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B ib lia tanu lm ány

Pál Athénben
3. A  FELTÁMADOTT HÍVEI

„Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem 
szabad azt gondolnunk, hogy az istenség arany
hoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz vagy az emberi 
művészet és elképzelés valamely alkotásához ha
sonló. A  tudatlanság időszakát ugyan elnézte az 
Isten, de most már azt parancsolja minden ember
nek mindenütt, hogy térjenek meg. Mivel megha
tározott égy napot, amelyen meg fogja ítélni a föld 
kerekségét igazságosan e g y  férfiú által, akit erre 
rendelt. Megbizcnyította ezt mindenki előtt azzal, 
hogy feltámasztotta őt a halottak közül.
Mikor azonban a halottak feltámadásáról hallot
tak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig azt 
mondták: Majd még meghallgatunk téged e felől 
így távozott Pál közülük. Néhány férfi azonban 
csatlakozott hozzá, és hívővé lett; ezek között az 
areopágita Dienes is és iegy Damaris nevű asz- 
szony és velük együtt mások.” Csel 17,29—34.

■ Pál folytatja beszédét. A  pogány 'költő idézetéhez kapcsolódik. 
Egybeöleli magát hallgatóival —• terem tettségük bizonyos mértékig 
egyformán Isten gyermekeivé teszi a /pogányokat és keresztyéné-- 
két („Isten nemzetsége vagyunk” ). De azután következtetést is 
von le az idézettből: nem m i alkotjuk az Istent, hanem Ö alkotott 
minket.' Nem lehet tmegfordítani az Isten és ember viszonyát! 
Mi származunk Tőle és nem Ö tőlünk. Mi vagyunk az Ö teremt
ményei és nem Ö a mi teremtményünk. Isten —  Isten! És nem 
az ember alkotása! Érezzük-e, hogy mennyire modem kérdésre 
felel itt az apostol? Mintha csak a XX. század divatos gondolko
zásával állna szemben és erre mondaná: Isten nem az ember pro
duktuma, sem művészetünk, sem gondolkozásunk vagy képzeletünk 
szülötte. Sőt az emberi szellem alkotásával ki sem lehet fejézni Ot! 
Nem a .zsidó képtilalom jelentkezik itt, hanem az Isten megrajzo
lásának teológiai lehetetlensége. Az Isten fensége, emberfelettisége 
áll elénk, is ez megint micsoda éles ellentmondás hallgatói hit
világával.

Pál athéni missziói igehirdetésének következő mozzanata: a 
hitetlenség kérdésének halálosan komoly vétele. Az eddigi időszakot 
a „tudatlanság” korszakának nevezi. Nem ismerték az élő, igaz 
Istent. Ezzel a megállapítással nem menti fe l őket a pogányság 
vétke alól. Inkább hirdeti, hogy Isten kegyelmes bocsánata lefedi
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ezt a múltat. De mostantól kezdve nincs mentség! Jézus Krisztus
sal végtelenül kiéleződött a pogányság felelőssége; a világos, félre
érthetetlen kinyilatkoztatás elutasítása végzetes lenne! És ez a ki
nyilatkoztatás az apostoli igehirdetésben lép eléjük. Ettől a pilla
nattól fogva nincs más menekvésük hallgatóinak, csak a megtérés. 
Minden embernek, mindenütt —  ez az egyetlen lehetősége! Mintha 
csak egy modern evangelizátor állna az Areopáguson, olyan hatá
rozottan hangzik a  megtérés parancsa. Sem együgyűek; sem böl
csek, sem régimódiak, sem a kor csúcsán élők nem kerülhetik ki 
a megtérés szükségességét.

Mert —  ez az athéni 'beszéd most tárgyalt részének harmadik 
mozzanata — jön az ítélet. Amikor az apostol az ítéletről szól, 
az alkalomszerűség átcsillámlik szavain. Arra a helyre is céloz,, 
ahol állanak. Ez a hely a közhit szerint az erinisszeknek, a bosszú 
istennőinek tartózkodási helye, akik a sötét sziklamélységekben 
várják áldozataikat. Elsősorban pedig: ezen a helyen ülésezett az 
athéni 'bíróság. De amiről Pál ibeszél, az másfajta ítélet lesz. Vilá
gos keresztyén bizonyságtételt hallunk itt az utolsó ítéletről. És 
ezen a ponton dobja he igehirdetésébe Jézus Krisztus alakját! 
Nem a nevét —  ugyan mit kezdenének ezzel az ismeretlen névvel! 
De félreérthetetlen Róla szól: Ö  lesz a Bíró!

Most jön azonban a legdöntőbb szó —  gondolatsorunkban a 
negyedik mozzanat — , ez pedig a Jézus Krisztusba vetett hitről 
szól. Szószerint így fordíthatnánk: Isten hitet kínál, nyújt minden
kinek a Jézus Krisztusnak halálból való feltámasztása által! 
(31/b. v.) A  Jézus Krisztusban való hitnek döntő alapját mutatja 
meg: a feltámadását. Ugyanaz a gondolat jut itt kifejezésre, mint 
1 Kor. 15, 17. 20. versekben: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, 
hiábavaló a ti hitetek . . .  Ámde Krisztus feltámadott. . . ” —  Higyje- 
tek Jézus Krisztusban! Ez az utolsó ítélet elől való menekülés útja!
— mondotta előbb. Hihettek Jézus Krisztusban! •— mondja most.' 
Ez ebben a szakaszban az evangélium! Krisztus feltámadásával 
lehetővé vált számotokra az üdvözítő hit! Ez már nem parancs,, 
követelés, fenyegetés, törvény —  ez már evangélium, ajándék, 
drága lehetőség! A  Keresztről azért nem esik szó, mert ezzel nem 
tudtak volna mit kezdeni. De a feltámadás hirdetése nekik is 
érthető volt, bár teljesen hihetetlen —  és ez mutatja megint, hogy 
Pál Athénben csak érthetővé, de nem elfogadhatóvá tette az evan
géliumot a filozófiailag iskolázott görög gondolkodás számára.

Krisztus feltámadásának említésével azonban a legérzékenyebb 
pontjukon találta el a, hallgatókat Pál igehirdetése. A halál -— ez 
volt a görög szellemiség nagy, kínzó talánya. Ez a félelmes, meg
oldatlan, iszonyatos kérdés sír Homérosz hőseinek halotti sirámai
ból, a görög tragédiák kórusának panaszos énekéből, ez néz reánk 
görög síremlékekről a végtelenül szomorú szemekből. A  feltámadás
— ennél nagyobb lehetetlenséget nem mondhattak a görög kultúra 
emberének. A  „lélek halhatatlansága” kedves téma volt Plátótól
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kezdve, de a feltámadás gondolata a tapasztalati tényeket szerető 
görög gondolkozás számára felháborító ostobaság. Olyasféle törté
nik itt, mintha egy tüdőbajos, súlyos kavernás orvosnak monda
nák, aki mint szakember tisztában van betegsége végzetességével: 
,.Jó lesz a tüdőd!”

Félbe is szakítják Pál beszédét. De ha még nem is így értel
mezzük a bibliai szöveget, akkor is nyilvánvaló: művelt gondol
kodásuk magaslatáról fölényes gúnnyal intézik el az egyszerű 
apostolt. ,A Sízelídebbek is kifizetik néhány udvarias elhárító szóval.

Kudarcba fullad tehát az athéni beszéd? Hiába volt a kötél
hágcsó nagyszerű kidobása a csupasz falra, a merész ugrás az isten
sejtelem ködös partjáról a kinyilatkoztatás világos mezőire, a 
missziói igehirdetésnek a hallgatók gondolatvilágába való belehe- 
lyezése, a megcáfolhatatlan következtetés, az éles logika?. . .  Ki 
meri ezt állítani?! Exegéták akadnak ilyenek, de azt hiszem, hogy 
1 Kor. 2, 1—5 sem elegendő bizonyíték a Cselekedetek Könyvének 
tanúságtétele ellen, amely szerint győzelemmel fejeződik be az 
athéni beszéd. Azt soha nem lehet várni egy igehirdetéstől sem, 
hogy nyomában mindenki megtér. Hát még az Areopáguson! De 
nem nagy eredmény — ha egyáltalában szabad a missziói munkát 
látható eredményeiken lemérnünk — , hogy az evangélium még 
ezen a helyen is, ilyen társaságban, megragadott néhány embert?! 
Közülük az egyik, méghozzá az athéni bíróság tagja, vezető ember. 
A  másik pedig egy nő, aki vagy később nevezetes keresztyén 
egyéniség lett, vagy pedig már mint pogány személyiség volt ki
emelkedő, hogy a hagyomány a nevét feljegyezte. Az a néhány 
ember, akik a Cselekedetek Könyvének tudósítása szerint akkor 
hívőkké, azaz keresztyénekké lettek: a Feltámadott hívei lettek! 
Most már talán értjük, hogy micsoda hihetetlen győzelem rejlik 
ebben a tényben, .azon a helyen! —  De ha még anulláljuk is a 
tudósítáisnak ezt a befejező részét, mint bizonyos írásmagyarázók 
teszik többek között arra való hivatkozással, hogy az athéni gyüle
kezet megalakulásáról nem tudunk azokban a.z időkben —  ez sem 
von le semmit az athéni szolgálat jelentőségéből. Akkor is a kor 
csúcsán megvívott és jól megvívott missziói csata marad az!

»

Az athéni győzelem tovább futott. Nem Pál idejében, hanem 
később figyelhetjük meg ezt. Ha nem is közvetlenül, de közvetve- 
ennek győzelmi vonalába tartozik két későbbi eredmény. 1. Az 
evangélium behatolt a görög kultúrába, filozófiába és legyőzte azt. 
Európa keresztyén szellemi öröksége itt kezdődött, áz Areopágu
son. Kísértés is jelentkezett később, aminek sokan nem tudtak ellen- 
állam: az evangélium és az antik kultúra összeolvasztásának veszé
lye: De ebből az athéni ípeszédben még semmit sem találunk.
2. A másik távolabbi eredmény: a görögkeleti keresztyénség. És 
itt egy csodálatos összefüggés körvonalai rajzolódnak ki. Én nem
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merném véletlennek mondani. Éppen ott, ahol Pál beszéde ketté
törött vagy abbamaradt, azon a ponton, a Krisztus feltámadásának 
kérdésében lett az evangélium diadalmas a görögkeleti keresztyén- 
ség lelkiségében. Az orthodox ikeriesztyénség mindmáig húsvét 
jegyében él! „Feltámadott az Űr!” „Bizonnyal feltámadott!” — 
ilyen zengő kiáltások jelzik a Ikeresztyénségnek abban a részé
ben a túláradó húsvéti bizonyosságot.

*

Az athéni esemény előrevetítődő jelenet abból, hogy az evan
gélium diadalmasan megütközött az ókor kultúrájával és a kor 
csúcsán élő embereket is meghódított. Ma sem reménytelen dolog, 
hogy a modern kor kultúrájával, világnézetével, szellemi áramla
taival, a kor lelkiségével felvegyük a beszélgetést, elmondjuk a 
megtérésre hívó szót a mai embernek, hirdessük neki Jézus Krisz
tust és hitre jusson. Csak merjünk reménységgel, bizakodással 
belemenni ebbe a feladatba, és örüljünk, iha csak egy-két modern 
ember is eljut az élő hitre. A  jövendő előőrsei ők.

Természetesen — ha a mai helyzetre gondolunk — nemcsak ütközés 
van a keresztyénség és a körülöttünk épülő világ (között világnézeti 
tekintetben, hanem van sok közös vénás és közös feladat. Az egyház 
együtt vállalja a felelősséget a világgal, az emberek sorsának javítá
sáért és együtt küzd vele a nép jólétének emeléséért. Most azonban 
igénk alapján azokat a pontokat kell megkeresnünk, amelyek a lelkek
ben ma is kérdést jelentenek és amelyekre az evangélium választ ad.

Mai fényképfelvétel arról a helyről, ahol Pál Athénben prédikált. A  sziklában 
elhelyezett emléktábla ezt örökíti meg
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A mai világnak is kínzó talánya: a halál. Ügyis mint egyéni 
sors. Ady Endrének, a modem kor egyik legtipikusabb képviselő
jének egész költészetén és életén átleng ez a sötét fátyol. Legmá
morosabb perceiben is ott mar a halál szörnyű valósága. Ma sem 
jutott tovább a halál kérdésében az embe-r, mint a görög kultúrá
ban. —  De azután úgyis ránknehezedik a halál, mint a kor fölé 
tornyosuló rémítő végzet. Az atomháború gondolata kínzó rémkép 
a világ minden részén. A  technika mai fejlettsége —  ha szabadon 
engedik rombolását —  az emberiség halálával fenyeget. Nincs-e 
szüksége hát a mai embernek arra az evangéliumra, amelyet Pál 
apostol a feltámadott Krisztusról hirdetett?!

Két kőemlék idéződik most a szemünkbe. Az egyik Hirosimá
ban látható. Lilje püspök számol be róla nagyszerű útirajzában. 
1945. augusztus 6-án egy ismeretlen japán férfi a bankba indult, 
hogy pénzt vegyen fel. Mivel kissé még korán volt, a bejárat kő
lépcsőin leült. Amikor röviddel 9 óra után az atombomba rázuhant 
a városra, az ember többé nem volt. Egyszerűen megsemmisült. 
Senki sem tudja megmondani, hogy a ,radioaktív sugarak eléget
ték, vagy a repeszek a felismehhetetlenségig összemorzsolták. De 
a kövön, amelyen ült, egy sötét folt maradt beégve, letörölhetet- 
lenül, mint szörnyű képe egy embernek, aki előbb -még volt, de 
belőle most már csak ez a fekete körvonal létezik. „Ez a korunk 
szimbóluma: az embert megsemmisítik a maga által szabadjára 
engedett végzetes erők, s belőle csak ez a borzalmas árnyék ma
rad.”

És a másik emlék: a bronztábla az Areopáguson, amely ma is 
. hirdeti, hogy Jézus Krisztus él, -gyűjti népét az idők végezetéig és 

a mai kornak is hirdeti az evangéliumot. Ez az emléktábla tanús
kodik arról, hogy a Feltámadott erői ma is diadalmasak, és az 
Isten végső célja nem pusztulás, ítélet, hanem élet, örök élet.

*

Egy bro-n-ztá-bla, néhány fa van körülötte .. .  A  mi szolgálatunk
ban is vannak ilyen helyek. Az íróasztalunk, a szószékünk, egy- 
egy lelkipás-ztori látogatásunk tulajdonképpen sokszor ugyanez a 
hely, mert ugyanaz a feladat vár reánk, mint ott az Areopáguson 
az apostolra. Vajon vállaljuk-e?

Veöreös Imre

197



R á d i ó s  i g e h i r d e t é s

1958. május 4-én
Jer 3, 21—4, 4.

Testvéreim az Űr Jézus Krisztusban! 1956 márciusa óta most először 
hirdetem újból Isten igéjét a magyar 'rádióban. Az azóta eltelt két 
esztendő megpróbáltatásai mindenki számára tanulságosak voltak, mind
nyájunkat eszmélkedésre indítottak. Engem úgy nevelt és tanított az 
elmúlt két esztendőben Isten igéje, 'hogy ma még világosabban és ön
tudatosadban tudom vallani: új világkorszak köszönt az emberiségre! 
Ebben az új helyzetben az Isten örök igazságait a teremtett világnak 
hirdető egyház sem rekedhet meg a múlt kereteiben és megkötöttsé
geiben. Nem vethet a tövisek közé, nem rakhat elavult foltokat a szép 
ruhára, hanem újra fel kell törnie az ugart .és méltó, ruhába kell öltöz
ködnie. Azt az igazságot, hogy „Él az Űr!” — és Ő nemcsak az egyház
nak, hanem a teremtett világnak és az emberiség történetének az Ura, — 
megizmosodott hittel és megtisztult elmével meggyőzőbben kell hirdet
nünk és hívebben kell példáznunk gyülekezeteinknek és a világnak.

Ezért választottam éppen Jeremiásnak ezt a próféciáját igehirde
tésem alapjául. Jeremiás is a réginek és /újnak a mezsgyéjén mondta 
el a felolvasott intelmet: mögötte a választott nép dicső múltja szent 
hagyományaival. Előtte a nemzet létének fenyegetettsége és az a veszély, 
hogy a választott nép szétszóródik a világban és Isten ígéretei nem 
teljesedhetnek be Izraelen. — Prófétává éppen az tette Jeremiást, hogy 
tudott és mert ebben a kritikus történelmi helyzetben Isten oldalán 
szilárdan megállani és ‘az új látások bajnokává lenini. Megalkuvás nélkül 
hirdette, hogy az ótestámentomi gyülekezet méltatlanná vált bűnei miatt 
a neki adott ígéretekre, mert istentiszteleti életében megromlott, vallásos 
kegyességében elfajult, társadalmi életébein pedig embertelenné vált. 
A  börtönt is vállalta azért a meggyőződéséért, hogy a választett népnek 
radikális megújulásra van szüksége, hogy Isten újból magához fogad
hassa és megmaradhasson az idők viharában.'Hallgatnia kell Isten sza
vára, amely bűnbánatra, megtérésre és igazabb életre hív.

így értem én Jeremiás felolvasott szavait és így kell továbbadnom 
azoknak, akik hallgatják ezt az igehirdetést:

1. Mi evangélikusok ma is büszkén hangoztatjuk, hogy az- Ige és 
igehirdetés egyháza vagyunk. Valóban ez tette az evangélikus keresz- 
tyénséget és egyházat a középkorban újjá, jóvá, haladóvá és ezéyt von
zóvá az emberek előtt. Veit egyházunknak mondanivalója és amit mon
dott, azt mindenki meg is értette és meg is élte. Ezért adott egyházunk 
olyan sok hűséges hazafit és vezetőt ennek a hazának, akik mindig az 
előrehaladás és nem a lemaradás oldalán álltak: úttörők voltak a sza
badság szeretetében,. a magyar kultúra és irodalom megteremtésében. 
Szóban, írásban és tettben példázták azt, hogy mit jelent evangélikus 
keresztyén embernek és egyúttal igazi hazafinak lenni!

És ma? Ma nem kell egyetlen lelkésznek sem a hátán hordania a 
kézi nyomdáját, mint a reformáció idején. Ma nem kell titokban paj
tákban tartanunk az istentiszteleteket, mint akkor. Ma nem kell senki
nek sem gályarabsiágot vállalnia azért, mert vallja az Ágostai Hitvallást! 
De hol vannak a lelkészek és evangélikus hívek, akik példát mutatnak 
az embereknek és főleg az ifjúságnak, hogy hogyan kell felelősséggel
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hordozni népünk minden gondját és baját?! Hol vannak azok a refor
mátor! ivadékok, aikik egyek tudnak lenni népünkkel mindabban, ami 
annak szellemi és anyagi jólétét szolgálja? Hol vannak azok a fiatal 
teológusok, akik éjt nappallá tudnak tenni azért, hogy egyházunknak 
a műveltségben is elöljáró és példamutató papjai legyenek?!

