy élő követ beszél hozzájuk. A múltra emléke
zés helyett egy jövőre irányuló feladatot kapnak. —  Krisztus 
feltámadt! Térnek és időnek, életnek és halálnak más perspek
tívát ad az élő, halál felett győzedelmes Krisztus.

Ki hengeríti el nekünk a követ? Tehetetlenség és félelem 
volt az asszonyokban és ez ugyanígy bennünk van ma is. A kő 
nagy és mozdíthatatlannak tűnik. Akadályok, félelmek, szoron
gások, terhek, amelyek emberfelettinek látszanak, viszonyok, 
amelyek egyre kuszábbak, viszonyulások, amelyek durvák és 
embertelenek. Nemhiába gyakori illusztráció Reményik Sándor 
Krisztus nem támadt fel című korai költeménye. Azt az általá
nos emberi életérzést mutatja be, hogy sok „kő” van, sok a bűn, 
a rossz, az akadály —  már-már úgy tűnik, hogy nincs is elhen- 
gerítve. A kő lezár egy utat. Elválaszt. Úgy látszik, hogy nincs 
továbbmenet. —  ÁMDE Krisztus feltámadt! A kő elhengerítte- 
tett!

Hol van? Az asszonyok keresik a Názáretit. Közöttünk van-e 
az Úr vagy nincs? — a pusztában vándorló nép állandóan visz- 
szatérő alapkérdése volt ez a kérdés. Hol van? Most is itt van 
közöttünk? —  az ötödikes hittanosok csodálkozó szemekkel 
kutatják az osztálytermet. Mai világunkban bizonyosságokra 
van szükségünk. A  szavaknak, híradásoknak nem hiszünk, 
közvetlen megtapasztalásra vágyunk. Valahogy úgy, mint az 
asszonyok, akik látták az üres sírt, akik hallották a fehér ruhába 
öltözött ifjút, akik érezték, átélték a döbbenetét, a félelmet. MG 
már nem vagyunk szemtanúk. Gyakran kétségek, vívódások, 
kísértések gyötörnek bennünket: Valóban ez történt? Valóban 
feltámadt? Valóban itt van közöttünk? Hisz oly sokszor nem ezt 
tapasztaljuk... Hisz néha még tán nem is érezzük... Ha pedig itt 
van, miért nem mutatja meg nyilvánvalóbban jelenlétét? Meg
erősítésként olvashatják a „nem látó” nemzedékek tagjai János 
apostol szavait: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek”.

Feltámasztatott! Istennek ez a csodája döntő és meghatározó. 
A csodákról lehet vitatkozni, Tehet kételkedni bennük, a termé
szetfeletti jelenségekre kereshetünk magyarázatokat, de ahhoz, 
hogy elfogadjuk őket már egy lépést kell tennünk a hit útján. 
Ugyanakkor rendkívüli módon igényeljük a csodákat, szüksé
günk van rájuk épp manapság, a racionalista, számító, és 
kézzelfogható tényekre építő világban. Mert érezzük és sokszor 
szorítónak tartjuk korlátáinkat és határainkat, mert gyakran 
nyomaszt bennünket a tehetetlenség érzése, mert vannak olyan 
területei az életnek, életünknek, ahol valamit nagyon, helyre
hozhatatlanul elrontottunk. A csoda jel, valakire rámutat, vala
kire felhívja a figyelmet. A feltámadás csodájának az elfogadása 
sem elsősorban a feltámadás tényében, hanem a feltámadott 
Jézus Krisztusban való hit!

Feltámasztatott Isten az élők Istene, az Ő mindenható 
hatalma áttör és legyőz minden korlátot, az Ő mérhetetlen 
szeretete életet jelent számunkra is! A tavaszi időszakban 
mindig újjáéledő természet is hirdeti nekünk győzelmét, de a 
halálon győzedelmes élő Jézus Krisztus a mi bizonyosságunk 
arra, hogy érdemes embernek lenni, sőt az ő személye és az 
őbenne való hit adja értelmét minden életnek.

Előttetek megy Galileába. Csak akkor találunk meg valamit, 
ha a megfelelő helyen keressük. Az asszonyok rossz helyen 
keresték Jézust. A holtak között nem találják az élőt, hol keres
sék, hol keressük hát a Feltámadottat? Galileában, az élők kö
zött, a mindennapokban. Nemcsak a kifejezetten nagy csodák-
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ban, a hatalmas eseményekben, nem távoli életidegen fogal
makkal teletűzdelt emberi elgondolásokban. Ő közöttünk van, 
mert él, mert feltámadt. Ismert a Jézusra váró ember anekdo
tája, aki felkészül a nagy látogatásra, és közben sorra utasítja el 
a segítségért érkező embertársait.

Menjetek, mondjátok el, hirdessétek! Az Isten követe adja a 
feladatot az asszonyoknak. Érdekes módon Mk evangéliumá
nak elbeszélése az asszonyok döbbenetéről és félelméről be
szél. Jézus feltámadásának a ténye azonban örömhír. A legna
gyobb örömhír, amit ember elmondhat az életében. A feladat 
ugyanúgy adott: Menjetek el, hirdessétek, hogy feltámadott 
Urunk van! Hogy a kő el van hengerítve, hogy az életnek ezál
tal van értelme, hogy a harcokban, küzdelmekben elfáradt 
embereknek van segítője, hogy Jézus Krisztus él! Hirdessétek! A 
félelem és döbbenet örömmé válhat és a kétségek és vívódások 
helyén megjelenhet a feltámadott Jézus Krisztusban bízó, reá 
hagyatkozó, belé kapaszkodó hit.

