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SÁRKÁNYNÉ HORVÁTH ERZSÉBET

Taníts engem!
Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és 
teljes szívvel féljem nevedet. (Zsolt 86,11)

Urunk, te szolgáidat kitetted az útra az otthon biztonságot 
jelentő falai közül. Nem kímélted meg a változásoktól és útkeresé
sektől. Olyan nehéz ezt elviselnünk. Sokszor elbizonytalan
odunk.

Aggódva és félelemmel nézzük: mennyire megváltozott körülöt
tünk a világ és benne az emberek. Régen bevált gyülekezeti 
alkalmak néptelenednek el.

Nem találjuk meg a hangot az emberek felé.
Kétségbeesetten kísérletezünk új módszerekkel. Gyakran hiába. 

Máskor borúlátóan feladjuk. Nincs elég eró'nk, bölcsességünk, 
hogy a változások közt hiteles tanúid legyünk.

Útmutatásodra, irányításodra szorulunk.
Taníts minket, Urunk, bizonytalanságtól, borúlátástól és fé le

lemtől mentesen szolgálni!
Urunk, te kitetted szolgáidat az útra, ahol nem válogathatjuk 

meg az „útitársakat". Mennyi panasz tör fel belőlünk szol
gálatunk évtizedei alatt! Elkeserít gyülekezetünk közömbössége, 
presbitereink értetlensége, a környezetünk hűvös tartózkodása, 
néha ellenséges indulata.

Miért nem válogathatjuk meg útitársainkat? A jóindulatú, lelkes 
és megértő emberek közt könnyebb lenne szolgálni!

Egy új munkaév elején előre félünk: nem fogják-e elgáncsolni 
terveinket? Nem gátolják-e belső vagy külső erők a munkánkat?

Segíts felismernünk, hogy nem véletlenül hozol embereket az 
utunkba, mint ahogy nem véletlenül került a kirabolt ember az 
irgalmas samáriai útjába, és Fülöp sem véletlenül találkozott az 
afrikaival a gázai úton.

Éppen azok felé van szolgálatunk, akikkel „véletlenül" talál
kozunk az úton. Általunk akarod hitre ébreszteni a közömbösség

be süllyedt gyülekezeteket. Minket akarsz felhasználni, hogy a 
presbiterek felismerjék a rájuk háruló felelősséget a gyülekezetekért.

Rajtunk keresztül akarod megismertetni szeretetedet a világ
gal.

Taníts minket, Urunk, szüntelen kérni tőled a szolgálni tudás 
bölcsességét és a szolgálni akarás készségét útitársaink közt!

Urunk, te kitetted szolgáidat az útra, ahol sokszor szorulunk 
segítségre. Ha valaki autóval útnak indul -  ahogyan közülünk is 
sok szórványlelkész teszi - , számolnia kell akadályokkal: műsza
ki hibával, defekttel vagy adott esetben balesettel. Jó, ha ilyenkor 
van segítség a közelben.

Szolgálatunk útján is sok akadállyal és buktatóval kell szá
molnunk. Egyedül küszködve nem tudjuk elhárítani ezeket. Úrrá 
lesz rajtunk a félelem. Te látod magányos vergődésünket, mikor 
rádöbbenünk erőnk, tudásunk és hitünk hiányosságaira.

Ilyenkor ismerjük fel: mindig rád szorulunk.
Taníts minket, Urunk, meglátnunk, hogy te mindig közelünkben 

vagy segítségeddel: nem engedsz beleragadni szolgálatunk 
kátyúiba, sem letérni a helyes útról.

Urunk, te kitetted szolgáidat az útra, ami sokszor nagyon ka
nyargósnak és végtelennek tűnik. Gyakran elfog a félelem.

Nehezen hordozzuk el, hogy csak töredékét látjuk át az útnak. 
Néha még azt is homály fedi.

Szolgatársak jutnak eszünkbe, akik lemaradtak mellőlünk. Sze
mélyes életük vagy szolgálatuk krízise sodorta le őket az útról. 
Vajon nem a mi hibánk is, hogy nem nyúltunk utánuk?

Vajon velünk nem történhet-e meg, hogy elveszünk a cél előtt? 
Csak te menthetsz meg ettől, Urunk!

Ezért: taníts m inket utaidra, Urunk, hogy mindvégig igazsá
god szerint járjunk és szolgáljunk, s  tiszta  szívvelféljük nevedet. 
Ámen.
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TANULMÁNYOK

MICHAEL W GOHEEN

Evangélium, kultúra és kultúrák
Lesslie Newbigin hozzájárulása a missziói gondolkodáshoz

BEVEZETÉS

Lesslie Newbigin Görögöknek bolondság. Evangélium és nyuga
ti kultúra  című könyve egy érdekes megállapítással kezdődik. 
Egyik részről igaz, hogy az evangélium és a kultúra viszonyá
nak vizsgálata egyáltalán nem újdonság. Gondolhatunk pl. H. 
Richard Niebuhr klasszikus tanulmányára, amelyben Krisztus 
és a kultúra viszonyának öt modelljét írja le, vagy Paul Tillich- 
re, aki -  ahogyan ő maga nevezte -  „a kultúra teológiája" ki
dolgozásán fáradozott (Niebuhr 1951, Tillich 1959). Azonban 
ezen tanulmányok többségét olyan teológusok írták, akik nem 
rendelkeztek missziói tapasztalattal, az evangélium gyökeresen 
idegen kultúrában történő kommunikálásának tapasztalatával. 
Másrészről az elmúlt három évtizedben számos munka született 
az evangélium és kultúra témakörében a missziológia tudomány
ágán belül, „kontextualizációs kutatások" címszó alatt1. A misszi
onáriusok számára egyre világosabbá vált az evangélium nyu
gati „fogsága", és eredményesen dolgoznak az evangélium és 
kultúra, illetve az evangélium és kultúrák kérdésköreinek fel
dolgozásán. Ám, míg „(a missziológia) megkísérli feltárni a 
kontextualizáció problémáit az emberiség minden kultúrájá
ban Kínától Peruig, szinte teljesen figyelmen kívül hagyja a 
legelterjedtebb, legerősebb és legnagyobb befolyással bírót 
ezek közül: a modern nyugati kultúrát” (Newbigin 1986, 2-3. 
old.). Másképp fogalmazva Newbigin megállapítását elmond
hatjuk, hogy a missziói tapasztalat és tradíció mélyreható mó
don foglalkozott az evangélium és kultúra, illetve az evangé
lium és kultúrák témájával, azonban ezt a tradíciót senki nem 
alkalmazta a nyugati akadémikus tudományosság körében az 
evangélium és kultúra, közelebbről az evangélium és a nyu
gati kultúra kapcsolatának megvilágítására. Ez súlyos hiá
nyosság, hiszen a kultúraközi bizonyságtétel missziói tapasz
talata fontos adalékokkal szolgál az evangélium és a kultúra 
kapcsolatához.

Newbigin majdnem negyven évet töltött Indiában misszioná
riusként.1 2 Ebből a missziói tapasztalatból fakadtak mélyreható 
felismerései az evangéliumnak a kultúrához, illetve kultúrák
hoz fűződő viszonyára nézve. Newbigin a 20. század egyik leg
nagyobb missziói gondolkodója és államférfia, aki rendelkezett 
azzal a ritka képességgel, hogy bonyolult gondolatmeneteket is

1A missziológián belül folyó kontextualizációs kutatásokhoz ld. Bevans 
1992 és Bosch 1991, 420-432. old., 447-457. old.

2 Életéről további részletekhez ld. Newbigin önéletrajzát (Newbigin 1993)

világosan tudott kommunikálni. E tanulmány Lesslie Newbigin 
munkásságának rövid áttekintése az evangélium, a kultúra és 
a kultúrák témaköréhez történt hozzájárulása szempontjából.

A KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE

Az utcai igehirdetés rendszeresen előfordult Newbigin evangéli- 
zációs gyakorlatában indiai missziói szolgálata idején. A kultú
raközi kommunikáció ezen kísérlete két probléma megfogalma
zására késztette. Az első az evangélium és a kultúra (egyes 
számban) kapcsolatát érinti: a kérdés az, hogyan kerülhetőela 
szinkretizmus és az irrelevancia iker-problémája. Az evangéli- 
zátornak a hallgató nyelvét kell használnia. Ám a nyelv olyan 
fogalmakat használ, amelyek azt a világképet tükrözik, amely 
segítségével a hallgatók értelmezik saját világukat. A tamil nyelv 
pl. egy olyan világértelmezésben osztozik, mely a hindu hitigaz
ságokat tükrözi. Mint ilyen tehát az evangéliummal összeegyez
tethetetlen tartalm akat fejez ki. Ezért összeütközés alakul ki a 
végső hitigazságok terén az evangélium és a hindu kultúra kö
zött. A kultúraközi kommunikáció tehát megkérdőjelezi a hát
térben meghúzódó világképet, amelyet implicite hordoz az adott 
nyelv. A probléma a következő: hogyan használjuk a nyelvet, és 
ugyanakkor hogyan kérdőjelezzük meg azt a világképet, mely 
ezt a nyelvet alakítja.

Newbigin indiai evangélizációs igehirdetésére utalva illuszt
rálja a problémát (Newbigin 1978a, 1-3. old.). Milyen szavakat 
használjunk, ha egy olyan népcsoportnak szeretnénk elmonda
ni, kicsoda jézus, mely tagjainak fogalma sincs arról, hogy ki ő. 
Az egyik lehetőség a swami szó használata, melynek jelentése: 
„úr". A probléma azonban az, hogy nagyon sok -  háromszáz
harminc millió -  „úr” van a hindu hagyományban. Ha Jézus 
csak egy „úr” ezek közül, akkor az embernek könnyen akad 
fontosabb dolga, mint hogy egy újabb swami-ról szóló híradást 
hallgasson meg. Az avatar szó kínálkozik kézenfekvő megol
dásként, hisz ez Isten teremtmény formájában való alászállását 
jelenti a gonosz erőinek megtörése és az igazságosság hatalmá
nak diadalra juttatása céljából. A gondot itt az jelenti, hogy a; 
avatar fogalma a ciklikus világképhez kötődik, mely szerin 
nem lehet a véglegességgel kapcsolatba hozni az avataroka 
úgy ahogyan a Szentírás története Krisztus „végső” voltát ábr; 
zolja. Talán jobb, ha az ember egyszerűen elkezdi elmondani 
Názáreti Jézus történetét. Ha azonban így teszünk, akkor Jézu 
a mayaval azonosítják, az evilági, múlandó dolgokkal, mely



hindu tradíció számára nem más, mint illúzió. Az indiai haliga- | 
tóságnak ez egyáltalán nem volna érdekes. Minden más kísér- : 
let esetén -  kadavul: a legfőbb, transzcendens istenség; satgu- 
ru: a mester, aki a tanítványait a megvalósulás élményébe avat
ja be adipurushan: az ősi ember, a teremtés kezdete; chit: az in
telligencia és az akarat, mely a végső valóságot alkotó triád 
második tagja -  ugyanazzal a problémával szembesülünk. 
„Mindezekben a válaszokban az a közös, hogy jézust szükség
szerűen egy olyan modell fogalmaival írják le, amely a tapasz
talat értelmezésének olyan módját testesíti meg, mely lényege
sen különbözik attól az értelmezéstől, amely Jézus abszolút Úr
ként való elfogadásából következik” (Newbigin 1978a, 2-3. 
old.). Ha az evangélizátor releváns kíván lenni, akkor használ
nia kell a nyelvet, kockáztatva, hogy az evangéliumot abszor
beálja az uralkodó világkép. Ha az evangélizátor releváns, az a 
szinkretizmus kockázatával jár. A kérdés, hogyan lehet az ige
hirdető egyszerre releváns és hűséges az evangéliumhoz. New
bigin az evangélium és kultúra kapcsolatára vonatkozó égető 
kérdése az, hogyan kerüljük el az irrelevancia és a szinkretizm us 
ikerproblémáját.

A második probléma, amely Newbigin kultúraközi kommu
nikációs tapasztalataiból származik az evangélium és a kultú
rák (többes szám) kapcsolatára vonatkozik: itt a kérdés az, ho
gyan kerülhető el az etnocentrizmus és a relativizmus kettős 
problémája. A missziótörténet jól demonstrálja ezt az ikerprob
lémát. A 19. században a missziói mozgalom etnocentrizmust 
mutatott: az evangélium nyugati formáját tekintették norma
tívnak. A keresztyén hit minden ettől eltérő kulturális kifejező
dését a nyugati minták alapján ítélték meg. A 20. század köze
pén, reakcióként a nyugati etnocentrizmusra, elmozdulás ment 
végbe a relativizmus irányába: megszűntek a kritériumok az 
evangélium bármely kultúrában végbemenő kontextualizációja 
hitelességének a megítéléséhez (Hiebert 1994, 76-86. old.). 
Newbigint missziói tapasztalatai vezették el ezekhez a kérdé
sekhez. írásaiban Newbigin több eseményről is beszámol, amely 
segített neki meglátni, hogy az ő saját evangélium-értelmezését 
és megélését milyen mélyen határozza meg nyugati kultúrája. 
(Goheen 2001, 40-41. old.). Különösen figyelmet érdemlő ezek 
között hetenkénti találkozása a Ramakrishna kolostor hindu 
szerzeteseivel, amelyek során a Svetasvara Upanisádokat ta
nulmányozta együtt János evangéliumával. Itt megtanulta 
„megérteni a Védák világképének mélységes racionalitását" 
(1993, 54. old.). Az indiai szolgálatát megelőző tapasztalataira 
reflektálva ezt írja: „A Jézusról mint Úrról szóló hitvallásomat 
meghatározza az a kultúra, melynek része vagyok. Annak a mí
tosznak a nyelvén fejezem ki, amelyben élek. Eleinte nem vol
tam tudatában ennek a mítosznak, amíg csak a teljességgel 
bennszülött nyugati ember ártatlanságában éltem, akit soha 
nem rendített meg egy másik kultúrával való kapcsolat. Minden 
egyszerűen »így van«. Senki nem ismeri fel a mítoszt mítosz
ként, amíg abban él; addig a dolgok egyszerűen »úgy van- 
nak«”(Newbigin 1978, 3. old.). A „Védák valóság-látásának 
döbbenetes erőteljességével és racionalitásával” (Newbigin 
1982, ix) való találkozás tette képessé Newbigint, hogy megért
se a nyugati kultúra őt magát alakító hatását. Ha azonban az 
ember elveti, hogy az evangélium nyugati formája a normatív, 
akkor hol találja meg a kritériumot, amit Newbigin „arkhimé
dészi pontnak" nevez (1993, 250-251. old.), melynek segítsé
gével eldöntheti, melyek az evangéliumhoz hűtlen kontextualizá-

ciók. A z evangélium és a kultúrák viszonyában Newbigin égető 
kérdése az, hogy m iként kerüljük el az etnocentrizmus és a rela
tivizm us ikerproblémáját.

Newbigin javasol egy, az evangélium hiteles kontextualizá- 
ciójához (pontosabban: az evangélium hiteles kontextualizá- 
cióihoz) vezető utat, mely három elemet foglal magában: hűség 
a bibliai történethez, dialógus az emberiség különféle kultúrái
val és nyitottság minden keresztyén ember ökumenikus közös
sége iránt (Newbigin 1978a, 10-22. old.).

A hiteles kontextualizáció newbigini értelmezésének kiinduló
pontja az evangélium primátusa: annak az igenlése, hogy az 
egyház létezésének feltétele a bibliai történetre mint végső elkö
telezettségre való odafigyelés, a kultúrának a bibliai történet 
kontextusában való értelmezése. Talán meglepő, hogy ez a kiin
dulópont ellentétben áll a mai kontextualizációs modellek több
ségével. A Stephen Bevans által felvázolt öt modell közül csak 
az úgynevezett „fordítás" modell, melyet a konzervatív evange- 
likál és konzervatív római katolikus körök képviselnek, tekinti a 
Szentírást kiindulópontnak (Bevans 1992, 1999, 146-147. old.). 
Newbigin írás- és kultúra-értelmezése jelentősen eltér a „fordí
tás” modelltől, azonban -  ahhoz hasonlóan -  meg van győződ
ve, hogy a kontextualizáció folyamata az írásra való figyeléssel 
kezdődik (Newbigin 1989, 151. o.). A Szentíráshoz való hűség 
Newbigin számára legalább három dolgot jelent.

A hiteles kontextualizáció érdekében lényeges a Szentírás 
természetének helyes értelmezése. Az evangélium kontextuali- 
zálásának hangsúlyozása Newbigin munkásságának utolsó 
huszonöt évében egybeesett a nyugati világban a Szentírás te
kintélye iránt megnövekedett érdeklődéssel (Newbigin 1989, 
42-64. old.). Newbigin a Szentírás tekintélyéről és a kontextu- 
alizációról vallott nézeteinek a kifejtése meghaladja ennek a ta
nulmánynak a kereteit (vő. Goheen 2001, 109-110. old., 121— 
127. old., 389-397. old.). Elegendő itt két fontos aspektusra 
felhívnunk a figyelmet. A Biblia egyrészt az univerzális történe
lem alakját mutatja, ezért kanonikus egészként kell értelmez
nünk. Abban az esetben, ha a kontextualizáció folyamata úgy 
megy végbe, hogy a Szentírásnak kiválasztjuk azokat az aspek
tusait, melyek leginkább összeegyeztethetők a különféle vallási 
és kulturális mintákkal, akkor a Szentírást értelmezzük a kul
túra fényében ahelyett, hogy a kultúrát értelmeznénk a Szent
írás fényében. Másrészt a Biblia nem vallási és teológiai eszmék 
gyűjteménye, hanem sokkal inkább Isten hatalmas cselekedete
inek a történetét mondja el, mely Jézus életében, halálában és 
feltámadásában éri el csúcspontját. Newbigin számára a köz
ponti különbség a bibliai és a görög világértelmezés között a 
megbízható igazság fogalmában ragadható meg: a görög világ
képben a végső igazság az eszmékben (ideákban) található, 
míg a Szentírásban az egyetemesen érvényes igazság Isten tör
téneti tetteiben, különösen Jézus Krisztusban van jelen, általa 
feltárul a történelem célja és értelme. Krisztusban Isten kijelen
tette és beteljesítette az univerzális történelem végcélját. Épp 
ezen a ponton tér el Newbigin az evangelikál és konzervatív ró
mai katolikus kontextualizációs modellektől. Ha a Bibliát időt
len állítások gyűjteményének tekintjük, a kontextualizáció fo
lyamata összezavarodik.

HŰSÉG A BIBLIAI TÖRTÉNETHEZ
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Továbblépve: a Szentírást kiindulópontnak tekinteni a kon- 
textualizációban nem csupán a bibliai igazság racionalitásának 
a kérdése, hanem a hívő közösség ügye, mely „benne lakik” a 
bibliai történetben és megtestesíti azt. A kontextualizáció közös
ségi ügy: az egyház közösségben tesz kísérletet a világ értelme
zésére és a benne a Szentírás fényében zajló életre. Ám -  mivel 
az egyház is kulturális közösség, mely különféle, részben egy
mással kibékíthetetlen történeteket testesít meg -  elviselhetet
len feszültség van jelen az egyház életében.

A kontextualizáció e feszültség megoldásának a megtestesí
tése. Ez a megtestesítés az egyházi közösség életében manifesz
tálódik. Nincs még egy olyan kontextualizációs modell, mely 
annyira kiemelné a közösség szerepét, mint a Newbiginé.

Végül a kontextualizáció feltétele egy olyan egyház, amely 
megkülönbözteti a kegyelem és az ítélet igéjét, melyet az evan
gélium mond ki a kultúra fölött. „Az igaz kontextualizáció tisz
teletben tartja az evangélium primátusát, hatalmát arra, hogy 
áthassa a kultúrát és megszólaljon minden kultúrában, sajátos 
szavaival és szimbólumaival. Ige, mely egyszerre Nem és Igen, 
egyszerre ítélet és kegyelem" (Newbigin 1989, 152. old.). Isten
nek a teremtésre kimondott „igenje" és az általa a bűnös torzu
lásokra kimondott „nem” megkülönböztetendő a Szentírás fé
nyében folytatott közösségi dialógus útján.

A KIHÍVÁS RELEVANCIÁJA: SZINKRETIZMUS ÉS 
IRRELEVANCIA KÖZÖTT

A hiteles kontextualizáció, másodsorban, magában foglalja a 
dialógust a világ különféle kultúráival úgy, hogy elkerüli a 
szinkretizmus és az irrelevancia kettős problémáját. A kérdés itt 
az, m iként lehet a kultúra egészét egyszerre felvállalni és eluta
sítani. A kontextualizáció bármely kultúrában akkor vall kudar
cot, ha az evangélium ilyen „igéinek" bármelyikét háttérbe szo
rítjuk. Ha az Isten által kimondott „nem"-et, az ítélet igéjét nem 
alkalmazzuk, az eredmény szinkretizmus lesz. A kultúrát egysze
rűen elfogadjuk, és domesztikáljuk az evangéliumot az adott kul
túra plauzibilitási struktúrájában. Másrészről, ha Isten „igen”-je, 
a kegyelem igéje nincs jelen, az eredmény az irrelevancia lesz. 
A kultúra ekkor elutasítás tárgya lesz, ám -  mivel a kulturális 
megtestesülés elkerülhetetlen -  az egyház az evangélium egy 
olyan kulturális formájának ad teret, mely más korszakhoz 
vagy más helyhez kötődik, ezért irreleváns.

Newbigin két fázisra osztja megoldási javaslatát az igenlés 
és elutasítás dilemmájában: konfrontatív (kihívó) relevancia 
(challenging relevance) és szubverzív (felforgató) beteljesítés 
(subversive fulfillment). Az első fogalmat, melyet nagyon gyak
ran használ, Alfréd Hoggtól (Hogg 1945, 9-26. old.), míg a má
sodikat Hendrik Kraemertől (Kraemer 1939, 4. old.) kölcsönzi. 
Az, hogy Newbigin használja a szubverzív beteljesítés gondola
tát az evangélium és a kultúra párbeszéde kapcsán, nyilvánva
lóan Willem Visser’t Hooftnak köszönhető (Visser’t Hooft 1967, 
13-14. old., Newbigin 1992, 80. old., 1994, 163. old.).

Hogg szerint az a misszionárius, aki visszautasítja a hindu 
fogalmak és intézmények használatát, nem talál meghallgatás
ra. Ugyanakkor a hindu formák használatának a veszélye „a 
hinduizmus krisztianizálása a keresztyénség indiai módon tör
ténő kifejezése helyett” (Hogg 1945, 23. old.). Az egyetlen jár
ható út Hogg szerint az, hogy használjuk a hinduizmus ismert

képeit, formáit, melyek kifejezik a hinduk vallásos sóvárgását, 
de mintegy feltörjük azokat, új értelmet adva nekik. Az ismerős 
kategóriák használata elkerülhetetlen, ám azok megkérdőjele
zése (a kihívás) szükséges, mert nem húzható egyenes vonal a 
hinduizmustól az evangéliumig. Hogg ezt azzal illusztrálja, 
ahogy Jézus Isten országa evangéliumát hirdeti. Jézus az Isten 
országa jól ismert kategóriáját választja. Azonban nem csupán 
ismétli kora hitvilágának vallásos és kulturális elemeit az Isten 
országáról, hanem megkérdőjelezi azokat (kihívás) új értelme
zéssel töltve meg őket, és felszólít a megtérésre. A fogalomkész
let ismerős és releváns volt, ám az üzenet megkérdőjelezte hely
telen értelmezésüket (kihívás) és megtérésre hívott.

Kraemer fogalma, a szubverzív beteljesítés egészen hasonló. 
Az evangélium az emberiség vallásos sóvárgásának a beteljesíté
seként érkezik hozzánk. Ám nincs egyszerű folytonosság: az 
evangélium ellentétben áll a bűn által megrontott emberi bölcses
séggel. Visser't Hooft a szubverzív beteljesítés kraemeri fogalmát 
a kultúrában végbemenő kontextualizációra alkalmazza. így ír: 
„A más vallásokból származó kulcsszavak, melyeket a keresz
tyén egyház alkalmaz, olyanok mint a menekültek: gyökérvesz
tettek, asszimilálódnak, míg végül befogadást nyernek. E szavak 
kritikátlan alkalmazása a keresztyén terminológiában szinkre
tizmushoz vezet, mely tagadja a különböző vallások egyedisé
gét és sajátos jellegét, és szürke relativizmust szül. Arra van 
szükség, hogy újraértelmezzük a hagyományos fogalmakat új 
kontextusba helyezve azokat, megtöltve bibliai tartalommal. 
Kraemer szubverzív beteljesítésről beszél, és ugyanebben az ér
telemben beszélhetünk felforgató akkomodációról is. A hagyo
mányos kultúrából és vallásból származó szavakat használ
nunk kell, de meg kell térítenünk azokat úgy, ahogy Pál és Já
nos megtérítette a görög filozófiai és vallási fogalmakat." (Visser’t 
Hooft 1967, 13. old.).

Newbigin használja a konfrontatív relevancia és a szub
verzív beteljesítés gondolatait, hogy elkerülje mind a szinkre
tizmust, mind az irrelevanciát. Visser’t Hooft-hoz hasonlóan 
azt a missziói kommunikációs modellt alkalmazza, amit János 
kínál evangéliumában (Newbigin 1986, 6. old., 1995b, 336. 
old.). János evangéliumáról ezt írja: „Úgy vélem, hogy a ke
resztyénség egész történetében a legmerészebb és legbrilliáns- 
abb értekezés az evangéliumnak egy adott kultúrában történő 
kommunikációjáról János evangéliuma. Itt a nyelv és a gon
dolatok megformálása olyan, hogy gnosztikusok minden kor
szakban úgy érezték, hogy ez a könyv kifejezetten a számuk
ra íródott. És mégis, sehol a Szentírásban nincs élesebb egy
értelműséggel kifejezve az ellentét Isten igéje és az emberi 
kultúra között, mint éppen ebben az evangéliumban." (1986, 
53. old.)

János szabadon használja a klasszikus kultúra és vallás 
nyelvét és gondolkodási mintáit, ami meghatározta hallgatói 
világát: világosság és sötétség, test és lélek, menny és föld stb. 
Ám János úgy használja ezt a nyelvet és ezeket a gondolkodási 
mintákat, hogy konfrontálja azokat az alapvető kérdéssel, és 
valóban ellentétbe állítja azzal. János ezzel az állítással kezdi 
evangéliumát: „Kezdetben volt a logosz...". Abból azonban 
ahogy folytatja, nyilvánvalóvá válik, hogy számára a logosz 
nem a racionalitásnak az a személytelen törvényszerűsége, mely 
áthatja az univerzumot mint rendező elv, hanem az ember Jézus 
Krisztus. „Alogos, sarx-szá lett”. János azzal indít, hogy azono
sul a klasszikus kultúrában jelen lévő, a teremtettségből fakadó
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sóvárgással a rend forrása iránt, melyet a logos szó fejez ki, de : 
felforgatja, megkérdó'jelezi (kihívás) annak az ókori világban 
elterjedt bálványimádó értelmezését, és szembeszáll azzal 
(1982,1-3. old.). így János egyaránt releváns és hűséges: rele
váns, mert olyan ismerős kategóriákat használ, melyek egzisz
tenciális küzdelmeket fejeznek ki, és hűséges, mert az evangé
lium alapján megkérdőjelezi azt a bálványimádó világképet, 
amely kialakította ezeket a kategóriákat (kihívás), és megtérés
re hív. Hasonlóképpen: a hindu közegben a misszionáriusnak 
használnia kell azokat a modelleket, szavakat, formákat és in
tézményeket, amelyekhez a hindu ember hozzá van szokva. Ám 
a misszionáriusnak meg kell azokat kérdőjelezni az evangéli
um ténye alapján (kihívás).

A szubverzív beteljesítés és a konfrontatív relevancia gondo
latmenete nem csupán a nyelvre és a verbális missziói kommu
nikációra alkalmazható. A kontextualizációs elméleteket, saj
nos, sokszor elvetik azzal, hogy azok csak az evangélizáció te
kintetében relevánsak. Ezek a felismerések azonban túlmutat
nak a missziói kommunikáció határain, és az evangélium és a 
kultúra viszonyára általában is érvényesek. így működik 
ugyanis az a folyamat, amelyben a keresztyén közösség kultú
rájának különféle intézményeivel és szokásaival kölcsönhatás
ba kerül. Az evangélium „igeri’-t és „nem"-et mond minden kul
turális formára: igent a teremtett struktúrákra és nemet azok 
bálványimádó torzulásaira. Az egyháznak fel kell ismernie, 
hogy az egyes helyzetekben mit jelent a szubverzív szolidaritás 
(subversive solidarity) elve.

Newbigin vélekedése szerint a konfrontatív relevancia és a 
szubverzív beteljesítés hasonló ahhoz, amit Johan H. Bavinck a 
„posessio" alatt ért: „Szívesebben használjuk a »posessio« kifeje
zést, mely birtokba vételt jelent (szemben az olyan elterjedt kifeje
zésekkel mint »adaptáció« vagy »akkomodáció«)... A nem-keresz
tyén élet keretében a szokások bálványimádó tendenciákat szol
gálnak, és az embert elvezetik Istentől. A keresztyén élet kézbe veszi 
ezeket és teljesen új irányba fordítja, teljesen új tartalmat nyernek. 
És ha a külső formákban sok minden emlékeztet is a korábbi gya
korlatra, valójában minden újjá lett, és a régi lényegében elmúlt, 
és új jött létre.... (Krisztus) minden dolgot, minden szót, minden 
szokást új tartalommal tölt meg, és új irányt ad nekik. Ez nem 
»adaptáció«, nem is »akkomodáció«, hanem ez a legitim birtokba 
vétele a dolgoknak őáltala, akinek adatott minden hatalom men
nyen és földön" (Bavinck 1960, 178-179. old.).

Newbigin egyrészt továbbvezette ezt a gondolatmenetet Bavinck- 
nál, érvényesítette a nyugati kultúra összefüggésében. Bavinck 
a nem nyugati kultúrákban folytatott misszió kérdéseire szorít
kozott. Másrészt viszont Bavinck szilárdabb teológiai és filozó
fiai alapvetését adta e gondolatmenetnek, mint Newbigin. Ez az 
alapvetés Bavinck filozófiai kultúra-értelmezésében és a terem
tésben történő kinyilatkoztatásról és az általános kegyelemről 
szóló teológiai állásfoglalásaiban fedezhető fel.

Bavinck kultúra-analízisének két eleme fontos itt számunk
ra: A kultúra egyrészt egységes egész: „Úgy tekintjük ezeket (a 
pogány vallásokat és kultúrákat), mint erőteljes, az életet kont
rolláló valóságokat, mint teljes, oszthatatlan struktúrákat, mi
vel minden elem koherens minden más elemmel, és értelmét az 
egész struktúra felől nyeri" (Bavinck 1960, 173. old.)

Másrészt a kultúra minden elemét egy bálványimádó vallá
sos mag alakítja: „Az egész kultúra, annak minden manifesz
tálódása egy strukturális totalitás, melyben minden összefügg,

és amelyben a vallás foglalja el a központi helyet." (Bavinck 
uo.) Bár a kultúrának mindkét itt leírt jellegzetessége implicite 
jelen van Newbigin gondolkodásában, mégsem dolgozta ki kel
lőképpen ezeket.

Ha azonban a kultúrának csak ezt a két jellemzőjét hangsú
lyozzuk, az pesszimista kultúra-értelmezéshez vezetne, amely 
csak az elutasítást vonná maga után és nem a szubverzív be
teljesítést. Ezért a másik teológiai felismerés is épp ilyen jelen
tős: Istennek a teremtésben megnyilvánuló kijelentése -  vagy 
másként: az általános kegyelem -  folyamatosan fenntartja a te
remtett világot, és nem engedi, hogy az emberi bálványimádás 
ámokfutásba menjen át3 4. Bavinck hozzáfűzi: „Nem felejthetjük 
el, hogy bár az ember elszakadt Istentől, és ennek a bukásnak 
az eredményei evidensek minden gondolatban és tettben, az ál
talános kegyelem által Isten megóvja az embert a teljes leépü
léstől" (Bavinck uo.).

Mindkét faktornak -  minden kultúra bálványimádóvá alaku
lásának és Isten hatalmas teremtési kijelentésének -  az egy
aránt történő elismerése képezi a szubverzív beteljesítés elvé
nek alapját. Az adott kultúra minden szokását, intézményét és 
gyakorlatát megrontotta a bűn, ám a teremtettség struktúrája 
megmarad, Istennek a teremtett világhoz való hűsége következ
tében.

ÖKUMENIKUS DIALÓGUS: ETNOCENTRIZMUS ÉS 
RELATIVIZMUS KÖZÖTT

A hiteles kontextualizáció feltétele a kulturális határokon átíve
lő dialógus. E párbeszédnek „nyitottnak kell lennie máshol élő 
egyházak bizonyságtétele iránt, és így meg kell óvni az adott 
hely kultúrájába történő abszorbeálódástól, és alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy az adott hely számára reprezentálja Isten ke
gyelmes és ítéletes szándékainak az egész emberiségre vonatko
zó egyetemességét és katolicitását” (Newbigin 1989, 152. old.)