Lemaradtunk, végzetesen maradiakká lettünk! Hűtelenek lettünk.a 
reformáció alapelveihez. Hiszen a reformátori egyházak úgy indultak 
az újkor hajnalán, hogy igehirdetésükben és egész életformájukban 
magukévá tették az újkor emberét minden problémájával együtt '— 
akár a hitről és üdvösségről volt szó, akár a világ vagy a közösségi élet 
kérdései nyomorgatták. Ehhez az örökséghez lettünk mi evangélikusok 
hűtelenek itt Magyarországon és az egész világon! Hiszen a magyar- 
országi protestantizmus története igen nagy részben a szabadságharcoké
nak, az elnyomás és elmaradottság elleni harcoknak is a legszebb lapjai. 
S miközben az egyházak azon vitatkoztak, hogy kinek van igaza, elsik
kadt maga a keresztyénség. S miiközben a protestáns egyházak akadé
miai kérdést csináltak abból, hogy melyik reformátoribb. eljátszották a 
reformátori örökséget: megmerevedtek, elveszítették lendületüket és
nemcsak vallási-hitbeli kérdésekben, hanem a valóságos élet kérdéseiben 
is konzervatívokká lettek. Meghalt igehirdetésükben és teológiájukban 
maga az ember, akiért pedig Krisztus emberré lett és meghalt a földön, 
hogy az embernek élete és üdvössége legyen!

Talán senki sem foglalkozott teológus létére annyit nemcsak hitbeli, 
hanem társadalmi és politikai kérdésekkel is, mint éppen Luther Márton 
és azok a magyar reformátorok, akik egyek voltak népünkkel jóban- 
rosszban, testestül-lelkestül. Hová lett ez a hazafiság és szent tűz az 
evangélikus hívekből és egyházból?! Vannak lelkészek és hívek, akik 
még_ azért is duzzognak, ha az evangélikus sajtóban gyakrabban olvas
hatják ezeket a szavakat: béke és békés egymás mellett élés, biztonság 
és leszerelés, atom- és hidrogénbomba, Hirosima és nyugat-németországi 
rakétakilövő-Jbázisok. Mert úgymond: ezek nem egyházi és teológiai 
kifejezések. Sajnos, valóban nem azok. Ezek az emberek és népek gond
jaiban létrejött szavak, félelem szülte [kifejezések és elég nagy baj, hogy 
nem mi, keresztyének fogalmaztuk meg ezek tartalmát az emberek 
javára! Igaza van Jeremiásnak: „Gyalázatunkban heverünk és elborít 
bennünket a szégyen!”

2. Jeremiás próféta látta és ki is mondta, hogy új kezdetre, új szán
tásra van szüksége a régiben megrekedt, megcsontosodott és megízet- 
lenedett ótestámentomi gyüjekezetnek. Engedjünk az Isten igéjének 
és szívleljük meg a következőket:

a) Az újnak a beköszöntését mindig megelőzik az idők jelei: a refor
máció előestéjén fedezte föl Kolumbus az újvilágot és Gutenberg a 
könyvnyomtatást. M i is evangélikus keresztyénségünk újjáalakulásának 
a küszöbén állunk — hitem szerint az emberiség felhatol a világűrbe 
és meghódíthatja a világmindeséget. A  technikában társadalmat átalakító 
találmányokról hallunk. Az a földi korszak, amelyet mi ókorra, közép
korra és újkorra szoktunk felosztani, a végéhez közeledik és már kopogtat 
ajtónkon az új világkorszak. Ne csodálkozzunk azon, hogy a vele járó 
szellemi és társadalmi problémák a mi egyházunk kapuját is döngetik 
és benne olyan folyamatok indulnak meg, amelyek az újjá formálás 
és újjá alakulás világos jeleit hordozzák. Ha van evangélikus egyháztag 
és vezető ember, aki ezt nem tudja vagy nem akarja meglátni, az sür
gősen tartson önvizsgálatot! —, hogy ne „miattunk gyalázzák Isten
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nevét a pogányok között!” — Jeremiás megtérésre hívta fel Júda vezető 
embereit és Jeruzsálem lakosságát, tehát vezetőket és vezetetteket egy
aránt. Annak a bűnnek a megvallására és elhagyására van szükségünk 
nekünk is, hogy nem hallgatunk Istenünk szavára és világos intelmeire, 
aki pedig azért teremtett egyházat Szentleikével, hogy áldás legyünk a 
nemzetek között, hogy megmutassuk Krisztust az embereknek, hogy igazi 
férfiakká, igazi asszonyokká és igazi ifjúsággá legyenek éppen azért, 
mert evangélikus keresztyének!

b) Új szántásra van szükség keresztyénségünk minden vonalán! Ne 
toldozzuk-foltozzuk az ócska tömlőket, mert elfolyik a bor, a tartalom! 
Nem liturgikus mozgalmakra, nem püspöki keresztekre van szükségünk 
az evangélikus egyházban, hanem a felismert isteni igazságok olyan 
megfogalmazására és továbbadására, hogy az elérje a XX. század em
berét, aki egy új világkorszak, talán az atomkorszak vagy a világűr
korszak küszöbén áll és ebben az új helyzetben és életérzetben nem 
az a vágya, hogy visszaálmodhassa magát a középkorba, hanem hogy 
ebben az új világkorszakban is úgy állja meg a helyét, hogy közben, 
megőrizhesse emberségét és Isten képére teremtettségét!

c) Ezt az új szántást azonban csak újjászületett és újjáformált ke
resztyének tudják Istennek tetszőén és nem a rossznak megfelelően 
elvégezni. A  szívek reformációjára, a szívek körülmetélésére, a ikőszív- 
nek az eltávolítására van szükségünk. Egész emberségünknek fel kell 
szabadulnia és fel kell készülnie az új szántás elvégzésére. Mert ezt az 
új kezdetet nem lehet meghaladott, megízetlenedett és megkövesedett 
hagyományokra vagy érdemekre felépíteni. Nem új farizeusokra, hanem 
új Lutherokra és új Bornemisszákra van szükség, akik nem a múltba 
tekintenek sóvárgó szemekkel, hanem benne élnek a mában és hisznek 
a jövőben. „Aki hisz, az nem fél (fut)” — állapította meg egykor Ézsaiás 
próféta. Aki ma azért félti az egyházat, mert a világ világ és az új 
világkorszak ideológiái nem borulnak le előtte a „köteles tisztelettel”, 
az nem hisz abban hűségesen és igazián, hogy az Isten Isten és a Krisztus 
Krisztus! Az hisz igazán az egyházküldetésében, aki nem vet a tövisek 
közé, hanem feltöri az ugart. Különben megszégyenülünk reménysé
geinkben!

3. Mindezt pedig azért, mondtam el Jeremiás próféta bátorságával 
ilyen leplezetlenül, mert mélységesen hiszek abban, hogy Isten olyan 
kegyelmi idővel ajándékozott meg bennünket az elmúlt évtizedekben, 
amivel visszaélni nem lehet Isten ítélete nélkül. Hiszek abban, hogy 
Isten sok mindent -— még az 1956-os egyházi eseményeket is, meg a 
jelenlegi áldatlan egyházi belső helyzetet is — intő jelnek szánja, hogy 
bűnbánatot, megtérést és új szántást indítson el egyházunkban és a 
hívekben egyaránt. De Jeremiás próféta látásával hiszek abban is, 'hogy 
a kegyelmi időnek fonákja is van: nem lehet visszaélni bűnihődés nélkül 
az adott lehetőségekkel! A  harag pohara' megtelik s akkor beköszönt 
az ítélet korszaka. És félek, ihogy. így, ahogyan ma végzi szolgálatát egy
házunk, nem bizonyul méltó eszköznek Isten kezében céljai megvalósí
tására. Nem a világ lett világibbá, hanem az egyház lett egyháziatla- 
nabbá! Nem az ember lett embertelenebbé, hanem a keresztyén ember 
lett keresztyénietlenebbé! Ezt mondta Jeremiás is Isten népének a ke
gyelmi idő felkínálásának az idején. Ezt mondja ma is! Ezért a Szent
íráshoz kötött hitem és lelkiismeretem ezt mondatja velem is. Az egyház 
számára nem is tevődik fel a kérdés: szocializmus vagy kapitalizmus! 
Hanem így: új kezdetet tud-e elindítani tanításában és bizonyságtételé
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ben? Radikálisan szakítani tud-e mindazzal, ami rossz az Isten szemében 
s ezért ítélet alá esik? Vagy pedig megmerevedik vélt makulátlansá
gában és bekötött szemmel rohan az .életbe, a jövőtlenségbe?!

Jeremiás prófétával együtt végül (hiszek • abban, hogy Istennek van. 
hatalma egy szent magot teremtenie maginak a tömegből, amely kovász
ként kenyérbe keleszti a lisztet: az élet útjára vezeti a sötétségben- 
botorkálókat. És tudok imádkozni azokért ,akik nem a halál, a félelem, 
a siránkozás, a lemondás kesergő szavait, hanem az élet igéit viszik 
a világba. Hogy beteljesedjék az a jeremiási prófécia is: „ ... én tudom 
az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Üm 
Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget 
adjak néktek.” — Ámen.

Dr. Pálfy Miklós

Az egyház és a modern ember
Decemberi számunkban ismertettem Bartsch „Jézus Krisztus a mo

dern ember számára” c. tanulmányát. A  több helyről érkezett visszhang 
késztet arra, hogy a kérdéssel kapcsolatos véleményemet összefoglaljam 
s egyúttal Bartsch tanulmányához is néhány kritikai megjegyzést fűzzek..

Van-e modern ember?

Ezzel a radikális kérdéssel kell kezdenünk. E kérdésre adott vá
laszunkból kell kitűnnie a téma teológiai lehetőségének és helyé
nek. A  kérdés ez: Lehet-e és szabad-e nekünk, akik az evangélium
mal vagyunk adósok minden embernek, éppen az evangélium felől 
nézve modern emberről beszélni? Van-e a mai modern embernek 
teológiai szempontból valami különleges vonása régebbi korok em
beréhez képest? Nem ugyanarról a bűnös emberről van-e szó 
most is, mint akiről minden korban szó van, arról az emberről, aki 
menekül Isten elől, mert nem akarja bűneit meglátni és megbánni, 
aki „Isten félelme és Istenbe vetett bizodalom nélkül, bűnös kíván
sággal” születik és nem kell neki az evangélium? Ha pedig ugyan
arról a bűnös emberről van szó —  márpedig valóban ugyanarról 
van szó —  akkor a modern ember számára sem kell valami külön
leges modern evangélium, hanem ugyanaz a régi, egyszerű evan
gélium, amely szólt az egyház ajkán minden kor bűnös embe
rének.

E kérdésekre néhány ellenkérdéssel hadd válaszoljak. Van-e 
egyáltalán ilyen elvontan, időtlenül, ilyen történelem feletti érte
lemben, saját korától függetlenített bűnös ember? Nem arról van-e 
szó sokkal inkább, hogy az Istentől menekülő, bűneit vallani nem 
akaró, bűnös ember egész bűnös életét saját korában, életformájá
ban, világszemléletében éli át s életét és bűneit konkrétan megköze
líteni és vele megértetni nem lehet anélkül, hogy tudomásul ne ven
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nénk és komolyan ne vennénk életének ezeket a konkrét formáit 
és kereteit? Lelkipásztori beszélgetésekben gyakran hangzik el ez 
a mondat: „Igen, igen, de a mai élet más, mint amiről ti bent a 
templomban beszéltek!” Ez a mondat nyilván búvóhely a mai em
ber számára. De nem csak az. Jogos szemrehányás is felénk, akik
nek sokszor csak teologumenonjaink vannak a mai emberről, de va
lóságos tapasztalataink alig.

De egy másik irányban is szükség van ilyen ellenkérdásre, ti. 
az evangéliummal kapcsolatban, amelyet minden bűnös embernek 
hirdetnünk kell. Az evangélium tartalma nem változik. Ugyanaz 
marad minden kor embere számára. Ez az evangélium természeté
ből 'következik. Mert az evangélium legjellemzőbb vonása éppen az, 
hogy tartalma nem valami tanítás, eszme, hanem egy történeti ese
mény, Jézus történeti személye, élete, halála, feltámadása. De a 
kérdés ez: vajon nem kell-e az evangélium hirdetésének változ
nia? Elég-e ma az evangéliumot úgy elmondanunk, ahogy elmondta 
Pál vagy Luther? Nem kell-e az egyháznak azt, ami Jézusban tör
tént, mindig újra megérteni és megragadni éppen azzal a tudatos 
törekvéssel, hogy míg számot ad ennek az eseménynek a jelentősé
géről, érthető maradjon a saját kora emberei számára? Vagy in
kább azt kívánjuk, hogy a mai ember alkalmazkodjék valamelyik 
régebbi kor gondolkodásmódjához, életformájához s ahol ezt nem 
érti, ott mondjon le saját értelméről? Ez volna az a „sacrificium 
intellectus” , amitől sajnos sokszor evangélikus keresztyének sem 
mentek. Pedig az evangéliumban éppen nem arról van szó, hogy 
nekünk kell valamit „áldoznunk” , hanem arról, hogy valaki más 
áldozta fel magát értünk. Amikor az egyház képtelenné lesz arra, 
hogy mondanivalóját a saját korával konfrontálva ragadja meg, az 
mindig annak a jele, hogy elveszítette hitének belső bizonyosságát, 
missziójának lendületét s egyre inkább elavult formák, gondolat- 
menetek őrizőjévé korcsosul.

Kicsoda a modern ember?

Arról már volt szó, hogy lényegében a modern ember se más, 
mint minden kor embere. Bűnös ember, aki menekül Isten elől. 
A  kérdés az, hogy mi az a sajátos életforma, világszemlélet, amely
ben ő bűnös existenciáját megéli? Mi az, amiben különbözik ré
gebbi korok embereitől?

A  modern ember legalapvetőbb vonása az, hogy természettudo
mányosán gondolkodik, kauzálisán, ok-okozati összefüggéseket ke
resve. Számára semmi sem reális, amit az okság törvényével meg 
nem magyaráztak neki. Gondolkodásának ez a jellege határozza 
meg alapvetően világszemléletét és életformáját. Mit jelent ez?

1. A  modern ember számára nincsen metafizika. A  tapasztalati 
úton elérhetetlen világ és az erről való beszéd értelmetlen és irreális 
számára. Csak a természettudományosán megközelithető világot s 
ennek történelmét tartja realitásnak.
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2. Ezért lett a modern élet egyik legjellemzőbb vonása a vallás- 
talanság. A  modern ember kiszabadult abból a vallásos légkörből, 
amelyben régebbi korok emberei természetes módon éltek benne. 
Számára a vallás az irrealitások, a valótlan képzelgések közé ke
rült, mithosszá, mesévé lett, amit egyszerűen képtelen komolyan 
venni és vele, mint élete számára reális tényezővel, számolni. A  val
lásos közöny jellemzi tehát a modern embert.

3. Ez a felszabadulás a vallásos légkörből sajnos igen jelentős. 
A  vallásos előítéletek valóban sok akadályt, vagy legalább is kor
látot, féket jelentettek a tudományok fejlődésében. E tekintetben 
az egyháznak nagyon sok szégyelnivalója van.

Persze ennek a modern élethelyzetnek árnyoldala is van a mo
dern ember számára.

4. A  modern ember megszabadul a vallásos, metafizikai világképtől 
és életértelmezéstől. így alakult ki az a helyzet, hogy sok modern em
bernek nincs tulajdonképpen egységes világképe, amely egy fix  pontra 
épülve átfogja az egész valóságot. (Ezt a megállapítást nem a marxista 
világnézetre vonatkozólag tesszük.) 'Egy ilyen világnézeti vákuum ki
alakulása hozta létre pl. nyugaton az egzisztencialista filozófiát.

5. Ennek lett a következménye, hogy a modern ember existen- 
ciális zavarban él. Nem tudja elhelyezni önmagát, mert nincs fix 
pontja, amelyen tájékozódni tudna. Talajt alanná lett. Ez a helyzete 
határozza meg életformájának alapvető vonalait:

6. A  modern ember nem tudja önmagáról, hogy kicsoda. Ezért 
nem mer szembenézni önmagával. Menekül önmaga elől. Ezért lett 
élete extravertált, kifelé forduló. El akarja felejteni existenciális 
zavarát. Ezért menekül a csend és a magány elől. Nem szeret egye
dül lenni. Ezért lett a modern ember szórakozó tömegemberré.

7. Végül ezért jutott a modern ember erkölcsi lazaságba, sőt 
közönybe, noha látja, hogy erkölcsi közönyével tönkreteszi ön
magát.

Milyennek látja az egyházat a modern ember?

Ne gondoljuk, hogy a modern ember existenciális zavara miatt 
megalázkodva fog zörgetni az egyház kapuján. Ha a közönyön kívül 
van még valami benne az egyház iránt, az semmiképpen sem az 
alázat, hanem éppen a vádnak az érzése és a szava. Mi ez a vád?

A  modern ember szemében az egyház elveszítette hitelét. Az 
egyház ma nem az a tekintély, ami volt néhány századdal ezelőtt. 
A  pap ma nem a falu bölcse, mégkevésbé a városé. A  modern em
ber alig kíváncsi már arra, hogy mit tud a pap mondani az ő élete 
kérdéseihez. Lelki kérdéseivel is sokkal hamarabb megy az ideg
orvoshoz, mint a lelkipásztorhoz. így szokták ezt mondani: az élet 
elment a papiak mellett. Miért történt ez így?

1. Az egyház cserbenhagyta az embert. Sok mai ember'ezzel a 
váddal hárítja el az egyház feléje hangzó szavát. Igaz, lehetne arról 
vitázni, hogy ki hagyta cserben a másikat. Hiszen a modern ember 
állandóan abban a veszélyben él, hogy elmegy Jézus mellett s a
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„Krisztus utáni” ember számára nincs megoldás és segítség. (Jn. 
9, 41: ”Azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megma
rad.”) De az is igaz, hogy az egyház sokszor bizonyult impotensnek 
az emberi élet kínzó kérdéseiben, pl. társadalmi és gazdasági kérdé
sekben, olyan időkben, amikor az egyháznak nemcsak megoldást 
jelentő vagy azt elősegítő szava lehetett volna, hanem hatalma is 
volt ahhoz, hogy azt megvalósítsa. Nem csoda,- ha a modern em
ber élete alapvető kérdéseinek megoldásában ma nem igényli, sőt 
kifejezetten elutasítja az egyház segítségét. Az egyháznak ez az 
erkölcsi hitelvesztése félelmesen nagy. Az egyházat mindenestől 
elutasító mai ember érvei között legtöbb esetben ez a vád a legerő
sebb. S itt nem elég az, ha az egyház védekezik. A  szolgáló szere
tet csendes, de nagyon konkrét pozitívummal tudják csak ezt a vádat 
esetről esetre eloszlatni.

2. Az egyház érthetetlenné vált a modern ember számára. Ez a 
másik vád. Az egyház sokszor nem több a mai ember szemében, 
mint a geocentrikus, mágikus világkép restaurátora. Mik voltak e 
világkép jellegzetességei? A  háromemeletes világlátás (menny, föld, 
pokol) s az a feltételezés, hogy mágikus erők természetellenes be
avatkozása viszi a döntő szerepet a világ életében. Ebben a világ
képben az ember számára minden bokor alatt ördögök tanyáztak 
és minden utcasarkon csodák történtek. Ez a világkép a múlté. S ha 
az egyház ragaszkodik ehhez a világképhez, akkor az egyház is 
menthetetlenül a múlté lesz.

