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Saj nos nem em lék szem már, me lyik film ben lát tam azt a je -
le ne tet, amely egy fiú is ko lá ban, egy in ter ná tus ban ját szó -
dik, va la mi kor a Mo nar chia ide jén, egy jel leg ze te sen po -
roszos, a gye rek meg alá zá sán ala pu ló is ko lá ban. Ez az
isko la egy sze rû en ar ra jó, hogy meg al ku vó, ál szent, bûn tu -
dat tól gyö tört, önál ló vé le mény al ko tás ra al kal mat lan ál -
lam pol gá ro kat ne vel jen. (Aki ol vas ta az Is ko la a határont,
az ta lán ér ti, ér zi, hogy mi rõl be szé lek.) A film egy pont ján
lát juk, hogy egy ki lenc-tíz éves kis fiú áll do gál a fal mel lett és
ká rom ko dik. Ma gá ban sut tog va so rol ja a fér fi és nõi ne mi
szer vek ne ve it, a gyer mek nem zés ar gó sza va it, a pros ti tu ált
szó szi no ni má it. Mind ezt csak dac ból, azt a gye re kes örö -
met él vez ve, hogy ha más hogy nem is, de így, a fal hoz la -
pul va szem be száll hat egy õt meg alá zó rend szer rel – suty  -
tyom ban le het vég re rossz, ki mond hat csú nya sza va kat.

Ez az em lék sa já to san ke ve re dik ben nem egy ol vas mány -
él mén  nyel, Drewermann ka to li kus „fe ke te bá rány” te o ló -
gus, pszi cho ló gus köny vé vel, a Kle ri ku sok kal, amely a ka to -
li kus pap ság lel ki ál la po tá ról szól. Ki eme lek eb bõl a könyv -
bõl egy rész le tet, amely na gyon meg fo gott: „Min den
autoriter rend szer ki ter mel egy jel leg ze tes hi va tal nok ré te -
get, ame lyet a di csõ í tés és meg ve tés, sze re tet és gyû lö let,
füg gõ ség és lá za dás […] ér zel me i nek je len tõs am bi va len ci -
á ja jel le mez, ami leg jel leg ze te sebb for má já ban azok ban a
vic cek ben jut ki fe je zés re, ami ket a »nép« me sél csú cson lé -
võ ve zé re i rõl. Nem len ne min den ha szon nél kül va ló, ha va -
la ki ös  sze gyûj te né az év ti ze dek so rán fel hal mo zó dott vic ce -
ket, ame lye ket a kle ri ku sok szok tak egy há zi és ju bi le u mi
ün ne pek al kal má val a kon vik tu si vagy a sze mi ná ri u mi
idõk bõl hos  szan tar tó ne ve té sek kö ze pet te em lé ke ze tük be
idéz ni – a fe ke te hu mor apo ka lip szi se ke ve red ne ki be lõ le.” 

Mi lyen jó, hogy ez nem ránk vo nat ko zik! – gon dol tam,
ami kor elõ ször ol vas tam ezt a szö ve get. Nem a ne ve tés
nem vo nat ko zik ránk, ha nem a mo ti vá ció. Mi lyen jó, hogy
mi tud juk, nem ural ko dik raj tunk a struk tú ra, ha nem csak
esz köz, hogy a Lu ther ál tal em le ge tett jó rend meg ma rad -
jon. Mi lyen jó, hogy mi túl va gyunk ezen, hogy mi a Krisz -
tus tól ka pott sza bad ság ál la po tá ban csak és ki zá ró lag
azért poénkodunk ma gunk kö zött, mert meg sza ba dul tunk
az egyé ni sé günk re ter he lõ dõ, azt fel õröl ni vá gyó el vá rá -
sok tól, mert tud juk, hogy Jé zus nem azt akar ja, hogy nyá -
ja arc ta lan tö meg gé vál jon, ha nem egyen ként és sze mé lyi -

ség ként sze re ti az övé it. Mi ön nön sza bad gesz tu sa ink kal
nem fruszt rá ci ón kat akar juk ki en ged ni ön ma gunk ból,
csak élünk a ke resz tény em ber sza bad sá gá val. Leg alább is
re mé lem.

Mert azért van ben nem egy kis félsz. Biz tos, hogy a sza -
bad ság gesz tu sa i val va ló élés nem dac, nem bi zo nyí tá sa
an nak, hogy mi azért is meg te het jük? Va jon ami kor fel -
hang zik egy „egy há zi vicc”, ez va ló ban csak an  nyit je lent,
hogy tud juk, mi ér tünk van az egy ház szer ve ze te, és nem
mi va gyunk a szer ve ze tért – s biz tos, hogy nem azért, mert
– ahogy Drewermann ír ja – „az élet az, ami egy faj ta vi tá -
lis el len ál lás for má já ban bos  szút áll az el nyo má sá ért”.

Nem aka rom a ne ve tés, a be szó lá sok lét jo go sult sá gát
el vi tat ni ma gunk tól. Nem aka rom, mert kö zép-eu ró pai -
ként nem is tu dunk más ként néz ni a dol gok ra, csak az
iró nia je len lét ében. Most sem aka rok mást, csak fi gyel -
mez tet ni ma gun kat, hogy a ne ve tés, ami a sza bad ság
szim bó lu ma, két faj ta le het. Szü let het a meg alá zott ság ból,
a fé le lem bõl, a ná lunk na gyobb ha tal mak el le ni dac ból.
Ami azon ban eb bõl meg szü le tik, az nem több, mint a sza -
bad ság gro teszk pa ró di á ja. Ez a ci niz mus csak lát szat-sza -
bad ság, ami an nak a fo lyo són áll do gá ló, trá gár sza va kat
ma ga elé sut to gó fi ú nak a tet té hez ha son lít: nem lesz va -
ló ban sza bad, csak azt hi szi, hogy az, mert meg te he ti,
hogy csú nyán be szél. A sza bad ság, amely je len lét ének ál -
lan dó bi zo nyí tá sá ra szo rul, nem sza bad ság.

Az iga zi sza bad ság az, ami rõl Jé zus be szél. Az, ame lyik
a fé le lem tõl, a ná lunk na gyobb és ke gyet len ha tal mak tól
va ló ret te gés tõl sza ba dít meg, ame lyik tud ja, hogy sem mi
nem fe nye get ben nün ket iga zán, mert Is ten min dent meg -
tesz ér tünk – még sa ját Fi át is ké pes oda ad ni. Va ló di sza -
bad ság ban él ni azt je len ti, hogy tud juk: az iga zi ha ta lom,
amely va ló ban fö löt tünk van, nem ke gyet len és em ber te -
len, ha nem Is ten sze re te té vel tel jes, és hogy min den más
ha ta lom, le gyen az akár mi lyen ke gyet len, el tör pül az iga -
zi hoz ké pest.

S ha ezt tud juk, ak kor már ne ve té sünk, a sza bad ság
egyik leg szebb meg nyil vá nu lá sa is va ló ban a sza bad ság -
ból fog meg szü let ni – nem az el nyo mott ság ból, nem a ci -
niz mus ból, ha nem egy faj ta nagy vo na lú ság ból, ab ból a tu -
dat ból, hogy nem kell ret teg ni: jó ke zek ben va gyunk. Is ten
ke zé ben. Ámen.
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Pá rat lan ese mény a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
éle té ben. Er re em lé ke zünk a húsz éves év for du ló al kal má -
ból. Bi zo nyos, hogy sem 1984 elõtt, sem utá na nem tart -
hat tunk vol na ilyen vi lág gyû lést az ak kor még szo ci a lis ta
Ma gyar or szá gon. A bu da pes ti nagy gyû lés a re mény ség je -
gyé ben folyt, hi szen fõté mánk, mot tónk is ez volt: Krisz -
tus ban re mény ség a vi lág szá má ra, vagy más for dí tás sze -
rint: Krisz tus ban re mény ség a vi lá gért. Az al té mák is esze -
rint ren de zõd tek: Krisz tus ban re mény ség a te rem tett ség
szá má ra; Krisz tus ban re mény ség az em be ri ség szá má ra;
Krisz tus ban re mény ség az em ber szá má ra.

Az 1984. jú li us 22-tõl au gusz tus 5-ig tar tó vi lág gyû lés a
ma ga egé szé ben a Krisz tus ban va ló re mény ség je lé vé vált.

Vol tam ugyan 1984 elõtt két szer is vi lág gyû lé sen mint
egy há zunk de le gá ci ó já nak tag ja, Min nea po lis ban 1957-
ben és Dar es Sa la am ban 1977-ben, még is a bu da pes ti vi -
lág gyû lés áll ma is leg kö ze lebb hoz zám, hi szen itt hon le -
het tem és ott hon érez het tem ma gam a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség csa lád já ban. Nem is ál mod tam az elõtt, hogy
ilyen mé re tû, jól szer ve zett vi lág gyû lést tu dunk tar ta ni.
Ki sebb sé gi egy ház lé vén és a vas füg göny mö göt ti hely ze -
tünk bõl adó dó an nagy me rész ség volt meg hív ni és fe le lõ -
sen el lát ni az evan gé li kus ság nagy csa lád já nak kép vi se lõ -
it. Úgy ér zem, be érett a ma gyar rész vé tel és hoz zá já ru lás
az LVSZ mun ká já ban, és min den adó dó kér dés, fe szült ség
és prob lé ma el le né re egy há zunk né pe jól vizs gá zott. Öt vi -
lág rész evan gé li ku sai is mer het ték meg nem csak a Bu da -
pest Sport csar nok ban tar tott al kal ma kat, ha nem gyü le ke -
ze te ink nagy ré szét, is ten tisz te le ti éle tün ket, a temp lom ba
já rás kül föl di nél ma ga sabb arány szá mát, ének lõ evan gé li -
kus test vé re in ket, ma gya ros ven dég sze re te tün ket, a gyü le -
ke ze tek ked ves aján dé ka it. Akár ho vá csak el ke rül tem az -
óta a nagy vi lág ban, az 1984-es vi lág gyû lés kül föl di részt -
ve või min de nütt há lá san és öröm mel em lé kez tek a bu da -
pes ti nagy gyû lés re. Ta lán csak né hány kül föld re sza kadt
ha zánk fia fa nyal gott, hi bá kat ke re sett, „böl csen” ta ná -
csolt, ho gyan is kell él ni egy há zunk ban. Brat ga ard svéd
püs pök mond ta né kem egyik reg ge len a prog ram meg kez -
dé se elõtt: „Ká roly, ne légy szo mo rú a kri ti kai meg jegy zé -
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sek mi att, örülj an nak, hogy ha zá tok ha tá ra in túl nem
ala kult kü lön exil-egy ház, és nem tör tént olyan, mint pél -
dá ul az észt és lett evan gé li kus egy ház ket té sza ka dá sa.”
Töb ben vol tak azon ban azok, akik ve lünk együtt érez tek,
örül tek és há lát ad tak a vi lág gyû lés le he tõ sé gé ért.

A re mény ség nem csak té ma ként, de biz ta tó va ló ság ként,
hi tünk gyü möl cse ként nem csu pán az elõ zõ hat vi lág gyû -
lé sen, hanem már 1923-ban Ei se nach ban a Lu the rá nus Vi -
lág kon vent meg ala ku lá sá nál is dön tõ sze re pet ját szott.

A LU THE RÁ NUS VI LÁG SZÖ VET SÉG
ELÕ TÖR TÉ NE TÉ BÕL

Pon tat lan, ha az LVSZ tör té ne tét 1947-tõl kezd jük be mu -
tat ni, hi szen év ti ze dek re, sõt egy egész év szá zad ra megy
vis  sza az evan gé li kus ság nagy csa lád ján be lül az egy ség -
tö rek vé sek so ra. Már köz vet le nül az I. vi lág há bo rú be fe je -
zé se után az evan gé li kus ság ve ze tõ személyiségei úgy
érez ték, hogy sok fe lé sza kadt a 16. szá zad ban gyak ran
em le ge tett egyet ér tés né pe, nincs meg az a nagy kon szen -
zus, amit hit val lá si ira ta ink em le get nek, hi szen a tör té ne -
lem és a he lyi kö rül mé nyek sok el té rõ vo nást ala kí tot tak
ki az egyes nem ze ti vagy re gi o ná lis evan gé li kus egy há zak
ar cán. Még is ma rad tak olyan kö zös vo ná sok, ami ket ha
kel lõ kép pen hang sú lyo zunk, egy más ra ta lál hat az evan -
gé li kus egy ház sok tag egy há za, bár hol is él jen a Föld ke -
re kén. Szak ér tõk em le get ték, hogy a hit val lá sok hoz va ló
hû ség, a Krisz tus-köz pon tú ság, a Szent írás jel leg ze tes ke -
ze lé se, a rész ben kö zös ének kincs, az azo nos is ten tisz te -
le ti ele mek, Lu ther po zi tív ér té ke i nek át vé te le mind-mind
hoz zá já rul hat az evan gé li kus egy ség fel fe de zé sé hez, ki -
bon ta ko zá sá hoz. Nem kell te hát mást ten nünk, mint a
meg lé võ egy sé get be mu tat nunk. Az Ei se nach ban 1923
nya rán ös  sze hí vott Lu the rá nus Vi lág kon vent el sõ ülé se
ezt tu da to sí tot ta. A nagy lét szá mú  – a né met, skan di náv
és észak-ame ri kai – evan gé li kus egy há zak  kép vi se lõi le -
ül tek egy más mel lé, no ha éve kig ta lán „el len ség ként”
szem ben áll tak egy más sal, immár a re mény ség je gyé ben
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együtt tud tak imád koz ni, ta nács koz ni, igét hall gat ni és a
szük ség ben le võ kön se gí te ni.

Ugyan ez el mond ha tó a kö vet ke zõ ülés rõl is, amit 1929-
ben Kop pen há gá ban tar tot tak, va la mint az 1935-ös pá ri -
zsi ülés rõl is, ezt ná lunk ke vés bé szok ták em le get ni. Arra,
hogy meg ala kul has son az LVSZ, még 1947-ig várni kellett
a II. vi lág há bo rú köz be jöt te mi att. A kény sze rû ség bõl fél -
be ma radt fo lya mat ek kor tel je sed he tett ki. Új ra a re mény -
ség je gyé ben ül tek ös  sze nem csak az úgy ne ve zett nagy
egy há zak, ha nem a ki sebb sé gi vagy szór vány egy há zak
kép vi se lõi is egy sem le ges or szág egye te mi vá ro sá ban,
Lund ban. Jel lem zõ, hogy az egyik kulcs elõ adás cí me ez
volt: Krisz tus a vi lág re mény sé ge. Ezt az elõ adást S. W.
Sav eri mut hu in di ai lel kész test vé rünk tar tot ta.

Az LVSZ elõ tör té ne té vel kap cso lat ban már itt meg jegy -
zem, hogy egy há zunk 1923-tól min den al ka lom mal, kép vi -
sel tet te ma gát pél dá ul Raf fay Sán dor bá nya ke rü le ti püs pök
ige hir de tés sel szol gált. Még ná lunk sem is me re tes a köz tu -
dat ban, hogy 1927-ben a Lu the rá nus Vi lág kon vent vég re -
haj tó bi zott sá ga Bu da pes ten ülé se zett. Az ak ko ri Evan gé li -
ku sok Lap ja az egye te mes fel ügye lõ kö szön té sét kö zöl te, s
ben ne ezt a mon da tot: „Mind ez meg hoz za majd re mé nyünk
sze rint mi e lõbb a Lu the rá nus Vi lág szö vet sé get (!), amely
mint vég cél le beg lel ki sze me ink elõtt… Nem buk kan hat -
nak fel le gyõz he tet len ne héz sé gek!” Az Evan gé li kus Nap -
tár 1977-es év fo lya má ban rész le te sen kö zöl tem meg em lé -
ke zést er rõl a bu da pes ti vb-ülés rõl. Már ek kor vi lá gos sá
vált (1927), hogy va la mit ten ni kell a je len nem ze dék tag -
ja i nak, hogy át ad has sák az atyák örök sé gét a kö vet ke zõ
nem ze dék nek. Fel ve tõ dött a kér dés, mit tud az evan gé li -
kus ság sa já tos hoz zá já ru lás ként ad ni a vi lág ke resz tény ség
éle té hez? Ho gyan tud se gí te ni a sok he lyütt ta pasz tal ha tó
szo ci á lis nyo mo rú ság ban és új ra meg új ra fel éle dõ nem zet -
kö zi fe szült ség ben? Mit je lent a se gít ség, ha többet
akarunk adni, mint alamizsnát? Ha eze ken az elõ ze tes ta -
lál ko zá so kon még Eu ró pa állt a köz pont ban, a gyar ma ti
rend szert szin te ter mé sze tes nek tar tot ták, ke resz tény és
po gány né pe ket em le get tek, leg fel jebb csak ven dég ként
vagy ér de kes ség ként volt je len a har ma dik vi lág né hány
kép vi se lõ je, és az in for má ci ós szol gá lat a ma i hoz ké pest
mi ni má lis volt, még is csí rá já ban meg ta lál hat juk mind azo -
kat a kér dé se ket és vá lasz ke re sé se ket, ami ket 1947 után a
vi lág gyû lé sek fel ve tet tek. Egy re vál to zó, bo nyo lult vi lá -
gunk ban az evan gé li kus ság meg pró bált lé pést tar ta ni az öt
vi lág rész kér dé se i vel, bû ne i vel, és ke res te a meg fe le lõ se -
gít sé get.

VI LÁG GYÛ LÉS RÕL VI LÁG GYÛ LÉS RE:
LUND TÓL BU DA PES TIG

Mind a hat vi lág gyû lés a re mény ség je gyé ben szü le tett, így
tud tak együtt örül ni, együtt gon dol koz ni, együtt ter vez ni,
egy mást se gí te ni. Így ér kez tünk el a he te dik ál lo más hoz, a
bu da pes ti nagy gyû lés hez.
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Lund 1947 a fel tér ké pe zés al kal ma volt. A nagy gyû lés
té má ja is ezt mu tat ja: Az evan gé li kus egy ház a mai vi lág -
ban. Itt már fog lal koz tak a vi lág há bo rú alatt el ár vult
misszi ói ál lo má sok kal, no ha a mun ka folyt to vább, a né -
met mis  szi o ná ri u sok he lyét pél dá ul své dek vet ték át,
még is a hu szon két kü lön bö zõ or szág ból, 49 tag egy ház -
ból a 184 kül dött meg érez te, hogy ha ma ro san a mis  szió
fel fo gá sá ban és gya kor la tá ban ala pos vál to zás kö vet ke -
zik be. A kül döt tek el ha tá roz ták, hogy ál lan dó szer ve ze -
tet hoz nak lét re, nem  csak idõn ként és eset le ge sen meg -
szer ve zett al kal ma kat. Egyen ran gú, sza bad tár su lás nak
és nem szu pe regy ház nak vagy evan gé li kus Va ti kán nak
akar ták a Lu the rá nus Vi lág szö vet sé get. Le gyen az a fó -
rum, ahol a tag egy há zak egy más sal vé le ményt és ta -
pasz ta la tot cse rél het nek, lel ki leg és anya gi lag szük ség
ese tén egy mást se gít he tik. Ezen a fó ru mon fel erõ söd het
az öku me ni kus moz ga lom ban va ló rész vé tel iden ti tá -
sunk tar tá sá val, de nyi tot tan a pár be széd re. A lun di
nagy gyû lés vi lá go san ki fe je zés re jut tat ta az egész vi lá -
gért ér zett fe le lõs sé gét, bûn bá nat tal ál la pí tot ta meg mu -
lasz tá sa it a vi lág há bo rú meg aka dá lyo zá sá ban, és hir det -
te a sze re tet te vé keny ség re ösz tön zõ pa ran csát, amely
1947-ben sür gõs és ko moly se gít ség nyúj tás ra kö te le zett
min den tag egy há zat.

Han no ver 1952 – a má so dik vi lág gyû lés – fõ té má ja: Az
élõ ige a fe le lõs egy ház ban. So kak szá má ra kí nos volt az
a hely zet, hogy kül dõ or szá guk a ná ci Né met or szág el len
har colt, és most Né met or szág ban, a volt el len ség ha zá já -
ban kell ülé sez ni. A ki en gesz te lõ dés ne héz fel ada tát gya -
ko rol ta a vi lág gyû lés min den részt ve võ je. A né me tek há -
lá sak vol tak a megelõ le ge zett bi za lo mért, és va ló di ke -
resz tény ven dég ba rát sá got akar tak mu tat ni min den részt -
ve võ iránt. Egyik kül dött így jel le mez te: „ál lan dó Te De -
um-han gu lat ban vol tunk”. Há rom cso mó pont kö rül ala -
kult ki a meg be szé lés: teo ló gi ai, mis  szi ói és vi lág se gé lye -
zé si prob lé mák ke ze lé se. A ren dez vény a ké sõb bi Kirchen -
ta gok ra em lé kez te tett. A nagy gyû lé sen éles pen ge vál tá -
sok is tör tén tek. A két ség te le nül an ti fa sisz ta Bergg rav
nor vég püs pök fe le lõs ség re von ta a Ke let-Eu ró pá ban élõ
egy há za kat, köz tük min ket is, mi ért nem vo nul tak olyan
nyílt el len ál lás ba, mint Nor vé gi á ban vagy az egy ko ri né -
met Hit val ló Egy ház ban. Ter mé sze te sen a leg több részt ve -
võ elõtt nyil ván va ló volt, hogy a nor vég pél dát má sol ni
nem le he tett.

Min nea po lis 1957 vi lág gyû lé se már az új vi lág ban, ame -
ri kai kö rül mé nyek kö zött zaj lott. Fõ té má ja: Krisz tus meg -
sza ba dít és egye sít. Elõ ke rült a sze ku la ri zá ció ége tõ kér dé -
se, a fa ji kér dés prob le ma ti ká ja, a gyar ma to sí tás ko rá nak
vé ge. Ér zé kel he tõ volt, hogy túl va gyunk a fe hér em ber
egyed ural mán. Még ér zõ dött a hi deg há bo rús at mosz fé ra,
az erõ sö dõ fe szült sé gek so ra, tra gi kus hí re ket kap tunk a vi -
lág mé re tû sze gény ség rõl, éhe zõk rõl, me ne kül tek rõl, írás tu -
dat lan ság ról. Erõ sö dött az óva to san po li ti zá ló evan gé li kus -
ság szo ci á lis fe le lõs ség tu da ta is. Ad digi leg na gyobb anya gi
vál lal ko zásá ba fogott az LVSZ: Eti ó pi á ban egy mes  sze su -



gár zó rá dió ál lo más fel ál lí tá sát ha tá roz ták el. A cím ben sze -
rep lõ „meg sza ba dít” szót a szí nes bõ rû ek vi lá gá ból ér ke zõk
nem  csak teo ló gi a i lag ér tet ték, mint aho gyan az „egye sít”
szót is az egész em be ri ség egy sé gé re is vo nat koz tat ták.

Hel sin ki 1963 – az LVSZ ne gye dik vi lág gyû lé se – fõ té -
má já ban: Krisz tus ma, az evan gé li kus hit sa já tos tar tal -
mát kí ván ta meg fo gal maz ni. Va ló já ban ez nem si ke rült,
kü lön bö zõ teo ló gi ai irá nyok más és más de fi ní ci ó kat tar -
tot tak kí vá na tos nak. Je len tõs el ha tá ro zás szü le tett egy
öku me ni kus ku ta tó in té zet (Stras bourg) fel ál lí tá sá ra. Az
atom csend-egyez mény és a fa ji meg kü lön böz te tés el len
szó ló irat min den faj ta diszk ri mi ná ci ót el ítélt. Hel sin ki ben
már min den ötö dik de le gá tus a har ma dik vi lág ból jött, és
nem is ma radt né ma kül dött.

Evi an 1970 vi lág gyû lé se ere de ti leg a bra zí li ai Por to Al -
leg ré be ké szült, de a ka to nai kor mány je len lé te és bru ta li -
tá sa mi att az észak-eu ró pai evan gé li ku sok ké ré sé re egy, a
gen fi köz pont hoz kö zel esõ fran cia vá ros ká ba kel lett át -
ten ni. Fõ té má ja: El kül det tünk a vi lág ba. A hat va nas-het -
ve nes évek re jel lem zõ „vi lág fe lé for du lás” az egész nagy -
gyû lés lég kö rét meg ha tá roz ta. A nyil ván va ló po li ti kai és
gaz da sá gi prob lé mák, va la mint a nuk le á ris fegy ver ke zés,
az em be ri jo gok több fé le ér tel me zé se ki ke rül he tet le nül a
kon fe ren cia asz ta lá ra ke rült. Vi lá gos sá vált, hogy az LVSZ
sem fog lal koz hat „ste ril té mák kal”, ha nem – no ha tud ja
el sõd le ges fel ada tát, az evan gé li um hir de tést – ar ra is kö -
te le zett, hogy meg szó lal jon konk rét kér dé sek ben, sür gõs
dön té se ket hoz zon, ha szük sé ges. Lund óta nem hal lott
vagy lá tott mér ték ben fog lal koz tak szo ci ál eti kai prob lé -
mák kal. Több de le gá tus (például a norvég küldöttek) már
at tól félt, hogy az LVSZ las san el ve szí ti teo ló gi ai jel le gét és
po li ti kai tes tü let té ala kul. Kü lön le ges vo ná sa volt az evi a -
ni nagy gyû lés nek, hogy az egyik elõ adást Wil le b rands bí -
bo ros, az ak ko ri Egy ség tit kár ság ve ze tõ je tar tot ta. Az if jú -
sá gi de le gá tu sok szá ma je len tõ sen nõtt.

A VI. vi lág gyû lés Af ri ká ban, a Tan zá ni ai Egy ház meg hí -
vá sá ra Dar es Sa la am-ban volt 1977-ben. A fõ té ma: Krisz -
tus ban új kö zös ség. Min den részt ve võ ta pasz tal ta, hogy az
Egyen lí tõ kö ze lé be ke rül tünk. Af ri kai el nö köt vá lasz tot -
tunk, af ri kai gyü le ke ze ti és tár sa dal mi hát tér ben zaj lott ülé -
sünk. A kli ma ti kus vi szo nyo kat ép pen olyan ne héz volt
meg szok ni, mint az egyik leg sze gé nyebb or szág la ko sa i nak
Eu ró pá hoz nem ha son lít ha tó nyo mo rát. Mö göt tünk volt Vi -
et nam, de a tá vol-ke le ti fe szült sé gek sem szûn tek meg, Dél-
Af ri ka min den ENSZ-ha tá ro zat el le né re gya ko rol ta az
apart he idpo li ti kát. Az af ri ka i ak gya nak vó an te kin tet tek a
hel sin ki zá ró ok mány ra (1975): Mit je lent az eu ró pai ös  sze -
fo gás? Re á lis ve szély ként je lent ke zett a te rem tett vi lág
pusz tí tá sa. El dõlt, hogy a ró mai ka to li kus egy ház tá vol tart -
ja ma gát az EVT-tõl, de foly tat ja a dia ló gust ve lünk. Sta tus
con fes si o nis hely ze tét je len tet ték be az af ri kai de le gá tu sok,
mind But he le zi, mind Ki bi ra püs pök az egy ház mai ba bi lo -
ni fog sá gá nak ne vez te a ras  sziz mus min den je len sé gét. A
vi lág gyû lés tag jai mégsem let tek pá nik rab jai, ha nem re -
mény ség gel vál lal ták a kü lön bö zõ híd épí tési szol gá la tot.

Így ér kez tünk a bu da pes ti nagy gyû lés hez. Mind a hat
elõ zõ vi lág gyû lés meg mu tat ta, hogy a Ma gyar Evan gé li -
kus Egy ház hoz zá já ru lá sát ko mo lyan ve szik az evan gé li -
kus nagy csa lád ban, haj lan dó nak mu tat koz nak nem csak
ad ni, de el fo gad ni is, és már so kunk ban fel ve tõd he tett,
hogy a kö vet ke zõ vi lág gyû lést ta lán Ke let-Eu ró pá ban le -
het ren dez ni.

AZ LVSZ NAGY GYÛ LÉ SE BU DA PES TEN

Bu da pest 1984. A Dar es Sa la a m-i ülés után is meg ta nul -
tuk, hogy sa ját dol ga in kat sem Genf ben, sem Han no ver ben,
sem Ame ri ká ban, sem Af ri ká ban he lyet tünk sen ki sem in -
téz he ti. Kér dé se in ket meg vá la szol ni, fel ada ta in kat tel je sí te -
ni csak mi ma gunk tud juk. Egy re in kább fel nõtt ke resz té -
nyek ké vál tunk, akik igé vel irá nyí tott lel ki is me re tünk re, hi -
tünk re és jó zan ér tel münk re va gyunk utal va. Kap ha tunk
vá das ko dást, szer vi lis egy ház nak mi nõ sít het nek, amely ki -
szol gál ja a tár sa dal mi ren det, de fel té te le zett ne ga tív je len -
sé gek mel lett még is le het sa ját vé le mé nyünk, sza vunk és
cse le ke de tünk. Meg kö szön het jük a nagy egy há zak tá mo ga -
tá sát, sze re tet szol gá la tunk nak nyúj tott se gít sé gét, ösz tön -
dí ja in kat, a Ta nul má nyi Osz tály könyvse gé lyét, de mind ez
nem von hat ja két ség be, hogy part ne rek va gyunk. Így visz  -
sza te kint ve 1923-tól 1984-ig je len tõs nek tart hat juk, hogy a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház je len lé té vel min den ki
szá mol t. Azt is ész re vet ték, hogy szá munk ra az LVSZ töb -
bet je lent, mint a  több sé gi egy há zak nak, és fel csil lant a re -
mény ség, hogy kö zö sen ta nul ha tunk egy más tól és köl csö -
nö sen gaz da god ha tunk. A két irá nyú for ga lom min de nütt
egész sé ges köl csön ha tást ér vé nye sít a sze ku la ri zá ció vi lá -
gá ban, ami nem csak a szo ci a lis ta rend szer ben ta pasz tal ha -
tó, ha nem Nyu gat- és Észak-Eu ró pá ban is.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött érett be az al kal mas idõ (ka -
irosz) egy vi lág gyû lés meg ren de zé sé re. A re mény ség je -
gyé ben ven dég lá tó egy ház le het tünk, akik nem akar nak
töb bet mu tat ni an nál, mint ami jük van, de ez a kincs nem
ke vés, hi szen az evan gé li um ból su gár zó éle tet je len ti.
Jelen lé tünk kü lön bö zõ bi zott sá gok ban, elõ ké szí tõ dol go -
za ta ink Han no ver óta mind ar ra mu tat tak, hogy a ke let-
eu ró pai tömb ben mi le he tünk al kal ma sak egy ilyen ha tal -
mas ren dez vény szer ve zé sé re.

Né hány adat: 315 sza va zat ra jo go sult részt ve võt re -
giszt rál tak 97 tag egy ház ból. 50 ta gú LVSZ-stáb jött Genf -
bõl. 270 saj tó- és mé dia rep re zen táns dol go zott. 1500 ta -
nács adó, meg fi gye lõ, hi va ta los ven dég volt je len több
mint 100 or szág ból, mind az öt föld rész rõl.

Ki bi ra tan zá ni ai püs pök el nö költ An za Le ma se gít sé gé -
vel. Az el nök ség ben Hans el mann, Hsio, Pre uss püs pök
ült, valamint a fõ tit kár, a vi lág gyû lés mo tor ja, Carl H.
Mau. Két fon tos dön tést ho zott a sza va zás ra jo go sult köz -
gyû lés: két dél-af ri kai fe hér egy ház tag sá gát fel füg gesz tet -
ték (Ca pe Church és Na mi bi ai Egy ház) apar the idpo li ti ka és
ras  szis ta gya kor lat tá mo ga tá sa mi att (nem vál lal tak

364



ugyan is szó szék- és ol tár kö zös sé get szí ne sbõrûek kel).
A má sik dön tés az volt, hogy a de le gá tu sok 40%-a a kö vet -
ke zõ vi lág gyû lé sen nõi kül dött le gyen, a ké sõb bi vi lág gyû -
lé se ken pe dig 50%-os nõi rész vé telt kö ve tel tek.

Az elõ adá so kat Yos hiah Ki bi ra el nök meg nyi tó ja után
ne ves elõ adók tar tot ták: Dr. Kla us Pe ter Hert sch az NDK-
ból, Dr. Em ma nu el Ab ra ham Eti ó pi á ból, Carl Fried rich von
We izsäc ker vi lág hí rû tu dós Né met or szág ból, Dr. Mar ga ret
Wold az Egye sült Ál la mok ból, Dr. Wil li am La za reth ame ri -
kai öku me né-szak ér tõ. Meg le pe tést kel tett a test vér egy há -
zak kö szön té se: a Re for má tus Vi lág szö vet sé get Lu cas Vi -
scher, a ró mai ka to li kus egy há zat Wil le b rands bí bo ros, a
vi lág Zsi dó Kong res  szu sát Ger hart M. Ri eg ner ny. fõ tit kár
kép vi sel te, egy ben rö vid elõ adást is tar tott „Az egy ház és
a zsi dó nép” cí men, hi vat koz va az LVSZ ed di gi po zi tív
hoz zá já ru lá sá ra eb ben a té ma kör ben. Ang li kán és or to dox
rész rõl is han goz tak el üd vöz lõ sza vak.

A vi lág gyû lés kü lön bö zõ szek ci ók ban dol go zott, ezek
ered mé nyét be szá mo lók ban tet ték köz zé. A gyû lés hely ze -
tét jól ér zé kel te ti az a ki je len tés a fõ tit kár aj ká ról, amely
így hang zott: „Egy re nö vek võ ve szély ide jé ben élünk, és a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség nek eb ben a hely zet ben kell a
re mény ség je lé vé vál ni.” Ez azt je len tet te, hogy az LVSZ
sa já tos prog ram ját fi gye lem be vé ve ál lan dó an szem mel
tart ja a kö rü löt tünk lé võ vi lág éle tét is.

Né hány elõ ke rült kér dés re uta lok még: sza ka dék Észak
és Dél kö zött, val lá si plu ra liz mus – nem csak ke resz tény fe -
le ke ze tek kö zöt ti kü lönb sé gek, de vi lág val lá sok és ideo ló gi -
ák plu ri form vi lá gá ban élünk. A kö vet ke zõ nem ze dék és a
je len ge ne rá ció köz ti kü lönb ség, a sze ku la ri zá ció és glo ba -
liz mus fo ko zó dó ter je dé se, az oktatás, az egész ség ügy, a
mé dia új kér dé sei, a jö võ ví zi ó ja a múlt ér té ke lé se mel lett,
új struk tú rák ke re sé se a Vi lág szö vet ség szá má ra, eset leg a
köz pont át he lye zé se (NDK). Az em be ri jo gok és az Eu ró pai
Unió terv be vett ki bõ ví té se, a me ne kült ügy vál to zá sa, eu ró -
pai nép ván dor lás, a több ség és ki sebb ség prob lé má ja egy -
há zi és nem egy há zi re lá ci ó ban, a Vi lág szö vet ség kons ti tú -
ci ó já nak ki egé szí té se, a fegy ver ke zé si ver seny anya gi for rá -
so kat emész tõ foly ta tá sa, a drog fo gyasz tás, al ko ho liz mus
ter je dé se stb.

A vi lág gyû lés nek for ró pont ja volt az új el nök meg vá -
lasz tá sa. Az ere de ti leg négy je lölt bõl a má so dik for du ló ra
csak ket tõ ma radt: Bo dil Søll ing as  szony, a Dán Egy ház
kép vi se lõ je és Káldy Zol tán püs pök, a MEE el nök-püs pö ke.
A sza va za tok ará nya sze rint a má so dik for du ló ban Káldy
püs pök 173 sza va za tot, Bo dil Soll ing as  szony 124 sza va -
za tot ka pott. Ugyan ak kor a Vi lág szö vet ség kö vet ke zõ fõ tit -
kár je lölt je Gun nar Stål sett lett. A vá lasz tás de mok ra ti kus
kö rül mé nyek kö zött, je len tõs több ség gel tör tént Káldy püs -
pök ja vá ra. Az el len zék a di ak ó ni ai teo ló gia erõl te té sét,
erõ sza kos men ta li tást ki fo gá solt, má sok Or dass püs pök re -
ha bi li tá ci ó já nak tel jes sé gét hi á nyol ták. A vá lasz tás után
szí vé lye sen üd vö zöl te az új el nö köt vá lasz tá si el len fe le, a
Vi lág szö vet ség má sik két el nök je lölt je: Da vid Pre uss (USA)
és Roger Nost bak ken (Ca na da). Megvá lasz tá sa után az új

el nök töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket mond ta: „Hos  szú be -
széd he lyett szív bõl jö võ kö szö ne te met fe je zem ki a bi za lo -
mért… A mos ta ni pil la nat hoz ve ze tõ út szá mom ra szen ve -
dés út ja volt, so kat szen ved tem elõ íté le tek tõl és rá gal mak -
tól, de most el fe lej tem, ami mö göt tem van, és min den tõ -
lem tel he tõt meg te szek azért, ami elõt tem van, egye nest fu -
tok a cél fe lé, a jö võ re te kint ve… Tu dom, hogy min den
ener gi án kat, sõt sa ját ma gun kat is fel kell ál doz nunk és
nap ról nap ra az ön meg ta ga dás út ját kell jár nunk… Kö -
nyör gök Is ten hez, erõ sít sen meg és te gyen ké pes sé ar ra,
hogy a ke reszt és fel tá ma dás út ján jár jak, és hogy el nök -
ként ne a ma gam aka ra tát, ha nem az övét kö ves sem…”
Vé gül a ké sõbb so kat idé zett be fe je zõ mon da ta így hang -
zott: „Meg ígér he tem, hogy nem a ma gam út ján aka rok jár -
ni, ha nem mun ka tár sak kö zös sé gé ben és csa pat ban kí vá -
nok dol goz ni. Biz tos va gyok ab ban, hogy le he tet len egye -
dül ve zet ni egy ilyen nagy kö zös sé get, mint az LVSZ. Is ten
áld jon meg és tart son meg mind nyá jun kat to vább ra is ke -
gyel mé ben!” Ezt az utol só né hány mon da tot an gol és né -
met kom men tá rok egész so ra ele mez te.

A bu da pes ti vi lág gyû lés Üze ne te így zá rult: „It te ni gyû -
lé sünk és a meg ta pasz talt ven dég sze re tet meg mu tat ja,
hogy Krisz tus egy há zá ban bi zal munk le het egy más ban és
hi da kat tu dunk épí te ni né pek kö zött po li ti kai és ideo ló gi -
ai sza ka dé kok fe lett is.” Ez a mon dat is a re mény ség je gyé -
ben szü le tett.

HÚSZ ÉV UTÁN

Az óta húsz év telt el. Meg tör tént a vár va várt po li ti kai vál -
to zás, a ber li ni fal le om lott, több új le he tõ ség hez ju tott az
egy ház, sok min den ked ve zõ en vál to zott. Bõ vült a szol gá -
lat te re. Sok min dent azon ban el fe led tünk. Ezek az írá sok
ar ra va lók, hogy a részt ve võk em lé kez ze nek, a kö vet ke zõ
nem ze dék pe dig hi te le s tá jé koz ta tást kapjon.