Fennáll ugyanis a veszély, hogy az evangélium minden helyi 
kontextualizációja felszívódik az adott hely kultúrájába. Ha azt 
akarjuk, hogy konfrontatív módon legyen releváns az evangéli
um (kihívás), akkor dialógusnak kell folynia minden kultúra kö
rében élő keresztyén között. Ez a dialógus egyaránt tartalmaz
za a kölcsönös korrekció és a kölcsönös gazdagodás elemeit 
(Newbigin 1978a, 13. old., 1989, 196. old.). Része az egymás
tól való tanulás, hiszen minden kulturális kontextualizáció új 
felismeréshez vezet az evangéliumról, és része a kölcsönös kri
tika is, hiszen minden kulturális kontextualizációnak vannak 
vakfoltjai. Newbigin szerint: „A leglényegesebb utalni a kölcsö
nös korrekcióra. Minden Biblia-olvasásunkat és teljes keresz- I * I

3 Newbigin koncepciója a kihívó relevanciáról és a felforgató beteljesítés
ről hasonló a „belső reformáció" reformátori gondolatához is (vö. Hart 
1988,14. old., Wolters 1975, 15. old.)

4 Az általános kegyelem fogalmát gyakran félreértik. Bavinck nem fejti ki 
itt ezt a gondolatot, de vélekedése hasonló G. C. Berkouweréhez, aki így ír: „A 
földi élet nem tárja fel még a bűn következményeinek a teljességét. Kálvin 
beszél »általános kegyelemről«, és ezzel kapcsolatban azokat az erényeket tár
gyalja, melyek a nem hívők között is fellelhetők. Nem valamilyen megmaradt 
jóság számlájára írja ezt az emberi természetben -  mintha az Istenhez való 
hűtlenség nem volna komoly dolog - , hanem itt Isten hatalmát ismeri fel, aki 
kijelentésével és kegyelmével megőrzi az életet a teljes pusztulástól." (Berk- 
ouwer 1959, 20-21. old., vö. Berkouwer 1955, 137-230. old.)
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tyén tanítványságunkat szükségszerűen meghatározza a kultú
ra, amely formált bennünket. Az egyetlen mód, amely által az 
evangélium rákérdez a kulturálisan kondicionált értelmezése
inkre, azoknak a bizonyságtétele, akik a Bibliát más kultúra ál
tal alakított gondolkodással olvassák. Oda kell figyelnünk egy
másra. Ezt a kölcsönös korrekciót sokszor nehéz elfogadni, 
mégis szükséges és gyümölcsöző” (1989, 196. old.)5

Hogy mennyire fontos Newbigin számára az ökumenikus di
alógus az evangéliumhoz való hűség érdekében, világossá vá
lik, ha utalunk az „arkhimédészi pontra" vonatkozó gondolata
ira. Amikor Newbigin visszatért Indiából Nagy-Britanniába, ez 
a kérdés foglalkoztatta: „Hogy láthat rá valaki a saját kultúrá
jára?... Létezhet-e olyan arkhimédészi pont, ahonnan nézve az 
ember kritikusan szemlélheti saját intellektuális és spirituális 
formálódását?" (1993, 250-251. old.) Newbigin ezt az arkhi
médészi pontot az ökumenében végbemenő kölcsönös gazdagí
tásban és korrigálásban találta meg.

Newbigin számos problémára felhívja a figyelmet, amelyek
kel az egyetemes egyháznak szembesülnie kell, ha ilyen dialó
gust kíván folytatni. Itt kettőt említünk meg ezek közül. Az el
ső, hogy jelenleg a dialógus csupán „az emberiség törzsi kultú
rái közül egy” (1978b, 152. old.) kontextusában folyik. A pár
beszéd folyamata az egyház egy kulturális tradíciójának a kon
textusában zajlik: a nyugatiban. „(Az ökumenikus egyház) 
minden tevékenysége Nyugat-Európa nyelvein megy végbe. 
Csak azok vehetnek részt ebben a munkában, akik hosszas ta
nulmányok során elsajátították azokat a gondolkodási, kutatá
si, tanulmányi és érvelési módszereket, melyek Nyugat-Európá- 
ban alakultak ki.” (1978b, 151. old.) Az ökumenikus mozga
lomban domináns nyugati kulturális minták miatt a nyugati 
keresztyének nem kapják meg a nem-nyugati keresztyénektől a 
szükséges korrekciókat.

„Az európai kultúrának az ökumenikus mozgalomban kiala
kult totális dominanciája miatt alig fordul elő, hogy a nyugati 
teológusok tudatosítanák, hogy saját teológiáikat mennyiben 
határozza meg a saját kultúrájuk axiómáival való konfrontáló- 
dás kudarca. S mivel a ún. ifjabb egyházak teológusai arra 
kényszerülnek, hogy alkalmazkodjanak ehhez a kultúrához, 
mivel ez a feltétele az ökumenikus mozgalomban való részvé
telüknek, ők nincsenek abban a helyzetben, hogy valóban éle
sen megkérdőjelezzék mindazt, ami a nyugati egyházakban kri
tikára szorul." (1978b, 152-153. old.)

Egy másik buktató, mely az egyházat fenyegeti, ha mindkét 
fél számára releváns ökumenikus dialógust kíván folytatni, a 
párbeszéd helyszíne kérdésében rejlik. Newbigin egyrészt megál
lapítja, hogy az Egyházak Világtanácsa az az elsődleges fó
rum, ahol a dialógus mindmáig zajlik. Valójában az EVT lét
rejöttét a kölcsönös korrekció és meggazdagítás szükségessé
gének az összefüggésében kell látnunk. Másrészt viszont 
Newbigin két problémát is felvet az EVT-nek mint az ökume
nikus dialógus elsődleges helyszínének a jövőjével kapcsolat
ban: a domináns pluralista jelenlét és az ún. „szélesebb öku- 
mené" veszélyezteti a hiteles dialógust, melynek középpontját

5 Az ökumené ilyen értelmezése igen messze áll azokétól, akik azt a mini
mális közös vonások keresésére redukálják. Ezzel kapcsolatban Newbigin 
kedvenc vicce egy kannibálról szól, akitől megkérdezik, hogy mi a 
véleménye az ökumenikus mozgalomról. Ő így válaszol: „Nem sokra tar
tom, mert manapság minden misszionáriusnak ugyanolyan az íze...”

Jézus Krisztus egyetlenszerűsége (uniqueness) képezi (1994, 
119. old., 125. old.), és az, hogy a világ sok virágzó evange- 
likál és pünkösdi egyháza kívül marad ezen a közösségen 
(1995a, 9. old.).

Newbigin a kölcsönös korrekció és gazdagítás tekintetében 
rámutat egy másik lehetőségre-, ez pedig a kultúraközi misszio
nárius. Newbigin saját misszionáriusi tapasztalatáról így vall:
„A keresztyénségem szinkretista volt, de az övék is. Ám egyi
künk sem volt képes ezt maga felismerni a másikkal való 
szembesülés nélkül. Ez a helyzet a kultúraközi misszióban. 
Az evangélium a hinduhoz a misszionárius kultúrája által 
megtestesített formában érkezik el... Ahogy azonban a máso
dik, harmadik és későbbi generációk saját maguk kezdik fel
fedezni a Szentírást, elkezdik vizsgálni a misszionáriusok ke- 
resztyénségét az ő Szentírás-olvasatuk fényében. És a misszi
onárius, ha egyáltalán figyel erre, új helyzetben találja magát, 
ahogy ez velem is megtörtént. Az evangélium hordozójaként 
saját kultúrájának a kritikusává válik. Ott találja meg az ar
khimédészi pontot. Saját kultúráját az idegen keresztyén sze
mével kezdi nézni, és az idegen észreveszi azt, amit a helybé
li nem." (1994, 68. old.)

A misszionárius elnyeri az új szemek ajándékát, de ugyanak
kor rendelkezik a küldő kultúra ismeretével is, mely lehetővé te
szi, hogy ezt a felismerését tolmácsolja saját egyháza felé (vö. 
Sanneh 1993, 162-163. old.). Ezért történik az, hogy „az ide
gen misszionáriusra folyamatosan szükség van az egyetemes 
egyház életében". A misszionárius reflektív tevékenysége kulcs- 
fontosságú „annak érdekében, hogy az evangélium egy másik 
kultúra nyelvezetével térjen vissza hozzánk, és így erőteljesen 
tudjon rákérdezni evangélium-értésünkre" (1994, 115. old.). 
Newbigin maga is kimagasló példája ennek a reflektív tevé
kenységnek.

KÖVETKEZTETÉS

A missziológia -  különféle okok miatt -  az egyetemi oktatás pe
rifériájára szorult. Sokan úgy tekintenek rá, mint azok szak- 
tudományára, akiknek az evangélium interkulturális kommu
nikációja a hivatásuk. Ezért a kontextualizációs kutatások 
eredményei nem kerültek be olyan mértékben a szélesebb tu
dományos közösség vérkeringésébe, mint amennyire megér
demelnék, és a nyugati egyház szegényebb lett ezáltal. New
bigin hasznos felismerésekkel szolgált az evangélium és kul
túra, illetve az evangélium és kultúrák kapcsolatának a kérdé
sében, s ezek relevanciával bírnak az egyház kultúrák között 
zajló missziójának körén túl is. Valóban értékes felismerések
kel járult hozzá annak a kérdésnek a megválaszolásához, 
hogy Isten Nyugaton élő népe hogyan lehet hűséges az evan
géliumhoz ahhoz a kultúrához fűződő viszonya terén, amely
ben él. Hűség az evangéliumhoz az élet minden területén, bár
mely hivatásban -  nem utolsó sorban a tudományos munká
ban -  a Krisztus-központú bibliai történethez, mint a világ va
lódi történetéhez fűződő elkötelezettséget kíván, ugyanakkor 
a kultúrával folytatott olyan párbeszédet is, mely felöleli an
nak minden formáját, de vitába szólítja és új evangéliumi tar
talommal tölti meg azokat. Mindez csakis olyan ökumenikus 
dialógus során jöhet létre, amely a kölcsönös korrekció és 
gazdagodás lehetőségét kínálja.
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Fordította: Gonda László

BÉRES TAMÁS

A történelmi lét mint keresztény vallási élmény
A kereszténység mint élmény kifejezés említése általában félre
értést szül. Tényleg lehet róla a felelőtlen és komolytalan él
ménytársadalom elvárásaira, vallási érzelgősségre vagy él
ményvallásra asszociálni, de természetesen lehet jól is érteni. 
Ez utóbbi szándék alapja, hogy amikor az élményről a keresz
ténységgel való kapcsolatában esik szó, akkor nem tetszőleges, 
hanem vallási élményről beszélünk, és ezt a kapcsolatot a kö
vetkező három megállapítással jellemezhetjük:

-  az Istennel való találkozás ténye nem vitatható el sem a 
theologia naturális, sem a theologia revelationis oldaláról;

-  ez a találkozás primér vallási élményt (tapasztalást) jelent, 
mely semmi más igazolásra nem szorul, de számos formában 
kifejeződhet;

-  ez az élmény (tapasztalás) a keresztény hit számára konsti
tutív jelentőségű, annak szükséges, de nem elégséges feltétele.

Az Istennel való találkozás egyik kitüntetett pontja a keresz
ténységben a történelem: a történetiség, történeti reflexió, önér
telmezés, történelmi lét stb. formájában.

A keresztény közösség történelmi önértelmezésének jellemző 
vonása, hogy magát a mindenkori jelenben nem egyszerűen az 
előre haladó idő aktuális végpontján, vagy a történeti fejlődés min
denkori csúcspontján látja, hanem a szemlélete szerint lineáris tör
ténetiség számára egyben feladatot is ad. Amennyiben ugyanis a 
világgal együtt az időt is teremtő, annak kezdő- és végpontját fel
tétlen szuverenitással kijelölő Isten a történelem Ura, annyiban ez

az egyház számára azt a kötelezettséget is jelentheti, hogy az időt 
(annak tényét, de minőségét még kifejezettebben) -  a többi terem
tett dologhoz hasonlóan -  szintén lehetséges kritikája tárgyává te
gye. Ugyanakkor éppen az Uráról imént elmondottak alapján so
hasem kezelheti a történelmet (pl. a történelmi materializmus min
tájára) a világot felépítő dolgok vagy jelenségek egyik, szervetlen 
elemeként, így a történelemről való megnyilatkozása sohasem vál
hat tisztán (akár egyházi) történettudománnyá. Az egyház számá
ra a történelem nem az élet tanítómestere, hanem egyrészt Isten 
eszköze az univerzum fenntartásában, másrészt a történelemmel 
részben párhuzamosan futó üdvtörténet megnyilatkozási helye és 
alkalma. Az alkalom (kairosz) szó e jelentése az egyházi szóhasz
nálat szerinti szakralitást hordozza, vagyis azt a pontot, ahol a 
szent történelem áttöri az őt a földi történelemtől elválasztó határt, 
és önálló tartalommal tölti meg az utóbbit.

„A kairosz jellegzetessége, hogy egy tartalmilag meghatározott 
időpontra utal... Az Újszövetségben azt a célt szolgálja, hogy 
megfelelően jelölje meg azt az időt, melyet az üdvtörténet tölt ki" 
-  írja Oscar Cullmann a szó újszövetségi és őskeresztény hasz
nálatát bemutatva Christus und die Zeit című könyvében.

Feltűnően hasonlít ehhez az archaikus társadalmak időkon
cepciója, mégha a szent és a földi idő itt nem is válik el fogalmi- 1

1 Cullmann, Oscar: Christus und die Zeit. Die Urchristliche Zeit- und 
Geschichtsauffassung 2; Ev. Víg A.G. Zollikon-Zürich, 1948, 33. old.



lag tisztán egymástól. Itt (is) az ünnep hordozza a kairosz tartal
mi és funkcionális szerepét. Jól példázza ezt a gyakorlatban a ma 
is élő protestáns egyházi szóhasználat, amikor az Isten és népe 
közötti találkozások kitüntetett templomi aktusait épp az alka
lom szóval fejezi ki.

„A vallásos ember szemében a térhez hasonlóan az idő sem 
homogén és nem is állandó. Vannak egyfelől szent időintervallu
mok, az ünnepek ideje... , másfelől van profán idő, a szokásos 
időtartam, amelyben a vallási jelentőség nélküli események zajla
nak. E kétfajta idő között természetesen nincs folyamatosság, ám 
a vallásos ember, rítusok segítségével, a szokásos időtartamból 
átléphet a szent időbe... Az ünnepen való vallásos részvételhez 
hozzátartozik, hogy kilépünk abba a mitikus időbe, amely ebben 
az ünnepben újból jelenvalóvá válik”2 -  olvassuk Eliadetól.

Ebben az értelemben nem okozhat gondot, hogy a történel
met, az idő absztrakt és (egyéni és kollektív) emlékekkel teli 
egységnyi intervallumát a vallásos ember és intézmény egyben 
a szakrális találkozások és az ebből fakadó élmények keretének 
is tekintse, és tájékozódási pontul a történelem megfoghatatlan 
absztraktuma helyett az élet élményeit jelölje ki. E szemszögből 
helyesen és szellemesen választja mottójául történelmi tanul
mánykötetéhez Komoróczy a sokat idézett szólás érthető és 
megértett változatát: „Vita est historiarum magistra"3.

Úgy tűnhet, illethetnénk a szubjektivitás vádjával Komoróczyt, 
de csak abban az esetben, ha a vita-t a személyes életút és az 
ezen felgyülemlő tapasztalatok értelmében akarnánk érteni. Itt 
azonban többről van szó. A történelem a zsidó-keresztény ha
gyományban nem él önálló életet. Igaz, hogy vannak eltérő 
hangsúlyok a zsidó és keresztény történelemfelfogásban (fő
ként az eszkatológia terén), ahogy ezt Cullmann idézett művé
ben jól érthetően, vizuálisan is bemutatja, vagy Bultmann em
líti Történelem és eszkatológia című könyvében4, ám mélyen 
közösek a tekintetben, hogy a történelem Isten eszköze abban, 
hogy az ember életének keretet adjon. Éppen az eszkatológia 
felfogásának változásai mutatják meg, hogy a történelemszem
léletnek mennyire lényeges eleme az a mély meggyőződés, hogy 
benne az embernek alkalma nyílik Isten megismerésére. Mivel 
azonban logikailag és tapasztalatilag más felfogás is létezhet, 
a keresztény hagyományban a purgatórium képében kialakul 
az az eszkatologikus intézmény, amely a történelem és Isten 
szoros kapcsolatára rá nem ébredt ember számára újabb, lénye
gében el nem rontható lehetőséget ad eltérő meggyőződése 
vagy gondatlansága revideálására.

Ha a kereszténység és a történelem kapcsolatáról szóló műve
ket nézzük (pl. Bultmann vagy Löwith nyomán), feltűnő, hogy 
ezek száma a történelem különállásának artikulálása, vagyis a 
szekuláris történelemszemlélet „feltalálása” után szaporodik 
meg. Amint a teljesen deszakralizált világ eszméje is új felfede
zésnek számít az emberi történelemben, úgy a történelemről ez 
ezzel párhuzamosan állítható. Ahogy Löwith Joachim de Fioré-

2 Eliade, Mircea: A szent és a profán, Európa, Bp. 61. old.
3 Komoróczy Géza: Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség 

felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése 
köréből; Osiris, Bp., 1995

4 Bultmann, Rudolf: Történelem és eszkatológia; Atlantisz, Bp.,1994

val kapcsolatban megállapítja, őt is csak a világvégével kapcso
latos apokaliptikus spekulációk indították arra, hogy „a korok 
és a rendek olyan új sémáját vázolja föl, amely kibővíti, s egy
szersmind föl is váltja az Ószövetségtől az Újszövetség felé tarló 
vallási haladás hagyományos sémáját."5 Jól mutatja ez az idézet 
hogy a 12-13. században élt Joachim számára nem a történelem 
mint olyan volt kérdéses, hanem az a „fejlődés", amely az Ószö
vetség és az Újszövetség közötti „vallási haladás” tekintetében 
megfigyelhető. Ez a törekvése pedig nagyobb mértékben mond
ható pl. tipologikusnak, antropologikusnak vagy akár „providen- 
ciálisnak”, mint amennyire történetinek, esetleg történetfilozófi
ainak vagy történelemteológiainak. Erre találhatunk is példát 
amikor isten időben megvalósuló szándékának felismerése a kö
vetkező élménnyel tölti el Joachim de Fiorét:6 „Amikor napfelkel
tekor fölébredtem, Szent János Jelenéseivel kezdtem foglalatos
kodni. Ebben a pillanatban lelki szemeimet hirtelen elkápráz
tatta a fölismerés világossága, és kinyilatkoztatott nekem e 
könyv beteljesülése és az egybehangzás az Ó- és Újszövetség 
között” -  idézi Löwith Joachim de Fiorét.

Másrészt jellemző, hogy a történelemfilozófia teológiai gyöke
reit, és ennek érdekében az időben visszafelé haladó sorrendiség
ben megfelelő alakokat kereső Löwith de Fiore után csaknem 800 
évet kell, hogy visszaugorjon ahhoz, hogy egy következő, erre al
kalmas gondolkodót találjon Szt. Ágoston személyében. A „De 
civitate Dei"-t minden kereszténynek mondható történelemfelfo
gás mintájául állító „A történelem teológiája" című fejezetében, 
már a második megjegyzésénél korrigálja kissé túlinterpretáltnak 
ható címét: „Nem történelemfilozófia, hanem a kereszténység 
dogmatikus magyarázata a világ eseményeiben"7. Ha ehhez még 
azt is hozzátesszük, amit Bultmann jegyez meg Pál apostolról, 
hogy ti. döntően megváltoztatja az apokaliptikus történelemké
pet saját antropológiája alapján8, akkor végképp ahhoz a felisme
réshez jutunk, hogy minél közelebb kerülünk vissza az időben a 
kereszténységet alapító Jézushoz, annál tisztábban rajzolódik ki 
a „történelemszemlélet" vallási gyökere.

Ha el kívánnánk kerülni a történelemfilozófiának azt a nehe
zen igazolható törekvését, hogy a történelmet, melyben benne 
él, egyben megismerő aktusa tárgyává is tegye, ugyanakkor 
megfelelő alternatívát keresnénk arra, hogy a történelemről 
mégis beszéljünk, keresztény teológiai hagyományunk segítsé
gével tudjuk ezt megtenni. Ebben az esetben azonban el kell fo
gadnunk, hogy történelemről szóló gondolatainkat -  Pál apos
tolhoz hasonlóan -  sokszor szaktudományos értelemben „tör
ténetieden" eszközökkel tudjuk csak kifejezni. Ad absurdumazt 
is mondhatnánk, hogy miután nemcsak történelmileg, hanem 
teológiailag is a kereszténység konstitutív elemei közt szerepel 
„a történelem Istenének" emberhez fordulása (és ennek történe
te), a személyes hitesemény egyéni történetének élménye min
dig össze is kapcsolódik Isten idejének kozmikus történetével, 
ezen belül a világtörténelemmel.

5 Löwith, Kari-. Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teoló
giai gyökerei; Atlantisz, Bp., 1996 197. old.

6 I. m. 199. old.
7I. m. 217. old.
8 Bultmann i. m. 54. old.
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Szent és profán templomaink belső terében
Miért nem mindegy, mi kerül a templom belső terébe? A szer
kesztők feltett kérdései közül ezt az utolsót veszem előre, mert 
a legfontosabbnak, egyúttal kiindulópontnak látom.

Több szempontból kell megközelíteni ezt a problémát. A 
templom, más szóval az Isten háza, keresztyén gyülekezetek is
tentiszteleti helye, ahol igehirdetés hallgatására, imádkozó el- 
csendesedésre, vallásunk gyakorlására jövünk össze. A temp
lom gyülekezet nélkül csak épület, építészeti alkotás, műemlék, 
hagyomány, kincs.

A templomot tervező építőművészeknek figyelembe kell ven
niük a táj, a környezet adottságait, a gyülekezet nagyságát és 
igényeit, a szakrális rendeltetést, mindezt a kor szellemi befo
lyásoltsága mellett, tehát igen sokrétűen nehéz feladatot vállal
nak.

Miért az építőművészettel kezdem, hiszen erről az építészek 
többet tudnának mondani? Azért, mert a belső terek az épület 
külső stílusát, szellemét, szerkezetét viselik, a templom külső
belső megjelenése összetartozó egység. A külső és belső tér egy
szerre átgondolt (átgondolandó) építészeti feladat.

Új templomaink építése közben mégis gyakran találkozunk 
olyan helyzettel, hogy a templomépítés nagyon összetett, sok
rétű feladatát nem tudja az építész megvalósítani, noha pályá
zatával elnyerte azt. Gigászi küzdelmet kell gyakran folytat
nia lelkészekkel és a gyülekezet tagjaival, hogy elfogadott ter
vét megvalósíthassa. Gyülekezeti vezetők és az építész kama
ra által már elfogadott tervekről beszélek. Értetlenül állunk a 
tények előtt, miért kívánnak sokan beleszólni a megvalósítás
ba. Miért nem tartják tiszteletben azt a tudást, amelyet a 
szakértők teljes odaadásukkal értékként teremtenek meg szá
munkra? Mitől lehet „hozzáértő” mindenki? Több alázatra 
lenne itt szükség!

Régi és új templomaink belső terének építészeti stílusát figye
lembe véve, a külső szellemét követi. Oltártér kialakítása, oltár
kép, padsorok, keresztelőkút, szószék az adott stílushoz kell, 
hogy illeszkedjenek. Evangélikus templomaink többségénél így 
is van, azzal a megjegyzéssel, hogy egyházunk szerény anyagi 
helyzete az oltárképek minőségén erősen meglátszik.

Hadd jegyezzem meg, hogy környezetünk vizuális hatása 
sokkal erősebb, mint gondolnánk. Utcák, terek, épületek, jár
művek, bútorok, használati tárgyak külső és belső formája, szí
ne, minősége, nagysága, kicsinysége hatással van reánk akkor 
is, ha ezt nem vesszük észre, ha nem tudatos. Gyakran csak azt

érezzük, hogy van környezet, ahol jól érezzük magunkat és 
van, ahová nem kívánkozunk.

Templomaink belső díszítésénél, lámpák, gyertyatartók, vi
rágvázák, hímzett oltárterítők kiválasztásakor, elkészítésénél 
szintén figyelembe kell venni az épített környezetet, és nem sza
bad elfelejteni, hogy szakrális közösségi tereink nem díszíthe- 
tők úgy, mint a lakásunk, ahol csak családunk és magunk 
élünk. Ezért nem szabad -  még jóindulatú szeretetből sem -  a 
régi, rozoga csillár helyett, ami stílusban a templomhoz illesz
kedik, egy új, „díszesebbet" venni. Vannak szakembereink, akik 
tanácsaikkal segíthetnek, ha kell, a restaurálási feladatokban is.

Vigyázzunk szakrális tereink belső spirituális tisztaságára, 
mert a belehelyezett tárgyak, képek, díszek is hatnak, beszél
nek, gondolatébresztő elmélyülésre késztetnek vagy megzavar
nak!

2000-ben a Magyar Tudomány Napja alkalmából az Evangé
likus Hittudományi Egyetemen elhangzott nagyszerű előadá
sok egyikét Jeleníts István piarista professzor tartotta a látás, a 
szem művészetének fontosságáról: „A Szentben való részese
dés egyik eszköze lehet a művészet. Ezért kell hangsúlyoznunk, 
hogy az egyházaknak esztétikai szerepe is van. Az egyház bűnt 
követ el, ha a művészeteket nem veszi nagyon komolyan!" Paul 
Tillich, protestáns teológusnak a szentről és profánról írott gon
dolataira épített az előadásban, aki szerint Isten létünk alapja 
és mindannak alapja, ami létünkből fakad, így a kultúrának is. 
Jézus sorsa, műve, születése és halála illusztrálja leginkább, 
hogy a „profánba vert fészket a szent”. Vagyis az ember a leg
profánabb tapasztalataival, azokon keresztül is találkozhat a 
Szenttel, az istenivel.

A protestáns gondolkodást gyakran és érezhetően kísérti a 
puritán hagyomány. Az isteni kinyilatkoztatásnak a középpon
ti tere, szinte kizárólagosan a „sola Scriptura”. A humánum, az 
ember többféle talentuma azonban Isten ajándéka, használatra, 
gazdagodásra, továbbadásra adatott. A művészetek a Szentben 
való részesedés eszközei lehetnek, és az anyagokhoz kötött 
képzőművészeti, iparművészeti alkotásoknak közvetítő szere
pük van. Az esztétikai szempontok figyelembe vétele most a je
lenben még fontosabb, amikor új közösségi tereket, templomo
kat építünk, végre építhetünk, tatarozunk.

Oltárt, szószéket díszítők a textíliák, több kötöttséggel ké
szülnek. Az egyházi esztendő ünnepkörei felosztása alapján fe
hér, zöld, lila, piros és fekete színek a meghatározók, a díszíté



sek pedig jelképek. Itt érdemes megemlíteni, hogy a hagyomány 
legnemesebb értelemben vett felhasználása nagyon fontos 
szempont. A tájegység népművészetére, hagyományaira gondo
lok. Ezt a templom belső stílusához illesztve lehet alkalmazni, 
felhasználni. Ehhez létezik szakmai tanácsadás is.

Oltárképeinkről -  a meglévőkről most nem kívánok szólni -  
ez komolyabb, szakértői felmérést, elemzést igényel. A kortárs 
építőművészet gyakorlatában az oltár fölött az egyszerű vagy 
ácsolt szerkezetű keresztet alkalmazzák leggyakrabban. Feltét
lenül jobb megoldás, nemcsak tartalmilag, de esztétikai szem
pontból is, mert a magas művészet és a vallásos képek messze 
eltávolodtak egymástól. Sok jel mutat arra, hogy az elmúlt hu
szadik században szakadás történt.

A hagyományos értelemben vett képzőművészet (festészet, 
szobrászat), miután az egyházi mecenatúra, a megrendelések 
megszűntek, az új művek legyenek bár mélyen keresztyén ihle- 
tésűek, nem templombelsőbe készülnek. Természetesen ma is 
vannak olyan kiváló művészek, akik örömmel vállalnák a fel
adatot, őket azonban nemigen szokták felkérni. A kortárs mű
vészet a szellemtörténet sokszínű vetülete. A képzőművészeti 
alkotás tartalma azonos a formájával, „a tartalom formává lé
nyegül”, írta Fülep Lajos művészettörténész, református lelkész. 
Fontos tehát figyelni arra, hogy jó művek kerüljenek temploma
inkba!

A szövött falikárpitok évszázadokig belső terek díszítésére 
készültek. Bibliai és világi témájú művek egyaránt megtalálha
tók közöttük, ma már leginkább a múzeumok reprezentatív,

féltve őrzött darabjaiként. Magyarország jelentős kárpitgyűjte
ménye sajnos áldozatul esett a második világháborúnak, vagy 
nyugatra, vagy keletre vitték, megsérültek, feldarabolták azo
kat. Németalföld, Franciaország híres manufaktúráiban készül
tek korábban ezek a lassan előállítható, értékes darabok, jobbá
ra férfiak szőtték. Magyarországon nem volt előzménye ennek 
a műfajnak, a 19-20. században élő néhány nagy mester nevé
hez fűződik hazai szemléletű, egyetemesen is kiemelkedő, új 
szellemiségű kárpitjaink megjelenése. Megemlíthetjük Ferenczy 
Noémi, Rippl-Rónai József, Vaszary János műveit és a gödöllői 
művésztelep alkotóit.

A huszadik század végére a magyar gobelinművészet új len
dületet kapott, nehéz, lassú előállíthatósága ellenére sok fiatal 
művész választotta kifejezési eszközének. Ezzel a művészettel 
foglalkozom én is. A szövés évszázadok alatt elért fejlettsége, 
eszköztára, amivel minden megidézhető, engem is rabul ejtett. 
Néhány külföldi szakrális megbízás után első magyar egyházi 
megbízásom a balatonfüredi evangélikus templom oltárképe 
volt. Szavakkal nem körülírható belső feszültség előzte meg a 
tervező munkát. A rendelkezésünkre álló eszközökkel vajon le
het-e, tudunk-e üzenetet közvetíteni? Ahol élünk, itt a Kárpát
medencében mire kell a huszadik század végén az emberek, a 
templomba járó emberek figyelmét irányítani, mi az, amit ma 
nem veszünk észre?

Van miért hálát adni, ne felejtsünk el örülni is, ez volt az üze
net: „Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!" (Zsolt 
136,1).

Könyvajánló
GYÜLEKEZETPEDAGÓG1A1 FÜZETEK 4.

Biztos, védett kikötő
A szent és a profán korunk egyházművészetének tükrében 
200 old. • kartonált • 150x222 mm • 1560,- Ft

BODROG MIKLÓS

Válogatott zsoltárok
108 old. • kötött • 124x183 mm • 750,- Ft

A bibliafordításnál nem mindig érvényesülhet, hogy a Biblia költői műfajú részeinek az eredeti szöveg műfajá
nak megfelelő fordítása szülessen. Különösen nehéz ez a zsoltárok tekintetében -  hiszen sok évszázados imád
ságokról, Istent dicsőítő hálaénekekről van szó, amelyek a „belső szoba" csendjében, vagy nagyon is viharos 
zaklatottságában születtek. Bodrog Miklós arra vállalkozott, hogy elsődlegesen a költői műfordítás szempont
jait érvényesítse, amikor hozzányúlt az eredeti szövegekhez.
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Egyházi világhíradó
2001. április 15. -  2001.jú n iu s 30.

Az Egyházi Világhíradónak ezzel a számával búcsúzom ökumenikus hírszolgálatunk olvasóitól. Nyugdíjas éveim 
kezdetén, több m int egy évtizede, korábbi genfi ökumenikus szolgálatom folytatásaként örömmel és hálával vál
laltam ennek a feladatnak havonként felelősségét. Benne igazán kitárult személyes életünk szűk horizontja: Isten 
Szemléikének hatalm a és ereje Krisztus egyháza és a terem tett világ életében.
„Ars longa, vita brevis.” Földi életünk gyors m úlása és egy m ásik még be nem fejezett feladat m iatt -  dogmatikai 
munkám második részének elkészítése érdekében -  nehéz szívvel veszek búcsút életemnek ettől az annyi örömöt 
és gazdagodást jelentő szolgálatától.
Megköszönöm hazai egyházunk és a külföldi egyházi szervezetek minden segítségét, a jó szót és imádságot olva
sóim részéről az elmúlt években. És örömmel adom át az ökumenikus hírszolgálat „stafétabotját” a Lelkipásztor 
hasábjain dr. Hafenscher Károly testvéremnek, aki ennek a m unkaterületnek ismert és kiváló művelője, és kéré
semre örömmel vállalta a m unka folytatását.
Maradjon velünk Isten kegyelme az új keresztyén évezred útján, hogy az egész terem tett világ és az egész keresz- 
tyénség életére figyelve, örömmel és reménységgel végezhessük a reánk bízott szolgálatot ebben a gyorsan múló 
földi világban!

(A híranyag lezárása: 2001. június 30.)

EGYHÁZI VILÁGSZERVEZETEK

Egyházak V ilág tanácsa

A világszervezetfőtitkára az ökum enikus 
mozgalom mai helyzetéről 
Dr. Konrad Raiser főtitkár kritikus nyilat
kozatban szólt arról, hogy az ökumeni
kus mozgalomban sokan csupán a római 
katolikus egyházhoz való közeledésre 
koncentrálnak.

Bár kétségtelenül vannak feszültségek 
a keleti ortodox egyházak és a reformáció 
egyházai között az Egyházak Világtaná
csában, egy pillanatra sem szabad elfe
lejtenünk, hogy az ortodox egyházaknak 
milyen fontos szerepük van már 1920 
óta a keresztyén egységmozgalomban. 
Ennek a közeledésnek a jelentősége vár
hatóan még nagyobb lesz az ökumenikus 
mozgalmon belül a következő évtizedek
ben.

(epd-w)

A világ egyházainak közös húsvéti ünne
pe az új évezred kezdetén

Az Egyházak Világtanácsa genfi nyilat
kozatában az új évezred első nagy ajándé
kaként üdvözölte, hogy idén m ind a nyu
g a ti és reformációi egyházak, m ind a keleti 
ortodox keresztyénség egyszerre ünnepel
hették meg húsvét kettős ünnepét.