A  modern ember, ha egyáltalán szóbaáll még velünk, azt kér
dezi: Le tudtok-e mondani erről a letűnt, primitív világképről? És 
ha le tudtok mondani, akkor el tudjátok-e mondani mondanivaló
tokat úgy, hogy az érthető legyen a modern élet alapfeltételei, evi
denciái között? Van-e egyáltalán az egyháznak olyan szava, amely 
reális tényzővé válhat a modern ember életében? Az egyház ma 
ilyen és hasonló kérdéseik előtt áll, amelyekkel szembenézni a leg
égetőbb feladatai közé tartozik.

Miről van szó az egyházban?

Válaszom e kérdésre nyilván nem lehet még megközelítően 
sem teljes, de talán sikerül a döntő pontra rámutatnom.

Az egyház mindig saját ügyét és mondanivalóját kompromit
tálta, valahányszor összekeverte ezt a mondanivalót az idealista fi
lozófiával, vagy a metafizikai rendszerek bármelyikével. Önmagát 
kompromittálta, amikor tudatosan és élesen nem különböztette meg 
magát az emberi vallásoktól. Mert az egyházban éppen mind annak 
az ellentétéről van szó, amiről az idealizmusban, a metafizikai rend
szerekben és a vallásokban szó van. Mindezek valóban egy olyan 
világról beszélnek, amely a modern ember számára megfoghatatlan, 
érthetetlen és irreális. Az egyház viszont etekintetben a modern em
bernek kell, hogy igazat adjon. Mert az egész Szentírás is arról be
szél, hogy az a „másik világ” , amit az ember metafizikának, túlvi
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lágnak vagy egy személyes szóval Istennek nevez, az ember szá
mára valóban elérhetetlen, megfoghatatlan és megérthetetlen világ. 
A  bűneset egyszerű s kétségtelenül mitologikus történetének vége 
éppen ezt akarja kifejezni, mikor arról beszél, hogy Isten maga 
zárta be az ember előtt az Éden kapuját.

S éppen itt szólal meg az egyház mondanivalója, az evangélium: 
ez a megfoghatatlan, irreális világ, ez az elérhetetlen, elrejtett Isten 
reálissá lett. Belelépett a mi világunkba, a természet és a történe
lem világába —  a názáreti Jézus emberi, történeti személyében. Mi 
nem spekulációk révén beszélünk és hirdetünk valamiféle istenfo
galmat, hanem mi arról beszélünk, ami Jézus életében és halálában 
történt és nyilvánvalóvá lett. Ez a Jézus, ez a történeti személy, 
ez a mi Istenünk. Ö az a „fix  pont” , aki nélkül existenciális zavar
ban élünk és menekülünk önmagunk elől. Isten, akiről a modern 
ember többé nem tud és nem is akar fantáziáim s alaptalan meta
fizikai spekulációkba kezdeni, Isten most itt van, megjelent a mi 
reális világunkban, hogy aki Hozzá megy, aki hozzáköti az életét, 
az el ne vesszen.

Az bizonyos, hogy mi ma arról a világról, ahonnan Ö közénk jött, 
sokkal bizonytalanabbul tudunk beszélni, és kevesebbet mondani 
mennyről, ítéletről, világvégéről. De hisz minderről a Biblia is csak 
képekben beszél. Nem is arról van szó, hogy egy zárt, tisztázott 
világképet kapunk az evangélium által, hanem arról, hogy egy 
végső támaszt nyertünk egész emberi életünk számára, Istent ta
láltuk meg vagy még inkább Isten keresett meg minket s most már 
a mi életünk békességben van: a múltunk megbocsáttatott s a je
lenünk és a jövendőnk az ő irgalmában van elrejtve. Életünkben 
és halálunkban az ő oltalmában vagyunk, mert Ö közelebb van hoz
zánk mindennél és mindenkinél, mert Ö eltéphetetlenül magához 
őlelt minket mindenestül.

Jézus csodái és a modern ember.
Végül hadd tegyek néhány vázlatos megjegyzést Bartsch tanul

mányára, éppen azon a ponton, ahol a legtöbb ellenkezést váltja ki.
Bartsch teológiai gondolkodásában egy ponton látok hibát. Ne

vezetesen abban, hogy számára a modern ember gondolkodásmódja 
abszolúttá lesz. A  modem ember valóban nem tud másképpen gon
dolkodni csak az immanenciában maradva és csak kauzálisán. Ez 
az, amit nagyon komolyan kell vennünk, de amivel nem elégedhe
tünk meg. Éppen a húsvéti esemény rejtélye, amelyet Bartsch olyan 
világosan magyaráz és hoz közel a modern emberhez, repeszti szét 
az immanencia kereteit. Amikor a modem ember hit által megra
gadja a feltámadott Jézusban Isten kinyilatkoztatását, akkor reali
tássá lesz számára Istennek Jézusban jelenlévő hatalma, amelynek 
lehetőségei mérhetetlenül nagyobbak, mint a modern kauzális.gon
dolkodáséi. Istennek ez a hatalma számára többé nem metafizikai 
kényszerképzet, hanem olyan valóság, amelyet átélt és megtapasz
talt a bűnbocsánat szabadságában és az örök élet reménységében.
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A  fenti hibából ered, hogy Bartsch számára Jézus élete túlsá
gosan leegyszerűsödik. Az evangéliumok szerint Jézus életére nem
csak az egyszerűség jellemző, hanem az a rejtélyesség is, amivel 
saját személyét titokban tartja. Személyének ez a titokzatossága 
nyilatkozik meg igehirdetésében csakúgy, mint cselekedeteiben. El
lenségei ezt démoni megszállottsággal magyarázzák, tanítványai pe
dig a Messiást sejtik Benne. így jött el Jézus szenvedése és halála,, 
amely a tanítványokat a csalódás keserűségével töltötte el. S így 
jött el húsvét, amely kétségtelenné tette számukra, hogy Jézus az 
Isten Messiása. Ha Jézus élete nem hordozta volna magán ezt a 
titokzatos messiási jelleget, akkor húsvét a tanítványoknak nem 
Jézus Messiás-voltát bizonyító esemény lett volna, hanem egy ért
hetetlen rejtély, amit tudomásul vesz az ember, de nem tud vele mit 
kezdeni. Maga húsvét, illetve a húsvéti eseményről szóló bizonyság- 
tétel kényszerít tehát bennünket arra, hogy realitásnak tartsuk azt, 
ami az evangéliumok szerint húsvét előtt történt. (Ez természete
sen nem érinti azt, amit Bartsch a keresztyén hagyomány anyagá
nak növekedéséről és elfajulásáról mond.)

Van-e valami tárgyszerű okunk most már, hogy Jézus titokza
tos messiási életének valóságából kivegyük Jézus csodáit? Semmi 
okunk nincs erre. A  csodák Jézus korának reális lehetőségei közé 
tartoztak. Éppen ezért Jézus csodái önmagukban nem jelentettek 
kétségtelen bizonyítékot Messiás-volta mellett. Aki nem értette meg 
Jézus igéjét és igéjében megnyilatkozó messiási igényét, annak a 
csodák sem tárták fel Jézus személyének titkát. Jézus nem is akart 
többet, minthogy azok, akiken csodái történtek, megtapasztalják 
Isten jóságát, amelynek eljöttét Jézus hirdette. Sem látványos pro
dukcióra, sem saját hírének növelésére nem törekedett, sőt ezt ki
fejezetten elutasította. Csodái azoknak jelentett „bizonyítékot” , akik 
azzal a bizalommal fordultak Hozzá, hogy Nála van segítség emberi 
életük nyomorúságaiban. Jézus csodái tehát mindvégig megmarad
tak abban a titokzatosságban, amely egész életére is jellemző volt. 
Erre utal például az az eset, amikor ellenségei azzal „magyarázzák”  
csodáit, hogy azokban nem Isten, hanem a Sátán hatalma nyilatko
zik meg. Ez a vitabeszéd egyébként más szempontból is rendkívül 
tanulságos. Arra utal ugyanis, hogy Jézus csodái ellenségei számára 
is reális tények voltak. Sehol nincs nyoma az evangéliumokban an
nak, hogy Jézus ellenségei csodáinak tagadásával próbálták volna 
Jézus személyét destruálni. A  kérdés nem az volt, hogy megtörtén
tek-e a csodák, hanem az, hogy kitől származnak, Istentől-e, vagy a 
Gonosztól.

Mindehhez még néhány általánosabb megjegyzést is tehetünk. 
Akinek Isten realitássá lett Jézusban, annak nem kétséges az sem, 
hogy Isten cselekedhetik olyat, ami a mi mai gondolkodásunk szá
mára megfoghatatlan. Ez még nem jelenti azt, hogy Jézus csodái 
„természetellenesek” lettek volna. Kérdés u. i., hogy azok a törvé
nyek, amelyeket az emberi tudomány megfigyel a természetben, 
mennyire azonosak azokkal a törvényekkel, amely a természet v i
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lágában ténylegesen uralkodnak. Másfelől arra is érdemes felfigyel
nünk, hogy Jézus csodái mindig az emberi bűnnek, betegségnek, fé
lelemnek, halálnak a nyomorúságát gyógyítják. Mindezek pedig —  
noha sorsszerű tartozékai a világ életének — még nem tekinthetők 
az élet pozitív törvényeinek, sőt sokkal inkább jelentenek külső 
életellenes kényszert, amely ellen az egész élő világ tiltakozik. Ha 
ezeknek hatalmából felszabadul valaki, akkor a kérdés lényegét te
kintve éppen nem „természetellenes” eseményről van szó.

Mit jelentenek ezek a meggondolások a mai emberrel való be
szélgetés számára?

Semmi esetre sem azt az alternatívát, hogy pl. vagy hiszi valaki 
Jézus tengerenjárását vagy elkárhozik. Ma nekünk Jézus csodái 
önmagukban megközelíthetetlenek és nem is jelentenek semmit. 
Semmi érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy valakit rávegyünk arra,, 
hogy Jézus csodáit megtörtént eseményeknek tartsa. Hiszen a mi 
számunkra sem történetileg igazolt tények Jézus csodái. Számunk
ra az evangéliumok csodaelbeszélései kizárólag azért jelentősek és 
értékesek —  s ezt nem lehet eléggé aláhúzni és hangsúlyozni 
Bartsch tanulmányában —  mert bizonyságtételt hordoznak arról a 
Jézusról, aki a húsvéti esemény rejtélyéről szóló igehirdetésben 
döntés elé állít és hitre hív bennünket. Csak megbotránkoztatjuk a 
modern embert —  éspedig ok nélkül —  ha olyan ponton hívjuk dön
tésre, ahol számára mondanivalónk irracionális kényszert jelent s 
ugyanakkor még szó sincs mondanivalónk igazi tartalmáról. Így 
csak gondolataikat gúzsbakötő, misztikus révületben támolygó ke
resztyéneket nyerhetünk, akik a vallásos irrealitások világából 
könnyen lendülnek át éppen ellenkező végletekbe. Annak számára, 
aki eljutott a feltámadott Jézusban való hitre, a hit által magától 
megnyílik a szeme Isten világának látására, amely telve van Isten 
jóságának csodáival s amelybe Jézus csodáinak a lehetősége irra
cionális kényszer nélkül is belefér

Dóka Zoltán

Lőhe Vilm os
a z  e g y h á z m eg ú ju lásáért

Születésének 150. évfordulójára

Az előző számunkban megkezdett tanulmánynak itt közöljük a má
sodik, befejező részét. Az előző rész pontjai voltak: Egyháztörténeti és 
személyi adottságok. Teológiai kiindulópont: az egyház. Kritikus pont: 
az egyházfegyelem. Szilárd keret: a Krisztustól kapott szolgálat. Első és 
fő kötelesség: az ige hirdetése. Pásztori felelősség: az egyes lelkek 
gondja. (Szerkesztő.)
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Átfogó program : a gyülekezet nevelése
Ha valakinek _ olyan programja van, amely az adott körülmé

nyek mélyreható átalakítását célozza, és éppen ezért sokak vélemé
nyével ütközik, akkor kénytelen a neveléshez folyamodni, ha csak 
nem akar lemondani tervei megvalósításáról. Lőihe az egyház meg
újulásáról szőtt terveket. A  körülötte támadt ellenmondás és harc 
bőségesen megmutatta, hogy terveinek megvalósulását egyedül a 
gyülekezet nevelésével érheti el. Lőhe rá is állt erre a vonalra. Nagy 
nevelő egyéniség volt, bár erről az oldaláról szokták őt legkevésbé 
ismerni. Sokat tanult Luthertől, Pestalozzitól, és saját korának peda- 
gógusaitól, de neki magának is jó érzéke volt a neveléshez. Ezt írja 
egyik pedagógus professzor barátjának: „Bizonyos vagyok abban, 
hegy a jpásztonkodástól eltekintve semmi sem fogja meg telkemet 
annyira, mint a nevelés, hiszen a nevelés és a lelkipásztorkodás is 
Egytől van, ahogyan egy ajakból hangzott iel: „Legeltesd az én ju
ráim at!” és „Legeltesd az én bárányaimat!” (3,1:692). Nemcsak ta
nárai, hanem kortársai is meglátták különös képességeit. A  gyakor
lati teológia egyik jónevű professzora, Zezsohwitz, neki ajánlja ka- 
teohetikáját 1864-ben, mint „a fcatechezis mesterének” . 1(3,1: 644) De 
mindennél többet mond a gyermekek és az ifjúság ragaszkodása. A 
kisgyermekek az utcán utána futottak, belekapaszkodtak és elbeszél
gettek vele. Serdülő fiúk és leányok önként jártak el hozzá, s ő ta
nította őket. Jó pedagógiai érzékkel különböző szolgálatokat bízott 
rájuk. Még az igehirdetésre készülésbe is belevonta őket oly módon, 
hogy felolvastatta velük az alapigét és elbeszélgetett velük róla. 
(5,2: 925fck. 944kk) Komolyan vette a gyermekék egyéniségét, a 
gyermekek pedig komolyain vették /őt. (3,1: 692) /Első harcai abból 
adódták, hogy sokat foglalkozott a gyermekekkel és az ifjúsággal s 
ez bizonyos egyházi vezetőknek nem tetszett. Élete végefelé maga
sabb fokon is kibontakozott nevelői tevékenysége az általa alapított 
intézetben.

Lőhe nevelési programja Lutheréhez hasonlóan kiterjedt az 
egész gyülekezetre. Ugyanazt az egyszerű elvet alkalmazta, mint 
Luther, mindenkit belevont a tanítómevelő munkába. Egyszerű 
mondatokban vonja le a következtetéseket a nép számára írt egyik 
traktátusában: „A  szülők nem tanítanak, ezért el is felejtik a tanul
takat. így tűnik /el az otthonokból a tudás. A  szülők nem tanítanak, 
ezért nem is tanulnak. A  szülők nem tanulnak, ezért nem is érdekli 
őket a tanulás: a tanulás és a tudás az iskolások ügye. A  szülőket 
nem érdekli a tanulás és a tanítás, ezért a gyermekeik is befejezik 
a tanulást, ha kilépnek az iskolából. A  szülők talán adnak nekik 
időt a tanulásra, de érdeklődést nem ébresztenek bennük a tanulás 
iránt. A  szülők nem tudnak semmit, /nem is akarnak tudni semmit, 
hamar .megelégednek mindennel. Miért is tanulna a gyermek szíve
sen? Mindenki követi szüleit: /csak addig vesződik a tanulással, 
ameddig muszáj, és mindent elfelejt, mihelyt kiesik az ellenőrzés 
alól. De mindez fordítva is érvényes! Ha a szülők tanulnak, akkor
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a gyermekek is tanulnak, ha a szülők tanítanak, akkor maguk is 
tanulnak, aki rábírja a szülőket a tanításra, az rábírta őket a tanu
lásra is, —  és felébresztette az érdeklődést a szellemi munka és a 
művelődés iránt az otthonokban és /a nép között. A  nép nevelése 
csak iákkor lendül fel, ha együtt tanul apraja, nagyja.” (3,1: 14 lk ) 
A  szülőknek és ia családnak ezt a mozgósítását Lőhe nemcsak köz
vetlenül gyülekezeti munkájával végezte, hanem kitűnő könyvek és 
füzetek egész sorozatával támogatta is.9

A  gyülekezet nevelése szempontjából legjobb iratnak Luther 
Kiskátéját tartja. Túláradó lelkesedéssel ív  róla: „Lelkem öröme a 
Kiskáté: ilyen apró ember vagyok én!, mi mindent fedezek fel 
benne! Hozzá még úgy érzem, hogy megtaláltam tárgyalásának he
lyes módszerét. De idén úgy is sikerült a konfirmációi oktatásom, 
mint még soha, s /ezt belátták amerikai tanítványaim is. Boldog 
vagyok, hogy legalább egyetlen egy könyvet megértek.” (3,1: 644) 
Ne gondoljuk azonban, hogy a káté ivóit számára az egyetlen elkép
zelhető katechetikai anyag. Többek között kitűnő konfirmációi ve
zérfonalat is írt, s azt la keresztelés, a konfirmáció, a gyónás és az 
úrvacsora rendjére építi fel. Ezzel jó példáját adja annak, hogy az 
egyházban szorosan összetartozik (az istentiszteleti élet és a tanítás. 
(3,1: 495kk) Korjíirmandusok számára kitűnő építő iratokat adott ki, 
„Konrad” címen fiúiknak, és „A  női egyszerűségről” címen leányok
nak. (3,1: 407fck) Nem feledkezett meg a legkisebbekről sem. Szá
mukra iimádságos és áihitatos könyvet adott ki. Elkészítette a bibliai 
történetek tanításának rendjét is a legkisebb kortól kezdve az ifjú
korig. (3,1: 353;kik) Még a szülőknek is ad tanítást arról, hogyan ta
nítsanak. A  legragyogóibb kis füzete ebből a tárgykörből „A  kicsi
nyek keresztyénségéről” iszol. Párbeszédes formában írta meg. Ügy 
adja elő, mintha a kertben kerítésnek támaszkodva beszélné meg 
szomszédjával, hogyan lehet megtanítani az egészen apró gyermeke
ket (hinni, imádkozni, hálát adni, bűneiket megbánni stb. (3,1: 341) 
Ez az írása nemcsak azt bizonyítja, hogy kitűnően ért a gyermekek
hez, hanem azt is, hogy ért az egyszerű emberek nyelvén. Egészen 
közel tud férkőzni problémáikhoz, és találó válaszokat tud adni kér
déseikre.