E cikk írá sa elõtt meg hall gat tam az LVSZ hi va ta los mag -
nó sza lag ját an gol és né met vál to zat ban a vi lág gyû lés sum -
má za ta ként, el ol vas tam a vi lág gyû lés rõl ki adott több mint
330 ol da las jegy zõ köny vet, vé gig néz tem a Lu the rá nus
Világ szö vet ség 50 éves ju bi le u má ra ki adott 550 ol da las tör -
té ne ti át te kin tést (From fe de ra ti on to com mu ni on), amely -
nek elõ ké szí té se köz ben J. H. Sch jorr ing dán pro fesz  szor
elõ ze tes kon zul tá ci ót tar tott ve lünk (Nagy Gyu la, Har ma ti
Bé la, Ha fensc her Ká roly, Pós fay György) 1995 feb ru ár já ban.
Vé gig néz tem az egyes vi lág gyû lé sek anya gát, sõt az al bu -
mok ban összegyûj tött sok-sok fény ké pet, melyekrõl ré gi is -
me rõ se im te kin tet tek rám. Töb ben kö zü lük már el men tek
min den ha lan dó út ján. Meg me le ge dett a szí vem, el ho má -
lyo sult a sze mem, új ra vé gig él tem az 1984-es vi lág gyû lés
ör ven de tes és ne héz per ce it, és há lát ad tam azért, hogy
részt ve võ je le het tem mind an nak, ami tör tént, egy pá rat lan
ese mény nek: Bu da pest re fi gyelt a vi lág evan gé li kus sá ga, és
re mény sé get kap ha tott test vé rek, kor tár sak hi té bõl. Hi szem
az apos tol lal: „a re mény ség meg nem szé gye nít”.
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ME RÉSZ ÖT LET

Egy te le fon hí vás sal kez dõ dött. Ris to Leh ton en finn lel -
kész, az LVSZ egyik osz tály ve ze tõ je 1980 tá ján ve tet te fel
Káldy Zol tán püs pök nek, hogy mi len ne, ha a kö vet ke zõ
vi lág gyû lést Ma gyar or szá gon tar ta nák meg. Az öt let meg -
le pe tést kel tett, mert sen ki vel sem egyez tet te elõ ze te sen,
és elõ ször min de nütt in kább a fenn tar tá sok és két sé gek
kap tak han got.

FENN TAR TÁ SOK ÉS KÉT SÉ GEK

Vol tak két sé gek a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ben. Hi szen
kel le met len ke let-eu ró pai ta pasz ta lat ként tar tot ta szá -
mon, hogy az NDK egy ház ügyi ál lam tit ká ra 1966-ban fel -
aján lot ta, We im ar ban ren dez zék meg a kö vet ke zõ vi lág -
gyû lést. A tár gya lá sok so rán igen ha tá ro zott po li ti kai fel -
té te lei vol tak. Bár a meg be szé lé sek még is foly ta tód tak, a
ke let-né met kor mány el állt a meg hí vás tól. Új ra és új ra fel -
ve tõ dött, nem is mét lõ dik-e meg ez a hely zet? Nem hall gat -
ták el azt az ag go dal mat sem, hogy va jon min den ki meg -
kap ja-e a be uta zá si ví zu mot Ma gyar or szág ra, és hogy az
or szág biz to sít ja-e a vi lág gyû lés nek és részt ve võ i nek a
kor lá to zás nél kü li szó lás sza bad sá got. Má sok nem sze ret -
ték vol na, hogy olyan egy ház legyen a vi lág gyû lés ven dég -
lá tó ja, amely nek ve ze tõi szá muk ra nem el fo gad ha tó
módon ke res ték és ta lál ták meg a túl élés le he tõ sé gét egy
vi lág né ze ti leg el len sé ges tár sa dal mi rend ben. Mi vel ko ráb -
ban min dig több mil li ós tag sá gú egy ház kap ta a há zi gaz -
dai meg bí zást, at tól is tar tot tak so kan, hogy egy kis egy -
ház eset leg nem lesz ké pes a fel adat tel je sí té sé re.

Két sé gek vol tak a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
ban is. Egy ál ta lán nem volt bi zo nyos, hogy ren del ke zünk-
e a szük sé ges szer ve zõ ké pes ség gel, és meg van nak-e a
kül sõ fel té te lek. Hogy ta pasz ta la tunk nincs, azt min den ki
tud ta. Fel ve tõ dött az is, hogy ta lán nem ilyen meg fe szí tett
mun kát igény lõ, de monst ra tív, rep re zen ta tív fel ada tot kel -
le ne ma gunk ra vál lal ni ahe lyett, hogy sa ját egy há zunk
épí té sén fá ra doz nánk.

Min den bi zon  nyal le het tek fenn tar tá sok az ál lam ol da -
lán is. Hi szen nem volt ad dig még ilyen lép té kû, en  nyi
kül föl di és en  nyi ha zai rész ve võt meg moz ga tó ke resz tény
ta lál ko zó az or szág ban. Még ak kor is, ha a nyolc va nas
évek lég kö rét nem le het a ko ráb bi év ti ze de ké vel ös  sze ha -
son lí ta ni, alig ha kí ván tak ma guk nak az ál la mi ve ze tõk

olyan ese ményt, amely fej fá jást okoz ne kik, vagy amely -
nek az or szág ra és tár sa dal mi be ren dez ke dé sé re néz ve
ked ve zõt len kül föl di vis  sz hang ja len ne.

VÁ RA KO ZÁ SOK

A két sé gek és a fenn tar tá sok ta lán mind vé gig meg ma rad -
tak, de a meg fon to lá sok vé gül min de nütt ah hoz a dön tés -
hez ve zet tek, hogy 1984-ben Bu da pes ten lesz a vi lág gyû -
lés. A fõ részt ve võk mind egyi ké nek meg volt a ma ga el vá -
rá sa a vi lág gyû lés sel kap cso la to san. Az LVSZ esélyt lá tott
ar ra, hogy Ke let-Eu ró pá ban meg je len hes sék, és sok részt -
ve võ jö hes sen a szo ci a lis ta or szá gok ból. A ma gyar evan -
gé li kus egy ház szá má ra el is me rést je len tõ ki hí vás volt a
fel adat, amely nek jó tel je sí té sé re egy re töb ben szán ták
ide jü ket és ere jü ket. A mes  szi rõl ér ke zõ hit test vé rek kel
meg él he tõ kö zös ség is so kak vá ra ko zá sa lett. Az ál la mi
ve ze tés is nyil ván azt vár ta, si ke rül meg mu tat ni a vi lág -
nak, hogy sok kal sza ba dabb or szág ez, mint ál ta lá ban
gon dol ják. Az idõ elõ reha lad tá val egy re in kább be széd té -
ma lett a meg vá lasz tan dó el nök sze mé lye is. Káldy Zol tán
püs pök – a ko ráb bi vi lág gyû lé sek tra dí ci ó já ra hi vat koz va
– min den fe lé nagy elán nal kép vi sel te meg gyõ zõ dé sét,
hogy el sõ sor ban õt kell el nök je lölt nek te kin te ni. Egy ér tel -
mû nek ve het jük, hogy az ál la mi ve ze tés is tá mo gat ta eb -
bé li tö rek vé sé ben. Mint az evan gé li kus vi lág gyû lés iro dá -
já nak ve ze tõ je – an go lul lo cal di rec tor – ter mé sze te sen ne -
kem is meg for dult a fe jem ben, hogy egy si ke res ren de zés
va jon mit hoz hat ne kem.

REN DE ZÉS

Még a fel ada to kat sem lát tuk iga zán, hi szen majd négy év
volt még hát ra, ami kor a ke len föl di gyü le ke zet ta nács ter -
mé ben elõ ször ült ös  sze a ma gyar elõ ké szí tõ bi zott ság, és
ta lál ko zott Carl H. Mau LVSZ-fõ tit kár ral. Nem is ér tet tük
iga zán, mi re gon dolt, ta lán õ ma ga sem tud ta egé szen,
ami kor a vi lág gyû lés je len tõ sé gét ecse tel ve ki je len tet te:
egy há za tok más lesz a vi lág gyû lés után, mint volt elõt te.
Em lék szem Káldy Zol tán re a gá lá sá ra, hogy Carl Mau ne
akar jon itt sem mi fé le vál toz ta tást.

Az elõ ké szü le tek sok szá lon fu tot tak. Két év vel az ese -
mé nyek elõtt nem csak a szál lás he lyek le fog la lá sa tör tént
meg, de meg szü le tett a meg ál la po dás azok árá ról is. Ek kor
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a Ho tel Sta di on és a Bu da pest Sport csar nok még ké szen
sem vol tak. Az utób bi ugyan pa zar le he tõ sé ge ket tu dott
nyúj ta ni, de pél dá ul 400 da rab ok ta tá si cé lok ra hasz nált
asz talt a Marx Ká roly Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem
négy épü le té bõl és kö zel 100 tan ter mé bõl gyûj töt tek ös  sze
és szál lí tot tak oda. Pusz tán tech ni ka i lag sem volt kis fel -
adat en  nyi em ber fo ga dá sa, szál lás hely re szál lí tá sa, ét kez -
te té se. Ezek ben a sok szor igen szí vós mun kát igény lõ és
hos  sza dal mas tár gya lá sok ban Tóth And rás köz gaz dász bi -
zo nyult nem csak ki vá ló se gít ség nek, tár gya ló nak, ha nem
oly kor egé szen bra vú ros szer ve zõ nek is. Több ször be jár tuk
az épü lõ Ho tel Sta di ont és az ak kor szin tén épü lõ, de az óta
már tûz vész ál do za tá vá lett Bu da pest Sport csar no kot. Tá -
ton gó lift ak nák és csu pasz be ton fa lak kö zött bot la doz va,
terv raj zok fö lé ha jol va a kész épü le te ket pró bál tuk el kép -
zel ni és el dön te ni, va jon al kal ma sak lesz nek-e a vi lág
evan gé li kus sá gának találkozója szá má ra. Tóth-Szöl lõs Mi -
hály volt a ház nagy, aki a sport csar nok he lyi sé gei nek be -
osz tá sá ért volt fe le lõs, Trajt ler Gá bor az egy ház ze né ért.

Az utol só év ben kap tam a meg bí zást, hogy a he lyi elõ -
ké szü le tek ko or di ná to ra le gyek. Így áll tam a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség szol gá la tá ba, de csak szim bo li kus ér te lem -
ben, hi szen mun ka adóm, aki tõl a fi ze tést is kap tam, to -
vább ra is a mi egy há zunk volt. Igaz, a fi ze té se met meg -
emel ték, hogy még is ma ga sabb le gyen, mint az elõ ké szí tõ
iro dá ba fel vett Já kó Pi ros ka tit kár nõé. Az evan gé li kus vi -
lág gyû lés elõ ké szí tõ iro dá ja a De ák té ri gyü le ke zet sek res -
tyé jé ben ka pott he lyet, amely be az el vá lasz tó üveg fa lat és
aj tót ak kor sze rel ték be. A vi lág vál to zá sa jól ér zé kel tet he -
tõ az iro da be ren de zé sén. Nagy él mény volt szá mom ra,
hogy a telefonvonalat he tek alatt meg kap tuk. A gyors
kom mu ni ká ció mi att a gen fi köz pont azt akar ta, hogy te -
lex-gép is le gyen. Ezt is rö vid idõn be lül üzem be he lyez ték.
Volt, aki tud ni vél te, hogy a né met had se reg eze ket a ké -
szü lé ke ket hasz nál ta a má so dik vi lág há bo rú ban. Egyet len
egy há zi hi va tal ban sem volt ilyen, ma már pe dig nagy vál -
la la tok nál sem ta lál ha tó. Ak kor még a mo bilte le fon és a
sze mé lyi szá mí tó gép sza va kat sem is mer tük. Vol tak már
fény má so ló gé pek az or szág ban, de egy há zi kéz ben egyet -
len egy sem. A me cha ni kus és elekt ro mos író gé pek kel
együtt min de nütt szi go rú an el len õriz ték hasz ná la tu kat.
Az ál la mi ün ne pek elõtt a leg több he lyen el kel lett zár ni
õket. Az LVSZ-ben már hasz nál tak szá mí tó gé pe ket, és
hoz ni is akar ták gé pe i ket. A gen fi ek nek az je len tett prob -
lé mát, hogy ne kik nem volt meg en ge dett a fej let tebb nyu -
ga ti tech ni ka ke let re vi te le. A fel ada tot tud tom mal úgy ol -
dot ták meg, hogy min den be je len tés nél kül be hoz ták,
majd ki vit ték gé pü ket. A gen fi köz pont tal va ló szá mí tó gé -
pes kap cso lat hoz te le fon vo nal ra volt szük ség. Cso dál koz -
tam, hogy a Pos ta min den kí ván sá got tel je sí te ni tu dott.
Hi szen csa lá dom mal egy-egy köl tö zés után két szer is 8
évig kel lett vá ra koz nom, míg vég re te le fon hoz jut hat tam.
A mun ká la tok ba egy re töb ben kap cso lód tak be, kez det ben
nyug dí ja sok, majd teo ló gi ai hall ga tók, míg vé gül 60 ta gú
ma gyar stáb mû kö dött a sport csar nok ban.

Ál lan dó an vis  sza té rõ kér dés volt, hogy az egy há zak
kül döt tei és a saj tó kép vi se lõi va la men  nyi en meg kap ják-e
majd a be uta zá si ví zu mot Ma gyar or szág ra. Azon ban nem
csak olyan ese tek re kel lett gon dol ni, hogy va la ki nem kí -
vá na tos sze mély itt. Az il le té ke sek egy re is mé tel ték, hogy
min den ki jö het. Mint meg tud tuk, ak kor vol tak olyan or -
szá gok, ame lyek úgy ad ták ki az út le ve let, hogy a vi lág
ös  szes or szá gá ra ér vé nyes, ki vé ve Ma gyar or szá got és a
töb bi ke let-eu ró pai szo ci a lis ta or szá got. Utób bi aknak ha -
za  tér  ve kel le met len sé gük szár ma zhatott volna ab ból,
hogy Bu da pes ten jár tak. Ígé re tet kap tunk, hogy eze ket a
ví zu mo kat nem út le vél be, ha nem be tét lap ra pe csé te lik.

A vi lág gyû lé sen je len le võk tá jé koz ta tá sá ra a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség nem csak sok szo ro sí tott és fény má solt
szö ve ge ket akart ki osz ta ni, ha nem – az ezer nél több hi va -
ta los és a re mélt sok száz nem hi va ta los részt ve võ szá má -
ra – egy iga zi új sá got, na pi la pot is ter ve zett. Nem hit tem
ma gam sem ab ban, hogy az es te hét kor le adott né met, an -
gol és ma gyar kéz ira tok ból, va la mint ké pek bõl más nap
reg gel nyolc ra ki nyom ta tott új ság ké szül jön úgy, hogy an -
nak tar tal má ba sen ki sem szól be le. Nem az én hi tem szá -
mí tott. Meg kel lett pró bál ni. Az ered mény még is le han golt,
ami kor ma gam elé vet tem a te le fon köny vet, és né hány na -
pon át sor ra hív tam a bu da pes ti és fõ vá ros kör nyéki
nyom dá kat. A nyom dák egy ré sze csak köny vek kel fog lal -
ko zott és egy ál ta lán nem vál lalt új sá got, vagy nyom tat tak
új sá got, de nem ilyen rö vid át fu tás sal. Utol já ra hagy tam a
Szik ra Lap nyom dát, amint ak kor em le get ték, az MSZMP
párt nyom dá ját, mert úgy gon dol tam, ez zel ele ve fö lös le -
ges pró bál koz ni. A Nép sza bad ság imp res  szu má ban ol vas -
tam az igaz ga tó – úgy em lék szem, Csön des Zol tán – ne vét
és a te le fon szá mot. Egy tit kár nõ vet te fel, és ami kor
mond tam, kit ke re sek, úgy tûnt, azon nal kap csol. Ha ma -
ro san vis  sza kér de zett, hon nan ke re sem. A ve zér igaz ga tó -
nak el mond tam a prob lé mát, és leg na gyobb meg le pe té -
sem re azt vá la szol ta, hogy nin csen sem mi aka dály, a rész -
le te ket be szél jük meg mun ka tár sa i val. Így tör tént, hogy a
vi lág gyû lés két he te alatt 13 lap szám ké szült el an go lul,
né me tül, ma gya rul és kis rész ben fran ci á ul, ál ta lá ban
négy ol da lon, 1.800 pél dány ban, de a zá ró is ten tisz te let re
nyolc ol da lon és 4.000 pél dány ban.

A nagy gyû lés do ku men tu ma it (az em lí tett na pi la pon kí -
vül) leg ke ve sebb tíz má so ló gé pen 5,5 ton na pa pír fel hasz -
ná lá sá val ké szí tet ték. (Né hány fény má so ló a be fe je zés
után aján dék kép pen egy há zunk hasz ná la tá ba ke rült.)

A hi va ta los kül döt tek szá ma 1300 volt, eb bõl 261 akk -
re di tált új ság író (kö zöt tük 77 ma gyar). A lá to ga tók szá ma
el ér te a ké tez ret: leg töb ben ma gya rok, utá na a ke let-né me -
tek kö vet kez tek.

A sport csar nok be ren de zé sét Pa ta ky Dó ra bel sõ épí tész
ter vez te meg, és az a fa ipa ri és ki ál lí tásépí tõ vál la lat épí -
tet te föl, amely nek Bol la Ár pád rá kos pa lo tai lel kész is al -
kal ma zott ja volt. Az õ kér dé se volt, alig né hány nap pal a
vi lág gyû lés kez de te elõtt, hogy lesz-e az épü le ten kí vül va -
la mi lyen fel irat. A szö veg adó dott: VII. Evan gé li kus Vi lág -
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gyû lés. Hamar ki de rült, hogy más fél mé te res be tûk szük -
sé ge sek, ez pe dig körülbelül 150 ezer fo rintba került (ezért
egy 1500-as La da gép ko csit le he tett vá sá rol ni). Pénz zel
nem ren del kez tem, Káldy Zol tánt kel lett meg kér dez nem.
Nem örült az ös  szeg nek, de ma gá é vá tet te a gon do la tot.
Ál la mi en ge délyt kér ni nem volt idõnk. Ma már kü lö nös
ezt le ír ni, hi szen ak kor még az is el len õr zõ sze mek elõtt
volt, hogy mi ke rül egy temp lo mi hir de tõ táb lá ra. Az ese -
mény nagy ság rend je azon ban egy sze rû en túl sza ladt
mind azon, ami ak kor el várt és meg szo kott volt. A fel irat
ak kor sok evan gé li kus nak adott bá to rí tást. A meg nyi tó is -
ten tisz te le ten kö zel 13.000, a zá ró is ten tisz te le ten körül -
be lül 10.000 em ber vett részt. Fe lejt he tet len, aho gyan eny  -
nyi to rok ból va ló ban zen gett az ének an nak az or go ná nak
a kí sé re té vel, ame lyet a meg nyi tás elõt ti éj sza kán sze relt
ös  sze ké szí tõ je, Al bert Pé ter mis kol ci elekt ro mér nök. A je -
len le võk leg több je úr va cso rát vett, ös  sze sen ke ve sebb
mint har minc perc alatt. A sport csar nok ban het ven he lyen
1-1 ma gyar és kül föl di lel kész, 1-1 le ány és 1-1 fiú se gí tõ
osz tot ta az úr va cso rát azok ból a kész le tek bõl, ame lye ket
egy költ ség kí mé lõ öt let tel ké szít tet tünk el, és még ma is
sok gyü le ke zet ben hasz ná la to sak.

Egy ko ráb bi in ci dens mi att Ter ray Lász ló Nor vé gi á ban
szol gá ló ma gyar lel kész né hány évig nem ka pott ma gyar
be uta zá si ví zu mot. A nor vég egy ház ra gasz ko dott ah hoz,
hogy õ is de le gá ci ó juk tag ja le gyen. Meg kön  nyeb bül tem,
ami kor ér te sül tem, hogy a be uta zá si en ge délyt meg kap ta,
majd meg is ér ke zett. Már na pok óta folyt a vi lág gyû lés,
ami kor be lé pett és se gít sé get kért, mi vel ví zu ma csak egy
hét re, a prog ram el sõ fe lé re volt ér vé nyes. Ne kem sem mi
be fo lyá som nem volt a ki- és be uta zá si ügyek re, eb ben a
hely zet ben csak azt tud tam ten ni, hogy fel hív tam azt a fõ -
elõ adót, akin ke resz tül az ilyen ügyek bo nyo lód tak. Egy
nor vég kül dött nek nem elég hos  szú a ví zu ma, te le fo nál -
tam. Ki töl ten dõ ûr la pot adott, in téz ke dett, és Ter ray Lász -
ló ma rad ha tott.

Sok elõ ké szü let tör tént a gyü le ke ze ti lá to ga tá sok ra.
Kez det ben – ez az én szub jek tív em lé kem – erõ tel je sebb
ösz tö ké lés re volt szük ség az egy há zi ve ze tõk ré szé rõl, de
a lel ke se dés egy re fo ko zó dott, és a gyü le ke ze tek és a lel ké -
szek egy re in kább ma gu ké vá tet ték az ügyet. A köz be esõ
va sár na pon 900 ven dég ment ki sebb cso por tok ba oszt va
112 gyü le ke zet be. A ven dé gek kel va ló ta lál ko zás so ká ig
ha tó nyo mo kat ha gyott a gyü le ke ze tek ben, szá mos tar tós
kap cso lat ke let ke zett. A kül föl di ek meg ha tot tan be szél tek
az ese mény rõl még évek múl tá val is.

Sok – ma gyar és kül föl di – rész ve võ fo gal maz ta meg,
hogy mind ez – a gyü le ke ze ti lá to ga tás, a be mu tat ko zás, a
hi va ta los ál la mi fo ga dás a Par la ment ben, az LVSZ ré gi el -
nök sé gé nek fo ga dá sa az ál la mi ve ze tõk ré szé rõl, va la mint
az egy há zunk ál tal ren de zett fo ga dás – azért ka pott nagy
hang súlyt, mert a ven dég lá tó egy ház püs pö ke volt az el -
nök je lölt. No ha az elõ ké szü le tek so rán ez ilyen köz vet le -
nül nem fo gal ma zó dott meg hi va ta lo san, meg cá fol ni sem
le het ezt a szem pon tot. Leg föl jebb azt kell hoz zá ten ni,

hogy ma gyar – egy há zi és ál la mi – rész rõl is si ke res vi lág -
gyû lés volt a cél. Ez an  nyi ban meg va ló sult, hogy akár a
prog ra mok gaz dag sá gát, akár a szer ve zés szín vo na lát,
akár a ki tû nõ kül sõ fel té te le ket még a kö vet ke zõ vi lág gyû -
lé se ken is em le get ték.

Tá vol ról sem le het azt gon dol ni, hogy a ren dez vény a
ven dég lá tó egy ház ön rep re zen tá ci ó já ra volt csu pán al ka -
lom. A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség az utol só hó na pok ban
már szin te he ten te küld te meg bí zot ta it, akik az elõ ké szü -
le te ket el len õriz ték és egy re újabb igé nyek kel, kí ván sá gok -
kal áll tak elõ. Ezek kö zé tar to zott, hogy a vi lág gyû lés al -
ka lom le gyen sok ke let-eu ró pai evan gé li kus rész vé te lé re –
akik nek egyéb ként nem volt al kal muk ilyen ta lál ko zón
részt ven ni –, a ma gyar egy ház ta gok kal va ló ta lál ko zás ra,
és min den ki szá má ra az LVSZ mun ká já ba va ló be te kin tés -
re. A gen fi ek hoz ták ma guk kal a fil me ket, a könyv ki adók
pos tán küld ték a köny ve ket, kül föl di ének ka rok is fel lép -
het tek. A két hét min den nap ján több prog ram is vár ta a
lá to ga tó kat és kí sé rõ ket, vagy is a nem hi va ta los mi nõ ség -
ben meg je len te ket. Fény kép ki ál lí tás a ke let-eu ró pai egy há -
zak ról, Bib lia-ki ál lí tás, teo ló gi ai könyv ki adók ki ál lí tá sa
(1000 könyv 14 or szág ból, ame lye ket jó részt a se gí tõ teo -
ló gu sok kap hat tak meg), na pon ta film ve tí té sek a sport -
csar nok ban és egy ház ze nei hang ver se nyek bu da pes ti
temp lo mok ban, va la mint tá jé koz ta tó a vi lág gyû lés mun -
ká já ról. Min den ülés na pon két szer is sze re pelt egy-egy
gyü le ke zet ének ka ra. A szer ve zé si mun ka min den rész le -
tét húsz év táv la tá ból már ne héz fel idéz ni, de túl zás nél -
kül ál lít ha tó, hogy csak nem min den igényt si ke rült ki elé -
gí te ni, s ez az ak ko ri kö rül mé nyek kö zött va ló ban bra vú -
ros tel je sít mény volt.

Ma gyar or szág 1984-ben – ma ezt sok kal job ban lát juk
– már nem volt egé szen az, ami ko ráb ban. Ak kor azt gon -
dol tam, hogy azért le het sé ges sok min den, mert va la hol
fent ki ad ták az „ukázt” és a vi lág gyû lés si ke re ezt meg kí -
ván ja, de utá na majd min den vis  sza tér a ré gi ke rék vá gás -
ba. Er je dés zaj lott már azon ban a ma gyar tár sa da lom ban,
hi szen nem csak el len zé ki cso por tok ala kul tak, ha nem ál -
ta lá ban is sza ba dab ban be szél tek az em be rek. Fel nõtt egy
fi a ta labb, 1956 után szü le tett nem ze dék, amely nem is -
mer te szü lei ko ráb bi ta pasz ta la ta it, és ezért nem ér tet te,
nem is akar ta ér te ni fé lel me it sem. Az NDK-ban már nyílt
fe szült sé gek vol tak a ka to nai szol gá lat meg ta ga dá sa mi -
att, Ma gyar or szá gon még csak sut tog va be szél tek ró la.
Ami kor egy gye nes di á si lel kész kon fe ren ci ai elõ adá som -
ban ezt iga zán óva to san ma gam is meg pen dí tet tem Káldy
Zol tán je len lé té ben, na gyon ha tá ro zot tan fe jez te ki rosz  -
szal lá sát.

Az idõk vál to zá sá nak egyik je le volt szá mom ra, ami kor
1984 ta va szán Gr nák Ká roly, az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -
tal fõ ta ná cso sa hí vott iro dá já ba. Arc ról is mer tem, de ko -
ráb ban sze mé lyes kap cso la tom nem volt ve le. Tud tam,
hogy 1958-ban õ volt a Dé li Egy ház ke rü let be ki ne ve zett
mi nisz te ri biz tos. Az ÁEH egyik ke mény vo na la sa ként tar -
tot ták szá mon. En nek tu da tá ban ke res tem fel. A be szél ge -
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tés so rán ha mar ki de rült, hogy a vi lág gyû lés sel kap cso la -
tos saj tó ter vet akar ve lem ké szít tet ni. Ami kor nem ér tet -
tem, mi ért tõ lem ké ri, ér té sem re ad ta, hogy csak ar ról ír a
ma gyar saj tó, il let ve szól a rá dió és a tv, amit az ÁEH ja -
va sol, és nél kü le egyet len mon dat sem hang zik el, egyet -
len kép sem je le nik meg. A be szél ge tés so rán vi lá gos sá
vált elõt tem, hogy nem szû kí te ni akar ja a le he tõ sé ge ket,
ha nem szé le sí te ni. Ez ér de kük ma guk nak, az egy ház nak,
és ér de künk ne künk is, az ál lam nak, mond ta. Így ké szí tet -
tem el elõ ször egy két ol da las ter vet, amely má so dik ta lál -
ko zá sunk nyo mán négy ol da las ra bõ vült, mert újabb és
újabb öt le tek kel állt elõ. Ér de kes len ne utá na jár ni, mi va -
ló sult meg be lõ le. Ta lán elõ re bo csát ha tó az a fel té te le zés,
hogy ha zai egy há zi ese mény a szo ci a lis ta kor szak ban
nem ka pott ko ráb ban ilyen nagy pub li ci tást.

Hogy eköz ben bi zo nyos ál la mi szer vek nem csak nyíl tan,
ha nem ti tok ban is ku ta kod tak és je len té se ket ír tak, amint
er rõl Har ma ti Bé la írá sa be szá mol, az is biz tos. Az em be re -
ket azon ban ek kor már nem in ter nál ták a Hor to bágy ra vagy
Recsk re, mai ki fe je zés sel ez a pu ha dik ta tú ra ide je volt.

A mi egy há zunk sem volt min den ben a ré gi. A vi lág gyû -
lést meg elõ zõ if jú sá gi ta lál ko zó ra ké szü lõ ma gyar kül döt -
tek elõ ké szí tõ jén olyan fi a tal is volt, aki nem rej tet te vé ka
alá el len vé le mé nyét. Ben czúr Lász ló egy lel kész ta lál ko zón
meg fon to lan dó nak mond ta, hogy egy há zunk püs pö ké nek
va ló ban kell-e vál lal nia az el nö ki tisz tet, nem lesz-e ez egy -
há zunk ro vá sá ra. S per sze ide tar to zik Dó ka Zol tán le ve le
is, amely nem ke rült ugyan a vi lág gyû lés na pi rend jé re, de
saj tó kon fe ren ci á kon, ple ná ris fel szó la lá sok ban még is töb -
ben szó ba hoz ták, és min den ma gyar igye ke zett hoz zá jut -
ni. Ha tá sa túl nyú lik a vi lág gyû lé sen.

Nyil ván az el nök je lölt ség le he tõ sé ge is köz re ját szott ab -
ban, de az egész vi lág gyû lés at mo szfé rá ja mi att is fon tos
volt, hogy az LVSZ ve ze tõi meg em lé ke zést tar tot tak Or dass
La jos sír já nál. A rész vé tel re Káldy Zol tánt is rá vet ték, sõt
ma gya rul idéz te mél ta tó sza va it és fény ké pet kö zölt az ese -
mény rõl a Nap ról Nap ra 1984. jú li us 22-i szá ma. Ak kor is
nyílt ti tok volt, hogy még a szo ci a lis ta or szá gok ban élõ
evan gé li kus egy há zak de le gá tu sai sem mind tá mo gat ják
el nök je lölt sé gét. Akik ilyen el ha tá ro zás sal ér kez tek, azo kat
alig ha vet te le lá bá ról ez a meg em lé ke zés. Hal lot tunk ar ról,
hogy a szlo vá ki ai evan gé li kus egy ház sem tá mo gat ta õt.
Horst Gi en ke gre ifs wal di püs pök pe dig az NDK-ból ér ke zõ
de le gá tu sok ne vé ben fej tet te ki Mik lós Im rénél tett lá to ga -
tá suk al kal má val, hogy Káldy Zol tán el nök sé gét nem tud -
ják el fo gad ni. Olé Ber tel sen, Kop pen há ga püs pö ke, a Hil ton
Szál ló ban tar tott fo ga dá son fél re vont és meg kér dez te, baj
len ne-e, ha hon fi társ nõ jét, Bo dil Søl linget je löl nék az el -
nök ség re. Nyu godt szív vel fe lel tem, je löl jék nyu god tan,
nem hi szem, hogy ez prob lé mát je len te ne.

A vi lág gyû lés si ke re ér de ké ben az LVSZ egy részt ra gasz -
ko dott szó lás sza bad sá gá hoz és nem en ge dett be le szó lást
sem ta nács ko zá sa i ba, sem ha tá ro za ta i ba, sem vá lasz tá sa -
i ba, más részt – van nak er re uta ló je lek – igye ke zett el ke -
rül ni min den olyan té nye zõt, amely konf ron tá ci ót ered mé -

nyez he tett vol na akár a ven dég lá tó or szág gal, akár a ven -
dég lá tó egy ház zal. A ple ná ris ülé se ken azon ban mint egy
ezer, kü lön bö zõ or szág ból jött és szó lás jog gal ren del ke zõ
kül dött vett részt, akik kö zül igen so kan nagy ta pasz ta lat -
tal ren del kez tek, és el mond ták ér ve i ket.

Az el nök vá lasz tás után Káldy Zol tán el mon dott el fo ga -
dó nyi lat ko za ta, ame lyet tu do má som sze rint Ha fensc her
Ká roly ké szí tett an go lul, igen jó vis  sz han got kel tett. Nem
ezt a han got ütöt ték meg a ma gyar stáb elõtt el mon dott
dor gá ló, erõs ke zet han goz ta tó sza vai.

SI KER

Amint utal tam rá, min den sze rep lõ nek meg volt a ma ga el -
vá rá sa és cél ki tû zé se a vi lág gyû lés sel kap cso la to san. El -
mond hat juk, hogy va la men  nyi el vá rás mes  sze me nõ en be -
tel je sült.

A ma gyar ál lam bi zo nyí tot ta a vi lág evan gé li kus sá gá -
nak köz vé le mé nye elõtt, hogy ké pes biz to sí ta ni a sza bad
mû kö dés fel té te le it, és azt is, hogy szer te az or szág ban él -
nek a val lás sza bad ság le he tõ sé gé vel az em be rek.

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség igen jó fel té te lek kö zött
tart hat ta meg vi lág gyû lé sét úgy, hogy nem volt be zár va
egy kon fe ren ciaköz pont ba, ha nem ele ven és köl csö nös
kap cso lat ban le he tett az ér dek lõ dõk szá za i val, va la mint a
he lyi egy ház zal.

Ha zai egy há zunk igen sok tag ja, lel ké szek és nem lel ké -
szek, idõ sek és fi a ta lok kap cso lód tak be a szer ve zés mun -
ká já ba nem csak a sa ját gyü le ke ze tük ben, ha nem a sport -
csar nok ban is. Mind an  nyi unk szá má ra nagy él mény volt
ta pasz tal ni, mi lyen sok ener gia sza ba dult fel az ügy ér de -
ké ben. Ezt ko ráb ban ta lán el sem tud tuk vol na kép zel ni.
Hi szem, hogy ez jó ér te lem ben vett evan gé li kus ön tu da -
tun kat is erõ sí tet te. Fü lem ben cseng az az óta el hunyt Pes -
kó György or go na mû vész sza va: jó ér zés volt evan gé li kus -
nak len ni. Még ha dol go zott is ben nünk és köz tünk az ad -
di gi ref lex, mely sze rint a ven dé gek nek csak a jó ról sza bad
be szél ni, nagy lé pé se ket tet tünk ab ba az irány ba, kü lö nö -
sen a gyü le ke ze tek ben, hogy ne csak szép ki ra ka tot, ha -
nem a va ló sá got mu tas suk.

Egy egé szé ben si ke res vi lág gyû lés há zi gaz dá ja ként, rá -
adá sul el nök ké vá lasz tá sá val Káldy Zol tán püs pök nek is
min den vá ra ko zá sa tel je sült.

Jó ma gam süt ké rez het tem egy si ke res vi lág gyû lés szer ve -
zõ jé nek sze re pé ben, amíg ta lál koz tam egy ko ri kül föl di részt -
ve võk kel és gen fi stáb ta gok kal, akik így eszem be jut tat ták
mind azo kat, akik a szer ve zés ben itt hon se gí tõ im vol tak.

SZÍ NEN A REN DE ZÕ

Min den fon tos sze rep lõ cél ki tû zé se meg va ló sult te hát. S
min den kié ugyan ak kor tû nõ epi zód lett. Mert szí nen volt
a Nagy Ren de zõ is.

369



AZ ELÕZ MÉ NYEK

Em lé ke ze tem sze rint 1980-ban, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség ve ze tõ tes tü le té nek augs bur gi gyû lé se so rán dõlt el,
hogy Bu da pest kap ja a kö vet ke zõ vi lág gyû lés ren de zé sé -
nek jo gát. So kan és sok szor le ír ták már, hogy en nek a
dön tés nek mi lyen egy ház po li ti kai je len tõ sé ge volt. Két ség -
te len, hogy a nagy sza bá sú ta lál ko zó Bu da pest re hí vá sá -
ban Káldy Zol tán püs pök sze mé lyes am bí ci ói is sze re pet
ját szot tak. Ugyan ak kor igaz ság ta la nok len nénk, ha ki zá -
ró lag az õ becs vá gyát hang sú lyoz nánk: két év ti zed táv la -
tá ból biz tos va gyok ab ban, hogy egy há za egé szé nek akart
jót. Fel is mer te, hogy a nagy gyû lés re va ló fel ké szü lés ürü -
gyén igen je len tõs lé pé se ket le het ten ni egy há zunk szel le -
mi-lel ki meg úju lá sa ér de ké ben. Elég, ha csak ar ra a sok
temp lom ta ta ro zás ra uta lok, ame lyek kel a nagy gyû lé sig el
kel lett ké szül ni. Káldy püs pök két ség te le nül ké pes volt a
ma ga mód ján „fa na ti zál ni” az egy há zi köz vé le ményt. Ma
is em lék szem moz du la tá ra, amel  lyel mu tat ta: az egy ház
né pé tõl 4, az az négy mil lió Ft tá mo ga tás ra van szük ség.
Hal lat la nul nagy ös  szeg volt ez ak ko ri ban. A meg pezs dü -
lõ gyü le ke ze ti élet ben egy re in kább fo ga lom má lett „az el -
vé esz”. (Igaz, hogy egy de rék sió fo ki pres bi te rem, az az óta
meg bol do gult Szûcs Fe ri bá csi kö vet ke ze te sen „lévisz”-
nek ne vez te, de õtõ le ak kor egy aránt tá vol állt a far mer -
nad rág és az evan gé li kus vi lág szö vet ség…)

Eb ben a vál lal tan szub jek tív írás ban azért rész le te zem
az in du lás kö rül mé nye it, mert rá kell mu tat nom: ere de ti -
leg „csak” a nagy gyû lés szer ve zé sé rõl volt szó, egy azt

meg elõ zõ if jú sá gi gyû lés rõl kez det ben még sen ki nem be -
szélt. 1981-ben a Stutt gart mel let ti Urach ban ke rült sor
egy olyan if jú sá gi kon fe ren ci á ra, ame lyen a „pre-as -
sembly” igé nye meg fo gal ma zó dott. A kö zel egy he tes ta lál -
ko zó vé gén – min den elõ ze tes egyez te tés nél kül – be is vá -
lasz tot tak a tíz ta gú nem zet kö zi elõ ké szí tõ bi zott ság ba.
Em lék szem, ami kor Urach ból ha za tér ve Káldy püs pö köt
tá jé koz tat tam a ter vek rõl, igen csak meg le põ dött, és nyo -
ma té ko san hang sú lyoz ta, hogy „a gen fi ek” sú lyo san hi -
báz tak, hogy így a dol gok elé be men tek, és eb ben az ügy -
ben még igen ne héz tár gya lá so kat kell foly tat nia „az ál -
lam mal”. Né hány hó nap pal ké sõbb az tán õ je len tet te be
di a dal lal, hogy a nagy gyû lést meg elõ zõ en if jú sá gi ta lál ko -
zó ra is sor ke rül.