Ismeretes, hogy a keleti julianusi és a 
nyugati, gregoriánus egyházi időszámítás 
eltérése miatt a világ egyházai eddig álta
lában eltérő dátumokkal ünnepelték Krisz
tus feltámadását. Ebben az esztendőben 
húsvét dátuma a kétféle egyházi időszámí
tás ellenére egybeesett. Ugyanaz az egybe
esés ismétlődik meg majd a 2004., 2007., 
2011., 2014. és 2017. esztendőkben is.

Ezért tovább tartanak a megbeszélések 
a keleti és a nyugati egyházak között a kö
zös húsvéti dátumról, és erős reménység 
van arra vonatkozóan, hogy rövidesen si
kerül majd megegyezésre jutni ebben a so
kat vitatott ökumenikus kérdésben.

(ENI -  epd-w)

Az Egyházak Világtanácsa és a klímavál
tozás a Földön
Az ökumenikus világszervezet -  342 pro
testáns, ortodox és anglikán tagegyháza 
nevében -  felhívást intézett genfi köz
pontjából a világ ipari államainak vezető
ihez.

Ebben fölszólítja őket arra, hogy kivétel 
nélkül vállalják a Kyotoban aláírt közös 
megegyezés tényleges végrehajtását az em
beriség védelmében. A Kyotoi Egyezmény
nek a legnagyobb ipari gázkibocsátó Ame
rikai Egyesült Államok kormánya részéről 
történt elutasítása súlyosan sérti közösfe
lelősségünket az emberiség jövőjéért és Is
ten teremtett világa megőrzéséért -  hang
zik a Világtanács genfi fölhívásában.

(epd-w)

E vangélikus V ilágszövetség

Genfi fe lh ívá s a fa ji  és minden másfajta 
diszkrimináció ellen, Istentől kapott embe
ri méltóságunk védelmében
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Az Emberi Jogok Nemzetközi Napja előtt 
a Világszövetség genfi központja felhívta 
a világ evangélikus egyházait: tartsanak 
önvizsgálatot, nem esnek-e maguk is sok
szor a faji, vallási, kulturális, nemek sze
rinti és számos másfajta megkülönbözte
tés bűnébe társadalmainkban. Közös ke
resztyén Jeladatunk, hogy az egyenlő em
beri jogok m inderjajta m egtagadásával 
szemben vállaljuk a küzdelm et Isten aka
rata szerint. Ezzel a felhívással a Világ- 
szövetség segíteni kívánja az Egyesült 
Nemzetek szeptemberre, a dél-afrikai Dúr
bán városában összehívott világkonferen
ciáját.

(LWI de)

Európa kisebbségi evangélikus egyházai 
tanácskoztak Rómában 
Március elején Európa evangélikus kisebb
ségi egyházainak 25 delegátusa volt Itália 
kis evangélikus egyházának a vendége. Ta
nácskozásuk fő témája ez volt: „Egyház -  
állam -  társadalom az egyesülő Európában 
a kisebbségi egyházak perspektívájából”. A 
konzultáció résztvevői találkoztak a Pápai 
Egység Titkárság vezetőivel is, majd Walter 
Kasper bíboros és Harmati Béla püspök 
szolgálatával ökumenikus istentiszteleten 
vettek részt a Vatikánban.

A z Evangélikus és R jorm átus Világszö
vetség M unkabizottsága a tagegyházak 
közeledéséről
A két világszövetség már több évtizede foly
tat tanácskozásokat a két testvéregyház és 
világszervezeteik közeledéséről. A EVSZ- 
RVSZ Dialógus Bizottsága utoljára 1998- 
ban Budapesten tartotta záróülését és hív- 
t$ fel a két testvéregyházat a „teljes egy
házközösség” (communio) világméretű ejo- 
gadására. Egy új, közös EVSZ-RVSZ Mun
kabizottság ezzel a céllal két évvel ezelőtt 
alakult, és ezen a tavaszon, a brazíliai Cam- 
pinas városában tartott tanácskozást. „Di
namikus találkozásaink vannak, és állan
dóan növekszik az együttműködés a két 
világszövetség között" -  jelentette ki Setri 
Nyomi, a Református Világszövetség új, 
afrikai főtitkára.

(RNA Update)

V atikán

Lehet-e a pápa „a keresztyén egyházak szó
szólója”?
Széles körű vitát váltott ki Johannes Fried- 
rich bajor evangélikus püspök márciusi fel
szólalása a Bajor Evangélikus Tartományi

Egyház zsinati ülésén. A püspök, a német  
evangélikusok „Catholica”-megbízottja,  
felvetette annak a kérdésnek a megvitatá-  
sát: „Nem lehetne-e a pápa m int Róma 
püspöke bizonyos világkérdésekben „min
den keresztyén szószólója"? Ennek a felté
tele lenne azonban a közös megegyezés 
mellett a pápai csalatkozhatatlanság dog
májáról való lemondása is.

Bár a zsinat többsége támogatta Fried- 
rich püspök javaslatát, a német evangéli
kus tartományi egyházak kétkedéssel nyi
latkoztak egy ilyen vita jelenlegi kilátásai
ról. Kritikus módon szólt a javaslatról 
Christian Krause püspök, az Evangélikus 
Világszövetség elnöke is. Szerinte egy ilyen 
témájú vita „belső német ügy" lenne, mivel 
ott a protestánsok és a katolikusok lélek- 
száma egyensúlyban van. Ez a vita azon
ban aligha foglalkoztatná a többi egyházat 
a világ többi országában.

Walter Kasper bíboros, a Vatikán Keresz
tyén Egység Tanácsának új vezetője Stutt
gartban egy közös ökumenikus istentisz
teleten viszont kijelentette: a pápai tiszt
ség a keresztyén egység munkálásának 
jelentős eszköze lehetne. Szerinte egyik 
egyház sem mondhat le történelmi öröksé
géről, és az ökumenikus egységnek „egy
ségnek kellene lennie a sokféleségben és 
sokféleségnek az egységben”. Az ökume
nikus mozgalom II. János Pál pápa szerint 
is visszafordíthatatlan folyamat, még ha 
nem is jelent egyszerre nagy változásokat, 
de bizonyos előrelépéseket hoz magával a 
jövőben.

(LWI de -  epd-w)

II. János Pál újabb állásfoglalásai a „Domi- 
nus lesus" vatikáni teológiai nyilatkozat
ról
A német bíborosokhoz és püspökökhöz inté
ze tt levelében a pápa felhívta a katolikusok 
vezetőit, hogy a többi egyházzal folytatott 
párbeszédüket a „Dominus lesus” teológi
ai nyilatkozat „szilárd alapján" folytassák. 
Sajnálattal említi a levélben azokat a „vis
szaéléseket", amelyek az ökumenikus 
mozgalomban jelentkeznek. Ide sorolta a 
katolikusok és a protestánsok közös úrva
csoravételét is. Ugyanakkor II. János Pál a 
Vatikánban együtt fogadta a német kato
likus és evangélikus teológusok munka- 
közösségének 40 tagját, KariLehmann bí
boros és H artm ut Löwe evangélikus püs
pök vezetésével. Ez alkalommal a meg- 
igazulás tanításáról kiadott Közös Nyilat
kozatot „ökumenikus mérföldkőnek" ne
vezte. A különböző felekezetek keresz

tyénéi többé nem ellenségek és idegenek 
egymással szemben. Kifejezte azt a re
ménységét is, hogy a pápai tisztség olyan 
formája valósulhat meg a jövőben, amely 
egyformán elfogadható lehet a katoliku
sok és az evangélikusok számára is.

XXIII. János pápa holttestének áthelyezése 
a Szent Péter dómba -  a szenttéavatás 
előjele?
Világszerte feltűnést keltett az a hír, hogy 
az 1963-ban, röviddel a II. Vatikáni Zsi
nat megnyitása után meghalt „ökumeni
kus pápa”, XXIII. János holttestének a 
Szent Péter székesegyházba való áthelye
zésekor az ezzel megbízott testület Ange- 
lo Sodano bíborossal együtt megállapítot
ta: a nagy pápa holtestét teljes épségben 
találták. A római katolikus egyházban eb
ben világszerte a nemrég boldoggá ava
tott pápa közeli szentté avatásának jelét 
látják.

(MD)

A VILÁG EGYHÁZAI

N ém etország

A bioetika kérdései változatlanul előtérben 
Már előzőleg is hírt adtunk (EVH XII. 3- 
4. szám) a két nagy német egyház veze
tőinek közös etikai állásfoglalásáról a 
bioetika, a klónozás, a génmanipuláció 
és az eutha-názia  ma világszerte vitatott 
kérdéseiben.

Március elején a Német Evangélikus 
Egyház (VELKD) püspökeinek konjerenáá- 

já n  újból előtérben állt ez a témakör. A 
német evangélikus püspökök egyhangú 
határozatukkal elítélték és elutasították 
„mindazokat a praktikákat, amelyek a 
megnemszületett embriót tetszés szerint 
manipulálható tárgyként kezelik", ide tar
tozik a püspökök szerint az embriók min
den más célú felhasználása, mint a klóno
zás, vagy a születés előtti korlátlan génse
bészet és a terhesség ilyen okból történő 
megszakítása is.

K. L. Kohlwage püspök (Lübeck) a kon
ferenciát követő sajtótájékoztatón kijelen
tette: „Az egyházaknak a szekularizált 
társadalomban nem csupán az élet vallá
si dimenzióival, hitünk kérdéseivel kell 
foglalkozniuk. Igen fontos, hogy megszó
laljanak az etika kérdéseiben is. Még ak
kor is, ha ezekben a kérdésekben a tör
vényadó állam illetékes vagy a döntés Jele- 
lőssége az egyes embereken van!"

(epd-w -  VELKD)
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A teológus hallgatók szám ának csökkené
se Németországban
A Német Protestáns Egyházszövetség (EKD) 
központi hivatalának jelentése szerint az 
utóbbi évek során visszaesett a protestáns 
teológiai hallgatók szám a. Míg a nyolcva
nas évek közepén még 11 ezer fiatal ké
szült fel a lelkészi hivatásra, és a teológi
ai stúdiumra jelentkezők száma 1995- 
ben is még 738 volt, addig 2000-ben már 
csak 354 elsőéves hallgatót jegyeztek be 
a teológiai stúdiumra. Az egyes tartom á
nyi egyházakban a helyzet természete
sen nagyon különböző, de ez a visszaesés 
akkor is veszélyt jelent, ha ennek egyik 
oka a teológiai diplomát szerzett, de sok
szor évekig az egyházi szolgálatra várók 
száma.

AVELKD vezető püspöke, H. Ch. Knuth 
kijelentette: „Rövid időn belül a lelkészi 
utánpótlás területén súlyos hiánnyal kell 
számolnunk... Az egyháznak nincs jövő
je a teológiai utánpótlás nélkül".

(VELKD Information -  MD)

Istentiszteleti szolgálat a mobiltelefonon á t 
Egészen újszerű liturgikus szolgálatról 
adott hírt a német protestáns sajtószolgá
lat (epd). Hannover evangélikus ifjúsági 
lelkészének szervezésében egyetlen napon, 
május 3-án 1400 mobiltelefon tulajdonosa 
kapott 160 betűből álló SMS-üzenetet. En
nek a „rövid üzenetnek" néhány bibliai 
ige, rövid imádság és áldó szavak voltak a 
részei. Hasonló „liturgikus szolgálat" le
hetséges az internet világhálóján is. Egy 
hasonló németországi akció során száz
ezernél több ilyen üzenet került fel az 
elektronikus világhálóra.

(epd-w)

Gerhardt Pál -  jubileum  
Gehardt Pál -  Luther mellett a legismertebb 
evangélikus egyházi énekköltőnk -  halá
lának 325. évfordulóját ünnepük Néme
tországban. A 17. században élt barokk 
egyházi énekköltők legnagyobb részét már 
régen elfelejtették. Gerhardt Pál (1607- 
1676) énekei közül 21 található meg mai 
magyar evangélikus énekeskönyvünkben. 
Ezek a legtöbbet énekelt istentiszteleti 
himnuszaink közé tartoznak (Ó, fő, vérző 
sebekkel, Hogyne dicsérném az Istent, 
Mint fogadjalak Téged stb.). Élete szenve
désekkel teljes volt. Énekeinek nagyobb ré
sze mégis hálaadás és Isten dicsőítése az 
ínségben, a próbatételek között és a gyász
ban.

(ZZ -  epd-w)

É szak -íro rszág

A Leuenbergi Egyházközösség nagygyűlé
se Belfastban
Az észak-ír főváros egyetemén tartotta nagy
gyűlését június 19-25. között a „reformáció 
gyökerű" (evangélikus, református, uniált, 
huszita, cseh-testvérek, valdens és metodis
ta) tagegyházak „egyházközössége" (com- 
munio). Az 1973-ban megalakult egyház- 
közösségnek jelenleg 103 tagegyháza van. 
Nagyrészük európai egyház, de a Leuenber
g i Egyházközösség tagja 5 dél-amerikai, 
német gyökerű protestáns egyház is. Ezek 
az egyházak egymással tejes szószék- és ol
tárközösségben vannak, elismerik egymás 
lelkészi szolgálatát is. Emellett állandó teo
lógiai dialógustfolytatnak a köztük meglé
vő teológiai különbségekben való megegye
zés céljával. A belfasti nagygyűlésfőtém ája 
ez volt: „Kiengesztelődött egyházközösség 
-  a reformáció egyházainak megbízatása 
Európában”. A legfontosabb részlettémák 
ezek voltak: törvény és evangélium -  az 
egyház és az állam, nép és nemzet viszo
nya -  hogyan szólaljanak meg a reformáció 
egyházai Európa mai kérdéseiben.

(LWI de -  MD)

D ánia

A Dán Evangélikus Egyház is csatlako
zo tt a Leuenbergi Közösséghez 
Hosszú ideig tartó együttműködés után, 
28 évet követően Dánia 4,5 millió lélek
számú evangélikus egyháza is követte a 
többi skandináv testvéregyházat, és hiva
talosan is csatlakozott a Leuenbergi Egy
házközösséghez. A csatlakozást ünneplő 
istentiszteleten májusban részt vettek az 
Evangélikus Világszövetség és a többi 
skandináv egyház delegátusai, valamint a 
dániai római katolikus, református és me
todista gyülekezetek képviselői is.

(LWI de)

F ranc iao rszág

Taizé Testvérközösségének ökum enikus if
jú sá g i találkozója lesz Budapesten 
A Taizé-i Testvérközösség idei nagy ökume
nikus ifjúsági találkozóját december 28. -  
január 1. között Budapestre hívták össze. 
Ezúttal is több tízezer keresztyén fiatalt vár
nak egész Európából fővárosunkba. A Bar
celonában tartott, legutóbbi találkozáson 
80 ezer római katolikus és protestáns fiatal 
vett részt. A Testvérközösség 1940-ben ala
kult meg a francia Taizében, és ifjúsági ta

lálkozói egyre több fiatalt gyűjtenek össze 
az évforduló napjaiban.

Szlovénia

Evangélikus püspökválasztás Szlovéniában 
A szlovéniai evangélikus egyház zsinata 
Géza Ernisa eddigi szeniort püspökké vá
lasztotta. Beiktatását július 1-jén tartot
ták Muraszombatban. A kis lélekszámú 
egyháznak 19 ezer gyülekezeti tagja van, 
és szoros kapcsolatokat tart fönn hazai 
egyházunkkal. Az Evangélikus Világszö
vetségnek is tagegyháza 1952 óta.

(LWI de)

O roszország

Ortodox egyházi adó bevezetése Oroszor
szágban?
A Moszkvai Ortodox Patriarchátus külügyi 
hivatalának vezetője, Kyrill metropolita 
legutóbb több interjúban is azt javasolta: 
az orosz kormány -  a német adó-modellt 
követve -  vezesse be Oroszországban is az 
állami adóbevétel egy részének átutalását 
az egyház közérdekű szociális-társadalmi 
tevékenységének támogatása céljával. A 
metropolita nyilatkozata hangsúlyozta, 
hogy nem adóemelést kíván, és nem is azt 
javasolja, hogy az állam a nem-hívők adó- 
befizetéséből utaljon át az egyház közhasz
nú társadalmi tevékenységére anyagi segít
séget. Ilyen szociális tevékenységet folytató 
más egyházak és vallási közösségek is (zsi
dó, iszlám és buddhista szervezetek) kapja
nak hasonló segítséget. Az indoklás szerint 
ezzel az állam csak kárpótlást adna a szov
jet uralom alatt elkobzott egyházi és vallá
si javakért. A javaslat élénk vitát váltott ki 
az állami szervek és a többi egyházak és 
vallási közösségek részéről. Az orosz parla
ment egyik vezetője óvatosan elismerte a 
javaslat jogosságát: „Természetesen nem 
ma, de a jövőben elkerülhetetlen lesz ez az 
egyházi adótámogatás. De feltétlenül bizto
sítani kell azt, hogy ez az állam polgárai ré
széről önkéntes alapon történjék, és ateis
tákat ne kötelezzenek vallási szervezetek 
anyagi támogatására.”

(ENI)

Szentföld

„Amíg nincs béke Jeruzsálemben, nincs 
béke a világban sem!"
Az Evangélikus Világszövetség főtitkára, dr. 
lshmael Noko márciusban újabb levelet in-
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tézett Sharon izraeli miniszterelnökhöz, 
kérve ó't a béketárgyalások felújítására és a 
véres közel-keleti konfliktus békés megol
dásának előkészítésére. Mivel Izrael ál
lam mind katonailag, mind gazdaságilag 
a sokszorta erősebb fél a Szentföldön, er
re sokkal nagyobb a lehetősége is -  írja 
levelében. „Az erőszakból semmilyen tar
tós béke nem jöhet létre", a kollektív meg
büntetés pedig ártatlanokat is sújt, és csak 
fokozza a végzetes veszélyeket. A véres 
palesztin-izraeli konfliktus középpontjá
ban Jeruzsálem kérdése áll. Az Evangéli
kus Világszövetség változatlanul azt ja
vasolja: Jeruzsálem legyen valóban „két 
nép és három vallás szent városa”.

Részletes és megrázó beszámolót közöl a 
Szentföld mai helyzetéről a feitzeichen" 
német protestáns havi folyóirat húsvéti szá
ma is.

A m erikai E gyesült Á llam ok

Egyházak kritikája a kormánynak a Kyotoi 
Egyezmény aláírásának elutasítása m iatt 
Nemcsak Európában, hanem az Egyesült 
Államokban is éles kritikát gyakoroltak je
lentős egyházi szervezetek és egyházi ve
zetők az új amerikai kormánynak a Kyotoi 
Egyezmény megvalósítását elutasító dön
tése miatt.

Az USA vezető ökumenikus testülete , 
az Egyházak Nem zeti Tanácsa (NCC) hat 
egyházi vezető aláírásával március végén 
levelet intézett Bush elnökhöz, és találko
zást kért tőle erről a döntésről. A levél 
szerint „a globális felmelegedés előre lát
ható következményei az emberiség leg
szegényebb és ezért legsebezhetőbb népe
it sújtják; ezért etikailag elfogadhatatla
nok. Az Egyesült Államok erkölcsi felelős
sége, hogy vezesse, de ugyanakkor szol
gálja is a világ népeit". Az International 
Héráid Tribüné amerikai világlap szerint 
az Egyesült Államok termeli a káros és 
veszélyes ipari gázok 25 százalékát, 
ugyanakkor a lakossága csak az emberi
ség 4 százalékát képviseli.

(ENI)

Irán

Fordulat az iszlám és a keresztyénség vi
szonyában?
Christoph Schönbom bécsi bíboros-érsek egy
házi delegáció élén látogatást tett Irán vallási 
és állami vezetőinél. Ez volt 1980 óta a leg
magasabb szintű keresztyén egyházi küldött
ség látogatása Irán fővárosában. Az ötnapos 
látogatást követően Johannes Marté, a Pro 
Oriente bécsi székhelyű ökumenikus szövet
ség katolikus elnöke, beszámolót tartott a de
legáció szívélyes fogadtatásáról. Eszerint 
Khameney ayatollah, Irán legfőbb vallási ve
zetője „szenzációs megbeszélésen” fogadta a 
magasrangú katolikus egyházi küldöttséget. 
Schönborn bíborost pedig előadás tartá
sára hívták meg Teherán híres Imám Sadr- 
egyetemén a keresztyénség szociális tanítá
sáról. A bíborosnak az volt a benyomása a lá
togatásról, hogy Irán legfőbb állami és vallá
si vezetői most erősen érdekeltek egy, a többi 
vallással és kultúrával tartandó párbeszéd 
iránt -  hangzott a nyilatkozatban.

Ind ia

A súlyos keresztyén-hindu feszü ltségek el
lenére készség a párbeszédre 
A legtöbb indiai keresztyén szervezet kétsé
gei és tiltakozása ellenére India Egyházai
nak Nemzeti Tanácsa (NCC) úgy döntött: 
kész a békés dialógusra a hindu vallási 
szervezetek képviselőivel. Ennek az lenne a 
célja, hogy segítse a félreértések megszün
tetését és a keresztyénellenes propaganda 
és támadások megállítását a hindu fanati
kus csoportok részéről. India 1 milliárdos 
lakosságának 82 százaléka a hindu vallás 
követője. A keresztyén egyházak részéről 
csak a legutóbbi hónapokban 400 hindu 
támadást jelentettek keresztyén templo
mok, intézmények és személyek ellen.

(ENI)

Kínai N ép k ö z tá rsaság

Keresztyén fa ta l  hívő halála a börtönben 
Az emberi jogok hongkongi központja ar

ról adott hírt, hogy egy 19 éves keresztyén 
fiatal halt meg Hunan tartomány egyik 
börtönében, akit egy illegális keresztyén 
gyülekezetben tartott rendőri razzia so
rán tartóztattak le. A keresztyénség en
nek ellenére -  hangzik a beszámolóban - 
olyan mértékben terjed ebben a tarto
mányban, hogy az állampárt tagjai „ke
resztyén lázról" beszélnek Kínának ebben 
a részében.

(Spotlight on China)

„Mao helyett Mária"
Ezzel az érdekes címmel közöl részletes 
beszámolót a „Zeitzeichen" német egyhá
zi folyóirat legújabb száma a keresztyén 
művészet népszerűségétől és terjedéséről 
a szárazföldi Kínában. „Az állami ellenőr
zés dacára virágzik a keresztyénség a Kí
nai Népköztársaságban. A reformáció 
egyházainak lélekszáma óvatos becslések 
szerint is évente egy millióval növekszik, 
Ezért beszélnek sokan »keresztyén láz- 
ról«, amely már a művészet köreit is elér
ni látszik” -  írja a legelterjedtebb német 
protestáns folyóirat.

(ZZ)

E tiópia

Növekszik a nők szerepe a Mekane Yesous 
Egyházban
A 3,4 milliós lélekszámú, ezzel a legna
gyobb afrikai evangélikus egyházban egy
re nagyobb szerephez jutnak a nők, akik 
eddig -  Afrika más egyházaihoz hasonló
an -  háttérben voltak az egyházak életé
ben. Az év elején tartott országos közgyű
lésen Ydessa Daba, a Mekane Yesous Egy
ház távozó elnöke kiemelte annak rendkí
vüli jelentőségét, hogy 2000-ben -  az afri
kai egyház történetében legelőször -  két 
lelkésznőt szenteltek fel. Az egyház min
den tevékenységi területén növelni kell a 
nők részvételét -  mondta búcsúzó beszé
dében. Egyébként az etiópiai evangélikus 
egyház áll 766 ezer új gyülekezeti taggal 
az első helyen a növekedésben a világ 
evangélikus egyházai között.

(LW1 de)



Pályázati felhívások
A Weltler család kezdeményezésére a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Presbitériuma Weltler Ödön születésének kö
zelgő 90. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet tudományos dolgozat készítésére.

A pályázat célja a lutheri teológia jobb megismerése és megismertetése.
A pályázónak „A theologia crucis és a lelkigondozó szolgálata" címmel kell elkészítenie 30-50 oldal terjedelmű dolgozatát. (Iro

dalom: Luther: Heidelbergi disputáció, Loewenich: Theologia crucis stb.)
A pályázat nyitott.
A jeligés dolgozatokat a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalához kell beküldeni: Győr, Pf. 1639. 

9001.
A dolgozat beérkezési határideje: 2001. december 15.
A pályaműveket az egyházkerület elnöksége által felkért (szakértői) bizottság értékeli.
Eredményhirdetés: 2002. március 1.
A legjobb pályamű jutalmazására a Weltler család nettó 100.000 Ft-ot ajánlott fel. (A díj indokolt esetben megosztható.)

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Presbitériuma

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ö sztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a 2002/2003-as tanévre 
(rövidebb és hosszabb időtartamra) külföldi ösztöndíjas tanulmányokra teológiai tudományterületen.

A pályázathoz benyújtandó:
-Atervezett tanulmány leírása (tanulmányi terv)
-  Idegen nyelvi ismeret igazolása
-  A területileg illetékes püspök hozzájárulása
-  Szakmai ajánlás (2 db.)

Beküldési határidő: 2001. szeptem ber 27.
Cím: Dr. Szabó Lajos rektor, a MEE ösztöndíjbizottságának elnöke 
Evangélikus Hittudományi Egyetem 
1141 Budapest Rózsavölgyi köz 3.

BÁUNTNÉ KIS BEÁTA

A garamut hangja
Négy év Pápua Új-Guineában
194 old. • kartonált • 150x220 mm • 880,- Ft

A szerző és családja 1995-1999 között négy évet töltött a pápuák szigetvilágán, több mint 
13 000 kilométerre Magyarországtól. A könyvben kalandos úti beszámolót olvashatunk 
erről a négy évről. Megismerhetjük a szigeten lakó törzsek történetét, 20. századvégi hét
köznapjait, és azt, hogyan tudott élni közöttük, segíteni életkörülményeik javulásában 
egy keresztyén magyar család -  a vízgazdálkodási mérnök férj, az angoltanár feleség. A 
könyvet olvasva néha csodálkozunk, máskor már nem is tudunk mást tenni, mint nevetni 
a furcsa, sok tekintetben fájdalmasan ellentmondásos szigetvilág hétköznapjain. De ép
pen a sorok között lévő humor segít abban, hogy minden visszásság ellenére megszeres
sük ezt a távoli országot és lakóit -  úgy, ahogy minden viszontagság ellenére a négy évet 
közöttük élő magyar család megszerette.
Kalandos missziótörténet a 20. század végéről...
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FRENKL RÓBERT

Értékválasztási dilemmák*
Sajátos helyzetet jelent az előadás. Magam kevésbé vagyok otthon, 
durvábban fogalmazva alkalmatlannak is vagyok nyilvánítható, 
hogy a gondokról szóljak, amelyekben a pedagógusok otthonosak. 
Ők viszont elbújhatnak szakmájuk sáncai mögé, ismereteket kell 
megtanítsanak, a többi nem az ő gondjuk, elég a saját bajuk.

Kölcsönösen ki kell jönnünk ebbó'l a helyzetből, hogy szót 
érthessünk. Amikor megtudtam a konferencia fő témáját és a 
felkérést, hogy tartsak előadást, rögtön a konfliktusokra, az ér
tékválasztás dilemmáira asszociáltam. Ezek megoldási lehető
ségei adják az izgalmat, van-e egyáltalán megoldás. Az érték 
pozitív tartalmat jelent. Az egyházban is, a társadalomban is, a 
családokban is. Ismert a családokban a hárítás -  és ezzel máris 
az első dilemmához érkeztünk el - , „a mi családunkban ez nem 
fordulhat elő, nálunk ilyen nincs". Azután, ha nem megy tovább 
a hárítás, elkerülhetetlen a szembesülés, jön az összeomlás, 
nincs stratégia a válságkezelésre.

Minden nemzedéknek meg kell vívnia a harcot az értékválasztás 
terén. Mindig úgy látszik, éppen sajátosan nehéz a helyzet. Mindig 
nehéz. Ma az információrobbanás, a tömegkommunikáció adja a 
sajátosságokat. De ma is az örök kérdésekre kell választ adni, 
értékorientáltan, vagy szilárd támasz nélkül sodródva.

Két csomópont körül sűrűsödnek a serdülőkor értékkonfliktusai, 
a hivatás és a szerelem, a párválasztás körül. Rögtön egy örök érték 
mint mai konfliktusforrás, jelezve a változásokat, a gondokat: a 
hűség. Régen hivatásban is, párválasztásban is alapérték volt.

Közismert a mintaadás jelentősége az értékközvetítésben. 
Korábban a foglalkozásában hűséges, életét akár egy munka
helyen leélő polgár volt a minta. Ma azt hallják a fiatalok, hogy 
öt évente váltani kell. Régen a holtomiglan-holtodiglan volt az 
etalon, ma a házastárs lecserélése egy idő után szinte konven
cionálisán jelenik meg a társadalomban. Régen a hűség mellett 
a tehervállalás is alapérték volt, ma az a sikeres, aki minél 
kisebb erőfeszítéssel jut minél messzebbre.

De ma is vannak értékek és vannak minták. Mindig van szülői, 
pedagógusi, társadalmi minta. Alapigazság, hogy csak olyan értéket 
tudunk hitelesen közvetíteni, amiben hiszünk és amit követünk.

A fiatalok érzékenyek a mintákra és az irántuk támasztott 
igényekre. A közoktatás csapdája, hogy szorgalmat, maga
tartást, vagy tudást preferál-e. Fontos a magatartás is, de ha a 
lojalitás, súlyosabban fogalmazva a konformizmus, a megalku
vás érdemi tudás nélkül is a pedagógus elismerését vívja ki -  ez *

* A 2001. évi evangélikus pedagógus konferencián tartott előadás rövidített, 
szerkesztett változata.

a könnyebb út - , szemben a tudásért olykor az ütközést is vál
laló, küzdő diák megbecsülésével, akkor nem válhat a közösség 
igazi értékorientált műhellyé.

„Ki vagyok én?” „Mi a dolgom a világban?" -  ezekre a kérdé
sekre keresik a serdülők a választ.

Ebben a folyamatban, amikor az emberré válás, a humán 
szocializáció kapcsán különösen érzékeny a lélek, jelentkeznek 
az apró, örök, akár megmosolyogtató konfliktusok és az igazi 
mély dilemmák, feszültségek.

„Senki sem ért meg", „csúnya vagyok”, „nyiszlett vagyok’’, - 
a testi-lelki énkép banális konfliktusai. A diákszerelem, a talál
tam egy barátot, találtam valakit, aki megért, elfogad olyannak 
amilyen vagyok -  az első érzelmi kiútkeresés a konfliktusból.

A mélyebb, nehezebben kezelhető konfliktusok a családból ered
nek. Ilyenek a feszültségek a családban és az igazi krízis, a válás. 
Összeomlása annak a közösségnek, amely a biztonságot, a stabil
itást jelentette. Érzékenyek a fiatalok a vélt, vagy valódi igazságta
lanságokra, iskolában és családban. Konfliktusforrás a csalódás a 
barátban, csalódás a szerelemben. Fontos a serdülőknek, hogy 
megfeleljenek másoknak és különö-sen a maguk elé tűzött felada
toknak. Nehezen emészthetők a kudarcok.

Súlyos, nehezen kezelhető válsághelyzetet teremtenek a 
szülőkkel kapcsolatos váratlan terhek. Ilyenek a szeretett szülő 
megbetegedése, de ilyen a társadalmi helyzetének a romlása, 
így munkanélkülivé válása is.

A pedagógusoknak kulcsszerepük lehet a fiatalok humán szo- 
cializálódásában, sajátosan a válságkezelésben, ha képesek saját 
pedagógiai feladatukon túl a mentálhigiénés megközelítésre is. 
Ez valójában minden humán pályán -  orvos, ügyvéd, lelkész... - 
természetes igény. A különböző szakemberek saját szakmai 
teendőiken túl vegyék észre páciensükben, kliensükben, hívükben, 
tanítványukban a segítségre szoruló embert, és legyenek képesek 
segíteni. Ehhez az is kell, hogy saját kríziseikben legyenek nyi
tottak a segítség elfogadására.

A vízválasztó az értékorientált megközelítés, mely arra irányul, 
hogy az emberi élet nagy kérdéseire, illetve a keletkező konflik
tusokra erkölcsi és érzelmi értékek -  tisztesség, hűség, szeretet, 
áldozatvállalás... -  talaján adjunk választ, ezek motiválják 
döntéseinket. A másik út a csak materiális „értékek”, a pénz elis
merése, az ennek megfelelő életvezetés.

Mindig van újrakezdés. Egyszerű példával a mentálhigiénésen 
képzett pedagógus képes észrevenni, hogy az addig jól teljesítő, 
megfelelő magatartású gyermek hanyaggá, rosszá vált, megváltozott 
magatartását családi konfliktus okozza. Nem büntetni, segíteni kell.



Az egyházi iskola célja a nyitott, befogadó szellemiségű, auto
nóm ember nevelése. Reménység, hogy egyedül az Istentől füg
gő, bele kapaszkodó lesz ez az autonómia.

Ma polarizálódnak a frontok. A gondokat élesen jelzi a szen
vedélybetegségek előretörése, többek között a drogprobléma súlyos
bodása az iskolában. Hitetlen pszichiáterek is tanítják, hogy a 
drog rabságából, ahonnan igazán nehéz a szabadulás, a megtérés, 
az Istenhez fordulás bizonyult a leghatásosabb menekülésnek. 
Vonatkozik ez még inkább a prevencióra.

Általában is elmondható az értékválasztási dilemmák, a humán 
szocializáció zavarai kapcsán, hogy a legfontosabb, senki ne 
legyen egyedül. A hit megtartó ereje is a közösségben érvényesül 
igazán.