Ezek után azt hiszem, már senkit sem lep meg különösen, hogy 
Lőihe katechetikai módszerében is eleven és ötletes, de ugyanakkor 
egyszerű is. Módszer tekintetében is kerüli á végleteket, mint min
den más kérdésiben. (Szereti használni a megbeszélés formáját. Ka- 
teohizációnak is mondhatnám, ha nem volna ebben a kifejezésben 
valami merevség. Valóságos kérdésekkel és feleletekkel beszéli meg 
a gyermekekkel a különböző kérdéseket, amellett szívesen használ

9 Lche -legfontosabb 'katechetikai és pedagógiai iratai: Dina. Wider die Ju- 
gendluist, 1888. — Vont Ohristemtum dér Kleinen, 1833. — Konrad. 1842. — Bet- 
hüchlein für das kindliche Altér, 1845. — Von dér weiblichen Einfalt, 1858. —
Vöm Auswendiglernen von dér Jugend bis ins Altér, 1858 — Dér sakrament’iche 
Teil des Konfirmandenunterrichts, 1860. — Versuch, das Lemen dér bifolischen 
Deschichte von Kind auf zu regein, 1862.
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képeket. Jellemző rá, hogy a gyermekek házioktatásának támoga
tására filléres áron kiadatja Dürer képeit: fontosnak tartja, hogy 
a szemléltető eszközök művészi szempontból kiválóak és nagyigé- 
nyűek legyenek. Egyéb alkalmi ötletei is vannak. Például nagyon 
életrevaló az a javaslata, hogy a bibliai történeteket a legkisebb 
gyermekeknek az egyházi nap, az egyházi hét, és az egyházi esz
tendő szerint tanítsák a szülők. A  nap órái Jézus halálára és feltá
madására emlékeztetnek. Délelőtt 9 órakor tehát mondja el az anya 
gyermekének, hogy ebben az órában [feszítették meg Jézust, s be
szélje el a történetet is egyre több részlettel. Délután 3 órakor em
lítse* meg Jézus halálát stb. A  hét napjaihoz kapcsolhatók Jézus szen
vedésének, halálának és feltámadásának részletesebb történetei. De 
a teremtés története is a hét egyes napjaihoz kapcsolható. Ügy gon
dolja Lőhe, hogy minden nap elő lehet venni belőle a megfelelő 
részletet. Az egyházi év katechetikai felhasználása amúgy is közis
mert. (3,1: 397)

Mai neuendettelsauj részlet

Lőhe gyülekezetét nevelő munkájával tett legtöbbet az egyház 
megújulására vonatkozó terveinek megvalósításáért. Harca a gyüle
kezet nevelése közben ,dőlt el. S a gyülekezet mellette állt. Gyüle
kezetnevelő munkájának nyomai meglátszanak ma is nemcsak 
neuendettelsaui gyülekezetén, hanem a bajor evangélikus egyhá
zon is.
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Világtávlatú szolgálat; a misszió és a diakónia
Nem volna teljes a kép, |ha nem emlékeznénk meg Lőhe bel- és 

külmissziói szolgálatáról. De nem a neuendettelsaui intézmények 
történetét vázolj yk, hanem azokat a szempontokat emeljük ki, ame
lyek Lőhét vezették, így illesztjük 'bele ezt a szolgálati területet is 
Lőhének ia.z egyház megújulásáért folytatott küzdelmeibe.

Lőhe élete végén így emlékezik: „Amikor a belmisszió társula
tot, majd az itteni anyaházat alapítottuk, akkor őszintén megvallva 
egyenlőre nem volt más szándékom, csak az, hogy szűkebb hazám
ban elvágjam az unió útját a belmisszió és a diakonissza-ügy terü
letén. Semmi mást nem akartam és nem akarok bebizonyítani, csak 
azt, hogy az Ür sem a belmisszióból, sem a XIX. századi szent 
diakoniából nem zárja ki ősi lutheránus hazámat, és minket szegény 
lutheránusokat azért, mert felemeltük a felekezetileg tiszta úrvacso
rái közösség zászlaját.” (5,2: 911) Lőhe itt a reformátusokkal való 
interkommunio ellenzésére céloz és kijelentése úgy hangzik, mintha 
missziói munkája szélsőséges konfesszionalizmusból, kizárólag pole
mikus célzattal született volna. Nincs okunk kétségbe vonni, hogy 
a missziói intézmények keletkezésének egyik vagy másik időpont
jában érvényesülhetett ez a szempont is és közrejátszhatott abban, 
hogy Lőhe magához ragadta a kezdeményezést. Ezt a nyilatkozatot 
azonban Lőhe olyan iratban teszi, amelyben védekezik egy túlzó 
lutheránus levélírónak ama vádja ellen, hogy ő a diakonissza-ügy
ben szövetkezett az uniós belmissziói intézetekkel. Válaszában tehát 
Lőhe egyoldalúan emel ki egy szempontot a maga védelmére. Ré
gebbi nyilatkozatai azt bizonyítják, hogy a misszió és a diakónia sok
kal mélyebben gyökerezik Lőhe lelkében és terveiben.10

Lőhe még első szolgálati helyén segédlelkész korában kezdte el 
a missziói munkát. Egyenlőre szerény keretek között végezte, mint
hogy törvényes rendelkezés állta a szervezkedés útját. Eleinte misz- 
sziói lapokat osztott ki a hívek között, és többször beszélt a misszió
ról. Később missziói lapot indított. A  múlt század 40-es éveiben 
azután a forradalmi hangulatban ez a munka is nekilendült, miután 
szabadabb lehetőségeket kapott. Lőhe egyházról írott könyve tanús
kodik arról, hogy mind a belmisszió, mind a külmisszió szorosan 
hozzátartozik egyházfogalmához, vagyis teológiai gondolkodásának 
alapjához.

Lőhe az egyházra vonatkozó fejtegetéseit antropológiai meg
alapozással kezdi: az emberi közösségről szól. Ez a dialektika teoló
gián nevelkedett nemzedékünk számára kissé szokatlan, de tanulsá
gos: „Kezdettől úgy teremtette az Isten az embert, hogy nem lehet 
boldog egymagában. Többet mondok: az ember nem is üdvözülhet

10 Lőhe főbb missziói és diakóniai iratai: Missiom uwter den Heiden? 184$. 
— Entwurf eines Katechismus des apostolischem Lebens, 1848. — Aphonsmen 
über die neutestamentlichen Amter und ihr Verháltnos zűr Gemeinde, 1849. — 
Kárche und Amt. Neue Aphorismen, 1851. — Etwas aus dér Geschichte des 
Diakonissenhauses Neuendettelsau. 1870.
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egymagában, mert ahogyan az Úr nem teremtette a világot egy em
bernek, úgy nem teremtette a mennyet sem egy embernek. Nincs 
magánosság a földön, és nincs magánosság a mennyben. Aki akár 
a múlandóságban, akár az örökkévalóságban egészen el akar külö
nülni minden embertől, abban nincs meg az a szeretet, amely Isten
től van. Velünk született a vágyakozás embertársainkkal való közös
ségre, s iez akkor mutatkozik meg leginkább, amikor megtaláltuk az 
Urat. Az Úrhoz térés társassá teszi a magánost. Sok közösség van 
a földön, de egyik sem elégíti k i vágyakozásunkat, mint egy bizo
nyos közösség, ez a közösség Isten egyháza, a szentek gyülekezete. 
Teljes üdvösségünkhöz és iboldogságunkhoz hozzátartozik az egy
ház.”  (5,1: 88kk) Ez Lőhe álma az egyházról. Annál jobban kínozta 
az a tény, hogy az egyház életében kevés valósul meg ebből a kö
zösségből. Ez a feszültség teológia és valóság között indította őt 
arra, hogy keresse az utakat az egyház igazi .közösségének megvaló
sítására. Már említettük, hogy „A z apostoli élet kátéjá” -ban há
rom jelszóval jellemzi a keresztyén életet: fegyelem, közösség, áldo
zat. (5,1: 221) A  közösség címe alatt azt fejtegeti hogy a keresztyén 
gyülekezet tagjai kötelesek egymást támogatni, a kölcsönös meg
segítés végrehajtása céljából pedig meg kell szervezni a diako-nia 
szolgálatát. A  közösség tehát főként a diakónia szolgálatában nyilat
kozik meg. Hangsúlyozza, hogy ez a szolgálat a gyülekezet köteles
sége. A  gyakorlati végrehajtásnál azonban, ugyanabban a dilemmá
ban van, mint a fegyelmezésnél: nincs hozzá eleven gyülekezet. Ezért 
végül mégis egyesületi formában kénytelen megvalósítani terveit, 
bár nem barátja az egyesületeknek: „Nem vagyunk az egyesületek 
barátja, mert annak jelét és bizonyságát látjuk bennük, hogy az az 
egyház, amelynek területén létesülnek, nem az, aminek lennie kel
lene. Viszont éppen mivel a mi egyházunk annyira nem az, aminek 
lennie kellene, 'arra kényszeríti jolkib tagjait, hogy átmenetileg kö
rökbe és egyesületekbe tömörüljenek, míg majd maga az egyház 
lesz minden egyesület egyesülete és feloldódik benne minden egye
sület. Amíg az egyház a bűn álmát alussza, vagy betegségben szen
ved, van a keresztyén egyesületeknek egy bizonyos jogosultsága az 
egyháznak ilyen állapota miatt.”  (5,1: 219) Lőhe beknissziói intéz
ményei éppen ezért sohasem működtek öncélúan, hanem a gyüle
kezetekben és a gyülekezetekért az egyház megújulásán fáradoztak.

Lőhe külmissziói tervei is egyházfogalmához kapcsolódnak. Köz
ismert az a meghatározása, hogy „a misszió nem más, mint Isten 
egy egyháza mozgás közben” . (5,1: 96) Lőhe teológiája nem ismer 
más egyházat, csak ilyen mozgó, -terjedő, evangéliumot terjesztő egy
házat. Viszont itt is kiáltó az ellentét teológia és valóság között. Ez 
szüntelenül nyugtalanította őt és missziói terveinek hajtóereje volt, 
Ebben az esetben ás -csak a.z az út állt nyitva, hogy megszervezte 
munkatársaival a missziói intézetet az egyház hivatalos szervei he
lyett. A  neuendettelsaui misszió először az amerikai indiánok között, 
azután az Űj-Guineai pápuák között végzett áldott munkát. Nem 
részletezzük ennek a minden ízében evangélikus missziói munkának
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történetét, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy Lőhe már 1845-ben 
az imperialista törekvésekkel és felekezeti torzsalkodásokkal szem
ben világosan és tisztán fogalmazta meg a misszió célját és felada
tát: „Isten egyháza a maga részéről szembehelyezkedik a misszió 
elvilágiasításával és .semmiféle részt nem vállal belőle. Távolról 
sem tagadja, hogy a keresztyének világi érintkezése a pogányokkal 
hasznos lehet a misszió számára, de az egyház a szabad szeretet 
munkájában sohasem engedi magát valamely állam kiszolgálójává 
tenni. Az egyház semmiképpen sem segít a leigázásban. A z  egyház 
nem vesz, hanem ad, és nem akar mást csak a népek üdvösségét. 
Az egyház másokat gazdaggá tesz, de maga szegény. Az egyház a 
maga dolgát végzi, és keresztyén államokra bízza, hogy megtegyék

A  bruckbergi diakóniai intézmény temploma. Oltártér

a magukét. A z  egyház nem kényszeríti ki, hogy a népek beenged
jék, nem is lopakodik be a pogányok közé, hanem a becsületesség 
útját járja: ott lép be, ahol nyitva az ajtó, és kéri az Urat, hogy 
nyissa meg minden világ kapuját. Meglesz mindig az a macedón 
férfi, aki így szólt Pálhoz éjszaka.: „jöjj át és segíts” ! A z egyház a 
pogányokat nem úgy kezeli, mint a különböző felekezetűeket. Tejet 
ad nekik és nem kemény eledelt, —  de tiszta tejet. Nem vitatkozik 
és perlekedik, de nem is szeretkezik, hanem szeret. Nem fogja a 
szentségeket sem baptista, sem római módon kezelni. A z evan
gélikus egyház a missziók között is megtartja azt az előnyét, hogy 
ő a szent közép, és nem lesz kára abból, hogy a végletek csúfolják” . 
(5,1: 168). Kiforrott és előrelátó program! A  pápua egyház bizony
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sága annak, hogy e program alapján a neuendettelsaui misszió iga
zán evangéliumi misszió tudott lenni: munkája nyomán egybefor
rott a keresztyénség a pápua néppel.

Gyújtópont; az istentisztelet
Lőhét követjük, amikor az utolsó helyre tesszük az istentisztelet 

és a liturgia kérdését. Az egyházról szóló könyvében is befejezésül 
szól ezekről. Ez azonban egyáltalában nem jelenti azt, hogy kevésre 
becsüli az istentisztelet jelentőségét a gyülekezet életében. Sőt ép
pen az istentiszteletet tekinti a gyülekezeti élet gyújtópontjának: 
onnan indul ki és és oda tér vissza a gyülekezet élete. Ezért az is
tentiszteleti élet és a gyülekezeti élet megújulását ás szoros egység
ben látta. A  mai teológiában már közkeletűbb az istentisztelet és az 
egyház összefüggésének hangsúlyozása, ide ennek gyakorlati követ
kezményeit még nem sikerült kielégítően megfogalmazni. Viszont 
Lőhe még nem beszél az istentisztelet és az egyház lösszefüggéséről 
egymondatos tételben, de az egyház megújulására vonatkozó 
konkrét tervei és javaslatai annál világosabb összefüggésben vannak 
az istentisztelettel. Szinte azt mondhatnánk, hogy istentiszteleti jel
lege van mindennek, amit javasol és amihez hozzá nyúl. Az egész 
egyházi szolgálat istentiszteleti jellege jellemzi Lőhe munkásságát. ' 1

Magától értődőén istentiszteleti jellegű a Lőhe által első helyre 
tett istentiszteleti szolgálat: az igehirdetés. Lőhe néha ezt tekinti az 
istentisztelet legjelentősebb részének: „Az igehirdetés áll első helyen 
azok között az eszközök között, amelyeket az egyház a lelkek üd
vösségére használ." (5,1:170.)

Ellenben annál érdekesebb az a tény, hogy Lőhénél a lelkipász
torkodás is erősen istentiszteleti jellegű. Necsak arra gondoljunk, 
hogy Lőhe az igehirdetést tekintette a lelkipásztori munka alapjá
nak, és hogy kiemelte laz úrvacsora és a liturgia lelkipásztori jelen
tőségét, hanem emlékezzünk arra is, hogy a lelkipásztonkodás leg
fontosabb részének a gyónást tartotta. Ez pedig nála istentiszteleti 
cselekmény! Érdemes ennél a pontnál kissé megállnunk. Mennyire 
hiányzik lelkipásztorkodásunknak ez az istentiszteleti jellege (nem 
„templomos” jellege!). Lelkipásztorkodásunk erősen emberi síkban 
mozog, és gyakran megfeledkezünk arról, hogy a lelkipásztorkodás 
nem ember és ember között folyik, .hanem Isten és ember között. 
Erre utal Lőhe, amikor azt mondja, hogy a gyóntató szék elvesztése 
óta nincs igazi hangulata a lelkipásztorkodásnak: „.Sem a lelkipász
tornak, sem a tanácsot kereső hívőnek nincs megfelelő hangulata. 
Nem tudják önmagukat adni egymásnak. Zavartan néznek egy
másra, szinte elmosolyodnak, ha mégis megkísérlik, hogy a lelkész 
egy személyhez szólóan mondja el Isten igéjét, a másik pedig Isten

11 Lőhe főhb agendál és imádságoskönyvei: Beicht und Komrmmionbüch- 
lein, 1837. — Samenkömer des Gebets, 1840. — Rauohopfer. Handbuch an Kran- 
ken und Sterbébetien 1840. — Agende für Gemeinden des lutheirischen Bekennt- 
nisses, 1844 : 2. kiadás: I 1853. H. 1850. — Haus —, Schul — und Kirchenbuch 1845.

214



igéjeként fogadja leikébe a lelkész szavát.”  (5,1: 175) Már láttuk, 
hogy Lőhe lelkipásztor-kodásának istentiszteleti jellege egyáltalában 
nem ment az életszerűség rovására. Sőt így -tudott igazán hatóerővé 
válni a gyülekezet életében.

Nagyon messze vezetne, iha egyenként kimutatnánk, hogyan 
kapcsolódik az istentiszteleti élettel Lőhe nevelői, fegyelmező, misz- 
sziói és diakóniai munkája. Ezért itt csak általánosan hívjuk fel rá 
a figyelmet és részben az -előző pontokban mondottakra is utalunk. 
De hadd álljon itt még egy idézet a misszió, a diakónia és az isten- 
tisztelet összefüggéséről: „Szeretnénk a mi hazánkban a missziót 
és a dia-kóniát az oltártól kiindulva és annak dicsőségére végezni, 
mégpedig ügy, ho-gy ehhez a mi szándékunkhoz -kétség -ne is férhes
sen, Tevékenységünknek —  akár sok volt, akár -kevés, —  nem volt 
és nincs más célkitűzése, mint az, hogy megdicsőitsük a -mi szentsé
ges Konszekrátorunk teremtő szavait az oltári szentségben. Szeret
nénk, ha mi szegény íneuendettelisauiak egé-sz -munkánkat hálánk és 
magasztalásunk szerény, de örökké zöldalő koszorújaként áldoz
hatnánk az Ű oltárára azok között, akik Neki lés övéinek szolgálnak 
bárhol a világban.” (5,2: 911kk) Minden szolgálat az oltártól indul 
ki és oda tér vissza Lőhe szerint.

Lőhe -szemében egyre inkább nőtt az oltáriszentség jelentősége. 
A z  egyházról írt könyvében még egészen az igehirdetés áll homlok
térben. Agendája első -kiadásának előszavában ezt írja: „A  főisten
tiszteleti liturgia gondolatmenetét kétcsúcsú hegyhez hasonlítanám, 
amelynek egyik csúcsa alacsonyabb a másiknál. Az első csúcs a 
prédikáció, a második |az oltári -szentség. Ez utóbbi nélkül nem tudok 
itt a földön teljes istentiszteletet elképzelni.” (7,1: 13) Ugyanennek 
az -agendána-k a második kiadásánál már ezt írja: „Az első előszó
ban az egész -istentiszteletet kétcsúcsú hegyhez hasonlítottam, és a 
két csúcson a prédikációt és -az úrvacsorát, az istentisztelet csúcs
pontjait értettem. Jóllehet már akkor a-zt mondtam, hegy az egyik 
csúcs magasabb a másiknál, vagyis, hogy a liturgiában a szent 
'vacsoráé a magasabb hely, most az úrvacsorát még magasabbra 
emelném. Főistentiszteletünk liturgiájának egyenesen a célja az úr
vacsora, amely, felé, mint középpont .felé -mutat és -s-iet az istentisz
telet minden egyes része.” 1(7,1: 18) Innen érthető az a kemény harc, 
amelyet a reformátusokkal -a Bajorországban akkor még gyakorolt 
interkommuinio ellen folytat. Nemcsak egy tan-tétel -mereven ikon- 
fesszicn-alista védelméről volt szó Lőhénél, hanem arról az egész 
egyházi életre kiható -tényről, hq-gy Jézus Krisztus valósággal együtt 
vain gyülekezetével az úrvacsorában. Ez az istentiszteleti tény olyan 
középponti jelentőségű volt számára, hogy nem tudott ettől eltekin
teni a gyülekezeti élet egyetlen területén sem.