Ilyen elõz mé nyek után rend sze re sen ülé se zett a nem -
zet kö zi elõ ké szí tõ bi zott ság: az ülé se ket hol Genf ben, hol
Ber lin ben, hol Bu da pes ten tar tot tuk. A tíz fõs csa pat több -
sé ge va la mi lyen kép vi se let ben je len volt az Egy há zak Vi -
lág ta ná csa van cou ve ri nagy gyû lé sén is, ame lyet ugyan -
csak meg elõ zött egy if jú sá gi ta lál ko zó, ezért az ott nyert
ta pasz ta la tok is rend kí vül ér té kes nek bi zo nyul tak. Az
LVSZ né hány év vel ko ráb ban fel ál lí tott if jú sá gi iro dá ját
ek kor Alf Id land nor vég lel kész ve zet te. Az if jú sá gi ta lál ko -
zó elõ ké szü le te it az ame ri kai Jo an Löfg ren ko or di nál ta. A
szer ve zés so rán ha mar kör vo na la zó dott, hogy ki ket hí -
vunk meg. Egy részt a 150, a vi lág kü lön bö zõ or szá ga i ból
ér ke zõ ste ward (se gí tõ) szá má ra kí ván tunk egy „iga zi”
kon fe ren ci át biz to sí ta ni, más részt a de le gá tu sok if jú sá gi
kül döt te it kí ván tuk így a nagy gyû lés mun ká já ra fel ké szí -

370

Mind az, amit az ak ko ri kor mány zat ta lán el sõ sor ban
pro pa gan da- (és bi zo nyá ra pénz ügyi) meg fon to lá sok ból
ki vé te les ál la pot ként el fo ga dott, en ge dé lye zett, már a kö -
vet ke zõ hó na pok tól ész re ve he tõ en és egy re in kább a min -
den na pi ma gyar élet va ló sá ga lett. A vi lág gyû lés nem köz -
já ték volt, bár ak kor ezt még nem tud tuk, nem lát tuk, ha -
nem egy új kor szak nyi tá nya.

Ke let-Eu ró pa ka pu in igye ke zett be jut ni a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség, hogy az itt élõ evan gé li ku sok ügyét fel ka rol -
ja, és ka put-ab la kot nyis son ne kik a vi lág ra. Nem  csak a
ka pu nyílt ki. Meg szûnt egész Ke let-Eu ró pa mint po li ti kai
fo ga lom.

Tel je sül tek az el nö ki am bí ci ók, de nem ada tott meg az
el nö ki mun ka.

Ha zai egy há zunk nem csak egy fel ada tot lá tott el ered -
mé nye sen, ha nem meg in dult az az er je dés, amely ar ra ke -
res te a vá laszt, ho gyan él jünk job ban le he tõ sé ge ink kel,
hogy te gyünk szert több le he tõ ség re, ho gyan te he tünk
töb bet egy há zun kért.

Ami a ma gam ügyét il le ti: ké zen fek võ volt ar ra gon dol -
ni, hogy va la mi lyen mó don ka ma toz tas sam az ered ményt
to váb bi pá lyá mon. Ez a gon do lat egy re ke vés bé fog lal koz -
ta tott, mert Is ten egy má sik el ha tá ro zást ér lelt meg ben -
nem. A vi lág gyû lés be fe je zé se, a nyá ri sza bad ság és a fel -
kí nált gon dol ko dá si idõ le tel te után az zal a ké rés sel áll -
tam Káldy Zol tán püs pök elé, hogy gyü le ke ze ti lel kész ként
foly tat has sam szol gá la to mat, és kész va gyok az or szág
bár mely gyü le ke ze té be el men ni.

FA BINY TA MÁS

Teg nap és ma és mind örök ké
A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség 1984-es if jú sá gi ta lál ko zó já ról



te ni. En nek ered mény ként 49 or szág ból mint egy 300 fi a -
tal vett részt a ta lál ko zón! A Krisz tus ban most van a jö võ
mot tó val kap cso lód ni pró bál tunk a vi lág gyû lés té má já -
hoz, ugyan ak kor alap ve tõ en fi a ta los han got kí ván tunk
meg üt ni.

Igen sok ér té ket ho zott fel szín re a ha zai elõ ké szí tõ bi -
zott ság mun ká ja is. A fel adat meg osz tás so rán min den
mun ka ág nak kü lön fe le lõ se lett. Leg töb bünk nek volt már
né mi ta pasz ta la ta az if jú sá gi mun ká ban és kon fe ren ci ák
szer ve zé sé ben, ám ezek a mé re tek min dent fe lül múl tak.
Na gyon jó volt a ta lál ko zó val kap cso la tos PR-mun ka: a
har mo ni kus lo gó egy re több brosú rán, mat ri cán, tás kán és
új ság cikk ben tûnt fel.

SO HA NEM LÁ TOTT MÉ RE TEK

Sze ren csés nek bi zo nyult a hely szín ki vá lasz tá sa is. Az
ülé sek nek és a kö zös sé gi al kal mak nak a bu da pes ti Mû -
sza ki Egye tem E épü le te adott ott hont, ahol szin te kor lá -
to zás nél kül hasz nál hat tuk a nagy elõadótermet és a sze -
mi ná ri u mi ter me ket.

A nyi tó is ten tisz te let re 1984. jú li us 12-én es te fél 8-kor
a De ák té ri temp lom ban ke rült sor. En nek gaz dag és fi a ta -
los li tur gi á ját a há zi gaz da egy ház ál lí tot ta ös  sze. A rész -
vé tel min den vá ra ko zá sun kat fe lül múl ta, hi szen a kon fe -
ren cia részt ve või mel lett na gyon sok ma gyar or szá gi fi a tal
el jött. A tö meg egy sze rû en nem fért el a pa dok ban – be le -
ért ve a két eme let nyi kar za tot is –, ezért so kan a föl dön
ku po rog tak. Ha fensc her Ká roly De ák té ri lel kész hir det te
az igét há rom nyel ven. Em lé ke ze tem ben nem csak azt õr -
zöm, ahogy Zsid 13,8-at (Jé zus Krisz tus teg nap és ma és
mind örök ké ugyan az) ér tel mez te, ha nem azt is, hogy egye -
bek mel lett Ge or ge Or well 1984 cí mû re gé nyé re is hi vat ko -
zott, ar ra a fel ka va ró mû re, amely ab ban az idõ ben Ma -
gyar or szá gon még til tó lis tán volt. Az is ten tisz te let vé gén
min den részt ve võ egy szál vi rá got vagy egy gyer tyát ka -
pott, ame lyet ke zünk ben tart va még so ká ig éne kel tünk a
temp lom bel sõ ud va rá ban. Az már a ko ra be li vi szo nyo kat
jel lem zi, hogy ami kor né hány fi a tal a ka pun kí vül re akart
men ni, ak kor va la ki ha tá ro zot tan te rel get te õket vissza fe -
lé. At tól tar tott ugyan is, hogy – ép pen a temp lom mal
szem köz ti rend õr-fõ ka pi tány ság elõtt – de monst rá ci ó nak
mi nõ sül ne egy ilyen gyer tya fé nyes ének lés.

NÉ HÁNY NAP SZA BAD SÁG

Ez zel együtt né hány na pig úgy él tünk, mint ha sza bad
egy ház len nénk egy sza bad ál lam ban. A ko ra be li Ma gyar
Nép köz tár sa ság – nyil ván pro pa gan disz ti kus cél lal – azt a
ké pet kí ván ta a zö mé ben nyu ga ti részt ve võk elé tár ni,
hogy ha zánk ban kor lá to zás nél kül fo lyik az egy há zi élet,
ben ne az if jú sá gi mun ka. Sze gény ke let-eu ró pai részt ve -
võk csak úgy kap kod ták a fe jü ket, mi min den re nyílt ak -

kor le he tõ sé günk. De ma gunk is meg lep ve ta pasz tal tuk,
hogy amíg ko ráb ban egy-egy me ré szebb ter vünk elé a til -
tás so rom pó ja csa pó dott, most szin te min den lám pa
zöldet mu ta tott. Az elõtt kü lön en ge dély hez volt köt ve a
leg egy sze rûbb fény má so lás is – most kor lá to zás nél kül
on tot ták az er re az al ka lom ra be szer zett gé pek az anya go -
kat. Sza ba don mo zog tak a fil me sek, a nagy gyû lé sen na pi -
lap je lent meg. A hir te len ki tá gult ke re tek még egy olyan
rög tön zött je le ne tet is le he tõ vé tet tek, amely ben – a ha ta -
lom pac ká zá sit ki fe jez ve – egy ízig-vé rig ke let-eu ró pai
rend õrt ala kí tot tam… Egy má sik al ka lom mal jel mez ben a
ma gyar tör té nel met je le ní tet tük meg a hon fog la lás tól
kezd ve a Ha za fi as Nép fron tig, sok iró ni á val. Azért azt ter -
mé sze te sen sej tet tük, hogy szem mel tar ta nak ben nün ket.
Fel tûnt pél dá ul, hogy egy szer csak olyan em be rek is meg -
je len tek – is me rõ sök és is me ret le nek egy aránt –, akik az
elõ ké szü le tek so rán hi va ta lo san nem kap tak sze re pet.
Alig ha volt a vé let len mû ve, hogy a fõ elõ adá so kat tar tó
Ha rald Brettsch ne i der NDK-s lel kész jegy ze tei egy sze rû en
el tûn tek… A ra di ká lis né ze te i rõl is mert drez dai if jú sá gi
lel kész a ke let-né met ha ta lom szá má ra kü lö nö sen kel le -
met len bé ke ak ti vis tá nak szá mí tott. El sõ sor ban a min den -
re el szánt lip csei, drez dai és ke let-ber li ni fi a ta lok nak volt
kö szön he tõ, hogy a zá ró nyi lat ko zat egye bek mel lett uta -
lást tett azok ra a fi a ta lok ra, akik be sú gók cél táb lái let tek.
Ta lán ér de mes vol na az az óta rész ben hoz zá fér he tõ le vél -
tá ri anya go kat vé gig néz ni an nak meg ér té sé re, hogy a Ká -
dár-rend szer és más ke let-eu ró pai or szá gok tit kos rend õr -
sé ge mi lyen sze re pet ját szott a vi lág gyû lé sen és az if jú sá -
gi ta lál ko zón. Kül sõ leg néz ve óha tat la nul hoz zá já rul tunk
„a leg vi dá mabb ba rakk” ké pé hez. Na gyobb ös  sze füg gé -
sek ben – és két év ti zed táv la tá ból – azt mond hat juk azon -
ban, hogy az Úr is ten az egy há zi meg úju lás szol gá la tá ba
tud ta ál lí ta ni azo kat az ese mé nye ket.

ÚJ KÖ ZÖS SÉ GI ÉS ZSI NA TI FOR MÁK

Az if jú sá gi ta lál ko zó leg lát vá nyo sabb ré szét a nagy kö zös -
sé gi al kal mak ké pez ték. A nyi tó is ten tisz te le tet kö ve tõ en
újabb és újabb em lé ke ze tes áhí ta tok ra ke rült sor. Ha zai
egy há zunk ban ak kor még ke ve sebb ta pasz ta la tunk volt az
olyan új for má kat il le tõ en, ami ket a ven dé gek egy ré sze
kép vi selt. Szá mos pél dát lát hat tunk a kre a tív bib lia ta nul -
má nyo zás ra, a ná lunk még szo kat lan pó di um be szél ge tés -
re és dra ma ti kus for mák ra. A hét leg erõ tel je sebb szó no ka
a dél-af ri kai Al lan Bo e sak volt, aki ér zék le te sen konf ron -
tál ta a vi lág és azon be lül sa ját or szá ga meg an  nyi nyo mo -
rú sá gát Is ten üdv ter vé vel. Az auszt rá li ai Ro bin és az ame -
ri kai Ric hard ne vé nek hal la tán pe dig még ta lán ma is
meg dob ban né hány egy ko ri ma gyar részt ve võ szí ve. Elõb -
bi re me kül éne kelt, utób bi pe dig nap ról nap ra, a részt ve -
võk sze me lát tá ra ké szí tett egy fest ményt. A ke let-né met
Ger hard Schö ne da la i nak is fon tos üze ne te volt. A leg na -
gyobb si kert azon ban egy svéd ének együt tes, a Fje dur
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Húsz év táv la tá ból te kin tünk most vis  sza a bu da pes ti nagy -
gyû lés re, és ha tá sát, je len tõ sé gét el sõ sor ban egy há zunk és
öku me ni kus kap cso la ta ink te rü le tén kell vizs gál nunk. Az
öku me ni kus kap cso la tok ról nem csak Bu da pest és Genf1 vi -
szony la tá ban szól ha tunk, ha nem a ha zai egy há zak egy más
kö zöt ti és a vi lág más te rü le tén élõ kü lön bö zõ egy há zak hoz
és val lá sok hoz fû zõ dõ vi szo nyát is szem elõtt tart hat juk.
Hi szen ez a vi lág gyû lés sok szem pont ból kü lön le ges ese -
mény volt, utó éle tét az sem ho má lyo sít ja el, hogy az óta
1990-ben a bra zí li ai Cu ri ti bá ban, 1997-ben Hongkong ban
és 2003-ban a ka na dai Win ni peg ben gyûl tek ös  sze a vi lág
evan gé li kus egy há za i nak kül döt tei.

„Bu da pest 1984” ki hí vá sa: Elõ ször egy szo ci a lis ta or -
szág ban!

„Elõ ször egy szo ci a lis ta or szág ban?” A Vi lág szö vet ség
már ko ráb ban is tár gyalt ar ról, le het ne-e nagy gyû lést tar -
ta ni az ak ko ri Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság ban Wei -
mar vá ro sá ban (1966). Ké szül tek elõ ze tes ter vek, de ezek
meg ma rad tak az ál ta lá nos sá gok szint jén, mert az NDK ál -
la mi ve ze té se nem já rult hoz zá a vi lág gyû lés hez. We imar
mel lett el sõ sor ban az ak ko ri Nyu gat-Né met or szág egy há -
zai áll tak ki, más nyu ga ti egy há zak kal együtt. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház hi va ta lo san is meg hív ta a Vi -
lág szö vet sé get az LVSZ vég re haj tó  bi zott sá ga 1980-ban
Augs burg ban, Nyu gat-Né met or szág ban tar tott ülé sén,
hogy tart sa vi lág gyû lé sét Bu da pes ten. Ezt a meg hí vást és
a ked ve zõ dön tést be fo lyá sol ták az 1975-ben meg kö tött
Hel sin ki Egyez mény után kö vet ke zett Ke let-Nyu gat kö zöt -
ti eny hü lé si-kö ze le dé si fo lya mat ese mé nyei. Egy há zi ol -
dal ról nem csu pán a po li ti kai-gaz da sá gi-kul tu rá lis te rü le -
tek re kell fi gyel nünk, ha nem az egy há zi kap cso la tok
erõsõ dé sé re és ar ra a nagy ívû ta nul má nyi mun ka fo lya -
mat ra, amely az 1970-ben Evi an ban tar tott vi lág gyû lés
irány mu ta tá sa sze rint 1977-ben tet te köz zé ered mé nye it.

A tár sa dal mi-szo ci á lis kér dé sek elõ tér be ke rü lé se az
egyes or szá gok ban töb bé-ke vés bé együtt járt az ál ta lá nos
öku me ni kus ér dek lõ dés nö ve ke dé sé vel. A II. Va ti ká ni Zsi -
nat (1962–65) után a ró mai ka to li kus egy ház vi lág szin ten
és az egyes or szá gok ban pár be szé det kez dett a pro tes táns
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arat ta. El sõ sor ban dél-af ri kai dal la mo kat szó lal tat tak meg
nagy erõ vel és át élés sel. A bu da pes ti vi lág gyû lés után sok
ma gyar or szá gi if jú sá gi kör ben éne kel ték szá ma i kat. Nagy
él ményt nyúj tott a kul tu rá lis est a Sebõ együt tes sel és a
rend kí vü li ha tást ered mé nye zõ tánc ház zal, a Gyõ ri Já nos
Sá mu el csa pa ta ál tal be mu ta tott Fel tá ma dás-ora tó ri um,
va la mint az utol só nap vi seg rá di ha jó ki rán du lá sa. Egy
hét vé gét, akár csak majd a nagy gyû lés de le gá tu sai, az if jú -
sá gi ta lál ko zó részt ve või is gyü le ke zet ben töl töt tek.

A kö zös ség for má ló al kal mak mel lett szól ni kell ar ról a
lé nye gé ben zsi na ti jel le gû for má ról, ami a nagy gyû lés és
az if jú sá gi ta lál ko zó ér de mi ré szét jel le mez te. Ha zai egy -
há zunk ban ak kor még me rõ ben is me ret le nek vol tak ezek
a for mák. A szer ve zõk tu da to san igye kez tek a fi a tal részt -
ve võk kel meg is mer tet ni azt az el já rást, amely ben meg van
a sze re pe a le ve ze tõ el nök nek, és sza bá lyok ban rög zí tett
mód ja van a fel szó la lás nak, az in dít ványte vés nek, a ha tá -
ro zat ho za tal nak és ha son lók nak. Ilyen ke re tek kö zött kö -

vet te vi ta az in di ai Gna na da son elõ adá sát, vagy ép pen
azo kat a pó di um be szél ge té se ket, ame lye ket a fér fi ak és a
nõk vi szo nyá ról, va la mint az if jú ság és az egy ház, il let ve
a tár sa da lom kap cso la tá ról foly tat tak fel kért részt ve võk.

Ki tud ta kö zü lünk húsz év vel ez elõtt, hogy a rend szer,
amely ben egy ház ként, ben ne pe dig fi a tal ként él ni pró bál -
tunk, né hány éven be lül ös  sze om lik? Öt év re sem volt
szük ség. Ilyen gyors vál to zá sok ra ke ve sen szá mí tot tak,
kü lö nö sen az egy ház ban nem. Az 1984-es bu da pes ti vi lág -
gyû lés és az azt meg elõ zõ if jú sá gi ta lál ko zó né mi leg hoz -
zá já rul ha tott ah hoz, hogy az egy há zat ne egé szen ké szü -
let le nül ér je a rend szer vál to zás és an nak kö vet kez té ben a
sok új fel adat. Vis  sza gon dol va a húsz év vel ez elõt ti ese mé -
nyek re nem csak ak ko ri ön ma gá val szem be sül az egy ko ri
részt ve võ, ha nem vé gig gon dol hat ja azt is, men  nyi min den
vál to zott az óta. Eb bõl a táv lat ból a nyi tó is ten tisz te let
alap igé je még na gyobb erõ vel hang zik, bá to rít és vi gasz tal:
Jé zus Krisz tus teg nap és ma és mind örök ké ugyan az.

HAR MA TI BÉ LA

A bu da pes ti LVSZ-nagy gyû lés utó éle te

1 The En coun ter of the Church with Mo ve ments of So ci al Chan ge in Va ri -
o us Cul t u ral Con texts (With Spe ci al Re fe ren ce to Mar xism). Papers from a
Se mi nar in Bos sey, Swit zer land, Sep tem ber 21–27, 1975 and Papers from
a Con sul ta ti on in Gli on, Swit zer land, July 4–11,1976. De part ment of Stu -
di es, LWF, Ge ne va 1977. Meg jegy zen dõ, hogy a ta nul má nyi fo lya mat cí -
me azért ilyen bo nyo lul tan kö rül írt, mert tu laj don kép pen itt az egy há zak
és a szo ci a lis ta tár sa dal mak vi szo nyá ról volt szó. Ez zel biz to sí tot ta Genf
a tag egy há zak tá mo ga tá sát. Ezt a ki ad ványt még ki egé szí tet te egy ös  sze -
fog la lás: Theo log i cal Ref le xion on the En coun ter of the Church with Mar -
xism in Va ri o us Cul t u ral Con texts. Aar hus Works hop, Uni ver sity of Aar -
hus, Den mark, Ap ril 19–22, 1977. Ugyan csak fon tos volt az úgy ne ve zett
„Chi na Study”. Er rõl szá molt be a kö vet ke zõ ki ad vány: Ch ris ti a nity and
the New Chi na. I. Theo log i cal Imp li ca ti ons of the New Chi na. II. Ch ris ti an
Fa ith and the Chi ne se Ex pe ri en ce. Lu the ran World Fe de ra ti on – Pro Mun -
di Vi ta, Ecc le sia Pub li ca ti ons, So uth Pa sa de na, Ca li for nia. USA Na ti o nal
Com mit tee for the LWF, New York 1976.



és or to dox egy há zak kal. Itt most nem tér he tünk ki e fej lõ -
dés ál lo má sa i ra, de alá kell húz ni az 1984-es vi lág gyû lés
ese mé nyei kö zül azt a tényt, hogy Jo han nes Wil le b rands
bí bo ros, a Va ti ká ni Egy ség tit kár ság el nö ke, Lu kas Vis cher,
a Sváj ci Re for má tus Egy ház öku me ni kus kap cso la to kért
fe le lõs ve ze tõ je, va la mint Ger hart M. Ri eg ner, a Zsi dó Vi -
lág kong res  szus fõ tit ká ra elõ adást tar tot tak. Er re cé loz va
ál la pít hat ta meg az egy há zi saj tó, hogy a jö võ ben nem le -
het majd kon fes  szi o ná lis ren dez vé nye ket tar ta ni ha son ló
öku me ni kus rész vé tel nél kül. Ez az öku me ni kus nyi tott -
ság kö vet ke zett ab ból a hely zet bõl is, hogy 1947-tõl kezd -
ve az LVSZ a töb bi kon fes  szi o ná lis vi lág szer ve zet tel el len -
tét ben a gen fi Öku me ni kus Köz pont ban, az Egy há zak Vi -
lág ta ná csa mel lett és az zal együtt mû köd ve te vé keny ke dik.

A nagy gyû lés utó éle tét meg ha tá roz ta az a tény, hogy a
bu da pes ti ese ményt igen gon do san, nagy ér dek lõ dés mel -
lett ké szí tet ték elõ. Az LVSZ vég re haj tó  bi zott sá ga ülé sei bi -
zo nyít ják ezt. 1978-ban a Genf ben és 1979-ben a bra zí li ai
Jo in vil le ben tar tott ülé sen tár gyal ták az LVSZ prog ram já -
nak pri o ri tá sa it. Köz pon ti kér dés sé vált az úgy ne ve zett
„sta tus con fes si o nis”, az az mi lyen kö rül mé nyek kel le nek
ah hoz, hogy a Vi lág szö vet ség vagy egyes egy há zak, egy há -
zi tes tü le tek „hit val lá si kér dés sé” nyil vá nít sa nak teo ló gi ai,
ta ní tá si, ma ga tar tás be li-eti kai, po li ti kai, szo ci á lis kér dé se -
ket. Kü lö nö sen is két pont ra fi gyel tek: a bé ke-há bo rú, tö -
meg pusz tí tó fegy ve rek, va la mint az em be ri jo gok kér dé se,
ügyel ve Dél-Af ri ká ra és a szo ci a lis ta or szá gok ra.2

Az elõ ké szü le ti, a vi lág gyû lé si és utá na is fo lyó vi ták
egyik pont ja a Bu da pes ten meg vá lasz tott vi lág szö vet sé gi
el nök, D. Káldy Zol tán püs pök sze mé lye és az egy há zak
vi szo nya az ate is ta-szo ci a lis ta tár sa dal mak hoz volt, és ez -
zel együtt az „Or dass-kér dés”. Eze ket a kér dé se ket Káldy
püs pök 1987. má jus 17-én bekövetkezett ha lá la sem zár -
ta le. A hi deg há bo rú utá ni „bé kés egy más mel lett élés”,
majd a szo ci a lis ta or szá gok ban tör tént rend szer vál toz ta -
tá si kí sér le tek (1988–90) kö zöt ti egy há zi kap cso lat tar tás,
a Ke let-Nyu gat, va la mint Észak-Dél vi szo nya kü lön bö zõ
fá zi sa i nak ala pos elem zé sé vel még adós a tör té net írás,
ben ne az öku me né tör té net írá sa is. Ez vis  sza ve zet he tõ ar -
ra, hogy egy részt a le vél tá rak, do ku men tu mok nem mind
hoz zá fér he tõk. Más részt no ha az egy ko ri öku me ni kus sze -
rep lõk nagy ré sze ma még meg kér dez he tõ sze mé lye sen is,
szer te ága zó, ala pos egy há zi-öku me ni kus és az egyes or -
szá gok ra le bon tott is me re tek szük sé ge sek az elem zé sek
el vég zé sé hez, ami vel ke ve sen ren del kez nek. Saj ná la tos,
hogy akad tak olyan „hi te les” elem zés nek be ál lí tott köny -
vek és fil mek is, ame lyek „át fé nyez ték” vagy in kább „el -
ma sza tol ták” a múlt ké pét a vi lá gos be mu ta tás, do ku men -

tá lás he lyett.3 Az a tény is ár nyal ta „Bu da pest 1984” után
a vis  sz han got, hogy ez a vi lág gyû lés min den elõ zõ nél és
kö vet ke zõ nél is na gyobb lét szá mú, igen sû rí tett prog ram -
mal telt és po li ti kai fe szült sé gek kel ter helt volt. A 315 kül -
dött és 300 if jú sá gi de le gá tus, 50 stáb tag mel lett 270 saj -
tó meg fi gye lõ, 1500 ta nács adó, hi va ta los ven dég lá to ga -
tott Ma gyar or szág ra. 17 elõ adás, be széd hang zott el, 15
mun ka cso port ban dol goz tak a részt ve võk. Óri á si ki hí vást
je len tett, hogy 63 lap nyi, ös  sze sen 350 ha tá ro za tot, aján -
lást, ál lás fog la lást fo ga dott el a vi lág gyû lés.

A vi lág gyû lés elõt ti fel gyü lem lett prob lé ma-cso ma got
úgy pró bál ta a vég re haj tó bi zott ság ke zel ni, hogy 1984-
ben na pi rend re tûz tek min den olyan kér dést, amit csak a
tag egy há zak, az öku me ni kus hely zet és a nem zet kö zi po -
li ti kai-szo ci á lis-kul tu rá lis fe szült sé gek elõ hoz tak. En nek
ered mé nye ként a bi zott sá gok ban, de még in kább a ple ná -
ris ülé sek al kal má val ke vés idõ állt ren del ke zés re a meg -
be szé lés re és vi tá ra. A több száz ha tá ro zat, aján lás és ál -
lás fog la lás „hi e rar chi á ját” 1984 õszé tõl kezd ve egy kü lön
ös  sze hí vott „pri o ri tá si bi zott ság” pró bál ta ös  sze ál lí ta ni,
ke vés si ker rel.

„BU DA PEST 1984” TO VÁBB GYÛ RÛ ZÕ PROB LÉ MÁI

Há rom cso port ba fog lal ha tók ös  sze a vi lág gyû lés azon
kér dé sei, ame lyek a kö vet ke zõ évek és év ti ze dek so rán na -
pi ren den vol tak az LVSZ szer ve ze té nél és tag egy há za i ban:

– Az LVSZ és a tag egy há zak bel sõ, iden ti tá si prob lé mái.
– Az LVSZ és a tag egy há zak más egy há zak hoz és egy -

há zi szer ve ze tek hez fû zõ dõ vi szo nyá nak kér dé sei, az öku -
me ni kus kap cso la tok, dia ló gu sok prob lé mái.

– Az egy há za kat kö rül öle lõ és be fo lyá so ló tár sa da lom
gaz da sá gi-po li ti kai-kul tu rá lis prob lé mái és azok fel dol go -
zá sa.

Ter mé sze te sen a há rom te rü le tet nem le het el vá lasz ta ni
és éle sen meg kü lön böz tet ni egy más tól, hi szen a ré gi öku -
me ni kus mon dás sze rint „a kül vi lág ír ja az egy ház na pi -
rend jét”.4 Ör ven de tes mó don sza po rod tak a leg utób bi
évek ben azok a tu do má nyos ku ta tá sok, ame lyek a teo ló -
gi ai elem zé se ket in ter disz cip li ná ris meg köze lí tés sel vég -
zik. Jó pél da er re az LVSZ öt venéves év for du ló já ra an gol és
né met nyel ven ki adott „From Fe de ra ti on to Com mu ni on”,
„Vom Welt bund zur Ge me inschaft” (Szö vet ség tõl a kö zös -
sé gig) cí mû LVSZ tör té ne ti em lék könyv.5 A „kül vi lág” egy -
há zi be fo lyá sa fel dol go zá sá nak fon tos ered mé nye, hogy a
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2 From Dar es Sa la am to Bu da pest. Re ports on the Work of the LWF
1977–1984. LWF Re port No. 17–18. Kre uz Ver lag, Stutt gart 1984. 9–20 o.

3 Mar tin kó Ká roly: Az ál do za tok Is ten szol gái, Air Cont Kft. Bu da pest
1991. Ide so ro lan dó nak tar tom Sza bó Esz ter (Bu da pest–Ber lin) sok jó in -
du la tot, de hi á nyos is me re te ket és ál ta lá no sí tá so kat fel vo nul ta tó, a ma -
gyar or szá gi egy há zak éle tét 1948-tól a rend szer vál to zá sig vé gig kí sér ni
pró bál ko zó, 2002-ben ké szült te le ví zi ós film jét.

4 „The world wri tes the agen da of the chur ches”, in: Co lin W. Wil li ams,
Whe re in the World? Chang ing Forms of the Church's Wit ness, Na ti o nal
Coun cil of Chur ches in the USA, New York 1963. 75. o. „Tex tus és kon -
tex tus” nem vá laszt ha tó el egy más tól!

5 From Fe de ra ti on to Com mu ni on, The His tory of the Lu the ran World Fe -
de ra ti on, ed. by J. H. Sch jörr ing, P. Kumari, N. A. Hjelm, Fort ress Press,
Min nea po lis. 1997. Vom Welt bund zur Ge me inschaft. Ge schich te des Lu -
the ris c hen Welt bun des 1947–1997. Hrsg. v. J. H. Sch jörr ing, P. Kumari, N.
Hjelm. Lu the ris ches Ver lags ha us, Han no ver. 1997.



hi deg há bo rús ere de tû, Ke let-Nyu gat el len té té bõl adó dó,
po li ti kai hát te rû, ed dig sok szor rej tett tör té nel mi és tit kos -
szol gá la ti té nyek fel dol go zá sa és pub li ká lá sa is fo lyik. Itt
kü lö nö sen a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság és a Szov -
je tu nió meg nyí ló le vél tá ra i ból nyert ada tok fon to sak.6 Dr.
Ch ris ti an Kra u se püs pök, az LVSZ ak ko ri el nö ke 2000-ben
Ma gyar or szá gon tett hi va ta los lá to ga tá sa al kal má ból le -
tet te az asz ta lom ra azt a dos  szi ét, ame lyik az NDK tit kos -
szol gá la ta ar chí vu ma anya gát gyûj töt te ös  sze az 1984-es
bu da pes ti vi lág gyû lés sel kap cso lat ban. Kü lön bö zõ je len té -
sek mel lett ott ta lál juk a bu da pes ti saj tó köz pont le hall ga -
tá si anya gá ból ös  sze gyûj tött jegy zõ köny vet, né met pre ci -
zi tás sal el ké szít ve.

a) Az egy ház és az LVSZ iden ti tá sá nak kér dé sei te rü le -
tén a kö vet ke zõ té má kat tûz ték na pi rend re 1984-ben:

– A vi lág szö vet sé gi tag egy há zak egy más kö zöt ti szó -
szék- és ol tár kö zös sé gének meg va ló sí tá sa. Eb ben a kér -
dés ben nagy vi tát ered mé nye zett az ez zel el len té tes irá nyú
dön tés, hogy két tag egy ház tag sá gát az egy há zon be lül
gya ko rolt apar the id (fa ji meg kü lön böz te tés) mi att fel füg -
gesz tik. A két tag egy ház az Evan ge li cal Lu the ran Church
in So ut hern Afri ca (Ca pe Church) és a Ger man Evan ge li cal
Lu the ran Church in So uth West Afri ca (Na mi bia). Ez a fel -
füg gesz tés 1991-ig volt ér vény ben. A szó szék- és ol tár kö -
zös ség ki nyil vá ní tá sa be le ke rült az LVSZ al kot má nyá ba is.

– A nõk sze re pe az egy há zak ban és az LVSZ-ben. El ha -
tá roz ták, hogy a kö vet ke zõ vi lág gyû lé sen a de le gá tu sok
40%-a le gyen nõ, min den to váb bin pe dig 50%. Ha tá ro zat
kér te a tag egy há za kat a nõk egy há zon be lü li hi va ta los
szol gá la tá nak biz to sí tá sá ra, a nõk or di ná ci ó já nak be ve ze -
té sé re és gya kor lá sá ra.

– A mis  szió és evan gé li zá ció el kö te le zett vég zé sét kap -
csol ta a vi lág gyû lés a ke resz tény is ten tisz te let és a min -
den na pi élet egy sé ge kér dé sé hez, be le ért ve Is ten egész né -
pé nek az evan gé li um hir de té sé re és a sze re tet cse le ke de te -
i re vo nat ko zó el hí vá sát, hang sú lyoz va a fér fi ak és nõk,
fel nõt tek és az if jú ság sze re pét. Eb ben az ös  sze füg gés ben
is elõ ke rült az em be ri jo gok és a tár sa dal mi igaz sá gos ság
kér dé se, kap cso lód va a dél-af ri kai egy há za kat súj tó

szusz pen zi ós ha tá ro zat hoz. Na gyon elõ nyös ké pet raj zol -
tak a ven dég lá tó egy ház ról a jól szer ve zett va sár na pi gyü -
le ke ze ti lá to ga tá sok, lát tat va az élénk gyü le ke ze ti mun kát
ne he zebb kö rül mé nyek kö zött is.

– Meg ha tá ro zó volt a hi va ta lo san na pi rend re nem tû -
zött, de sok szor fel buk ka nó, a ven dég lá tó egy há zat és or -
szá got érin tõ „Or dass-kér dés” és az eh hez kap csolt „Dó ka-
le vél”. Mind ket tõ re kü lön visszaté rünk.

b) Az öku me ni kus el kö te le zett ség és az evan gé li kus
iden ti tás vi szo nyá nak kér dé se vé gig kí sér te és -kí sé ri az
LVSZ mun ká ját. Két te rü let re kell egy szer re fi gyel nünk.
Egy részt a nagy tör té ne ti kon fes  szi o ná lis csa lá dok kö zöt -
ti „hi va ta los” pár be szé dek re. Ezen a té ren az LVSZ és a ró -
mai ka to li kus egy ház a II. Va ti ká ni Zsi nat után nem zet kö -
zi ve gyes bi zott sá go kat kül dött ki, és több sza kasz ban,
rend sze res té ma fel ve tés sel foly tat ja a dia ló gust és te szi
köz zé az ered mé nye ket. Ör ven de tes, hogy egy há zun kat az
a meg tisz tel te tés ér te, hogy fo lya ma to san kép vi sel tet he ti
ma gát eb ben a teo ló gi ai mun ká ban. A pár be szé dek ed di gi
leg fon to sabb – és te gyük hoz zá, leg lát vá nyo sabb – ered -
mé nye az 1999. ok tó ber 31-én Augs burg ban alá írt „Evan -
gé li kus–ró mai ka to li kus Kö zös Nyi lat ko zat a meg iga zu lás
ta ní tá sá ról”.7

Más részt fi gyel nünk kell a he lyi gyü le ke ze ti, egy-egy or -
szá gon vagy ré gi ón be lül tör té nõ öku me ni kus fej lõ dés re. A
bu da pes ti vi lág gyû lé sen a kül döt tek ma guk kal hoz ták a
vi lág kü lön bö zõ te rü le te i rõl a ma guk öku me ni kus ta pasz -
ta la ta it, gond ja it és örö me it. A vi lág ke resz tény sé ge nem
köz pon ti ve zény szó ra lé põ se reg re ha son lít! A kü lön bö zõ
tör té nel mi múlt, a ki ala kult ki sebb sé gi-több sé gi hely zet
be fo lyá sol ja a dia ló gus irán ti ér dek lõ dést és kész sé get.
Meg fi gyel he tõ az úgy ne ve zett nem teo ló gi ai té nye zõk, a
tár sa dal mi-kul tu rá lis-po li ti kai vi szo nyok meg je le né se és
ha tá sa is.

c) A tár sa dal mi és vi lág prob lé má kat a vi lág min den ré -
szé rõl ér ke zõ kül döt tek sze mé lyes ta pasz ta la ta i kon ke -
resz tül sok szor igen lát vá nyo san je le ní tet ték meg, kü lö nö -
sen is vo nat ko zott ez az af ri kai kül döt tek re az apar the id -
rõl foly ta tott vi tá ban. Az elõ ter jesz tett té mák:

– A gaz da sá gi és szo ci á lis igaz sá gos ság prob lé mái, mi
eb ben az egy há zak fel ada ta.

– Az em be ri jo gok meg va ló sí tá sa, kü lö nös te kin tet tel a
ras  sziz mus ra.

– Az egy há zak fe le lõs sé ge a bé ke és igaz sá gos ság elõ -
moz dí tá sá ban.

– A ke resz tény élet, az egy há zak sza bad sá gá nak meg -
va ló sí tá sa kü lön bö zõ tár sa dal mi rend sze rek ben. Itt ke rült
elõ a szo ci a lis ta or szá gok és Kí na hely ze te.

– Is ten te rem tett vi lá gá nak õr zé se és gon do zá sa, a kör -
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6 G. Be si er, A. Boyens, G. Lind emann: Na ti o na ler Pro tes tant is mus und
Öku me nische Be we g ung. Kirch li ches Han deln im Kal ten Kri eg
(1945–1990). Mit ei ner Nachsch rift von Horst-Kla us Hof mann. Zeit ge -
schicht liche Forschun gen, Bd. 3. Dunc ker & Hum blot, Ber lin 1999. Lo -
renz, Ec ke hart – Strom, The o dor: Das Wagn is en ga gi er ter Frie den sar be it.
In ter na ti o na le ch rist liche Frie den sor ga ni sa ti onen im Span nungs feld
zwis c hen ch rist li chem Gla u ben und po lit is cher Wirk lich ke it. Ei ne kri tische
Analy se. Wald kirch. 1985. Lor enz, Ec ke hart: Öku me nische Ins ti tu ti onen
in Genf und die Re vo lu ti on in Os teu ro pa, in: W. Ka sak (Hg): Kirche und
Gla ub ige im post sow je tis c hen Os teu ro pa (Ar be i ten und Tex te zur Sla vis -
tik 63), Mün chen. 1996. Mik lós Tom ka, Pa ul M. Zu leh ner: Re li gi on in den
Re formlän dern Ost(Mit tel)Eu ro pas. Gott nach dem Kom mu nis mus.
Schwa ben ver lag AG, Ost fil dern. 1999. Meg em lí ten dõ, bár ke vés egy há zi-
val lá si ös  sze füg gés re tér ki, a kö vet ke zõ mû: S. Co ur to is, N. Werth, J–L.
Pan né, A. Pacz kows ki, K. Bar tosek, J–L. Mar go lin: Das Sch warz buch des
Kom mu nis mus. Un ter drüc kung, Verb rec hen und Ter ror. Mit dem Ka pi tel
„Die Au far be i tung des So zial is mus in der DDR” von J. Ga uck und E. Neu  -
bert. Pi per Ver lag, Mün chen 1998.