Solymár Mónika

Húsvét második napja

Lukács 24,13-35 exegézlse

Az evangélium egyik legkarakteresebb és legmegragadóbb 
történetének külön érdekessége, hogy az őskeresztény iroda
lom egyik legrégebbi hagyományának alkotása. Feltételezhető, 
hogy Lukács egy korai - és valószínűleg szóbeli - hagyományt 
ültetett át, majd ezt egybeszőtte az "üres sír"-jelenettel (22-24).

A történet feszült alaphangját adja meg, hogy az elbeszélő 
mindjárt a legelején megnevezi Jézust, miután a tanítványokhoz 
csatlakozik az Emmausba vezető úton. Az olvasó tehát kezdet
től fogva tudja, hogy ki az idegen vándor, míg a
tanítványoknak fogalmuk sincs. Fontos momentum, hogy 
feltámadása után Jézus hosszú ideig együtt vándorol a 
tanítványokkal, beszélget velük, anélkül, hogy kilétét felfedné 
előttük. Ezenkívül elgondolkodtató az a tény is, miszerint a 
tanítványok látása "gátolva" volt, azt sugallva, mintha esélyük 
sem lett volna a Messiás felismerésére. Emögött talán isteni 
beavatkozást is sejthet az olvasó, amely azért tartotta látens 
vakságban a tanítványok szemeit, mert a felismerésnek még 
nem jött el az ideje.

A tanítványok útközben az üres sírral kapcsolatos híreket 
próbálják megvitatni és tisztázni, mert ellentmondásosnak 
tartják ezeket. Ekkor csatlakozik hozzájuk Jézus ártatlan kérdé
sével, mintha semmiről sem tudna. Innentől kezdődnek a tulaj
donképpeni belső történések. A tanítványok szívében és gon
dolataiban ugyanis feltámadt a feltámadással kapcsolatos ké
tely. Ezért vitáznak az írásról - feltehetően parttalanul és ered
ménytelenül. Jézus azonban nem önmaga megnevezésével 
kívánja a kételyeket eloszlatni, hanem előbb felfedi az írás 
legmélyebb értelmét, mindannak a lényegét, ami abból őrá 
vonatkozik: szenvedésének, kereszthalálának, pokolra^
szállásának és feltámadásának üdvtörténeti jelentőségét és 
célját. Már ezzel is döbbenetes erővel hatja át a vándorok 
szívét, de ekkor még csak nyitogatja szemeiket az Igazságra.

Isten igazságának felismerésére azonban nem elegendő még 
a legszentebb szövegek legmélyrehatóbb magyarázata sem. 
Ahhoz ugyanis személyes tapasztalás és átélés kell. Márpedig, 
ha Jézus kijelenti, hogy "én vagyok a Krisztus, a Megváltó!", ezt 
bár tudomásul lehet venni, el is lehet utasítani, de átélni sem
miképpen sem lehet. Az írás értelmezésének gondolati beveze
tője után következett az igazi jel, melynek megismerést bizto
sító hitelességét bárki átélheti, akiben erre hajlandóság van. 
Emmausban Jézus elfogadja a meghívást és a marasztalást, 
hiszen most sincs szállása, csakúgy, ahogy feltámadása előtt 
sem volt, és most is ugyanolyan töretlen alázattal vállal teljes 
közösséget a bűnösökkel, ahogy egész életében tette. Az 
étkezési jelenetben következik be a döntő fordulat. Itt adja meg

Jézus az Igazság Jelét, ekkor jön el a felismerés ideje, az átélés 
pillanatának minden kételyt eloszlató bizonyossága, ekkor 
teljesedik be az Úr akarata. Jézus nem vendégként fogadja el a 
kenyeret, hanem házigazdaként odaadja azt a ház népének. A 
kenyér megtörése és megáldása hirtelen gyökeresen átformálja 
a közönséges vacsorát: a tanítványok olyan úrvacsorán találják 
magukat, ahol nemcsak megérthetik, de át is élhetik a 
keresztény világrend és életfelfogás egyik legmélyebb titkát, az 
úrvacsora rítusának megújult szemléletmódját, s hitet erősítő 
szellemi magvát: a feltám adt Jézussal való lelki közösséget. Az 
első úrvacsorán Jézus még csak előre mutat halálára, 
emberfeletti feladatára és dicsőséges eljövetelére. A  megváltás 
világformáló drámája után azonban mindenki azzal a Jézussal 
vállalhat lelki és szellemi közösséget, aki teljesítette küldetését, 
és bevégezte feladatát, mindannyiunk számára biztosítva a 
továbbvezető utat.

Jézus számára nem az volt a fontos, hogy személyét ismerjék 
fel. Az Jézus, az ács akarata lett volna, nem pedig az Atyáé. 
Jézus halála és feltámadása után is szolgált. Erről ismerték fel az 
Igazságot.

Nánai László

Igehirdetést segítő gondolatok

AZ ÜNNEP MÁSODIK NAPJÁNAK 
IGEHIRDETÉSI SAJÁTOSSÁGAI

Húsvét - e legrégibb, legfontosabb ünnepünk olyan örömöt 
jelent, olyan gazdag mondanivalójában, hogy nem is lehetne 
egy napon (egy igehirdetés keretén belül) összefoglalni, végig
gondolni ennek csodáját. (A  régiek - nem csak formálisan, de 
tényleg - 50 napig ünnepelték).