Mivel Lőhe számára mindennél fontosabb volt az istentiszteleti 
élet középpontja, a gyülekezet találkozása a valósággal jelenlevő 
Ürral, ezért sohasem lehetett számára döntő kérdéssé a liturgiái for
mák ügye: Ebben is egészen Luther és 'hitvallásaink irányvonalát 
követi: „Az egyház egyház marad liturgia nélkül is. Királynő ma

215



rád koldusrongyokban is. Inkább vesszen minden, csak a tiszta taní
tás maradjon érintetlen, sem hogy nagyszerű istentiszteletek díszé
ben és pompájában járjunk, amelyekből hiányzik a fény és az élet,, 
mert tisztátalan a tanítás.” (5,1: !77k) Ennek megfelelően mindig 
hangsúlyozta a liturgiád formák adiaforon jellegét. Megindította a 
harcot azért, hogy a racionalizmus idejére megüresedett istentiszte
let újra meggazdagodjék. De első feladatának nem az istentisztelet 
külső megújítását tekintette, hanem azt, hogy a gyülekezet hall
gassa Isten igéjét és éljen, mégpedig helyesen éljen a szentséggel.
Új liturgiái formák bevezetésé
vel óvatos volt. Hosszú éveken 
át népszerű írások egész sorá
val tanította a gyülekezet né
pét az istentisztelet értelmére, 
Megismertette és megkedvel- 
tette velük a régi liturgiái for
mákat. De megvárta az időt, 
amíg megérik a helyzet arra, 
hogy azokat a gyülekezet isten- 
tiszteleti életébe is bevezesse. 
Agendája második kiadásának 
előszavát így kezdi: „Bár ez az 
agenda sokféle érdeklődésre ta
lált, mégsem jutott a kiadó tu
domására, hogy egyetlen gyüle
kezet magáévá tette volna úgy, 
ahogyan az első kiadásban 
megjelent. Használták egy-egy 
részét, sokszor hasznát vették, 
talán többször mint megállapít
ható, tanulmányozták és utána
néztek benne, —  és a szerző 
ezzel az áldással egészen meg 
van elégedve.” (7,1: 17) Jellem
ző rá ez a nyilatkozat. Megfelel 
liturgiái elveinek, hogy sehol 
sem vezették be az ő régi for
rásokból összeállított, de mégis 
csak magánjellegű agendáját

A  bruckbergi templom belső tere

8 éven belül. Ezt az időt rövidnek tartotta volna.
Lőhe is úgy volt, mint jóformán mindenki, aki a múlt század 

eleje óta szükségesnek látja a;z istentiszteleti élet megújulását: küz
dött a tartalomnak megfelelő formákért. Agendájának első kiadá
sában még kizárólag régi liturgiái formákat és imádságokat nyúj
tott, s ha más anyagot nem talált, kivételesen a római liturgiái 
anyagból merített. (7,1: 12) Nem is kerülte el a romanizálás vádját. 
A  XVI. századbeli anyagi is ezt a benyomást keltette. De az vo lt 
az elve, hogy először a régi példákon kell tanulni: „Őrizkedjünk
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attól, hogy liturgiái szabadságunkat liturgiák gyártására használ
juk. Használjuk inkább szabadságunkat arra, hogy a régin meg
ismerjük a liturgia értelmét és ízét, mielőtt képesnek ítéljük ma
gunkat arra, hogy újat és jobbat adjunk. Aki a régit nem próbálta 
ki, az nem tud újat sem adni” . (5,1: 177) Lőhe felfogása ezen a pon
ton is fejlődött. Agendájának új kiadásából nemcsak a római anya
got hagyta ki, hanem egy bizonyos újításra is hajlandó volt: „Nem 
az az igazi lutheránus, aki a múlt teljesítményeivel lezártnak tekint 
minden munkát, és ezzel akaratlanul is kétségbe vonja a lutheránus 
egyház életképességét, mert elvitatja tőle a növekedés és a teljesség 
felé haladás lehetőségét. Azt hiszem, az szolgálja leghűségesebben 
a lutheránus egyházat, aki az atyákkal lélekben egyetértve tovább

A  neuendettelsaui konferenciai otthon

halad a megkezdett úton” . (7,1: 18) Lőhe nem egy utánzóját meg
tévesztette az a tény, hogy Lőhe ezt az elvét is nagyon óvatosan 
alkalmazta a gyakorlatban. Ritkán javasolt egészen új liturgiái for
mákat, mert nem akarta botránkoztatni a „gyengéket” . Liturgiái 
javaslatai emiatt sokkal konzervatívabbaknak látszanak, mint ami
lyen ő maga elvileg volt. Elvileg felszabadult a régi formák egy
oldalú uralma alól és helyesen határozta meg a liturgiái továbbfej
lődés lehetőségeit.

Az egyházi szolgálat teljessége és egysége
Alig akad ember, aki nem válik egyoldalúvá a harcok közben. 

Sőt a harcok nemcsak egyoldalúvá teszik, hanem végletekbe is ra
gadják az embereket. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy Lőhe e te
kintetben a kivételek közé tartozik. Nem mondhatjuk, hogy küzdel
meinek egyetlen szakaszában sem volt egyoldalú vagy túlzástól men
tes. De nagyobb hibáktól mindig megmentette őt az a készsége,
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hogy önmagát revideálja. Szembeötlő emberi jellemvonása volt, 
hogy az általa felismert (igazságot kemény formában jelentette ki és 
határozottan képviselte. De kiegészítette ezt az a keresztyén jel
lemvonása, hogy (hajlandó volt hibáit belátni, másokra hallgatni és 
másaktól tanulni. Ez őrizte meg bámulatos frissesiségét. Szellemisége 
a harcok közben nem szűkül le, hanem egyre inkább gazdagodik.

Lőhe személyiségéből következett tehát az, hogy az egyházi 
szolgálat minden ága lelke gyökeréig érdekelte és (izgatta őt, de so
hasem tudott olyan egyoldalúvá lenni, hogy külön a.z egyiket a 
másik fölé helyezte volna. Hibáztatta azokat, akik hol az egyik, 
hol a másik területre vetették rá magukat, majd meg új módszere
ket kerestek, —  azzal a reménységgel, hogy így mentik meg az egy
házat: „A  lutheránus egyház nem tekinti vádnak és nem érzi meg
bélyegzőnek, iha valaki ezt mondja: ,Ez a lelkész megelégszik azzal, 
hogy prédikál, fcatechizál, kiosztja a szentségeket, gyóntat és bete
geket vigasztal.’ A  lutheránus egyház tudja, hogy ebben a leghívebb 
lelkészek sem tesznek eleget. A  lutheránus egyház nem vár sokat 
a szolgálati eszközök helyes szaporításától, de sóikat vár az írásban 
parancsolt és régóta elismert szolgálati eszközeik helyes használatá
tól. Egyszóval: sokat végez kevés eszközzel!” (5,1: lG8k)

Lőhe világosan látta, hogy a Krisztustól kapott szolgálat külön
böző ágakra oszlik ugyan, de azok mégis egységet alkotnak, s ezért 
semmivel nem lehet pótolni, ha akár a lelkész, akár az egyház hűte- 
len ennek a szolgálatnak egyik ágában. Lőhe nagysága nem is abban 
van, hogy so.k újat talált ki, hanem abban, hogy a Krisztustól ka
pott szolgálat miniden ágát örömmel ragadta meg és teljesen betöl
tötte.

Fontosabb irodalom: Deinzer J.: W. Lőhes Lében, Gütersiloh, 1901. — 
Kressel H.: W. Lőhe als Prediger. Gütersloh 1929. — Kressel H.: W. Lőhe als 
Liturg und Liturgiker Neuendettelsau 1952. — Kressel H.: W. Lőhe
als Katechet und Seelsorger, Neuendettelsau 1954. — Ezek a könyv-
vek azonban nem álltak rendelkezésemre. Idézetek az új gyűjteményes kiadás 
szerint.

Prőhle Károly

\i em ber szárm azása, vaijy lerem lése?
Magát a címbe foglalt alternatívát kérdőjeleztem meg. Régeb

ben többször hangzott el olyan állásfoglalás egyházi részről, amely 
a rövidlátás vagylagosságával tette fel a kérdést s lelkesen buz
dított a „bibliai” szemlélet elfogadására a „tudományossal” szem
ben, vagy legalábbis gúnyoros megjegyzéseket tett azokra, akik azt 
merik állítani, hogy „a majomtól származunk” . Igen hatásos volt 
a felsőbbrendű emberi öntudatra utalni, mert hiszen „ki érzi magát 
majmok ivadékának?” Ugyanakkor a „hitetlen” tudomány is meg
kapta a magáét, ellentétben valami bizonytalanul körvonalazott
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„hívő tudománnyal” , amely —  mint rebesgették — jócskán tör 
borsot az evolucionista felfogás pogányainak orra alá. Persze tudó
sok sem kevesen akadtak, akik kikérték maguknak az egyházi gyám
kodást, s esetleg az elfogultsági kölcsönt sem mulasztották el vissza
fizetni a kegyes köröknek. A  kölcsönös megnemértés jegyében ter
mészetesen elmérgesedett a helyzet. Az alapvető félreértések dzsun
geléból ma sem könnyű megtalálni a kivezető utat.

Mint már mondottam, a cím végén a kérdőjel azt jelenti, hogy 
az előtte pár szóban vázolt vagylagosságot kifogásolom, tehát azt 
a felfogást, amely úgy látja a kérdést, hogy vagy a Genezis terem
téstörténetét fogadjuk el az ember s z á r m a z á s á r a  nézve irány
adónak, vagy a fejlődés-tant, s eszerint vagyunk hívők, vagy hi
tetlenek. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy készek vagyunk-e a 
b it bátor döntésére akár egy egész világgal szemben, hanem arról: 
van-e hitbeli bátorságunk a Szentírás szellemének érvényesítésére 
a  betű rágása helyett s készek vagyunk-e beismerni, hogy a korábbi 
hamis kérdésfelvetéssel az egyház sokszor sodort válságba lelke
ket fölöslegesen. Mintha csak azt állítaná valaki: ha elfogadjuk az 
ember fogantatására és születésére vonatkozó orvosi „nézeteket” , 
akkor nem lehet keresztyén módon hinnünk, hogy a szülők Isten
től kapják gyermeküket ajándékul. A  kettő nyilván egészen más 
síkon fekszik s közöttük az „ellentét” csak mesterséges lehet.

 Mit mond a tudomány? Először is: szó sincs arról, hogy az em
ber a ma élő ún. emberszabású majomfajták valamelyikétől szár
maznék. Abban az időben —- tízegynéhány millió éve —  amikor az 
emberszabású majmok megjelentekk  a világon, már léteztek — a 
maguk nemében hasonló fejlettségi fokon — az ún. hominidák, aki
ket talán az „ősember őseinek” lehet nevezni, A  hominizációs fázis 
folyamán -— csaknem félmillió generáció! -— fejlődött ki az ősember, 
akinek őseit csak olyan 15— 20 millió évvel azelőtt lehetett volna 
egy kalap alá venni a pongidák (emberszabású majmok) őseivel, a 
nagyjából közös családban, a dryopithecus-ok („erdei majmok”) kö
zött.

Az átmenetet számos lelet kellőképpen igazolja, ami persze 
nem feltétlenül elégséges magyarázat arra nézve, hogy tulajdonkép
pen m i é r t  történt mindez így. Pedig tulajdonképpen ez lenne az 
izgalmas kérdés. A  tudomány óriási erőfeszítéssel igyekszik hézag- 
talanná tenni a kauzális sort, de arra a kérdésre, hogy mindennek 
—  az okozati összefüggéseken túl —  mi a c é l j a ,  „tudományosan” 
nem válaszolhat, hanem csak világnézeti alapon. A  Szentírás üze
nete azonban éppen itt kezdődik.

Nem a hogyannal vesződik, hanem a célra utal: mire teremtette 
Isten az embert. Arra, hogy Vele, az Úrral közössége legyen. Thie- 
licke, midőn ezzel a kérdéssel foglalkozik, (Die Zeichen dér Zeit, 
1957, 368— 369 o.), megjegyzi, hogy a tudomány az ember bioló
giai származását hivatott kutatni, nem jogosult viszont arra, hogy 
egyszerűen ebből magyarázza meg magát az embert. A  bibliai el
beszélésben tulajdonképpen ott van a csúcspont, amikor Isten le-
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keletével teszi az embert emberré —  fejti tovább. így lesz az em
ber minőségileg más, mint a többi teremtmény, s nem csupán meny- 
nyiségileg (azaz például nagyobb koponyaűrtartalommal, „hominid” 
medencecsonttal, stb.).

Nemcsak a fundamentalista magatartás -helytelen tehát (a ver
bális inspiráció alapján egyszerűen nem venni tudomást a súlyos 
problémáról), hanem az is, ha a Genezist és Darwint megpróbáljuk 
összeházasítani s úgy mutatni ki a Biblia „igazságát” , hogy azt hang
súlyozzuk: a 6 nap tulajdonképpen 6 fázis, íme a Szentírás is fe j
lődésről beszél. Eltekintve attól, hogy a jahvista teremtéstörténet 
már —  etekintetben —  más jellegű s így nem aknázható ki, az 
elohista elbeszélését sem lehet „evolúcióssá” átmagyarázni. Egysze
rűen arról van szó, hogy a mai természettudományos világkép -ka
tegóriát oktalanság volna ráerőszakolni a Genezisre, amelynek írója 
egy velejéig mitikus világképben élt, s ebben, a maga korának, e 
kor embereinek igyekezett bizonyságot tenni arról, hogy kinek a 
kezében van ez a világ s benne az ember, és mivégre. Nem csekély 
kárral járt az a tévedés, amikor elvből ragaszkodtak ahhoz, ami a 
maga korában aktuális volt, azaz a világkép-ruhához, szem elől 
tévesztették azonban e jobb ügyhöz méltó buzgólkodásban a lé
nyeget, amit a 100. zsoltár így fogalmaz meg: Ö alkotott minket 
és -nem mi magunk, az ő népe és nyája vagyunk.

S hogy ama hominid lényből mikor lett ember, olyan, akit a 
Szentírás Istennel való közösségre hív? Ez talán nem fontosabb 
kérdés, mint -az, hogy az embrió mikortól számítható embernek: 
fogantatása, avagy születése pillanatától, vagy a -kettő között ki
jelölhető időponttól. Valami sokkal fontosabb: ,,A magad számára 
teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, míg Tebenned meg 
nem nyugszik, Uram” . (Augustinus). Erről kell bizonyságot tennünk 
a húszadik században.

Bodrog Miklós

Egyedüllétünk ór á i

Dietrich Bonhoeffer „Gemeinsames Leben” c. művéből.

Sokan az egyedülléttől való félelmükben keresik a közösséget. 
Keresztyének is, kik rossz tapasztalatokra tettek szert önmagukat 
illetően, más emberek közösségében remélnek segítségre lelni. Csak
hogy a keresztyén közösség nem lelki szanatórium. Aki önmaga 
elől menekülve tér be valamely közösségbe, csak fecsegés és szóra
kozás helyévé alacsonyítja le azt. Valójában nem is a közösséget 
keresi, hanem csak azt a kábulatot, mely rövid időre feledteti vele 
magányosságát, ámde éppen így válik halálosan egyedülvalóvá. 
A z  ilyen gyógymódnak nem lehet más eredménye, mint a beszél-
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getésnek, a valódi élményeknek szétmállása, végül rezignáció és 
lelki halál.

Aki nem tud egyedül lenni, az őrizkedjék a közösségtől. Külön
ben kárára lesz mind magának, mind a közösségnek. Egymagád
ban állottál Isten előtt midőn elhívott, néked magadnak kellett a 
hívásra elindulni, magadnak a keresztet felvenni, magadnak tusa- 
kodni, imádkozni, s magad fogsz meghalni és Istennek számot

Bonhoefer, aki mártírhalált halt Hitler koncentrációs táborában

adni. Nem kerülheted ki önmagadat, hisz Isten mindenki mástól 
elkülönített téged. Ha nem akarsz egyedül lenni, elveted magadtól 
Krisztus feléd hangzó hívását s nem lehet részed az elhívottak kö
zösségében.
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A ll viszont ez az igazság is: aki nem él közösségben, az őrizked
jék az egyedülléttől. A  gyülekezetben hivattál el, az. elhívottak gyü
lekezetében hordod kereszted, tusakodol, imádkozol. Nem vagy 
egyedül. Még a halálban és az utolsó ítéletben is csak mint Jézus 
Krisztus nagy gyülekezetének egy tagja veszel részt.

Annak megismerésére jutottunk, hogy csak a közösségben élve 
tudunk egyedül lenni, és csak aki egyedül van, tud közösségben 
élni. Ez a kettő összetartozik. Csak a közösségben tanuljuk meg a 
helyes egyedüllétet és csak a magányosságban nevelődünk a közös 
életre. Nem úgy áll a dolog, mintha egyik a másik elé kerülhetne. 
Inkább mindkettő egyszerre veszi kezdetét, tudniillik Jézus Krisztus 
elhívásával.

Magában véve egyiknek éppúgy megvannak a veszélyei, mint a 
másiknak. Aki közösséget kíván egyedüllét nélkül, belevesz a sza
vak és érzések ürességébe, aki pedig a magányt keresi közösség nél
kül, odapusztul a hiúság, az önbálványozás és kétségbeesés szaka
dékéban.

A  keresztyén házi gyülekezet közös napja egyúttal minden 
egyes tagjának magányos napja is. Nem is lehet másképp. Mind a 
közösség, mind az egyes számára gyümölcstelen a közösségben töl
tött nap, ha hiányzik belőle az egyedüllét.

A  magányosság ismertetőjele a hallgatás, mint ahogyan a kö
zösségé a beszéd. Hallgatás és beszéd épp olyan belső kapcsolat
ban vannak, s éppúgy megkülönböztetendők egymástól, mint egye
düllét és közösség. Nincs egyik a másik nélkül. A  valódi szó hall
gatásból tör elő, a valódi hallgatás pedig a szót követi.

Nem a némaságról van szó, hanem az Isten előtti csendről. 
A  némaság még nem teremt egyedüllétet, a fecsegés sem teremt 
közösséget. „A  hallgatás a szónak csordultig való teltsége, ittasult- 
sága, sőt áldozata. A  némaság viszont szerencsétlen valami, olyan 
mint, ha valamit darabokra vágtak volna, de nem áldoztak f e l . . .  
Zakariás megnémult, ahelyett, hogy hallgatott volna. Ha hitt volna 
a kinyilatkoztatásban, akkor talán nem némult volna meg, hanem 
hallgatagon lépett volna ki a templomból." (Ernest Hello.) A  közös
ségteremtő szót követnie kell a hallgatásnak. „Ideje van a hallga
tásnak és ideje a szólásnak” (Préd 3,7.). A  keresztyén ember nap
jának bizonyos órái, különösképp a közös áhítat és imádság ideje, 
az ige számára adatott. De épp így szükség van minden napon a 
hallgatás idejére is. Legalkalmasabb erre az igehallgatás előtti és 
utáni idő. Az ige nem a hangosakhoz jő, hanem a hallgatódzókhoz.

Csöndben vagyunk az igehallgatás előtt, mert gondolatainkat 
már az igére fordítjuk, mint ahogyan elcsendesül a gyermek, mikor 
atyjának szobájába belép. És csöndben vagyunk az igehallgatás 
után, mert az ige még beszél bennünk. Hallgatunk kora reggel, hogy 
Istené lehessen az első szó. És hallgatunk elalvás előtt, hogy az 
utolsó szó is Istené legyen. Kizárólag az ige kedvéért hallgatunk, 
vagyis éppen nem azért, mintha a szót megvetnénk, sőt azért, mert 
tiszteljük és befogadni akarjuk. Hallgatni nem egyéb, mint Isten 
igéjére várni és Isten igéjétől megáldottan távozni.
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Az igehallgatás előtt tartott csendességünk kihat egész na
punkra. Jól gazdálkodunk majd a beszéddel és a hallgatással. Van 
megengedhetetlen, gőgös, sértő hallgatás is. Ez is bizonyítja, hogy 
nem elégséges a hallgatás, mint puszta hallgatás. A  keresztyén em
ber hallgatása figyelő és alázatos hallgatás, úgyhogy bármikor meg 
lehet törni. Olyan hallgatás, mely kapcsolatban van a szólással. Arra 
tanít, hogy Isten igéjét helyesen és alkalmas időben szóljuk. Sok fe
lesleges elmondatlan marad, a lényeges, a segítséget nyújtó pedig 
kevés szóval is kifejezhető.