A fiatal életkor, a testi-lelki harmonikus fejlődés szempontjából 
is kitüntetett jelentőségű a sport, a testkultúra. A növekedést, 
érést, a személyiségfejlődést, a testi-lelki egészséget segítő hatá
sok együtt -  és ami igen fontos, közösségben -  érvényesülnek 
azok életében, akik rendszeresen sportolnak. Az osztályközösség 
is alapegység, az iskolai szocializáció terepe.

Családok válsága még inkább hangsúlyozza az iskola jelen

tőségét. Ideális esetben család és iskola együttműködik a fiatalokért. 
Az alapkérdés a már a bevezetőben említett gondolkodásmód
ból adódik. Értékközvetítés, vállalva a konfliktuskezelést is, 
vagy hipokrita hárítása a gondoknak, elzárkózás a terhek vál
lalásától.

Végül szokás mondani, hogy vannak reménytelen esetek, 
akiken a legkiválóbb pedagógus sem tud segíteni, és vannak a 
másik oldalon olyan kiválóak, akiket elrontani sem lehet. Ne 
vitassuk ezt az állítást, elégedjünk meg azzal, hogy a túlnyomó 
többség mégiscsak a jellemző Gauss-elosztásban a harang alatt 
található. Sorsa nagymértékben rajtunk múlik. Kétségtelen, hogy 
az öröklött tulajdonságok és az ezekkel is összefüggő családi hát
tér meghatározóak. Mégis óriási a környezeti hatások, az ezek 
nyomán kialakított életvezetés, életmód jelentősége.

Kedvenc példám az öröklés jelentőségére, hogy igazi különbség, 
hogy valaki késsel a kezében, alkalmasan arra, hogy a kést ügye
sen forgassa, vagy ügyetlenül születik, rögtön megvágja az ujját, 
ha kés kerül a kezébe. De nem mindegy, hogy a késsel a kezükben 
születők mire használják majd az eszközt. Orvosok, hentesek, 
vagy gyilkosok lesznek-e. Jelentős különbség. Rajtunk múlik.

SZÉLL KÁLMÁN

Az ezredforduló kihívásai a bioetikában
Az etika a filozófia ága, amelynek kiindulópontja kezdetben az 
állatok legelőjének és az istállók rendje, később a városállamok 
viselkedési szabályai voltak. Leegyszerűsítve az etika azzal fog
lalkozik, hogy mi a jó  és a rossz, mely cselekedetek helyesek 
vagy helytelenek. Rendszeresen először Arisztotelész foglalkoz
ott vele, aki három etikai művet írt, közülük -  István királyhoz 
hasonlóan -  az egyiket fiának ajánlotta (Nikomakhoszi etika). 
Hipokratész, az „orvostudomány atyja" híres esküje sok ma is 
érvényes etikai elvet (titoktartás, a betegek érdekének elsőbb
sége, magzatelhajtás tilalma, rabszolgák meg nem különböz
tetett ellátása, a „nem ártani" elv stb.) tartalmazott. Az ószö
vetség-ben is számos etikai elvet találunk, amelyek közül ki
emelkedő a tízparancsolat, amely azóta is érvényes etikai nor
mákat nyújt. Ehhez jön a Jézus által főparancsolatnak kiemelt 
(Isten és az embertársak iránti) szeretet, amely az orvos-beteg 
viszonyt meghatározta. Az irgalmas samaritánius példabeszé
de szó szerint ma is érvényes. Ma sem tudunk többet tenni, 
mint elsősegélyt adni, a beteget mentőn (szamár) kórházba (a 
fogadóba) szállíttatni, az egészségügyi járulékot fizetni (déná
rok). Az orvosi ténykedés jézusi mércéje, hogy amit a legki
sebbekkel tettetek (vagy nem tettetek), azt velem tettétek, 
vagy nem tettétek. A kereszténység tehát meghatározó szere
petjátszott s já tszik ma is a bioetikában, akár tetszik ez egye
seknek, akár nem. A humanizmus óta egyesek szeretnek ún. 
humanista etikáról beszélni, de ez alapelveiben nem különbö
zik a keresztény etikától, amelynek csak gyökereit tagadta 
meg. Leszámítva a mai kor néhány elemét (megengedett abor
tusz, klónozás, eutanázia stb.) ez az azonosság még ma is •

• Előadás a vasi LMK ülésen.

fennáll. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ma a szekulari
záció és a posztmodern kor időszakában a hitük szerint élő 
keresztények kisebbségbe szorultak. A mai posztmodern kor 
szelleme azt sugallja, hogy minden lehetséges, de sem m i sem  
biztos. Az. emberek elvesztették azt a szilárd alapot, amelyet a 
korábbi korokban a vallásos meggyőződés és a valláserkölcs 
nyújtott számukra.

Az orvosi etika az elmúlt két évezredben alig változott. Né
hány kivétel van, pl. a spártaiak az életképtelen gyerekeket a 
Taigetosz hegyére kitéve sorsukra hagyták, míg ma ugyanez 
embertelen bűncselekmény volna, s már jó fél kilós koraszülöt
tet is mesterségesen életben lehet tartani.

Az orvostudomány fejlődése a múlt század közepén kezdett 
felgyorsulni. Az első éter narkózis, majd a semmelweisi asep- 
tikus elvek bevezetése lehetővé tette a sebészet páratlan fejlődé
sét, amelyre a szervátültetés tette fel a koronát. Ma a technikai 
lehetőségek már az interkontinentális távműtéteket, sőt a robot 
műtéteket is lehetővé teszik. Mindez számos etikai kihívást je
lent. Pl. a komputerek bevezetésével a beteg személyiségvédel
me és az orvosi titok átértékelődött. Ma már nem orvosi, hanem 
egészségügyi titokról beszélünk, hiszen a titokhordozók köre 
már a műtősnőkre, műtősökre, adminisztrátorokra, sőt takarí
tónőkre is kiterjedt. Csak nemrég iktatták törvénybe a betegek 
jogait, ami egyúttal azt is jelenti, hogy korábban a betegek jog- 

Jo szto tt állapotban voltak.
A régebbi századokra a paternalisztikus megközelítés volt 

jellemző, amelyben az orvos volt az atya, a nővér az anya, és a 
beteg a gyermek. Ma ezzel szemben nagykorúsodott a beteg, 
akivel mindinkább egyenrangú partneri kapcsolat van kialaku
lóban, ahol az orvos és a nővér a közrefogott egyenrangú beteg
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kezét vezeti. Ez azt is jelenti, hogy őt mindenbe be kell avat
nunk, mindent meg kell neki magyaráznunk. (Mire, miért van 
szüksége, és milyen hátrány éri, ha azt nem fogadja el?) /Íz elő
író, megtiltó, elrendelő orvoslás ideje lejárt. Hazánkban a „rende
lő” vagy a német nyelvterületen az „Ordination" elnevezés még 
ezt a rendelkező attitűdöt sugallja, de a német „Sprechstunde”, 
továbbá a francia és angol „consultation" már valamiféle beszél
getést, tanácskozást sejtet. A beteget tehát be kell vonni a gyógyí
tásba, kívánságát, döntéseit tisztelni kell. Mindez csak kölcsönös 
bizalommal működhet jól. S a betegnek mindent meg is kell ad
nunk. E téren még sajnos sok hiányosság van a magyar egész
ségügyben, ahol a beteg ki van szolgáltatva, gyakran meg is van 
alázva. Amely inkább betegségügy, mint betegügy. Az ún. nagy
viziten vagy sleppviziten pl. nyilvánosan „kitárgyalják" a bete
get, nemegyszer kitakarják, leleteit ismertetik, s ezzel akaratlanul 
is egészségügyi titkokat beszélnek ki, így a beteg személyiségi jo
gait sértik. Tűrhetetlen helyenként a betegek megszólítása, nem 
életszerű a kórházak napirendje stb.

A betegség nagy úr. Kopogtatás nélkül jön be az ajtón, és 
gyakran már markában szorongatja halálos ítéletünket. Ám a 
betegség egyúttal nagy ember- és lélekformáló hatalom is. Ha
tását meg sem közelíti bármely nevelő vagy házastárs. A beteg 
élete és lelkivilága a kórházban egy csapásra megváltozik, ér
deklődése beszűkül, lelkileg sebezhetőbbé válik. Már az is sok
ról árulkodik, hogy a gyógyító személyzet ruhában és függőle
gesen dolgozik, míg a beteg levetkőzve -  vízszintesen -  az ágy
ban, náluk alacsonyabban helyezkedik el. Önmagában ez is va
lamiféle kiszolgáltatottságra, szintkülönbségre utal. Az egy 
nappal előbb még rettegett vezérigazgató a kórházban egysze
riben csak egy beteg lesz a sok közül, aki utasításokat teljesít. 
A paternalizmus jegyében korábban a betegség gyógyíthatatlan 
voltát nem mondtuk meg a betegnek, pedig egyedül reá tarto
zott. Az eredmény az volt, hogy a beteget körülvette a „hazug
ság” fala, elszigeteltük, elvesztettük mint partnert, elmagányo- 
sodott. Nyilvánvaló, hogy csak azzal lehet igazán kooperálni, 
aki minden titokba be van avatva. De a kegyes hazugságban 
sem voltunk következetesek, mert pl. a hasonlóan halálos ve
széllyel fenyegető infarktust a betegnek megmondtuk. Ma egy
re inkább az a tendencia, hogy a betegnekjo g a  van tudni (de 
joga van nem tudni, ha ezt kívánja) a betegség természetét. Ám 
a felvilágosításnak kellő tapintattal kell történnie, és a betegtől 
sohasem vehetjük el a reményt.

A gyógyíthatatlan daganatban szenvedők halál előtti idősza
kát szokás halódásra (ez a halált nem közvetlenül felölelő 3-24 
hónapos időszak) és haldoklásra felosztani. Hogy egy operálha- 
tatlan daganat milyen gyorsan végez az emberrel, az sokmin
dentől függ, elsősorban a daganat természetétől, attól, hogy mi
lyen gyorsan történik a daganatos sejtek osztódása, duplázódá
sa. A halódás során szükség lenne egy ún. „halálba kísérő" sze
mélyre (Sterbebegleiter), aki előnyös esetben a házastárs, szü
lő, gyermek, testvér vagy barát, de akár egyházi vagy civil szer
veződés tagja is lehet. Sajnos ez a kívánatos személy gyakran 
hiányzik, és ha meg is van, nem hozzáértő, a beteggel való bá
násban hibákat követhet el (oktalan vigasztalás, reménykeltés, 
máskor a betegség lekicsinylése, „überelése", felesleges, a bete
get nem érdeklő beszéd stb.) Gesztusokkal, meghallgatással, si- 
mogatással, sőt néma együttléttel is lehet kommunikálni. Ma 
már a halállal kapcsolatos összetett témakörrel egy külön tudo
mányág, a thanatológia foglalkozik. Sajnos a meghalást a kór

házakban is marginálisan kezelték. A haldoklót spanyolfal mö
gé zárva magára hagyták. Mert az orvostudomány ősi ellensé
ge a halál, amely mindig is valamiképpen az orvoslás kudarcát 
jelentette, noha úgy tűnik, mintha az orvosok néha elfelejte
nék, hogy a korszerű gyógyítás képes ugyan a halál időpontját 
kitolni, de bármennyire is fejlett az orvostudomány, képtelen 
bárkit is a haláltól véglegesen megmenteni.

A haldoklásban se hagyjuk a beteget egyedül (Sterbebeistand). 
Nyilvánvalóan nem szabad a haldoklót oktalanul kínozni, tu
dományos vizsgálatok tárgyává tenni, felesleges vizsgálatokra 
küldeni, áthelyezni stb., de lehetővé kell szám ára tenni szerettei 

jelenlétét, m eg kell teremteni a komfortját, biztosítani kell, hogy 
ne szom jazzon, ne éhezzen és természetesen a fájdalm át is csil
lapítani kell. Az evést nem feltétlenül kell erőltetni, mert sok be
teg szervezete a halála előtt leállítja a táplálkozást, ami sokszor 
a haldoklás bevezető tünete. A betegnekjoga  van a méltóságos 
halálhoz. Ám nem szabad az intenzív terápiát kínzásnak felfog
ni, mert egy hólyag katéter vagy lélegeztetőgép alkalmazása 
jóllehet kellemetlen lehet egy egészséges embernek, de annak, 
aki vizeletretencióban vagy légszomjban szenved, annak ez hu
mánus segítséget jelent.

Napjainkban a társadalom részéről a halál egyfajta kul- 
turpesszim ista kiküszöbölési szándékátfigyelhetjük meg. A ha
lál elidegenedik a mai kor emberétől, aki nem is találkozik ve
le. Az emberek a kórházban halnak meg, a legtöbb ember halot
tat sem lát, pedig még a gyermeknek is meg kellene ismernie a 
halált, mint az élettől elkülöníthetetlen folyamatot.

A terhességmegszakítást (születésszabályozást) célzó abor
tussza l szembenáll a keresztény ellenvetés. Azt vallja, hogy az 
emberi élet a fogam zással kezdődik, így az abortusz lényegében 
egy kezdődő emberi élet kioltása. A megtermékenyített petesejt 
ún. háromsejtes alakban még mesterségesen osztható, és ebben 
a stádiumban osztódnak az ún. egypetéjű ikrek is. Ettől kezdve 
feltételezhető, hogy az embriónak már lelke van. (Aquinoi Ta
más állítólag később történő „meglelkesülést", (animálodást té
telezett fel). Ez azonban teológiai kérdés. A tudomány az 
intrauterin életet szakaszokra bontja (megtermékenyített pete
sejt, preembrio, embrió, éretlen magzat stb.), amely beosztás 
azt sugallja, hogy az egyes fejlődési szakaszok közt éles határ 
van. Ám a méhen belüli fejlődés nem szakaszos, hanem ugrás 
nélkül fokozatos. Nem állítható tehát, hogy a preembrio még 
nem ember, akit még meg szabad ölni, legfeljebb azt, hogy még 
nem kifejlett ember. Ám az abortuszra kerülő magzatoknak már 
minden szervük szinte kifejlődött. A z emberré válásban csupán 
egy nagy ugrás létezik, ez pedig a megtermékenyítés. Gondoljuk 
csak meg, hogy a mintegy 3 napig életképes petesejt és a legfel
jebb 4 napig élő spermium összetalálkozásából olyan teljesen 
új, valószínűleg soha nem létezett fehérjeösszetételű, egyedül
álló egyed keletkezik, amely akár 80 évig élhet. (A biológiai ma
tematika tehát ez esetben nem 3 nap + 4 nap = 7 nap, hanem 
a 3 nap + 4 nap = akár 80 év!). Minden megtermékenyítés va
lóságos csoda, hiszen a parányi sejtben benne van az új egyed 
valamennyi tulajdonsága, képessége, sőt külső jegye. A femi
nisták azt állítják, hogy a magzat a nő testének része, márpe
dig a nő azt csinál saját szervezetével, amit akar. Valóban, ha 
feleslegesnek érzi -  mondjuk -  a fülcimpáját, akkor azt szabadon 
levágathatja. Csakhogy a m agzat nem a nő testének része. Csak 

felerészben szárm azik az anyától, s  az anya teste 9 hónapig 
csak vendégkéntfogadja be, hogy a szülés során egy ún. kilő-



kődési reakcióval a világra szülje. Olyan felfogás is van, misze
rint a tudomány mintegy valláspótló, mindent megtehet, holott 
minél többet tudunk, annál többről tudjuk, hogy nem tudjuk, 
arról nem is beszélve, hogy a ma igazsága a holnap tévedése, 
tehát -  főleg a biológiában -  nincsenek megbízható, csalhatat
lan, lezárt tudományos eredményeink, a tudom ány tehát nem 
mindenható. Az abortusz rendkívül durva beavatkozás, amely az 
áldott, (várandós, de nem „terhes") „más állapotra" átállt anyá
ból „különös kegyetlenséggel", darabolva, erőszakosan távolít
ja el a magzatot. Alapjában szembenáll ez az anyasággal. Mi az 
elvi (erkölcsi) különbség a magzatgyilkosság és a pár hónappal 
később a kukába dobott újszülött esete között? A beavatkozás
nak orvosi szövődményei is lehetnek (gyulladás, meddőség, de 
ritkán akár méhátfúrás), ám a lelkiismeretfurdalással össze
kötött lelki következményei -  az ún. postabortusz szindróma 
- is évekig vagy akár egy életre szólóan kísérői lehetnek a 
szülőknek. Sajnos a világ országainak zömében bizonyos fel
tételek közt megengedett az abortusz. Ám ezt nem szabadna 
demokratikus úton eldönteni. Az erkölcsi-etikai szabályok 
ugyanis nem képezhetik szavazás tárgyát, mindenről külön
ben sem lehet demokratikus szavazással dönteni. Ha pl. arról 
kellene szavaznunk, hogy akarunk-e adót fizetni, biztosan el
lene szavaznánk.

Divatos és a tömegkommunikáció által kedvelt téma az euta
názia, amely -  nem kevés manipulációval -  az emberek rokon- 
szenvét élvezi. Ez érthető, hiszen ha megkérdeznek egy embert, 
hogyan kíván meghalni, fájdalommentesen, „szépen” elaludni, 
avagy szenvedések közepette haláltusát vívni, akkor a legtöbb 
ember nyilvánvalóan az előzőt választja. Csakhogy más egy 
egészséges ember ítélete és egy haldoklóé. Tamási Áron írta egy 
helyen, hogy „az ember az egyetlen féreg, aki tudja, hogy meg 
fog halni." Értelmünkkel tudjuk, sőt el is fogadjuk a halált, de 
érzelmileg képtelenek vagyunk feldolgozni. Oly erősen életre 
vagyunk programozva, hogy a gyógyíthatatlan beteg is csoda
szerekben reménykedik, és a szalmaszálba is kapaszkodik. So
kak szerint, ha ez nem így van, az már kóros. Vannak, akik 
minden öngyilkost kóros pszichés állapotúnak ítélnek, így a 
kért eutanázia sem lehet normális. Hollandiában már van ún. 
„elvárt eutanázia” is, amit a családtagok „elvárnak” a haldok
lótól. (Tulajdonképpen Hollandiában sem engedik meg az euta
náziát, csak nem büntetik.) Az eutanázia látszólag az ember 
abszolút szabadságát jelenti, ugyanakkor ezzel a szabadsággal 
visszafordíthatatlanul megfosztja a beteg önmagát, az orvos 
pedig a beteget a további szabadságától. Az eutanázia elnézett 
formája az, ha a morfint a betegnek fájdalomcsillapítás céljára 
és nem az élet kioltására szánjuk ugyan, de a fájdalomcsillapí
tás „mellékhatásaként” a beteg légzésdepresszió miatt meghal. 
(Ez az ún. kettős okozat, vagy a kisebbik rossz elve.) A korsze
rű fájdalomcsillapító lehetőségek korában ez ma már aligha 
tartható, önmegnyugtató, önbecsapó okoskodás. Igaz, hogy az 
orvos ősi kötelessége mind a fájdalomcsillapítás, m ind pedig az 
élet megvédése, mégis utóbbinak van prioritása. S  nem szabad 
egy kötelességet a másik ellenében végrehajtani. Nem elhanya
golható szempont, hogy az eutanázia (csakúgy, m int az abor
tusz) ellentétben áll az orvosi hivatással, ezért ezek elvégzésére 
nem lehet kötelezni az orvost, aki nem az életek kioltására, ha
nem megmentésére, meghosszabbítására tett esküt. A z orvos 
sem az élet kezdetén, sem a végén nem lehet élet és halál ura. 
Az ún. passzív eutanázia alatt nem mindenki érti ugyanazt. Az

én felfogásom szerint passzív eutanázia a beteg halni hagyása 
olyan esetekben, amikor a m ai tudom ány még kezelési lehetősé
geket vár el az orvostól, vagyis a passzív eutanázia orvosi mu
lasztás. Az intenzív terápia, vagyis az ún. rendkívüli életben- 
tartó lehetőségek mellőzése akkor, ha azoknak nincs javallata, 
nem tekinthető passzív eutanáziának, hiszen az orvos ősi joga 
a kezelhetőség (pl. operálhatóság) megállapítása. A passzív eu
tanázia egyik fő veszélye, hogy -  az aktívval szemben -  azt a 
beteg kéri. S ha ez a lehetőség a közvéleményben elterjed, a kór
házba beutalt beteg sohasem lehet biztos afelől, hogy mikor íté
lik őt passzív eutanáziára. Az eutanáziát először egy sokszoros 
fejlődési rendellenességben szenvedő gyermeken végezték Né
metországban. Őt követték az elmebetegek, ami végül egy em
beri fajta tömeges kivégzésébe torkollott, amit csak cinizmussal 
lehet „szép halálnak" nevezni még akkor is, ha a zsidóknak 
nem mondták meg, hogy a tisztasági fürdőben a csapokból nem 
víz, hanem gáz fog folyni. Ha az élet abszolút szentségén bár
hol, bármilyen jogcímmel rést engedünk meg, a rés csak növe
kedhet, s  a gyógyíthatatlan betegek után jönnek a drágán gyó
gyítható betegségek és az öregek. A keresztény ember tehát csak 
ellenezheti az eutanázia minden formáját, mert tiszteletben tar

ja  a „ne ölj" parancsolatot és azt, hogy az élet kezdetének és be
fejezésének egyetlen ura az Isten. Nem igaz, hogy az eutanázi
ának nincs alternatívája. A szerető, megértő ápolás, törődés és 
vigasztalás valódi alternatívát jelent.

A szenzáció erejével és egy biológiai forradalommal ért fel a 
klónozással előállított Dolli birka története. Hazánkban is meg
jelent egy könyv szellemes szójátékkal: „Genetika génetika". A 
biológiában, a kertészetben és a mezőgazdaságban szélesen el
terjedt magtalan szaporítás, azaz a klónozás újabb etikai kér
déseket vetett fel. Szinte minden sejtünk a szervezet valamen
nyi információját hordozva képes egy petesejtet megterméke
nyíteni. Ám az ún. célsejtekben (Dolli esetében az anyabirka 
emlő sejtjében) minden egyéb funkció zárolt állapotban volt, 
csak a célsejtképzés működött. Ha sikerül a célsejtműködést 
háttérbe szorítani, s a totipotens vagy multipotens működése
ket reaktiválni, akkor ezt a sejtmagot egy magtalanított pete
sejttel összehozva képesek vagyunk a petesejtet becsapni, s 
akár embert is klónozni. Ám joggal felmerül a kérdés, hogy nem 
értünk-e el ezzel egy olyan erkölcsi határig, amikor a tudomány 
embere már isteni hatáskörökbe ütközik. Az emberiség a tudo
mány (de akár a természetes szaporodás által is) voltaképpen 
az Isten társteremtőjeként működik közre a természetben s az 
emberiség haladásában, de nagy kérdés, hogy hol van ennek az 
isteni felhatalmazásnak a határa? Az emberi szaporodásnak 
van Isten által kijelölt útja, amelynek egyik alapja a szeretet. 
Ehelyett a klónozás ( szeretet nélkül, nem természetes úton, tu
dományos lehetőség alapján történik. Noha a klónozást csak
nem minden keresztény bioetikus ellenzi, Amerikában csak kor
látolt ideig tiltották meg a klónozást, mégpedig egy az elnöknek 
tett ajánlással. A bizottság ugyan nem helyeselte a klónozást, 
de a „más véleményekre" való tekintettel pragmatikus kiutat 
keresett. Eljárásukat egyebek mellett az Amerikában élő Tem- 
pleton díjas Jáki Szaniszló is nehezményezte, aki véleményüket 
a lényeg lényegtelenítésének nevezte, mert az erkölcsi kérdések
ben nem lehet az (erkölcstelen) m ás véleményeknek engedmé
nyeket tenni. Mai felfogásunk szerint ameddig a génmanipulá
ció (génorvoslás, génsebészet, génmérnökség stb.) az emberi 
betegségek gyógyítását szolgálja, addig az üdvözlendő, s elvei-



ben nem tér el más gyógyító eljárásoktól, ám amint az ivarsej
tekbe történik a beavatkozás, ami az emberi fajra és az utódok 
nagy számára is kiterjed, etikailag nem helyeselhető. A fajne
mesítést (eugénia) Darwin unokatestvére Amerikában kezde
ményezte, majd a hitleri Németországban lelkes követőkre ta
lált. A genetika (génetika) igen sok etikai kérdést vet még fel, 
még akkor is, ha általa sohasem lehet a sejtadóval azonos egye- 
det előállítani, hisz a klónozott emberek legfeljebb az egypetéjű 
ikrek hasonlatosságát érik el. A klónozás manapság még bioló
giai bravúrnak számít, amelyet számos kutató kihívásnak te
kint. De ne feledjük, soha nem maga a z eljárás az etikátlan, ha
nem az eljárással sáfárkodó ember. Az atombomba feltalálása 
óta egyetlen kutató sem vonhatja ki magát az etikai következ
mények felelősségének súlya alól.

Bizonyos mértékben hasonló problémákkal küszködik a 
mesterséges termékenyítés, lombik bébi, béranyaság stb. is, 
amelyek -  az előző témakörökhöz hasonlóan -  egy külön elő
adásra is érdemesek volnának. Ezeknek tagadhatatlanul pozi
tívumaik is vannak, hiszen általuk gyeremektelen házaspárok 
gyermekáldása érhető el. Itt is lényegében az ember avatkozik 
bele Isten dolgaiba. Szeretet nélküli laboratóriumi eszközökkel

(in vitro, ex vivő) segíti elő a gyermekáldást, s közben -  mind 
az eljárást végző orvos, mind az érintett házaspár -  vállalja, 
hogy nő az ikerszülések és egyúttal a fejlődési rendellenességek 
száma is. Minden módszernek saját etikai gondjai is vannak. 
Fő etikai probléma azonban legtöbb esetben az, hogy fölös szá
mú preembriót állítanak elő, amelyek megannyi megindult em
beri életet jelentenek. Ezeket jó esetben másokba ültetik be, 
rossz esetben kísérletesen felhasználnak vagy megsemmisíte
nek. Angliában vagy két éve több mint húszezer ilyen preem
briót semmisítettek meg, ami felér egy holokauszttal. Ma világ
szerte több mint 100 ezer ilyen preembrió vár a sorsára.

Még sok más kérdéssel kell a mai kor orvostudományának 
szembesülnie, amelyekre ma már sajnos többféle válasz is van, 
Ezek közül egyesek sajnálatosan már távol esnek a keresztény 
felfogástól. Úgy gondolom azonban, hogy a keresztény hívők
nek az a kötelessége, hogy etikai döntéseikben a (sajnos nem 
mindenben egyező) keresztény etikai normáknak megfelelő vá
laszt adjanak és ehhez tartsák magukat. Nagy általánosságban 
Ágoston felfogása ma is iránytmutató. Eszerint: „Legyen a szí
ved telve szeretettel, és amit ebben az állapotban tenni akarsz, 
azt tedd meg."

KOCZOR TAMÁS

Etikai kérdések: eutanázia, abortusz, 
klónozás és a többiek...
„ -  Gyilkosok voltunk mindahányan. 
S  az évek szálltak, m int a percek, 
véred kiontott harm atával 
irgalmazz nékünk Jézus Herceg!"

Faludy-átirat

A KIINDULÓPONT

Az Istenről alkotott hitvallásaink egyik kezdőpontja az, hogy 
Isten az élet és halál ura. Emberi eszközeinkkel ezt tudjuk 
leginkább megragadni. Isten hozzánk való közeledésének egyik 
legfontosabb tartalma -  talán éppen erre való tekintettel -  az élet 
és halál kérdései köré kialakított szent hely, ahol az embernek el 
kell némulnia. Emiatt számunkra nem az a feladat, hogy Isten 
mellett kardoskodva hirdessük az élet szentségét, hanem az, 
hogy hirdessük a némaság kötelezőségét. A némaság kötelezősége 
abból fakad, hogy fogalmunk sincs élet és halál kezdésének és 
befejezésének helyességéről. Ugyanúgy nem vagyunk képesek jól 
megítélni az élet kezdetének és végének idejét, mint a halál 
kezdetének és végének idejét. Nem voksolhatunk az élet és halál 
vitájában sem az élet mellett, sem a halál mellett, mert bármit 
mondunk, megsértjük a némaság kötelezőségét. A szent helyen 
még a liturgikus dicsőítés is elhallgat, az imádság is szavak 
nélkülivé lesz, minden kimondott szó sérti az áhítat mélységét. *

* Előadás a Dél-Pest Megyei LMK ülésen.

A témáinkban megjelenő krízis azonban nem teszi lehetővé, 
hogy tisztán megőrizve magunkat a szentség áhítatában, hallgas
sunk. A világ által ránk kényszerített szólási kötelezettség a szólás 
tisztátalanságát kényszeríti ránk. A csendben maradás a világból 
való kivonultság bűnében hagy minket. A szólás tisztátalansága 
révén van esélyünk arra, hogy talán mások tisztábbá lesznek. 
Magunk azonban soha nem szabadulhatunk meg, most már nem 
csupán a szólás tisztátalanságából fakadó szenvedésünk, hanem 
a szólás miatti részvételünk is bűnössé tesz.

EUTANÁZIA -  AVAGY: MIÉRT NE LENNÉNK ISTEN?

Ahelyett, hogy a gyakran felidézett krízishelyzeteket felsorolnám, 
melyek sokak számára az eutanáziáról alkotott elméleteket 
jogossá teszik, hadd szóljak arról a kikerülhetetlen problémasor
ról, amely ilyen extrém helyzetek nélkül is naponta körülvesz 
minket. Az eutanázia problémája ugyanis abban gyökerezik, 
hogy az ember úgy érzi, egyféle hatalma van az élet fölött. Ezt 
azonban nem egyoldalúan az élet befejezésével kapcsolatban 
érti, hanem engedi, hogy ugyanez a tudat járja át a mindentudó 
orvostudományt is. Míg az eutanázia ismer aktív és passzív 
lehetőségeket, melyből elsősorban az aktív beavatkozás kerül 
ítélet alá, aközben az életben tartás technikái, szélsőséges aktivi
tása, mellyel az emberi élet határát a végletekig ki lehet tolni, 
soha nem kerül bírálat alá.



Az orvostudomány istenülése kényszerít arra, hogy ne csupán 
az élet megtartásáról, hanem az élet befejezésének lehetőségéről 
is gondolkozni merészeljen valaki. A két irány azonban nem 
elválasztható. Ha azt mondjuk: minden aktív tevékenység az élet 
időtartamának megváltoztatásában Isten dolgába való beavat
kozás, akkor -  egyféle furcsa ellentmondásban -  az élet mestersé
ges meghosszabbítása is az ötödik parancsolat megsértése lehet. 
A halál mesterséges elodázása kényszerít minket arra, hogy az élet 
mesterséges befejezésével kapcsolatban kényszerüljünk jogosnak 
látszó kérdésekre válaszolni.

Ha belebonyolódunk annak a gondolatnak kérdéseibe, hogy 
az orvostudomány mesterséges életmeghosszabbító tevékenysége 
is a parancsolat megsértése, akkor joggal lehet megkérdezni, hogy 
hol van az a határ, ahonnan a beavatkozás már Isten hatalmát 
sajátítja ki. Egy életmentő antibiotikum beadása a tüdőgyulladá
sos gyereknek életmentés vagy az élet olyan meghosszabbítása, 
mellyel Isten dolgába avatkozunk? Az orvoslás Isten akaratának 
teljesítése, aki értelmet és képességeket adott az embernek vagy 
olyan elszabadultság, amiben az ember Istent játszik? A Jehova 
tanúi a vér felhasználását tekintik határesetnek. Mások egy bizo
nyos kor után érzik a beavatkozást bűnnek. Véleményem szerint 
senki nem tudja a megoldást. Jó is ez így, hiszen az eutanázi-ával 
kapcsolatban is a legnagyobb félelem az, hogy szabadjára engedve 
a döntéseket, az egyéni elbírálások szabaddá teszik a gyilkolás 
lehetőségét. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az orvoslás olyan 
életmentés, amiben ember és Isten jósága mutatkozik.

Nem nagyon tudunk mást tenni, mint megállapítjuk, hogy em
beri etikai képességeink alkalmatlanná tesznek minket a határok 
meghúzására.

ABORTUSZ1 -  AVAGY: MINDEGY, HOVA LÉPÜNK!

A legegyszerűbbnek az abortusszal kapcsolatban mutatkozik a 
téma. Nem hiszem, hogy van olyan keresztyén, aki az abortuszt ne 
tekintené gyilkosságnak. Nyilván egyértelműnek tűnik az olyan 
helyzetek sora, amikor egyszerűen kényelemszeretetből dönt vala
ki' emellett. Itt, amíg erre mód van, az üzenet is megállító kell, hogy 
legyen. Az esetek egy részében azonban valódi krízishelyzetekben 
születik a döntés, amikor a választás kényszere nem a „kicsi vagy 
kocsi". Ezekre a helyzetekre az a jellemző, hogy akármilyen irány
ban dönt valaki, a döntés emberi életeket követel. Ez az a jel
legzetes etikai mélypont, amikor a kisebb vagy nagyobb rossz 
közül kell választani. Ezekben a döntésekben így nem csupán a 
rossz döntés következményeiből adódó kínokat kell elviselni, 
hanem a döntés rossz voltának folyamatos érzését is. Ez főleg a 
kívülállók számára kell -  vagy kellene -, hogy szenvedést jelentsen. 
Az, aki keresztyénségének fellegeiben járva ilyen helyzetekben 
magabiztosan az élet közvetlen kioltása ellen foglal határozott 
állást, magára kell, hogy vegye a születendő gyermek által létre
hozott gyilkos helyzetek áldozatainak sorsát. Talán világos az, 
hogy az így formálódó csak rossz döntések büntetése, egy szintre 
hozva minket, kizárja a tisztán maradás lehetőségét.