Az ünnep első napja - az ősi óegyházi perikóparend igéi 
szerint - Krisztus halál feletti győzelmét, az ebből fakadó örö
met, annak áldásait és elkötelezettségét hirdeti. Húsvét más
napjának igei hangsúlya: A feltám adt Krisztussal való 
találkozás (Ernmausi tanítványok), az ő feltámadásába vetett 
hit megszületése (Ágendánk így fogalmazza meg a szkopuszt: A 
hit Teremtőjé), majd az erről való bizonyságtétel, tehát a 
húsvéti h it továbbadása (Lekció: Péter bizonyságtétele Ap Csel. 
10,34-43).

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

Találkozás a Feltámadottal
-  Az Ernmausi tanítványok története nyilván nem véletlenül 

az egyik legrégebben lejegyzett, továbbadott evangéliumi 
hagyomány. Az őskeresztyének érezhették, hogy ebben a meg
ragadó történetben benne van minden, ami a húsvéti esemény 
után a mindenkori, s mindig úton lévő embernek, még a ma
gukat tanítványnak vallóknak is fontos. Mert ahogy Kleopás és 
társa úton voltak Emmaus felé, úgy úton vagyunk mi is mind
nyájan, ki-ki a maga világos, vagy csak sejtett célja felé.... s 
egyszercsak mellénkszegődik a feltámadt Úr! Néha úgy, hogy 
azonnal felismerjük Őt, s hirtelen lesz minden mássá (Pál Da
maszkusz felé), máskor meg úgy, hogy csak később, a múltba 
visszapillantva jövünk rá, milyen régóta itt van mellettünk 
("Nem hevült-e szívünk...") és terelgetett minket a nagy felis
merés felé.

A h it Teremtője
-  Milyen balgák a tanítványok! Milyen sokszor félreértik, 

vagy egyáltalán nem értik Mesterüket. Az egyik legkomikusabb 
példa erre az, amikor Jézus a farizeusok „kovászáról” beszél, s 
erre a tanítványok arról kezdenek beszélni, hogy nincs náluk 
kenyér. A legtragikusabb az emberi értetlenségben azonban 
épp ebben a történetben tükröződik: hiába adta számtalan 
jelét, hiába mondta el előre az utolsó vacsoránál: nem értették 
Jézus küldetésének, halálának, az ő szolgálatának igazi célját, s 
így persze a feltámadást sem merték hinni... Csodálatos az a 
türelem, mellyel Jézus mégis tanitgatja az övéit, a százszor 
elmondottat, a bizonyítottat még most is tanitgatja. S erre ne
künk mai, balga tanítványoknak is szükségünk van.
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-  A Jézussal való találkozás, az Ő türelmes vezetése nyomán 
a tanítványok „gyógyulása” épp az addigi értetlenség talán 
legfájdalmasabb pontján megy végbe: az eddig nem értett áldo
zat - Jézus önmagát, testét és vérét odaadó szolgálata - világo
sodik meg előttük. Itt oszlik el a feltámadás körüli homály és 
minden vele kapcsolatos kétely. Itt ismerik fel az önmagát 
értük feláldozó Mesterüket. Itt születik meg a hit... Innen 
visszatekintve nyer értelmet bennünk is minden addigi Jézus
ról, Istenről hallott dolog, homályos isten-élmény, tapasztalása
ink és tudásunk.

-  Nemcsak türelemmel, de humorral játékos szeretettel 
fordul a tanítványok felé: ehejti igazi arcát, úgy tesz mintha 
fogalma sem volna arról, hogy mi történt az elmúlt napokban 
Jeruzsálemben. Játszik -  a szó legnemesebb értelmében -  
tanítványaival (s nem csak a felismerésig, de vallhatjuk: a 
növekvő hit útján is). Megengedi, hogy - őt igazából nem látva

azok kibeszéljék magukat, elmondják kételyeiket, 
megfogalmazzák azt, amit nem értenek. Ő bontakoztatja ki 
bennük lassan a felismerést, de úgy, hogy az egy kicsit a 
tanítványoké is lehessen... Ezzel a különös, játékos szeretettel 
vesz körül minket, még a döntő felismerés, a hit megszületése 
után is. Néha elrejtőzik, néha mintha hallgatna, de végig itt van, 
s közben is tanít: kételyeinkkel is őt keresni, válaszutakon 
dönteni, a szabadságunkkal helyesen bánni. Ő növeli és neveli 
a hitet bennünk úgy, hogy ezt a növekedést közben a 
magunkénak is mondhatjuk, örülhetünk a Benne való 
növekedésnek.

-  így vagy úgy, de találkoznunk kell Vele, mert nélküle hiá
bavaló minden Róla szerzett hírünk, elgondolásunk, a tanultak, 
de e találkozás nélkül még a húsvéti csoda is hiábavaló. Isten
telenné vált, romlott tudásunk, gondolkodásunk, rossz 
"látásunk" miatt semmit sem érthetünk, bűnösen balga és halá
losan ostoba tanítványok vagyunk így egyszál magunkban. 
Csak úgy érthetünk, láthatunk meg bármit is, ha mellénk sze
gődve Ó maga teszi azt világossá. Mert nagy engesztelő szolgá
lata után is Ő jön utánunk, Ő teremti bennünk a hitet. Szüksé
günk van a látásunkat tisztító találkozásra, a személyes él
ményre, az igazi, húsvéti hitre, s még utána is az Ő szerető, 
játékos nevelésére, a Benne való növekedés boldogságára.