Ha egy családi közösség szűk lakásban él együtt és tagjainak 
nincs meg az alkalmuk a csöndre, akkor szabott hallgatási időt kell 
bevezetni. Némi hallgatás után másképp találkozhatunk egymással. 
A  közösséget óvja meg kártól az e tekintetben való szigorú rend.

Persze, elsorolhatnánk néhányat azokból a borús tapasztalatok
ból is, melyek a hallgatásból eredhetnek. Válhatik a hallgatás ször
nyű pusztasággá, vadonéval és rettentéseivel. Lehet az öncsalás pa
radicsoma is. Egyformán rossz mind a kettő. Senki se várjon tehát 
a hallgatástól egyebet, mint az Isten igéjével való egyszerű talál
kozást, hiszen evégből merülünk hallgatásba. De ez a találkozás 
végbe megy. Ne kösse keresztyén ember ezt a találkozást feltételek
hez, hanem egyszerűen fqgadja el, amint adatik és gazdag jutal
mát veszi hallgatásának.

A  keresztyén embernek, midőn a nap meghatározott órájában 
egyedül van, három 'dologra van szüksége: az Írás felett váló elmél
kedésre, imádságra és közbenjáró könyörgésre. Egyik se hiányozzék 
a napi meditáció idején.

De miért kell erre külön időt szakítanunk, mikor a közös áhí
tat mindebben részesít? Erre kívánunk az alábbiakban választ adni. 
A  meditáció ideje az írás felett való személyes elmélkedés, a szemé
lyes imádság és a személyes közbenjáró könyörgés célját szolgálja, 
semmi mást. Erre a háromra azonban időt kell szakítani, mert ezt 
Isten követeli tőlünk. S ha a meditáció hosszú időn át semmi egye
bet nem jelentene számunkra, csak azt, hogy mi Istennek a köteles 
szolgálatot végezzük — , ez is nagy dolog.

A  meditáció percei megóvnak attól, hogy az egyedüllétnek fe
neketlen szakadékéba ne hulljunk alá. Egymagunkban vagyunk az 
igével! így szilárd talaj van a lábunk alatt.

A  közös áhítatokon hosszabb szakaszokat olvasunk folyamato
san. Az egyéni elmélkedés történjék inkább egy rövid választott 
textus alapján, mely lehetőleg egész héten át ugyanaz legyen. A  kö
zös bibliaolvasás a Szentírás egészének ismeretébe kíván belevinni. 
Egyéni elmélkedésünkben minden egyes mondatnak vagy szónak 
feltárhatatlan mélységeiben ereszkedünk le.

A  kijelölt szakaszt azzal a reménységgel olvassuk, hogy sze
mély szerint a mai napra és keresztyén életünkre nézve van mon
danivalója, mert nemcsak a gyülekezet számára, de személy szerint 
az én számomra is Isten igéje az. Addig fejtegetjük az egyes monda
tokat, szavakat, míg személyesen nem érint bennünket. Nem azt
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kérdezzük, mit mond ez az ige másoknak, hanem azt, hogy mit 
mond nekünk személyesen. Természetesen ehhez előbb meg kell ér
tenünk a textus tartalmát, de mégsem szövegmagyarázatot vagy 
prédikációelőkészítést, vagy valamiféle bibliatanulmányozást vég
zünk, hanem a minket megszólító igére várunk. S ez nem üres vá
rakozás, hanem világos ígéret alapján való várás. Sokszor annyira 
elborítanak bennünket más gondolatok, képek, gondok, hogy csak 
nagysokára söpri félre mindezt áz ige, s hatol el szívünkig. De jön 
az ige, jön bizonyosan, mint amilyen bizonyos az, hogy Isten eljött 
az emberekhez s újra meg újra jönni akar. Evégből kell a medi
tációt imádsággal kezdenünk. Kérnünk kell Istent, hogy küldje 
hozzánk Szentlelkét igéje által és világosítsa meg igéjét miné- 
künk.

Nem szükséges, hogy az egész textuson végighaladjunk medi
tációnkban. Megtörténhet, hogy megállásra kényszerülünk egy mon
datnál, sőt egyetlen szónál, mert az megfog bennünket s többé ki 
nem kerülhetjük. „Atya” , „Szeretet” , „irgalom” , „kereszt” , „szent
ség” , „feltámadás” , —  mind olyan szavak, melyek bőségesen kitöl
tik meditációnk idejét.

Nem szükséges azon sem fáradoznunk, hogy meditációnk alkal
mával szavakban gondolkozzunk, szavakkal imádkozzunk. Sokszor 
hasznosabbnak bizonyul a szótalan gondolkozás és imádság.

Nem szükséges, hogy új gondolatokra leljünk. Ez gyakran csak 
mellékutakra visz és hiúságunkat táplálja. Tökéletesen elégséges, 
lia az olvasott és megértett ige belénk hatol és szállást vesz ben
nünk. Miképpen Mária „szívében forgatta” a pásztorok szavát, vagy 
“valakinek a szava bennünket hosszan kísér, bennünk lakik, mun
kálkodik, foglalkoztat, nyugtalanít, vagy boldogít, anélkül, hogy 
-valamit is hozzátehetnénk, épp így az Isten igéje is a meditáció al
kalmával belénk hatol, bennünk marad, megmozdít, munkálkodik, 
hogy a nap folyamán többé ne szabadulhassunk tőle és akkor mű
vét megteszi rajtunk, legtöbbször úgy, hogy észre sem vesszük.

Es legkevésbé szükséges, hogy a meditációban váratlan, rend
kívüli élményekre jussunk. Megeshetik ez, de ha nem, akkor ez 
még nem bizonyítja meditációnk hiábavalóságát. Nemcsali eleinte, 
hanem később is ismételten észlelhetünk magunkban nagy belső 
sivárságot, közönyt, sőt képtelenséget a meditálásra. Ne akadjunk 
fenn az efféle tapasztalaton. S főleg ne szűnjünk meg épp ilyenkor 
meditációnkat nagy türelemmel s hűséggel végbevinni. Azokat a 
rossz tapasztalatokat, melyeket meditációnk során észlelünk, nem 
kell felettébb komolyan venni. Különben feléled bennünk az a 
tiltott igény, mintha jogunk lenne csupa elragadó boldogító tapasz
talat szerzésére, mintha a belső szegénységünk megtapasztalása mél
tatlan volna hozzánk. így  csak egyre jobban az öntetszés és önmeg
figyelés hálójába keveredünk. Az önmegfigyelésre azonban a medi
tációban éppúgy nincs idő, mint általában a keresztyén életben. 
Egyedül az igére figyelhetünk s mindent az ige munkájára bízzunk. 
Vajon nem küldheti-e Isten ránk a sivárság és aszály óráját, csak
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azért, hogy újra várjuk az igét?! „Istent keresd, ne az örömöt” —  
ez a meditáció aranyszabálya. „Ha egyedül őt keresed, örömöd is 
lesz” —  ez a meditáció ígérete.

Az írás felett való elmélkedés imádságra késztet. Helyes, ha az 
ige alapján folyik az imádkozás. így nem esünk bele saját üressé
günkbe. Imádkozni annyi, mnt késznek lenni az ige befogadására, 
mégpedig személyes helyzetemben. Ami a közös imádkozásba soha 
bele nem kerülhet, az megszólalhat itt a csöndben.

A  meditálás különös nehézsége, hogy gondolataink könnyen, 
szétszóródnak, más emberek felé, vagy életünk némely eseménye 
felé veszik útjukat. Ha ez megszomorít, megszégyenít is bennünket, 
mégsem szabad e tekintetben sem kishitüeknek lennünk, vagy egye
nest azt vélnünk, hogy az ilyen meditáció semmit sem ér. Néha az 
segít ilyen helyzetben, ha nem rántjuk vissza görcsös mozdulattal 
gondolatainkat,.. hanem nyugodtan belevonjuk imádságunkba eze
ket az embereket s eseményeket, azután türelmesen visszatérünk a 
kiinduló pontra.

Imádságunkban helyet kap a közbenjáró könyörgés is. A  kö
zös áhítaton lehetetlen mindazokért könyörögni, akik ránk bízattak. - 
Minden keresztyénnek megvan a maga köre, kikért közbenjáró kö
nyörgésre kötelezve érzi magát. Elsősorban azokról van szó, akik
kel együtt él. A  keresztyén közösség tagjainak egymásért való kö
nyörgéséből él, vagypedig tönkremegy. Azt a testvért, akiért kö- 
nyörgök, bármi nehézséget támaszt is nekem, nem gyűlölhetem. 
Orcája, mely talán már elviselhetetlen volt számomra, könyörgé
sem közben testvéri orcává változik. Krisztus meghalt őérette. Bol
dogító fölfedezés ez keresztyén ember számára, ha egyszer könyö
rögni kezd másokért. Nincs oly ellenszenv, feszültség, megkülön- 
bözés, mely le ne győzettethetnék a könyörgésben, legalább mi ma
gunkat illetően. A  közbenjáró könyörgés a megtisztulásnak az a 
fürdője, melyben az egyesnek s a közösségnek naponta bele kell 
merülni.

Közbenjárni, könyörögni nem egyéb, mint a testvért Isten elé 
vinni, őt Jézus Krisztus keresztje alatt kegyelemre szoruló szegény 
bűnös emberként szemlélni Itt lehullik róla mindaz, ami engem tőle 
elriaszt, csak ínségben látom őt. Ínsége s bűne oly nyomasztóvá 
válik számomra, mintha az enyém volna, s ezért így könyörgök: 
Uram, cselekedjél véle Te, egyedül Te, szigorúságod, kegyelmed 
szerint. Könyörögni valakiért, azt jelenti, hogy ugyanannyi jogot 
adok néki, amennyit én bírok, hogy ti. Krisztus előtt áll és irgal
mában részesül.

Világos ebből, hogy a könyörgés szolgálatával is naponta adó
sai vagyunk Istennek és a testvérünknek. Aki felebarátjától a köz
benjáró könyörgést megtagadja, az megtagadja tőle a keresztyéni 
szolgálatot. Világos továbbá az is, hogy a közbenjáró könyörgés 
egészen konkrét valami, nem pedig általános, ködbe vesző. Néven 
nevezhető emberekről van szó, megnevezhető nehézségekről és ezért

226



meghatározott kérésekről. Mennél világosabb a könyörgésem, an
nál ígéretesebb.

A  könyörgés szolgálata természetesen időt emészt. Ha helye
sen gyakorolnánk, ez maga is betöltené egész meditációra szánt 
időnket. A  könyörgésben eltöltött idő naponta új meg új öröm for
rása: örömünk van Istenben és a keresztyén gyülekezetben.

Mivelhogy az írás felett Való elmélkedés, az imádság és a köz
benjáró könyörgés köteles szolgálatunk, gyakorolnunk kell benne 
magunkat és a napnak bizonyos idejét úgy rá kell szánnunk, mint 
ahogyan egyéb elvégzendő szolgálatunkra. Ez nem „törvényeske
dés” , hanem rend és hűség. A  legtöbb ember számára a kora reg
geli óra lehet erre a legalkalmasabb.

A  keresztyén ember számára minden nap. elhozza az egyedüllét 
óráit a nem-keresztyén környezetben. Ez a próbaállás ideje. Itt a 
próbája a helyes meditálásnak és az igazi keresztyén közösségnek. 
Szabaddá, erőssé, éretté tette-e a közösség az egyest, vagy ön- 
állótlanná? Valóságtól elzárkózó világba vitte-e bele a meditáció 
a keresztyént, melyből ijedten riad fel, ha kilép munkájának földi 
világába — , vagy pedig Isten valóságos világába vitte, honnét meg
erősödve, megtisztulva lép napi útjára? A  nap eldönti ezt. Vajon 
az egyes számára valóság-e, segítség-e a keresztyén közösség lát
hatatlan jelenléte? Hordoz-e engem a többiek érettem való könyör
gése egész napon át? Közel van-e hozzám Isten igéje, vigasztalá
sával és erejével? Vagy pedig visszaélek az egyedüllét perceivel a 
közösség ellen, az ige ellen, az imádság ellen? Az egyesnek tudni 
kell, hogy egyedüllétének órái visszahatnak a közösségre. Egyedül
létében megbonthatja, besszennyezheti a közösséget, mint ahogyan 
erősítheti, megszentelheti. A  keresztyén ember önfegyelme a közös
séget is szolgálja. Ellenkezőleg: nincs olyan személyes vagy titkos 
bűne, gondolatban, szóban vagy cselekedetben, mely az egész kö
zösséget meg ne károsítaná. Betegség csírája hull a testbe, még ta
lán azt sem tudjuk, honnan származik, mely tagban fészkel, de a 
test már meg van mérgezve. Ez a keresztyén közösség képe. Mert 
egy testnek tagjai vagyunk, valóban tagok, nemcsak akkor, ha akar
juk, hanem egész létünkkel, azért minden tag az egész testnek szol
gál, vagy egészségére, vagy romlására. Nem elmélet ez, hanem lelki 
valóság, mit a keresztyén közösségben megrázó módon megtapasz
talunk.

Boldog, aki a közösség erejével van egyedül, s boldog, aki az 
egyedüllét erejével támogatja a közösséget. Az egyedüllétnek és a 
közösségnek az ereje pedig Isten igéjének az ereje.

Scholz László
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K ö r k é r d és  —   ünnepi emlé k e z é sh ez.
125 esztendővel ezelőtt, 1833-ban jött létre a nagygeresdi egyez

ség: a dunántúli evangélikus egyházkerület és a dunáninneni refor
mátus egyházkerület megállapodása a lelkészt szolgálatbeli kölcsö
nös kisegítésről. A z egyezségben azoknak a híveknek a lelki gon
dozásáról kívánt gondoskodni a két egyházkerület, akik a maguk 
egyháza szempontjából filiában vagy szórványhelyen élnek, viszont 
a másik egyháznak ott anyagyülekezete van, vagy a másik egyház 
lelkésze a közelség folytán inkább tudja őket gondozni. (Részletek
ben emlékezett meg az egyezségről az idei Evangélikus Naptár.)

A nagygeresdi egyezség szellemében a két egyházegyetem is 
egyezséget kötött egymással 1900-ban, de ez 1914-ben gazdasági ne
hézségei miatt hatályát vesztette. Azóta tehát már nem ezek az 
egyezségek szabják meg a két egyház között valóságosan fennálló 
kölcsönös kisegítést, akár a templom használatra engedésében, akár 
a lelkész kisegítő szolgálatában. Mégis úgy szoktunk beszélni a 
„nagygeresdi egyezségiről, mintha ma is jogi ereje lenne. A  125 
évvel ezelőtt az ország egy bizonyos területére vonatkozóan kötött 
egyezség valósággal „eszmévé finomult” . Mind az egyezségnek, 
mind az „eszmének” a történetét megírta már Horváth Zoltán 
1940-ben. E tekintetben nincs már adósságunk egyházunk múltjá
nak kutatásában. Ezért most a 125-ös évforduló elsősorban azt te
szi feladatunkká, hogy számbavegyük, miképpen mutatkozik ország
szerte a nagygeresdi egyezség szelleme. Enélkül az a veszély fenye
get bennünket, hogy nagy és szép, de valótlan és hitel nélküli sza
vakat mondunk ünnepi emlékezés címén.

A  KÖVETKEZŐ ADATO KAT KELL SZAMBAVENNÜNK:

1. Hol élnek hiveink a református egyház valamely gyüle
kezetében úgy, mintha annak lennének tagjai jog szerint is, 
tehát oda fizetnek rendszeresen egyházfenntartó járulékot? Vi
szont hol élnek reformátusok valamely gyülekezetünkben, mint
ha ennek lennének tagjai? Hol történik ez valamilyen megálla
podás alapján, és hol a (megszokás révén?

2. Hol élnek' hiveink református lelkész szolgálatával, hol 
vesznek részt rendszeresen református istentiszteleten? (Csak az 
a helység kívánkozik a számbavételbe, amelyben nincs minden 
vasárnap evangélikus istentisztelet.) Viszont hol élnek reformá
tusok a mi egyházunk lelkészeinek szolgálatával, hol vesznek 
részt rendszeresen istentiszteleteinken?

3. Hol nyújtja református lelkész az evangélikus híveknek 
az úrvacsorát ostyával, és úgy, hogy nem adja kezünkbe a 
kelyhet? Viszont hol nyújtja evangélikus lelkész a református 
híveknek az úrvacsorát kenyérrel, és úgy, hogy kezükbe adja 
mind a kenyeret, mind a kelyhet?
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4. Hol tartja az evangélikus lelkész az istentiszteletet, vagy 
más gyülekezeti alkalmat református templomban, vagy más 
egyházi helyiségben? Viszont hol tartja a református lelkész 
az istentiszteletet, vagy más gyülekezeti alkalmat egyházunk 
templomában, vagy más gyülekezeti helyiségében?

5. Hol vannak helyi megállapodások arról, hogy a két egy
ház nem fogad el egymástól áttérést és reverzálist?

6. Hol vannak közös protestáns templomok, mi ezeknek és 
használatuknak a jogi helyzete?

7. Hol vannak „egyesült protestáns” gyülekezetek, milyen 
megállapodás alapján élnek? A  megállapodás hogyan funkcio
nál? Ha pedig nincs megállapodás, mi szabályozza az együtt
élést?

8. Nem tartoznak a „nagygeresdi egyezség” szellemének 
megnyilvánulása körébe, mégis tanulságosak ezzel kapcsolat
ban a „szószékcserék”, közös templomi alkalmak, az „ökume
nikus” úrvacsorák. A  125 évvel ezelőtt kötött egyezség csak 
azt az esetet vette számba, hogy valamely helységben csak az 
egyik egyház lelkésze működik, mégis az imént említett jelen
ségek belekívánkoznak a (jubileummal kapcsolatban szüksé
gesnek mutatkozó országos tájékozódásba.

Arra kérjük lelkésztestvéreinket, írják meg —  egy hónapon 
helül —  a Lelkipásztor szerkesztőségének a jubileumi számbavételt 
szolgáló tapasztalataikat, akármilyen kevés részletére vonatkozik 
is a fenti számbavétel-tervezetnek, és akármilyen előjelűek is ta
pasztalataik. A  jubileumihoz az lesz a legméltóbb, ha a valóság je
gyében országos helyzetrajzzal állítunk emléket a nagygeresdi 
egyezségnek, s vonjuk le a mai szükséges tanulságokat.

A Lelkipásztor szerkesztősége

Beszámoló az országos egyházi helyzetről
i.

Elöljáróban meg kell mondanom, hogy ebben a?- előadásban több
ről lesz szó, mint az utolsó pár hónap evangélikus egyházi eseményei
nek felsorolásáról. Többről elsősorban azért, mert egyfelől időileg 
messzebbről szeretnék kiindulni, mint 1857. november vége. amikor 
megszakadtak a tárgyalások evangélikus egyházunk és az állam között, 
másfelől azért is többről lesz szó, mert megpróbálom az események 
felsorolásán túlmenőleg felvetni ezt az elvi kérdést; milyen tanulsá
gokat vonhatunk le ma, időszerű egyházi kérdéseink megítélésében és 
feladataink megoldásában az 1Í956. október 23. előtti és utáni egyház
kormányzás hibáiból és helyes intézkedéseiből. Nem valamennyi hibát 
és helyes intézkedést fogunk majd felsorolni, hanem csak azokat, ame
lyek a mostani helyzetünkben előre segíthetnek bennünket.
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Tisztában vagyok azzal, hogy igen nehéz és kényes feladatra vál
lalkoztam. Nehéz azért, mert még nincs elég távlatunk a dolgok meg
ítéléséhez. Kényes azért, mert egyfelől a feszült egyházpolitikai hely
zetben elromlott a hallásunk, másfelől a jelenlegi elvi kérdéseket igen 
erősen megterhelték a személyi kérdések. Személyi kérdésekről pedig 
mindig nagyon kényes beszélni.