7 Az evan gé li kus–ró mai ka to li kus Kö zös Nyi lat ko zat a meg iga zu lás ta -
ní tá sá ról és ün ne pé lyes alá írá sá nak do ku men tu mai. Evan gé li kus Saj tó -
osz tály – Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest 2000.



nye zet vé de lem prob lé mái, kü lö nös te kin tet tel a he lyi gyü -
le ke ze ti, or szá gos és vi lág prob lé mák ra.8

AZ OR DASS-KÉR DÉS

A vi lág gyû lés re em lé kez ve itt nem tér he tünk ki az ügy
min den rész le té re. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Bá nyai Egy ház ke rü le te (ma Dé li Egy ház ke rü let) püs pö ki
hi va ta lá ba 1945. szep tem ber 27-én be ik ta tott Or dass La -
jos püs pö köt 1947-ben az LVSZ-vi lág gyû lés Lund ban és
1957-ben Min nea po lis ban az LVSZ al el nö ké vé vá lasz tot -
ta. 1948. au gusz tus 24-én az egy há zi is ko lák ál la mo sí tá -
sa el le ni til ta ko zá sa mi att ko holt vá dak kal le tar tóz tat ták
és két évi fegy ház ra ítél ték. 1956. ok tó ber ele jén ál la mi és
egy há zi rész rõl a ko ráb bi tör vény sér tõ íté le te ket ha tá lyon
kí vül he lyez ték, és Or dass püs pök az 1956. ok tó ber 23-án
kez dõ dött for ra dal mi ese mé nyek sod rá ban ok tó ber 31-én,
a re for má ció em lék nap ján a Bu da pest-De ák té ri temp lom -
ban tar tott is ten tisz te le ti szol gá lat tal tért vis  sza püs pö ki
hi va ta lá ba. 1957-ben kül dött ség élén részt vett az ame ri -
kai Min nea po lis ban tar tott vi lág gyû lé sen, de új ra el nyert
vi lág szö vet sé gi al el nö ki tiszt sé gét nem gya ko rol hat ta,
mert az El nö ki Ta nács ren de le te 1958. jú ni us 24-tõl ha lá -
lá ig, 1978. au gusz tus 14-ig meg aka dá lyoz ta püs pö ki
szol gá la ta vég zé sé ben. Élet út ját és vá lo ga tott írá sa it
Szép fa lu si Ist ván bé csi lel ké szünk négy vas kos kö tet ben
je len tet te meg.9

A bu da pes ti vi lág gyû lés elõ ké szí té se kor fel-fel buk kant a
kér dés, ho gyan em lé kez ze nek meg az LVSZ két szer meg -
vá lasz tott és a szo ci a lis ta ma gyar kor mány ál tal két szer
fél re ál lí tott al el nökének, Or dass La jos püs pöknek sze mé -
lyé rõl. A bu da pes ti vi lág gyû lés re ér ke zett LVSZ vég re haj tó
bi zott ság tag jai kö zül né há nyan 1984. jú li us 20-án, két
nap pal a vi lág gyû lés elõtt a Far kas ré ti te me tõ ben meg ko -
szo rúz ták a püs pök sír ját. Káldy püs pök ve ze té sé vel Jo si -
ah Ki bi ra el nök, Carl H. Mau fõ tit kár, E. Brand ta nul má nyi
igaz ga tó vet tek részt a szer tar tá son.10 Er rõl a vi lág szö vet -
sé gi, a nem zet kö zi egy há zi és a ma gyar saj tó is hírt adott.

Az LVSZ is mé tel ten és hi va ta lo san til ta ko zott Or dass
püs pök fél re ál lí tá sa el len, és úgy lát szott, Káldy püs pök -
nek a meg em lé ke zés sel si ke rült el csi tí ta ni a sze mé lye kö -

rü li, Or dass püs pök el le né ben tan úsí tott el uta sí tó ma ga -
tar tá sa mi at ti han go kat. Két ség te len, hogy az el nök ké
válasz tá si vi tá ban Káldy ról így a kül döt tek szá má ra ked -
ve zõbb kép raj zo ló dott ki. Az Or dass-ügy Káldy püs pök
ha lá la utá ni ha zai és nem zet kö zi ese mé nye it Szép fa lu si
Ist ván „A má so dik ren de zés” fe je zet cím alatt fog lal ta ösz  -
sze az idé zett ki ad vány ban.11 Evan gé li kus egy há zunk Dé -
li Egy ház ke rü le te 1987-ben meg vá lasz tott új el nök sé ge hi -
va ta los for má ban 1987-tõl kezd ve több ször tet te szó vá és
kez de mé nyez te az Or dass-ügy meg ol dá sát, a püs pök re ha -
bi li tá lá sát. 1989. jú li us 28-án az egy ház or szá gos el nök -
sé ge kér te az igaz ság ügy mi nisz ter tõl Or dass püs pök re ha -
bi li tá lá sát az 1958. jú ni u sá ban tör tént hi va ta lá ból va ló el -
tá vo lí tá sa ügyé ben. A mi nisz ter ki té rõ vá la sza után a múlt
té nye i nek rész le te sebb is mer te té sé vel egy há zunk meg újí -
tot ta a ké rést Or dass püs pök öz ve gyé vel együtt. 1990. áp -
ri lis 23-án dr. Kul csár Kál mán igaz ság ügy mi nisz ter Or -
dass püs pök öz ve gyé hez és dr. Har ma ti Bé la püs pök-el -
nök höz írott le ve lé ben „a kor mány ne vé ben” meg kö vet te a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat és Or dass püs pök
öz ve gyét. Az ese mé nye ket meg kön  nyí tet te az a tény, hogy
köz ben a ma gyar or szág gyû lés el fo gad ta az 1990. évi IV.
tör vényt a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az
egy há zak ról. A Dé li Egy ház ke rü le ti Pres bi té ri um, te hát az
az egy há zi tes tü let, ame lyik Or dass püs pö köt 1958. jú ni -
us 24-én az ál la mi ha tá ro za tok sze rint fel szó lí tot ta a hi -
va tal át adá sá ra, 1990. má jus 17-én ki mond ta Or dass püs -
pök re ha bi li tá lá sát. Ezt a ha tá ro za tot 1990. jú ni us 12-én
az egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma is el fo gad ta. Ez zel meg -
tör tént Or dass püs pök má so dik egy há zi re ha bi li tá ci ó ja.
Ezt erõ sí tet te meg az egy há zi re ha bi li tá ci ó ról szó ló új zsi -
na ti tör vény ki hir de té se után 1995. ok tó ber 5-én a Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let Bí ró sá ga.12 Ez zel az íté let tel
az Or dass-ügy és az Or dass-per jo gi lag is le zá rult.

Az Eu ró pai Evan gé li kus Egy há zak Püs pö ki Kon fe ren ci á -
ja az LVSZ ál tal Bu da pest re ös  sze hí vott ülé sé nek al kal má -
ból 1996. de cem ber 9-én Or dass püs pök la kó há za falán
(1126 Bu da pest, Már vány u. 23.) em lék táb lát he lyez te tett
el egy há zunk. Az ava tó ün nep sé gen az eu ró pai püs pö kö -
kön kí vül je len volt dr. Ish ma el No ko LVSZ-fõ tit kár is.

1997. jú li us 8–16. kö zött Hong kong ban az LVSZ ki len -
ce dik nagy gyû lé sén ün ne pel ték a Vi lág szö vet ség öt ven -
éves év for du ló ját. „A bi zony sá gok fel le ge” bib li ai mot tó
sze rint idéz ték meg a vi lág szö vet ség tör té ne tét és ko ráb bi
ve ze tõ it. Kö zöt tük No ko fõ tit kár sza vai sze rint „tisz te let tel
és há lá val em lé kez tek meg Or dass La jos püs pök rõl, az
LVSZ két szer is al el nök ké vá lasz tott, so kat szen ve dett
már tír-püs pö ké rõl.13
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8 Vö. Bu da pest 1984 – „In Ch rist – Ho pe for the World”. Of fi ci al Pro ce e -
dings of the Se venth As sembly of the Lu the ran World Fe de ra ti on. Bu da -
pest, Hun gary, July 22–Au gust 5, 1984. Ed. Carl H. Mau, Jr. LWF Re port
No.19/20. LWF, Ge ne va 1985. 175–263. o. Né met ki adás: Bu da pest 1984
– „In Ch ris tus – Hoff nung für die Welt”. LWB-Re port Nr. 19/20. Kre uz Ver -
lag, Stutt gart 1985.

9 Or dass La jos: Vá lo ga tott írá sok I. Vá lo gat ta és az utó szót ír ta: Szép fa -
lu si Ist ván. Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem, Bern 1982. Vá lo -
ga tott írá sok II. Elõ szó: D. dr. Har ma ti Bé la. Vá lo gat ta és az utó szót ír ta:
Szép fa lu si Ist ván. Ma gyar or szá gi Evangélikus Egy ház Saj tó osz tá lya, Bu -
da pest 1998. Or dass La jos: Ön élet raj zi írá sok I-II. Vá lo gat ta, saj tó alá
ren dez te és az utó szót ír ta: Szép fa lu si Ist ván. EPMSZ, Bern 1985–1987.
Iro da lom: Or dass: Vá lo ga tott írá sok II. 942–943. o.
10 Or dass: Vá lo ga tott írá sok II. 847. és 854. o.

11 Or dass: Vá lo ga tott írá sok II. 767–791. o.
12 Or dass: Vá lo ga tott írá sok II. 782–85. o.
13 In Ch rist – Called to Wit ness. Of fi ci al Re port of the Ninth As sembly of
the Lu the ran World Fe de ra ti on, Hong Kong, 8–16 July 1997. LWF, Ge ne -
va 1997. 33. o.



1998. feb ru ár 19-én a Bu da pes t-De ák té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban ren dez te meg egy há zunk az úgy ne ve zett „li -
la köny vek”, az Or dass-élet raj zi ki ad vá nyok ne gye dik kö te té -
nek be mu ta tó ját az ügy ben fel be csül he tet len ér té kû mun kát
vég zett Szép fa lu si Ist ván bé csi ma gyar lel ké sz köz re mû kö dé -
sé vel. Ez ese mény után két nap pal La ki tel ken, a Nép fõ is ko -
lán ren dez het tük meg Le zsák Sán dor el nök meg hí vá sá ra az
or szá gos Or dass-kon fe ren ci át. Há la adó is ten tisz te let és tu do -
má nyos elõ adá sok em lé kez tet tek ar ra a bá tor helyt ál lás ra,
Jé zus Krisz tus mel let ti ta nús ko dás ra, ame lyik nek ugyan az
volt az ered mé nye, hogy az is ko lák ál la mo sí tá sa el len nyi lat -
ko zó püs pö köt ha mis vá dak kal bör tön be csuk ták, a rend -
szer vál toz ta tás után azon ban, ami kor új rain dul hat tak tan in -
téz mé nye ink, há la adás sal is mer jük fel kö te le zé sét ne ve lé si-
ok ta tá si fe le lõs sé günk gya kor lá sá ban.14

Or dass püs pök mû ve i nek ki adá sá val, elõ adá sok és ren -
dez vé nyek tar tá sá val, a sze mé lyé vel és ko rá val fog lal ko zó
tör té ne ti-teo ló gi ai ku ta tó mun ka tá mo ga tá sá val ha zai és
nem zet kö zi té ren ko moly ered mé nye ket mu ta tott fel az el -
múlt év ti ze dek ben az 1988-ban ala kult Or dass La jos Ba -
rá ti Kör. Saj ná la tos, hogy egy há zunk ve ze tõ i vel szem ben
kü lö nö sen a ko ráb bi év ti ze dek ben sok szor ta nú sí tott el -
len sé ges ma ga tar tá suk egy ol da lú és el fo gult vé le mény -
nyil vá ní tá so kat ered mé nye zett.

A DÓ KA-LE VÉL

A bu da pes ti vi lág gyû lé sen nem ke rült a na pi rend re, még -
is kö zép pon ti té ma volt az úgy ne ve zett Dó ka-le vél. Dó ka
Zol tán hé víz györ ki lel kész a vi lág gyû lés elõtt Nyu gat-Né -
met or szág ból nyílt le ve let kül dött az LVSZ ve ze tõ i nek és a
tag egy há zak nak. Eb ben a le vél ben sú lyos kri ti kát gya ko -
rolt a Káldy püs pök ál tal kép vi selt di ak ó ni ai teo ló gi án, és
bí rál ta a püs pök ve ze té si stí lu sát, hi á nyol va az egy há zon
be lü li szó lás- és vé le mény sza bad sá got, a bel sõ de mok rá ci -
át.15 A le vél ki vív ta Káldy püs pök ha rag ját, és ko moly bel -

sõ vi tá kat ered mé nye zett az egy ház ban. Te kin tet tel ar ra
az ígé ret re, amit Káldy tett az LVSZ irá nyá ba, hogy nem
to rol ja meg a kri ti kát, ha nem a vi lág gyû lé si ese mé nyek
után pár be szé det kezd a bel sõ el len zék kel, nem ke rült sor
ko mo lyabb „le szá mo lás ra” sem egy há zon be lül, sem egy -
ház-ál lam vi szony la tá ban Dó ka Zol tán nal szem ben.

A nagy gyû lés utó éle tének Dó ka Zol tán hoz kap cso ló dó
fon tos ese mé nye volt, hogy egy há zunk kez de mé nye zé -
sem re 1991. no vem ber 5-én meg hí vá sos szûk kö rû ta -
nács ko zást tar tott az LVSZ szo ci a lis ta or szá gok kal szem -
ben gya ko rolt ma ga tar tá sá ról. A kon fe ren cia ere de ti cí me
„Zwis c hen An pas sung und Wi der stand – Die Ost po li tik
des Lu the ris c hen Welt bun des am Be is pi el der Voll ver -
samm lung von Bu da pest 1984” (Al kal maz ko dás és el len -
ál lás kö zött – A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ke le ti po li ti ká -
ja a Bu da pes ten 1984-ben tar tott vi lág gyû lés pél dá ján). A
ma gyar részt ve võ kön kí vül a kö vet ke zõ kül föl di ek vol tak
je len: Carl H. Mau ny. fõ tit kár, Ris to Leh ton en volt fõ osz -
tály ve ze tõ, Sam Dahlg ren és Pa ul Han sen ny. eu ró pai osz -
tály tit ká rok, Ed mund Ratz né met egy ház fõ ta ná csos. Er re
az al ka lom ra meg hív tam Dó ka Zol tánt az zal, hogy a vi -
lág gyû lés re szánt írá sa is na pi ren den lesz, és há rom
órányi idõt kap hat min den elõ ze tes kö tött ség nél kü li elõ -
ter jesz té sé hez. Dó ka Zol tán a meg hí vást vis  sza uta sí tot ta.

BE FE JE ZÕ MEG JEGY ZÉS

Az a vé le mé nyem, hogy „Bu da pest 1984” ese mé nye it,
utó éle tét nem tud juk vizs gál ni a ma gyar egy há zak, az
egész ma gyar tár sa da lom, sõt az ös  sz eu ró pai ös  sze füg -
gé sek fi gye lem be vé te le nél kül. Itt a kü lön bö zõ idõ sza -
ka szok meg kü lön böz te té se is fon tos! A hat va nas évek -
ben még nem volt el kép zel he tõ, hogy az LVSZ egy szo -
ci a lis ta or szág ban tart son vi lág gyû lést, a nyolc va nas
évek vi szont már más fé le szo ci a lis ta kör nye ze tet je len -
tet tek.

Hadd hoz zam a ma gam sze mé lyes pél dá ját. 1987-ben,
püs pök ké vá lasz tá som után Genf bõl a ma gyar pro tes táns
gyü le ke zet az zal a ké rés sel bú csú ztatott, te gyek meg min -
dent, hogy a Bu da pes ti Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi u mot
vis  sza kap ja az egy ház. Ak kor na gyon bi zony ta lan vol tam
az ügy si ke ré ben. Alig egy év múl va már meg kezd tük a hi -
va ta los tár gya lá so kat a vis  sza vé tel rõl.

Is ten ké ré sün kön fe lül hall gat ta meg imád sá gun kat!
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14 Iro dal mi ki te kin tés és Or dass püs pök rõl írott fon to sabb mû vek jegy zé -
ke Szép fa lu si Ist ván tól: Or dass: Vá lo ga tott írá sok II. 893–915. o.
15 Dó ka Zol tán: Nyílt le vél. In: Erõs Vár, Cle ve land, 1984/5–6., 5–7. o.
Ke resz tyén Igaz ság, Bu da pest 1989/3. 26–31. o. A kér dé sek vizs gá la tá -
hoz fel tét le nül szük sé ges a szer zõ nek 1988. már ci us 16-án a Pest Me gyei
Egy ház me gye Lel ké szi Mun ka kö zös sé ge ülé sén Nagy tar csán tar tott
„Sum ma Sum ma rum – Ös  sze ge zés” cí mû elõ adá sa. In: Ke resz tyén Igaz -
ság, Bu da pest, 1989/1–2. 45–47. o.



A Lutheránus Vi lág szö vet ség nek 1947-ben tör tént meg -
ala ku lá sa kor élénk kap cso lat ala kult ki a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház zal, mely nek egyik je le az volt, hogy
Or dass La jos püs pö köt al el nök nek vá lasz tot ták meg.1 Ez
a jó kap cso lat mind ad dig fenn ma radt, amíg Or dass ak tív
püs pö ki szol gá la tot vé gez he tett, oly an  nyi ra, hogy 1957-
ben Min nea po lis ban új ra al el nök lett. Ami kor a püs pök el -
len 1948-ban kon cep ci ós pert in dí tot tak, majd 1958-ban
vég leg fél re ál lí tot ták, a kap cso la tok mély pont ra sül  lyed -
tek, és a vi lág szer ve zet ha tá ro zot tan til ta ko zott az ál lam -
ha ta lom tör vény te len in téz ke dé sei el len.

Köz ben a vi lág szer ve zet po li ti ká ja is vál to zott, egy re in kább
a ke le ti evan gé li kus egy há zak irá nyá ba kez dett po li ti zál ni.

Így ke rült sor 1984-ben Bu da pes ten a Lutheránus Vi lág -
szö vet ség VII. nagy gyû lé sé nek a meg tar tá sá ra, amely nyil -
ván va ló an mind a ke le ti, mind a nyu ga ti po li ti kai ér de -
kek kel ta lál ko zott.2 A ke le ti po li ti ka min den ho va be épült,
ahol ar ra le he tõ ség volt, a nyu ga ti ak pe dig ab ban a na iv
hit ben él tek, hogy ez zel a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház po li ti kai hely ze tén is se gí te ni tud nak.

Ter mé sze te sen nem le het ta gad ni, hogy a nagy gyû lés -
nek egy há zi szem pont ból nagy je len tõ sé ge volt, mert a
több na pos prog ra mon, a kül föl di lel ké szek vi dé ki ige hir -
de té se in ke resz tül fel lel ke sí tet te és ön tu dat ra éb resz tet te a
ha zai evan gé li kus sá got. A nagy gyû lés hát te ré ben azon -
ban sú lyos ese mé nyek zaj lot tak, ame lyek be ár nyé kol ták a
nagy gyû lés ün ne pi han gu la tát. Az egyik a Dó ka-le vél volt.

Dó ka Zol tán hé víz györ ki lel kész Sum ma sum ma rum3 cí -
mû ta nul má nyá ban a dik ta to ri kus egy ház ve ze tés rõl, a di -
ak ó ni ai teo ló gia tor zí tá sa i ról,4 va la mint a sze mé lyi kul -
tusz ról írt; ezt meg elõ zõ en pe dig le vél ben for dult Jos iah
Ki bi ra tan zá ni ai püs pök höz, az LVSZ el nö ké hez, Carl Mau
fõ tit kár hoz és a vég re haj tó bi zott ság hoz,5 se gít sé gü ket

kér ve an nak ér de ké ben, hogy sza bad, test vé ri be szél ge tés
in dul jon meg az egy ház teo ló gi ai, egy ház kor mány za ti és
egy ház po li ti kai hely ze té rõl.

A nyílt le vél Ma gyar or szág ra is el ju tott né met nyel ven,
de a nagy gyû lés meg nyi tá sa kor az Ál la mi Egy ház ügyi Hi -
va tal meg aka dá lyoz ta an nak ki nyom ta tá sát és ter jesz té sét.

Káldy Zol tán püs pök Dó kát ál lá sá ból fel füg gesz tet te és
fe gyel mi el já rást in dí tott el le ne, õ azon ban to vább ra is vé -
gez te lel ké szi mun ká ját ha za tér te után. A né met evan gé li -
kus püs pö ki kar frank fur ti õszi ülé sén töb bek kö zött Jo a -
chim He u bach büc ke bur gi püs pök til ta ko zá sá ra Káldy Zol -
tán meg szün tet te a fe gyel mi el já rást. A Dó ka el le ni haj sza
azon ban to vább folyt, és a lel ké sze ket nyílt ál lás fog la lás -
ra kész tet ték,6 hol ott több sé gük nem is is mer te a le vél
pon tos tar tal mát. A lel ké szek nagy ré sze meg ta gad ta a
nyílt le vél el íté lé sét.

A vi lág szö vet ség ve ze tõ sé ge, il let ve a köz gyû lés a Dó ka-
le vél agyon hall ga tá sa mel lett dön tött. Bár egy ko ráb bi jog -
sza bály mó do sí tás meg szün tet te a tag egy há zak bel sõ
prob lé má i nak meg ol dá sá hoz se gít ség nyúj tá sát, saj ná la -
tos, hogy a Dó ka-le vél se gít sé get ké rõ fel hí vá sa sü ket fü -
lek re ta lált.7

Vaj ta Vil mos a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség vég re haj tó bi -
zott sá gá nak 1982 au gusz tu si van cou ve ri ülé sén a vi lág -
szö vet ség ed di gi mun ká ját ér té ke lõ be szé dé ben ki emel te,
hogy a vi lág szö vet ség nek a jö võ ben na gyobb hang súlyt
kell he lyez nie az egy há zak kö zöt ti szel le mi prob lé mák ra:
a „cura pas toralis in ter ecc le si as” meg ol dá sá ra, mint hogy
eze ket a prob lé má kat a tag egy há zak ön ma guk csak rit kán
tud ják meg ol da ni. A „kol le gi á lis epis co pia” konk rét fel -
ada tai kö zött ki emel te azok nak az egy há zak nak ta nác  csal
va ló el lá tá sát, ame lyek bel sõ konf lik tu sok kal küz de nek,
il let ve ahol a hit val lá sos ta no kat és cse lek vé se ket kri ti kus
kér dé sek nyo maszt ják. Ha a vi lág szö vet ség ezt az utat kö -
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BO LE RATZ KY LÓ RÁND

Ész re vé te lek a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség 1984. évi bu da pes ti

nagy gyû lé sé vel kap cso lat ban

1 A vi lág szö vet ség ve ze tõ sé ge elõ ször egy nyu gat né met püs pö köt akart
al el nök nek je löl tet ni, mi vel azon ban Carl Fry ame ri kai püs pök nek an  nyi -
ra meg nyer te a tet szé sét Or dass La jos, mel let te fog lalt ál lást.

2 Dó ka Zol tán: Nem vol tam egye dül II. Bu da pest, 1999. 126–127. o.
3 Ke resz tyén Igaz ság 1989/1–2. 44–57. o.
4 L.: Vil mos Vaj ta: Die di a ko nische Theo lo gie im Ge sells chaftssy tem Un -

garns. Frank furt am Ma in, 1987.
5 Nyílt le vél Jo si ah Ki bi ra el nök úr nak, Carl Mau fõ tit kár úr nak, a LVSZ

vég re haj tó bi zott sá gá nak és mind azok nak, akik a LVSZ-ben fe le lõs sé get
érez nek a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház iránt. Ke resz tyén Igaz ság
1989/3. 26–31. o.

6 Ter ray Lász ló: A re form moz ga lom tól a hi e rok rá ci á ig. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház har minc éve. In: Har minc év. 1956–1986. Bern,
1986. 386. o.

7 Saj ná la tos, hogy utóbb mó do sí tot ták azt a Hel sin ki ben el fo ga dott al -
kot mány mó do sí tást, amely le he tõ vé tet te a tag egy há zak bel sõ prob lé má -
i hoz se gít ség nyúj tá sát. L.: Vaj ta i. m. 30–38. o.



vet né, ez a nem ze dé kek jö võ be li tör té ne té ben vál to zást je -
len te ne.8

A vi lág gyû lés meg nyi tá sa elõt ti na pon Or dass La jos sír -
já nál a vi lág szö vet ség végrehajtó  bi zott sá gá nak né hány
tag ja je len lé té ben Káldy püs pök meg em lé ke zést tar tott Or -
dass szel le mi örök sé gé rõl, amely ben el mond ta: „a ma gyar
evan gé li kus ság Or dass ha gya té ka örö kö se i ként” akar jár -
ni. „Csak bûn bá nat tal áll hat az ember egy sír szé lén, mert
az a ke se rû ér zé se, hogy nem sze ret te azo kat, aki ket el te -
me tett” – mond ta az ak kor már el nök je lölt püs pök.9

A vi lág szö vet ség an gol és né met nyel vû saj tó szol gá la ta
rész le te sen kö zöl te Káldy püs pök be szé dét, a ma gyar nyel -
vû, a nagy gyû lés min den nap ján meg je le nõ Nap ról nap ra
és az Evan gé li kus Élet azon ban csak rö vid ki vo nat ban, Or -
dass szel le mi örök sé gé re és a bûn bá nat ra tör té nõ hi vat ko -
zás nél kül tu dó sí tott.

A kül föl di ven dé gek Csen gõdy Lász ló bu da hegy vi dé ki
lel kész is ten tisz te le ten el mon dott be szé dé bõl, il let ve a be -
széd an gol for dí tá sá ból ér te sül het tek ar ról a meg té vesz tõ
mód ról, hogy a kül föld nek szánt saj tó ter mék ben más szö -
veg sze re pelt, mint a ma gyar ban. Csen gõdy még azt is el -
mond ta, hogy Káldy pü pök Or dass La jost izo lál ni akar ta a
gyü le ke zet tõl, és ar ra biz tat ta õt, hogy a püs pö köt be szél -
je le az is ten tisz te le tek lá to ga tá sá ról.10 Ez is hoz zá tar to zik
a val lás sza bad ság hoz?

Sor ke rült a vi lág gyû lé sen az el nök meg vá lasz tá sá ra is.
Az ed di gi gya kor lat az volt, hogy a nagy gyû lés ren de zé sét
vál la ló egy ház egyik pro mi nens ve ze tõ jét vá lasz tot ták
meg el nök nek, de et tõl a gya kor lat tól ter mé sze te sen el le -
he tett tér ni.

Gun nar Stålsett, a fõ tit kár ság ra pály zó nor vég lel kész
in ten zív agi tá ci ót foly ta tott Káldy püs pök meg vá lasz tá sa
ér de ké ben, an nál is in kább, mi vel mind ket ten más egy há -
zi ré gi ó hoz tar toz tak, ami sza bad utat je len tett mind ket tõ -
jük meg vá lasz tá sá hoz.

Káldy Zol tán két ség kí vül ka riz ma ti kus lel kész volt, de
az zal, hogy 1958-ban a tör vény te le nül el moz dí tott Or dass
La jos püs pö ki tisz tét mint egye dü li je lölt el fog lal ta, s így
nem volt de iu re püs pök nek te kint he tõ, mél tat lan ná vált
mind a püs pö ki, mind utóbb a vi lág szö vet sé gi el nö ki tiszt -
re mint az ál la mi ér de kek fel tét len ki szol gá ló ja. Ezt õ ma -
ga is jól tud ta, ami kor azt mond ta, hogy „sen ki sem ma -
rad hat szûz”.11 Ar ra gon dolt: aki to tá lis ál lam ban ko moly
po zí ci ót tölt be, an nak gon dol ko dás nél kül ki kell szol gál -
nia azt, aki tõl tiszt sé gét nye ri.

Nyil ván va ló, hogy a vá lasz tók je len tõs ré sze nem is mer -
te az egy ház bel sõ vi szo nya it, így Káldyt sem, bár a ke let -
né me tek el le ne fog lal tak ál lást, és szo kás sze rint a hi va ta -

los je lölt re sza vaz tak. Így ér té kel te a vá lasz tást a Vårt
Land ve zér cikk író ja is.12

Or dass La jos meg ké sett re ha bi li tá ci ó ja (1995. okt. 5.)
kész tet te a Nor vég Ke le ti Mis  szió ko ráb bi fõ tit ká rát, Las se
Trendalt, hogy az Af ten pos ten cí mû nor vég lap ban hos  sza -
san fog lal koz zék Or dass La jos re ha bi li tá ci ó já val és az ez -
zel kap cso la tos mu lasz tá sok kal. Cik ké ben rá mu ta tott ar -
ra, hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség men  nyi re meg hu -
nyász ko dó an vi sel ke dett a Ke let-Eu ró pá ban ural mon le võ
kom mu nis ta ha tal mak kal szem ben, ami kor nem csak „el -
fe lej tet te” Or dasst, de „utód ját” 1984-ben el nök ké is vá -
lasz tot ta.13

Odd Bon de vik mol dei püs pök a Vårt Landban írt ref le xi -
ó já ban hely te le ní tet te Káldy el nök ké vá lasz tá sát, és tá mo -
gat ta azt a ja vas la tot, hogy a nor vég püs pö ki kon fe ren cia
az Or dass-kér dés ben in téz zen fel szó lí tást a vi lág szö vet -
ség hez. „Nem azt kí ván juk – ír ja –, hogy bûn ba kot ke res -
sünk, ha nem hogy ta nul sá got von has sunk le a jö võ re néz -
ve.” Per Lön nig volt ber ge ni püs pök sem le ges bi zott ság ki -
kül dé sét ja va sol ta.

Gun nar Stålsett nem volt haj lan dó kom men tál ni a
Káldy meg vá lasz tá sa ér de ké ben an nakide jén foly ta tott in -
ten zív agi tá ci ó ban be töl tött sze re pét.14

1996 szep tem be ré ben 14 nyu gal ma zott nor vég püs pök
kö zös le vél ben kér te a nor vég püs pö ki kart, hogy „te gyen
lé pé se ket Or dass re ha bi li tá lá sa ér de ké ben, de a vizs gá ló -
dást nem kí ván ja csak Or dass sze mé lyé re kor lá toz ni, ha -
nem azt szé le sebb kör ben tart ja szük sé ges nek”. „Nagy
jelen tõ sé get tu laj do nít an nak, hogy a vi lág szö vet ség vizs -
gál ja meg, ho gyan lé pett fel a (ke let-eu ró pai) egy ház ül dö -
zé sek kel kap cso lat ban, hogy ab ból ta nul sá go kat le hes sen
le von ni a jö võ re néz ve.”15

Az Or dass La jos Ba rá ti Kör kép vi se le té ben Ken deh
György fõ tit kár és a szer zõ mint ak ko ri el nök le ve let in té -
zett 1996. no vem ber 11-én dr. Gottfried Brak eme i erhez, a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ak ko ri bra zil el nö ké hez, kér ve
ab ban Or dass La jos püs pök re ha bi li tá ci ó ját a vi lág szö vet -
ség ré szé rõl. A té nyek ugyan is azt bi zo nyít ják – ír tuk –,
hogy a vi lág szö vet ség stáb ja a nagy gyû lés elõtt és alatt
igen erõ tel jes és sok ol da lú tá mo ga tást nyúj tott Káldy Zol -
tán el nök ké vá lasz tá sá hoz. Ez zel le he tõ vé tet ték, hogy az
a püs pök, aki tör vény te le nül fog lal ta el Or dass püs pö ki
szé két, ma gas ál lást nyer jen el, mely re csak in takt sze -
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8 Vil mos Vaj ta: Im Wan del der Ge ne ra ti onen. Der Lu the rische Welt bund
1947–1982. Genf, 1982. 36–38. o.

9 Ter ray i. m. 386–387. o.
10 uo. 387. o.
11 Dó ka i. m. 119. o.

12 A Vårt Land 1985. de cem ber 23-i szer kesz tõ sé gi ve zér cik ké ben így írt:
„Na gyon saj ná la tos do log, hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség nagy gyû lé -
se Káldy püs pö köt vá lasz tot ta el nök ké. Ez fél re ér tett gesz tus volt a ke let-
eu ró pai egy há zak fe lé, s olyan sza va zat adás ered mé nye, mely el árul ja,
hogy a sza va zók nem is mer ték a ma gyar egy há zi éle tet. Káldy nak ott hon
sincs ko moly tá ma sza, egy há zát vas kéz zel kor má nyoz za s erõ sen be kap -
cso ló dott or szá gá nak po li ti kai éle té be. Mind ez ös  sze vet ve ele ve disz kva -
li fi kál hat ja a ma gyar püs pö köt a vi lág szö vet ség tisz té re.”
13 Ter ray Lász ló: „Or dass-vi ta” Nor vé gi á ban. Ke resz tyén Igaz ság
1996/31. 29–31. o.
14 uo.
15 Ter ray Lász ló: A nor vég „Or dass-vi ta”. Ke resz tyén Igaz ság 1996/32.
38. o.



1980-ban egy au gusz tu si va sár na pon fe le sé gem mel Hel -
sin ki ben An na Ma i ja Ra it ti la finn köl tõ nõ nél tet tünk lá to -
ga tást, és be szél ge tés köz ben tud tam meg, hogy az LVSZ
vb ülé sén elõ zõ na pon meg sza vaz ták: Bu da pes ten lesz a
VII. nagy gyû lés. Tár sa sá gunk ban volt egy finn új ság író is,
aki azon nal in ter jút kért, és meg kér dez te: ké pe sek le -
szünk-e ar ra, hogy ezt a ta lál ko zót jól meg ren dez zük, te -
kin tet tel ar ra, hogy a ke le ti blokk hoz tar to zunk, és az egy -
ház hely ze te nem a leg jobb. Tud juk-e majd biz to sí ta ni,
hogy min den részt ve võ kap jon be uta zá si en ge délyt? Mi vel
meg le pe tés ként ért a kér dés, és nem volt sem mi is me re tem
a rész le tek rõl, csak azt tud tam mon da ni: ha ránk bíz ták a
ren de zést, mi min dent meg fo gunk ten ni, hogy zök ke nõ -
men te sen le bo nyo lít suk, és test vé ri szív vel vár juk a vi lág
evan gé li kus sá gá nak kül döt te it. Ak kor még nem tud tam,
hogy eb ben ne kem is lesz köz re mû kö dé sem, fel ada tom,
hogy egyik ren de zõ je le szek a nagy gyû lés nek.

1980. de cem ber 4-én ala kult meg a ma gyar elõ ké szí tõ
bi zott ság, ek kor vá lasz tot tak meg a nagy gyû lés ház na -
gyá nak. Azon nal meg kez dõ dött a mun ka ter vek szer kesz -
té se, és a kö vet ke zõ év má jus 26-án az ala ku ló ülé sen
min den al bi zott ság meg kap ta mun ka ter vét. Ezek alap ján
kezd tünk el dol goz ni. 17 al bi zott ság fog ta ös  sze az egész
gyû lés mun ká ját. Mi vel a ház na gyi te en dõk meg kö ve tel -
ték, hogy va la men  nyi nek a mun ká já ról is me re tem le gyen,
a négy év alatt 50-60 al bi zott sá gi ülé sen vet tem részt. Át -
néz tem jegy ze te i met, és csak íze lí tõ ül ide jegy zek né hány
té mát.

Az egy há zi szol gá la tok szak bi zott sá gá ban az is ten tisz -
te le tek – kü lö nö sen a meg nyi tó is ten tisz te let – li tur gi á ját
ál lí tot tuk ös  sze. Az egy há zunk be mu tat ko zá sát irá nyí tó
bi zott ság mun ká ját a hely szín, be ren de zés, vi lá gí tás, fil -
me zés és hang tech ni ka szem pont jai mi att kel lett fi gye lem -

mel kí sér nem, hogy an nak a 150 perc nek min den ese mé -
nye gör dü lé ke nyen men jen vég be, és min den esz köz és
kel lék idõ re a sport csar nok ban le gyen. Gyü le ke ze ti ének -
ka ro kat hall gat tam meg, és se gí tet tem a fel ké szü lés ben.
Volt egy ma gyar kul tu rá lis es tünk is, fel lé pett az Ál la mi
Né pi Együt tes, amely nek hely- és kel lék igé nyét is is mer -
nem kel lett.

Több ször be jár tam a sport csar nok min den szint jét. Meg -
kap tam a sport csar nok igaz ga tó já tól a tel jes alap raj zot,
en nek alap ján osz tot tuk el a he lye ket. A bi zott sá gok ve ze -
tõ i vel be jár tuk a csar no kot, hogy min den ki nek le gyen
hely is me re te, és az igé nye i nek meg fe le lõ le gyen el he lye zé -
se. Kü lön gon dot je len tett a for dí tó iro da, a tol má csok pi -
he nõ szo bá ja, a saj tó köz pont és az új ság írók mun ka he lye,
a ste war dok szo bá ja, az ének ka rok öl tö zõ jé nek és pró ba -
he lyé nek pon tos ki je lö lé se, hogy min den ki a mû kö dé sé hez
kö zel kap jon he lyet.

Két na gyobb fel ada tot is meg kel lett ol da nom. Az egyik
a nyi tó is ten tisz te let „meg ren de zé se” volt. A nagy csar nok
fé rõ he lye 12-13 ezer re volt te he tõ. Ami kor már el dön töt -
tük, hogy mi lyen lesz a bel sõ be ren de zés, hoz zá kel lett
ala kí ta ni a gyü le ke zet el he lye zé sét, moz ga tá sát is. Úr va -
cso rás is ten tisz te let re ké szül tünk. Vi lá gos volt, hogy nem
old hat juk meg ha gyo má nyos mó don. Bár mi lyen nagy mé -
re tû volt is az ol tár emel vény, ak ko ra em ber tö meg nem já -
rul ha tott vol na egy hely re. Cso por tok ra osz tot tam fel a te -
re pet. Egy nap ra be ül tem a csar nok ba az alap raj za im mal,
és szá mol tam. Vé gül 70 osz tó he lyet je löl tem ki, nyol cat az
ol tár kö rül, 62-t pe dig a csar nok egész te rü le tén, min den
szin ten. Az alap rajz sze rint eze ket a he lye ket az utol só éj -
sza kán And rás fi am mal – aki film ren de zõ és ope ra tõr volt
már ak kor – meg je löl tük, hogy min den osz tó pár meg ta lál -
ja más nap. Az osz tás hoz négy ta gú cso por to kat szer vez -
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mély lett vol na mél tó. Ez zel a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház nak is nagy kárt okoz tak, mi vel to vább erõ sí tet ték
az egy há zon be lü li dik ta tú rát és a di ak ó ni ai teo ló gi ai
irány za tot, amely az ál la mi ér de ke ket ki szol gá ló teo ló gia
ha mis meg je le né se. A gen fi stáb tag ja it úgy is, mint egyé -
ne ket és úgy is, mint egy há zi tiszt ség vi se lõ ket fe le lõs ség
ter he li, és ez zel a vi lág szö vet ség te kin té lye is csor bult.16

Az Or dass La jos Ba rá ti Kör le ve lé re vá lasz nem ér ke zett.
Ez fel te he tõ en an nak a je le, hogy eb ben a kí nos kér dés ben
nem akar tak a nagy nyil vá nos ság elõtt fe le lõs sé get vál lal -
ni, más részt ér dek te len sé get is je lent het egy kis tag egy ház
bel sõ prob lé mái iránt.