A hit további útja
- A  Jézussal való találkozás, az Ő igazi lényének felismerése, 

a hit születése olyan élmény, mely nem tartható bezárva: íme 
még aznap elindulnak, hogy továbbadják az örömhírt: 
feltámadt az Úr! De nem csak a szűk körben, másnak is kellene 
hirdetni ezt... Csakhogy -  mint később kiderül - ez nem megy. 
Még ezután is képtelen az ember önerőből bármi fontosat 
tenni az ügyért: a hitre jutott tanítványok félelmükben bezár
kózva gubbasztanak. ... Emberi, a piaci törvényszerűségekhez 
szokott eszünk fel nem foghatja, hogy miért foglalkozik Isten 
még egyáltalán az emberrel, amikor ennyire használhatatlanok 
vagyunk. Hisz mi magunk nem értjük őt, vakon elmegyünk 
mellette - mindent neki kell véghezvinnie. Semmire sem va
gyunk jók: de Isten Krisztusban igent mondott ránk. S hogy 
mégis továbbmegy a feltámadás örömhíre, hogy Péter mégis 
tudja majd Kornéliusznak hirdetni a meghalt, de feltámadt 
Krisztust, az megint Isten műve: Szentleikével erősíti meg övéit, 
hogy azok a nagy találkozás, a nagy felismerés után merjenek, 
tudjanak menni, s mindezt hirdetni... hogy így másoknak is 
legyen találkozásuk a Feltámadottal, legyen gyógyult látásuk, 
legyen hitük, s abban növekedésük, legyen életük.

Sefcsik Zoltán

Húsvét utáni első vasárnap

Jn 20,1^-29 exegézise

Péter és a szeretett tanítvány meglátogatta az üres sírt (20,1— 
9). A Feltámadott először a magdalai Máriának jelent meg,

fontos üzenetet bízott rá, amelyet ő továbbadott a tanítványok
nak (11-18. v.). így a negyedik evangéliumban különösen is 
érezhető az a feszült várakozás, amely a tanítványoknak >való 
megjelenést megelőzi.

A történet (19-23. v.) nem szól arról, hogyan hatolt át a Fel
támadott a bezárt ajtón. Ennél összehasonlíthatatlanul fonto
sabb, hogy előtte nincsen akadály. Ő, aki a juhok pásztora, 
akkor is az ajtón megy be (10,1-2), ha azok félelmükben bezár
ják. Figyeljük meg a különbséget: a sír nyitva volt. A fán át 
tudott hatolni, a kövön nem? —  kérdezheti a mai olvasó. Az 
evangélistáknak azonban nincs szükségük ilyen okoskodásra. 
Mária és a két tanítvány csak a nyitott ajtón, a bejáraton át 
nézhetett vagy mehetett be.

A történet nagyon hasonlít Lk 24,36^3-hoz. Mindkettő két 
részre osztható:
1. Lk 24,36-43; Jn 20,19-20: A  Feltámadott valóságának igazo
lása
2. Lk 24, 44—49; Jn 20,21-23: A tanítványok felkészítése és 
kiküldése.

Jn-nál azonban nincs szó evésről, az írás bizonyságát már az 
üres sírnál említette (9. v.), Lk pedig nem beszél zárt ajtóról. A 
különbségek éppen elég jelentősek ahhoz, hogy az egyiket (Jn) 
ne lehessen a másik (Lk) átdolgozásának tartani. Jn-nál nincs 
szó „a velük lévőkről” (Lk 24,33). Ugyanannak a húsvét vasár
nap esti eseménynek más-más mozzanatait emelik ki.

Az identitás bizonyítása után a Feltámadott megismétli az 
üdvözlést: sipt]VT] uptv. Ebben benne van, hogy Jézus adja az 
igazi békét, nem úgy, mint a világ (14,27). A tanítványok azért 
részesülnek benne, mert Jézus legyőzte a (vele és így velük 
szemben is ellenséges) világot (16,22; v.ö. ljn  5,4-5). A küldés 
(21. v.) 17,18 megismétlése, valóra váltása. Ehhez pedig a 
Szentlélek segítsége szükséges. Az Úr rájuk lehel r.pijiopam (az 
Újszövetségben csak itt), így adja. lMóz 2,7-re emlékeztet: 
ahogyan leheletével Isten megeleveníti a holt anyagot, 
ugyanúgy eleveníti meg a Feltámadott a Szentlélek átadásával 
az addig tehetetlen tanítványokat, de a prológusra is rímel: 
„Minden általa lett... Benne élet volt...” (1,3-4). Az evangélium
célja is ez az eredeti befejezés szerint: ....életetek legyen az ő
nevében” (31. v.).

A tanítványok küldetésének tartalma Lk-hoz hasonlóan a 
bűnök bocsánata (Lk 24,47), de a bűnök „megtartása” is 
Kpatero Lk 24,16-ban az emmausi tanítványok szeméről, 
egyébként a megbocsátással kapcsolatban csak itt fordul elő. 
Nyilvánvaló a hasonlóság Mt 16,19-cel és 18,18-cal. Mt-nál az 
utóbbi után az adós szolga példázata (18,21kk) arról szól, hogy 
aki elismeri bűnét/tartozását, annak meg kell bocsátani. Jn 
összefüggésében: Isten Báránya hordozza a világ bűnét (1,29), 
de mindig akadnak olyanok, akik nem engedelmeskednek a 
Fiúnak, nekik vállalniuk kell az elutasítás következményeit 
(3,36; 8,21 kk, stb.). Nem arról van szó tehát, hogy a 
tanítványok —  kényük-kedvük szerint —  osztályozzák a 
bűnöket és a bűnösöket.