Hallásunk elromlásán azt értem, hogy közöttünk lelkészek között 
a jelenlegi egyházpolitikai helyzetben annyira megmérgeződött a le
vegő. hogy hovatovább képtelenek leszünk arra, hogy valakinek az 
egyház életéről és kormányzásról elhangzott véleményét különböző 
gyanúsítgatások nélkül, nyitott szívvel és előítéletek nélkül hallgassuk. 
Nagyon sok lelkész képtelen arra, hogy a mai egyházi helyzetben meg
szólaló társát ne osztályozza azonnal jobboldalinak vagy baloldalinak, 
Ordass-ellenesnek, vagy Ordass-pártinak, árulónak, vagy hűnek, meg
alkuvónak vagy hitvallónak és ennek megfelelően adjon vagy ne adjon 
szavának súlyt. Sajnos, igen sokszor nem tudunk testvéri beszélgetés
ben maradni egymással, a gondolatok kölcsönös kicserélése, a tanulás 
egymástól, az erősödés egymás hite által és a problémák jó megoldása 
érdekében. És amikor fájó szívvel nézem ezt a helyzetet, nem tehetek 
róla, de állandóan fülembe sír Reményik Sándor „Elkéstetek" című 
versének néhány sora. Arról ír a versben, hogy gyermekkorától kezdve 
úgy tanult csak az Isten igéjére nézni, mint a tudás, művészet, magyar
kodás, kultúra és pedagógia eszközére és most már képtelen befogadni, 
meghallani azt, mint evangéliumot. Így mondja: „Elkéstetek, elkés
tetek vele, Süket fülembe, hogy jusson bele." Mi pedig azzal késtünk 
el, hogy az elmúlt esztendőben — amely Istentől adott esztendő volt — 
széleskörű testvéri beszélgetésekben alapos, a gyökerekig menő teoló
giai eszmecserékben, amelyet 1957 elején a tolna-baranyai LM K bony
hádi ülésén javasoltam Ordass Lajos püspöknek, és sok imádság köz
ben nem igyekeztünk tisztázni, megfontoltan átgondolni egyházunk út
ját a szocializmust építő Magyarországon. Elsősorban elkésésünkből 
eredt egyházunknak mai nehéz helyzete és nem egyszerűen az államnak 
egyházunk életébe való beleavatkozásából vagy egy az egyházon belül 
mellőzött csoport támadásából.

Ugyanakkor, amikor azt mondom, hogy „elkéstünk", azt is vallom, 
hogy azért még le nem késtünk. Isten bűnbocsátó szeretetéből élve 
igyekeznünk kell a mulasztottakat pótolni, a kérdéseket tisztázni és a 
jó megoldásokat megtalálni.

Ebben akar némi segítséget nyújtani ez az előadás. Meg kell mon
danom, hogy nem azért írtam ezt a dolgozatot, mert kellett, hanem azért, 
mert amit Isten nekem ebben a kérdésben látásként adott, azt monda
nom kell, hogy saját lelkiismeretemet megmentsem. Ugyanakkor fele
lősséget érzek az eg'ész Magyarországi Evangélikus Egyházért, azon be
lül egyházmegyénk gyülekezeteiért és lelkészeiért, akik bizalmukkal 
megajándékoztak, amikor esperessé választottak. Végül úgy érzem, meg 
kell osztani gondjainkat egymással, hogy a kérdéseket megoldáshoz se
gítsük, egymás terhét hordozni tudjuk és úgy töltsük be Krisztus tör
vényét.

 Végül mielőtt a részletekbe mennék megmondom, dolgozatom meg
írása előtt Ritter Károly: „Lelkipásztor imádsága" című könyvéből újra 
elolvastam a következő sorokat: „ Óvj meg attól, hogy magamat mások
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f ölé emeljem. Segíts megfontolnom, hogy én magam mit mulasztottam 
és vétettem. Tégy szabaddá a testvérek utainak megértésében, hogy 
megismerjem mennyire vergődnek és mennyire szenvednek a kísérté
sében. Őrizz meg minden szeretetlenségtől, türelmetlenségtől és bátor- 
talanságtól“.

II.
Az események krónikája és értékelése

Egyházunk életében döntő jelentőségű változást hoztak az 1948. évi 
őszi hónapok, amikor is Ordass Lajos püspököt az uzsorabíróság igaz
ságtalan ítéletével — külföldi követelés bejelentésének szándékos el
mulasztása címén — 2 évi fegyházra ítélte. Ezt követően az Egyházegye
tem külön fegyelmi bírósága tartalmi és alaki szempontból egyaránt 
törvénytelen ítéletével püspöki tisztségétől való elmozdíttatását mon
dotta ki. Ez időtől fogva egész egyházunkra, lelkészekre és gyülekeze
tekre egyaránt ránehezedett Ordass Lajos püspök ügye. Az egyházi 
közvéleményben rövidzárlat keletkezett, amely (bénította a gyülekezetek 
életét és nagyon nehezítette az egyház és az állam közötti jó viszonynak 
kialakulását.

Viszont egyre sürgetőbbé vált az egyház és állam viszonyának ren
dezése. Ezt igen sok vita előzte meg, de 1948 decemberében megtör
tént az Egyezmény aláírása. Egyházunk és államunk megegyezése az 
evangélikus egyház részéről a magyar nép államának elismerését je
lentette. Egyben annak elutasítását, hogy az egyháznak csak a régi tár
sadalmi rendben van életlehetősége és megváltását annak, hogy az egy
ház nincs társadalmi rendszerekhez kötve. Az állam biztosította az 
Egyezményben is a vallás szabad 'gyakorlatát, az egyháznak különböző 
területeken való szolgálatát és 20 esztendőre szóló anyagi segélyt. A  fo
kozatosan csökkenő államsegély nagyjelentőségű vol t, nemcsak a rög
töni segítséggel, hanem azzal is, hegy kihasználható átmenetet bizto
sított egyházunk önálló háztartásának kiépítésére.

Az Egyezményt követő években a Bányai Egyházkerületben De- 
zséry Lászlót, a Tiszaiban pedig Dr. Vető Lajost választották meg püs
pöknek. 1950 januárjában Túróczy Zoltán, Szabó József, Dr. Vető Lajos 
és Dezséry László püspökök ünnepélyesen letették a Magyar Alkot
mányra és a Magyar Népköztársaságra az esküt. 1950. február 21-én, a 
Bányai Egyházkerület gyülekezetei megválasztották és beiktatták az 
egyházkerület felügyelői szolgálatára Darvas Józsefet. Közben 1950 
májusában Ordass Lajos kiszabadult a börtönből, de püspöki szolgála
tát nem vehette át. 1952-ben egyházunk gyülekezetei egyetemes fel
ügyelővé választották Mihályfi Ernőt, éspedig úgy, hogy a beérkezett 
679 szavazatból 671 esett rá.

Közben a gyülekezetekben folyt az evangélium hirdetése, a szentsé
gek kiszolgáltatása, a gyermekekkel és ifjúsággal való foglalkozás, a 
szeretetszolgálat, nagy állami segítséggel és a gyülekezetek áldozatkész
ségéből, továbbá külföldi segítséggel, megépültek a háborús kárt szen
vedett templomaink és lelkészlakásaink.

Azonban sem az egyház, sem az állam számára ezek az évek nem 
voltak könnyűek. Küzdelmes évek voltak. A  sokszor súlyos feszültsége
ket hordozó nemzetközi helyzetben az állam az új magyar élet védelme 
érdekében több kemény intézkedést tett és eközben számos kormány
zási és igazgatási hibát követett el. Mindez kihatott az egyház életére
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is. Az egyházat ért adminisztratív intézkedések sokakat keserítettek. Az 
egyház kormányzásban a sok jó mellett sok hiba fordult elő adminisztra
tív intézkedéseknél, személyekkel szemben való törvénytelenségeknél 
és teológiai meggondolásoknál egyformán. Emiatt a gyülekezetekben, 
továbbá a lelkészek között fokozódott az elégedetlenség.

Nagy fordulatot hozott a nemzet életében a XX. pártkongresszus. 
A  személyi kultusz megszüntetése, a törvényesség kiterjesztése, a sza
badabb, de egyben építőbb kritika feléledése jelentős esemény volt. En
nek hatása az egyházban is meglátszott egyfelől abban, hogy az egyház
zal szemben gyakorolt adminisztratív intézkedések csökkentek, másfelől 
a lelkészek részéről is feléledt a bátrabb kritika gyakorlása.

1956 nyara jelentős eseményt hozott. Az Egyházak Világtanácsa 
ülése, amelynek kapcsán a Lutheránus Világszövetség Magyarországon 
tartózkodó képviselői tárgyalásokat folytattak egyfelől az Állami Egy
házügyi Hivatal, másfelől a Magyarországi Evangélikus Egyház képvi
selőivel. Ennek a tárgyalásnak az volt az eredménye, hogy Ordass Lajos 
püspök rehabilitációja után egyelőre, mint teológiai tanár tér vissza az 
egyházi szolgálatba, későbbi püspöki szolgálatának lehetőségével. Ez a 
hír hamarosan elterjedt a lelkészek között is, melynek nyomán többen 
készültek arra, hogy fellépnek az egyházi életben mutatkozó visszásságok 
ellen. Ugyanakkor észrevehető volt az is, hogy néhányan szenvedélytől 
fűtötten készülnek az összecsapásra.

Ezek után következtek az őszi lelkész-konferenciák, ahol a lelkészek 
sok jogos panasszal éltek az egyház vezetőivel szemben. A  püspökök nem 
gátolták meg a kritikát, amit megtehettek volna azzal, hogy a lelkész
konferenciák rendezését megszakítják. Legtöbbször még azzal sem véde
keztek, hogy több intézkedésük összefüggött a korábbi kiélezett politikai 
helyzettel. Ellenben azonnal hozzákezdtek a jogos panaszok orvoslásához 
és sokat tettek azért, hogy az egyházi élet tisztulása bekövetkezzék. Dr. 
Vető Lajos püspök 1956. október 9-én tartott Országos Esperesi Értekez
leten 24 pontban foglalta össze azokat a tennivalókat, amelyek a pana»- 

   szok nyomán az egyházi élet megelevenítését voltak hivatva szolgálni. 
Nem árt pár pontot az emlékezetünkbe idézni: az egyházi sérelmek or
voslása, a lelkészválasztásoknál a próbaszolgálatok betartása, a nyugdí
jas lelkészek szolgálatának engedélyezése, az evangélizációk kérdéseinek 
egy Missziói Munkabizottságra való rábízása, a vendégszolgálatok egv- 
házfclhatóság'i engedélyhez kötöttségének megszüntetése, a gyülekezeti 
tagok számára konferenciák rendezése, az egyházi lapok szerkesztőbi
zottságainak kibővítése, a vallásoktatással és konfirmációval kapcsolatos 
panaszoknak az Állami Egyházügyi Hivatalhoz való továbbítása, új kiad
ványok éspedig a Hitvallási Iratok, a Bevezetés az Újszövetségbe, 
a Mindnyájunk Könyve című könyvek megjelentetése. Ugyanakkor fel
kérte az egyházi sajtót, hogy egyházunk akkori legégetőbb kérdéseivel 
rendszeresen és teljes nyíltsággal foglalkozzék.

Ezekre az őszi lelkész-konferenciákra vonatkozólag kell még néhány 
megjegyzést tennem, hogy ezzel is segítsük a mai kérdések megoldását. 
1. A  sok jogos panasz mellett szinte minden konferencián hangzott el 
egyik-másik lelkész részéről olyan túlzott kívánság, amely azt mutatta, 
hogy az illetők csak azt a tételt tanulták meg, hogy „az én országom 
nem e világból való“, de azt már elfelejtették megtanulni, hogy az 

 egyház „benne van a világban" és az egyház egyetlen nemzedéke sem 
viselkedhetett úgy, mintha valahol a felhők felett élne. 2. Igen sok fel
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szólaló elfelejtette az egyházi szolgálatnak azt a bölcsességét, amit 
Hallesby norvég lelkész így fejezett ki: „Könnyű bírálni a vezetőket. 
Amikor a döntés, megtörtént, könnyű másnak, hogy utólag bölcs legyen. 
Akkor már mindegyikünk látja, hogyan kellett volna cselekednie. Ám 
előre senki sem (Látja, mi lenne a legjobb és éppen ilyenkor kell csele
kedniük a vezetőknek.1” 3. Bár a felszólalók nagy többsége igéhez kötött 
lelkiismeretére hivatkozva szólt, nem egy felszólaló mondanivalóján 
erősen érezhető volt egy bizonyos politikának a levegője is. 4. Végül 
több felszólaló mondanivalójából kitűnt az az igény, hogy végered
ményben nem számít az, hogy milyen világ veszi körül az egyházat, 
attól függetlenül kell a maga életét élnie. Egyébként ebből a hamis 
elgondolásból később is igen sok baj származott.

1956. október elején megtörtént Ordass Lajos püspök rehabilitációja. 
Előbb a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnöki Ta
nácsa, majd Evangélikus Egyházunk Egyetemes Törvényszékének Teljes 
Ülése rehabilitálta. A  törvényszékek az előző bírósági döntések meg
semmisítésével súlyos igazsó,gtalanságofcat tettek jóvá. Nagy fellélegzést 
és örömöt jelentett az egész egyházban ez a rehabilitáció'. A  mátrai 
tárgyalások alkalmával kialakult megállapodás értelmében Ordass Lajos 
addig, amíg püspöki szolgálatba való visszatérésének akadályai el nem 
hárulnak, püspöki tisztségéről lemondott és a Teológián tanárságot vál
lalt. Vele egyidőben tért vissza egyházi szolgálatba Dr. Kékén András 
és Kendeh György.

Közben a politikai légkör egyre izzóbb flett és bekövetkezett 1956. 
óktóber 23-a. Az események következtében lemondott tisztségéről Dezséry 
László püspök „püspöki státuszának fenntartásával és helyét elfoglalta 
D. Ordass Lajos püspök. Aztán lemondott D. dr. Vető Lajos püspök 
is, aki előzőleg arra kérte Ordass -püspököt, hogy előbb 6 hónapi sza
badságra mehessen és csak azutáni váljék lemondása érvényessé. Ekkor 
azonban Ordass püspök lehetetlennek látta ennek a kívánságnak telje
sítésiét. A  lemondásokat megelőzőleg még október 23-a előtt Grünvalszky 
Károly főtitkár is elküldte lemondását Mihályfi Ernő egyetemes fel
ügyelőhöz, aki azonban a lemondást nem fogadta el és nem is ter
jesztette tovább abból a célból, hogy az Egyházegyetem Tanácsa, ille
tőleg az Egyetemes Közgyűlés a lemondás kérdésében állást foglaljon. 
Lemondott Pálfy Miklós az akadémiai dékónságiról, Friedirdch Lajos a 
Lelkésmevelő Igazgatóságáról. Tárgyalások folytak Mihályfi Ernő egye
temes felügyelő és Darvas József egyházkerületi felügyelő lemondásáról 
is, de Darvas József nem mondott le, Miíháytfi Ernő pedig egy üzenet 
útján mondott le, de élőszóval azt később nem erősítette meg és írásban 
sem adta be lemondását. Így a felügyelők lemondása nem történt meg.

Nov. 3-án Ordass Lajos püspök egy szűkebb baráti társaságot hívott 
össze, mint maga mondotta: olyanokat, „akiket el tudott érni és akikre 
jó szívvel és bizalommal építeni tudtak". Ez a baráti társaság, amely 
többet ezenkívül nem jött össze, fontos határozatokat is hozott, első
sorban személyi vonalon: Túróczy Zoltán vegye át egyelőre az Északi 
Kerület püspök-helyettesi tisztét, Kékén András az Evangélikus Élet 
szerkesztését, Wiczián Dezső az akadémiai dékánságot, Bottá István a 
Sajtóosztály vezetését, Kendeh György a szeretetszolgálat irányítását. 
Ugyanakkor általános tisztújítást is kívántak és megbízták Ordass Lajos 
püspököt, hogy szólítsa fel az egyházmegyei elnökségeket a lemondásra. 
Később az itt javasolt személyek jó részét az illetékes törvényes szer-
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vek, mint pl. az 1956. december 11-én tartott Egyetemes Tanácsülés, 
illetőleg később az Egyetemes Közgyűlés megválasztotta.

Ez a november 3-i baráti értekezlet azóta is sokféle megítélés ala 
esik. Egyesek még „forradalmi bizottsáiginak“ is nevezték. Én ezt így 
nem mondanám. Sőt még azt sem kifogiásolom, hogy az akkori nehéz 
helyzetben Ordass Lajos püspök meg akarta osztani a felelősséget és 
a teendőket illetően meg alkart kérdezni másokat is. Viszont nem lehet 
elhallgatni, hogy olyan fontos határozatokhoz, mint amelyek ott szület
tek, sokkal szélesebbkörű és több színű társaságra lett volna szükség. 
Az is bizonyos, hogy a 1különböző tisztségekre jelölt lelkészek szinte mind 
a régebben „mellőzöttek“ sorából kerültek ki. Azzal sem lehet menteni 
a dolgot, hogy a jelöléseket a törvényes szervek fogadták el, mert abban 
a helyzetben ezeknek a jelölteknek el nem fogadását Ordass Lajos 
püspök személye iránti bizalmatlanságnak tekintették volna, ez pedig 
nem volt kívánatos. A z lett volna a helyes, ha a december 11-i Egye
temes Presbitériumi ülésen már nem a november 3-i javaslatok alapján 
töltjük be a különböző tisztségeket, hanem legalábbis részben az Uj 
javaslatok szerint. Azt is végtelenül sajnálom, 'hogy ez a baráti társaság 
győzte meg az osztatlan -közszeretetben álló Túróezy Zoltánt arról, hogy 
neki kell átvenni az Északi Kerület püspökhelyettesi szolgálatot, mert 
ezzel őt törvénytelenségbe sodorták, hiszen a püspökhelyettességet a 
törvény szerint az Egyházkerület Lelkészi főjegyzőjének kell gyako
rolnia, vagy ha az nem vállalja, a budai esperesnek, vagy a rangidős 
esperesnek.