Ez a lelkipásztorolás aspektusában mindenképpen irgalmat 
kell, hogy szüljön. A döntésben résztvevők számára -  a döntés 
irányától függetlenül -  a közös bűn közös viselésében kell, 
hogy ez meglátszódjon, hiszen nem jobb senki sem. A döntéstől

távollevő lelkipásztornak pedig azt a szánalmat kell képvisel
nie, amiben -  bár szerencséje volt, hiszen neki nem kell osztoz
nia a rossz döntés aktualitásában -  a csupán rosszul dönteni 
képes emberek éreznek egymás iránt.

KLÓNOZÁS -  AVAGY LÁBUNK A LÉPCSŐ FOKÁN!

Már nem merjük igazán hinni azt, hogy még van időnk kiáltani, 
hiszen az emberi klónozás olyan stádiumba került, hogy 
törvénykezések foglalkoznak vele, és már a sajtó szintjén is létezik. 
Ugyanakkor ez a helyzet jól mutatja az ezekhez hasonló etikai 
kérdések természetrajzát. Természetesen mindig van egy lelkes 
csapat, akik örvendeznek az ember diadalán, mondván, talán nem 
lesz baj belőle. Később ők várhatóan csalódnak, mert alig van az 
emberi történelemben olyan tapasztalatunk, ahol a nagy 
felfedezések nem váltak rombolás eszközeivé. A másik csoport tel
jesen elzárkózik, főleg az ismeretlenségtől félve. Őket később meg
győzik. Kevesen vannak, akik tudják, miért lelkesednek vagy miért 
tiltakoznak. Minket a némaság kötelezősége kell, hogy hajtson.

Ugyanakkor tanúi vagyunk annak, hogyan változik meg az 
etikai rendszer egy lépcsőfokra való fellépés után. Ez pedig fontos 
tanulmány. A keresztyén etika ugyanis nem légüres térben él. Nem 
elvei, hanem találkozásai vannak. Az eseteket mindig az emberség 
felől közelíti meg, és a megoldásai teológiai tartalmúak. Ha a fordí
tottját teszi -  mint ahogy ez azért gyakran így van - , akkor 
kegyetlenné és dogmatikussá válik, jézus mindig előbb az emberrel 
találkozott, olykor még azt is megkérdezi tőle, hogy mit cselekedjen 
vele, aztán segít, aztán ad a segítésnek teológiai kiteljesedést. A 
farizeusok abba vesznek bele, hogy számukra a megközelítés 
mindig a törvény felőli, teológiai értelmű, ezért a valódi segítésre -  
hiszen bűnös az, akivel dolguk van -  már alig marad tér. Ez azt is 
jelenti, hogy bár törekszünk arra, hogy az etikánknak legyen 
valamiféle időtlensége, mégis -  a fenti elvet követve -  a döntések 
egyik szakaszában ugyanazok a lépések jónak, míg a másik sza
kaszban ugyanazok rossznak bizonyulhatnak. Ez leginkább a 
krízishelyzetekre igaz. Ilyen példa egy válás. Amíg valaki egy 
családban él, a felszólítás az, hogy ne nézzen más nő vagy férfi felé. 
Amikor azonban már elvált, valaki mással él új családban, a fel
szólítás az, hogy most már nézzen e felé az új házastárs felé.

Bár teológiai jóérzésünk borsódzik a bűnök lépcsőfokai ellen, 
az örök etika felé vágyakozva, nem tudunk kitérni ez elől. Lásd, 
én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. (Zsolt 51,7)

A klónozott emberek talán még nem a mi napjainkban, de az 
utánunk jövő nemzedék számára könnyen lehet, hogy valóságos 
személyek lesznek. Ha pedig egy akkori lelkipásztor mellé letelep
szik egy ember 11. példánya azzal, hogy identitászavara van, 
akkor ő ne mondja majd neki azt, hogy te, úgy ahogy vagy, bűn 
vagy, távozz innen, hanem próbálja meg beilleszteni őt a maga 
környezetébe szeretettel. Mindezzel csupán azt szerettem volna 
jelezni, hogy a némaság kötelezősége közben is egyre följebb 
vagy lejjebb lépünk a bűnök szintjein. Eredendő bűnösségünk 
útvesztőiben magunk is lelkipásztorokként próbálunk megszólal
ni, ítéletre képtelenül. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében 
a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, 
mely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tag
jaimban levő törvényével. Én nyomorult ember! Ki szabadít 
meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk 
jézus Krisztus! (Rm 7,22-25)1 Az abortusz szó alatt itt mindig a művi abortuszt kell érteni.



BÓDI EMESE

Rendhagyó könyvismertetés
Borzsák István: Dragma (4 kötet)

A Dörömbözi János irányításával működő Telosz Kiadó megala
kulásától kezdve egyik fő céljának tekinti klasszikus értékeink 
és hagyományaink minél szélesebb körben történő ismertetését 
és népszerűsítését. E vállalkozásnak szép eredményét láthat
juk, midőn kezünkbe vesszük azt a 4 reprezentatív kiállítású 
kötetet, amely Borzsák István professzornak, az ELTE latin tan
szék nyugalmazott vezetőjének válogatott cikkeit és előadásait 
tartalmazza. Mind a 4 kötet a Dragma címet viseli, az első kö
tet 1994-ben, a második 1996-ban, a harmadik 1997-ben és a 
negyedik 2000-ben jelent meg. A dragma görög szó, magyarul 
azt jelenti: „amit, amennyit össze lehet markolni". A szerző e 4 
kötetben azokat a rövidebb terjedelmű műveit „markolta össze", 
amelyeknek viszonylagos maradandóságot jósolt.

Mindegyik kötetben helyt kaptak a klasszikus görög-római 
kultúrával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó tanulmányok. 
Hangsúlyozottan szerepelnek Hérodotosszal, valamint a hel- 
lénisztikus történetírással kapcsolatos megnyilatkozások, to
vábbá a szerző fő kutatási területéről vett témák, a római törté
nelem és irodalomtörténet kimagasló alakjait -  Caesart, Horatiust, 
Vergiliust, Liviust és Tacitust -  méltató és értékelő alkotások. 
Borzsák István sohasem elégedett meg csupán a klasszikus 
ókor tanulmányozásával; intenzíven foglalkoztatták a korszak 
„továbbélésével" kapcsolatos kérdések. Ilyen irányú érdeklődé
sének mindegyik kötetben szép dokumentumait találjuk. Felfe
dezhetünk még közvetlen elődöket és pályatársakat értékelő 
előadásokat, emlékezéseket, nekrológokat.

Eddig tartott a tárgyszerű közlés. Most legszemélyesebb 
mondanivalóm következik. Szeretett mesterem négy kötetét 
nemhogy olvasni és ismertetni, de még kézbe venni sem tudtam 
elfogódottság nélkül. Borzsák István professzor öt éven keresz
tül tanárom volt az ELTE latin szakán. Az egyetemen először 
csak történelem szakos hallgatóként tanultam (súlyos látás- 
gyöngeségem miatt alakult így), másodéves voltam, mikor el
kezdtem bejárogatni Borzsák professzor Horatius előadásaira. 
Úgy éreztem, hogy az első pillanattól kezdve szeretettel és nagy 
empátiával fordult felém. Horatius költeményeit -  rám való te
kintettel -  a szokásosnál lassabban és tagoltabban olvasta, 
úgy, hogy én szinte „láttam” a szöveget és követni tudtam. Az 
ő szelíd ösztönzésére és általa felkeltett érdeklődésem hatására 
vettem fel második szakként a latint.

Ezek után én is megpróbálom „összemarkolni" azokat az él
ményeimet, amelyeket Borzsák professzor óráin gyűjtöttem és 
egész életem folyamán elkísérnek. Tacitusnak, a legnagyobb ró
mai történetírónak és Horatiusnak, a legnagyobb római költő
nek minden munkáját az ő irányításával dolgoztam fel. A szö
vegek pontos és aprólékos fordításán túl mindig fontosnak tar
totta, hogy Tacitus és Horatius magyarországi utókoráról rész
letesen beszéljünk. Az órákon Vitéz János, nagyváradi püspök, 
későbbi esztergomi érsek, Mátyás királyunk gyermekkori neve
lője szinte személyes ismerősömmé vált, ugyanis a tudós főpap 
volt az első bizonyítható Tacitus-olvasó Magyarországon. A bu
dapesti Egyetemi Könyvtár ma is őrzi azt a Tacitus-kódexet,

amely Vitéz János tulajdonában volt, a pergamenlapok szélén 
olvashatjuk saját kezével írt megjegyzéseit és láthatjuk emlé
keztető megjelöléseit. Jelzéseket találunk a zsidókra, Krisztusra 
és Jeruzsálemre vonatkozó részleteknél, valamint Pannónia, 
Dalmatia és a Duna említésekor. Ugyancsak megjelölte a földren
gésekről és egyéb természeti jelenségekről, „csodákról" szóló he
lyeket, továbbá Seneca halálának leírását: „minden olyan helyet 
megjelölt, amelyek a főpapot, a csillagászt és a magyart érdekel
hették" írja Fraknói Vilmos, a 19. századi tudós győri püspök. 
Van Vörösmartynak egy kevésbé ismert drámája, Ciliéi és a Hu
nyadiak címen. Talán 12 éves lehettem, amikor először hallot
tam, számomra azóta is a szerző legfontosabb műve. A cselek
mény központi része Hunyadi János nándorfehérvári győzelme 
és ezt követő halála után játszódik, árváinak -  Lászlónak és Má
tyásnak -  a hatalomra törő és cselszövő Ciliéivel folytatott küz
delmét beszéli el. A dráma egyik jelenetében az ifjú Mátyás, Vitéz 
János tanítványa, Tacitus szövegével birkózik, Vörösmarty Má
tyás szájába adja Tacitus talán legszebb és legtalálóbb jellemzé
sét, ezért is érzem indokoltnak szó szerinti idézését:

Kegyetlen ember volt e Tacitus!
Míg egy lapon keresztül gázolok,
Kifárad elmém. Mint a bűvölő 
Palackba zárja órjás szellemeit,
Úgy fojt ez néhány sorba egy világot...
Hol orgyilok, csel, méreg, hitszegés 
És honfi háború, testvérölés 
Váltják fel egymást, borzasztó cserével.
Istentelen kor! ...
Szívem gyorsabban kezdett dobogni, amikor Borzsák István

tól először hallottam ezt az idézetet, mivel hosszú évek során 
egy tanárom sem tett említést erről a remekműről. Boldog vol
tam, mivel végre megoszthattam gondolataimat Vörösmarty 
művéről olyan tudóssal, akit hazai klasszikusaink idézésekor 
érzelmek ragadnak el, és minden szaván átsüt a téma szerete- 
te, ilyen jellegű megnyilatkozásokkal általános- és középiskolai 
tanulmányaim során nem találkoztam. A fenti idézettel Vörös
marty nemcsak a tacitusi kort jellemezhette, hanem azt az idő
szakot is, amelyben drámája játszódik, ezért érzem annyira ta
lálónak.

Azok az órák is felejthetetlenek számomra, amelyeken Bot
zsák professzor irányításával próbáltuk interpretálni Horatius 
költeményeit. E nagy római költő hazai irodalmunkra tett hatá
sa a kezdetektől napjainkig kimutatható. A 16. századi hitvitá
zó reformátoraink ismerték és idézték, mint pl. Bornemisza Pé
ter, de az idézetek során nevét szinte egyszer sem írták ki, va
lószínűleg azért viseltettek némi ellenszenvvel iránta, mert Ho
ratius Epikuros követőjének vallotta magát. A számos felejthe
tetlen előadás közül egy ugyanolyan elemi erővel hatott rám, 
amint azt Tacitusszal kapcsolatban fentebb írtam. Horatius ifjú 
korában köztársasági eszményekért lelkesedett. Caesar gyilko
sainak Philippinél történt veresége után, végtelen keserűségé
ben írta meg XVI. epódoszát, ebben a költeményben nem lát né



pe számára más kiutat, mint a haza elhagyása: „siessünk távol 
sziget boldog, kövér mezőire!” (Bede Anna fordítása) A 17. szá
zadi költő-hadvezér, Zrínyi Miklós Török áfium című röpiratát 
Horatius-idézettel kezdi: Dulce et decorum est pro patria morf, 
(Édes és dicső dolog a hazáért meghalni) -  az idézetet Zrínyi sa
ját szavaival megtoldja-, dulcius est pro patria vivere (édesebb a 
hazáért élni). A röpirat befejezésekor fedezhetjük fel Horatius 
XVI. epódoszának hatását, ugyanis Zrínyiben is felmerül a ha
zából való kivándorlás gondolata, ezeket a megrázó erejű soro
kat szó szerint idézem: „Ha Váradot vissza nem vesszük, ha Er
délyt elvesztjük, ne is hadakozzunk bár azután, hanem ... fus
sunk ki az országbul, ha ezeket resteljük. Brazíliában elég 
puszta ország vagyon; kérjünk spanyor királytul egy tarto
mányt, csináljunk egy coloniát..."

Horatiusról szólva lehetetlen nem említenünk Borzsák Ist
ván talán legkedvesebb költőjét, Berzsenyi Dánielt, aki Horati- 
ustól egy sort sem fordított magyarra, de magyarul szólaltatta 
meg a „horatiusi lényeget”. Petőfiről sem feledkezhetünk meg, 
aki „Rómában Cassius vala”, természetes, hogy a forradalmár 
költőt Horatius ifjúkori eszményei lelkesítették.

Melanchthon munkássága főként akkor kezdett érdekelni, 
mikor teológiánk tanára lettem. Munkám során foglalkoznom 
kellett Melanchthonnal, mint az Ágostai Hitvallás és az Apoló
gia megfogalmazójával, de „mesterségemnél fogva" elsősorban 
nem ilyen szempontból érdekelt Germania és fél Európa tanító
jának tevékenysége. Számomra az volt a lényeges, amit a gram- 
matica fontosságáról, valamint a görög és római klasszikusok 
tanulmányozásáról mondott. Melanchthon hangsúlyozta, hogy 
a Biblia tanulmányozása után legfontosabbnak tartja Aiskhü- 
los, Sophoklés, Euripidés és Seneca tragédiáinak interpretálá
sát, hiszen ezek a művek súlyos erkölcsi mondanivalót tartal
maznak. Wittenbergben évről-évre behatóan foglalkozott ezek
kel a szerzőkkel, tanítványaival jó néhány tragédiát elő is ada
tott. Tanítványa volt Georg Tanner, aki 1546. november 1-jén 
kapta meg Melanchthontól a wittenbergi tanulmányokat igazo
ló iratot. Tanner körülbelül 10 évvel később -  bécsi professzor- 
sága idején -  Melanchthon szellemében magyarázta Sophoklés 
Élektra című tragédiáját, ez az interpretálás hatott Bornemisza 
Péterre bécsi tanulmányai során és Tanner biztatására elkészí
tette magyar nyelven Élektra-parafrázisát. Művéhez egy latin 
nyelvű kísérőiratot csatolt, amelyben görög idézetek találhatók. 
Ennek az iratnak aprólékos elemzésével Borzsák István szá
momra kétséget kizáróan bizonyította, hogy Bornemisza 
Sophoklés eredeti szövegét vette alapul.

Melanchthonról már gyakorló tanárként beszélgettem Bor
zsák professzorral, aki a Praeceptorról szóló számos tanulmá
nyát ajánlotta figyelmembe. Most nem professzorom eredmé
nyeit kívánom összefoglalni, hanem nagy tudóshoz méltó alá
zatára utalok; mindig határozottan kijelentette, hogy kompe

tencia hiányában nem foglalkozik a teológus Melanchthonnal, 
„csak” a filológussal. Ez a kijelentése mindig útm utatás ma
rad számomra; illetékességem határait sohasem szeretném 
túllépni.

Szeretett tanárom anyanyelvűnk helyes használatára gyak
ran szelíd dorgálással figyelmeztetett bennünket, tanítványait. 
Amikor megtudtam, hogy Széchenyi-díjat kapott, felhívtam te
lefonon és azt mondtam: „Szeretnékgratulálni." „Ki akadályoz
za meg?” -  hangzott a kérdés. Kissé szégyenkezve azt mond
tam: „Senki. Gratulálok!”

A kötetekben szereplő sok elmélyült tanulmány között van 
egy, amit mélységes megrendüléssel fedeztem fel. Xerxésről, a 
nagy perzsa királyról szól, aki az irodalomban a gőg megteste
sítőjeként jelenik meg. Hérodotos, a nagy görög történetíró egy 
figyelemreméltó anekdotát jegyez fel Xerxésről. A perzsa ural
kodó, midőn Kr.e. 480-ban a görögök elleni támadásra készült, 
a Hellénpontoson való átkelés előtt Abydosban óriási seregét 
megszemlélte, és a hajók között versenyt rendezett; először bol
dognak mondotta magát, utána pedig könnyekre fakadt. Arta- 
banos, a király főembere nem értette a hangulatváltozás okát, 
Xerxés csak ennyit mondott: „Sírnom kellett, mert elgondolkoz
ván, elfogott a szánalom, hogy milyen rövid az egész emberi 
élet, ha ezek is hiába vannak ennyien, száz év múlva egy sem 
lesz közülük életben.” A síró Xerxés említése a keresztény iro
dalomban új elemmel gazdagodik. Hieronymusnak abban a vi
gasztaló levelében, amelyet Héliodorus püspökhöz intézett 
Nepotianus halálakor, az egyházatya inti olvasóját, hogy ne az 
egy Nepotianust sirassa, hanem gondoljon az egész világ ha
lottjaira, változandóságára, esendő voltunkra. Hieronymus le
velében saját szavaival az egész hérodotosí jelenetet összefog
lalja; későbbi korokban az ő megfogalmazásában vált közhely- 
lyé. Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem első feleségének temetése
kor is történt rá utalás. Ami engem illet, apai nagyanyám halá
lakor Borzsák István vigasztalóan vállamra tette kezét és emlé
keztetett erre a Hérodotos-helyre.

A Telosz Kiadó szíves meghívására 2001. március 29-én sokan 
gyűltünk össze az Eötvös Collegium dísztermében Borzsák István 
akadémikus Dragma címen 4 kötetben megjelentetett válogatott 
tanulmányainak könyvbemutatójára. A hivatalos programot kö
vető kötetlen beszélgetésen örömmel üdvözöltem kedves tanáro
mat, és kitűnő vörösbor mellett elevenítettük fel közös emlékein
ket. Ekkor ígértem meg, hogy nagyszabású munkáját a Lelki- 
pásztor című folyóirat hasábjain ismertetni fogom. Itt említem 
meg, hogy az általam felvillantott témák mindegyikéről olvashat
nak az érdeklődők a 4 megjelent kötet valamelyikében.

Naponta hálát adok Istennek azért, hogy Borzsák István pro
fesszor elindított azon az úton, amelyen most is járok és az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen latin-történelem szakos 
tanárként szolgálok.



SMIDÉLIUSZ ANDRÁS

Hankiss Elemér: Beszélgetések életről 
és halálról
Helikon Kiadó, 2000.

„1999-ben, havonta egyszer, a késő esti órákban -  amikor már 
elült az utolsó show-műsor dübörgése, az utolsó kalandfilm 
gépfegyverropogása, az utolsó hírműsorok izgalma vagy unal
ma -  különös figurák jelentek meg a Magyar Televízió egyik fél
reeső stúdiójában. Elegáns színészek? Nem. Állig gombolko- 
zott, kedélyes vagy kedélytelen politikusok? Nem. Játékmeste
rek, kikiáltók, tévébohócok? Nem. Zárórás tudósok? Nem, vagy 
csak részben.

Három komoly teológus és egy ókortörténész-vallástörténész 
professzorasszony ült le egy nagy kerek asztal köré. Meg az ör
dög.

Az ördög ezúttal én voltam. Nekem jutott az a szerep, hogy 
nehéz kérdéseket tegyek föl a hittudósoknak és a tudós profesz- 
szorasszonynak.”

E szavakkal indítja könyvének bevezetőjét a szerző, ám vé
gigolvasva a fent említett műsorok izgalmas beszélgetéseinek 
kötetbe szerkesztett gyűjteményét, meggyőződhetünk arról, 
hogy az utolsóként említett „vendég" mégiscsak távol maradt, 
elfelejtett megjelenni. Még a kimentését sem kérte. Talán nem vé
letlenül. Hiszen a nehéz, esetleg sokak számára kényes kérdé
sek valóban elhangzanak, ám éppen ezek a kérdések adják meg 
a beszélgetések lendületét, súlyát, értelmét és mélységét. A há
zigazda rövid felvezetései, kérdésfelvetései katalizátorként hat
nak a disputáció során. A személyes meggyőződés, az emberről, 
az Istenről, a Krisztusról, a vallásról, a világról, az „életről és 
halálról" szóló személyes hit hangjának őszinte megszólaltatá
sa ez a kötet.

Alapkérdésekről szól nem alapszinten, mégis közérthetően. 
Mindezek átgondolására pedig a nagy elődök jól bevált módsze
rét, a dialógust választja a szerző-szerkesztő: Augustinus teoló
giai párbeszédeinek vagy éppen Luther asztali beszélgetéseinek 
hangulatát eleveníti fel.

Kilenc beszélgetést tartalmaz a könyv, melyek témái a követ
kezők:

1. „Fejlődik"-e az emberiség? (A történelem kérdőjeleiről)
2. Üdvtörténet vagy rettenet? (A történelem értelméről és cél

járól)
3. Mi az ember szerepe a világban? (Az „együtt-teremtés" le

hetőségéről)
4. Szabad-e az ember? (A szabadság lehetőségeiről és útvesz

tőiről)
5. Miért legyek én tisztességes? (A jóról és a rosszról)
6. Szeresd felebarátodat? Vagy szeresd önmagadat? (A mai 

civilizációról)
7. Hol az igazság mostanában? (Egy igazságos és igazságta

lan világról)
8. Isten: valóság vagy hipotézis? (A vallás és a hit szerepéről)
9. Halál, hol a te fullánkod? (A halandóság drámájáról)

Az izgalmas „szellemi kaland” során Hankiss Elemér vendé
gei voltak:

Blankenstein Miklós lelkész, pápai prelátus, a Katolikus Püs
pöki Kar Lelkipásztori intézetének igazgatója

Frőhlich Róbert teológus, a Dohány utcai Zsinagóga főrabbi
ja, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem adjunktusa.

Puskás Ildikó egyetemi tanár, ókortörténész, indológus, val
lástörténész. Az ELTE Ókortörténeti Tanszékének vezetője.

Szabó István teológus, egyetemi tanár. A Budapest-Buda- 
hegyvidéki Református Egyházközség lelkésze. A pápai Refor
mátus Teológiai Akadémia tanára.

Csányi Vilmos humánetológus, egyetemi tanár, az ELTE Eto
lógiái Tanszékének vezetője.

Fórizs László a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanszékveze
tő tanára.

jeleníts István teológus és filozófus, a Magyar Piarista Rendtar
tomány volt főnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára.

Molnár Béla lelkész, a kőbányai Szent Család Egyházközség 
plébánosa.

Molnár Tamás filozófus, a Yale University, a Rutgers Univer- 
sity és az ELTE tanára.

Valamennyien saját világképük, saját hitük és meggyőződésük 
alapján nyúlnak az említett kérdésekhez, őszintén, adott esetben 
megfogalmazva kételyeiket is. „Gondolataiknak ebben a nyitott
ságában, az igaz
ság szenvedélyes, 
de más igazságokat 
nem kizáró keresé
sében rejlik e be
szélgetések értéke." 
-  írja Hankiss Ele
mér. Mindezeken 
túl a kimondott és 
leírt szavak mögött- 
alatt-fölött, a beszél
getés ívében, főirá
nyában újra és újra 
felcsillan az olvasó 
számára az, amit a 
keresztyén hit alap
tartalmának: Krisz
tus evangéliumá
nak nevezhetünk.

Szeretettel aján
lom e könyvet lel
készeknek és nem 
lelkészeknek egy
aránt!
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Emberi kapcsolataink válságai 
-  adott lehetőségeink a logoterápia

megközelítése szerint
Többféle oldalról megközelíthető az a tény, hogy kapcsolataink 
válságban vannak. Megközelíthető a statisztika, a számok ol
daláról, az átélt, elszenvedett negatív tapasztalatok felől, a 
szenvedélybetegségek felől is és a közösségek válsága, széthul
lása oldaláról is, hiszen a közösséget -  családi, baráti, egyházi 
-azok alakítják, akik valamilyen módon kapcsolatban vannak 
egymással.

A logoterápia -  amely a legújabb pszichoterápiái irányzat -  
az ember felől közelít; az ember felől, aki testből, lélekből, szel
lemből álló hármas egység, aki egészen egyedi és pótolhatatlan 
személy, aki egzisztenciálisan értelemre orientált lény, és aki 
csak akkor tud teljes életet élni, ha megvalósítja azokat az érté
keket, amelyek értelmessé teszik életét.

A tapasztalat szerint -  a kapcsolatok válságait tekintve -  az 
ember könnyen hivatkozik a körülményeire, a másikra, okokat 
keres, és általában önmagán kívüli magyarázatokat ad.

Találóak ezzel kapcsolatban Erich Fromm szavai, aki a kö
vetkezőket írja az emberről: „Az ember igazi bukását a saját 
magától való elidegenedése jelenti." Paul Tillich protestáns teo
lógus hasonlóképpen fogalmaz, amikor az elidegenedés háromféle 
irányáról beszél; elidegenedés önmagunktól, embertársainktól 
és Istentől. Ez a három pedig összefügg egymással. Másképpen 
kifejezve olyan ez, mint egy széthasadt állapot az emberben. 
Viktor Franki, a logoterápia „atyja" írásaiban szól az egziszten
ciális vákuumról, az egzisztenciális frusztrációról, amely ma 
különösen is jellemző az emberre.

A fő probléma -  a kapcsolatok válságát tekintve -  tehát erre 
vezethető vissza: az ember elidegenedett önmagától, és szenved 
attól az egzisztenciális frusztrációtól, amelyet átél. Ez a tény 
pedig szorosan összefügg az értékek kérdésével, az ember érté
kekhez való hozzáállásával, értékítéletével, érték-megvalósítá
sával, értékelésével.

Ma sokat beszélünk az értékek válságáról, és tudjuk, érez
zük, hogy sok probléma gyökere ide nyúlik vissza.

Az értékek kérdése Viktor Franki szerint szubjektív, ha azt 
nézzük, ki mit tekint értéknek. Hogy az értékek felismerése 
szubjektív, az nem vitatható, de ez nem is zárja ki az értékek 
objektivitását. A történelem folyamatában nem az értékek vál
toznak önmagukban, hanem az emberek értékfelismerése, érté
kekhez való viszonya. Vannak tehát, és mindig is voltak olyan, 
mondhatni „tartós" értékek, vagy másképpen „örökjó" értékek, 
amelyek az ember életét értelmessé, teljessé teszik, életének tar
tást adnak.

Ma a pénz célként lépett elő az ember gondolkodásában, és 
már nem mint eszköz szerepel a léthez és a boldoguláshoz. Ma •

• Elhangzott Kiskunhalason a Humán Agapé Alapítvány Konferenciáján, 
2001. április 21-én.

a hatalom és az érvényesülés fontos lett az ember számára, 
sokszor feláldozva ezért becsületet, tisztességet. Igen fontossá 
vált ma a birtoklás, a felesleges és hiábavaló dolgok felhalmo
zása, mintha éppen ez jelentené a kívánt boldogságot, holott 
éppen attól foszt meg az ezekhez való ragaszkodás. Sajnos a 
média, a tömeg, a környezet hatása ezeket sugallja, pedig ez a 
gondolkodásmód hamis értékítélethez vezet.

Kérdés, hogy érték-e még a lét önmagában, az emberi méltó
ság, a szeretet, a halálig tartó hűség, a becsület és a tisztesség; 
érték-e az, hogy érdemes az életet tisztán -  tiszta szóval és szív
vel -  és szépen megélni; érték-e az egyszerűség; továbbá az a 
gondolat, hogy megéri „egyenes derékkal végigjárni ezt a földi 
életet”; és az, hogy igenis létezik egy olyan erkölcsi alap, amely 
szilárd tartást, emberséget biztosít az ember számára.

Ma az embernek újra fel kell fedeznie azokat a szellemi-lelki 
értékeket, amelyek tartást adnak emberi méltóságának, segítik 
létét kiteljesíteni és önmagát megvalósítani.

Az embernek tudnia kell azt, hogy minden élethelyzetben 
megvalósíthatja, megélheti az értékeket. A logoterápia három 
érték-kategóriáról beszél.

Az ember megvalósíthat alkotói értékeket -  a saját képessé
geinek megfelelően, és ez felelőssége is az embernek, amíg csak 
teheti.

Olykor az ember élmény-értékeket valósít meg, ha pl. átadja 
magát egy csodálatos zenének, a természet szépségének, egy 
naplemente lenyűgöző látványának...

Amikor pedig az ember lehetőségei olyannyira korlátozottak, 
hogy már nem tud, már nem képes alkotni, akkor is van lehe
tősége értékeket megvalósítani, ez pedig olyasmi, mint „bátran 
helytállni a szenvedésben”, „emelt fővel elviselni az élet kudar
cait”, „emberi méltósággal elhordozni a fájdalmat"... és ez a 
legnagyobb értékű érték. A logoterápia ezt beállítódási értéknek 
nevezi, hiszen képesek vagyunk másképpen is hozzáállni ah
hoz, amit már nem tudunk megváltoztatni. így tehát nincs 
olyan élethelyzet, amely értelmetlenné, értéktelenné válna az 
ember számára.

Az elidegenedés, az egzisztenciális frusztráció akkor követ
kezik be Franki szerint, ha az ember nem valósít meg értékeket, 
vagy ha értékelése hamissá válik. Ez mélyen rányomja a bélye
gét a kapcsolatok válságára.

A mai divatos, hamis értékítéletben az is szerepet játszik, 
hogy az ember figyelme legnagyobb részt a külsőre irányul, pe
dig az ember test-lélek-szellem hárm as egysége, és az is a sze
mélyiség deformálódásához vezet, ha a szellemi sík formálása, 
gondozása elmarad, vagy hiányos. A belső lényünk is ugyan
úgy igényli a széppé, nemessé formálást, mint a külsőnk. A 
logoterápia szerint a „szellemi” hiánya, azaz figyelembe nem 
vétele is torzítja az ember értékelését.



Az embernek emberré kell válnia, szeretetben, emberségben, 
igazságosságban kiteljesednie, hiszen ez az ember hivatása.

Jézus példája egyedülálló az igaz ember tekintetében. Jézus 
azért jött, hogy elmondja, megmutassa, hogy a mindenkori eg
zisztencia feltételei között hogyan válhat és maradhat ember az 
ember, felismerve az elveszett és mindig veszélyeztetetett érté
keket, a gyökeret: az emberi méltóságot. Jézusnál nagyobb ran
got az embernek nem adott még senki, nagyobb árat az emberi 
méltóságért nem fizetett senki. Ő a végsőkig hangsúlyozta az 
emberséget, és abszolút hitelesen megélte az elfogadás, a sze
retet, a nagylelkűség, az ajándékozás, a szolgálat újfajta nagy
ságrendjét.

Ha az ember tudatára ébred emberi méltóságának, belső sza
badságának, szellemi erejének, ha beépíti életébe és megvalósít
ja a tartós, örök jó értékeket, jó esélye lesz/van arra, hogy meg
szabaduljon az egzisztenciális frusztrációtól, hogy egységben, 
belső harmóniában legyen önmagával, és akkor nagyobb esélye 
lesz az embernek arra is, hogy kapcsolatai jobban, jól, máskép
pen alakuljanak.

Egy másik megközelítésben figyeljünk a szeretetre, mint ar
ra az örök értékre, amely meghatározója és megtartója az em
beri kapcsolatoknak; és a boldogságra, mint amire az emberi 
törekvés végső soron irányul.

A logoterápia szellemisége szerint a szeretet és a boldogság 
szorosan összetartozik a kapcsolatokban, de másképpen, mint 
az a mai közfelfogásban szerepel. Az emberre jellemző ugyanis 
a boldogságra való törekvés, és ez jó is, de ez sok esetben át
megy az élvezetek hajszolásába, a boldogságra való görcsös 
igyekezetbe. Ez így kudarcra van ítélve. Mert ha az örömre va
ló törekvés mint cél szerepel a kapcsolatokban, éppen a hőn 
óhajtott öröm, boldogság válik elérhetetlenné, vagyis az mint
egy kicsúszik az ember kezei közül. Az ilyen beállítódás szerint 
az ember egocentrikus lény, akire jellemző az önmagával való 
túlzott foglalkozás, a túlzott önmegfigyelés, túlzott tudatosság.

A logoterápia szerint sokkal fontosabb lenne önmagunkat 
végre teljesen elfelejteni. Ezt viszont csak akkor tudjuk megten
ni, ha valami vagy valaki más felé irányulunk. A logoterápia itt 
fordul egzisztencia-analízisbe, amely szerint az ember lényegé
hez tartozik, hogy irányul és rendeltetett valamire, valakivel 
való kapcsolatra. Az ember „én”-je, mondja Franki csak a „te" 
irányában teljesedik ki. Az embernek meg kell tanulnia figyel
mét önmagáról elfordítani, önfeledten átadni magát valaminek, 
egy kapcsolatban valakinek. Csak azáltal formálhatjuk szemé
lyiségünket, ha átadjuk magunkat egy személynek, vagy pl. egy 
műnek. Nem csak önmegfigyelés, gondolataink félelem körüli 
körözése által szabadulhatunk meg a félelemtől, hanem önát
adás által, ha önmagunkat egy méltó személynek vagy dolog
nak odaadjuk. Ezt az önátadást a logoterápia „dereflexiónak" 
nevezi. így, ezáltal lesz az öröm, a boldogság mindig következ
mény, egy szeretetben megélt odaadás következménye.