16 L.: Ke resz tyén Igaz ság 1997/33. 32–34. o.

TÓTH-SZÖL LÕS MI HÁLY

Négy év erõs mun ka
– két hét ki me rí tõ szol gá lat

Részletek



1980 szá mom ra ne héz esz ten dõt je len tett. Be fe jez tem a
la tin-ame ri kai és ka ri bi egy há zak kö zött vég zett szol gá la -
to mat, és új mun kát kezd tem a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
gen fi köz pont já ban. Fel ada tom a mis  szi ói és evan gé li zá ci -
ós mun ka új for má i nak ta nul má nyo zá sa volt. Utol só la -
tin-ame ri kai mun kám ként meg szer vez tem a re for má ció
450. év for du ló já nak meg ün nep lé sét a dé li kon ti nens ösz  -
szes evan gé li kus egy há za szá má ra a ko lum bi ai Bo go tá -
ban. In nen vis  sza utaz tam Eu ró pá ba, majd – már az új
mun kám ból kö vet ke zõ en – részt vet tem egy mis  szi ói kon -
fe ren ci án Thai föl dön, ahon nan Augs burg ba ve ze tett az
utam, az LVSZ vég re haj tó bi zott sá gi ülé sé re. A szál lo dá -
ban Káldy Zol tán várt rám, aki 1977 óta volt az LVSZ ve -

ze tõ tes tü le té nek tag ja. El mond ta, hogy egy igen nagy je -
len tõ sé gû be je len tést tesz a dél utá ni ülé sen, át ad ja azt a
le ve let, amely ben a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
meg hív ja az LVSZ so ron kö vet ke zõ nagy gyû lé sét Bu da -
pest re. A ma gyar ha tó sá gok tól csak elõ zõ dél után kap ta
meg az en ge délyt er re a nagy sza bá sú lé pés re, a meg hí vó
le vél az utol só pil la nat ban ké szült el, se gít sé ge met kér te a
le vél át adá sá val kap cso la tos an gol nyel vû be széd meg írá -
sá ban. Gon dol ko dá si idõ nem volt, igent mond tam a ké -
rés re. A dél utá ni zárt ülés rõl Káldy fá rad tan, de elé ge det -
ten jött ki, jó kez det nek mi nõ sí tet te az ülést, és meg kö -
szön te a se gít sé ge met.

Az ülé sen részt ve võk kel be szél get ve ki de rült, hogy a
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tem elõ zõ nap dél után. Ez volt az elv: egy ma gyar lel kész,
egy kül föl di lel kész és egy-egy fiú és lány se gí tõ, akik az
os tya és a bor után pót lá sá ról gon dos kod tak. Az elõ re meg -
sza bott idõ ha tár 30 perc volt a ki osz tás ra, és 25 per cen be -
lül va ló ban le zaj lott az úr va cso ra osz tás. Ezen kü lö nö sen
a né me tek na gyon cso dál koz tak, akik ál ta lá ban jó szer ve -
zõk hí ré ben áll tak. 1985 ja nu ár já ban meg hív tak Ne u di e -
tend orf ba, és ott el is me ré sü ket fe jez ték ki a pon tos ren de -
zé sért. Õk at tól fél tek, hogy a dél utá ni meg nyi tó ide jén
még tar ta ni fog az úr va cso ra osz tás. Utóbb meg tud tuk,
hogy kö zel 13 ez ren vol tak az úr va cso rai kö zös ség ben.

A ház na gyi te en dõk höz jó elõ ké szí tõ idõ volt a szûk
négy esz ten dõ. Azért így is akad tak fel ada tok, me lye ket
gyor san a hely szí nen kel lett meg ol da ni. Ilyen volt pél dá ul
az, hogy fél órá val a nyitó istentisztelet elõtt a tûz ol tók le
akar ták til ta ni a kez dést, mert át lép tük a 12 ez res ha tárt.
Nem szól tam er rõl sen ki nek, át cso por to sí tá sok kal si ke rült
eny hí te ni a lát sza tot, job ban el osz lott a tö meg, és el ér kez -
he tett a pil la nat, ami kor meg kezd tük a nyi tó is ten tisz te le -
tet. Fi am ak kor az 1-es ka me rá nál mû kö dött. Fül hall ga tón
ke resz tül kap ta a jel zést a stú di ó tól, mi kor in dul ha tunk.
Amint ezt meg kap tam, kéz fel te vés sel in tet tem a fi a tal
Zász ka licz ky Pál nak – õ hoz ta a me net élén a fe szü le tet –,
és el in dult a köz ve tí tés. Min den pon to san, szé pen gör dült,
és meg tör tént az el sõ tel jes evan gé li kus is ten tisz te let té vés
és rá di ós köz ve tí té se 1984-ben!

A má sik sok fej tö rést oko zó fel ada tom egy há zunk be -

mu tat ko zá sá nak meg ren de zé se és le bo nyo lí tá sa volt. Eb -
ben sze re pelt az elõ zõ év ben vég zett tíz se géd lel ké szünk,
akik be szá mol tak szol gá la tuk ról. An gol nyel vû je le ne tet
mu tat tunk be, amely ben „Miss és Mr Lu the ran” (Mun tag
Ju dit és Fa biny Ta más) dr. Ha fensc her Ká roly „ta nár úr”
se gít sé gé vel ne vet tet te meg a kö zön sé get. Túr me zei Er zsé -
bet test vér ma gya rul és né me tül adott elõ ver se i bõl, a Lu -
the rá nia Szo ko lay Sán dor Lu ther-kan tá tá já ból éne kelt
rész le te ket a szer zõ ve zény le té vel, Bán ffy György szín mû -
vész Jó zsef At ti la Erõs vár-for dí tá sát sza val ta, és itt mu -
tat ták be Kis Jó zsef Éle tünk és utunk cí mû film jét is. Az est
vé gén kap ták meg aján dé ka i kat a gyû lés részt ve või. Eze -
ket az egy ház me gyék szer ve zé sé ben ad ták ös  sze, és a ven -
dé gek nagy öröm mel fo gad ták az ér té kes nép mû vé sze ti
tár gya kat, ké zi mun ká kat.

Húsz év után öröm volt vé gig bön gész ni egy ko ri jegy ze -
te i met, sok em lék idé zõ dött fel ben nem, most még in kább
há lá val adó zom Is ten nek, hogy er re a fel adat ra meg bí zást
kap tam és azt el vé gez het tem.

Kö szö nöm, hogy ezt a né hány sort le ír hat tam. Fel sza -
kadt az em lé kek zsák ja, új ra át él het tem éle tem nek ezt az
öröm ben és mun ká ban, ba rát ság ban és kap cso la tok ban
bõ vel ke dõ né hány évét. Négy év erõs mun ka, a cél ra va ló
kon cent rá lás, majd a „hos  szú na pok és rö vid éj sza kák”
két he te éle tem leg szebb ide jét hoz ták ne kem. Há lás va -
gyok ér te Is ten nek, nagy aján dé kot kap tam egy há zi szol -
gá la tom hoz.

PÓS FAY GYÖRGY

Ho gyan él tem meg a bu da pes ti nagy -
gyû lést az LVSZ mun ka tár sa ként?
Rész le tek



bu da pes ti meg hí vás nagy meg le pe tést kel tett. Fõ ként az
NDK-ból ér ke zet tek érez ték kel le met le nül ma gu kat, mi vel
a nagy gyû lést az NDK kor má nyá nak együtt mû kö dést
meg ta ga dó ma ga tar tá sa mi att nem si ke rült We im ar ba
hív ni. A kor mány ugyan is nem volt haj lan dó biz to sí ta ni
minden részt ve võ szá má ra a be uta zá si en ge délyt. Mau fõ -
tit kár szí ve sen vit te vol na a vi lág gyû lést va la mely más
kelet-eu ró pai or szág ba, de nem akadt vál lal ko zó. Ezért
kel tett meg le pe tést a Káldy püs pök ál tal át nyúj tott meg -
hí vó le vél, amely Bu da pest re in vi tál ta az LVSZ VII. vi lág -
gyû lé sét. Töb ben sze ret ték vol na tud ni en nek okát, és
vol tak olya nok is, akik az aján lat mö gött va la mi lyen nem
is mert po li ti kai célt sej tet tek. Mind ezen ag go dal mak elõ -
ke rül tek a meg hí vó át nyúj tá sát kö ve tõ vi tá ban, de az
ered mény vé gül az lett, hogy a vég re haj tó bi zott ság tag -
jai kö szö net tel tu do má sul vet ték a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház kész sé gét ar ra, hogy a leg kö ze leb bi nagy -
gyû lés há zi gaz dá ja le gyen, a vég le ges dön tést azon ban
1982-re ha lasz tot ták.

Köz ben Har ma ti Bé lát 1980-ban mun ka társ nak meg -
hív ták a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ta nul má nyi osz tá lyá -
ra. Ez szá mom ra azt a kön  nyebb sé get je len tet te, hogy már
nem én vol tam a gen fi köz pont ban az egyet len em ber, aki
be szélt ma gya rul.

Az 1982-es po zi tív dön tést kö ve tõ en meg ala kult a VII.
vi lág gyû lést elõ ké szí tõ két fõbi zott ság, az egyik Genf ben,
a má sik Bu da pes ten. Ezek kis mun ka kö zös sé gek ben vé -
gez ték feladatu kat. Cso dál koz va vet tem tu do má sul, hogy
en gem nem hív tak be egyik mun ka kö zös ség be sem, csak
a fõ bi zott ság ba. Csu pán Har ma ti Bé la kért fel, le gyek a
mun ka tár sa a Bu da pest re ké szü lõk szá má ra ren de zett
nyelv tan fo lya mon. Ezt szí ve sen meg tet tem. Az utol só pil -
la nat ban pe dig a li tur gi ai al bi zott ság ve ze tõ je – egy nor -
vég lel kész – kért, hogy ve gyek részt az is ten tisz te le te ket
és áhí ta to kat elõ ké szí tõ mun ká ban. A vi lág gyû lés ide jén
szál lást sem a sport csar nok mel let ti Sta di on szál ló ban
kap tam, mint a fon tos sze re pet ját szó részt ve võk kö zül
min den ki, ha nem a Ro yal ho tel ben, aho va ké sõ éj sza ka
min dig csak ta xi val tud tam köz le ked ni. Mind ezek el le né -
re akadt ten ni va lóm bõ ven. Volt, hogy a meg ér tést se gí -
tet tem a ma gyar ház nagy és a tan zá ni ai he lyet tes fõ tit kár

kö zött, hi szen nem mind egy, hogy va la ki a fa so ri gim ná -
zi um ban ta nul ta az an gol nyel vet, vagy en nek tan zá ni ai
vál to za tát be szé li… Kí sér tem kór ház ba egy ja pán lel kész
fe le sé gét, se gí tet tem a ke ze lés sel kap cso la tos kü lön fé le
ügy in té zé sek ben, és per sze tol mács kod tam. Amo lyan
prob lé ma meg ol dó sze re pet töl töt tem be. Emel lett azon -
ban kap tam fel ada tot hi va ta los ese mé nyek ben is. A svéd
kül dött ség kért meg, hogy szer vez zem meg szá muk ra a
lá to ga tást Or dass La jos sír já hoz, hogy ott ér te Is ten nek
há lát ad has sa nak. Ez nem volt azo nos a hi va ta los meg -
em lé ke zés sel, ame lyet Káldy Zol tán szer ve zett a nagy -
gyû lés el sõ nap ja i ban, és ame lyen õ ma ga tar tott em lék -
be szé det. Szer vez tem azu tán ma gyar ta lál ko zót is, mert a
de le gá tu sok kö zött vol tak ma gyar gyü le ke ze tek bõl szár -
ma zó egy ház ta gok pél dá ul az Egye sült Ál la mok ból, Ang -
li á ból, Ju go szlá vi á ból, Né met or szág ból, Ro má ni á ból és
Nor vé gi á ból, és ta lán egyéb or szá gok ból is. Egy a sport -
csar nok hoz kö zel esõ la kás ban ta lál koz tunk, és tar tot -
tunk igen ked ves ma gyar ös  sze jö ve telt.

Vé gül azt sze ret ném meg em lí te ni, hogy a nagy gyû lés hi -
va ta los prog ram já ban volt egy öku me ni kus dél után, ame -
lyet a stras bour gi Öku me ni kus In té zet ren de zett. Szíve sen
tet tem ele get az in téz mény ve ze tõ je, Günt her Gass mann
pro fes  szor ké ré sé nek, és ma gyar nyel ven köz re mû köd tem
ab ban a prog ram rész ben, amely az in té zet tör té ne tét és je -
len le gi mû kö dé sét is mer tet te. Ezt szí ve sen vál lal tam már
azért is, mert en nek az in té zet nek el sõ igaz ga tó ja Vaj ta Vil -
mos volt, aki egész sé gi okok mi att nem tu dott részt ven ni
a bu da pes ti nagy gyû lé sen, fel ügye lõ bi zott sá gá ban pe dig
so ká ig Les kó Bé la ba rá tom volt tag, akit saj nos el fe lej tet tek
meg hív ni, mert nem tud ták, hogy a nagy gyû lés ide je alatt
Bu da pes ten tar tóz ko dott.

Ké sõbb az tán meg fej tet tem, mi volt amö gött, hogy
szin te csak ma gán em ber ként vet tem részt a bu da pes ti
nagy gyû lé sen. Rá jöt tem, hogy – nem jo gos – fé le lem la -
ko zott egyes gen fi ve ze tõ kol lé gák szí vé ben, akik azt gon -
dol ták, nem len ne he lyes túl sok kül föl dön élõ ma gyar -
nak fon tos sze re pet ad ni a vi lág gyû lé sen. Ezért tör tént
az, hogy a gen fi LVSZ-köz pont mun ka tár sa ként sok mun -
ká val, de ko moly hi va ta los tiszt ség nél kül él tem vé gig a
bu da pes ti vi lág gyû lést.
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A nagy gyû lést elõ ké szí tõ bi zott ság el sõ ülé sét 1981. szep -
tem ber 7-én tar tot ta. A prog ra mok rész le tes ki dol go zá sát
és le bo nyo lí tá sát al bi zott sá gok ra bíz ták. Ilyen volt töb bek
kö zött az ének-ze nei al bi zott ság. Tag jai Bá lint Jó zsef,
Csor ba Ist ván, Su lyok Im re, Tóth-Szöl lõs Mi hály és D.
Welt ler Je nõ vol tak, én a bi zott ság ve ze té sét kap tam fel -
ada tul. Az elõ ké szí tõ mun ka szá mos ülést igé nyelt. Fel -
ada tunk volt a nyi tó és zá ró is ten tisz te let hang sze res és
éne kes szol gá la tá nak el lá tá sa, az es ti áhí ta tok ze nei be té -
te i rõl va ló gon dos ko dás. Emel lett a nagy gyû lés ide je alatt
a bu da pes ti evan gé li kus temp lo mok ban ze nei prog ra mo -
kat szer vez tünk, a vi dé ki ven dég szol gá la tok al kal ma i ra
kó ru sok szol gá la tát biz to sí tot tuk.

Az el sõ lé pés a sport csar nok ban sze rep lõ kó ru sok ki vá -
lo ga tá sa volt. Ak ko ri ban kö rül be lül öt ven mû kö dõ kó rus
szol gált gyü le ke ze te ink ben. Eb bõl har minc volt al kal mas
a rész vé tel re. Az 1984. már ci us 31-ei ke len föl di vá lo ga tó
ta lál ko zón 14 kó rus je lent meg. Fel ké ré sük a szol gá la tok -
ra a kó rus ve ze tõk vé le mé nye zé se alap ján tör tént.

A nyi tó is ten tisz te le ten – me lyet a te le ví zió is köz ve tí tett
– az egye sí tett kó rus éne kelt, me lyet a Lu the rá nia, a bu dai
egye sí tett kó rus (a ke len föl di, bu da vá ri, bu da hegy vi dé ki
ének ka rok együt te se), az orosz lá nyi és a nagy tar csai kó -
rus al ko tott. Az egye sí tett kó rus az is ten tisz te let kü lön bö -
zõ li tur gi kus té te lei kö zött és az úr va cso ra osz tás alatt tíz
mû vet éne kelt. A kó rus szá mo kat Bá lint Jó zsef, Ben ce Gá -
bor, Csor ba Ist ván, Nagy Dá ni el, Re zessy Lász ló, Su lyok
Im re és D. Welt ler Je nõ ve zé nyel ték.

A hét kö zi al kal ma kon a kö vet ke zõ kó ru sok szol gál tak
két blokk ban, öt perc nyi ke ret idõ ben: Nyír egy há za, Kis kõ -
rös, Al ber ti, Bu da pest-Fa sor, Nagy tar csa, Sop ron, Mis kolc,
Pécs kó ru sa és a bu da vá ri Schütz kó rus a nagy tar csai Ju -
bi la te ének kar ral.

Kü lön le ges ség ként em lít het jük az õs agár di gyü le ke zet
fu ru lya kó ru sá nak szol gá la tát. Az „Egy há zunk be mu tat -
ko zá sa” al kal mán a Lu the rá nia ének- és ze ne kar Szo ko lay
Sán dor Lu ther-kan tá tá ját ad ta elõ.

Kül föl di együt te sek is je lent kez tek szol gá lat ra: egy upp -
sa lai együt tes, a San ta Bar ba ra ha rang já té ko sok, a nürn -
ber gi fú vós ze ne kar és egy finn if jú sá gi kó rus.

A zá ró is ten tisz te le ten a kán tor kép zõ kó ru sa éne kelt ifj.
Ha fensc her Ká roly ve zény le té vel. Több más mû mel lett be -
mu tat ták J. S. Bach Ein fes te Burg-kan tá tá já nak el sõ és
utol só té te lét.

Bu da pes ti temp lo ma ink ban es ti hang ver se nye ket ad -
tunk. Ezek a kö vet ke zõk vol tak:
• júl. 24. Ke len föld: a gyü le ke zet ének ka ra, Su lyok Im re –

or go na
• júl 25. De ák tér: Trajt ler Gá bor – or go na
• júl. 27. Bu da vár: Pes kó György – or go na
• júl. 29. De ák tér: Lu the rá nia – Bach: h-moll mi se (D.

Welt ler Je nõ ve zény le té vel)
• júl. 31. Ke len föld: Zász ka licz ky Ta más – or go na
• aug. 1. De ák tér: Pes kó György – or go na
• aug. 3. Bu da vár: Pes kó György – or go na

A kü lön bö zõ al kal mak kán to ri szol gá la tát ma gam lát -
tam el Ve tõ Ist ván kész sé ges se gít sé gé vel.

Kü lön gond volt a hang sze rek be szer zé se. Az áhí ta tok
és az úr va cso ra osz tás hely szí nén a bu da hegy vi dé ki gyü le -
ke zet tõl és a bap tis ta egy ház tól köl csön ka pott elekt ro mos
hang sze re ket hasz nál tuk. A ple ná ris te rem (nagy küz dõ -
tér) kel lõ nagy sá gú, meg bíz ha tó sá gú és mi nõ sé gû hang -
sze re ként csak Al bert Pé ter mis kol ci elekt ro mér nök konst -
ruk ci ó ja jö he tett szó ba. En nek az elekt ro mos hang kel té sû
hang szer nek az volt a kü lön le ges sé ge, hogy nem a meg -
szo kott hang szó rók ad ták a han got, ha nem a hang szó rók
fö lé épí tett – or go na sí pok hoz ha son ló – csö vek. Így a
hang szer az akusz ti kus tor zí tást is ki kü szö böl te, meg fe le -
lõ hang erõt adott ter mé sze tes han gon, és lát vá nyá ban is
em lé kez te tett a temp lo mi or go nák ra. Al bert Pé ter ezt a ha -
tal mas hang szert egy éj sza ka alatt ál lí tot ta ös  sze, mert a
te rem bér le te csak en  nyi idõt tett le he tõ vé. Egye dül ál ló ta -
lál má nyá nak, hang sze ré nek be mu ta tá sá ra két tel jes ér té -
kû or go na hang ver senyt biz to sí tot tunk.

Egy ház ze nei szem pont ból a két hét nagy nye re sé ge,
hogy gyü le ke ze ti kó ru sa ink a szol gá la tok ra va ló fel ké rés -
sel mél tó meg be csü lést kap tak. Az elõ adott mû vek meny  -
nyi sé ge és mi nõ sé ge be bi zo nyí tot ta egy ház ze nénk gaz -
dag sá gát. A nagy gyû lés részt ve või aján dék ba kap ták a
Lu the rá nia Szo ko lay-le me zét, me lyen a Lu ther-kan tá ta és
a Con fes sio Au gus ta na kan tá ta sze re pelt. Így ének ka ri
kul tú ránk és Lu the rá ni ánk a kül föl di ek elõtt is is mert té
vált. En nek kö szön he tõ en kó ru sa ink a kö vet ke zõ évek -
ben bõ ven kap tak le he tõ sé get kül föl di kon cert utak ra.
Egy ház ze nénk má sik nagy nye re sé ge pe dig az volt, hogy
a nagy gyû lés re va ló fel ké szü lés so rán tar tott együt tes
ének lé sek fel ele ve ní tet ték a kó rus ta lál ko zók szo ká sát
egy há zunk ban.

TRAJT LER GÁ BOR

Ze nei élet
az LVSZ bu da pes ti nagy gyû lé sén



Szá mom ra az 1984-es vi lág gyû lés már ja nu ár 1-jén el kez -
dõ dött. Ezen a na pon in dul tam Genf be, hogy ott részt ve -
gyek az elõ ké szí tõ nõi kon fe ren ci án mint a ha zai de le gá -
ció nõi tag ja. A John Knox In té zet kol lé gi u má ban a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség tag egy há za i ból sok szí nû és sok nyel -
vû csa pat volt együtt, hogy is mer ked jen a VII. vi lág gyû lés
té má já val, egy más sal, és nem utol só sor ban az zal az or -
szág gal és egy ház zal, amely majd ott hont ad a nagy gyû -
lés nek. Vall juk meg, nem so kat tud tak ha zánk ról azon túl,
hogy Eu ró pa szo ci a lis ta ré szé hez tar to zik. Fel fi gyel tek
rám, ami kor meg tud ták, hogy a ven dég lá tó or szá got kép -
vi se lem. Nyi tot tak vol tak, kér dé sek kel hal moz tak el. Egye -
sek ben volt per sze ide gen ke dés is. Szá mom ra jó ér zés volt,
ami kor a be fe je zõ al kal mon a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ne vé ben így bú csúz hat tam a részt ve võk tõl: sze re -
tet tel vá runk ben ne te ket a nyá ron Bu da pes ten.

Itt hon köz ben már foly tak a lá zas elõ ké szü le tek nem -
csak a köz pon ti szer ve zés szint jén, ha nem a gyü le ke ze tek -
ben is. Az egyes gyü le ke ze tek as  szo nyai szép fel ada tot
vál lal tak: ké zi mun ká kat ké szít ettek a kör nyé kü kön jel -
lem zõ ere de ti né pi hím zé sek bõl. Eze ket az tán ér tõ, szak -
kép zett zsû ri bí rál ta fe lül. A ta lál ko zás ün ne pi nap ján
ezeket kap ták aján dé kul az ér ke zõ de le gá tu sok. Az egy -
ház me gyék ben folyt a je lent ke zés is: mely gyü le ke ze tek
fo gad nak kül föl di ven dé ge ket azon a va sár na pon, ame -
lyen a kül döt tek or szág já rás ra in dul nak. A „ne héz sé get”
az okoz ta, hogy több je lent ke zõ volt er re a szép fel adat ra,
mint amen  nyi ven dég nek he lyet kel lett ta lál nunk. Nagy
vá ra ko zás elõz te meg te hát a gyü le ke ze tek ben kül föl di
test vé re ink ér ke zé sét.

De hadd be szél jek sa ját egy ház me gyénk rõl és an nak
gyü le ke ze te i rõl. Itt is nagy vá ra ko zás sal ké szült min den ki
er re a „ka pu nyi tás ra”. Hi szen hos  szú év ti ze dek kény sze rû
el zárt sá ga után most al ka lom nyílt a ta lál ko zás ra a vi lág
lu the rá nus kö zös sé gé bõl ér ke zõ test vé rek kel. So kat el -
árult er rõl a nyi tó- és zá ró is ten tisz te let re ér ke zõ, a sport -
csar nok par ko ló ját meg töl tõ au tó bu szok so ka sá ga. Volt
olyan kis szór vány gyü le ke zet, ahon nan min den ki el jött,
fel nõt tek és gye re kek. A ha zai és nem zet kö zi gyü le ke zet
zsú fo lá sig meg töl töt te a sport csar nok aré ná ját.

Túl zás nél kül ál lít ha tom, hogy a nagy gyû lés fény pont -
ja az a va sár nap volt, ami kor a kon fe ren cia részt ve või ki -
raj zot tak, hogy fel ke res sék az õket ven dé gül lá tó gyü le ke -
ze te ket. Ne kem az a ki vált ság ada tott meg, hogy az ame -
ri kai Pre uss püs pök és fe le sé ge mel lé, akik gond ja im ra

vol tak bíz va, ma gam vá lo gat hat tam ös  sze a gyü le ke ze -
tünk be lá to ga tó tíz fõs ven dég se reg tag ja it. A kon fe ren cia
so rán már mind nyá juk kal sze mé lyes, test vé ri kap cso lat -
ba ke rül tem.

Mi vel a tol má cso lás szol gá la tát ma gunk nak kel lett el -
lát nunk, több ször is kér tem Pre uss püs pök tõl ige hir de té sé -
nek szö ve gét a za var ta lan to mácso lás ér de ké ben. Ezt
azon ban csak Pi lis re ér ke zé sünk per ce i ben kap tam meg,
még pe dig kéz írás sal! Ki csit meg ijed tem, de sze ren csé re
szép, ért he tõ an gol ság gal be szélt. Utó lag még „di csé re tet”
is kap tam: ugyan nem ér tet te tol má cso lá so mat, de hi te les -
nek tûnt és lel kes volt! Em be rek kel zsú folt temp lom fo -
gad ta a ven dé ge ket, az ün ne pi is ten tisz te le ten be mu tat ko -
zó kö szön té sek hang zot tak el az ige hir de tés után, majd a
gyü le ke ze ti te rem ben gaz da gon te rí tett asz tal vár ta õket.
Ez min de nütt ugyan így tör tént. Az ebéd vé gez té vel ked ves
meg le pe tés volt gyü le ke ze tünk gond no ka fe le sé gé nek re -
mek mû ve, a ha tal mas cso ko lá dé tor ta a nagy gyû lés emb lé -
má já val és a fel irat tal: Krisz tus a vi lág re mény sé ge.

A dél utá ni gyü le ke ze ti al kal mat a fa lut és a kör nyé két
be mu ta tó ki rán du lás elõz te meg. A leg na gyobb ámu la tot
ta lán a tel jes pom pá juk ban vi rág zó ha tal mas nap ra for gó -
táb lák vál tot ták ki. Egy meg hí vás nak is ele get kel lett ten -
nünk a pin ce sze ren, aho vá egyik gyü le ke ze ti ve ze tõnk
hívott meg ben nün ket. Én kér tem a ven dég lá tó kat, hogy
mi vel ebéd után me gyünk oda, ne ké szít se nek sok en ni va -
lót. A szép, mo dern pin ce ebéd lõ jé ben azon ban újabb ha -
tal mas te rí tett asz tal vár ta a ven dé ge ket pom pá za tos hi -
deg tá lak kal, jó fé le ho mo ki bo rok kal és íny csik lan dó édes -
sé gek kel. Le g na gyobb meg le pe té sem re a tá lak rö vid idõn
be lül ki ürül tek, a lá to ga tók mél tá nyol ták a kí ná la tot!

A dél után kö tet len be szél ge tés sel, is mer ke dés sel, be szá -
mo lók kal foly ta tó dott, és ar ról árul ko dott, men  nyi re kö zel
ke rül tek egy más hoz a ven dé gek és a ven dég lá tók, a nap
vé gén test vé rek ként, ba rá tok ként vál tak el egy más tól.

Ami kor es te vis  sza ér tünk szál lá sunk ra, csen de sen fi -
gyel tem a lel kes, vi dám be szá mo ló kat, ahogy a gyü le ke -
zetek bõl ha zaér ke zõk él mé nye ik rõl me sél tek. Mu tat ták
egy más nak az aján dé ko kat is.

Le het tek per sze ne ga tív ta pasz ta la tok is, de a nagy
több sé get le nyû göz te a kis ma gyar or szá gi egy ház gyü le ke -
ze te i nek nyi tott sá ga, ven dég sze re te te. Kap cso la tok szö -
võd tek, ame lyek nap ja in kig is tar ta nak. Töb bek kö zött én
is egy húsz éves és má ig tar tó ba rát sá got kö szön he tek en -
nek az al ka lom nak.
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Rá kos pa lo tai lel ké szi szol gá la tom mel lett 1984-ben a Fõ -
vá ro si Fa ipa ri és Ki ál lí tás-ki vi te le zõ Vál la lat fõ ener ge ti ku -
sa vol tam, ami kor egy há zunk ak ko ri ve ze tõi meg fe le lõ he -
lyet ke res tek az LVSZ bu da pes ti nagy gyû lé sé nek. Mi vel
vál la la tunk szer te a vi lá gon dön tõ en ki ál lí tá sok ki vi te le -
zé sé vel fog lal ko zott, pro fi lunk hoz tar to zó nak lát tam a vi -
lág gyû lés ins tal lá ci ós ki vi te le zé sét. Igaz ga tóm, Ivá szuk
Lász ló és fõ osz tály ve ze tõnk, De ák Jó zsef mér nök öröm mel
üd vö zöl te öt le te met: le gyen a mi vál la la tunk a nagy gyû lés
ins tal lá ci ós ki vi te le zõ je. Kol lé gá im eh hez azt is hoz zá tet -
ték, hogy a Bu da pest Sport csar nok len ne a leg meg fe le lõbb
hely szín.

Fel ke res tük a sport csar nok ak ko ri igaz ga tó ját, aki szin -
tén lel ke se dett a ter vért, hi szen a 12 ezer em bert be fo ga dó
sport csar nok bér be adá sa szá muk ra je len tõs be vé telt je len -
tett vol na.

Rög tön fel hív tam Káldy püs pök urat, és tá jé koz tat tam a
jó le he tõ ség rõl. Õ ad di gi tár gya lá sai alap ján más, ki sebb
sta di o nok ban gon dol ko dott, és le he tet len nek tar tot ta,
hogy a sport csar nok hoz az ÁEH hoz zá já rul jon. Is ten más -
ként dön tött, és az ÁEH-nál na gyobb erõk is dol goz tak
már ak kor a ma gyar po li ti kai élet ben. Még is, ami kor az
ÁEH-ban meg tud ták, hogy a vál la lat ré szé rõl én le szek a
ki vi te le zés mû ve ze tõ je, nem tet szé sü ket fe jez ték ki, mond -
ván, egy po li ti ka i lag meg bíz ha tat lan nak nem ad hat nak
ilyen ki emelt fel ada tot. Nem fe lej tem el, ami kor er rõl vál -
la la ti ve ze tõ im fel há bo rod va be szá mol tak ne kem, és na -
gyot ne vet tek az ÁEH na i vi tá sán és ros  sz in du la tán. A
sport csar nok ban még is több ször ész re vet tem, hogy fi gye -
lõ sze mek kö vet nek. Ezért Pát kai Ró bert volt év fo lyam tár -
sam mal – aki mint ang li ai lu the rá nus püs pök ér ke zett a
nagy gyû lés re – jobb nak lát tuk, ha nem a nagy gyû lés hely -

szí nén, ha nem egy kö ze li pres  szó ban be szél jük meg kö zös
dol ga in kat…

A sport csar nok ban ko runk ak ko ri leg mo der nebb tech ni -
ká ja szol gál ta az üze net jobb meg ér té sét: Krisz tus ban re -
mény ség a vi lá gért. Az ins tal lá ció, benne a fe nyõ fá ból ké -
szült ol tár asz tal, szó szék, az in for má ci ós táb lák, a 4 db
3x25 m-es tex til re nyo mott hí vo ga tó fel irat, az ol tár asz tal
fö löt ti ke resz tet hor do zó zász lók temp lom má va rá zsol ták a
sport csar no kot. Né hány éve, má ig is ki de rí tet len ok ból, a
sport csar nok le égett. Az ol tár asz tal és a szó szék ak kor már
ré gen a kõ bá nyai gyü le ke zet ben vé gez te to vább szol gá la tát.
Ve lük együtt sok-sok evan gé li kus gyü le ke zet ben a ke rá mi á -
ból ké szült ke hely és pa té na em lé kez tet a vi lág gyû lés re.

Vé gül sze ret nék a nagy gyû lés meg nyi tó is ten tisz te le te
elõt ti sport csar no ki per cek re ki tér ni. He lyet fog lalt ti zen -
két ezer em ber, és szin te vib rált az ün ne pi pil la nat fe szült -
sé ge. Ak kor dr. Ino tay Le hel lel kész test vé rem, a ren dez -
vény rend szer ter ve zõ je és én mint mû ve ze tõ be ko pog tat -
tunk Káldy püs pök úr szo bá já ba. A püs pök úron lát szott
az óri á si fel adat fe szült sé ge, és tud tuk, hogy egész sé gé vel
sincs min den rend ben. Félt ve õt egy vá rat lan ös  sze rop pa -
nás tól, Le hel így szólt hoz zá biz ta tó szó val: „Nyu godj
meg, Zol tán, mi imád ko zunk ér ted.” Lát ha tó an ol dó dott
fe szült sé ge, és ránk mo soly gott.

Kla us Mann tól ol vas tam: „Az em lé kek cso dá la tos
anyag ból szö võd nek, csa ló kák, még is meg gyõ zõ ek. (…)
Je len nek és jö võ nek nem len ne sa va-bor sa, ha a múlt nyo -
ma ki tör lõd ne a tu da tunk ból.”

Így egy há zunk múlt ja, je le ne és jö võ je is ös  sze füg gõ
egész, amely ben min den él. Hi szem, hogy evan gé li kus né -
pünk éle té ben nem múlt el nyom ta la nul, hogy volt egy szer
egy Lu the rá nus Vi lág gyû lés Bu da pes ten.

BOL LA ÁR PÁD

Né hány sze mé lyes em lé kem az LVSZ
bu da pes ti nagy gyû lé sé rõl, 20 év után



A szer kesz tõ ség tõl fel ké rést kap tam ar ra, hogy né hány gon -
do lat tal mu tas sam be a Bu da vá ri Evan gé li kus Gyü le ke zet -
ben foly ta tott je gyes ok ta tá si gya kor la tun kat. Öröm mel te -
szek ele get en nek a fel ké rés nek, hisz a szol gá la tunk egyik je -
len tõs te rü le te lett az el múlt esz ten dõk ben az es kü võ re va ló
fel ké szí tés. Tu dom, hogy a gyü le ke zünk hely ze te spe ci á lis.

Nem hi szem, hogy min dent tö ké le te sen csi ná lunk, sõt
val lom, hogy ezen a té ren is sok ta nul ni va lónk akad. De
az len ne a jó, ha egy fó rum ala kul hat na ki a Lel ki pász tor -
ban szol gá la tunk nak er rõl a jel leg ze tes te rü le té rõl. Így is
se gí te nénk egy mást. Ta nul junk egy más tól!

A BU DA VÁ RI GYÜ LE KE ZET HELY ZE TE

A bu dai gyü le ke ze tek kö zül a Bu da vá ri Egy ház köz ség ben
tart juk a leg több es kü võt. Ez azt je len ti, hogy éven te 35-45
es kü võ van a temp lo munk ban. Ez egy részt a gyü le ke ze -
tünk mé re té bõl adó dik, más részt ab ból a tény bõl, hogy a
temp lo munk ele gáns kör nye zet ben, a bu dai vár ne gyed ben
ta lál ha tó, ezért olya nok is „meg ta lál ják”, akik csak az es -
kü võ kül sõ sé ge it tart ják fon tos nak. Ezért az el múlt évek
lel ki pász to ri mun ka rend jé ben egy re na gyobb hang súlyt
ad tunk a fel ké szü lés nek. His  szük, hogy adott sá ga ink ból
fa ka dó an ez is egy mis  szi ói te rü let. A spe ci á lis élet hely zet -
ben temp lo mot és rep re zen ta tív szol gál ta tást ke re sõ fi a ta -
lo kat le het meg szó lí ta ni, el ér ni a je gyes ok ta tá sok so rán. A
je gyes ok ta tás rend jét úgy ala kí tot tuk ki, hogy a sze mé lyes
be szél ge té sek mel lett a kö zös ség be va ló be épü lés re is le -
gyen le he tõ ség. Kön  nyebb a hely ze tünk azok nál a pá rok -
nál, akik idõ ben (leg alább egy fél év vel az es kü võ elõtt) je -
lent kez nek az es kü võ re, de a fel ké szü lést azok nál is igyek -
szünk biz to sí ta ni, akik egy hó nap pal a „szer tar tás” elõtt je -
len tik be szán dé ku kat. A több lel ké szes gyü le ke zet ben azt
a gya kor la tot ve zet tük be, hogy a szol gá la tot az a lel kész
vég zi, aki a fi a ta lok kal elõ ször ta lál ko zik. Ez ak kor ér vé -
nyes, ha nincs sze mé lyes kö tõ dés va la me lyik lel kész hez.
Eze ket a sze mé lyes kö tõ dé se ket ter mé sze tes nek érez zük. A
kö zös sé gi fel ké szí té sen és az is ten tisz te le te ken azon ban a
gyü le ke zet töb bi lel ké sze is meg is mer he ti az es kü võ re ké -
szü lõ pá ro kat, és a pá rok is meg is mer he tik a töb bi lel készt.

A JE GYES OK TA TÁS
– SZE MÉ LYES BE SZÉL GE TÉ SEK BEN

A sze mé lyes, ál ta lá ban hat szem köz ti be szél ge té sek ké pe -
zik a je gyes ok ta tás ge rin cét. A be szél ge té sek re mi ni mum 4
al ka lom mal ke rül sor. De öröm mel ta pasz tal juk, hogy van -

nak olyan pá rok is, akik he ti rend sze res ség gel igény lik a
ta lál ko zást, s fon tos nak tart ják a ko moly, lel ki fel ké szü lést.

A be szél ge tés so ro zat min den eset ben az adat fel vé tel lel
kez dõ dik. Ezek az al kal mak le he tõ sé get biz to sí ta nak ah -
hoz, hogy a je lent ke zõ ket job ban meg is mer jük. Mi vel a
leg több eset ben szá munk ra is me ret len pá rok ül nek ilyen -
kor a lel ké szi hi va tal ban, er re nagy szük ség van. Az ada -
tok mel lett ilyen kor van le he tõ ség ar ra is, hogy a leg -
fonto sab ba kat meg tud juk azok ról, akik ná lunk akar ják
tar ta ni az es kü võ jü ket. Nem csak a sze mé lyes éle tük rõl
kér dez zük, ha nem az in dít ta tás ról, mi ért fon tos a temp -
lo mi, (vegyes pá rok ese té ben kü lö nö sen is) az evan gé li -
kus temp lom ban tar tott es kü võ. Ál ta lá ban az el sõ be -
szél ge tés so rán kér de zünk rá ar ra is, hogy mi lyen a kö -
tõ dé sük, s kér jük, hogy be szél je nek a hi tük rõl is. Van egy
fur csa mon da tom. Ami kor ezt a té mát – kö tõ dés és hit té -
má ját – ho zom elõ, azt szok tam kér ni, hogy be szél je nek
tel jes õszin te ség gel. Mer je nek ar ról is szól ni, ha csu pán
a for ma ság mi att, vagy va la mi lyen csa lá di el vá rás mi att
akar ják a temp lo mi es kü võt. Ilyen kor azt mon dom: nem
a vá la szuk tól függ az es kü võ – hisz ál dást azok ra is kér -
he tünk, akik nem hisz nek, vagy nem gon dol ják ko mo -
lyan az egy ház hoz, gyü le ke zet hez tar to zást, de az õszin -
te ség le he tõ sé get nyit ar ra, hogy sok kal iz gal ma sabb
beszél ge té se ink le gye nek. Ta pasz ta lom, hogy a kép mu ta -
tás sal sem mi re sem me gyünk. A ké tely, a ke re sés vagy
ép pen a ta ga dás meg val lá sa vi szont se gít het ab ban,
hogy a be szél ge té sek so rán a sze mé lyes kér dé sek is elõ -
ke rül je nek.