A tanítványok kiküldésével —  Mt-ban hasonlóan —  akár be 
is fejeződhetne az evangélium. Ehelyett arról értesülünk, hogy 
az egyik tanítvány nem volt jelen. Tamás neve a szinoptikusok
nál és ApCsel-ben mindenütt szerepel a tizenkettő között, de 
semmi közelebbit nem tudunk meg róla. Jn kétszer említi: 
11,16-ban, nevének jelentését is megmagyarázza, majd 14,5- 
ben. Mindkét esetben bizonyos értetlenségről tanúskodik.

A többi tanítvány híradását röviden, a magdalai Máriához ha
sonlóan (18. v.), az ekkorra már rég meggyökeresedett hitvallá
sos formulával foglalja össze az evangélista: scopaKapev tov 
K o p io v .  Tamás azonban maga szab feltételeket az elmondottak 
alapján (v.ö. 20. v.). A látással nem elégszik meg, hanem a 
sebhelyek érintésének is ki kell egészítenie. A 25. v. 
mondatszerkesztése a tagadást emeli ki: sav pt) i§m...Kai 
Pa>.(i)...m) pr| tcuttsücű, amíg nem... addig semmiképpen sem. 
így sokkal hatásosabb, mintha azt mondaná: hiszem, ha... és 
(ha)... Nem is kell sokáig várnia. Pontosan egy hét múlva — 
húsvét utáni első vasárnapon —  ismét megjelenik a 
Feltámadott. A színhely valószínűleg ugyanaz, de már nincs szó 
félelemről.
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Tamás ráadásképpen két „előjelet” kap. Az első: az Úr ismét 
a zárt ajtón át megy be, és a szokásos köszöntéssel üdvözli őket 
(26, v.). A második: egyenesen hozzá fordul, és felszólítja, hogy 
tegyen eleget a saját követelésének. A célját is mondja: pr| 
yivoo atticrtoi; ctXXa mcrtoq. Az evangélium többször is említi,, 
hogy Jézus ismerte az emberek szándékát, cselekedeteit: 1,46- 
47; 2,24k, 4,17k. Ez utóbbi jel tehát Tamásnak sem lehetett 
ismeretlen. A harmadik, azaz az eredeti jellel kapcsolatban 
nincs szó érintésről (Lk 24,39 sem említi). Ami igazán fontos, az 
az immár hívő Tamás válasza: o Kupioc; poo Kai o 0soa pou, az 
evangélium húsvéti történeteinek csúcspontja. Az evangélium 
első versére (talán 1,18-ra is) emlékeztet. A keresztyén 
gyülekezet hitvallásának rövid összefoglalása, differentia 
specifica-ja. Az Ószövetségben a K o p io t;  cím egyedül Istent 
illeti. A legfőbb hatalom, amelybe Isten Jézust emelte, a saját 
isteni hatalma — v.ö. Mt 28,16-20; Fii 2,5-11.

A Feltámadott válasza: otí stopáraq ps 7ES7ticrteuKa<; elég 
nehezen adható vissza a két egymás utáni Praes. Perf. tartalmi 
gazdagsága miatt. Kérdő mondatként is felfogható, persze 
költői kérdésként: „Most már hiszel, mert látsz/láttál?” (v.ö. 
4,48) De akár kérdés, akár kijelentés, azt állapítja meg, hogy a 
AiSopoq-nak közvetlen tapasztalásra volt szüksége a hit 
elnyeréséhez. Az Úr egyáltalán nem kérdő, hanem kijelentő
felkiáltó boldogmondása pedig már nem annyira neki, hanem a 
mindenkori tanítványoknak szól. Azoknak, akik az első 
tanítványi kör megbízható és mindenkor érvényes tanúskodása 
alapján lettek hívők. Az evangélium nem is írja le az összes jelet 
(30. v.). Ha nem is találkozhatnak úgy az Úrral, mint „a 
tizenkettő”, a Pártfogó jelenlétében nem kell jeleket 
követelniük. A legfőbb „jel”: az élet az Ő nevében (31. v.).

Szentpétery Péter

Igehirdetést segítő gondolatok

Amikor azon a bizonyos napon, a hét első napján 
beesteledett, a tanítványok még nem tudták, hogy mi fog tör
ténni velük. Pedig már addig is éppen elég történt. Hallották a 
hírt az üres sírról, ketten látták is azt és magdalai Mária is be
számolt nekik az élő Úrral való találkozásáról.

Sok ez, vagy kevés? Nézőpont kérdése, de az is igaz, hogy 
annak a bizonyos másik tanítványnak az is elég volt, hogy látta 
az üres sírt — és hitt. Mi lehetett az az erő, amelyik arra kész
tette őket, hogy a fenyegető helyzet dacára is összejöjjenek ? 
Az, ami rendkívülivé tette ezt a napot, vagyis Jézus Krisztus 
feltámadása a halottak közül. Feltámadt —  méghozzá nem 
ugyanabban a múlandó földi testben, amelyikben meghalt, 
hanem egy új, örökkévaló testben. Ez teszi azt a bizonyos 
napot rendkívülivé, amelyről a magyar nyelv nem sokat mond 
a vasárnap szóval, de többet mond a latin az Úr napja 
elnevezéssel, vagy még többet az orosz nyelv a feltámadás 
napja kifejezéssel.

Semmi sem egyszerűbb, mint azt mondani erre, hogy ezt 
nem lehet elhinni. Az igazság az, hogy ezt már akkor sem tehe
tett csak úgy egyszerűen elmondani, elmesélni vagy leírni. 
Erről csak tanúskodni, ezt csak hirdetni lehetett.