Még konkrétabban, nézzük meg mit jelent ez a dereflexió egy 
személyes kapcsolatra vetítve.

A szeretetben az egyik személy a másik szellemi személyé
nek egyediségére, egyszeriségére van beállítva. És mivel az em
ber a test-lélek-szellem hármas egysége, az igazi szeretetre va
ló beállítódás az egyik szellemi személy másik szellemi sze
mélyre való irányultsága. Az ember érzelmei -  ez esetben -  a 
szeretett személy lényegére, értékére irányulnak. Az igazi szere
tetben így kölcsönös önátadás érvényesül.

A valódi szeretet elhatol a lét-síkig, ahol az egyes ember mái 
semmilyen típust sem képvisel, csak saját egyedi példányát, 
személyét, aki összemérhetetlen és helyettesíthetetlen. Az em
ber hordozza ennek az egyediségnek a méltóságát. Az igazi sze
retet tehát monogám beállítódást eredményez, amelyben az 
egyik személy a másikat felcserélhetetlen egyediségében ra
gadja meg, vagyis szellemi értékében, túl minden testi és lelki 
tulajdonságon. Franki szerint házasság csak akkor javasolha
tó, ha a partnerek egyfajta szellem i m unkaközösséget akarnak 
létrehozni. A szeretet/szerelem így szellemi szinten a belső össze
kötöttség érzése, házasság formájában pedig külső összekö
töttség. Ezt a kapcsolatot véglegességében fenntartani -  ez a 
hűség.

A logoterápia szerint tehát a szerelem olyan szellemi tevé
kenység, amely a szeretett személy legnagyobb értékére irányul, 
vagyis a szeretet felismeri a szeretett ember értéklehetőségét. 
Dosztojevszkij szerint „szeretni valakit annyi, mint úgy látni, 
ahogyan őt Isten elgondolta." A szerelem tehát az embert a leg
igazibb lehetőségeiben látja. Az igazi szerelem -  mondja Franki
-  így látóvá tesz, míg a puszta szerelmesség vakká. Az igazi - 
megláttatja az erotikus partner szellemi személyét mind lénye
gi valóságában, mind érték-lehetőségeiben. A szeretet/szerelem 
így gazdagít, boldoggá tesz, ugyanakkor a másikat is elvezeti 
egy gyümölcsöző értéklehetőséghez. A boldog, kölcsönös szere
lem tehát teremtő erejű, ugyanakkor azt is gazdagítja, aki sze
ret, és ezáltal kiteljesít.

Lényeges szerepet játszhat itt a másikban való hit is, a hit
nek is megvan a maga belső dialektikája, amely szerint „igaz
zá lesz, amit az ember hisz". Az igazi szeretetben továbbá szó 
sem lehet konkurenciáról, hiszen a szeretett személy nem ha
sonlítható össze senki mással, mert a maga egyediségében ér
tékelt és szeretett. A kapcsolatban nagy jelentősége van még a 
spontaneitásnak, a közvetlenségnek, és a türelemnek a kapcso
lat ápolásában.

Végül hangozzék el néhány gondolat beállítódásról, a vala
mihez, valakihez való hozzáállás lehetőségéről, amely a 
logoterápiának egy lényeges és sajátos gondolatköre; és ehhez 
kapcsolódóan a humorról.

Az embernek lehetősége és képessége van másképpen is 
hozzáállni a dolgokhoz, élete eseményeihez, egy kapcsolathoz, 
a kapcsolatban a másikhoz. Ez az ember saját szabadsága és az 
embernek az őt meghatározó korlátokon belül is mindig van 
szabad játéktere a szellemi beállítódásra.

Tapasztalatból is tudjuk, hogyha akarunk és nekünk úgy 
tetszik, jó akarattal is fordulhatunk pl. a felé a személy felé, 
akivel szemben neheztelést érzünk vagy haragot. (Ha onnan 
közelítünk, hogy még csak nem is érdemes haragudni, mert a 
harag engem is rombol... miért lennék hát önmagam ellensé
ge...) De ha úgy érezzük és azt éljük át, hogy az emberi akarat 
korlátozott és töredékes, bátran merjünk bízni a segítő isteni 
kegyelemben, amely a saját akaratunkkal együtt képes más be
állítódásra, pl. megbékélésre, megbocsátásra, kiéngesztelődés- 
re, újrakezdésre.

A beállítódásnál megemlíthető még a humor, mint az ember 
specifikus tulajdonsága, mint nagyszerű lehetősége... A humor
-  kellő időben és jó akarattal -  lehetővé teszi, hogy mindenki
től, mindentől, önmagunktól is eltávolodjunk, és a távolságtar
tásnak ezt a lehetőségét felhasználva, az adott helyzet, esetleg 
kellemetlen helyzet fölé emelkedjünk, hogy azon túlnőjünk. Az
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egészséges, tiszta humor, a nevetés, távolságot hoz létre az 
adott problémától, olykor képes egy feszült légkör feloldására. 
Aki olykor egy igazán jót tud nevetni önmagán -  mondja Fran
ki -  máris útban van a gyógyulás felé.

Csak egy kis személyes megjegyzés ehhez: nagyon sokat je
lent számomra Frankinak ez a gondolata. Nagyszerű lehető

ségnek tartom a humort, ha spontán születik és kizárólag jó 
szándékú. Olykor igazán nehéz együtt lenni, maradni, bőven 
adódnak súrlódások, feszültségek... A tiszta humor valóban 
sok feszültséget felold, a nevetés gyógyít, szebbé tesz emberek 
között néhány pillanatot, és felszabadító légkört teremt. Nagy 
lehetőség.

BENCE IMRE

Az igehirdetés mint evangélizáció
Meghívást kaptam a szárszói Soli Deo Glőria konferenciaköz
pontban rendezett ökumenikus lelkész-evangélizációra, amelyre 
a fenti címen kértek tőlem előadást. A jú n iu s  18-22-ig tarto tt 
evangélizáción sajnos nem tudtam  végig részt venni, de a szer
vezők így is kérték a szolgálatot. Bár nem tartom m agam at az 
evangélizáció „szakemberének”, vállaltam, hogy személyes han
gon szólok a kérdésről. Egyszerű gyülekezeti lelkészként vallot
tam az igehirdetés kihívásáról, a buktatókról és a lehetősé
gekről. Bő vázlat alapján tartott előadásomat m ost utólag ön- 
töm szerkesztett form ába. Természetes az, hogy a bő vázlat 
alapján leírt gondolatok nem m indig fe d ik  az elhangzottakat. 
De talán ezek az egyszerű gondolatok is segíthetik szolgálatunk 
egyik lényeges elemének az újragondolását.

A LELKÉSZI SZOLGÁLAT LÉNYEGE

Gyülekezeti lelkész vagyok, s 18 év vidéki és 3 évi fővárosi szol
gálat elteltével vallom, hogy a lelkészi szolgálat lényege: együtt 
élni, járni a ránk bízott gyülekezettel. Elsősorban életközössé
get jelent a lelkészség, amelyben az ember nem az útjelző táb
la merevségével áll, másoknak rendíthetetlenül és mozdíthatat
lan irányt mutatva, hanem „vándor-társ”, akinek az Isten talán 
pontosabb térképet adott; vándortárs, aki másokkal együtt za
rándokol a cél felé. Ebben a szolgálatban két ige meghatározó 
számomra: Az egyik Jézus szava: aki titeket hallgat, engem 
hallgat (Lk 10,16), a másik pedig egy tanítványi hitvallás: 
Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad (Jn 6,68b).

MI AZ IGEHIRDETÉS?

„Ember ajkakon az ige szól, gyönyörű hír!" (Scholz László). A 
megszólaló Isten szavát kell nekünk hallhatóvá tenni, és/vagy 
tolmácsolni. S bár a lelkész egész élete „igehirdetés” lehet, nem 
akarom most ezzel a kérdést elkenni. Ezért elsősorban most a 
szószéki, a vasár- és ünnepnapi igehirdetésre gondolok, amikor 
igehirdetésről beszélek. Arra, ami a gyülekezetnek csak egy ré
szét éri el, a templomba járó, tradíciókkal rendelkező és a lelki 
táplálék vágyával élő réteget. Ez a vasárnapi vagy alkalmi fel
adat kényszer! Fel kell menni a szószékre, meg kell szólalni, ak
kor is, amikor nagyon könnyű, s akkor is, amikor borzalmasan 
nehéz. Nem lehet kikerülni, munkahelyi kötelezettség, s nem 
mondhatja az ember, hogy most nincs kedvem szólni, vagy nincs

mit mondanom. Van, amikor adott a textus, s van, amikor a 
textusválasztás a feladat. Amikor választott textusról prédiká
lok, akkor abban tükröződik a prédikátor személyes helyzete, 
hitének „állapota”, s a gyülekezet élet-lüktetése. Amikor perikó- 
pa alapján szólunk, akkor abban tükröződik az egyház hitval
lása, a szentek megélt közössége. (Itt jegyzem meg, hogy vasár
naponként szinte mindig a perikóparend szerint prédikálok, 
evangélizációs szolgálataimban mindig irányított, témához kö
tött az igeválasztás.)

MIT ÉRTÜNK EVANGÉLIZÁCIÓN?

Az evangélizáció -  most ebben az értelemben szeretném hasz
nálni ezt a kifejezést -  az istenhitben való erősítés, a Krisztus
követésben való lendület fokozása az evangélium ereje által. A 
pislogó lángot (vagy parazsat) újra lehet éleszteni. A keresztség- 
ben nyert kegyelmet „ felszínre lehet hozni.” Amikor a csésze al
jára leülepedik a cukor, akkor az nem édesíti a kávét, alapos fel
keverés után hat csak. Az evangélizáció ilyen felkeverés. Nem 
szabad hagyni, hogy „megcukrozott" életünk újra- keserűvé le
gyen, mert nincs „mozgásban". (Természetesen tudom, hogy a 
felkeverést, a mozgásba hozatalt a Szentlélek munkálja!) Az 
evangélizáció elsősorban a „maggyülekezet” erősödését és misszi
óra való nyitottá válását szolgálja. Bár szomorú tapasztalatunk 
az, hogy sok gyülekezetben „csonthéjas mag" a gyülekezet bel
ső magja, nem képes a nyitottságra, s nem alkalmas a befoga
dásra, köti a tradíció, rugalmatlan, és minden újtól elzárkózik. 
Azt is látni kell, hogy a tradicionális gyülekezeteink vergődnek, 
fogynak, mert a tradíció tartalma elveszett, s csak a merev for
mák maradtak meg. A gyülekezeteink akkor lesznek a megúju
lás és az ébredés helyszíneivé, ha a csonthéjat szétfeszíti a Lé
lek ereje. (Ezt a fájdalmas „szétrobbanást” asszisztálja végig ke
serűen és megfáradtán sok-sok lelkésztestvérem).

A SZÓSZÉK ALKALMAS-E ARRA, HOGY 
AZ EVANGÉLIZÁCIÓ HELYSZÍNE LEGYEN?

A szószék rossz helyszín. Magas, védett bástya, amelynek biz
tonságában nyugodtan beszélhet, tüzelhet mindenki. Nem lő
het vissza a hallgató, nem tud visszakérdezni, nem tud bele
szólni: Komolyan gondolod? Hogyan tudod te ezt elképzelni? 
Hogyan valósul meg ez a te életedben? A Luther-kabát pedig -

T V  VV «4kMJ í-JIMASSMMÉWj

347



ahogy mondani szoktuk -  ápol és eltakar. Sokszor a talár felvé
telével és a szószékre való fellépéssel már egyből azt gondoljuk, 
hogy magunkra öltöttük a tévedhetetlenség és a csalhatatlan- 
ság isteni képességét, s így a padokban ülők felé le is zártunk 
valamit.

De mivel egyházunk rendje érdekében liturgikus öltözetben 
végezzük a szolgálatot, a szószék pedig gyakorlati szempontok 
alapján mégis csak fontos marad, a belső kérdéseket kell végig
gondolnunk.

Az ő sz in teség

Az igehirdetés akkor lesz evangélizáció, ha a szószékre lépő ön
magában tisztázta: Minden szónak őszintének kell lennie. Mert a 
hatásvadász, az igényeket kielégítő, a műveltséget és teológiai is
meretet fitogtató, színészkedő prédikátorok kora lejárt. Valaki egy
szer azt mondta: „Csak a megevangélizált ember lehet evangéli- 
záló!" A „megevangélizált” szó számomra inkább valami negatí
vumot jelöl. Olyan valaki, aki egy manipuláció áldozata vagy egy 
szűk réteg számára elfogadható, begyakorolt terminológia hasz
nálója. Ezért inkább azt mondom, hogy az őszinteségében Isten 
elé álló ember, a „bizony koldusok vagyunk” valóságát felismerő 
látja a kegyelem fényét, s tud róla vallani.

Természetesen számunkra is kérdés a „szívből vagy színből” 
dilemmája. (Fii 1,18 az új fordítás szerint: ...bárm elyik módon, 
akár színlelésből, akár meggyőződésből: K risztust hirdetik, és 
én ennek örülök.) Az evangélium gyors terjedése miatt akkor ez 
így igaz volt. Ma, amikor az egyháznak már annyi szégyenfolt
ja van, s az ellenségei ezt ki is használják, úgy érzem, hogy a 
„színlelésből” hirdetett szó nem vezet semmire. Természetesen 
az igehallgatóknak azt mondom: Ne azt nézzék, aki beszél, ha
nem azt, amit mond! De a lelkészi körben csak azt merem mon
dani: az egyház jelenlegi, szomorú és elesett állapota annak is 
köszönhető, hogy túl sok volt a színlelés. Krisztust csak meg
győződésből szabad hirdetni.

A v ágy

Fel kell tennem minden alkalommal a kérdést: valóban erősíte
ni akarom a hallgatóimat? Nem egyszerűen csak a kötelesség
tudat visz a szószékre, hanem több, a felelősség? Felelős va
gyok őrállóként a rámbízottak életéért s üdvösségéért is. (Ez 
olyan nagy szó, hogy alig merem kimondani.) Vasárnaponként 
nem egyszerűen beszélnem kell, elütni valamivel az időt. Mon
danivalóm van! S azt akarom, hogy akik ott ülnek, érintettek 
legyenek. Ehhez természetesen ismernem kell őket. S akkor lesz 
személyes a megszólítottság. Ehhez természetesen egyértelmű
en kell szólni, ami nem csak azt jelenti, hogy érthetőek és könnyen 
felfoghatóak a mondataim, hanem azt is, hogy nem bizonyta
lankodhat a harsona, mert akkor senki nem indul harcba. Tehát 
az értékrendekkel is tisztában kell lennem. A bűn az bűn! S a 
célban is biztosnak kell lennem. Természetesen itt is, mint min
den emberi közösségben lehetnek rövidtávú, gyülekezetépítési 
célok, távlati, missziós kihatással járó célok, és látnom kell a 
végső célt is. (Ennek a tisztánlátása segít a rövidebb távú „föl
di" célok megfogalmazásában és meghirdetésében.)

AZ ÁTFOGALMAZÁS KÉSZSÉGE

Dogmatika-előadásokon gyakran hallhattuk, hogy az újrafogal 
mazás az összegzés mellett éppúgy e diszciplína feladata. Most 
ezt kell kimondani: az egyházi terminológia borzalmas. Renge
teg a közhely. (Persze tudjuk, hogy a közhely igaz, de olyan 
sablonos, hogy érzi az ember, nincs mögötte a gondolkodás leg
kisebb jele sem.) S rengeteg a rébusz! Az olyan panel, amelye
ket hallva az emberek többsége ezt kérdezi: Mit jelent ez? Mit 
jelent ez: Add át a szívedet! Nézz Jézusra! Járuljatok a Golgota 
keresztjéhez... (A minap egy gyermektáborban egy ilyen mon
datra -  add a szívedet Jézusnak! -  egy hatéves forma kislegény 
vigyorogva marcangolni kezdte a mellkasát, mintha a szívét 
akarná kitépni.) Nem az a baj, hogy vannak ilyen rébuszok, 
mert szükség van arra, hogy ne megrágott csemegét adjunk a 
szószékről, jó, ha van min elmélkedni, meditálni, szükség van 
a töprengésre, a csendre, a gondolkodásra. Az a baj, hogy elvár
juk, az általunk már megértett folyamatokat kifejező mondata
ink értését, s azt is elvárjuk hallgatóinktól, hogy ugyanazt ért
sék alatta, mint mi. A korábban említett „csonthéjas" gyüleke
zetmagot éppen ez a sajátos terminológia képzi. Ezért fontos az 
átfogalmazás készsége.

Az öröm  készsége

A krisztusi üzenet örömhír. Pontosabban jó hír -  a jónak nem 
mindig örül az ember, d&mindig a javára van, tehát az öröme for
rása lesz. De az igehirdetések többségén nem érződik az öröm. Az 
igehirdetések egy része száraz okoskodás, vagy filozófiai fejtege
tés, teológiai bölcselkedés, vagy etikai mércék felvázolása, politi
zálás vagy bumfordi magyarkodás. S nem ragyog át rajtuk az 
életöröm, a krisztusi, bűnbocsánatból nyert szabadság, a re
ménységből (a halálon túlmutató reménységből) fakadó derű. 
Azt mondjuk erre: megfáradtunk, s túlterheltek vagyunk. Ez ér
ződik rajtunk. (Nem az a baj, hogy érződik -  hisz az őszinteséget 
cáfolnám meg, ha ennek „elrejtésére” buzdítanék.) Az a baj, hogy 
az egyház mint szervezet (akinek a vezetői mégiscsak felelősek 
lennének a szolgálatot végzők lelki, idegi állapotáért, s így a szol
gálat minőségéért) s a gyülekezet mint közösség nem igazán tö
rődik vele. Melyikünknek mondta már a gyülekezete: Lelkész úr 
olyan fáradtnak látszik s ez az igehirdetéseken is érződik, men
jen el egy hónapra pihenni. (De ez a hiány azt is mutatja, hogy a 
gyülekezetek nincsenek is tisztában azzal, mi a lelkész feladata.)

Az öröm készsége, a szórványban, a negyedik és ötödik is
tentiszteleten is. A nagyvárosban, egy megállás nélküli hét vé
gén is. Igen. Mert ez az öröm, bár könnyebben megélhető és „ki
rajzolható”, ha az ember testileg és lelkileg is tud időt szakíta
ni a feltöltekezésre, mégsem a pihentségből és a fizikai erőből 
táplálkozik, hanem a bűnbocsánatból és a feltámadás nagysze
rűségéből.

Az igeh irde tés e lőzm énye és fo ly ta tá sa

Ezt, amióta a főváros rengetegében élek, külön is szem előtt kell 
tartanom. A falu ismert, s én is ismertem a falu életét. A város is
meretlenségében nagyobb biztonságban hiszi magát az ember, de 
sokkal magányosabb!



Az előzményhez hozzátartozik a készülés. Nem csak az 
egzegézisre gondolok s az írás fölé hajolásra, hanem a tiszta 
és rendezett életre és a példaadó családra. A gyülekezeti tagok 
személyes élethelyzetének és hitharcainak megismerése segít
séget jelenthet a készülésben. (Bár a gyülekezeti életből vett 
esetleges fiktív példákkal is vigyáznunk kell, mert éppen a 
pásztorolás lehetőségét veszítjük el akkor, amikor olyan sze
mélyes példákat használunk szemléltetésként, amelyben vala
ki magára ismerhet.) A készülés közben nem feledkezhetek 
meg az imádkozásról sem, sokszor talán személyesen gondol
va azokra, akik a vasárnapi igehallgatók lesznek. Arról se fe
ledkezzünk meg, hogy a legtöbb esetben az előkészítésben az 
elődünk is segítségünkre volt. Az elődök megbecsülése nélkül 
„légüres térben” szónokolunk.

A következményeket bízzuk az Istenre, de a folytatásról nem 
szabad megfeledkeznünk. A koldusnak nem elég konzervet adni, 
ha nem tudja felbontani, mit ér vele. A lelkészi szolgálatban, ami

kor úgyis kevés idő van a pásztorolásra, akkor a peremre sodró- 
dottakkal foglalkozunk a leginkább. De ne feledkezzünk meg a 
hűséges igehallgatókról sem, mert ha megfeledkezünk, akkor 
előbb-utóbb nem lesz kire számítanunk a gyülekezeti szolgálat
ban. Én azt is sokszor megtapasztaltam, hogy a hűséges igehall
gatók -  testvérek -  voltak segítségemre a krízisek közepette.

Az őszinte vágytól fűtött, szemléletes és örömöt sugárzó ige
hirdetés -  épp a folytatások során derül erre fény -  segítséget 
jelenthet abban, hogy a hitüket őszintébben és több örömmel, 
nyitottsággal, és felelősséggel éljék meg.

Tudom, hogy nem lesz minden igehirdetés evangélizáció, 
mert sokszor nem tudunk őszinték lenni, mert olykor elhomá
lyosodik a cél, máskor nem vagyunk képesek újszerűen tolmá
csolni az igét és fáradtak vagyunk, sokszor hiányzik az alapos 
előkészítés, vagy az utómunka. De a szél ott fúj, ahol akar. Az 
Isten még minket is felhasználhat abban, hogy igehirdetésein
ken keresztül az ő örömhíre formálja a szíveket. Ez rajta múlik.

„Krisztusban mindnyájan életre kelnek" (lKor 15,22)

DETRE JÁNOS (IFJ.)

id. Bachát István (1919-2001)
Az „öreg tisztelendő úr” -  így emlegették a Dunakanyar evan
gélikusai Váctól, Rádon és Váchartyánon át egészen Zebegé- 
nyig. isten kegyelméből 8 évet szolgálhattunk együtt. Hűséges 
munkatársam volt, bár -  talán egy vagy két évet kivéve -  ami
kor egy-egy nyári időszakban, nagyheti vagy ádventi „menet
ben” szíve szerint szívesen besegített volna, menetrend szerint 
valamelyik szomszéd gyülekezetben kellett kisegítenie. Utód
ként megrendítő volt jelen lenni utolsó váci igehirdetői szolgála
tán. Ez a 80. születésnapján volt. Az előd elbúcsúzott a szószék
től. Nyugdíjasként, amikor csak tehette, minden gyülekezeti al
kalmon jelen volt. Természetesnek vette, hogy ha az egyházme
gye valamelyik gyülekezete ünnepel, helye van az egyházmegye 
lelkészei között. Azok közé tartozott, akik nem varázsszóként 
emlegetik a fraternitást, hanem térmészetes egyszerűséggel élik. 
Elmenetelével számomra is lezárult egy szakasz, amit 12 évig az 
jellemzett, hogy a gyülekezetekben, ahol szolgáltam, folyamato
san jelen voltak a nyugdíjas lelkészek, akiknek köszönöm a se
gítséget és akikért Istennek vagyok hálás.

Bachát István 1919. május 15-én született Őrimagyarósdon. 
Édesapja evangélikus lelkész volt. Hatan voltak testvérek, akik 
közül ő volt a legidősebb. 1937-ben a Bonyhádi Evangélikus 
Reálgimnáziumban érettségizett. Innen Sopronba került a Ma
gyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karára, 
ahol 1941. június 13-án -  60 éve -  tette le a záró szigorlatot. A 
teológus évektől kezdve nagyon jó barátságban volt Káldy Zol
tán püspökkel, aki gyakran járt a váci parókián nem hivatalos 
baráti látogatáson.

1941. július 1-jén -  két héttel a záró szigorlat letétele után -

elkezdte segédlelkészi szolgálatát. Körmendre kapott kiküldést. 
Itt 11 hónapot szolgált. Ezután 2 és fél hónapot Bodóhegyen 
töltött. 1942. december 1-jén kötcsei helyettes lelkészi megbí
zást kapott. Ez a szolgálata 1944. augusztus 31-ig tartott.

1944. augusztus 22-én, Körmenden házasságot kötött 
Mesterházy Idával, akivel Isten kegyelméből 57 évet élhettek 
meg együtt. 9 nappal az esküvő után katonai szolgálatra vo
nult be Szombathelyre, ahol protestáns tábori lelkészfőhadna
gyi beosztást és rangot kapott. A frontvonalba vezényelték, és 
1944 őszén Marcali környékén orosz hadifogságba került. Sze
ged környékén tartották fogva, ahonnan 1945 nyarán szaba
dult.

1945. szeptember 1-től 1946. június 15-ig kiskunhalasi missziói 
lelkész, majd a gyülekezet megelevenedéséből kifolyólag 1964. 
november 8-ig gyülekezeti lelkész. 19 évet szolgált az alföldi 
gyülekezetben.

1964. november 8-án lett a váci evangélikus gyülekezet sor
rendben hetedik lelkésze. 29 évet szolgált. Az élet érdekessége, 
hogy utódjaként szinte hónapra annyi évesen vehettem át a 
szolgálatot, mint ahány évet szolgált Vácott.

Bachát István vezette a gyülekezetét. Bátran meglépte azokat 
a lehetőségeket, amelyek a gyülekezet előtt felcsillantak. Be
kapcsolta a gyülekezetét az egyházmegye, egész egyházunk 
vérkeringésébe. Eleven testvérgyülekezeti kapcsolat alakult ki a 
finnországi járvenpáá-i gyülekezettel. Ápolta és rendkívül fon
tosnak tartotta az egészséges ökumenét. Szolgálata nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a városban az „egyház” szó nem kizá
rólagos, hanem gyűjtőnevet jelent.



Élete 2001. május 11-én aludt ki. Néhány hetet gyengélke
dett. Még egy szolgálatra készült, egyetlen unokája esküvőjére. 
Készült a soron következő, galgagyörki LMK ülésre. Készült a 
balatonszárszói nyaralásra, az egyházi üdülőben folytatott ko
ra délutáni beszélgetésekre. Családja körében érte a halál. 4 
nappal 82. születésnapja előtt, 60 évi szolgálat után elindult 
hazafelé...

Sírja m ellett Detre János, az Észak-Pestmegyei Egyházmegye es
perese a z LMK és a gyülekezetek nevében a következő gondola
tokkal búcsúzott:

Az Észak-Pestmegyei Egyházmegye vezetői és lelkészei bú
csúzunk most Bachát Istvántól. S a lelkésztárstól mi mással bú
csúzhatnánk, mint Isten igéjével és igehirdetéssel. Ebből tudjá
tok meg, hogy az élő Isten van közietek. (Józs 3,10)

A sír partján -  búcsúzásnál -  éljük át annak igazságát: mi 
mindannyian úton vagyunk és elmegyünk, de Isten itt marad 
azok között, akik még tovább mehetnek. Lelkésztársunk 60 
éven át viselte ezt a megkülönböztető nevet: evangélikus lel
kész. Ez hol érték volt, hol megmosolyogták. Hol előny volt, de 
inkább hátrányként éltük meg. Valójában egy semmi mással össze 
nem keverhető rang: Verbi Divini Minister -  azaz Isten igéjének 
szolgája! Bachát István mindig ez igyekezett maradni. Ezt az 
igyekezetét abból a lelkészcsaládból hozta, ahol született. Még
is furcsa kort élünk ma az egyházban. A nem-lelkészek egy kis, 
de annál hangosabb csoportja -  a maga szerepe fontosságának 
kihangsúlyozására -  azt állítja, hogy a lelkész nem ért semmi
hez. Nem ért az oktatáshoz -  mégis óvodás korútól az aggas
tyán korig, egy életen át tanítja Isten dolgait. Nem tud prédikál
ni, mert annyira ragaszkodik az Isten igéjéhez és a lutheri teo
lógiához, hogy nem tud ráhangolódni korunk igényeire és elvá
rásaira. Mégis egy életen át prédikál! Nem ért a közösségi dol
gokhoz -  mégis élnek a gyülekezetek, és ebben az öszszetartás- 
ban csak benne van a lelkész közösségi magatartása is. Nem 
tud igazodni korunk erkölcsi változásaihoz, lazulásaihoz, így

maradivá válik felfogásával is, életével is, mely azonban igazo
dik az Isten rendjéhez, és nem a maga lazaságához akarja iga
zítani az Isten rendjét. Nem véletlen, hogy a lelkészszel való ta
lálkozás, valamint a lelkész megszólalása, szolgálata, munka
végzése, de még a szabadsága is arra mutat, azt reprezentálja, 
hogy az élő Isten jár közöttetek! Nem a lelkész az élő Isten, ha
nem a lelkész az élő Isten szolgája, s mint mutatóujj mutat: fi
gyeljetek, tudjátok meg!

Ezért tanult Bachát István az egyetemen. Segédlelkészként, 
tábori lelkészként, gyülekezeti lelkészként Istennek szolgálva, 
Istenre mutatott!

30 évet töltöttem vele egy egyházmegyében. Fél évig, mint 
aktív lelkésznek, esperese lehettem. De azóta, hogy nyugdíjba 
vonult, alig hiányzott a lelkészértekezletekről. Pontossága, kol
légái iránti szeretete, szolgálatvállalásai, készsége és szolgálni 
akarása jelezte, hogy a lelkészi pálya -  vélemény ide, vélemény 
oda -  mégiscsak az Úristennek szentelt és az Úristen által meg
becsült pálya!

Ezt példázza, hogy betegségeiből mindig kapott annyi új 
erőt, ami fontos volt a továbbhoz. Érdemes meghallgatni és 
megfontolni a Zsidókhoz írt levél írójának biztatását: Nefelei- 
kezzetek m eg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Fi
gyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Bachát István élete utolsó szakaszában is utat mutatott, ho
gyan kell Istenhez ragaszkodni, hogyan kell őt imádságban ke
resni, hogyan kell hozzá vágyódni. Nála a derű azt jelentette, 
hogy az élő Isten szolgája fiatalon is, idősen is, sokféle megíté
lés és szellemi téváramlatok közepette is azt reprezentálja: az 
élő Isten van közöttünk.

Mindent Istennek köszönünk meg, amit Pista bácsitól kap
tunk, láttunk, tartásából tanultunk. Isten adjon neki nyugodal
mat, mint hazatért szolgájának! Odaát is ott lehessen az Isten 
közelében. Családjának pedig vigasztalást kérünk Urunktól.

Ti pedig -  gyászoló gyülekezet -  tudjátok meg, hogy az élő 
Isten van köztetek...

Fasang Árpád (1912-2001)
A lengyelországi Krakkóban született 1912. június 29-én, ma
gyar édesapa és lengyel édesanya gyermekeként. A korán félár
vaságra jutott gyermek édesanyjával Magyarországra, Diós
győrbe költözik, ahol elemi iskolai, gimnáziumi és tanítóképző
ben tanulmányait végzi. Zenei talentuma és kiváló képessége 
korán kitűnik. Tanárai elismeréssel és segítőkészséggel egyen
getik útját első diplomájának megszerzése után a Zeneművé
szeti Főiskola diákjai közé való felvételre. Ő azonban ezt nem 
fogadhatja el, mert özvegy édesanyját is el kell tartania. Oros
házára választják meg az evangélikus gyülekezet egyik kántor
tanítójának, 1931-ben. Ifjúság közt végzett élő hitű keresztény 
szolgálata mélyen belevéste Krisztust az iparos tanoncifjúság 
leikébe. Közben folytatja tanulmányait a budapesti Zeneművé
szeti Főiskolán, és zeneszerzés szakon végbizonyítványt, kö
zépiskolai énektanári oklevelet és tanítóképzői zenetanári dip
lomát szerez. 1941-től a szarvasi evangélikus tanítóképző ta-
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nára, majd igazgatója. Ebből az állásából elbocsátották. 1950- 
től Sopronban az állami tanítóképzőben zenetanár, a helyi gyü
lekezetben énekkart szervez, rövid ideig a teológiai hallgatók 
oktatója, majd egy esztendőn át a győri Zeneművészeti Szakis
kola igazgatója. 1954-58 között a Népművészeti Minisztérium 
főosztályvezetőjeként tevékenykedett. Ezt követően nyugdíjba- 
vonulásáig a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola 
igazgatójaként végezte a zenei nevelés irányító munkáját. Több 
száz zenetudományi tanulmányt, szakkönyvet, kórusművet 
komponált s adott közre a magyar zenei élet gazdagítására. 
Megalapította az Országos Pedagógiai Társaságot. Evangélikus 
egyházunk zenei életébe az énekeinket feldolgozó Koráliskola 
szerkesztésével kapcsolódott be, valamint az új Énekesköny
vünk kiadásánál zenei szerkesztőbizottsági tagként tevékeny
kedett. 106. számú reggeli énekünk dallamának szerzője, 
Nyugdíjas éveiben a budavári templom istentiszteleteit látogat
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ta. Az igéből élt, s azt sugározta tovább családi, baráti és isme
rősi körében. Tagja volt a Diakónia c. evangélikus periodika 
szetekesztőbizottságának, amely egyházunkban az egyetlen 
kritikai fórumként működött az 1989-et megelőző időkben. Né
hai Otdass Lajos mártírpüspökünk egyházkerületi felügyelőnek 
szánta, ez a terve azonban az ismert történelmi viszonyok kö
zött nem valósulhatott meg.

Legyen áldott a teremtő Isten Fasang Árpád életéért!

SZEBIK IMRE PÜSPÖK IGEHIRDETÉSE 
ID. FASANG ÁRPÁD TEMETÉSÉN ROM 14,7-9

Fasang Árpád testvérünk ravatala mellett a felolvasott igéből és 
tartalmas élete döntő eseményeiből elénk tárul a keresztény eg
zisztencia néhány vonása. Vegyük sorjába biztatásul és vigasz
talásul.