A to váb bi be szél ge té sek ide je és té má ja sok eset ben a
pá rok hoz iga zí tott.

A be szél ge té sek idõ pont ját kö zö sen egyez tet jük, ami
nem kön  nyû fel adat. Én a leg job ban azo kat az es ti idõ -
pon to kat sze re tem, ami kor már csend van a ház ban, de
oly kor elõ for dul dél elõt ti – hi va ta li idõ alat ti –, sõt reg ge li
(akár nyolc kor kez dõ dõ) be szél ge tés is. Ilyen kor nem csak
a lel ké szi hi va tal, ha nem az if jú ság szá má ra ki ala kí tott
tea ház – ked ves, alag so ri szo bács ka, egy ké nyel mes ülõ -
gar ni tú rá val – al kal mas hely szín a be szél ge tés re. (Nagy
me leg ben egy po hár ás vány víz, hi deg ben egy csé sze tea is
kí sé rõ je le het a be szél ge tés nek.)

Né hány he te mond ta egy fi a tal em ber: „Nem is tu dod,
mi lyen jók ezek a ko ra reg ge li be szél ge té sek!” (Öt hé ten
ke resz tül reg gel nyolc ra jöt tek a mun ka be osz tá suk mi att.)
„Eze ken a na po kon egé szen más lel ki ál la pot ban vég zem a
mun ká mat…” Ha csak en  nyi hasz na van – már meg ér te!

Az es kü võ re ké szü lõk hely ze tét is mer ve ve szünk elõ ve -
lük elõ ször olyan meg be szé len dõ té má kat, ame lyek a há -
zas ság kér dé se i re ad hat nak ke resz tény vá la szo kat, s csak
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a be szél ge tés so ro zat vé gén té rünk rá az es kü võ li tur gi á já -
nak is mer te té sé re és meg be szé lé sé re. A be szél ge té sek ak -
kor a leg job bak, ha õk ma guk hoz zák a kér dé se i ket. De
van nak olya nok is, akik azt ké rik, hogy ha tá roz zuk meg
elõ re a há rom-öt be szél ge tés té má ját.

Az aláb bi té ma ja vas la tok ke rül nek elõ a leg gyak rab ban:
– A kap cso la tunk alap jai: mi ért sze ret jük, vál lal juk egy -

mást?
– Is ten és a há zas ság: te rem tett ség bõl fa ka dó adott ság a

ne mi ség, a fér fi és a nõ ös  sze tar to zá sa
– A sze re tet ér zel mi és aka ra ti va ló ság; a leg na gyobb az

„aga pé”
– A há zas ság pil lé rei: sze re lem, sze re tet, gyer me kek, kö -

zös anya gi ja vak
– Fér fi és nõi lé lek kü lön bö zõ sé gei; el vá rá sok és sze re pek
– A bûn mint kap cso la tot la zí tó té nye zõ; a bûn bo csá nat

aján dé ka
– A krí zis- és konf lik tus ke ze lés
– Csa lád mo del lek; mi lyen csa lád ké pet hoz nak ma guk kal,

és mi lyen nek gon dol ják a sa ját csa lád ju kat
Ter mé sze te sen ezek nek a be szél ge té sek nek a tar tal mát

min dig meg ha tá roz za az adott hely zet, a pár lel ki ál la po ta,
lel ki sé ge, ér dek lõ dé se, nyi tott sá ga. Ar ra min den té ma  fel -
dol go zá sá nál ko mo lyan oda kell fi gyel ni, hogy ne csak én
akar jak „pa pol ni”, ha nem õk is meg szó lal ja nak. Oly kor
tu da to san meg fo gal ma zott – pro vo ka tív, mell be vá gó –
kér dé sek kel, más kor pe dig csak az zal, hogy „meg adom”
ne kik a szót.

A be szél ge té sek nél fon tos a nyi tott ság és a ha tá ro zott -
ság. Azt ta pasz tal tuk, hogy az egy ér tel mû evan gé li u mi el -
kö te le zett ség és a sze re tet tel jes el fo ga dás töb be ket in dí tott
ar ra, hogy a fel nõtt ke reszt ség vagy a fel nõtt kon fir má ció
vál la lá sa mel lett dönt se nek. (Ezek re kü lön be szél ge té sek -
ben és kü lön kö zös sé gi al kal mon szok tunk fel ké szül ni!)

A be szél ge tés so ro zat vé gén két al ka lom mal fog lal ko -
zunk a li tur gi á val. Elõ ször az es kü või li tur gi ai igé it vesz  -
szük sor ra (zsol tár, lek ci ók), majd az es kü võ elõt ti hét re
ma rad egy olyan al ka lom, ame lyen meg be szél jük a li tur gi -
át rész le te i ben – a tech ni kai tud ni va lók kal együtt. Ezek re
a be szél ge té sek re már a ta nú kat is hív juk, s azo kat is,
akik az is ten tisz te le ten va la mi lyen szol gá la tot vé gez nek
(a ko szo rús lány, a fel ol va só vagy a ven dég ze nész). A le ír -
tak ból is lát szik, hogy egy-egy es kü võ elõtt 6-8 be szél ge -
tés sem rit ka.

HÁ ZI FEL ADA TOK A LEL KI FEL KÉ SZÜ LÉS HEZ

A je gyes ok ta tás so rán ar ra is szok tam fi gyel ni, hogy ne
csak az it te ni be szél ge té sek, ha nem ott ho ni „fel ada tok” is
se gít sék az es kü võ re és a há zas ság ra va ló lel ki fel ké szü -
lést. Ter mé sze te sen ezek a há zi fel ada tok nem kö te le zõ ek,
azt ta pasz tal tam azon ban, hogy na gyon szí ve sen tesz nek
ele get a pá rok a kü lön fé le ké ré sek nek. Van nak ön is me re ti
fel ada tok, de van, ami kor azt ké rem, hogy egy bib li ai sza -

kaszt együtt ol vas sa nak el, s be szél jék meg. Más kor – a
be szél ge tés me ne té tõl füg gõ en – azt ké rem, hogy vá lasz  -
sza nak ma guk nak es kü või igét, az le gyen rö vid és frap -
páns, olyan, ame lyik a há zas sá guk „mot tó ja” le het ne.
(Né hány hó nap pal ez elõtt egy pár tíz igét gyûj tött ki ma -
gá nak. Azt kér ték, hogy mind et be szél jük vé gig.) Oly kor
az éne kes könyv la poz ga tá sá ra ké rem õket, ez se gít sé get
je lent het az es kü või ének ki vá lasz tá sá ban is. A leg me ré -
szebb fel adat az, hogy fo gal maz zák meg ma guk az es küt.
Meg ké rem õket, hogy ír ják le, ün nep lõ csa lá di és ba rá ti
kör ben mi ként val la ná nak sze rel mük rõl, hû sé gük rõl, mit
mon da ná nak el egy más nak fo ga da lom kép pen. Oly kor na -
gyon szép val lo má sok szü let tek.

Egy evan gé li kus pár, akik né hány hét tel ko ráb ban más
es kü võn ha lot ták az Agen da es kü szö ve gét, a kö vet ke zõ
val lo mást fo gal maz ta meg. (Ez csak egy az ös  sze gyûj tött
kí sér le tek kö zül.)

Én (tel jes név) az Is ten szí ne elõtt val lom Ne ked (ke reszt név),
hogy tel jes szí vem bõl sze ret lek té ged,

és sze re lem bõl vesz lek fe le sé gül / le szek a fe le sé ged.
Ígé rem, hogy egész éle tem ben hû tár sad le szek,

és jó ban, ros  sz ban, egész ség ben, be teg ség ben mel let ted ál lok.
Szü le ten dõ gyer me ke in ket öröm mel fo ga dom,

hit ben és sze re tet ben fel ne ve lem.
Tel jes igye ke ze tem mel azon le szek,

hogy kö zös éle tün ket bol dog gá te gyem, rád min dig oda fi gyel jek
és vi gyáz zak.

Fo ga dom, hogy örö mö met és bá na to mat ve led meg osz tom,
hogy együtt örül hes sünk a jó nak,

és a ne héz sé ge ken egy más se gít sé gé vel jut has sunk át.
Is ten en gem úgy se gél jen! Ámen.

Na gyon iz gal mas be szél ge té sek ala kul tak ki azu tán,
hogy eze ket a val lo má so kat, es kü ket meg fo gal maz ták. El -
sõ sor ban azok ra a ré szek re tet tem a hang súlyt, ame lyek
az Agen da szö ve gé tõl el tér tek. Most már saj ná lom, hogy a
gyûj te mé nyem nem tel jes. Ál ta lá ban nem kér tem el a szö -
veg-kí sér le te ket a pá rok tól. Így csak né há nyat õr zök.

A JE GYES OK TA TÁS ÉS A KÖ ZÖS SÉG

Az volt a ta pasz ta la tunk, hogy a je gyes ok ta tás és a sze mé -
lyes be szél ge tés – bár na gyon sok él ményt je len tett – a leg -
több eset ben még sem volt elég mo ti vá ció a gyü le ke zet ben
va ló meg ma ra dás ra. Mi vel az es kü võ re je lent ke zõk 75-
80%-a „kí vül rõl” ér ke zik, ezért há rom év vel ez elõtt a sze -
mé lyes be szél ge té sek mel lett egy kö zös sé gi al kal mat is be -
ve zet tünk szá muk ra. Elõ ször „Fi a tal há za sok és há zas -
ság ra ké szü lõ fi a ta lok al kal má nak” ne vez tük ezt az
együtt lé tet, majd az egy sze rû ség ked vé ért a „Fé szek ra kók
kö re” ne vet kap ta ez a ha vi rend sze res ség gel meg hir de tett
al ka lom. Az volt a ter vünk, hogy ha von ta egy szer – az
egyéb ként gyér lét szá mú – es ti is ten tisz te le ten ta lál koz za -
nak a fi a tal, egy-két év vel ez elõtt há zas sá got kö tött pá rok
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olya nok kal, akik az es kü võ re ké szül nek. S a fi a ta los li tur -
gi á val és te ma ti kus ige hir de tés sel meg tar tott is ten tisz te let
után egy be szél ge tés re is sor ke rül az if jú sá gi te rem ben.
Az el sõ al ka lom ra ér te lem sze rû en a gyü le ke zet hez tar to zó
fi a tal há za sok jöt tek töb ben. Ve lük ala kí tot tuk ki a be szél -
ge té sek té má ját. Egy ko ráb ban el ké szí tett – hat van al ka -
lom ra ös  sze ál lí tott (pá lyá zat ra ké szült) – so ro zat té mái
kö zül vá lo gat tuk ki a szá muk ra iz gal ma sab ba kat. Eze ket
a té má kat ter mé sze te sen nem elõ adás vagy for má lis be -
szél ge tés ke re té ben, ha nem sok szor in ter ak tív mó don, s
kü lön bö zõ fel ada tok meg ol dá sá val dol goz tuk fel.

Az es kü võ re je lent ke zõ ket fo lya ma to san hí vo gat tuk er -
re az al ka lom ra. (So se tet tük kö te le zõ vé, az es kü võ fel té -
te lé vé, még is so kan jöt tek el.) Min den al ka lom mal de rûs,
kö tet len be szél ge tés sel és te áz ga tás sal zár tuk az al kal mat.
Ezek a kö tet len be szél ge té sek je len tet ték a kö zös ség for -
má ló dás mo tor ját.

A Fé szek ra kók kö re ket tõs célt szol gált. Egy részt be kap -
csol ta a fi a tal pá ro kat az is ten tisz te le ti élet be, más részt
se gí tet te egy kö zös ség ki ala ku lá sát.

Töb bek kö zött ilyen té mák ke rül tek elõ:
– Fér fi lé lek – nõi lé lek
– Nyi tott ság és zárt ság
– A csen des sa rok – es ti be szél ge té sek
– Tu dom, hol van a má sik!
– Be jö het-e ott ho nom ba a mun ka hely? (És for dít va?)
– A csa lád ter ve zés fon tos sá ga
– Min dig együtt – ön ál ló ság és füg gõ ség

– A meg bo csá tás mû vé sze te
– Szen ve dé lyek
– Csa lád és nem zet
– Csa lád és gyü le ke zet
– Ge ne rá ci ók együtt élé se
– Az es kü või li tur gia jel kép rend sze re
– Az Éne kek Éne ke üze ne te
– Ér ték ren di kü lönb sé gek

Az idén új ar cu la tot ka pott ez az al ka lom so ro zat. Fel kér -
tük dr. Szar ka Mik lós re for má tus lel készt, aki csa lád te ra pe -
u ta ként szol gál, hogy tart son egy elõ adás so ro za tot. „Be -
szél ge té sek hat szem közt az in tim szo bá ban” cím mel hir det -
tük meg az elõ adás so ro za tot. Ezek re az al kal mak ra még
na gyobb szám ban je len tek meg az es kü võ re je lent ke zõ pá -
rok. Eze ket a na gyon jól fel épí tett elõ adá so kat nem kö vet te
kö zös be szél ge tés, hisz az in ti mi tás és a gyen géd ség, a sze -
xu a li tás és az ero ti ka nem tar to zik azok kö zé a té mák kö -
zé, ame lye ket 20-40 fõs cso port ban le het ne vagy kel le ne
meg be szél ni. Vis  sza jel zé se ket kap tunk ar ról, hogy min den -
ki szá má ra na gyon so kat se gí tett az elõ adás so ro zat ab ban,
hogy ket tes ben, ko mo lyan és õszin tén be szél ges se nek a fel -
ve tõ dõ kér dé sek rõl. Ta pasz ta la tom az volt, hogy a hat szem -
köz ti be szél ge té sek is mé lyeb bé let tek. (Egy te rü le ten – a kö -
zös ség épí tés te rü le tén – volt en nél az elõ adás so ro zat nál hi -
ány ér ze tem, hi szen a kö zel egy órás elõ adá sok után már
nem so kan ma rad tak ott a kö tet le nebb be szél ge tés re.)

Az aláb bi ak ban köz zé te szem a dr. Szar ka Mik lós ál tal
ös  sze ál lí tott so ro za tot:

A REND KÍ VÜ LI HELY ZE TEK

Nem evan gé li ku sok

Né hány éve egy olyan pár je lent ke zett es kü võ re, amely nek
sem mi kö ze nem volt az evan gé li kus gyü le ke zet hez. A
meny as  szony hi tét gya kor ló kon zer va tív ka to li kus csa lád -
ból, a võ le gény zsi dó csa lád ból szár ma zott, ma gát pe dig
ke re sõ nek aposzt ro fál ta. Ar ra a kér dés re, hogy mi ért jöt -
tek az evan gé li kus lel ké szi hi va tal ba, na gyon ha tá ro zott

vá la szuk volt: a fi a tal em ber ko ráb ban részt vett egy ka to -
li kus es kü võn, s an nak a li tur gi á já val nem tu dott azo no -
sul ni. Hos  szú be szél ge tés so ro zat ala kult ki. Õk ma guk
igé nyel ték a he ten kén ti ta lál ko zást, s nagy örö münk re a
temp lom ban is egy re sû rûb ben meg je len tek. A fi a tal em -
bert az iz gat ta a leg job ban, hogy mit kell mon da ni az
evan gé li kus es kü või li tur gi á ban, a prob lé má ja mi att a li -
tur gi á val na gyon rész le te sen fog lal koz tunk. Az es kü szö -
ve gé vel kü lön fog lal koz tunk. Ele me i re szed te, meg pró bál -
ta min den ap ró rész le tét meg ér te ni, s az tán meg fo gal maz -

Téma Súlypontok
A serdülõkor – ami döntõ a férfi vé és 
nõvé válásban

Hol van a határ? Élmények kudarcok nélkül, vagy görcsök örömtelenül?

Intimitás erotika nélkül – ami 
elõfeltétele az erotikus intimitásnak

Az oldott önátadás feltételei és gyümölcsei: önátadás oldottan, vagy görcsös 
megfelelni és teljesíteni akarás?

Egyedül a tükör elõtt, és együtt a másik 
tükre elõtt

Énkép és testkép – összefüggenek-e?
Hogyan látom a saját testemet?
Hogyan látom az õ testét?

Intim – erotikus, szexuális életünk 
„árnyékjelenségei” – bizalmas 
megvilágosításban

Valóban nincs idõnk egymásra?
Valóban eltávolodtunk már egymástól? Se izgalom, se orgazmus?

Isten elõtti felelõs családtervezés A családtervezés hétköznapi kínjai vagy lehetõsége: a fogamzásgátlás. 
Hogyan? Miért? Egyedül vagy együtt?



ta a „sa ját es kü szö ve gét” is, vé gül hos  szas elem zés után
el ju tott ar ra, hogy az Agen dá ban sze rep lõ es kü min dent
tar tal maz, ami fon tos, és meg fe le lõ a lo gi kai sor rend je is.
A fi a tal pár most is (3 éve) rend sze re sen jár a temp lom ba,
s a fi a tal as  szony se gít sé get is vál lalt egy gyü le ke ze ti szol -
gá lat ban.

Tisz ta ka to li ku sok

Az el múlt év sta tisz ti ká ja sze rint temp lo munk ban több
volt a „tisz ta ka to li kus” há zas ság kö tés, mint a tisz ta
evan gé li kus. En nek két oka van. Az egyik oka a ka to li kus
egy ház fe gye lem ben ke re sen dõ. Szent sé gi há zas ság csak
olya nok nak szol gál tat ha tó ki, akik a ka to li kus fel té tel -
rend szer nek meg fe lel nek. Sok eset ben ta pasz tal juk, hogy
az evan gé li kus ha tá ro zott ság és nyi tott ság ál tal meg nyer -
he tõk em be rek. A má sik ok az elõ zõ bõl kö vet ke zik: egyik
fél el vált, ezért ka to li kus temp lom ban nem es küd het. So -
ha nem zár kó zom el az el vál tak kal tör té nõ lel ki pász to ri
be szél ge tés tõl, s a szol gá la tot is rend sze rint vál la lom. Ter -
mé sze te sen ezek ben az ese tek ben sok kal ala po sabb elõ ké -
szü let re van szük ség, de az sem rit ka, hogy a fel ké szü lést
a fel nõtt kon fir má ció ko ro náz za meg.

Tisz ta „sza bad egy há zi ak”

Ar ra is volt már pél da több ször, hogy neo pro tes táns kis -
kö zös sé gek tag jai ke res tek fel. Ál ta lá ban az egyik mo ti -
vá ció az, hogy ne kik nincs temp lo muk, s a csa lád az es -
kü võt csak a temp lom ban tud ja el kép zel ni. De volt már
ar ra is pél da, hogy a kis kö zös ség „kü lö nös ka riz mák kal”
ren del ke zõ ve ze tõ je nem tar tot ta „Is ten tõl va ló nak” a
kap cso la tot, vagy a kis kö zös ség erõn fe lü li szol gá la tot
kö ve telt meg a tag ja i tól. Több olyan há zas pár ral tart juk
a kap cso la tot, akik így az evan gé li kus gyü le ke zet ben ta -
lál tak új ott hon ra, s kér ték gyer me ke ik ke resz te lé sét. De
ar ra is van pél da, hogy va la ki a gyü le ke ze tünk szol gá ló
tag ja lett. Ezek az ese tek is mu tat ják, hogy az el uta sí tás
hi ba, mi több, bûn len ne, a nyi tott ság, a test vé ri be fo ga -
dás pe dig ál dás sá lesz az egész gyü le ke zet nek. A je gyes -
ok ta tás so rán ezek ben az ese tek ben nem csak a lel ki,
sze mé lyes kér dé sek re kel lett ki tér ni, ha nem a gyü le ke ze -
tünk éle tét és sok ré tû szol gá la tát kel lett von zó mó don
be mu tat ni.

El vál tak es ke té se

Egy ér de kes pél da: a re for má tus temp lom ban kö tött el -
sõ há zas ság fel bon tá sa után a fér fi egy ka to li kus ha ja -
don nal ke rült kap cso lat ba. A tra di ci o ná lis ka to li kus csa -
lád tag ja elõ ször a plé bá no su kat ke res te fel. Egy ház jo gi -
lag ér tel mez ték a hely ze tet. A ka to li kus egy ház jog kü -

lönb sé get tesz a szent sé gi és az ér vé nyes há zas ság kö -
zött. Az ér vé nyes há zas ság fel bon tá sá nál azon ban
ugyan azt a jo gi fo lya ma tot kell vé gig jár ni az el vált fe -
lek nek, mint a szent sé gi há zas ság fel bon tá sá nál. A több
éve el vált fér fi ért he tõ mó don ezt nem kí ván ta vé gig ját -
sza ni – új ra be von va az el sõ fe le sé gét és az el sõ es kü või
ta nú kat. Így ka to li kus rész rõl meg hi ú sult a temp lo mi
es kü võ. A szol gá la tot a ka to li kus kol lé ga nem vál lal ta
el. Ezért je lent kez tek ná lunk. A fel ké szí tés so rán – ami -
kor a szü le tendõ gyer me kek re te re lõ dött a szó – a meny -
as  szony kön  nyek kö zött fa kadt ki: én és csa lá dom olyan
ak tí vak vol tunk a ka to li kus gyü le ke zet ben, s most csak
azt mond ha tom, hogy az el múlt idõ szak ban men  nyi po -
font kap tam a ka to li kus egy ház tól…. Sza vai ar ra utal -
tak, hogy sze ret né, ha evan gé li u mi lel kü le tû kö zös ség -
hez tar toz ná nak majd a gyer me kei. Tu dom, hogy ez a
„dac” ke vés az üd vös ség hez. De ha a kü lön le ges élet -
hely ze tek ben lé võ ket nem fo gad juk krisz tu si nyi tott ság -
gal, ak kor a kül de té sünk höz és szol gá lat ra kül dõ
Urunk hoz le szünk hût le nek.

Fel kí nált ma gán gyó nás

A be szél ge tés so rán né ha egé szen fur csa, „sza bály ta lan”
élet utak raj zo lód nak ki. Az el vál tak ese té ben sok az el -
var rat lan szál, a fel nem dol go zott lel ki prob lé ma. Ezért
van nak olyan hely ze tek, ami kor fel kí ná lom a sze mé lyes
gyó nás le he tõ sé gét. Azt ta pasz ta lom, hogy egy re töb ben
él nek ez zel a le he tõ ség gel. Ez azt je len ti, hogy a gyó nás -
ra négy szem közt ke rül sor. Nemcsak a lel ki pász to ri ti tok
meg õr zé sé re hí vom fel a fi gyel met, ha nem ar ra is, hogy
ha olyan ter het hor da nak a szí vük ben, ame lyet még tár -
suk nak sem val lot tak meg, azt is le te he tik. Nem hi szem,
hogy a há zas tár sak nak tár suk elõ éle té rõl min dent tud ni
kell. Ez ter mé sze te sen csak ab ban a hely zet ben igaz,
hogy ha az nem be fo lyá sol ja kö zös sé gü ket, s azt Is ten
elõtt is el ren dez ték. A ma gán gyó nás több, mint egy négy -
szem köz ti be szél ge tés. A be szél ge tést kö ve tõ en a temp -
lom ba is be me gyünk, s ott hir de tem a fel ol do zást, sze mé -
lyes ál dás sal, kéz rá té tel lel.

Új ra in du lás és el in du lás

Né hány hó nap ja je lent ke zett es kü võ re egy pár. A meny -
asszony so ká ig egy evan gé li kus gyü le ke zet nek volt az ak -
tív tag ja. Az tán be kö vet ke zett a lá za dás. El sza kadt a gyü -
le ke zet tõl, s el sza kadt a csa lád tól is. Azt érez te, hogy kö -
rü löt te min den kép mu ta tó. A jö ven dõ be li jé vel in ter ne tes
úton is mer ke dett meg, aki for ma i lag ka to li kus. S az es kü -
võ ter vez ge té se köz ben éledt fel ben nük az igény ar ra,
hogy a csa lád hoz is és a gyü le ke zet hez is kö ze led ni kel le -
ne. A csa lád bi zo nyult ne he zebb fa lat nak, mert a part nert
a ro ko nok „ran gon alu li nak” vél ték, s mi vel a lak he lyük -
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A 85 éves püs pök-pro fes  szor szor gal mas fá ra do zá sá nak
ma gas szín vo na lú ered mé nye jelent meg a kö zel múlt ban.
Dr. Nagy Gyu la 160 ol da las Dog ma ti ká já nak II/1-s kö te te
azo nos kül sõ vel és ugyan olyan igé nyes bel sõ tar ta lom mal
je lent meg, mint mun ká já nak el sõ kö te te. A nyolc pa ra gra -
fus ba sû rí tett ha mar tio ló gia (A bûn ron tá sa Is ten te rem -
tett vi lá gá ban) va ló já ban négy té mát dol goz fel: a) a bûn
ere de te, b) a szol gai aka rat, c) a te o di ce ai kér dés, d) sa ta -
no ló gia – az em ber fö löt ti sze mé lyes Go nosz kér dé se.

Re cen zi ónk ban ve gyük sor ra az em lí tett négy kér dés -
kört.

a) A bûn ere de te. A szer zõ is mer te ti a ha gyo má nyos
evan gé li kus ta ní tást az em ber te rem tés be li ál la po tá ról a
Szent írás ta nú ság té te le alap ján. Az Is ten kép má sá ra te -
rem tett em ber és a Te rem tõ kö zött har mo ni kus kap cso lat
állt fenn, me lyet Lu ther a gyer me ki ár tat lan ság (pu e ri lis
in no cen tia) ki fe je zés sel jel le mez. A bûn ron tá sa az Is ten -
tõl va ló el sza ka dás té nyé ben je lent ke zik. Ezt a fi lo zó fia
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höz leg kö ze lebb lé võ evan gé li kus gyü le ke zet a mi énk,
ezért ná lunk je lent kez tek. A fér fi ke vés sza vú, ne he zen
meg szó la ló em ber. Még az adat fel vé tel nél is in kább a tár -
sa be szélt. Az el sõ há rom be szél ge tés so rán alig szó lalt
meg. Egy mo ni tor elõtt job ban ér zi ma gát, mint em be rek
kö zött. A ne gye dik al ka lom mal az el sõ kér dést kö ve tõ en õ
kez dett be le: „Most én kez dem!” – szólt, s én a cso dál ko -
zá so mat nem rej tet tem vé ka alá. Ami kor be fe jez tük a be -
szél ge tést, s már a bú csúz ko dás nál tar tot tunk, a ma ga fé -
lénk sé gé vel új ra meg szó lalt: „Len ne egy kér dé sem. Azt
sze ret ném tud ni, ho gyan le het a lel ki dol gok ban elõ re ha -
lad ni. Ho gyan le het hin ni?” S még né hány mon dat ban
igye ke zett ki fej te ni, hogy õt an  nyi ra meg érin tet ték a be -
szél ge té sek, hogy azt ke re si, mi ként nyíl hat meg elõt te a
hit út ja. Azt mon da nom sem kell, hogy ezt a kér dést újabb
egy órás be szél ge tés kö vet te. (Az óta is sok imád sá gom ban
gon do lok rá.)

Én még ezen so ha sem gon dol kod tam!

Egy év vel ez elõtt je lent ke zett egy fi a tal pár. A gyü le ke ze -
tünk höz tar to zó fi a tal em ber rep re zen ta tív, ko runk di vat já -
nak meg fe le lõ, nõ i es sé gé ben tö ké le tes meny as  szo nyá val
je lent meg az el sõ be szél ge té sen. A má so dik be szél ge tés re
a fér fi köz le ke dé si ne héz sé gek mi att nem ér ke zett meg. A
meny as  szon  nyal kezd tem el be szél get ni. Bol dog ság, hû -
ség, sze re tet, lel ki kin csek, bel sõ ér té kek kér dé se ke rült
elõ. „Én még ezen so ha sem gon dol kod tam!” – volt az új ra
és új ra vis  sza té rõ vá lasz.

Jó len ne „happy end”-del le ír ni ezt a tör té ne tet, de egye -
lõ re nem tu dom. Ami mi att meg em lí tem, az csu pán az,
hogy ér zé kel tes sem, oly kor nagy szel le mi-lel ki üres ség gel
ta lál ko zunk, s nem min den be szél ge tés si ke res.

TER VEK

Ta pasz ta la tunk sze rint az es kü võ után töb ben el tûn né nek
a „nagy vá ros ren ge te gé ben”, ezért fon tos nak érez zük azt
is, hogy a Fé szek ra kók kö re bõ vül jön, s ne csak a je gyes -
ok ta tás sal kap cso la tos kér dé sek ke rül je nek elõ a be szél ge -
té sek ben. Szep tem ber tõl in dul be a Ka pu el ne ve zé sû al kal -
munk, amely re ki mon dot tan azo kat a fi a ta lo kat hív nánk,
akik nek a gyü le ke ze ti élet ben nincs gya kor la tuk. S a Ka -
pu olyan rend sze rû al ka lom so ro zat len ne, amely bõl egy
év után va la me lyik mû kö dõ kö zös ség be kap cso lód hat ná -
nak be a részt ve võk.

A kö vet ke zõ mun ka év ben sze ret nénk egy olyan hét vé -
gét szer vez ni, ami kor a fi a tal há za sok kal len nénk együtt.
Ezt el sõ sor ban azért tart juk fon tos nak, hogy az es kü võ
utá ni idõ ben is ele ven ma rad jon a kap cso la tunk a fi a ta -
lok kal. De fon tos nak érez zük azt az in ten zív lel ki mun kát
és kö zös ség épí tést is, ame lyet egy ilyen gyü le ke ze ti hét vé -
ge biz to sít. Az el gon do lá sunk az, hogy az es kü võ re je lent -
ke zõ pá rok ele ve kéz hez kap nák a meg ha tá ro zott idõ pont -
ra meg hir de tett gyü le ke ze ti hét vé ge meg hí vó ját és té má -
ját, és a gyü le ke ze tünk ben ak tív há zas pá rok be vo ná sá val
ál lí ta nánk ös  sze a prog ra mot.

ZÁR SZÓ

Hi szem és val lom, hogy Is ten Szent lel ke te remt hi tet. Azt
is hi szem, hogy nem a mód sze rek és az em be ri szer ve zés
te remt egy há zat, krisz tu si kö zös sé get. Ezért a je gyes ok ta -
tás köz ben és az es kü võ után sem fe led kez he tünk meg a
há zas ság ban élõ kért va ló kö nyör gés rõl. Így ha nem is
nagy cso dák nak, de biz ta tó je lek nek le he tünk ta núi, hogy
nö ve ke dést ad va mun kál ko dik az Is ten.

SZE BIK IM RE

Hit is me ret fel sõ fo kon
Nagy Gyu la nyu gal ma zott püs pök Dog ma ti ká já nak II. ré sze



kü lön bö zõ kép vi se lõi vagy el fo gad ják, vagy ta gad ják,
eset leg a kér dést meg ke rü lik. Bár Al bert Ca mus el is me ri,
hogy ez a vi lág „ha lá lo san be teg az er köl csi ros  sz pes ti se
mi att, de he ro i kus ni hi liz mu sa le gyõz he ti az em be ri lét
kín zó kam rá i nak szen ve dé se it.”1 Ez zel az ir re á lis ál lí tás sal
szem ben a ke resz tény teo ló gia va lós fel is me ré sét, amely
az Is ten tõl va ló el sza ka dás té nyé vel, a ve le va ló szem be -
for du lás sal sej te ti a bûn ere de tét, a Szent írás ki nyi lat koz -
ta tá sa alap ján nem le het két ség be von ni. Alig ha le het nap -
ja ink ban meg ke rül ni a til li chi ér tel me zést, amely az em ber
te rem té sé nek vé gét és az el bu kás kez de tét együtt ér tel me -
zi, egy más mel lé he lye zi, de nem hagy két sé get afe lõl,
hogy „az em ber alap ja az is te ni élet ben van, de nem ma -
radt meg az ala pon be lül.”2 Kü lön kér dés kör a bûn át örök -
lõ dé sé nek té má ja, ame lyet a mély lé lek tan fel is me ré sei ki -
emel nek az avult egy há zi dog mák do bo zá ból, mi vel ered -
mé nye ik gyak ran egy be es nek a Szent írás ki je len té sé vel.

Is ten tör vé nye szem ben áll a bûn té nyé vel. Azért aján -
dé koz ta a Te rem tõ, hogy az em ber el iga zod jék a jó és
rossz, az igaz és ha mis szövevényes vi lá gá ban. Mél tán ír -
ja Lu ther: Mi tart ja vis  sza a med vét, hogy min dent fel ne
fal jon? A ket rec, a rá csok. Ez a tör vény egyik fel ada ta is.
Ugyan ak kor a tör vény tük röt tart elénk, hogy ön ma gunk
is me re tét elõ se gít se, és Krisz tus hoz ve ze tõ Mes ter ré vál -
jon. A tör vény har ma dik hasz ná la ta (ter ti us us us leg is)
so kat vi ta tott kér dé sé ben ma Me lancht hon ál lás pont ja
mint ha na gyobb el fo ga dott ság nak ör ven de ne. Esze rint az
új élet ben já ró, de új ra meg új ra kön  nyen vis  sza esõ em ber -
nek is szük sé ge van a tör vény szi go rá ra.

b) A szol gai aka rat. A ré gi Eras mus-Lu ther vi ta a sza -
bad és a szol gai aka rat ról nap ja in kig élõ dis pu ta tár gya. A
re ne szánsz szel le mi lég kö ré ben élõ Eras mus na gyobb
hatást gya ko rolt a fi lo zó fia te rü le tén a ké sõb bi fel vi lá go -
so dás áram la tá ba ke rült teo ló gu sok és vi lá gi tu dó sok gon -
dol ko dá sá ra, mint a mé lyeb ben lá tó, a ke gye lem re utalt -
ság ál la po tát a szol gai aka rat (ser vum ar bit ri um) fel is me -
ré sé vel és pá li ta ní tá sá val (Rm 7,18–19) meg erõ sí te ni kí -
vá nó re for má tor. Az Ágos tai Hit val lás ál lás fog la lá sa ma is
irány mu ta tó: „Az em be ri aka rat nak van an  nyi sza bad sá -
ga, hogy be csü le tes vi lá gi éle tet tud jon foly tat ni és vá lasz -
ta ni tud jon olyan dol gok kö zül, ame lyek az ér te lem ha tás -
kö ré be tar toz nak. De ar ra nincs ere je, hogy a Szent lé lek
nél kül meg va ló sít sa az Is ten szí ne elõtt ér vé nyes vagy
más kép pen lel ki igaz sá got.”3

A He i del ber gi Ká té ha son ló an ír: „Az em be ri ér te lem
meg ho má lyo sult, az aka rat pe dig, amely sza bad volt, szol -
gai aka rat tá lett, és pe dig a bûn nek szol gá ló aka rat tá.”4

Til lich azt ír ja, hogy az em be ri aka rat rab sá ga egye te -
mes tény. Az em ber kép te len ki tör ni el ide ge ne dé sé bõl – ez

az aka ra ti rab ság. Bár vé ges sza bad sá ga ha tal mas, az em -
ber kép te len új ra egye sül ni Is ten nel… Az em ber Is ten nel
va ló kap cso la tá ban sem mit sem te het Is ten nél kül.5

A püs pök szer zõ mél tán fe je zi be köny vé ben ezt a kér -
dést az 1999. ok tó ber 31-én alá írt Kö zös nyi lat ko zat tal,
ame lyet a ró mai ka to li kus és az evan gé li kus egy ház
együt te sen írt alá Augs burg ban a meg iga zu lás tár gyá ban.
A meg iga zu lás köz pon ti hit té te le nem csak je len tõs kö ze le -
dést meg erõ sí tõ té nye zõ vé vált, ha nem a kon szen zus
alap ve tõ hit vi ták ra tett be fe je zõ pon tot. Bár ko ránt sem ol -
dó dott meg a két egy há zat el vá lasz tó teo ló gi ai kér dé sek
mind egyi ke, de a szán dék an nak ke re sé sé re, ami egy be -
kap csol ben nün ket, fel erõ sö dött. Jó re mény ség gel né zünk
elõ re. Az egy más hoz kö ze le dés és egy más meg ér té sé nek
fo lya ma ta vis  sza for dít ha tat lan.

c) A te o di ce ai kér dés. A so kat ol va sott s ta pasz talt pro -
fes  szor ala po san igyek szik át te kin te ni ezt a bel sõ alá zat ra
kész te tõ teo ló gi ai kér dést. Nincs kö zöt tünk sen ki, aki ben
ne me rül né nek fel kér dé sek: mi ért en ge di meg Is ten a há -
bo rút? Mi ért ma rad sok szor a go nosztett bün te tés nél kül?
Mi ért fe je zi be föl di éle tét az egyik em ber idõ elõtt, a má sik
ké sõ vén sé gé ben? Mi ért ada tik az egyik nek rend kí vü li ké -
pes ség, a má sik nak az élet hez szük sé ges lel ki erõ is hi ány -
zik? A sort foly tat hat nánk. Ma ga Jé zus is ví vó dik e kér dés -
sel: Atyám, ha le het sé ges, múl jék el tõ lem e ke se rû po hár,
de le gyen meg a te szent aka ra tod. Vall juk meg, so kak szá -
má ra az Is ten hez kö ze le dés aka dá lya ép pen e meg vá la szol -
ha tat lan kér dé sek ir ra ci o na li tá sá val ma gya ráz ha tó.

Nem Is ten szo rul vé de lem re a vi lág és a tör té ne lem fáj -
dal mas ese mé nyei, az egyén és a né pek, nem ze tek bû ne
mi att. Az em ber kü lön ben sincs ab ban a po zí ci ó ban, hogy
Is tent vá dol hat ná vagy fe le lõs ség re von hat ná. Hi szen
min dent ne ki kö szön het, s min dent tõ le ka pott. A könyv
tu dós író ja mél tán kü lön böz te ti meg egy más tól az em ber
ál tal el kö ve tett go nosz cse le ke de te ket és az is me ret len ere -
de tû ros  szat, a ter mé sze ti ka taszt ró fá kat és a tör té nel mi
föld ren gé se ket. Két ség kí vül igaz az a ta pasz ta lat is, hogy
Is ten gyak ran a fáj dal ma sat és a ros  szat is fel hasz nál ja hi -
tünk erõ sí té sé re vagy ép pen pró ba té tel ként. (Ezért is ki ált
egyik ver sé ben az er dé lyi köl tõ, Re mé nyik Sán dor: Ne pró -
bálj – Is te nem! Míg Tóth Ár pád így vall: „Pró bá id ál dott ol -
tó ké se ben nem Té ged szol gál, mert míg szí vem be metsz,
Új szép sé get te rem ni se bez en gem.”)