Isten maga gondoskodott arról, hogy legyenek, akik a fel
támadott Jézus Krisztussal találkoznak. Nekünk embereknek 
volt szükségünk arra, hogy legyenek köztünk olyanok, akik 
találkoztak a feltámadott Krisztussal. Nem is feltétlenül a jelen
lévő tanítványok hitét volt hivatott ez a megjelenés erősíteni, 
hanem a továbbadás erejét növelni. Igénkben a tanítványok 
reagálása azzal a hétköznapi szóval van kifejezve, hogy 
megörültek, mintha egy rég nem látott, jó baráttal találkoztak 
volna. Szó sincs arról, hogy elámultak, vagy megdöbbentek 
volna, egyszerűen csak megörültek. Milyen gyermeki és bizo- 
dalmas hitük volt, hogy ezt a nagy csodát ilyen magától értető
dően tudták felfogni. Eszembe jut egy néhány évvel ezelőtti 
temetés, ahol a sírnál állt az elhunyt 55 éves asszony férje, 
mellette pedig a 8 éves leányunokájuk, akit ők neveltek, mert

leányuk Vállandó kórházi ápolásra szorult, az apa pedig nem 
gondozta a gyermeket. Akkor a kislány így kiáltott fel: Papa ne 
sírj! A tisztelendő bácsi azt mondta, hogy feltámad!

Ugyanakkor azt is tudjuk, hányszor hangzik el a kijelentés, 
hinnék én, ha megjelenne nekem Jézus Krisztus. Nos, úgy hi
szem, nem kell attól tartanunk, hogy az ilyen módon megtértek 
elözönlik a világot. Gondoljunk a gazdag és Lázár példázatára 
(Lk 16,19 kk,) amelyből megtudjuk, hogy nem a látásbeli 
megbizonyosodás, hanem a hit a döntő. Tamás alakja azért is 
szembetűnő, mert sokkal többet akar, mint egyszerűen látni 
Jézust. Ő a sebeit is látni akarja, sőt meg is akarja tapintani 
azokat, mert ha nem, akkor ő nem! Milyen könnyen 
elindulnánk Tamás kárhoztatásának az útján! Mit nem képzel 
—  másnak, nekünk, fele ennyi is elég lenne!

Szerencsére Tamást sem a tanítványok, sem Jézus nem kö
zösíti ki. Nyolc nap múlva újra ott van a körükben, ahol várható 
volt Jézus újbóli megjelenése! Itt láthatjuk meg, miként alakul 
ki Jézus feltámadásának rendszeres megünneplése a hét első 
napján —  vasárnap, úgy mintha újból és újból Húsvét lenne!

Jézus odafordulása Tamáshoz teljes isteni mivoltának bebi
zonyítása, hiszen Tamás meg sem ismételhette kívánságát, 
Jézus már felszólította azok teljesítésére, amit egyébként mag
dalai Máriának nem engedett meg. Tamás látta a sebeket, 
megtapintani azonban már nem merte. A feüsmerés súlya alatt 
szakadt ki belőle a hitvallás: Én Uram és én Istenem! Nem csak 
a feltámadott Jézust láthatta meg tehát, hanem megláthatta 
benne az Atyát, Istent is. Tamás semmivel sem rosszabb, mint a 
többi tanítvány, hiszen ők is látták Jézust és az Ő sebeit. Tamás 
tehát nem hitetlen volt, hanem csupán bizonyosságot akart 
szerezni, hogy hite ne tévedésen alapuljon. Jézus szava: Mivel 
látsz engem, hiszel —  megbocsátó szeretetét fejezi ki. Ugyan
akkor végső kijelentése: Boldogok, akik nem látnak és hisznek 
(29), már a tágabb tanítványi körnek, sőt minden más 
embernek szól. A  hitre jutásnak ezt a kétféle módját nem 
szabad egymással szemben kijátszani. Isten kegyelme, hogy az 
apostolok láthatták a feltámadott Jézust és az is, hogy mi látás 
nélkül is hihetünk benne. Ez utóbbi azonban egy nyilvánvaló 
csoda, ezért is dicséri meg Jézus az ily módon hívőket.

Igehirdetési vázlat:
1. A mai világban az emberek többsége szeretne biztosra 

menni. Ezt látjuk a pályaválasztásnál, a párválasztásnál, a 
hétköznapi életben. Ez közelről érinti Fehér vasárnap lévén 
konfirmandusainkat is.

2. Lehet-e a hitben biztosra menni? Igen, mert Jézus számta
lan módon gondoskodott hitünk bizonyosságairól.

3. Elnyert hitünkkel legyünk Jézus újabb tanúi!
Koháry Ferenc

Húsvét utáni második vasárnap

Jn 10,11-16 exegézlse

A bekezdés két Én-vagyok kijelentést tartalmaz (11-13. vers 
és 14-15. vers), illetve a kommentáló és továbbvezető 16. ver
set. A megelőző versek többek között a jó és rossz ill. ál-pászto- 
rokra kérdeznek rá. Ezt a kérdéskört a 12kk versek vetik fel, 
ami aztán a 14. verstől kezdve kiéleződik a „Jézus a jó pásztor” 
témára.

A pásztor-motívum fordulattal az Újszövetség ószövetségi 
kijelentésekre nyúlik vissza. A 23. zsoltár részletesen beszél 
Jahvéról mint Pásztorról, akihez az imádkozó bizalommal for
dul (vö. Ézs 40,11-et is). Az igazi és nem igazi pásztorra való 
rákérdezés különös módon Jer 23,1-4-nek, Ez 34-nek és Zak 
11,4-9-nek gondolatmenetét követi. Ezekben a szövegekben 
használták a pásztor-motívumot, hogy (a felbomló vagy éppen 
ismét vágyott) királyságot közelebbről jellemezzék. Olyan, 
ehhez értelmileg még közelebb álló szövegek találhatók itt, 
amik Dávidot, illetve a dávidi Messiást pásztorként jelölik meg
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(Zsolt 78,70-72; Ez 37,24; Mik 5,3). A népre aztán a nyáj ill. a 
bárány motívumát használják.