A keresztény em ber U rátó l é le tcélt k ap  a ján d ék b a

Közülünk senki sem él önmagának -  vallja az apostol. Ahogy 
Isten nem önmagáért van, hanem értünk, emberekért teremtet
te e szép világot, értünk küldte Jézust közénk, s értünk árasz
totta ki Szemléikét, akként a teremtmény is az Úrnak s a közös
ségnek él.

így értelmezte ezt Fasang Árpád testvérünk is, ezért család
jában a meleg szívű édesapa emlékképe élhet gyermekeiben és 
unokáiban. Életcélja volt a keresztény család megvalósítása, 
amelyért egyszerre imádkozott és példaszerűen cselekedett. 
Drága örökségként hagyja ránk: a család az első gyülekezet, 
ahol a következő nemzedék átélheti Isten jelenlétét. S igaz az a 
felismerés is, hogy csak rendezett családi közösség szilárd hát
terében lehet alkotni, tevékenyen dolgozni földi hivatásunk te
rületén.

Nem önmagának élt, hanem zenei elhivatottsága szerint arra 
törekedett, hogy a bartóki és a Kodály Zoltán utáni gazdag fel
ismeréseket közkinccsé tegye. Vallotta, hogy muzsikáló, éneklő 
emberekből kell megépíteni a láthatatlan, de valós zenei kated- 
rálist hazánkban.

Beutazta Magyarországot, előadásokat tartott, szervezett, 
terjesztette a zene dallamai által is a szépet, az igazat, a tiszta 
emberséget.

Közülünk senki sem élhet önmagának. Csak a másikért, a 
közösségért vállalt élet nyeri el célját, értelmét. Lépjünk ki ön
ző életünk szorító békjóiból, merjünk tenni a másikért, csalá
dunkért, hivatásunkban a nemzetért. A nemes altruizmus egy
beesik a jézusi szeretet kihívásával.

Feleló'sség ébred az  em ber szívében  
a gyengék, erő tlen ek  és rá szo ru ló k  irán t

Pál apostol igénk környezetében éppen ezt a kérdést tárgyalja. Ho
gyan lehet tapintattal viselkedni a hitben gyengékkel szemben. Te
kintettel kell tennünk a másik szempontjaira, még akkor is, ha 
nem tudunk vele azonosulni. Ez az intellektuális és hitbeli gyen
gédség éppen belső tartásunk erejét jelzi, s felemeli a másikat ma
gunkhoz. Fasang Árpád testvérünk életében egykori tanítóképzős 
igazgatója volt a példa. Ez a kiváló pedagógusok közül is kiemel
kedő tanár éveken át átvállalta eminens növendékének tandíját s 
egyéb anyagi kötelezettségeit, csakhogy befejezhesse tanulmánya
it. Fasang Árpád erről csak jóval később értesült. Ez az életpélda 
meghatározó volt Fasang Árpád testvérünk gondolkodásában.

Körülvesz bennünket egy teljesítmény-orientált világ, amelyben 
erős a konkurenciaharc. Sokszor a küzdeni nem tudó, de értékes 
személyiségek kiesnek az érvényesülés rostáján. Észre kell ven
nünk őket. Támogatni és biztatni szabad őket. Ahogy Isten is fel
emeli a gyengét, az elesettet vagy az élet harcában megfáradtat.

A k eresz tén y  em ber m indenkor v ig aszra  
és b á to r ítá s ra  ta lá l Istennél

Mindenkor az Úréi vagyunk -  vallja Pál. Életünkben is és halá
lunkban is. Valaki így vallotta: a halálban Isten egyik kezéből át
vesz minket a másik kezébe. Luther így fogalmazott: az ember fe
lől nézve az elmúlásban a halál álmába szenderedünk, Isten felől 
nézve azonban élünk. Mindenkor az Úréi vagyunk. Ez a belső bi
zonyosság azonban hiányzik korunk emberéből, szinte mindnyá
junkból. A kételkedés gyermekei vagyunk. S ebben a belső bizony
talanságban szólít meg Isten. Illyés Gyula vall így egyik szerettének 
koporsója mellett: „Én nem hiszem, hogy odaát meglelek valakit is 
azokból, akikért testem és lelkem nem bánta, hogy élt. Annyi örö
möt és boldogságot vesztettem velük, hogy nélkülük itt e világ an
nyival kegyetlenebb, hogy lassan kezdek mégis odavágyni, ahol ők 
vannak, akárhol, akármi formában, s azt kezdem hinni, hogy az 
az odatűnt boldogság is megvan, ha emléke oly örök a szívemben."

Én nem hiszem -  s azt kezdem hinni... E kettő feszültségében 
zajlik életünk. Fasang Árpád testvérünk elveszítése fájdalom. 
Vágynánk átélni a vele töltött, meghitt beszélgetések óráit. Ma
gunk elé idézzük meleg tekintetét, mint akik soha nem akarjuk fe
ledni, kézmozdulatát, ahogy megölelt minket, s most megáldjuk, 
vigye magával szívünk szeretetét e földi világból a túlnaniba, s fo
gadja magához a kegyelmes Isten, aki azért adta Fiát a keresztre 
értünk, hogy vétkeinket eltörölje, s szabad utat biztosítson az Atyá
hoz. Ragadjuk meg hittel felkínált ajándékát. Legyen az életünk
ben és halálunkban vigaszunk és bátorításunk. Ámen.
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Milán János (1910-2001)
Május 10-én délután vettek búcsút szerettei, volt gyülekezete, 
lelkésztársai, ismerősei Milán Jánostól, aki 1945-től élt és szol
gált Oroszlányon, miután a felvidéki Csánk községből és gyüle
kezetéből családjával együtt kitelepítették.

Életútja 1910. október 18-án indult el a Nógrád megyei Érsek- 
vadkerten Milán László és Kominka Etelka fiaként. 1921-29 között 
a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tanulója. Érettsé
gi után a lelkészi pályát választva Sopronba jelentkezik a Pécsi 
Erzsébet Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karára, 
ahol 1933 májusában kitüntetéssel szigorlatozik. 1933 no
vemberétől 1934 júniusáig Svájcban, a baseli egyetemen foly
tatja tanulmányait. Főleg Luther művei érdeklik. Hazajövetele 
után, 1934. július 15-én Sámsonházán szenteli lelkésszé Kiss 
István püspök. Az alábbi gyülekezetekben végez lelkészi szol
gálatot:

1934. július 1. -  1934. október 31. -  Salgótarjánban,
1934. november 1. -  1937. február 15. -  Balassagyarmaton, 
1937. február 16. -  1939. október 23. -  Béren,
1939. október 27. -  1945. május 14. -  Csankon,
1945. június 1. -  1979. május 14. -  Oroszlányon. 
Házasságot 1939. november 25-én kötött Sárkány Ilona óvó

nővel, akit a béri templomban vezetett oltárhoz. Házasságukat 
Isten négy fiú-, és két lánygyermekkel áldotta meg. Nyugalma 
éveiben nagy szomorúságot okozott szeretett feleségének több 
mint 13 évvel az ő halála előtt bekövetkezett halála, valamint 
két fia is megelőzte őt a minden halandók útján. így most négy 
gyermeke, menyei, vejei, 16 unokája, 8 dédunokája állhatta kö
rül koporsóját, a nagyszámú jelenlévőn kívül.

Mindenkor készségesen vállalta a rábízott tisztségeket: egy 
ízben lelkészegyesületi elnök, egyházmegyei főjegyző, törvény- 
széki jegyző, gyámintézeti (GAS) pénztáros.

„Oroszlányon a legnehezebb években teljesedett ki apai és 
lelkipásztori szolgálata. Ahogy lehetett! Az egyre szűkülő szol
gálati lehetőségeket, az Istentől kapott talentumokat kamatoz
tatva állt helyt és őrt ebben a bányászvárossá kiteljesedő város

ban, és a város evangélikus gyülekezetében. Megítélni nincs jo
gunk, de a búcsúzás ez órájában kötelességünk a hálaadás 
mind szűk családja, mind a gyülekezet részéről, mert előre 
ment feleségével vállalta a nagy családot, mindent megtettek 
azért, hogy gyermekeik becsületben és gondoskodó szeretetben 
nőjenek fel. Magam, mint aki fiatal fejjel, 25 évesen találkoz
tam vele először, mindenkor tisztelettel és megbecsüléssel fi
gyeltem, milyen lelkiismeretesen és pontosan igyekezett ellátni 
lelkészi szolgálatát mind a gyülekezetben, mind a lelkészi mun
kaközösségben, és minden olyan feladat végzésében, amire fel
kérést, megbízást kapott. Nem emberi dicséretről van szó, ha
nem számára éppen a Krisztushoz kötöttségből fakadóan ez 
volt a természetes, magától értetődő. A »szolgálat őfensége« 
volt számára a meghatározó, az irányadó. Ezért koporsója kö
rül állva Istent akarjuk egyedül dicsőíteni és magasztalni.” - 
mondta e sorok írója igehirdetésében.

Mi volt a titka életének, szolgálatának? Önéletrajzi írásában 
így ír erről: „...hálás szívvel gondolok az 1930. évi piliscsabai 
FÉBÉ lelkészkonferenciára, ahol Isten különös kegyelmét tapasz
taltam  meg: Jézus Krisztusban elfogadtam Isten hozzám lehaj- 
ló szeretetét. Azóta m egújult szívvel énekeltem: »Teljesen tied 
vagyok, Uram, Teljesen a tied minduntalan, Tied, ha bánat ér, 
ha vigadok. Mindig és mindenütt Tied vagyok.« Szenvedés és 
próbák között a Fii 4 ,13-ból kaptam erőt: »Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki megerősít engem.« Ugyancsak állandó biztatás 
a számomra Rám 8,28: »akik Istent szeretik, azoknak minden ja
vukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.«d 
kétszer átélt szívinfarktusom  és drága feleségem  elhunyta a leg
komolyabban állított az élet és halál kérdése elé: m it is jelent 
számomra az élet és a halál. M egoldást a Fii 1 ,21-ben találtam: 
»Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereségé" -  Ezt 
az igét választottam a temetési igehirdetés alapjául. Az egyik 
énekül pedig: „Már megyek békén örömmel, Hív az Isten, Őrá 
nagy bízva nézhet fel, Csendes szívem, Az Úr megígérte rég, 
Nem halál vár, csak álom."
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AZ IGEHIRDETO MŰHELYE

S zenth árom sá g  ü n n e p e  u t á n  14. v a s á r n a p

•Róm 8,6-11

Életünk -  az Élet felől nézve

Már túl vagyunk a nyári utazások idején, mégis aktuális az a 
kép, amikor az országhatár felé haladó, vagy a reptérhez köze
ledő utas még egyszer, vagy akár többször is utánanéz útleve
lének. Egy ruhadarab, toll vagy törölköző hiánya kellemetlen 
lehet, de útlevél nélkül lehetetlen a továbbutazás. Ezért akkor 
érezzük magunkat biztonságban, ha többször is megbizonyoso
dunk róla, hogy megvannak a szükséges iratok a tárcánkban.

Textusunk is ilyen állandó „útlevél-ellenőrzésre” szólít azzal, 
hogy határozottan beszél a testi élet és a Lélek által vezetett élet 
végső céljáról -  mindemellett betekintést enged a határon fon
tossá váló „hivatalos bejegyzésekbe" is.

Talán többeket zavar egy ilyen tartalmas és meglehetősen ne
hezen interpretálhatónak tűnő gondolatkör ennyire profán meg
közelítése. Éppen a bonyolultság és a nehéz mondanivaló hozza 
magával az igényt az egyszerű fogalmazásra. Van erre más pél
da is. Gottfried Voigt előkészítőjét azzal kezdi, hogy ennek az ige
szakasznak helyes egzegéziséhez meg kellene hallgatnunk Bach 
„jesu meine Freude" motettáját. Ami szavakkal kifejezhetetlen, 
abban megfogalmazódik. A legpontosabb egzegézist az Isten se
gítsége és szabadítása feletti öröm átélése adja, ami a zenével 
könnyebb, mint bölcs gondolatokkal. Mondja ezt ő, aki nem me
nekülni akar a munka elől, hanem éppen segíteni.

Igénket több perikóparend pünkösd napjára kijelölt textus
ként kezeli (az 1. verssel kezdődően). Ugyanúgy megszólal öku
menikus prédikációk alapigéjeként, de lehetne örökélet vasár
napi ige is -  hiszen érezzük, hogy ezek a gondolatok a keresz
tyén élet egészét érintik, a krisztusi élet lényegével találkozunk 
általuk.

A test törekvése a halál

Az Ószövetségben a húst és a testet egyetlen kifejezés (basar) 
jelöli. Az Újtestamentum nyelvében már két különböző megje
löléssel találkozunk: crap£ és aw|ia. Ez a megkülönböztetés a 
hit világánál kapja meg igazi értelmét. Itt a crapf;, a hús-test 
szerepel, mely lényegét tekintve magában hordja a megsemmi
sülést, a pusztulást.

a. ) „Mindenkinek meg kell halnia”; „semmi sem biztos, csak 
a halál" -  ismétlik újra és újra a jól ismert közhelyek. Itt azon
ban a testi halál szomorú, de megmásíthatatlan tényénél jóval 
többről van szó. Kétszeresen is.

b. ) Az egyik a múlandóság általánossága a természetben. A 
20. század egyik legérdekesebb keresztyén gondolkodója, a je
zsuita páter, Teilhard de Chardin, megkísérelte kibékíteni az evo
lúciót a keresztyén hittel. Nem a teremtés mikéntjének elemzésé
nél, a vagy-vagy-nál horgonyzott le, hanem megpróbált előre te
kintve azonosulni a folyamatos fejlődés gondolatával. Hitte, 
hogy a teremtettség és benne az ember sokféle vajúdáson, tisztu
láson és sokszor drámai és fájdalmas katarzison keresztül előre, 
a végső ómega-pont felé halad, mely az ellentétek feloldásának, 
a teljes békességnek az állapota. Teljes erővel vetette bele magát 
az archeológiái kutatásokba, kereste a fejlődés hiányzó láncsze
meit. Nevéhez fűződik a szenzációnak számító, félmillió évvel ez
előtt élt ún. „pekingi ősember" leleteinek feltárása. Az elméletét 
igazoló sok eredmény mellett azonban szembe kellett találkoznia 
a kozmosz törvényének egy másik sodrásával is, melyről így ír: 
„Az élet egyre bonyolultabb és tökéletesebb formációkat hoz lét
re, a természet ezzel szemben az egyszerűség, a felbomlás, a szét
esés és a teljes nyugalom felé, a maximális entrópia felé tör. Mit 
jelent ez a dialektika?... Milyen lesz az élet és halál mozgásának 
végső egyensúlya? Talán ez a világegyetem végső rejtélye”.

Tudomásul kell vennünk, hogy Isten nem a testbe teremtette 
bele az igazi életet. A Lélek (az Ő Lelke) az, aki az életet hordoz
za.

c. ) A test törekvése a halál -  végső soron (és számunkra leg
inkább fontos formában) azáltal jelentkezik, amiről Pál a 7. fe
jezetben oly személyes és magával ragadó módon beszél. Tes
tünk, mint a bűn által megrontott test működik. A testiség 
nemcsak létforma, hanem a bűnnek és ezáltal az örök halál
nak, a kárhozatnak alávetett teremtmény kilátástalan és nyo
morúságos állapota. A nagy evangélizátor; egyházalapító, misszio
nárius és apostol felkiált, sőt, nem restelli megvallani és leírni 
szorongatott állapotát és égető kérdését: „Én nyomorult ember! 
Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?" (7,24).

Már azért is figyelemre méltó ez a kiáltás, mert az ember ál
talában titkolja szorongásait, bizonytalankodását. Érvényesül
ni, hitelesnek mutatkozni, sikereket elérni csak magabiztos fel
lépéssel lehet. Ezért a halálra, kárhozatra, elveszettségre rádöb
bentő érzéseinket a lehető legmélyebbre ássuk tudatunkban, 
mintha nem is léteznének. Mintha ez lenne igaz: „A test törek
vése az érvényesülés, a halállal nem kell sokat foglalkozni, a lé
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lek pedig e mai élettől olyan idegen, hogy legjobb minél érintő
legesebben kezelni.”

Amit Páltól megtanulhatunk, amiről a 7. és 8. fejezetben ol
vasunk, annak megértéséhez elsősorban nem szellemi frisses
ségre, intellektuális tájékozottságra van szükség, hanem annak 
őszinte megvallására, hogy bizony mi is elesett, nyomorult és 
halálra ítélt emberek vagyunk! Pontosabban: (és itt érzem a tex
tus mondanivalójának lényegét) csak VOLTUNK!

A Lélek törekvése: é le t és béke

Az apostol azért tudott múltjáról, kilátástalanságáról, tehetet
lenségéről vallani, mert „hála Istennek Jézus Krisztus által" 
(7,25) mindezeken már túl van. És túl vannak azok is, akikre 
kiáradt a Lélek. „Ti már nem test szerint éltek, hanem a Lélek 
szerint". Ez az ige centruma, az evangélium. Ez Isten műve, 
akarata, célja és győzelme mibennünk! Ez az a „másság”, ami
re nem kell eleve gyanakvással tekintenünk, mert leplezni aka
runk vele valami idegenséget, bűnt, vagy szégyent, hanem ez 
Isten újjáteremtő akaratának eredménye és gyümölcse miben
nünk. Ajándék és kegyelem, amellyel szabad és lehet élni.

A kiben n incs m eg ...

Az ige nem hagy bennünket a felhőtlen eufória állapotában. Rá
világít az antitézisre is: „De akiben nincs a Krisztus Lelke..."
Két megfontolandó következtetés adódik:
-  Az igéből úgy tűnhet, mintha az ember fatalisztikusán kiszol
gáltatott lenne a Léleknek: van, aki megkapja, s akkor van oka 
örülni, van, aki nem kapja meg, s az megmarad nyomorult és 
kilátástalan állapotában. Isten szándéka azonban nyilvánvaló: 
megmenteni, ami elveszett. Jézus inkarnációjának, szenvedésé
nek és halálának misztériuma éppen ez: értünk történt! Bűnné, 
halandóvá, ítélet alá tartozóvá lett, a végítélet elszenvedőjévé, 
de feltámadottá s ezáltal megmentünkké is. Halálra törekedő 
testünk éppen az ő testben véghezvitt műve által kerülhet az 
életre vezető Lélek uralma alá. Nem fatalizmus tehát, nem iste
ni önkény, hanem kegyelem és szeretet.
-  Másik kísértő gondolat lehet a 8. vers és a 9b (Se) szócskája, me
lyek segítségével könnyen kapcsolhatunk másik vágányra, amely 
a test szerinti és a Lélek szerinti életvitel etikai gyümölcseinek 
elemzéséhez vezet. Gál 5,19kk hasonló kijelentései több teret 
engednek a különböző cselekedetek „osztályozásának”. Itt 
azonban nem a test cselekedeteinek ostorozása az igazi üzenet, 
hanem Jézus feltámadása és Isten Szendéikének kiáradása ál
tal nyert új életünk örömének meghirdetése.

É le tü n k  -  az  élet felől

Az idézett szerző azt is elárulja, miért érzi Bachot oly közel eh
hez az igéhez. „Többé már semmi el nem választ Isten szerete- 
tétől” -  e szöveg „nichts" szócskáját olyan háromszoros meg
erősítéssel dolgozza bele művébe, amely minden magyarázat
nál többet kifejező szívből jövő hitvallás. Igeszakaszunk lénye
ge: még a bűn sem választ el minket Isten szeretetétől, még a 
testiség sem. A halál sem!

Végül talán érdemes éppen ezért a téma gondolatmenetébe a 
kijelölt textusban ugyan nem szereplő, de hozzá szorosan il
leszkedő 5. verset is figyelembe venni: törődjünk a Lélek dolga
ival! Hiszen keresztségünk titka kapja meg itt igazi értelmét: „A 
Lélek által mindnyájan egy testté kereszteltettük", ezért „Krisz
tus teste vagyunk” (lKor 12,13.27a). Törődjünk többet kereszt- 
ségünkkel, hitünkkel, mert aki hisz és megkeresztelkedik, űd- 
vözül. Ne hanyagoljuk el az útipoggyászunkba való beletekin- 
tést: megvan-e az útlevelünk? Merjük életünket megvizsgálni - 
az üdvösség szempontjából!

Kérjük Istent, imádkozzunk, válaszoljunk neki, vegyük fi
gyelembe, amit ő tett értünk! Bízzunk benne, számoljunk vele, 
csak némák ne maradjunk! Megszabadultunk a test kiszolgál
tatottságából és nap mint nap érezhetjük, hogy „a Lélek segít a 
mi erőtlenségünkön" (26. v.). Életünk minden lépésénél egészen 
a határig, sőt, azon túl is!

Zuga Tamás

S z e n t h á r o m s á g  ü n n e p e  u t á n  i s . vasárnap 
• ITim 6,6-11

B evezető

ITim 6,6-11 egy komoly morális ítélet megfogalmazása olyan 
tévtanítókkal szemben, akik az egyházi tanítást nyerészkedés 
eszközévé tették. Az 1 Timóteus levélre egyébként is jellemző 
szembenállás a tévtanításokkal itt fogalmazódik meg a legéle
sebben. Egyedül Jézus Krisztus egészséges beszéde és a kegyes
séghez illő tanítás (6,3) tartja egyben az egyházat. Akik vitat
kozás, viszálykodás, idegen tanítások vagy nyereségszerzés he
lyévé teszik az egyházat, azok magának Istennek az ügyét állí
tották a bűn szolgálatába.

A mai igehallgató saját magára nézve átgondolhatja élete 
igazi és örök értékeit és az anyagiakhoz való hozzáállását. A 
textus fő pontjai a kísértéseknek való ellenállás (6,9) és az 
anyagiak helyes megítélésének kérdése (6,10).

G ondo la tok  az  ig e szak asz  v erse ihez

6. Míg a tévtanítók azt hiszik, hogy tanításukból nyereséget 
szerezhetnek, a Timóteus levél írója hangsúlyozza, hogy maga 
a kegyesség az igazi nyereség, ha megelégedettség járul hozzá. 
A kegyesség, az istenfélelem (eúoépeia) az, ami az embert mát 
ebben az életben gazdaggá teszi, hiszen élete Isten áldó keze 
alatt zajlik. A kegyességhez, az istenfélelemhez hozzátartozik a 
megelégedettség, hiszen az Úr még álmunkban is ad eleget. 
(Zsolt 127,2) Ezt a megelégedettséget komolyan tudja veszé
lyeztetni az, ha valaki engedi, hogy emberi szabadságát átve
gye a pénz megszerzésére irányuló vágy.

7. A Biblia egyik etikai megállapítása ez a vers, ami ]ób 
könyvére (1,21) és a Prédikátor könyvére (5,14) is utal. Ez az 
etikai megfogalmazás a zsidóságban és a görög világban egy
aránt ismert volt. Az időben nem korlátozott örökhöz való ra
gaszkodás Jézus tanításának is lényeges eleme.

8. A kegyesség és az anyagi javak közötti viszony helyes ér
telmezését nyújtja a vers. Az élelem, a fedél és a ruházat 
(oKeTráopa) az, ami szükséges az élethez, ami ezen felül van, 
az gazdagságnak számít.



9. A vers rávilágít arra, hogy nem csupán értelmetlen a pénz 
utáni vágyakozás, hanem még a lelket is megöli. A megelége
dettséggel szemben a gazdagodni akarás a több birtoklását, a 
még több utáni vágyakozást jelenti. A gazdagság a levél írójá
nak azt jelenti, hogy minden, ami a legszükségesebben felül 
van, az már gazdagság.

Ha valakinek az életében felüti a fejét a gazdagodás utáni 
vágy és a kísértés, akkor utána már nincs olyan eszköz, ami 
szégyenletes lenne, csak pénzhez juthasson az illető. Jönnek 
azok az örömök, melyek tartós boldogságot nem adnak, hanem 
újra és újra gondoskodni kell az újbóli megszerzésükről. így 
ezek az embert pusztulásba és romlásba döntik.

10. Egy túlzó megállapítással kezdődik a vers. A bűnnek 
vannak más okai is, nem csak a pénz szerelme, de az adott gyü
lekezeti helyzetben ez különösen is veszélyes lehetett. A pénz 
utáni vágyakozás még a hitet is gyengíti, olyannyira, hogy még 
el is veszhet az ember életéből. Az ezzel járó lelkiismereti vál
ság pedig el is némíthatja az ember lelkiismeretét.

11. Aki Isten embere, az Isten szolgálatában áll, Isten eszkö
ze. Vigyázni, sőt menekülnie kell az ilyen helyzetek elől. Neki 
nem a pénz, hanem isten az igazi gazdagsága. Ő ne legyen a vi
lág embere, hanem Istené. Az anyagiak utáni vágy helyett töre
kedjen inkább azokra az örök értékekre (igazság, kegyesség, hit 
stb.), melyek a keresztyén közösségben szolgáló embernek el
engedhetetlen tulajdonságai.

Gondolatok a préd ikációhoz

Az ember élete nem a vagyonáról szól 
Egy milliomos ember 15 éven keresztül adakozott városa és an
nak közössége javára. Komoly adományokkal támogatott isko
lákat, kulturális intézményeket, egyházakat. 15 éven keresztül 
nem fedte fel a kilétét, míg egyszer egy jogi ügy kapcsán nyil
vánosságra elé került a személye. Amikor megkérdezték tőle, 
hogy miért adakozott ilyen sokat, ezt válaszolta: Senki sem vi
selhet egyszerre két pár cipőt. Úgy döntöttem, hogy nincs az 
összes pénzemre szükségem.

A milliomosnak egy barátját megkérték arra, hogy mesélje el, 
mi mindene van gazdag ismerősének. Úgy írta le barátja a mil
liomost, mint akinek nincs háza, autója, turista osztályon uta
zik, és olcsó óra van a karján. Nem akarja, hogy a pénz birto
kolja -  fejezte be a barát a jellemzést.

Az ember élete nem a vagyonáról szól -  mondhatnánk ki nyu
godtan ezt a szép megállapítást, ha nem tudnánk mindannyian, 
hogy ez másképpen van az életben. A becsületes milliomosok és 
az anyagi helyzetük miatt nem aggódó szegények fehér holló
nak számítanak világunkban. A család, az egészség, a szeretet, 
a hit -  sokszor eltörpülnek lényeges értékeink a pénz és a va
gyon fontossága mellett.

Milyen élesen szemben áll ezzel az a bibliai igazság, ami már 
]ób szájából is elhangzott, és amit a levél írója is elmond a vi
lági javak értékéről: „semmit sem hoztunk a világba, nem is vi
hetünk ki semmit belőle.” Valóban, világra jöttünkkor semmink 
sem volt, és amikor meghalunk, újra nem lesz semmink, hiszen 
mindent magunk mögött hagyunk. A születés és a halál beha
tárolják azt az időszakot, amikor az ember elkezd felhalmozni, 
és azt hiszi, hogy az élete a vagyonáról és a vagyonának a meg
szerzéséről szól.

Elégedjünk m eg a legszükségesebbel
Ruházat, fedél a fejünk felett, élelem -  azok a legszükségesebbek, 
amelyek az emberi élethez kellenek. Akinek ez meg van, az elége
dettnek tudhatja magát. De minden emberi szükséglet mellett van 
egy még nagyobb szükséglet az emberben, ami nélkül kevésnek és 
hiányosnak érzi az életét, és ez pedig az Isten. Kire hagyatkozzon 
az ember? Magára vagy Istenre? A választ jól érzékelteti egy 
haszid történet (M. Buber: Haszid történetek II. 70. old.)

Móse Löb rabbi mondotta: -  Milyen könnyű egy szegény em
bernek Istenre hagyatkozni -  ugyan kire hagyatkozhatna még? 
De milyen nehéz egy gazdag embernek Istenre hagyatkozni, hi
szen minden java azt kiáltja: „Énrám bízd magad!”

Az Istenbe vetett hit és a legszükségesebb világi javakkal va
ló megelégedettség -  a Timóteushoz írott levél írója ezt állítja 
példaképpen a fiatal Timóteus elé, akinek a keresztyén gyüleke
zetben is szembe kellett néznie az anyagiassággal és a pénz 
utáni mérhetetlen vágyakozással.

Elégedjünk meg a legszükségesebbel. Bár ésszel felfogható 
buzdítás ez, mégis tudjuk, hogy nagyon nehéz ezt a minimum
ra törekvő életstílust élni és megvalósítani. Minden bennünket 
körülvevő tényező ez ellen szól. Szinte bombáznak bennünket 
a vásárlásra csábító ajánlatokkal -  minden arra épül, hogy ki 
mit tud eladni, és hogyan tud minél több vásárlót szerezni áru
jára. Ennek persze eredménye az, hogy minden a minél többet 
birtoklás elveire épül világunkban, és sajnos mi magunk is sok
szor erre rendezzük be az életünket.

3. Hogyan állhatunk ellen a pénz szerelmének?
A fiatal Timóteushoz és a reá bízott gyülekezethez szóló intés 
természetesen arról szól, hogy az ember komolyan gondolja át 
viszonyát az anyagiakkal. Ez a lépés elengedhetetlen abból a 
szempontból is, hogy mint mindennek, ennek is komoly követ
kezményei lehetnek. Ha az ember az életét az anyagiak vonzá
sába engedi, akkor azt is tudnia kell, hogy ez mivel jár. A kísér
tés mindig ott van, ott leselkedik az emberre. Először csak 
olyan egyszerű formában, mint egy reklám a TV-ben, vagy egy 
vonzó hirdetés az újságban. Nagyon könnyen kialakul az éhség 
a hőn áhított gazdagság után, ami után már egy következő lé
pés csupán a gazdagság csapdája. Az ember nem csupán gon
dol a gazdagságra, hanem egyenesen vágyik is utána, és vá
gyakozását tettek követik. Nem a vagyon lesz az övé, hanem ő 
lesz a vagyoné.

Végső lépésként bekövetkezhet az, amitől a levél írója legin
kább szeretné megóvni Timóteust és a gyülekezet tagjait. A 
pénz szerelme és a pénz utáni vágyakozás még az Istenbe ve
tett hitet is kiölheti az emberből. Nem így van ez ma is? Ha va
laki egyre inkább átadja magát a pénz hatalmának és a pénz
szerzésnek, egyre inkább eltávolodik attól a hittől, ami a mér
tékletességet, a legszükségesebbel való megelégedettséget ta
nítja. Az anyagiak m ia tti.....gond nem csupán a hitet öli meg
és Isten ellen van, hanem nekünk fájdalmat is okoz, kínoz, gyö
tör, anélkül, hogy vele valamit megnyernénk." (Luther) Mint az 
előbbi példában: a gazdag ember már senki másban nem bízik, 
még Istenben sem, mert úgy gondolja, hogy önmaga urává vál
hat vagyonától, gazdagságától.

Létezik-e helyes hozzáállás az anyagiakhoz?
Szükséges-e keresztyén körökben pénzről, anyagiakról beszél
ni? Szükséges, hiszen láthatjuk, hogy még a hitre is hatással
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van az, ahogyan az anyagiakhoz viszonyulunk. Az igeszakasz 
tanítása szerint az igazi istenfélelem megelégedettséggel jár 
együtt. Istenben hinni úgy, hogy közben nem elégszem meg az
zal, ami nekem adatott, és egyfolytában csak arra gondolok, ho
gyan lehetne még többem, igen csak nehéz. A levél írója első
sorban a becsületességre buzdít; arra, hogy anyagi helyzetün
ket ne fordítsuk mások kárára, sokkal inkább mások hasznára.

A legfontosabb azonban az, hogy felismerjük: milyen távol ál
lunk a megelégedettségtől. Életünkben az első helyen nem az igazi 
elégedettséget adó Istenbe vetett hit áll, hanem a millió kísértéssel 
csapdát állító anyagiasság és vagyonszerzési vágy. Baj van az ér
tékrendünkkel, és keresnünk kell a megoldást arra, hogy az értéke
ink között rendet teremtsünk. Az értékeink közötti rendet Isten ad
ta nekünk. Feladatot adott nekünk itt a földi életre is, és feladatot 
adott arra nézve is, hogyan készüljünk az eljövendőre, az Istennél 
eltöltött örök életre. Isten a feladatokat rangsorolta. Elsőként azo
kat a feladatokat állítja elénk, amelyek az örök életre vonatkoznak 
-  ahogyan Jézus is mondja: kincseket ne itt a földön gyűjtsünk, 
ahol a rozsda és a moly megemészti. Ezek a legfontosabb és legér
tékesebb feladatok az ember életében. Ezeket a feladatokat Isten 
igéjének megismerésével és életünk szolgálatával végezhetjük el.

Földi feladatainkat egy szó jellemzi: az ideiglenesség. Aho
gyan bibliai igénk egyik verse is mondja: semmit sem hoztunk 
a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Egyszer valakiről 
ezt mondták: milliomosként halt meg. Valóban? Magával vitte 
a millióit, övé volt az vagyon, amikor meghalt?

Nem, nincs semmink a születéskor és ugyanúgy nincs sem
mink, amikor meghalunk. Földi gyűjtésünkre, földi feladataink
ra ez a jellemző. Sok-sok elvégzendő, megoldandó feladat vár 
ránk itt ebben az életben is, de az első helyen mindig azok a fel
adatok állnak, amelyek Istenről szólnak. Aki erről elfeledkezik, 
az Isten helyére önmagát vagy a pénz szerelmét állítja.

Isten egy új sorrendet kér tőlünk. Azt szeretné, ha visszakerül
ne életünkben az első helyre az a hit, az az istenfélelem, ami ér
telmet tud adni az életünknek. Akinek az életében más áll az el
ső helyen, az könnyen kísértésbe vagy csapdába esik, eltávolodik 
Isten igéjétől, és boldogtalan lesz. Lehet az a pénz, a vagyon rab
sága, de lehet az más bűn is, ami elválaszt bennünket Istentől.