Amíg tart a ma, ad dig a „meg õr zõ ke gye lem” esély az Is -
ten hez té rés re, amíg a szív utol sót nem dob ban, esély van
Is ten egyet len vá la szá nak, a gol go tai ke reszt nek az el fo ga -
dá sá ra. Hi szen a te o di cea va la men  nyi kér dé sé re a fe le le tet
Is ten a min den em ber re ki ter je dõ meg vál tás té nyé ben jut tat -
ja ki fe je zés re. Le het, hogy kü lön bö zõ uta kon ju tunk el a hit -
re, Is ten kö ze lé be, de a vég sõ cél a ve le va ló kö zös ség meg -
aján dé ko zott sá ga, s ezt min den ki nek fel kí nál ja. Ugyan ak -
kor csen de sen meg kell val la nunk, hogy teo ló gu sok ként is
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nem a nagy és ha tal mas Is ten tit kos ta ná cso sai va gyunk,
akik min den tit kot és tu do mányt is mer nénk, ha nem csak
alá za tos szol gái, akik ku tat juk a ki je len tés tit ka it. Ezt köny -
vünk szer zõ je is a tõ le is mert alá za tos ság gal ar ti ku lál ja.

d) Az em ber fe let ti sze mé lyes Go nosz kér dé se. Min dig is so -
ka kat iz ga lom ban tar tott a Go nosz ere de te, lét re jöt te. A lá -
za dó, bu kott an gyal kép ze té tõl a kü lön fé le ál la tok for má já -
ban meg je le ní tett Sá tán szent írá si ala pot nél kü lö zõ ké pé ig
sok fan tá zia szül te gon do lat ter jedt el a val lá sos és Is tent
ke vés bé ke re sõ em be rek kö zött. Jé zus sza va sze rint: Em ber -
gyil kos volt kez det tõl fog va, és nem állt meg az igaz ság ban,
mert nincs ben ne igaz ság. Ami kor a ha zug sá got szól ja, a
ma gá é ból szól, mert ha zug, és a ha zug ság aty ja. (Jn 8,44)

Ér de mes idéz ni Barth sa já tos fel fo gá sát: sze rin te Is ten a
Go nosz fe lett a te rem tés kor meg ve tés sel el ment.6

Til lich na gyon át té te le sen be szél a go nosz ról, ami kor
Dog ma ti ká já ban Krisz tus ré sze se dé se a lé te zés tra gi kus
ele mé ben cí mû fe je zet ben7 fej te ge ti fi lo zo fi kus mó don a lét
jel lem zõ it az el ide ge ne dés, a te rem tés és a rom bo lás fe -
szült sé gei kö zött.

Az a Jé zus, aki ma ga is meg kí sér te tett – hoz zánk ha son -
ló an –, tud gyõz ni min den go nosz csá bí tás, a Go nosz csel -
ve té se fö lött. Ami kor az em ber ne héz hely ze tek be sod ró -
dik, vagy vég ze tes dön té se kö vet kez té ben oda jut, ki vált sá -
ga, hogy a Go nosz nál erõ sebb hez for dul jon, tõ le kér jen

erõt, bá tor sá got és bi zal mat az Is ten mel lett va ló meg ma -
ra dás hoz.

A könyv tu dós szer zõ je is ez zel a sze mé lyes val lo más sal
fe je zi be Dog ma ti ká já nak II/1-s kö te tét, ami kor idé zi Lu -
ther evan gé li kus him nus  szá lett éne ké nek két utol só vers -
sza kát. Bár a Go nosz tom bol hat va dul, mi énk ma rad az
Or szág, mi énk ma rad a men  ny örök re.

Nagy Gyu la püs pök-pro fes  szor köny ve – jól le het ne héz
teo ló gi ai kér dé se ket tár gyal – vi lá gos ok fej té sû, lo gi kus ér -
vek kel gyõ zi meg ol va só ját a tév utak jár ha tat lan sá gá ról,
ala pos fi lo zó fi ai tá jé ko zott ság ról tesz ta nú sá got, még is ol -
vas má nyos. Konf ron tál a 20. szá zad li be rá lis teo ló gi ai fel fo -
gá sá val épp úgy, mint az egy kor idõ sze rû mar xis ta fi lo zó fi á -
val. Bib li kus meg ala po zott ság gal ér vel né ze tei iga za mel lett.
Se gít sé gül hív ja kor társ teo ló gu sok vé le mé nyét, de bát ran il -
le ti kri ti ká val még a leg ne ve sebb pro fes  szo ro kat is. Ha tá ro -
zott evan gé li kus ál lás pon tot kép vi sel, de min dig nyi tott a
más fe le ke ze tû né ze tek ér té ke lé sé re és fel is me ré se ik igen lé -
sé re, ha a Szent írás ból me rít kez nek. Krisz tus-köz pon tú és
szentíráscent ri kus. Jó zan és hit re bá to rí tó. Gon do lat éb resz tõ
és vi tá ra ser ken tõ. Be szél ge tés té má já vá te szi hitün ket, s így
mé lyí ti Is ten irán ti bi zal mun kat a min den na pok küz del me
so rán. Szív bõl aján lom min den szol ga tár sam nak, hogy dog -
ma ti kai is me re te it fel fris sít se, el mé lyít se. Ugyan ilyen jó lé -
lek kel vá sá rol hat juk aján dék ba fel ügye lõk nek, pres bi te rek -
nek, akik egy há zunk ta ní tá sa után ér dek lõd nek és hit is me -
re tük ben gaz da god ni kí ván nak.

Kö szön jük a köny ve it író idõs szer zõ nek fi a ta lo kat meg -
szé gye ní tõ szor gal mát és egy ház sze re te tét. Kí sér je Urunk
ál dá sa éle tét és a most meg je lent kö te tet.
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 18. VA SÁR NAP
• 1Jn 3,(18)19–24

Né hány fon to sabb szó, il let ve ki fe je zés ma gya rá za ta:
peiqw – le csil la pít, meg sze lí dít, meg nyug tat, (meg gyõz).
peivsomen th;n kardivan hJmwnÖ – meg nyug tat juk a szí vün -

ket, csil la pít juk a szí vün ket. Is me rõs ér zés mind annyi unk
szá má ra az, ami kor he ve seb ben ver a szí vünk, de az is,
ami kor nyug ta la ní tó gon do la tok re meg te tik meg a ben -
sõn ket. Lel ki is me ret-fur da lás ként köze lít he tõ meg ez az
ér zés leg in kább. Eb ben az ál la pot ban nem le het so ká ig
len ni.

ajlhqeia – igaz ság; az Úr Jé zus ön ma gá ról szól va mond -
ja, hogy õ az igaz ság (Jn 14,6).

ejk thÖ" ajlhqeiva" ejsmevn – az igaz ság ból va lók va gyunk.
Azt je len ti te hát, hogy Jé zus Krisz tus ból va lók va gyunk,
õbe lõ le szár ma zunk. Nem egy faj ta tény sze rû ség rõl, a va -
ló ság gal va ló egye zés rõl van szó, ha nem Jé zus Krisz tus -
ról, aki ön ma ga a mi igaz sá gunk.

ginwvskw – is mer, tud, is me re te van va la mi rõl.
kataginwvskw – pe jo ra tív jel le gû ige kö tõ vel áll az is mer -

ni szó, az el is me rés el len té te ként je le nik meg: ki fo gá sol,
el ítél, kár hoz tat. Oly kor olyan ha tal mas ön vá dunk is le -
het, hogy a kár ho za tot, a tel jes meg ítél te tést is el hi te ti ve -
lünk a szí vünk.

Két le he tõ sé get mu tat fel az ige sza kasz, ami ko moly teo -
ló gi ai prob lé mát rejt. Van, ami kor el ítél a szív, s van, ami kor
nem. Ho gyan le het sé ges ez utób bi, ami kor bû nös az em ber,
a leg tisz tes sé ge sebb éle tû is? S va jon mi tesz ké pes sé ben -
nün ket ar ra, hogy ne vá dol jon a szí vünk, ne ítél jen meg? A
tet te ink? A tör vényt be töl tõ ma ga tar tás, tisz ta élet? Van
egy ál ta lán olyan hely zet, ami kor tel jes mér ték ben tisz ta lel -
ki is me ret tel áll ha tunk meg Is ten elõtt, s azt mond hat juk,
sem mit sem mu lasz tot tunk, sem mit sem vé tet tünk? Já nos
sze rint van olyan ál la pot, ami kor nem ítél el a szí vünk,
hszen ez az elõz mé nye, illetve fel té te le a hit tel szó ló imád -
ság nak. Sõt, úgy tû nik, hogy Is ten ke gyel mes be avat ko -
zásán túl he lyes élet fo lya ta tá sunk is meg ad hat ja a szív
nyu gal mát. (A ne ki tet szõ ket cse le ked jük: 22 v.) Még sincs

el len tét, bár úgy tû nik, dog ma ti kai ne héz ség gel ál lunk
szem ben. Mint ha két em ber áll na elõt tünk, aki ket is mer ve
a lel ki pász tor tol lat ra gad. Az egyi ket el íté li a szí ve, a má si -
kat nem. Ta lán át hi dal ha tó ez az zal, hogy az egyik hit ben
va ló éle tet foly  tat és az Úr tól ka pott lé lek kel pró bál Is ten nek
tet szõ en cse le ked ni, a má si kat vi szont szün te len vá dol ja a
lel ki is me re te, mert még nem is mer te meg a ke gyel mes Is -
tent. Más ként vá dol a szív, ha még nem is mer jük az Úr Jé -
zust, és ha már meg is mer tük hoz zánk va ló ir gal mas sze re -
te tét. (Vö. Ve ö re ös Im re: Já nos le ve lei. 208–209.o.)

Ajgaphtoiv – sze ret te im, ked ve se im. A szó hasz ná lat ból
ki tû nik, hogy a szö veg lel ki pász to ri cél zat tal író dott. Más
he lyen, például a 18. vers ben is a „gyer me ke im” meg szó -
lí tás sal él. Az egész le vé len ér zõ dik, men  nyi re át hat ja az
is te ni sze re tet Já nost, s ez zel ne vel, biz tat.

oJ qeo;" ... ginwvskei pavnta – Is ten min dent is mer, min -
dent tud: az ös  szest, va la men  nyit, a tel je set is me ri. Ez
nem csupán egy sze rû teo ló gi ai meg ál la pí tás. Így még nem
je len te ne a szö veg ös  sze füg gés ben bá to rí tó tényt, ami vel a
lel ki pász tor nyug tat ni tud ná gyü le ke ze tét, vagy mi a szí -
vün ket. Tel jes, ma ra dék ta lan tu dás ez, amit mi nem tu -
dunk sem jel le mez ni, sem meg ér te ni, de meg köze lí te ni
sem. Urunk elõtt nem csak éle tünk ne ga tív ré sze i nek,
mély sé ge i nek ös  szes ap ró moz za na ta tu dott, ha nem min -
dent tud, ami ment sé günk re le het.

parrhsiva – bi za lom, ör ven de zõ nyi tott ság, a hit szi no -
ni má ja, a né met for dí tás itt a Zu ver sicht szót hasz nál ja.

parrhsivan e[comen pro;" to;n qeovn – bi zo dal mas hit tel
le he tünk Is ten elõtt. Nyíl tan meg áll ha tunk Urunk elõtt,
sem mit sem kell, és nem is le het ta kar gat ni elõ le. Ez nem
a fáj dal mas le lep le zés utá ni kí nos pil la nat, ha nem egy
öröm te li, ben sõ sé ges vi szony ál la po ta, ami kor szí ve sen
nyí lunk meg és öröm mel tár juk ki a szí vün ket. Ez az alap -
ál lás a leg ked ve zõbb imád sá ga ink meg for má lá sá ra. Eb ben
a bi zal mas lég kör ben és rá ha gyat ko zás ban me rész és
mély rõl jö võ vá gya ink is oda ke rül nek az Úr elé. Ugyan ak -
kor már ele ve tud juk, hogy õ ré gen meg hall ga tott, csak is
ránk fi gyelt, és is me ri a ben nünk lé võ in dí té kot is. Az a bi -
za lom jár hat át, hogy õ a leg jobb meg ol dást is tud ja és a
leg tö ké le te sebb utat akar ja elénk ad ni.
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hJ ejntolh; aujtouÖ – az õ pa ran csa. Egy ér tel mû en nem
egyes pa ran cso la tok ra vagy bi zo nyos er köl csi sza bá lyok ra
utal, ha nem a Tíz pa ran cso lat ra úgy, aho gyan az Úr Jé zus
a nagy pa ran cso lat ban szá munk ra meg hagy ta: hig  gyünk
ben ne és sze res sük egy mást! Nem le het csak az egyi ket
meg él ni, ahogy a gyü mölcs és a fa ös  sze tar toz nak. Aki a
test vé rét nem sze re ti, akit lát, nem sze ret he ti Is tent, akit
nem lát (1Jn 4,20).

Váz lat ter ve zet – az ige hir de tés fe lé

1. A Krisz tus hoz tar to zás is mér ve a cse lek võ sze re tet
2. A Krisz tus hoz tar to zás is mér ve a ke gye lem bõl va ló

élés
3. A Krisz tus hoz tar to zás is mér ve a Lé lek je len lé te
Mit je lent ke resz tény nek len ni? Azt, hogy hit ben élünk

és sze re tet ben szol gá lunk. Egy sze rû és túl evi dens de fi ní -
ció. Még sem egy ér tel mû és nem kön  nyen meg él he tõ.
Mind ket tõ tel jes em bert kí ván ugyan is. Sze resd az Urat, a
te Is te ne det tel jes szí ved bõl, tel jes lel ked bõl, tel jes el méd bõl
és tel jes erõd bõl. (Mk 12,30; 5Móz 6,4–5) A hit cse le ke de -
tek nél kül med dõ és ha lott (Jak 2,20.26). Hol te vé keny a
sze re te tünk, mi re ké pes és med dig nem lan kad? A cse lek -
võ sze re tet, az az a meg élt hit nem szû kít he tõ bi zo nyos
ese tek re, na pok ra és egyé nek re. Mi bõl von ha tó le, hogy az
igaz ság ból, Krisz tus ból va lók va gyunk? Nem az a leg -
szem be tû nõbb, aho gyan élünk, egy más hoz vi szo nyu -
lunk? Ha az zal az irá nyult ság gal tu dunk len ni egy más
felé, ami vel õ van irán tunk. De ha mi, keresztények nem
ér tünk szót egy más sal és hi ány zik be lõ lünk a fel té tel nél -
kü li sze re tet (Lk 10,25kk), ak kor va jon tény leg õhoz zá tar -
to zunk? Nem aka runk fe lej te ni, csak adott em be rek fon to -
sak. Van, akit nem tar tunk ér de mes nek sze re te tünk re.
Oly kor el lus tul va és ön elé gül ten ülünk üd vö zí tõ hi tünk
tu da tá ban. A fe le le tek a szí vünk mé lyén ta lál ha tók.

A zsi dó gon dol ko dás ban a szív nem csak egy szer vünk,
avagy a leg fon to sabb szer vünk, ha nem ér zés vi lá gunk és
egy ben egész lé nyünk köz pont ja. On nan in dul ki az élet,
aho gyan Péld 4,23 is mond ja. Je len eset ben a szív a lel ki -
is me ret tel is szo ros ös  sze füg gés ben áll, amen  nyi ben íté lõ -
ké pes sé gé rõl esik szó. Van, ami kor már nem le het hi vat -
koz nunk ar ra, hogy a szí vünk mé lyén jó em be rek va -
gyunk, ami kor ki áb rán du lunk ma gunk ból. Lao-ce ír ta:
„Aki meg is me ri ön ma gát, az tisz tán lát.” Mi cso da té ve dés!
A mi szí vünk nem ké pes er re, sõt! Aho gyan Zsolt 40,13-ra
re zo nál va Re mé nyik Sán dor ír ja az És a szí vem is el ha -
gyott en gem cí mû ver sé ben: „…Ta po ga tom ma gam. Vad-
ide ge nül ku tat a ke zem A hely kö rül, Hol a szí vem nek len -
ni kel le ne. Nincs, nincs.” A lel ki is me ret nem a leg jobb mû -
szer, mert ma egy he gyet is át ug rik, hol nap pe dig egy va -
kond tú rást sem tud át lép ni. Ezért olyan jó hal la ni, hogy
Is ten na gyobb a mi szí vünk nél, tö re dé kes íté lõ ké pes sé -
günk és ön mar can go lá sunk fe lett áll. A mi ön vizs gá la tunk
el tud ja ér ni a tel jes ki lá tás ta lan sá got és ös  sze ros ka dást,

de a tisz tán lá tást, a re a li tást so ha. Az õ is me re te nél kül
mély de pres  szi ó ba le het ke rül ni, akár még sa ját éle tün ket
is ér ték te len nek ta lál juk. De a mi Urunk el tud ér ni a leg -
na gyobb mély ség ben, és a leg ret te ne te sebb vá dak kö ze pé -
be is le nyúl ér tünk. Ek kor él het jük át az õ meg ma gya ráz -
ha tat lan és cso dá la to san nagy sze re te tét. Ke gyel mét,
amely él tet, fel ráz, újat en ged kez de ni. Az õ ér tünk va ló
sze re te te is cse lek võ: ha lál ba me nõ, meg bo csá tó, fel ol do -
zó, újat adó. Sõt! Új szí vet is ad, ami nem vá dol, ha nem
hit tel, bi za lom mal fo gad ja õt be és já rul elé. Krisz tus hoz
tar toz ni a ke gye lem bõl va ló élést je len ti, a szí vet vin ni õe -
lé és hagy ni, hogy õ ítél je meg, de õ is for mál ja új ra, s tölt -
se be Lel ké vel.

Az a fé lel münk, hogy nem tu dunk meg fe lel ni Urunk el vá -
rá sa i nak, új ra vis  sza esünk, és szé gyen kez nünk kell, mert
nem bi zo nyu lunk gyer me ke i nek, sze ret te i nek. So ka kat ag -
gaszt, hogy so sem le he tünk ma ku lát la nok. Fé lünk, hogy el -
ve szít jük az üd vös sé get. Fé lünk, mert a szí vünk ben fel-fel -
hang zik a szó: nem tudsz jól és elég gé sze ret ni. El ol vas suk
Má té evan gé li u ma 25. fe je ze tét az íté let rõl, és ret teg ve gon -
do lunk ar ra, hogy bal kéz fe lé ál lít majd a ki rály, és kecs kék
le szünk… Fo ko za to san el ural ko dik ben nünk: erõt le nek, al -
kal mat la nok va gyunk. A Krisz tus nál és Krisz tus ban ma ra -
dás tit kát a Lé lek ad ja. A Szent lé lek biz to sít ja a kap cso la tot,
az imád ság ben sõ sé ges vi szo nyát és az öröm mel, há lá san
Is ten tet szé sét ke re sõ ma ga tar tást. A Lel ket kér ni kell, és in -
dul ni az zal, hogy to vább ad juk. El sõ, hogy a Lé le kért ese -
dez zünk, utá na pe dig ma gá tól ter mõ, pa ran cso la to kat
öröm mel meg te võ ke resz té nyek le he tünk! Érez ni fog juk,
hogy pa ran cso la tai nem ne he zek (1Jn 5,3). Ez a Lé lek pe dig
azt is ga ran tál ja, hogy nem bízzuk el magunkat, ami kor ál -
ta la ké pe sek va gyunk a jó cse lek vé sé re.

Lá zár né Skor ka Ka ta lin

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 19. VA SÁR NAP
• Ap Csel 20,32–35

Nyug dí jas ként nyár idõ ben le he tõ sé gem volt szá mos kom -
men tárt át bön gész ni. Pál apos tol bú csú be szé dé nek el sõ
fe lé hez, a 17–31. ver sek hez bõ sé ges és tar tal mas exe gé zist
ta lál tam. Alap igénk hez már min de nütt jó val sze ré nyebb
az „írás tu dók” mon da ni va ló ja.

Exe gé zis

32. vers A tá vo zó apos tol az in té sek után ál dást mond.
Em be ri ke zek re bíz za a gyü le ke ze tet, de Is ten gond vi se -
lé sé ben bí zik. A gyü le ke zet jö võ jét ugyan az az ige hor -
doz za, amely lét re hív ta. A tév ta ní tók és a min de nütt
meg je le nõ ván dor pré di ká to rok za var kel té se kö ze pet te
azért tud bi za ko dó ma rad ni, mert nem ön ma ga ere jé re és
nem a gyü le ke zet ve ze tõ i nek de re kas sá gá ra, jó fel ké -
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szült sé gé re ala poz, ha nem az Úr ra és ke gyel me igé jé re:
ez biz to sít ja a szün te len épü lést és a vég sõ cél hoz va ló
meg ér ke zést. Ezt tet ték a gyü le ke ze tek Pál lal és apos tol -
tár sa i val is (14,26; 15,40). Ez az ige ha tal mas és erõs
(Róm 1,16; 1Kor 1,18.23k; 1Thes  sz 2,13), épít, meg tart
és „örök sé get ad” (Kol 1,12; 3,24; Ef 1,14.18). Az örök -
ség „ju ta lom” a hû ek nek, a hit ben mind vé gig áll ha ta to -
sak nak. A szen tek, a meg szen tel tek azok, akik nek éle té -
ben már lát ha tó Is ten új já te rem tõ mun ká ja (26,18; 1Kor
1,2; 6,11; 1Thes  sz 5,23).

33–34. vers Pál a gyü le ke zet ve ze tõ i nek sa ját pél dá ját
ajánl ja: ne él je nek a gyü le ke zet költ sé gén. Az arany,
ezüst, drá ga ru ha a ke le ti em ber gaz dag sá gát jel zi. Ilye -
ne ket Pál nem kí vánt. Õ a gyü le ke ze tet tel je sen in gyen
szol gál ta. Más hol is szól er rõl (1Kor 4,12; 1Thes  sz 2,9;
2Thes  sz 3,8). Bár ezek bõl ar ra is le het kö vet kez tet ni,
hogy a gyü le ke ze tek nek kell el tar ta nia az evan gé li um hir -
de tõ it, de ma ga nem kí ván eb bõl él ni. Õ min dent fel ál do -
zott az evan gé li um hir de té sé ért. Sõt, ke ze mun ká já val
még mun ka tár sa it is el tar tot ta. Ez zel is alá húz za, hogy a
hel le nis ta böl csel ke dõk kel és ván dor pré di ká to rok kal
szem ben õ nem az em be rek ja va it, ha nem õket ma gu kat
ke re si.

35. vers Az apos tol pél dá já val is ta nít. Ilyen ál do zat -
kész sé get kell a gyü le ke zet tag ja i nak is ta nú sí ta nia. Nem
csu pán az ön zet len „apos tol ko dás ra” adott pél dát, ha nem
ar ra is, ho gyan kell a gyön gé ket se gí te ni. Az ajsqevnhõ je -
lent het be te get, erõt lent, sze gényt, de az ös  sze füg gés ben a
leg jobb a „gyen gék” for dí tás – an nak sok fé le ér tel mé ben.
Olya nok, akik kép te le nek ön ma guk ról gon dot vi sel ni (Ef
4,28; Róm 14,1kk). Hang sú lyoz za a ke mény fá ra do zást és
a se gí tõ sze re te tet egy olyan vi lág ban, amely ben a tes ti
mun kát nem na gyon be csül ték.

Így ér ke zik el ah hoz a jé zu si mon dás hoz, ame lyet az
evan gé li u mok nem õriz tek meg szá munk ra: jobb ad ni,
mint ven ni, vagy aho gyan még for dít ha tó: bol do gabb –
üd vös sé ge sebb – do log ad ni, mint kap ni. Az exe gé ták
több sé ge nem kér dõ je le zi meg a lo gi on va ló di sá gát, de
meg ál la pít ják, hogy nincs iga zá ban pa ra lell je Jé zus nál.
Vö. vi szont Mt 5,24; Lk 6,30: aki kér tõ led, an nak adj,
és Mk 12,44; Lk 19,8–10. Az az Jé zus lel kü le tét és gya -
kor la tát su gá roz za ez a mon dás. Ezen a he lyen Jé zus
igé je iga zi „Sitz im Le ben”. E mon dás sal Pál a gyü le ke -
zet ve ze tõ it kö te le zi hi tük bõl fa ka dó fe le ba rá ti sze re tet -
ál do zat ra. – Az Ótes ta men tum ban Is ten ki nyi lat koz tat -
ja, hogy min den ki igényt tart hat olyan élet re, amely
meg ér dem li az élet ne vet. A sze gé nyek rõl, öz ve gyek rõl,
ár vák ról, szol gák ról eb ben az ér te lem ben gon dos ko dik
(Lev 25,35; De ut 10,18k stb.). Si rák 4,31-ben ol vas suk:
„Nyisd ki a ke ze det, hogy el végy va la mit, s ne csukd
össze, ami kor ada koz nod kel le ne” (rk. ford.). A rab bi nis -
ta iro da lom is bõ ta ní tást ad az ada ko zás ról. – Vé gül ne
sik kad jon el, hogy mi u tán Pál Jé zus sza vá val zár ja be -
szé dét, kö vet ke zik a le bo rul va mon dott, lel ki gon do zá sát
le zá ró imád ság.

Me di tá ció

A ke resz ten Is ten meg bé kélt a vi lág gal. Ez az öröm hír csak
úgy jut el az em be rek hez, ha hir de tik és hit tel el fo gad ják.
Az ige hir de tés ben Is ten cse lek szik. Ez tör tént Efe zus ban
is. Ezért az apos tol most már nem az igét ajánl ja a gyü le -
ke ze tek nek, ha nem for dít va: a ve ze tõ ket, az egy há zat az
Igé nek! „Efe zus ban” jár va rá cso dál koz hat tunk, hogy e
rom ja i ban is cso dá la tos haj da ni po gány vá ros ban mily ha -
tal ma san mun kál ko dott igé jé vel az Is ten.

Az ige és a Szent lé lek ál tal lét re hí vott gyü le ke ze tek
elõtt min dig ne héz és küz del mes út áll, ame lyen min den
el vész, ami nem az igén áll. Az ige szol gái jön nek és men -
nek, a ke gye lem igé je meg ma rad és meg tart nem ze dék rõl
nem ze dék re. Is ten ma ga a kõ szik la (De ut 32,4), Krisz tus
a fun da men tum (4,11–12); a Fel tá ma dott és Élõ, aki
mun kál ko dik, Lel ke ál tal „hív ja, gyûj ti, … meg tart ja” az
egy há zat. Igé je ma gá ban hor doz za ha tal mát, és a vég sõ
cé lig ve zet, ahol a va la mi kor el ve szett bû nö sök a „min -
den szen tek” ko ro ná ját kap ják meg, s mint Is ten gyer me -
kei, örö kö sök lesz nek (Róm 8,17).

Az el vi lá gi a so dás és szek tá so dás ket tõs kí sér té se vé gig -
kí sé ri a gyü le ke ze tek éle tét. Két fron tos harc ban ál lunk
szün te len. Ezért is nél kü löz he tet len az a lel ki pász to ri ma -
ga tar tás, me lyet Pál is gya ko rolt: sze mé lye sen tö rõ dött az
erõt le nek kel, a hit ben gyen gék kel. Sem mi nek nincs olyan
ha tá sa, mint a sze mé lyes pél da adás nak. – Az iga zi sze re -
tet ab ban nyil vá nul meg, hogy nem a fö lös le günk bõl
adunk, ha nem sze mé lyes ál do za tunk áll a se gí tés mö gött.
„Az ál do zat az élet leg nagy sze rûbb mély sé ge.” (Beyer) Hát
nem ezt tet te Urunk és Meg vál tónk?

A „jobb ad ni, mint ven ni” ige nem ál lít ja, hogy az el fo -
ga dás, a ka pás ne le het ne bol do gí tó, üd vös sé ges do log. „A
gyen ge bol do gan gya ko rol hat ja az el fo ga dás mû vé sze tét.”
S nem ez-e mind nyá junk alapma ga tar tá sa Is ten elõtt?
Mink van, amit nem úgy kap tunk? (Vö. Jk 1,17; az Apos -
to li hit val lás I–II. hit ága za tá nak lu the ri ma gya rá za ta; kü -
lön fé le fo gal mi szó tá rak ad ni, ado mány stb. szó cik kei.) Is -
ten mind nyá jun kat ada ko zás ra ta nít. Ab ból, amit õ adott.
A jó ked vû ada ko zót pe dig sze re ti az Is ten. Aki így ad, fel -
ál doz em ber tár sa i ért min dent: „el ve ket (1Kor 9,19kk),
kön  nyû meg él he tést, ké nyel met, füg get len sé get…, gõ gös
au to nó mi át, egész sé get s vé gül ma gát az éle tet is” (Var ga
Zs.). Em be ri mél tó sá gunk, hogy az ada ko zó Is ten „után -
zói” le he tünk.

Mun ká ban

Cso dá la tos hár mas egy ség ben él az egy ház: Is ten, az õ el -
hí vott szol gái és a gyü le ke zet.

Is ten. A lel ki pász tor, a pres bi te rek Is ten atyai ke zé be te -
szik le min dig a gyü le ke ze tet. Ezt tet tem ak tív lel kész ként,
és ezt te szem nyug dí jas ko rom ban is. A meg hall gat ta tás
bi zo nyos sá gá val le gyünk „szó szó lók”! S mi vel sok szor
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mind nyá jan „gyen gék” va gyunk, köl csö nö sen szük sé -
günk van egy más hor do zó imád sá gá ra. S azért is, mi vel
na gyon ne héz sa ját fon tos sá gun kon fe lül emel ked ni, és
még ne he zebb Is ten re bíz ni dol go kat.

Is ten igé jé ben szó lít meg és igé je ál tal cse lek szik. Élõ
Igé je Jé zus Krisz tus, akit ne künk aján dé ko zott az Atya,
hogy bûnt, ha lált le gyõz ve le gyen Urunk és Meg vál tónk.
Ál ta la ala poz ta meg az egy há zat. Ke gyel me esz kö ze i vel,
Szent lel ke aján dé ko zá sá val hív ja lét re és for mál ja a gyü -
le ke ze te ket ben sõ sé ges lel ki kö zös sé gek ké. Eb ben a kö zös -
ség ben él he tünk ál dot tan és ál dá so san. Test vé ri, köl csö -
nös se gít ség nyúj tás ban. Eb ben az egy ség ben Is ten fel -
hasz nál a gyü le ke zet épí té sé ben, gond vi se lõ mun ká já ban.
Akik Jé zus ban egyek, kö zel van nak egy más hoz. Sen ki nek
nem kell egye dül ma rad nia. Finn or szág ban gyü le ke ze tünk
egyik cso port já nak tag jai nem tud tak be szél get ni a test -
vér gyü le ke zet tag ja i val, de át érez ték, hogy Krisz tus ban
egyek, és ra gyo gott a sze mük et tõl a bel sõ öröm tõl. – Egy
nap pal azu tán, hogy egy mat ri cát ra gasz tot tam az au -
tónk ra, el té vedt ide ge nek kér tek se gít sé get tõ lem, mert
meg lát ták a ha lat. Õk is ke resz té nyek vol tak.

El sõ sor ban a gyü le ke zet ve ze tõ i nek kell épül ni ük, hogy
épít hes se nek. Az ige és a Szent lé lek ál tal meg tisz tít va,
meg szen tel ve, Is ten aka ra ta sze rint mun kál kod va vár juk
azt az örök sé get, amely ben ré sze sü lünk, ami kor min dent
itt ha gyunk…

A kéz. Ad dig pedig meg kell ta lál nunk a he lyes ös  sz han -
got föl di hi va tá sunk és a sa já to san ke resz tény Is ten-szol -
gá lat kö zött. Éle tünk köz vet le nül Is ten nek szen telt ré szé -
ben nye rünk új ra meg új ra erõt, hogy em ber tár sa ink se gí -
té se ál tal is Is tent szol gál juk. Hi szen „a mun ka cél ja Is ten
aka ra ta sze rint az, hogy meg ke res sük ve le az éle tünk höz
szük sé ges ja va kat, más részt hogy fel tû nés és sze mély vá -
lo ga tás nél kül nyújt sunk se gít sé get a rá szo ru lók nak”
(Prõh le K.). – A mun ká val kap cso lat ban ma – töb bek kö -
zött – há rom ne héz sé get lá tok. Akik nem jut nak mun ká -
hoz, élet bi zony ta lan ság ban ér zik ma gu kat, és a fö lös le -
ges ség ér zé se bé nít ja õket. – Van nak, akik „en  nyi pén zért”
in kább nem dol goz nak, pél dá ul egy édes any ja nyug dí já ból
élõ fi a tal em ber. – Nagy pén zek le beg nek a sze mek elõtt –
le he tõ leg kis mun ká val, és ál ta lá ban nem a mun ka az ér -
de kes, ha nem a pénz. A ket tõ egész sé ges kap cso la ta nincs
meg. Tisz te let az el hi va tott ság ból dol go zó pe da gó gu sok -
nak, egész ség ügy ben dol go zók nak és má sok nak.

A szív. Ve zes sen ben nün ket Jé zus ta ní tá sa: na gyobb bol -
dog ság ad ni, mint kap ni. „Ak kor vá lik fel nõt té az em ber,
ami kor tud ad ni. Ez éle tünk ér tel me… Is ten adott éle tet,
te ret, idõt gaz dag sá gá ból…, hogy tud junk ad ni.” (Dr. Ha -
fensc her K.) Így ad a szü lõ gyer me ké nek… „Az élet leg mé -
lyebb ér tel me, hogy gond ját vi sel jük má sok nak.” (P. Ca -
sals) Így gon dol kod nak azok a fi a ta lok is, akik nya ran ta
moz gás sé rül te ket üdül tet nek. És mi lyen sok te rü le ten
szük sé ges az em bert mél tó sá gá hoz se gí te ni, az az ir gal -
mas sá got gya ko rol ni!

Ar ra is vi gyáz nunk kell, hogy szol gá la tunk hi te les le -

gyen. Az evan gé li zá ci ók ide jén Zsin dely né Tü dõs Klá ra
nem fo ga dott el egy ame ri kai is me rõ sé tõl au tót, in kább vo -
na ton, sze kér rel, gya log jár ta a gyü le ke ze te ket, mert a II.
vi lág há bo rú utá ni nyo mo rú ság ba nem il lett az au tó. –
Gyer me ke in ket ar ra ta ní tot tuk: ne azt néz zé tek, mit ka pott
más vagy mit kap hat ná tok má sok tól, mert ak kor bol dog ta -
la nok lesz tek, ha nem ad ja tok, amit tud tok: idõt, sze re te -
tet… „Mert aki bol do gít mást, bol dog csak az le het” (KÉ
445). „Ha há tat for dí tunk a sze gé nyek nek, Is ten nek for dí -
tunk há tat.” (Kal kut tai Te réz) Van-e elég „Paa vo gaz da” kö -
zöt tünk? (Lásd a Temp lom ab lak címû verseskötetet.) Van -
nak ál do zat kész em be rek, de több kel le ne! Ta lán ép pen te
hi ány zol. „Az ut cán meg pil lan tot tam egy kis le ányt, aki di -
der gett vé kony ka ru há já ban. Szem mel lát ha tó an sem mi
remé nye nem volt ar ra, hogy tisz tes sé ges étel hez jus son.
Dü höm ben így szól tam Is ten hez: Mi ért en ged ted ezt meg?
Mi ért nem te szel va la mit? Egy da ra big Is ten nem szólt
sem mit. De ak kor éj jel, egé szen vá rat la nul, Is ten vá la szolt:
Én tet tem va la mit: meg te rem tet te lek té ged.” (A. de Mello)

A sze re tet mér té ke az ál do zat. Jobb ad ni… Az irs ai gyü -
le ke zet is ezt ta nul gat ta. Élen járt a di ak ó ni ai és a GAS-
mun ká ban, és a kö te le zõ of fer tó ri u mo kon kí vül sok éven
át se gít sé get nyúj tott egy-egy rá szo ru ló gyü le ke zet nek.
Azu tán a „ka pás” örö mét is meg ta pasz tal hat ta óvo dá ja
épí té se kor. – Most, ami kor az elõ ké szí tõt írom, a Her nád
mel let ti fal vak ár víz ká ro sult jai vár ják ado má nya in kat. Va -
jon men  nyi re moz dít ja meg Is ten szí vün ket, ke zün ket?!
„Az a kéz nyo mo rék, ame lyik ál lan dó an nyi tot tan vagy
ököl be zár tan van.” Pe dig „ha az em ber meg ta nul jól ad -
ni, ak kor meg ta nul jól is él ni. Úgy érez zük, hogy éle tün ket
fel eme li sze re te tünk aján dé ka” (Th. A. Car ruth).

Bár dossy Ti bor

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 20. VA SÁR NAP
• Ap Csel 8,26–38

A Krisz tus hoz ve zér lõ Szent lé lek

Mo dern vi lá gunk egyik cso dá ja, aho gyan a Föld rõl, az ûr -
köz pon tok ból a vi lág ûr be ve zény lik a mû hol da kat, ûr ha -
jó kat. Elõ for dul, hogy az elõ re el ter ve zett re pü lé si pá lyát
mó do sít ják, a Föld rõl bo nyo lult mû ve le tek kel új pá lyá ra
irá nyít ják a tõ lünk sok ezer ki lo mé ter re sik ló ûr ha jót. Is ten
Szent lel ké nek sok kal na gyobb cso dá ja en nél az, aho gyan
õ ve zé rel ben nün ket, em be re ket. Na gyobb cso da ez, mint
bár mi lyen kor sze rû, au to ma ti kus ve zér lõ ké szü lék, hi szen
Is ten Szent lel ke hí võ lel ke ket ve zé rel, és nem ha lott gé pe -
ket. Mert az em ber nek is ve zér lés re van szük sé ge.

Az etióp kincstárnok meg té ré sé nek tör té ne tén ke resz tül
is Is ten Szent lel ké nek ve ze tõ mun ká ja is mer he tõ fel.

Hor vát or szág ban, Dal má ci á ban van nak olyan fo lyók,
ame lyek egy szer re el tûn nek egy mély sza ka dék ban, az tán
föld alat ti alag út ban foly tat ják útju kat, majd több ki lo mé -
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ter rel ar rébb új ra a föld fel szín re buk kan nak. A Szent lé lek -
nek is ilyen ti tok za tos a mun ká ja. Ezt szem lél het jük és
ért het jük meg a szí nes bõ rû „pénz ügy mi nisz ter” és Fü löp
ta lál ko zá sá nak tör té ne té bõl.