A pásztor-motívumot a Biblián kívül is használják, hogy az 
istenek ill. uralkodók és az általuk vezetett emberek közti 
gondoskodó kapcsolatot kifejezzék (így pl. az egyiptomi 
Anúbisz istenre, a babiloni istenségre, Mardukra, a perzsa 
Zarathusztrára, a babiloni királyokra és görög hősökre). A 
motívumot történetileg megvizsgálva Jn 10-ben valószínűleg e 
két vonal összefut: a pásztor azonosítása az istenséggel 
ugyanúgy, mint a pásztor és a királyi ill. politikai hatalommal 
rendelkező vezető közti kapcsolat.

A l l .  verssel rögtön kimondatik a tulajdonképpeni téma és 
cél: Jézus jó pásztorként mutatja be magát, aki életének odaál- 
dozásával bizonyítja ezt. Ezzel állítja szembe a bérest a 12kk 
versben, akinek a nyáj nem tulajdona. Jellemző a nyájjal 
szembeni felelőtlensége: veszélyhelyzetben, amikor felelős 
lenne a benne bízó bárányokért, elhagyja az ál-pásztor a nyájat, 
hogy helyette saját magát mentse meg. A 13. vers a 12. vers 
kezdetére utal és megerősíti, hogy a rossz pásztor 
viselkedésének alapja, hogy nincs kapcsolat közte és a nyáj 
közt.

Más jellemzi azonban a jó pásztort a 14. vers szerint, ahogy 
utal erre a yivcűctksvv használata. Az „ismerés” ezáltal kulcs
szóvá válik. Ennek folytatásában Jézus - mint pásztor - és az 
övéi közti kapcsolat az Atya és Jézus közti kapcsolattal szintak
tikusán párhuzamos és ezzel Jézusnak az Atyával való egysége 
fejeződik ki. Jézus cselekedete az isteni cselekedetnek felel 
meg. Ez csúcsosodik ki Jézus ismételt utalásában arra, hogy 
életét odaadja a juhokért. Az itt használt üTtsp azonban nem 
arra utal, hogy az élet ajándékát áldozatként kell felfogni. Sok
kal inkább világossá teszi a kontextus, hogy itt a felelősség 
komolyan vételéről van szó, amit hordozni kell és ahol szüksé
ges a yivohtkciv által jellemezhető kapcsolat a pásztor és a 
juhok közt.

A megszokott nyáj képét, ahol a teljes kontextusból Izraelre 
kell gondolnunk, további, más akolból származó bárányokra is 
értelmezi. Ezáltal jelentősen módosul a szöveg eddig kirajzoló
dott iránya, mert a hangsúly itt már elsősorban nem a pásztoron 
van, hanem a nyájon, s ebbe most már mások is beletartoznak - 
ami nem maradhat jelentőség nélkül az ekkléziológiai 
párbeszéd számára.

Hausmann Jutta

Igehirdetést segítő gondolatok

Számszerúségében a régi templomaink oltárképei közül a 
legtöbb a Jó Pásztort ábrázolja. Érdemes lenne egyszer utána
nézni, hogy ezt a témát a különböző korú festők hány formá
ban s változatban festették meg, mennyi művészi „egzegézist” 
hagyva az utókorra. Kétségtelen, hogy a Jó Pásztorról szóló 
evangéliumi rész sűrítve közli velünk Isten kegyelmét és szere- 
tetét, ahogyan azt az Atya Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta.

A Jó Pásztorról szóló evangélium közel áll a Krisztus-kereső 
emberhez. Hiszen ez az evangéliumi szakasz —  elsőrenden 
Jézus Krisztus kijelentései — , közvetlenségével és érthetőségé
vel szíven ragadja az embert. Ez nem jelenti azt, hogy a Szent
írás különböző „fajsúlyú” isteni üzenetet tartalmazna, vagy Isten 
igéjét más és más „színvonalon” közölné a bűnös emberrel. De 
az kétségtelen, hogy a Jó Pásztorról szóló evangéliumi szakasz 
azok közé tartozik, amelyeknek mondanivalójában és kifejezési 
formájában egyértelművé teszi Isten kinyilatkoztatását Jézus 
Krisztusban. Más szóval: Jézus Krisztus megváltói „profilját” 
életközeibe hozza.

1) A Jó Pásztorról szóló evangélium személyre szóló üzenet. 
Abban a formában is, hogy Jézus ezt magára vonatkoztatta, de 
úgy is, hogy a Pásztor egyben felelőse, vigyázója és a rábízott 
juhoknak a tulajdonosa. A Pásztor képe nem ismeretlen a gyü
lekezet előtt. A textus hallgatása közben bizonyára sokakban

feltolulnak a 23. Zsoltár ismert szavai „Az Úr az én Pászto
rom...”