Gondoljuk át: helyes értékrendet, helyes sorrendet állítot
tunk fel az életünkben? Még nem késő változtatni!

P ángyánszkyÁ gnes

S z e n t h á r o m s á g  ü n n e p e  u tá n  ió . v a sá r n a p  
•Kol 3 ,1 -7

Sokszor teszünk fel magunkban ehhez hasonló kérdéseket: „Mit 
keresek én itt? Mi az, amit keresnem kellene? Mi az, amivel érde
mes törődnöm?” Őszinte kérdések, melyek gyötörnek minket, és 
válasz után kiáltanak. Valljuk be, jólesik nekünk, hogy földhöz- 
ragadtságunkból az odafent valókra nézhetünk. Oda, „ahol a 
Krisztus van, aki az Isten jobbján ül”. Mert reménytelenség elle
nére is reméljük, hogy egyszer majd mi is ott ülünk.

T örőd jünk  h á t  az  o d a fen t valókkal!

Talán nem teszem komolytalanná az ügyet, ha egy viccet mesé
lek, amit a Reader's Digest-ben -  a világ állítólag legolvasottabb 
magazinjában -  olvastam:

„Egy tízéves kisfiú állandóan bukásra áll matekból. Szülei 
mindent megpróbálnak, hogy jobb tanulásra késztessék -  hiá
ba. Végül aztán beíratják egy katolikus iskolába. A fiú az első 
ott töltött naptól kezdve minden este a tankönyvet bújja, és az 
első értékelésnél jeles osztályzatot visz haza matekból. Mondd 
csak fiam -  faggatja az apja -, mi az, amitől ennyivel jobban 
megy a matek?” A fiú így felel: „Tudod apu, én eddig soha sem 
vettem komolyan ezt a tárgyat. De amikor az első nap bemen
tem és megláttam azt az összeadás-jelre szögezett alakot, rög
tön tudtam, hogy nem babra megy a játék.”

A viccbeli tízéves kisfiúhoz képest mi annyi mindent tudunk. 
Tudjuk, hogy nem egy összeadás-jelre szögezett alakkal van 
dolgunk, hanem a megfeszített Krisztussal, akiben megjelent az 
Isten szeretete. Mint ahogyan azt is tudjuk, hogy ez a megfeszí
tett Krisztus ott ül győzedelmesen az Isten jobbján. De tudjuk- 
e, hogy állandóan bukásra állunk az életből? Tudjuk-e, hogy 
életünkkel komoly játékot űzünk? És tudjuk-e, hogy rajtunk 
csak az Isten segíthet, akire fölnézhetünk.

M égse te h e tjü k  m eg, hogy  ne tö rő d jü n k  azzal, 
am i v e lü n k  ide len t tö rtén ik

Tatay Sándor „Lődörgések kora" című visszaemlékezéseiben ír 
egy fiatal lányról, aki egész nap fekszik a földön és az eget nézi. 
Amikor valaki megkérdezi tőle, hogy miért bámulja naphosszat 
az eget, csak ennyit válaszol: „Mert az élet nem olyan egyszerű".

Az élet valóban nem egyszerű. A mi életünk pedig egyáltalán 
nem egyszerű. Hiszen bár szemünkkel többnyire igyekszünk az 
égre nézni, de lábunkkal a földet tapodjuk. Ez okoz nekünk 
sok-sok örömöt, de okoz nekünk némi gondot is.

Pál apostol ugyanis felsorol néhány helytelen és Istentől ide
gen életfolytatást, melyet minden szépítgetést és finomítást fél
retéve ma is bátran nevezhetünk bűnnek: „a paráznaságot, a 
tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kap
zsiságot.” A felsoroltak egyikében-másikában nyilván magunk
ra ismerünk, sőt talán a végtelenségig tudnánk a felsorolást bő
víteni. Nem csoda, hogy sokszor a mélységes mélyből kiáltunk: 
„Nem azt teszem, ami akarok, a jót, hanem, amit nem akarok, 
a rosszat!" Ha pedig még azt is komolyan vesszük, hogy „ezek 
miatt haragszik az Isten", bőven van okunk a szomorúságra és 
az elkeseredésre. Talán ezért tartoznak életünk legszebb és lég- 
megrendítőbb pillanatai közé azok, amikor mélységes mélyen 
átéljük, amiről 327-es énekünk beszél: „Haragot, átkot érde
meltem, és Isten megkegyelmezett. Szent Fia vérzett énhelyet- 
tem, hogy eltörölje vétkemet. Mért történt, fel nem foghatom. 
Csak kegyelem, csak irgalom!"

M eg tu d ju k -e  ö ln i ta g ja in k b a n  azt, 
am i c sak  erre a földre irányu l?

Gyakran mindannyiunk kertjében eluralkodik a gaz. Amikor 
gyomlálunk és kapálunk, nem teszünk mást, mint irtjuk és öl
jük a gazt -  még akkor is, ha tudjuk, hogy hamarosan újra nő, 
Mert valahol zavar minket a gaz, és reméljük, hogy munkánk
nak van értelme és valamivel szebb lesz a kert.

Ezt tesszük mi is, amikor hallgatunk a rómaiakhoz írott le
vél intésére: „Ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok



a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban!” Az intés 
folytatása pedig kifejti, ami alapigénkben is olvasunk: „Ne ural
kodjék a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek 
kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, 
hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda ma
gatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek!” Krisz
tusban elrejtett életünk megköveteli ezeket az erőfeszítéseket, 
hogy hitünk ne legyen cselekedetek nélküli és halott.

Jobb időkre v á ru n k !

Istentől kapott új életünk Krisztusban elrejtett élet. Elrejtett ab
ban az értelemben is, hogy sem előttünk, sem mások előtt nem 
nyilvánvaló egészen. János első levele segít nekünk, hogy he
lyére tegyük a dolgokat: „Szeretteim, most Isten gyermekei va
gyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tud
juk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hoz
zá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.”

Addig is élünk lent a földön, de az odafent valókra nézünk, 
és várjuk, hogy amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, ak
kor vele együtt mi is megjelenünk dicsőségben.

Péter Attila

S z e n t h á r o m s á g  ü n n e p e  u t á n  17. v a s á r n a p

•lKor 12,12-26

Közönség vagy  közö sség

Nemcsak teológiai, bibliai, egyházi kérdés -  közösség vagy kö
zönség? hanem a legteljesebb mértékben emberi és társadal
mi. Neves szociológusok, lélekgyógyászok által gyakorta tár
gyalt és elemzett téma a hajdani meghitt közösségek felbomlá
sa, és az individualizmus korának eljövetele.

Számos, megszűnésre, felbomlásra ítélt szociológiai közösség 
kimúlása közepette, vagy azzal párhuzamosan, az egyház közös
ségének létezése, működése csak részben szociológiai ügy. Az 
egyház közösségére is érvényesek a szociológia, lélektan törvé
nyei egy bizonyos, transzcendens határig, de azon túl nem.

Az egyház egyik csodálatos titka, hogy a bűn rontó hatása 
ellenére is, ismételten témája a közösség valósága. A szocioló
giai közösségek (bélyeggyűjtőktől méhészekig, művészektől po
litikai közösségekig, baráti közösségektől szövetségekig stb.) 
kivétel nélkül mulandóak: keletkeznek, kibontakoznak, elavul
nak, kimúlnak.

A templomi gyülekezet is lehet pusztán közönség, de van egy 
működő szent erő, Isten Lelke, aki a közönségből közösséget 
akar teremteni. A bűn rontó hatása az ember ellenállásában je
lentkezik.

Pedig korunk individualizált emberének is óriási szüksége 
van a fészek-meleget biztosító közösségekre. Ám szomorúan 
tapasztalja azok nyomorúságát. A keletkezés örömteli és ígére
tes pillanatai után egészen a kimúlásig számos krízis tarkítja. 
A vége mindig a halál, a megszűnés, felbomlás.

Egyedül az egyház életterében létezhet a közösség -  történel
mi értelemben -  végtelenített valósága. Együtt a krízisekkel, 
megújulásokkal, átalakulásokkal, de az egyház az a valóság, 
amelyen a „poklok kapui" sem vehetnek erőt. Az ember széttö
redezi az egyház valóságát is, szociológiai és lélektani okok mi

att, de Jézus Krisztusnak köszönhetően az egyház élő közösség 
milliónyi változatában is.

Az egyes tagok, mint a közösség részei, azzal a felelősséggel 
tartoznak, hogy felvállalják-e az egyházat teremtő Szentlélek 
Isten akaratát, a nekik szánt feladatot.

Az ig eszak asz  közelebbről

A 12. fejezet első 11 verse a rajongókkal folytatott vitában dön
tő jelentőségű. A különböző kegyelmi ajándékok semmiféle ala
pot nem teremtenek arra nézve, hogy osztályozást végezzünk a 
tagok között. A pneumatológiai dimenzió nem is itt keresendő, 
hanem az egyház létezésének csodájában, valamint a kereszt- 
ség szentségében, azaz az újjáteremtésben.

Az igeszakasszal foglalkozó, általam elért összes kommentár 
megállapítja, hogy az itt elénk tárulkozó metafora -  a test ha
sonlata -  nem Pál apostol képi ötlete, hiszen már Kr. e. az 5. 
században egy Menenius Agrippa nevű római patrícius olyan 
tanítómesét mondott az aventinuszi téren lázongó és tüntető 
római népnek, amelyben „a különböző testrészek együttműkö
désének szükségességét mutatta be”, és szándéka ezzel a láza
dás leszerelése volt. (Idézi Kocsis Imre: Pál apostol egyházképe 
a Korintusi levelek alapján, in-. Szent Pál levelei a Korintusi- 
akhoz, Biblikus konferencia, Szeged, 1994, 113. old. és kk.). 
Menenius Agrippa ötletét később nagyon szívesen idézték a 
sztoikus filozófusok (említi Gottfried Voigt, in: Dér zerrissene 
Vorhang, Berlin, 1969, II. kötet 287. old.). De közismertnek te
kinthető még Platón (Tímea), Ciceró (De finibus), Seneca (Let- 
terae), Marcus Aurelius (Elmélkedések) megfogalmazása is. Az 
ókort jól ismerők véleménye szerint nagyon is népszerű kép 
volt az antik filozófiában a sok tag, egy test képe. A jelentős kü
lönbség az antik filozófusok és Pál apostol között a horizont
ban van: a jól ismert és könnyen érthető képet az apostol krisz- 
tológiai, teológiai horizontra helyezi.

Figyeljük meg a 12. verset: az apostol felhasználja tehát a 
test és a tagok hasonlatát (sok tag és mégis egy test), de a mon
dat befejezése -  úgymond -  nem természetesen logikus. Ha ter
mészetesen logikus lenne, akkor a végkövetkeztetés ez lenne: 
ahogy a sok tag mégis egy test, ez így legyen köztetek is, ilyen 
legyen a gyülekezet is. Ehelyett azonban: a sok tag mégis egy 
test, „ugyanúgy a Krisztus is.” Tehát Pál apostol elsősorban 
Krisztusról beszél! Ugyanakkor itt a pneumatológiai dimenzió is 
a 13. versben, amikor az „egy Lélek által" történő keresztségről 
van szó. Az emberi (szociológiai, lélektani) képletekhez viszo
nyítva itt van a végtelen többletünk (minden emberi bűn és vétek 
ellenére is): „egy Lélek által itattunk meg”. Jézus Krisztus meg
váltó művét követően a Szentlélek Isten teremtő munkája lelkűnk
ben és közöttünk az egyház (Krisztus teste) valósága. S ebbe a 
pneumatikus (Lélek teremtette) valóságba a keresztség szentsége 
által tagolódhatunk be. Ezen a ponton elgondolkodhatunk a so
kak által feltett és megvizsgált kérdésről: mi az egyház? Az egy
ház valóságának van tehát pneumatikus, s ezáltal (a feltámadott 
Krisztus által) eszkatológikus dimenziója, de nem kerülheti el a 
figyelmünket a szociológiai valóság sem. Mi az egyház lényege,

; küldetése, valósága? (Vö. az Ágostai Hitvallás híres tételével!).
; Ezen a ponton az izgalmas kérdés: „én" hogyan hagyom ma- 
: gam beletagolni ebbe a teremtő valóságba? Van-e mustármag- 
: nyi hitem, hogy segítségével tudom: az egyházat nem „én” szer



vezem, hanem a Lélek teremti, és hagyom, engedem magam tag
ként, eszközként felhasználni? A tévhit és a belőle fakadó vétek 
akkor következik be, ha nem ismerem fel a magam tag- vagy esz
közszerepét, és főszervezőként a Lélek helyébe akarok állni.

A tagok képei: láb, kéz, szem, fül, valamint a „test gyengébb
nek látszó részei” (15kk). Érdekesség, hogy az apostol nem em
líti a szánkat! Viszont itt döntő az életbe és a lényegbe vágó kü
lönbség. E teremtésbeli különbözőség nélkül egység nem is lenne 
lehetséges. Különbözőség nélkül csak halmaz létezne: kezek, 
vagy lábak, fülek, vagy szemek stb. halmaza. Halmaz helyett -  a 
teremtés bölcsességének köszönhetően -  élő szervezet létezik. A 
18. vers lényege az Isten teremtő, elrendező cselekvése: minden 
egyes tagra vonatkozik a kijelentés, hogy azokat a Teremtő úgy 
rendezte el, ahogy akarta. Minden tag értékes, mert magától Is
tentől van. Mind az igeszakasz, mind a teremtés csodálatosan 
„körültekintő": vannak a testnek gyengébbnek látszó részei, sőt 
ún. tisztességtelennek látszó részei, az ékesség nélküliek, van
nak magasabb rendűek, ám mindegyikre egyformán, egyenérté
kűen, feltétlenül szükség van. A különböző értékrendűek egyfor
mán fontosak! Bármilyen kategóriának ítéljünk is egy tagot, a rá
bízott feladat nélkülözhetetlen. De egyedül Krisztusért és miatta!

S itt következik a közönség és a közösség közti lényegi kü
lönbség (25-26). A közönség soraiban az egymás mellett ülők 
az udvariasságon kívül mással nem tartoznak egymásnak. Ül
nek egymás mellett. Legfeljebb egyik zavarhatja a másikat vi
selkedésével. A közösség azonban: kölcsönösségben élnek, 
együtt szenvednek, együtt örülnek, együtt küzdenek. „Bárme
lyik testrész fájdalmát vagy működési zavarát az egész test 
megsínyli" -  írja Kocsis Imre.

Az igeh irdetésre  nézve

Gyülekezetek, lelkészek sokféle helyzete miatt szent kötelesség 
az igeszakasz lokális alkalmazása, helyzeti adaptálása. Ami 
nem térhet el: annak látása, hogy az egész témáról csak azért 
beszélhetünk, mert a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadt és 
megdicsőült, és egyházat hívott el az ő Szentleikével. Krisztus
ban, Krisztus által, Krisztus miatt létezünk. Szintén figyelemre 
méltó és tudatosítandó az igehallgató számára is: a keresztség 
szentségében a Szentlélek plántált bennünket a Krisztusba. Az 
igehirdetőnek érzékletesen, látványosan szükséges az egész 
építmény alapját és lényegét az igehallgatók elé festeni. Ez az 
alap a mondandónk legszentebb, legistenibb része. S annak ér

dekében kell ezt az alapot nyomatékosan leírni, hogy az ige- 
hallgató számára egy megfellebbezhetetlen szent elkötelezett
séggé váljon mindaz, ami ezután következik. A megdicsőült 
Krisztus Lelke által teremtett szent valóságban a keresztség 
szentsége által betagoltak életvitele, viselkedése, magatartása - 
az adott élettér miatt -  totálisan determinált, meghatározott!

Nem térhetünk ki az elől, hogy feladat-centrikus küldetéstu
datról beszéljünk, de minden egyes gyülekezeti tagra, igehall
gatóra vonatkoztatva. Igehirdetésünkhöz teológiai, igei hátteret 
biztosít az egyetemes papság elve, ami azonban nem szűkíthe
tő le a lelkészi hivatalra, hanem éppen fordítva, minden egyes 
gyülekezeti tevékenység a hivatal (Amt) szintjére emelkedik. 
Amire itt vigyáznunk kell: nehogy triviálisak legyünk. Egyet
lenegy képet sem szabad túldimenzionálni, túlzottan megfeste
ni, mert lapossá, unalmassá, közhelyessé válik. Nem lehetnem 
apellálni -  Krisztusban -  minden egyes igehallgató Isten színe 
előtti felelősségére, s arra, hogy mindannyiunknak meg kell je
lennünk a Krisztus színe előtt a végső elszámolásra.

Az igeszakasz intő kritikája sem hagyható figyelmen kívül 
egy olyan korban és történelmi helyzetben, amikor az alig egy 
évtizede visszanyert szabadságunk nagyon sok helyen gyüleke
zeti belső feszültségekbe csapott át. így ez az ige figyelmezteti 
az egyház egészét, a gyülekezetek összességét.

V ázla t-k ísérlet

1. Az igehirdetés krisztológiai és pnemutalógiai alapvetése: az 
egyház Krisztus teste, és tagjai a Szentlélek által a keresztség- 
ben lehetünk. Életünk legszentebb koordinátája ez! De éppen ez 
a meghatározó is, a determináló.

2. Döntő felfedeznünk a saját helyünket ebben a szent koor
dináta rendszerben, az egyház-gyülekezet valóságában. Min
denkinek fel kell fedeznie a saját küldetését. Ahogy a test tag
jainak különbözősége teremti a működő egységet, senkiről, s 
annak feladatáról sem mondhatunk le. Ennek a lényege az ös
szetartozás.

3. Ebből következik a tagok egymásra utaltsága. Halmaz he
lyett egység. A szimpátia, vagyis az együttérzés. S ennek az 
alapmintája és éltető forrása Jézus Krisztus megbocsátó, újjá te
remtő, megújító szeretete. Krisztus az igében szól, a szentsé
gekben hat és az egyház kreatív közössége által működik. Kö
zönségből Krisztus Lelke által lehet közösség.

Ribár/ános
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Véges idő -  végtelen idő
Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde 
van nálad. És m i h isszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek 
Szentje. (Jn 6,68-69)

Ünneplő gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban!
A felolvasott igét a bibliaolvasó Útmutató nyújtja ma számunk
ra ezen az ünnepnapon. Döntő jelentőségűnek érzem ezt. Ami
kor ugyanis könnyen az a kísértés támad bennünk, hogy túl so
kat beszéljünk, túlságosan előtérbe tolakodjunk ezen a napon, 
hogy egyoldalúan az evilági és az emberi oldal kerüljön előtérbe, 
akkor egyszer csak el kell hallgatnunk, hogy megszólaljon Is
ten. Igen, az Útmutató mai igéje hangzott most el. Amiről pedig 
a mai napon többször is szó volt, az az útkeresés. Kétezer éve 
az egyház, ezer éve a magyarság keresi az útját. A millennium 
ünnepe arról szól, hogy ez a két út bizonyos pontokon összeta
lálkozik. Fülünkben csenghet még az István, a király című rock
operából a hitvallásszerű mondat: „Nincs más út, csak az Isten 
útja.” Nem reménytelen tehát ez a kettős útkeresés. Az Útmutató 
mai igéjében Péter költői kérdése, de inkább így mondanám, val
lomása hangzik el: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde 
van nálad. A mai millenniumi ünnepen ez nem kevesebbet 
mond, mint hogy nemcsak egyháztörténetről (kétezer évesről) és 
nemcsak történelemről (ezerévesről) kell beszélnünk, hanem 
mindenek fölött üdvtörténetről is! Nemcsak az emberi időről, ha
nem Isten idejéről is. Nemcsak a végesről, hanem a végtelenről is.

Uram, kihez mehetnénk? Péter kérdése mögött a hétköznapok 
realitása áll: Mi mindent otthagytunk!

Otthagyták a családot, hiszen éppen Jézus mondta: aki jo b 
ban szereti apját vagy anyját, az nem lehet a tanítványom.

Otthagyták a munkát: Máté a vámszedőpultot, Péter és And
rás a halászhálót, és így tovább.

Otthagyták az otthont, hiszen megint csak Jézustól tanulták: 
a rókáknak barlangjuk van, az égi m adaraknakfészkük, de az 
Emberfiának n incsfe jét hová lehajtania.

Mindent otthagytak, kihez mehetnének?! Aki csak egyszer is 
tiszta forrásból ivott, annak ezután már minden más víz zavaros.

Uram, kihez mehetnénk? A tékozló fiú kérdése is ez volt, 
amikor a mélységek mélységét járta meg. Egyetlen út maradt 
nyitva előtte: amelyik hazavezetett a szülői házhoz. Szomorú, 
emberi realitás -  és a mai ünnepen erről is kell szólnunk 
hogy a kétezer éves egyház és az ezer éves magyarság is átélte 
nemegyszer a tékozlás, az Istentől való eltávolodás idejét. An
nál örvendetesebb, felemelőbb isteni realitás ugyanakkor az is, 
hogy az atyai ház kapuja mind az egyház, mind a nemzet előtt 
nyitva maradt. Az „Uram, kihez mehetnénk?" kérdése így külö
nös aktualitást nyer.

Péter meg is válaszolja önmaga kérdését: Örök élet beszéde 
van nálad.

A millennium hosszú időszakra utal -  de véges időre. A vé
ges idő szorításában élünk. „Az idő pénz", idézzük gyakran ezt

* Záró igehirdetés a Regionális Millenniumi Napon, Budapest -  Deák tér, 
2001. június 23.

a mondatot, amelyről azt hihetnők, hogy ízig-vérig mai definí
ció, hiszen jól kifejezi a mai felgyorsult és anyagi érdekektől ve
zetett világ szellemiségét. Nos, úgy látszik, valóban nincs új a 
nap alatt, mert „az idő pénz” meghatározás a Kr. e. 4. század
ból, Theophrasztosztól származik...

Ma is a véges idő szorításában élünk. Mészöly Miklós A z at
léta halála című regényében a címszereplő sportolóra úgy talál
nak rá, hogy arcra bukva fekszik az erdei pályán, kezében stop
per. Szét kellett feszíteni ujjait, hogy az órát ki tudják venni ke
zéből. Esésekor a futó megnyomhatta az indítógombot, mert a 
mutatók nullán álltak...

A metaforikus erejű kép azt fejezi ki, hogy sokszor úgy érez
zük, csakis az idő az ellenfelünk. Velünk és bennünk ketyeg az 
óra -  aztán egyszer csak lenullázódik!

Az első tehát, amiről szólnunk kell, az a véges idő.
Véges az az idő, amit magunk mögött hagytunk (kétezer 

vagy ezer esztendőt), de az is, ami előttünk áll. Szüntelenül az 
idő szorításában élünk. Az elmúlt napokban sokan követtük fi
gyelemmel a vízilabda Európa-bajnokság mérkőzéseit. Sokszor 
egyszerre kellett három különböző órára figyelni: az egyik a 
rendes játékidőt mutatta, a másik a támadási időt, a harmadik 
a kiállításból hátralevő másodperceket.

A Szentírás arra tanít, hogy a véges időt is lehet jóra hasz
nálni. A kronoszban, a múló időben megtalálhatjuk a kairoszt, 
az alkalmat, a kegyelmi időt. Igaza van a Prédikátor könyve 
szerzőjének: Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a 
nevetésnek. ... Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ide

je  az öleléstől való tartózkodásnak. ... Megvan az ideje a gyász
nak, és megvan az ideje a táncnak.

A véges idő éppen azt az esélyt adja, hogy ezzel az idővel 
ajándékozzuk meg egymást. Szülő a gyermekét, házastársak 
egymást, barát a barátot. Mindezt azért, mert Isten is idővel 
ajándékozott meg bennünket! Tette ezt már a teremtésben, hi
szen amikor a Biblia legelején azt olvassuk, hogy Isten elvá
lasztotta a fényt a sötéttől, akkor éppen az idő teremtéséről ér
tesülhetünk. (Az pedig, hogy egyúttal az eget a földtől elválasz
totta, a tér teremtését jelzi.) Isten azonban nemcsak a teremtés
beli idővel ajándékoz meg minket, hanem a kegyelmi idővel is. 
A terméketlen fügefa példázata (Lk 13) éppen erről szól: a vin
cellér közbenjár a haszontalan fa érdekében: türelmi, kegyelmi 
időt kér számára: hátha terem még!

Az ajándékba kapott időből adhatunk valamit vissza egy
másnak és Istennek. Az utóbbi jut kifejezésre az ószövetségi 
sabbátban, vagyis az ünnep megszentelésében.

Alexander Vivet így ír: „Az idő nemcsak órákból áll, hanem 
szeretetből és akaratból. Annak kevés az ideje, akinek a szere- 
tete kevés.” Nos, Istennek van ránk ideje -  mert nagyon szeret! 
Nem azt mondja: miért is fecsérlem az időmet erre a haszonta
lan népre és haszontalan egyházra, miért is törődöm engedet
len papokkal és süket hívekkel, hanem újra és újra időt és esélyt 
ad. Ahogyan Jeremiás siralmaiban olvassuk: Szeret az Úr, azért 
nincs m ég végünk!

Isten tehát időt ad nekünk.
Egyrészt kétségtelen, hogy véges időt ad. Mert tudnunk kell,



hogy az előttünk álló idő is véges. Nem tudhatjuk, meddig tart 
még türelme, mikor nullázódik le a stopper. Napról napra szem
besülnünk kell ezért a „meddig sántikáltok kétfelé?” és a „hol 
az ő irgalmának határa?” kérdéseivel.

Mert jaj nekünk, ha lejár a türelmi idő!
Mindannyian ismerjük a véges idő szorítását. Ahogy lopva 

vagy feltűnően karóránkra tekintünk, ahogy leszakított naptár
lapok jelzik a gyors elmúlást, ahogy fenyegetően közelednek a 
terminusok...

Mindannyian ismerjük a véges idő miatti elkeseredés érzését 
is. Amikor még látjuk az állomásról kigördülő vonatot, amelyet 
lekéstünk... Vagy ami ennél ezerszer fájdalmasabb: végre rá
szánjuk magunkat egy ismerősünk meglátogatására a kórház
ban, s a kórteremben egy üres, vagy éppen már újravetett ágy 
fogad... Vagy amikor egy levél „a címzett meghalt" értesítéssel 
kerül vissza a feladóhoz...

Igénknek azonban vigasztaló üzenete is van, kedves Testvé
reim.

Isten nemcsak a véges időt adja, hanem a végtelent is. „Örök 
élet beszéde van nálad.” Péternek, a kősziklának e mondata né
mileg előzménye lehet Weöres Sándor egysoros versének: „A 
por siet. A kő ráér.” A véges idő pergő porszemeivel szemben a 
kő a nyugalmat, az állandóságot, a végtelen időt jelzi.

Örök élet beszéde!
Milyen is az, ami örökkévaló?
Jobb híján talán negatív oldalról közeledhetünk: ami nem 

romlik meg, amit nem kell újra és újra módosítani, ami nem 
veszti el szavatosságát, ami nem kerül ad acta, ami nem hal 
meg, nem múlik el...

Kísérletezhetünk az ironikus megközelítéssel is. Egy külföl
di lapban láttam egy szellemesnek tűnő, ám alapjában elhibá

zott karikatúrát. Rajta két glóriás üdvözült ül egy felhőn, lá
bát lógázva. Szemmel láthatóan unatkoznak, s az egyik ásí- 
tozva ezt mondja társának: „Még csak fél három, és előttünk 
egy egész örökkévalóság...” Én viszont azt hiszem, Testvére
im, hogy az üdvösség korántsem az unalom és a semmittevés 
ideje lesz, hanem csupa meglepetésé és jó értelemben vett ka
landé! Ott majd annyi mindent megkérdezhetünk! Annyi min
denkivel találkozhatunk! Annyi titok feltárul! Isten lesz min
den mindenekben.

Fontosnak érzem végül, hogy a hangsúlyt a péteri vallomás 
végére kell tennünk: Örök élet beszéde van nálad! Vagyis Jézus
nál. Nem autogén tréningeknél és emberi praktikáknál, nem 
ércnél maradóbbnak szánt emlékeknél, nem a „soha el nem fe
lejtünk" mondatoknál, amelyek mellett jellemző módon sok
szor csak elszáradt virág található, hanem egyedül Jézusnál. 
Aligha ünneprontás, ha ezen a mai ünnepi órán azt kell mon
danom, hogy még csak nem is Szent Istvánnál, vagy a világi és 
egyháztörténet bármelyik nagyjánál találnánk rá az örök életre. 
Egyedül Jézus az örök élet forrása.

Mi az örök élet? Ugyanebben az evangéliumban, amely mai 
ünnepünkön az útm utatást jelentette, néhány fejezettel később 
így imádkozik Jézus az Atyához: „Az örök élet azt jelenti, hogy 
megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldték a 
Jézus Krisztust”.

Kétezer év és ezer év, de minden véges idő ennek az istenis
meretnek és Jézus-ismeretnek az esélyét adja. Vigasztaló és fel
emelő ugyanakkor az a tudat, hogy erre az ismeretre, a maga 
teljességében, majd a végtelen időben, az örökkévalóságban ju
tunk el. Addig is Isten békessége, amely minden értelmet meg
halad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus 
Jézusban. Ámen.

Visszhang
396 old. • vászonkötés • 124x183 mm • 2300,- Ft

Ki ne vágyódna egy csendes órára, amikor nyugodtan gondolhat mindarra, ami vele történt, és eltöpreng
het arról is, merre tart az élete. Szeretnénk kiszakadni ekkor a mindennapi küzdelmekből, hogy megpró
báljuk átélni azt a legmélyebb belső kapcsolatot, amely Istenhez és emberekhez köt, s amelyben az össze
tartozás érzése határoz meg mindent.

Jó lenne, ha sokak számára adna lehetőséget ez a kötet arra, hogy mások imádkozó szavai vagy egy-egy 
kép segítségével erőt és hitet találjanak Isten közelségében.

A kötetben 117 szerző 291, különböző élethelyzetekben született imádságát találjuk -  színes fényképekkel 
illusztrálva.
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Ajtórésnyi zsoltár
148 old. • kartonált • 133x157 mm • 1280,- Ft

Különféle élethelyzetekben születtek e kötet írásai. A szerző a hagyományos formákkal némileg szakít
va fogalmazza meg gondolatait hitről és kételyről, útkeresésről és megérkezésről, magáról és másokról - 
és legfőképpen arról az Istenről, akihez kisfiúként a „Tessék mondani, tegezhetlek?" kérdéssel lépünk 
oda. Aki elolvassa ezt a kis könyvet, az megérti az addig bizonyára talányos címet. Az ajtórés egyaránt 
utal az alkalomszerűségre, a szüntelen küszöbön állásra, valamint arra, hogy valaki érkezik.

Az Ajtórésnyi zsoltár című kötetet elsősorban fiataloknak, illetve mindazoknak ajánljuk, akik az 
Istenről való beszéd és az Istenhez szóló imádság új formanyelvét keresik.



Kedves Olvasó!

A L e lk ip á sz to r  sz e p te m b e r i s z á m á b a n  M ich ae l W. G o h een  p ro fe s s z o r  ta n u lm á n y á v a l  
fo ly ta t ju k  a v iz s g á ló d á s t  a m isszió  té m a k ö ré b e n  (e lő z m é n y e k : 6 /2 0 2 - 2 1 0 .  o ld . és 
7 -8 /2 4 2 -2 4 4 . old.). A tanévkezdéssel k ap cso la tb an  S árk án y  T iborné (321. old.) és Frenkl 
R óbert (3 3 6 -3 3 7 . old.) í rá s á t  a já n lo m  figyelm ükbe. Az idei LMK témák k ö zü l n ag y  ér
dek lődést v á lto tt ki a b io e tik áv a l k a p c so la to s  k érdésfe lve tés. K orábban  L ackner Pál do l
goza ta  (5 /1 7 0 -1 7 4 . old.) je len t m eg a L elk ipász to r h a sá b ja in , m o st ké t ú jabb  írá ssa l -  egy 

orvos és egy le lkész e lő ad ásáv a l -  z á rju k  ez t a tém ak ö rt (3 3 7 -3 4 1 . old.).
Egyházi világhíradónk s z e rk e s z té s é tő l  b ú c s ú z ik  eb b e n  a s z á m b a n  N agy  G yu la  ny. 

püspök. E zú to n  is k ö szö n jü k  év tizedes, é rtékes, pon to s  m u n k á já t. Az ab lako t, am elyet a 
v ilágra, m ás egyházak , tő lü n k  távo l élő keresz tén y ek  életére ny ito tt. A ro v a to t H afenscher 
Károly (id.) szerkeszti a  jövőben , rem énységgel te k in tü n k  a fo ly ta tás elé.

N éhány könyvet a já n lu n k  O lvasó ink  figyelm ébe, k ö z ü lü k  k e ttő t ism erte tü n k  rész le tesen  
(3 4 2 -3 4 4 .o ld .). O lv a s h a tn a k  ez e n  k ív ü l re n d sz e re s  teo ló g ia i (3 2 7 -3 2 o ld .) , e g y h á z m ű 
vészeti (3 2 9 -3 3 0 . old.), hom ile tik a i (3 4 7 -3 4 9 . old.) és pszicho lóg iával (3 4 5 -3 4 7 . old.) fog
lalkozó írást, és k ö z re a d u n k  egy ig eh ird e tést (3 5 9 -3 6 0 . old.) is.

H árom  te s tv é rü n k tő l  v e s z ü n k  b ú c s ú t ,  Bachát Istvántól, Fasang Árpádtól és Milán 
Jánostól.

Az igehirdetési előkészítőket ebben  a h ó n a p b a n  a  sze rk esz tő b izo ttság  tag ja i írták .
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