Ki volt a kan da ké? Kan da ké nem sze mély név, ha nem hi -
va ta li név. A mai Szu dán te rü le tén kell ke res ni or szá gát,
me lyet a zsi dók Kús nak mond tak, fõ vá ro sa Me roe volt. En -
nek az or szág nak volt pénz ügy mi nisz te re az ud va ri tiszt. A
tör té net írók sze rint elõ ke lõ és gaz dag or szág volt. Az or -
szág ki ter je dé sé bõl és ha tal má ból kö vet kez tet ni le het, hogy
mi lyen fé nyes mél tó ság volt a kincs tá ri fel ügye lõi ál lás. Ez
a nagy mél tó sá gú em ber mes  szi vi dék rõl za rán do kolt Je ru -
zsá lem be, hogy imád koz zon, hogy val lást te gyen nyil vá no -
san is az egy igaz Is ten rõl. Két ség te len, hogy nem me he tett
Jú de á ba ti tok ban, s nagy kí sé re tet vi he tett ma gá val. És két -
ség te len az is, hogy ez a ke gyes kincs tár nok ott hon is
imád koz ha tott Is ten hez, de nem akar ta mel lõz ni az is ten -
tisz te let nek ezt a nyil vá nos for má ját. Je ru zsá lem ból ha za -
té rõ ben Ézsa i ás jö ven dö lé sét ol vas ta, még pe dig han go san,
amint ez ak ko ri ban szo kás volt.

A kan da ké te hát imád ko zó em ber volt. Is ten Lel ké nek a
leg jobb ta la ja az imád ko zó lé lek. Is ten azok hoz a szí vek -
hez tud leg job ban hoz zá fér ni, akik imád koz nak – vagy
aki kért imád koz nak. Is ten azok nak vá la szol, azok nak a
lel ké be kap cso ló dik be, azo kat ra gad ja ma gá val, akik hoz -
zá imád koz nak.

„Sze res sé tek az imát! Ve gyé tek a fá rad sá got, hogy
imád koz za tok! Az ima a szí vet aján dé koz za nék tek, amíg
elég nagy nem lesz, hogy be fo gad ja és meg tart sa Is tent.
Kér je tek, ke res se tek, és szí ve tek elég nag  gyá fog vál ni,
hogy be fo gad ja õt, és hogy meg õriz ze õt a ti e tek ként! Ak -
kor töb bet tu dunk nyúj ta ni Jé zus ból, s töb bet sze re te té bõl
az em be rek nek, akik kel ta lál ko zunk. Sze res sé tek az imát,
érez zé tek an nak gyak ran szük sé gét a nap ja i tok fo lya mán,
ve gyé tek a fá rad sá got, hogy imád koz za tok! Az ima ki tá -
gít ja a szí vet, amíg ké pes sé nem te szi rá, hogy ma ga fo -
gad has sa be Is ten ado má nyát.” A cso dá la tos éle tû Te réz
anya sza vai ezek éle tünk egyik leg drá gább le he tõ sé gé rõl,
az imád ság ról.

Bib li ai tör té ne tünk má sik sze rep lõ je Fü löp, akit az Úr
an gya la „já rat lan út ra” küld. Az Úr sok szor szo kott így
ten ni övé i vel en ge del mes sé gük ki pró bá lá sa vé gett. Mert
ha vi lá go san nincs is ki fe jez ve, az Is ten nek min den pa ran -
csa hall ga tó lag azt az ígé re tet fog lal ja ma gá ban, hogy va -
la hány szor ne ki en ge del mes ke dünk, min den nek, ami hez
hoz zá fo gunk, ál dott ki me ne te le lesz. Fü löp an gya li köz lé -
sen ke resz tül kap ta a pa ran csot. Ak kor tud ve zet ni Is ten
Lel ke, ha pa ran csot ad, és mi en ge del mes ke dünk, en ge del -
mes ség gel vá la szo lunk Is ten üze ne té re.

Fü löp en ge del mes, és megy. Meg ér ti a pa ran csot, amely
be lül rõl szól, be lül rõl hív, és kí vül rõl az ese mé nyek cso dá -
la to san egyez nek. Nem vé let len ez. Is ten Szent lel ke ve ze -
té sé nek a cso dái ezek. Így lesz Fü löp esz köz, az Írás ma -
gya rá zó ja, az Ige hir de tõ je, Is ten üze ne té nek to vább adó ja.
A fe le lõs ség Lel ke, a mis  szió Lel ke ott élt Fü löp, ott élt az

el sõ ke resz té nyek szí vé ben. Hi szen õk kap ták az üze net e -
tet: mi nek utá na meg kap tá tok a Szent lel ket, lesz tek né kem
ta nú im a Föld vég sõ ha tá rá ig.

Va jon mi en ge del mes ke dünk-e a Lé lek sza vá nak? Sok -
szor nem is kí ván ja tõ lünk az Úr, hogy ak ko ra utat te -
gyünk meg, mint Fü löp a gá zai úton. Ta lán a lép csõ ház -
ban vagy az ut cán hoz za elénk Is ten azt, aki fe lé al ka lom
nyí lik a bi zony ság té tel re. Ta lán a mun ka he lyen vagy az
is ko lá ban sod ró dunk ös  sze va la ki vel, aki fe lé mi tar to -
zunk „ma gya rá zat tal”. Ha a Lé lek in dít, szó lalj meg! Ne
en ged jük úr rá len ni ma gunk ban a ha mis fé lel met: nincs
adott sá gom ah hoz, hogy bár mit is te gyek a má sik em be -
rért, vagy szól jak ne ki Is ten sze re te té rõl.

Hadd utal jak is mét Te réz anya szer ze tes kö zös sé gé nek
„ars po e ti cá já ra”: „Ami fon tos szá mom ra, az az egyén.
Ah hoz, hogy te gyünk va la mit az egyes em be rért, egé szen
kö zel kell ke rül ni hoz zá. Hi szek a sze mé lyek kö zöt ti kap -
cso lat ban: szá mom ra mind egyik sze mély Krisz tus, és mi -
vel Jé zus egye dü li, szá mom ra az adott sze mély is egye dü -
li a vi lá gon. Nem tö me ge ket ápo lok, ha nem csak sze mé -
lye ket. Ha a tö me ge ket néz ném, so ha nem kez de ném el.”

Mi u tán Fü löp – a Lé lek sza vá nak en ge del mes ked ve –
Ézsa i ás sza va i ból el ma gya ráz ta az Is ten igaz sá gá ra szom -
jas kincs tár nok nak, hogy ki cso da Krisz tus, ma gá tól ér tõ -
dõ vág  gyal tör föl szí vé bõl a vágy és aj ká ról a kér dés: Íme,
itt a víz! Mi aka dá lya an nak, hogy meg ke resz tel ked jem? A
Lé lek el vé gez te a kincs tár nok szí vé ben azt a mun kát,
amely nek ered mé nye kép pen tel jes meg gyõ zõ dés sel, tel jes
szív bõl ki tud ja mon da ni a nagy val lás té telt: Hi szem, hogy
Jé zus Krisz tus az Is ten Fia.

Is ten Lel ke ma is mun kál ko dik kö zöt tünk, és a leg kü lö -
nö sebb és leg vál to za to sabb mó don éri el a ma em be rét.
Egé szen friss, alig két he tes ben nem az a nyá ri él mény,
amely ál tal ezt is mét meg ta pasz tal hat tam.

Is me rõ sök re hi vat koz va hí vott fel te le fo non két egye te -
mis ta le ány az zal a ké rés sel: hadd jö hes se nek el egy hét
múl va kez dõ dõ if jú sá gi tá bo runk ba, mert az egye te mük
kí ván sá ga sze rint gya kor la ti mun kát kell iga zol ni uk. Ké -
ré sük re kis té to vá zás után igent mond tam, s sze mé lyes
meg be szé lés re hív tam õket, ahol el mond tam, mi lesz a tá -
bo ri prog ram, a fõ té ma, mi lyen a tá bor lel ki sé ge, mit sze -
ret nénk meg va ló sí ta ni és el ér ni Ve rõ cén a 40 csö mö ri fi a -
tal lal. A be szél ge tés so rán egyi kõ jük rõl ki de rült, hogy
kon fir mált evan gé li kus, bár a kon fir má ció óta nem járt ak -
tí van a gyü le ke ze té ben. Az tán meg be szél tük, hogy a lá -
nyok mit tud ná nak vál lal ni a fent vá zolt tá bo ri prog ram -
ból, s meg ál la pod tunk: se gí te nek az es ti áhí ta tok utá ni
vetél ke dõk le bo nyo lí tá sá ban, va la mint egyi kõ jük jól is -
mer vén a Du na-ka nyart, lehet a tú ra ve ze tõ. Fi a tal ja ink
kön  nyen be fo gad ták a két ked ves, köz vet len fi a talt, a tá -
bor ide je alatt Gond vi se lõnk meg ál dott ben nün ket jó idõ -
vel, meg óvott bal eset tõl, baj tól, kel le met len sé gek tõl, és
Isten Lel ké nek ve ze té se se gí tett a fi a ta lok kö zött Jé zus pél -
dá za ta i nak meg ér té sé ben, az imád sá gos el csen de se dés -
ben, a cso por tos be szél ge té sek õszin te ki tá rul ko zá sá ban.
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Az utol só elõt ti tá bo ri es tén kel lett is mét fel is mer nem,
hogy a dol go zók mind Is ten ke zé ben van nak, s mi ért ve -
zet te egye te mis ta „tú ra ve ze tõn ket” a Gond vi se lõ iga zo lá -
sért tá bo runk ba. Tá bo ri szo bács kám ba be ko pog va négy -
szem köz ti be szél ge tés ben el hang zott új don sült is me rõ söm
szá já ból a meg ren dí tõ mon dat: „Sem a szü le im, sem a
nagy szü le im, sem én nem va gyok meg ke resz tel ve – sze ret -
nék meg ke resz tel ked ni…”

Az óta a ke resz te lés re va ló fel ké szü lés stá di u má ban va -
gyunk, de mind ket tõnk szí vé ben ha son ló ér zés él, mint
amit a fõ ko mor nyik ról ír az Ige: ör ven dez ve ha ladt to vább
az út ján. Mert ez a Krisz tus hoz ve zér lõ Szent lé lek cso dá ja
ma is.

Ajánlott irodalom

Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Rózsa Alapítvány, Pécs
1999. 321. o.

Hullámhossz. Evangélikus lelkészek igehirdetései az egyházi
esztendõ ünnepein 2003–2004. Luther Kiadó, Budapest 2003.
266–270. o.

Soly már Pé ter

RE FOR MÁ CIÓ ÜN NE PE
• Lk 12,1–10

Exe gé zis

A tex tust meg elõ zõ fe je zet ben Jé zus a fa ri ze u sok kal foly -
ta tott vi tá ja so rán fel tár ja a lé nye ges kü lönb sé get ön ma ga
és el len fe lei kö zött. Ezt kö ve tõ en lát ja el ér ke zett nek az
idõt ar ra, hogy ta nít vá nya i nak is ko moly ta ní tást ad jon. A
hang sú lyos mon da ni va ló kat tar tal ma zó be széd, nagy so -
ka ság je len lé té ben ugyan, de ki fe je zet ten a ta nít vá nyok fe -
lé hang zik, és a ta nít vá nyi hi va tás ér ték rend jé nek te kin -
ten dõ. Lu kács bra vú ros szer kesz tõi mun ká val olyan be -
szé det ál lít ös  sze Jé zus sza va i ból, amely sok ré tû sé ge és
nagy ter je del me el le né re vi lá gos gon do lat me ne tû. Jé zus
úgy szó lít ja meg ta nít vá nya it (fel te he tõ en a bõ vebb ta nít -
vá nyi kört), hogy egyút tal le en dõ gyü le ke ze té hez, az az
egy há zá hoz is szól. Sza vai bi z ta tó ak és ígé re te sek, de
egyút tal fe le lõs ség re in tõ ek és kö te le zõ ere jû ek is. Jé zus
ez irá nyú kon cep ci ó ját a fe je zet 48. ver se így fog lal ja ösz  -
sze: Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí ván nak, és aki re so -
kat bíz tak, at tól töb bet kér nek szá mon.

1–3. v. Ta ní tá sá ban Jé zus elõ ször a fa ri ze u si ke gyes ség
lé nye gé tõl (s egy ben leg na gyobb té vely gé sé tõl), a kép mu ta -
tás tól óv ja ta nít vá nya it. A do log ab ban áll, hogy az em ber
mást mu tat, mint ami a szí vé ben van. Ez a ma ga tar tás a
ta nít ványt el sõ sor ban az evan gé li um hir de té sé vel kap cso -
la to san ér he ti utol. Meg tör tén het, hogy em be rek tõl va ló fé -
le lem bõl vagy szé gyen ke zés bõl el lep le zi a Krisz tus hoz tar -

to zá sát, és csak ti tok ban mer be szél ni ró la. Jé zus sze rint
azon ban ez a tit ko ló zás ér tel met len, mert elõbb vagy utóbb
úgy is fény de rül rá. Krisz tus evan gé li u mát nem le het rej te -
get ni és nem le het el hall gat ni, azt hir det ni kell.

4–7. v. A Mes ter szá mol az zal, hogy a ta nít vá nyok nak
eset leg éle tü ket kell koc ká ra ten ni az evan gé li u mért, mint
aho gyan az ké sõbb va ló ban be is kö vet ke zett. Hi szen ami kor
Lu kács le ír ja eze ket a so ro kat, a ta nít vá nyok több sé ge már
vé rta núha lált halt. Jé zus jó elõ re te kin tet tel van a vár ha tó fé -
le lem re, amely majd a ta nít vá nyok ra tör het. Ne fél je tek! –
mond ja ne kik, de mon da ni va ló ját rög tön ki is egé szí ti, hogy
a fé lel met he lyes irány ba te rel je: Ne fél je tek em be rek tõl, le -
gye nek azok a föl di ha ta lom kis sze rû vagy akár ma gas szin -
tû kép vi se lõi, de fél je tek az Is ten tõl, aki örök kár ho zat ra vet -
het ti te ket! Mert hogy ez vár a ta nít vány ra, ha meg ta gad ja Jé -
zust. Hi á ba biz to sí ta ná meg al ku vás sal föl di eg zisz ten ci á ját
és tes ti ép sé gét, ha a vég sõ íté let ben el ve szí te né az iga zi éle -
tet. Jé zus a hit koc ká za tát mé ri ki ta nít vá nya i ra, de ha vál -
lal ják, ak kor ez a hit a gond vi se lés Is te né hez kö ti õket. Ah -
hoz az Is ten hez, aki a leg kö zön sé ge sebb ma da ra kat és az
em be ri haj szá la kat is szá mon  tart ja. Hogy ne gon dos kod na
ak kor azok ról, aki ket az õ Fia ba rá ta i nak ne vez?!

8–10. v. Jé zus elõ ször el osz lat ja a ta nít vá nyok fé lel mét
és hit re buz dít ja õket, majd igen fon tos dön tés elé ál lít ja
va la men  nyi ü ket. Fel vá zol ja, hogy mi tör té nik az zal, aki
val lást tesz ró lam, és az zal, aki meg ta gad en gem… A
mes te ri szó hasz ná lat ér zé kel te ti, a tex tust kö ve tõ 11. vers
pe dig egy ér tel mû en utal is rá, hogy itt nem a min den na -
pi bi zony ság té tel rõl, ige hir de tõi szol gá lat ról van szó, ha -
nem rend kí vü li hely zet ben va ló ta nús ko dás ról. Hi va ta los
szá mon ké rés rõl, il let ve ar ra adott vá lasz ról, ál lás fog la -
lás ról. Jé zus azt vár ja el ta nít vá nya i tól, hogy ami kor ilyen
ne héz hely zet ben kell hi tü ket meg val la ni uk, ne em be rek -
re néz ze nek, ha nem az Is ten elõt ti szám adás ra, és bát ran
te gye nek val lást hi tük rõl. Jé zus Lu kács nál csak rej tet ten
be szél is te ni ha tal má ról, szem ben Má té val, aki nyíl tan ki -
mond ja Jé zus nak az Em ber fi á val va ló azo nos sá gát. (Mt
10,32) En nél is rej tet tebb a 10. vers tar tal ma, mon da ni -
va ló ja. Fel te he tõ, hogy az el sõ szá zad ban a zsi na gó gá ba
vis  sza té rõ ke resz té nyek tõl meg kö ve tel ték Jé zus meg ta ga -
dá sát, s an nak ki je len té sét, hogy ör dög van ben ne. Er re
van bo csá nat, mond ja Jé zus. A Szent lé lek tu da tos ká rom -
lá sá ra vi szont nincs. Ez ugyan is sú lyo sabb, mint a Szent -
lé lek meg szo mo rí tá sa vagy ki ol tá sa (l. Ef 4,30 és 1Tessz
5,19).

Gon do la tok az igé vel kap cso la to san

Az igét meg hall va az idõ seb bek ben nyil ván va ló an fel öt le -
nek majd azok az év ti ze dek, ami kor Krisz tus kö ve té séért,
a temp lom ba já rá sért gyak ran járt – ha nem is meg öle tés
vagy tes ti sér tés, de leg alább – „fi no mabb” bün te tés. Ha
nem bün te tés, ak kor mel lõ zés. Va la mi fé le hát rány, amely
érez tet te a ke resz té nyek nek a tár sa da lom ban el fog lalt he -
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lyét, „per so na non gra ta” vol tát. A Krisz tus-kö ve tõk hit be -
li meg mé ret te té sé nek ne héz idõ sza kai vol tak ezek, ami kor
ala po san „meg ros tá ló dott” a ta nít vá nyi se reg. Be kell lát -
nunk azon ban, hogy a hely zet hi va ta los meg vál to zá sa
nem ho zott ko moly ered mé nye ket. Egy részt: a be ideg zõ -
dött fé lel mek nem kön  nyen ol dód nak. Más részt: a mai
em ber már nem a ke resz tény „bi zony ság te võk fel le gé be”
szü le tett be le. A krisz tu si ér ték rend he lyett más ér ték ren -
dek a meg ha tá ro zó ak. Si ker ori en tált vi lá gunk ban ha nem
is bün te ten dõ, de meg mo so lyog ni va ló a ke resz tény hit és
ma ga tar tás. Ma nap ság min den a pénz rõl szól, gyak ran
még a gyer me kek nek szó ló es ti me sék is. (Az egyik raj zfil  -
ben a fõ té mát, a pénz haj há sza tot egy ka na pé dísz pár ná -
ján ékes ke dõ dol lár-jel is nyo ma té ko sít ja.) Hol van ma
már a ma gyar nép me sék vi lá ga és ál ru há ban igaz sá got
szol gál ta tó Má tyás ki rá lyunk or szá ga? A mai em ber ön -
ma gá ban, sa ját igaz sá gá ban hisz, és el sõ sor ban a sa ját al -
kal mas sá gá ról, ké pes sé gé rõl kí ván bi zony sá got ten ni. A
sa ját eg zisz ten ci á ját óhajt ja épí te ni, akár má sok el ta po sá -
sa árán és út ján is. A ke resz té nyek nem iga zán il le nek eb -
be a kép be. En nek bi zony sá gá ul íme egy pél da.

Csi nos és di va tos, szak má já ban si ke res nek mond ha tó,
vá ro si fi a tal lán  nyal be szél get tem a na pok ban. Szó ba ke -
rült, hogy egye te mis ta fi am, ba rá ti kö ré vel együtt, im már
rend sze re sen in gye nes be lé pé sû kép zõ mû vé sze ti al ko tó -
tá bo ro kat, ki ál lí tá so kat, ze nés es te ket és temp lo mi jó té -
kony sá gi hang ver se nye ket szer vez ve töl ti szün ide jé nek
nap ja it köz sé günk ben. A hölgy fel csil la nó sze mek kel ezt
kér dez te: Na és mi a ha szon, men  nyi re fi zet jól ez a vál -
lal ko zás? Ami kor el mond tam, hogy a ha szon egy ál ta lán
nem pénz be li, sõt in kább a fi a ta lok zseb pén zét és szü le ik
pénz tár cá ját is meg ter he li, a jó té kony sá gi be vé te le ket pe -
dig a fi a ta lok min dig rá szo ru ló egyé nek vagy szer ve ze tek
meg se gí té sé re for dít ják, le súj tó, sõt „le saj ná ló” pil lan tá -
sok ér kez tek vá la szul. Ma már ná lunk nincs ki fe je zett ke -
resz tény ül dö zés. De kö rül be lül ilyen és ha son ló pil lan tá -
sok gyak ran érik a ke resz tény em be re ket. Nem di va tos,
nem jól jö ve del me zõ vál lal ko zás a Krisz tus-kö ve tés, a
má sok nak szol gá ló, krisz tu si ér ték rend sze rin ti élet. Aki -
nek meg van a ma gá hoz va ló esze, az más ra hasz nál ja
ener gi á it, más sal töl ti az ide jét, más kép pen éli az éle tét.

Ilyen kör nye zet ben, ilyen vi szo nyok közt kell meg szó lal -
tat nunk az igét. Rá adá sul re for má ció ün ne pén. Egy olyan
ün ne pen, amely kö zel fél év ez red del ez elõt ti ese mé nyek re
utal. Amely ün nep va ló já ban csak a leg hû sé ge seb bek tu da -
tá ban lé te zik. Fon tos, hogy mind ez zel szá mol junk, mind -
ezt tu do má sul ve gyük. Ak kor te szünk ele get az igé nek, ak -
kor nem lesz az ige hir de té sünk ma ga is kép mu ta tó.

Amit az ige alap ján hir det nünk kell

Mi vel a tex tus tu da tos és vi lá gos fel épí té sû, ta ní tó jel le gû
ige, ame lyet Jé zus a ta nít vá nyai nak és jö ven dõ egy há zá -
nak is cím zett, al kal mas ar ra, hogy az ige hir de tés az ál ta -

la fel ve tett té mák sze rint ha lad jon. S mi vel a re for má ció fõ
cél ja a Jé zus hoz és az igé hez va ló vis  sza té rés volt, nagy -
sze rû en adó dik a kap cso lat ma gá val az ün nep pel is.

Jézus tanítása

1. Óvás a kép mu ta tás tól
Fõ az õszin te ség! Hos  szú tá von az a ki fi ze tõ dõ. Is ten elõtt
pe dig egyéb ként sincs ti tok.

A re for má ció ön vizs gá lat ra szó lí tot ta fel az egy há zat.
Ez ma is ér vé nyes és idõ sze rû.

2. Óvás a fé le lem tõl
Ne félj em be rek tõl, csak Is tent fél d!

A re for má to rok gyak ran kér tek és kap tak bá tor sá got Is -
ten tõl. „Ha Is ten ve lünk, ki cso da el le nünk?”

3. Óvás az ag go dal mas ko dás tól
Is ten ke zé ben vagy! Még haj szá la i dat is szá mon  tart ja, hát
még té ged ma ga dat, aki ért éle tét is ad ta.

Re for má to runk min dent Is ten ke zé be tett le és min dent
az õ ke zé ben tu dott.

4. Fel szó lí tás val lás té tel re
Szól nod kell, mert van ki rõl és mi rõl! Tégy bi zony sá got Jé -
zus ról, sze mé lyes Meg vál tód ról!

Mondd te is bát ran a re for má tor ral együtt: „Itt ál lok,
más ként nem te he tek. Is ten en gem úgy se gél jen. Ámen.”

Lász l óné Há zi Mag dol na

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 22. VA SÁR NAP
• Lk 12,54–59

A fo lyó egy há zi év ben ez a va sár nap az utol só elõt tit
megelõzõ va sár nap, ezért az Agen dá ban a Szent há rom ság
ün ne pe utá ni 25. va sár nap li tur gi áját és pe rikó pá ját kell
hasz nál ni. Az utol só há rom va sár nap esz ka to lo gi kus ki te -
kin té sû blok kot al kot, ami ak kor is meg ma rad, ha az adott
év ben, ami lyen a mos ta ni is, nincs 27 va sár nap Szent há -
rom ság ün ne pe után. Ilyen kor az esz ka to lo gi kus blok kot
meg elõ zõ va sár na pok li tur gi á ja és tex tu sai es nek ki.

Úton

A bib li ai esz ka to ló gi á nak és a hoz zá kap cso ló dó apo ka lip -
ti ká nak a cél fe lé ha la dás ad ja az alap ját. Van nak an tik és
mai val lá sok és fi lo zó fi ák, ame lyek a tör té nel met cik li kus
kör for gás nak, má sok idõt len vagy örök ké tar tó hely ben já -
rás nak fog ják fel. Ezek ese té ben esz ka to ló gi á ról nem le het
be szél ni. A te rem tés tör té net tõl kezd ve az egész Szent írás
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li ne á ris tör té net szem lé le tet tük röz, amely nek cél ját és irá -
nyát Is ten ha tá roz za meg.

Is ten íté le te fe lé ha lad a vi lág, ben ne az egy ház, az em -
be ri ség és ben ne az egyén. Az Ószö vet ség na gyon sok pró -
fé ci á ja szól Jah ve nap já ról, má sutt a ha rag, a bos  szú nap -
já ról. Meg sem mi sí tõ íté let kö vet ke zik Is ten pusz tí tó ha tal -
má val. Más pró fé ci ák vi szont po zi tív tar ta lom mal töl tik
meg az Is ten nap ja ter mi nust, ami kor is Is ten tö ké le tes bé -
kes sé get és har mó ni át te remt, amely ben jo gos ság és igaz -
ság ural ko dik.

Az is meg fi gyel he tõ, hogy a po zi tív és ne ga tív jö ven -
dölések kü lön-kü lön pró fé ci ák ban je lent kez nek, nem pe dig
egy szer re vagy ös  sze ke ver ve. En nek az az oka, hogy az
Ószö vet ség pró fé ci á i nak nagy ré sze Is ten íté lõ be avat ko zá -
sát, ha rag já nak ki ára dá sát sa ját né pé re, an nak egy ré szé -
re, más né pek re vagy min den nép re (ren ge teg va ri á ci ót ta -
lá lunk) im ma nens, je len vi lá gunk ese mé nyé nek te kin ti.
Ugyan úgy az ir gal mas, bol dog jö võt ho zó is te ni cse lek vés
ígé re te is e föl di ke re tek kö zött mo zog. A két fé le pró fé tai
ígé ret at tól a tör té nel mi szi tu á ci ó tól függ, amely ben az Úr
nap já nak jö ven dö lé se szü le tett. Van nak per sze az im ma -
nens vi lág ke re te it szét fe szí tõ, ra di ká lis pró fé tai vá ra ko zá -
sok is, mind fe nye ge tõ, mind re ményt adó tar ta lom mal.

Az Új szö vet ség an  nyi ban hoz újat az Ószö vet ség hez ké -
pest, hogy a vég sõ dol gok, így az íté let kö zép pont já ba Jé -
zus Krisz tus ke rül. Mû kö dé se, ha lá la és fel tá ma dá sa ha tá -
roz za meg az Új szö vet ség jö võ ké pét. Az in kar ná ció, a ke -
reszt és az üres sír ma ga is esz ka to lo gi kus ese mény.

Az idõk je lei

Me te o ro ló gi ai mé rõ esz kö zök, mû hol dak nél kül is le het
idõ já rá si elõ re jel zést ad ni. Ha tal mas iro dal ma van a né pi
idõ já rá si meg fi gye lé sek nek és prog nó zi sok nak ab ból az
idõ bõl, ami kor még egy ál ta lán nem vol tak ma hasz ná la tos
mû sze rek. Bi zo nyos je lek alap ján Jé zus ko rá ban is tud tak
helyt ál ló kö vet kez te té se ket le von ni, prog nó zist ké szí te ni.

Jé zus szem re há nyá sa ar ra utal, hogy a leg fon to sabb jel
fel is me ré sé re kép te le nek. Ez a jel õ ma ga. Je len lé te a vi lág -
ban, an nak a té nye, hogy itt van az em be rek kö zött, hogy
azt hir de ti, amit hir det, azt cse lek szi, amit cse lek szik, ez
az Is ten tõl kül dött leg ha tal ma sabb jel. Egy ér tel mûbb, vi lá -
go sabb, szem be öt lõbb, mint a lég kö ri je len sé gek, még sem
ve szik ész re, nem fog ják fel a je len tõ sé gét és kö vet kez mé -
nye it. Pe dig ami kor a je lek bõl elõ re tud ják, hogy esõ vagy
hõ ség jön, ak kor ah hoz al kal maz kod va ké szí tik a ter ve i -
ket, na pi rend jü ket, an nak meg fe le lõ en fog nak mun ká hoz,
in dul nak út nak.

A Jé zus ban adott is te ni jel fel is me ré se hos  szú táv ra ha -
tá roz za meg az em ber egész élet rend jét. Új irá nyult sá got
és vi szo nyu lást te remt, bib li ai ki fe je zés sel meg té rést kö ve -
tel. Az Is ten hez té rõ al kal maz ko dás, vagy is az irán ta va ló
sze re tet és en ge del mes ség a meg té rés lé nye ge. Elõbb-
utóbb lét re jön a ve le va ló ta lál ko zás meg té rés nél kül is,

úton va gyunk a tex tus be li „elöl já ró” fe lé, és egy szer oda -
érünk. De nem mind egy, hogy meg en gesz telt vagy min ket
vá do ló úti tár sak kal érünk oda. Még az úton – föl di éle -
tünk út ján – kell a dol go kat ren dez ni Is ten nel és az em ber -
társ sal.

Itt van az ös  sze füg gés az 54–64. és az 57–59. vers két
kü lön ál ló nak lát szó pél dá ja kö zött.

Ki en gesz telt fe le ba rát

Jé zus ma ga sza ba dít fel a meg té rés re és a ki en gesz te lés -
re. Na gyon sok szó esik, oly kor kön  nyel mû en a bûn bo -
csá nat ról. Az „ol csó ke gye lem rõl”. Jé zus min den ki nek
min dig min dent meg bo csát. Ez a Pál apos tol ál tal „vét -
kez zünk bát ran” ki fe je zés sel jel lem zett vis  sza élés. De
most nem er rõl van szó, nem is a na gyon ko mo lyan vett
és mé lyen át élt ke gye lem rõl és bûn bo csá nat ról. Ke ve -
seb bet be szé lünk az en gesz te lés rõl és a jó vá té tel rõl.
Ami kor nem az el le nünk el kö ve tett vét kek meg bo csá tá -
sá ról van szó, ha nem a mi vét ke ink má so kat, egyé ne -
ket, ki sebb-na gyobb kö zös sé ge ket súj tó, ká ro sí tó, oly -
kor ret te ne tes sú lyá ról. Lk 19,1–10, Zá ke us tör té ne te
vi lá gít rá er re a kér dés re. A vám sze dõ fel sza ba dult ar ra,
hogy ön ként jó vá te gye azt, amit so kak el len vé tett. Jé -
zus kö zel sé ge nél kül er re nem lett vol na ké pes. Be lát ni,
be is mer ni, ha le het, jó vá ten ni a vét ket, így en gesz tel ve
ki a mi at tam tes ti, lel ki, anya gi kárt szen ve dett fe le ba -
rá tot – ez ta lán még ne he zebb, mint az el le nünk vét ke -
zõ nek meg bo csá ta ni. A meg bo csá tás ban még is csak van
va la mi emel ke dett ség, fenn költ ség, a ne mes jó tett jól -
esõ tu da ta. Bo csá na tot kér ni, en gesz tel ni, jó vá ten ni
me rõ meg aláz ko dás, le mon dás, a szen ve dés egy faj tá ja.
Aki en nek a vál la lá sá ra kép te len, az ta lán job ban gyû -
lö li azt, aki el len vét ke zett, mint azt, aki nek a vét ké tõl
ma ga szen ved. Va la hogy így: „Meg bo csá tom, hogy vét -
kez tél el le nem, de azt nem tu dom meg bo csá ta ni, hogy
én vét kez tem el le ned.” Sok ki bé kít he tet len ha rag nak ez
az oka. A meg bán tott már ré gen meg bo csá tott, de a vét -
kes ko no kul el zár kó zik.

Ta lán na gyobb és ne he zebb fel adat sa ját vét kün ket be -
lát ni és meg bán ni, mint má so két meg bo csá ta ni.

Út köz ben meg sza ba dul ni a pa na szos tól. Meg szök ni?
El ten ni láb alól? El búj ni? Is ten íté le te elõl így nem le het
ki tér ni. A men  nyei Bí ró meg ta lál, mint Ká int.

A meg sza ba du lás mód ja

Jé zus egész szol gá la ta ar ra is rá ve zet, hogy ho gyan le het
meg sza ba dul ni a pa na szos tól még idõ ben, amíg úton va -
gyunk ve le. Nem a sze mé lyé tõl kell – nem is le het – meg -
sza ba dul ni, ha nem at tól a vi szony tól, ami ben õ a pa na -
szos, én pe dig a vád lott va gyok. A konk rét bû nök meg bá -
ná sá val és ki en gesz te lé sé vel.
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Jé zus meg tért szív vel a kö ve té sére hív, ez az õ pre ven tív
se gít sé ge. Ele ve olyan élet for mát kí nál, amely nem pa na -
szo sok szen ve dõ tö me gét for dít ja el le nem, ha nem egy más
ter hét hor do zó kö zös ség tag já vá tesz.

Akár men  nyi re nép sze rût len vagy el avult gon do lat a
ma gu kat mo dern nek tar tó, cso dás jö võt ál mo dó, min dent
meg vál toz tat ni aka ró utó pisz ti kus ví zi ók vi lá gá ban élõ
teo ló gu sok szá má ra, még is meg ke rül he tet len a bûn kér dé -
se. A bûn ugyan is nem a cso dás jö võ ál ma, ha nem a je len
konk rét re a li tá sa. Is ten szent és jó aka ra tá nak, a Tíz pa -
ran cso lat nak az evan gé li um mal va ló fe lül írá sa, eli mi ná lá -
sa, ha tá lyon kí vül he lye zé se vég ze tes té vely gés. Is ten
ugyan is nem azért kö zöl te az aka ra tát, hogy pú pot rak jon
a há tunk ra, vagy hogy be tar tá sá val üd vös sé get ho zó jó -
cse le ke de tek ér de me i vel kér ked hes sünk.

Is ten a Tíz pa ran cso lat tal a fe le ba rá tot, egyet vagy so ka -

kat ol tal maz za, vé del me zi az én in du la ta im mal, ön zõ haj -
la ma im mal és a szá má ra ká ros tet te im mel szem ben. Ki -
nek-ki nek a ha tás kö re, rá ru há zott vagy bi to rolt ha tal ma
ha tá roz za meg, hogy dön té se i vel, élet vi te lé vel és konk rét
tet te i vel hány em ber éle tét tud ja ol tal maz ni, se gí te ni vagy
meg ke se rí te ni, meg ra bol ni, tönk re ten ni.

A tex tus két em ber sze mé lyes kap cso la tá ról be szél. To -
vább le het, sõt kell lát nunk azon ban az in di vi du ál eti kán. A
Jé zus ál tal vá zolt kép uni ver zá lis jel le gû. Va ló ban két em ber
konk rét vi szo nyá val kez dõ dik, de tá gul a kör. A vét kek ha -
tá sai egy szer re több em bert, egé szen kü lön bö zõ cso por to kat
érin te nek csa lád tól az em be ri sé gig. Sõt egy re sú lyo sab bak,
ha tá suk ban glo bá li san ve sze del me sek az öko ló gi ai bûn cse -
lek mé nyek. Is ten min dent szá mon kér. Jobb te hát meg bé kél -
ni, ki en gesz tel ni, jó vá ten ni. Amíg az úton va gyunk.

Ba ra nyai Ta más
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A Lelkészakadémia 2004. évi kurzusai
1. kur zus

No vem ber 8-a és 16-a kö zött lesz az el sõ to vább kép zés
Ba la ton szár szón, az egy há zi üdü lõ ben. A kur zus té má ja a
Hegyi be széd, ame lyet dr. Cser há ti Már ta ve ze té sé vel dol -
goz nak fel a részt ve võk. A dél elõt tön kén ti te o ló gi ai mû -
hely mun ka a kö vet ke zõ te ma ti ká ra épül: 

1. A He gyi be széd mint a bib li ai (ószö vet sé gi) és a görög
er köl csi ség szin té zi se. Fe le ba rá ti sze re tet és au to nó mia.
Ér té kek for ra dal ma: arisz tok ra ti kus ér té kek át lagem be -
rek nek? (Az el sõ mû hely mun ka Gerd Theissen LP-
tanulmányára épül.)

2. Kér dé sek és fe szült sé gek a He gyi be széd ér tel me zé sé -
ben. Tel je sít he tet len kö ve te lé sek? Meg iga zu lás cse le ke de -
tek ál tal? Két fé le er kölcs? Bû nös sé günk tük re? Interim
eti ka? Utó pia és „ke resz tény re a liz mus”? Böl cses ség vagy
eszkatológia?

3. Bol dog mon dá sok: ígé ret vagy kö ve tel mény? Jé zus és
a tör vény: „azért jöt tem, hogy be tölt sem”. Az an ti té zi sek:
a tör vény szi go rí tá sa, meg ha la dá sa vagy ér vény te le ní té -
se? Az el len ség sze re te te: a jé zu si eti ka sa rok kö ve és bot -
rány kö ve.

4. Az iga zi ke gyes ség: jó té kony ság, imád ko zás, böj tö -
lés. A tár sa dal mi el fo ga dott ság csap dái. A Mi atyánk mint
a He gyi be széd kö zép pont ja.

5. „Szo ci á lis pa ra i né zis”: a pénz mint a leg na gyobb ve -
szély? Mi szük sé ges, men  nyi elég? 

6. Ítél ke zés, íté let al ko tás és ön is me ret. Az arany sza -
bály: ami ös  sze köt. Ne be szél jünk a ha mis pró fé ták ról?
Két út, két ka pu és az em ber sza bad sá ga.

2. kur zus

No vem ber 29-e és de cem ber 2-a kö zött ke rül sor a má so -
dik tan fo lyam ra, szin tén Ba la ton szár szón. Az ün nep von -
zá sá ban cí met vi se li ez a kur zus, amely nek ke re tén be lül
a ka rá cso nyi tex tu sok kal fog lal ko zunk dr. Sza bó La jos és
Szabóné Mát rai Ma ri an n ve ze té sé vel. Az ün nep há rom
nap ját a tan fo lyam há rom nap já val kap csol tuk ös  sze, az
egyes na pok té má ját az adott ün nep tex tu sa ad ja. (Kedd –
szent es te, szer da – ka rá csony el sõ nap ja, csü tör tök – ka -
rá csony 2. nap ja.) A há rom dél elõt ti mû hely té mái  a kö -
vet ke zõk:

1. Lk 18,17: …mint kisgyermekek…
2. Mt 1,20b–23: Ve lünk az Is ten!
3. Mt 11,25–30: …megnyugvást találtok…
A há rom ige sza kasz jól il lesz ke dik egy más hoz: a jé zu si

em ber hit be li nö ve ke dé sé nek út ját tár ja elénk. Ez a gon -
do lat ad ja majd a kur zus ge rin cét. Az ige hir de té si alap igé -
ket a bib li kus és homiletikai alap ve tést kö ve tõ en kö zö sen
dol goz zuk fel, emel lett be szél ge tünk a ka rá csony üze ne té -
nek mis  szi ói és lelkigondozói as pek tu sá ról, az ün nep pel
kap cso la tos ta pasz ta la ta ink ról, él mé nye ink rõl, csa ló dá sa -
ink ról és vá ra ko zá sa ink ról.

A kur zus no vem ber 29-én es te a va cso rá val kez dõ dik,
és de cem ber 2-án az ebéd del zá rul.

Je lent kez ni az el sõ kur zus ra okt. 15-ig, a má so dik ra okt.
31-ig le het. A je lent ke zé se ket fel tét le nül írás ban kér jük a
bánki lel ké szi hi va tal címére (2653 Bánk, Hõ sök te re 12.)
vagy a narziss@hu.inter.net e-mail cí mre.
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