Ebben az evangéliumi részben azonban a zsoltár idillinek 
tűnő hangulata helyett vaskos igazságokat és életbevágóan 
fontos üzenetet találunk. Érdemes elgondolkozni azon is, hogy 
Jézus itt magát nevezi Jó Pásztornak. Nem csak általánosságban 
pásztorként áll a nyája élén, hanem „jó” pásztorként. Ez a jelző 
minősíti és értékeli küldetését. A Jó Pásztor Istennek teljes 
hatalmával felruházott küldötte. (Ebben a vadkapitalista vilá
gunkban annyira elértéktelenedett és összekeveredett a 
tulajdonkérdés, hogy egy pásztor esetében sem világos, hogy a 
rábízottak bizonyos értelemben a tulajdonai is vagy csak őrizői 
azoknak. Azaz a pásztor „csak” munkát végez, vagy tulajdonosi 
felelősséggel kell feladatát elvégeznie.) Jézus nem „úgy” 
Pásztor, hogy terelgeti nyáját, mert ezt bízták rá, egyébként 
nem érzi a nyájért való személyes felelősségét. Ezért mondja 
magáról, hogy ő a „Jó Pásztor”, aki magáénak tudja a nyájat. 
Oly annyira „jó”, hogy még az életét is odaadja a juhokért.

Nem gondolom, hogy az igehirdetésben sokat kellene fog
lalkoznunk a „béres” magatartásával. A negatív példa helyett 
inkább az ige pozitív mondanivalójával foglalkozzunk. Jézus az 
életével vezette, irányította, védte a nyáját. Ez a Jézus nemcsak 
jelzőként hordozza a „jó” kifejezést. Vele kapcsolatosan nincs 
párhuzam, nem lehet helyette senkit és semmit sem 
behelyettesíteni. Nem lehet az Ő szolgálatát, pásztori hivatását 
mással összehasonlítani.

Egyedül Ő volt az, aki életének odaszánásával megmentő- 
jévé vált a nyájnak, népének. Életet és bocsánatot csak az Isten 
küldötte Pásztor adhat. Ez az ő funkciója. Életével, az evangé
lium hirdetésével, szenvedésével, halálával és feltámadásával 
ezt a küldetését teljesítette. így vált ő valóban megváltóvá és 
üdvözítő Úrrá.

2) A Jó Pásztornak van egy olyan tulajdonsága, amely éppen 
abból adódik, hogy a nyáj „tulajdonosának” tudja magát. Ez 
pedig az, hogy ő ismeri az övéit és az övéi ismerik őt. Nem 
kényszerből vigyáz a nyájra, nem idegenként bánik a rábízot- 
takkal s azok sem „hivatalból” fogadják el az ő vezetését, ha
nem valami csodálatos belső kapcsolat van a pásztor és a nyáj 
között. Az ismeret kapcsolata. Profánul kifejezve így is mond
hatjuk: a pásztor tudja, hogy kikkel van dolga, kikre kell vi
gyáznia, a rábízottak pedig tudják, hogy ennél jobb pásztorra 
nem lelhetnek.

Itt domborodik ki az a személyes kapcsolat, mely nélkül 
nem lehet keresztyén életet élni. Felemás kapcsolatrendszer 
nem oldja meg az ember kérdéseit. Ahogyan az Isten a Pásztor 
ban feltárja szeretetének és irgalmasságának minden mozzana
tát és perspektíváját, úgy a Jó Pásztor nyájában élők előtt is 
megnyílnak annak az ismeretnek a kapui, amelyek elvezetnek 
Isten ismeretére és a bűnök bocsánatára. Ez pedig mindig szo
ros kapcsolatot, életközösséget jelent a bocsánatot kapott em
ber és az érte életét is feláldozó Pásztor között. így válik a Jó 
Pásztor összekötő kapoccsá, széttörhetetlen egységben a min 
denható Atya és a megváltásra szoruló ember között.

3) A textus utolsó versében egy új gondolatról szól az evan 
gélium. (Megvallom: én erről a kérdésről nem fogok prédi
kálni. De az exegézis sem említi ezt a részt!) Hiszen itt szólni 
kellene a lutheránus gőgről (ami nincs), az ökumenikus lelkű
iét tisztaságáról és egyértelműségéről (ami ugyancsak nincs). 
Az mindannyiunk előtt világos, hogy az isteni „nyájból” senkit 
sem lehet kirekeszteni, mert azok vezetője és éltetője ugyanaz 
a Jó Pásztor. De ez az egység csak őbenne és őnála valósul 
meg. (Addig pedig statisztikai adatokkal vagy éppenséggel 
annak bevallásával, hogy fogynak a híveink, próbáljuk 
magunkat megnyugtatni vagy éppenséggel helyzetünket 
elfogadhatóvá tenni.) A  visszatérő önigazolás helyett 
maradjunk meg a Jó' Pásztor mindeneket átölelő és féltő 
szereteténél, hiszen ő annyira szerette és szereti övéit, hogy 
életét is kész volt feláldozni értünk. Ennél nagyobb áldozatot 
senkitől sem remélhetünk és senkitől sem várhatunk.

Karner Ágoston
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ifjúsági csoportokat csendesnapokra.
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szintű elhelyezést (kis konyha, női-férfi WC-k). 
Emellett sátorozásra is van lehetőség. A 

programok tervezését, az igeszolgálatokat 
valamint a felelős felügyeletet a csoportot 

vezető lelkésztől kérjük. Üdülőnket felajánljuk 
nagycsaládok részére és olyan gyülekezeti 
tagoknak, akiknek egészségük érdekében 

magaslati levegőre van szükségük. Étkezésről 
mindenkinek magának, illetve a csoport 

vezetőjének kell gondoskodnia.
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben 

soroljuk be. Jelentkezni és érdeklődni lehet 
Herzog Csaba címén:

Bp. 1078 Marék József u. 15. Tel: 351-5918

Hirdetmény
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Ápoljuk evangélikusságunk hagyományait! 
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Ifj. Káposzta Lajos, történész 

6230 Soltvadkert, dr. Grátzer I. u. 1. 
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