Meg kellett válni állásától Muncz Frigyes kelenföldi lelkésznek, Zay 
László sajtólelkésznek — aki még 1956. okt. 18-án lemondott —, Rédey 
Pál kerületi lelkésznek. Benczúr László püspöki titkár állását átszerve
zéssel igyekeztek megszüntetni és emiatt munkáját indokolatlanul nem 
vették igényibe. Ugyancsak mellőzés érte Groó Gyulát, akit még az 
előző egyházvezetőség nevezett ki sajtólfelikésznelk 1956. október 19-én, de 

„aki az októberi események után nem folytathatta ezt a munkáját.
Most függetlenül attól, hogy a leváltott tisztségviselők közül1 néhány 

valóban nem volt alkalmas arra, hogy betöltse azt a szolgálatot, amelyen 
volt, és függetlenül1 attól, hogy viszont néhány kinevezett vagy megvá
lasztott új ember tényleg alkalmas volt arra a szolgálatra, amelybe 
került, el lehetett-e képzelni józanul, hogy a leváltott emberek előbb 
vagy utóbb nem vetik fel a maguk lemondatásának kérdését? El lehe
tett-e képzelni, hogy csak azért fognak hallgatni, hogy az egyházban 
zavart ne okozzanak? Vagy beleringathattuk-e magunkat abba a naiv 
felfogásba, hogy tisztára lényegtelen, milyen világ van az egyház körül, 
az egyház élje a maga életét személyi vonalon is, mintha nem is az 
volna körülötte, ami pedig van. Vagy el lehetett-e gondolni, hogy mi
után az állam a református egyházban és a r. k. egyházban, de azt 
megelőzőleg az egész magyar életben elővette az őrségváltás kérdését, 
csak az evangélikus egyház marad ebben a tekintetben tabu? Az állam 
véleményét Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke az 
Országos Esperesi Értekezlet 1958. január 23-1 ülésén így fejtette ki: 
„Am i okt. 23-a után történt az evangélikus egyházban, az ellenforra
dalom volt. A  forradalom és ellenforradalom lényege a hatalom átvé
tele. Az egyházban is ez történt. Lényeg az, hogy döntő változások 
mentek végbe a hatalmi pozíciókban."

Az állaim 1956 végén és 1957 elején az akkori rendezetlen bel- és 
külpolitikai helyzetben nem tudott alaposabban foglalkozni az egyház 
kérdésével és mint később Horváth János mondta, azt várták, hogy
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evangélikus egyházunk maga igyekezzék kérdéseit egyházkormányzati, 
személyi és minden más vonalon átgondolni és rendezni. Vagyis elő
legezett bizalom alapján folytathatták szolgálatukat a tisztségviselők. 
Ez vonatkozott Ordass Lajos püspökre is.

Közben nagy lendülettel indult újra az egyházi élet. Az előbb 
említett hibák egyelőre még nem tűntek fel olyan súlyosaknak és el 
lehet mondani, hogy a bizalom légkörében indult az egyházi élet. Meg
frissültek az igehirdetések a gyülekezetekben. Megnőtt a munkakedv. 
Kiszélesedett a konfirmációi munka. Az új tanévben nagyobb lehetőség 
nyílt a vaJMstanításra. Megindult és nagy népszerűségre jutott az egy
házi sajtó. Megjelentek az előző egyházvezetés által sajtó alá rendezett 
könyvek: a Hitvallási Iratok, a Bevezetés az Újszövetségbe, és három 
fajta hittainkönyv. A  nyári konferenciák dolgozhattak és folyhatott az 
evangelizáció. A  püspökök igen sok gyülekezetben végeztek szolgálatot. 
Ordass Lajos püspök végigjárta a kerületéhez tartozó valamennyi egy
házmegyét. Kétségtelen, hogy az állam részéről megadták a lehetőséget 
ezekhez a munkákhoz.

Megnyíltak az utak az eddiginél nagyobb mértékben a külföldi 
egyházak meglátogatására és a külföldi egyházi férfiak magyarországi 
látogatására. Az állam jóindulattal megadta az útleveleket és a vízu
mokat, így  egymásután következett ISalzerbad, L is elund, Minneápolis. 
Több lelkészünk finnországi, svájci, dániai, kínai és németországi útja. 
A z  útlevelek megadásánál az állam csak akkor lett tartózkodó, amikor 
észrevette, ihogy az egyházvezetőség a külföldi utakra csekély kivételtől 
eltekintve olyan lelkészeiket hoz javaslatba, akik a múltban valamilyen 
oknál fogva „mellőzötték voltak".

1957 áprilisában megalakult az Országos Beketarnács Evangélikus 
Egyházi Bizottsága. Hamarosan kitűnt, hogy egyházvezetőségünk való
ban őszintén részt akar venni a béke-munkában. Az is nyilvánvalóvá 
lett, hogy sokkal alaposabb teológiai alapvetést végezték ehhez a mun
kához, mint az előző egyházvezetőség. És ez a komoly teológiai, alap
vetés nagyon is szükséges volt. De az is hamarosan látható volt, hogy 
a napi politikába való beleavatfcozás félelmében az arra hivatottak 
nem tudták elég konkrétté tenni ezt a munkát.

1957. március í27-ón a Hivatalos Közlöny közölte a 22. számú ren
deletet, mely szerint a püspöki és felügyelői tisztről való lemondáshoz 
illetőleg ezeknek a tisztségeknek betöltéséhez az Elnöki Tanács hozzá
járulása szükséges. A  rendelet 1956. október 1-ig visszamenőleg érvényes.

1957 nyarán megtartották az egyházkerületi és egyetemes tanács
üléseket, illetőleg közgyűléseket. Ezeken a tanácsüléseken és közgyűlé
seken számos jó döntés történt az egyházi munka megerősítése, kiszé
lesítése és további megelevemtése érdekében. Jó volt az is, hogy a 
különböző egyetemes bizottságokba több új név került be, különösen 
a fiatalok közül. Viszont baj volt az, hogy 8 hónappal 1956. november 
4-e után még mindig erősen érezhetők voltak a tisztségekre való jelö
léseknél és választásoknál azok a szempontok, hogy lehetőleg ne kerül
jenek kulcspozícióba olyan emberek, akik 1956. október 23-a előtt tiszt
ségeket töltöttek foe, ellenben azok jöjjenek előtérbe, akiket a múltban 
valamilyen mellőzés ért. Ez meglátszott az Egyházegyetem és a Déli 
Egyházkerület tisztikaránál .eszközölt választásoknál is. Baj származott 
abból is, hogy az Egyetemes Tanács és közgyűlés-összehívását nerh Ordass 
Lajos és Mihályfi Ernő együtt a Déli Kerületi Tanácsot és közgyűlést nem
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Ordass Lajos és Darvas József együtt eszközölték, illetőleg hívták össze, 
mint elnökség. Sőt ezekre ezek a felügyelők meghívást sem kaptak. 
És így fe l lehetett vetni később ezeknek a gyűléseknek és határozataik
nak törvényességét. Ordass Lajos püspök a pesti lelkészek 1958. már
cius 7-én tartott munkaülésén idevonatkozólag azt mondotta* hogy ő az 
Állami Egyházügyi Hivatalban végzett legelső látogatása alkalmával 
megmondotta, hogy egyházi szolgálatát csiak akkor tudja végezni, ha 
Mihályfi Ernő és Darvas József nem szerepelnek a felügyelői tiszté- 
géktoen. Ott azt a feleletet kapta, hogy megértik az ő álláspontját. És 
mivel Mihályfi üzenet útján lemondott, azt 1956. december 1'1-i ülésén 
az Egyházegyetem presbitériuma tudomásul vette. Ezt a bejelentést az 
Állami Egyházügyi Hivatal is tudomásul vette. Darvassal kapcsolatban 
azt az ígéretet kapta, hogy szorgalmazni fogják lemondását. Ez az egyik 
oldala a kérdésnek.. A  másik oldala viszont az, hogy Darvas József nem 
mondott le. Mihályfi Ernő sem mondott le írásban. Ezen túlmenőleg 
pedig a 22. számú rendelet kimondja, hogy az egyházkerületi felügyelők 
és az egyetemes felügyelő lemondásához az Elnöki Tanács hozzájáru
lása szükséges. Ez a hozzájárulás pedig nem történt meg.

Miiközben az események így folytak, egyre jobban nyilvánvalóvá 
lett, hogy sort kell keríteni az Állami Egyházügyi Hivatal és az evan
gélikus egyház közötti tárgyalásokra. Éspedig olyan tárgyalásokra, ame
lyekben már nemcsak egy-két kérdést beszélnek meg, hanem döntő elvi 
kérdéseket vetnek fel mindkét oldalról. Előbb Ordass Lajos püspök 
minneapolisi útja, majd Horváth János elnök kínai útja miatt késő 
őszre maradtak e tárgyalások, amelyek végül is megindultak. Egyhá
zunkat egyfelől egy ún. egyházi bizottság képviselte, melynek tagjai: 
Ordass Lajosi, Kékén András és Nagy Gyula voltak. De jelen voltak 
olyan lelkészek is, akiket Horváth János elnök hívott meg, éspedig 
Grünvalszky Károly, Mekis Ádám, Pélfy Miklós és egy alkalommal 
Vető Lajos. Ugyancsak jelien volt Szabó József ny. püspök, akit Horváth 
János hívott meg a tárgyalásra, de aki kérte, hogy az egyházi bizott
sághoz tartózhassák.

A  tárgyalások a következő témákra összpontosultak: 1. Az állam 
és egyház viszonya, tekintettel a sajtó kérdésére is. 2. Személyi kér
dések. 3. Külföldi kapcsolatok kérdése, ideértve az evangélikus egyház 
viszonyát és kapcsolatát a Magyarországi Ökumenikus Tanácshoz.

Az állam, és egyházi viszonyának elvi tisztázása sikerült. Tehát 
ezen a ponton eredményes volt a tárgyalás. Egy nyilatkozat készült, 
amely — mint Ordass Lajos püspök maga mondja — alig egynéhány 
szóval — tulajdonképpen csak stilárisan — különbözik attól a nyilat
kozattól, amely később az Evangélikus Életben megjelent.

A  személyi kérdéseknél történt a tárgyalások megszakadása. Az 
Állami Egyházügyi Hivatal ugyanis azon az állásponton volt, hogy a 
tervbe vett nyilatkozatnak csak akkor van reális értéke, ha annak be
tartását személyi garanciák biztosítják. A  személyi garanciát pedig első
sorban abban látta, hogy Vető Lajos püspök és Grünvalszky Károly 
visszatérnek előző szolgálati helyükre. Szó volt arról is, hogy esetleg 
egy harmadik kerületet is kellene létesíteni, zsinatot összehívni.

A  személyi kérdésekben azonban Ordass Lajos püspök egyre mere
vebb lett és ennek következtében megszalkadtak a tárgyalások. A  mű
velődésügyi miniszter miniszteri biztost küldött ki egyházunkhoz, hang
súlyozva azt, hogy ez az intézkedés nem érinti egyházunk szabad vallás- 
gyakorlatát. A  tárgyalások megszakadásával együttjárt az is, hogy egy
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házunk nem tarthat fenn külföldi kapcsolatokat mindaddig, míg az 
államhoz való viszony és a Ibelső egyházi helyzet nem rendeződik.

Ezután 1937. december 3-án Horváth János elnök értesítette Mi- 
hályfi Ernő egyetemes felügyelőt, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
nem járult hozzá Vető Lajos püspök lemondásához, illetőleg Túróczy 
Zoltán püspöki szolgálatához. Szabó József püspökhelyettes és Dr. Fekete 
Zoltán felügyelő által összehívott Északi Egyházkerületi Tanács tudo
másul vette Túróczy Zoltán távozását és Dr. Vető Lajos visszatérését. 
Majd az Egyetemes Törvényszék helyt adott Grüovalszky Károly pana- 
saánák és őt visszahelyezte az egyetemes főtitkári szolgálatba. Az Egye
temes Tanács pedig Dr. Kékén András javaslatára Miíhályfi Ernő egye
temes felügyelőre nézve megállapította az eredeti állapot visszaálltát.

Az Egyetemes Egyháznál és az Északi Egyházkerületnél beállt vál
tozás után a művelődésügyi miniszter a miniszteri biztost felmentette 
az Egyetemes Egyháznál és az Északi Egyházkerületnél a megbízatása 
alól, de megbízásét meghagyta a Déli Egyházkerületre nézve és közölte 
azt is, 'hogy az Egyezmény értelmében az államsegély 25%-át a Déli 
Kerület lelkészei számára mindaddig nem folyósíthatja, míg a kerület 
püspöke a fennforgó kérdéseket nem rendezi. A  kérdések rendezése 
után hajlandó volt tárgyalni a kiesésnek rendkívüli segéllyel történő 
pótlásáról, mint azt az Északi Kerületnél tette.

A  megszakadt 'tárgyalások felvétele és eredményes befejezése érde
kében megindultak először az egyházon belül a tárgyalások. Ennek 
eredményeképpen 1958. január 21-én az Állami Egyházügyi Hivatallal 
befejeződtek a tárgyalások, miután a Nyilatkozatot mindkét fél elfo
gadta.

A  Nyilatkozat után még mindig megoldatlan maradt Ordass Lajos 
püspök ügye. A  nagy nehézség az, hogy Ordass püspök nem hajlandó 
törvényesnek elismerni azt, ami egyházunkban az állammal való tár
gyalások megszakadása óta történt. Elsősorban személyi vonalon van
nak ellenmond'ásai. Nem hajlandó elismerni az egyetemes egyház elnök
ségét, közelebbről Vető Lajos püspököt és Mihályfi Ernő egyetemes 
felügyelőt, továbbá Grünvalszky Károly főtitkárt és Darvas József Déli 
Egyházkerületi felügyelőt. A ' másik oldalról viszont az Elnöki Tanács 
még nem ismerte el őt püspöknek.

E megoldatlan helyzet tisztázására mind állami, mind egyházi rész
ről számtalan próbálkozás történt. A  Déli Kerület lelkészei előtt Hor
váth János elnök 1958. január 24-én ismertette az állam álláspontját. 
Ez valamennyiünk előtt közismert. Ennek nyomán Kékén András kez
deményezésére az előadás után visszamaradt lelkészek kifejezték bizal
mukat Ordass Lajos iránt, de egyben kérték, hogy rendezze az ügyét 
az állammal. Ordass Lajos püspök a lelkészeknek a határozatát egyik' 
oldalról bizalmi nyilatkozatnak tekintette személyét illetőleg, de a 
másik oldalról bizalmatlansági nyilatkozatinak, mert hiszen benne rejlik 
eddigi magatartásának megváltoztatására való felhívás is. Álláspontjá
nak kialakítására néhány napi gondolkodási időt kért. Közben egyesek 
előtt úgy nyilatkozott, hogy látása szerint a szolgálatból félre kellene 
állnia.

A  lelkészek kérésének toimácsölása után majdnem egy hét  ̂ telt el 
és nem történt semmi. Ordass Lajos püspök ezt később azzal ‘magya
rázta, hogy kérte a Déli Kerületi lelkészek együttlétéről felvett jegyző
könyvet, de azt nem kapta meg: Mindenesetre, amikor Ordass püspök 
döntése késett, felkereste őt Grünvalszky Károly főtitkár Kékén And-
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rás kíséretében. A  megbeszélésen többek között arra kérték, hogy tegyen 
közzé egy nyilatkozatot, mély szerint ő is csatlakozik az Evangélikus 
Életben megjelenít, az állam és egyházi bizottság által közzétett Nyilat
kozathoz. Ebben persze implicite benne foglaltatott volna az is, hogy 
elismeri a Nyilatkozat aláíróit, tehát az egyetemes egyház elnökségét is. 
Ordass Lajos kijelentette, hogy ezt nem tudja megtenni, mert látása 
szerint a Nyilatkozat első pontja értelmezése más az állaimnál és más 
nála. Azt is kijelentette, hogy látása szerint félre fog állni.

Január 31-én mégis felkereste Horváth János elnököt és levélben 
azt kérte: mondja ki az állam véglegesen, hogy püspöknek tekinti-e 
ót, vagy sem. A  felelet az volt, hogy előbb Ordass Lajos püspöknek 
kell lépést tennie az állam felé és csak azután nyilatkozhat az Elnöki 
Tanács. E megbeszélésen szóbajött a Nyilatkozat 1. pontjának értelme
zése is, E szerint a pont szerint az állam és az evangélikus egyház v i
szonyát az 1048-as Egyezmény rendezi, az egyház kormányzásában pedig 
az állam által is jóváhagyott és megerősített egyházi törvényeket tartják, 
irányadónak. Ordass Lajos püspök úgy látta, hogy ennek a pontnak 
alkalmazását másképpen érti ő és másképpen Horváth János elnök. 
Szerinte nem kapott megnyugtató feleletet pl. arra a kérdésre, hogy 
egy lelkészi állás betöltése esetén beleszól-e az állam a személyi kér
désbe vagy sem. Végeredményben ez a megbeszélés negatív eredmény
nyel zárult és úgy búcsúzott el Horváth János elnök és Ordass Lajos 
püspök egymástól, hogy nem volt kilátás újabb találkozásra.

A  megbeszélés után sem Ordass Lajos püspök nem mondott le,, 
sem az Elnöki Tanács nem jelentette ki, 'hogy nem tekinti őt püspöknek. 
Ezért újabb próbálkozások történtek a kérdés megoldására. Mivel a 
jelek azt mutatták, hogy Ordass Lajos püspökkel szemben fennálló 
bizalmatlanság az állam részéről olyan mérvű, hogy püspöki szolgálat
ban való megmaradása nehezen képzelhető el, abban az irányban foly
tak a további kísérletek, hogy legalább egyházi szolgálatban marad
hasson meg. Így került elő az a gondolat, hogy vissza kellene menni a 
mátrai megegyezéshez és Ordass Lajosnak biztosítani kellene a teológiai
tanárságot. Sőt egy olyan elgondolás is volt, hogy ha neki megfelelőbb, 
szolgáljon az akkor üresedésben levő Fasori lelkészi állásban. Horváth 
Jánics elnök még ahhoz is hozzájárult, hogy esetleg a Deák fórén ma
radhasson mint lelkész Kékén Andrással együtt és az új püspököt a 
Fasori gyülekezetbe iktassák be. Ezek a próbálkozások is zátonyra futot
tak. Közben Ordass Lajos püspök azon a címen, hogy az egyházban 
vele szembben állítólag bizalmatlanság nyilvánul meg, kérte önmaga 
ellen a fegyelmi eljárás lefolytatását.

A  próbálkozások ezután sem maradtak abba. Következő lépés az. 
volt, hogy Horváth Jáncs elnöik néhány lelkészt hívott meg tanácsko
zásra az Állami Egyházügyi Hivatalba. Ezen a tanácskozáson jelen volt: 
Kékén András, Kosa Pál, Nagy Gyula, Veöreös Imre, Sikter András, 
Korén Emil és én. E kötetlen megbeszélésen a legkülönbözőbb megoldási 
tervek merültek fel. Kékén András azt javasolta, hogy a Lutheránus 
Világszövetség valamelyik tagja közvetítsen az állam és Ordass Lajos 
között. Ezt Horváth elnök nem fogadhatta el, mert egyfelől kifogásol
hatónak találja a Lutheránus Világszövetségnek eddigi viselkedését Ordass 
Lajos ügyével kapcsolatban, másfelől pedig külső beavatkozásnak volna 
tekinthető ez a szolgálat. Kosa Pál azt javasolta, hogy fel kellene állítani 
egy csúcspüspökséget és a két kerületben püspökválasztást kellene 
tartami. A  csúcspüspöknek Vető Lajost kellene megválasztani, a két
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kerületben pedig Ordass Lajost, illetve Szabó Józsefet. Horváth elnök" 
azt mondotta, hogy ezt jobban meg kellene fontolni. Korén Emil azt 
javasolta, hogy az országos esperest értekezletet kellene közvetítésre 
kérni, ahol Ordass Lajos is elmondaná álláspontját s azt megvitatás 
tárgyává téve lehetne utat keresni a kibontakozáshoz.

Mindenesetre az Állami Egyházügyi Hivatal tudomásom szerint 
ragaszkodik ahhoz, hogy Ordass Lajos maradásával kapcsolatos minden 
elgondolásnak számolnia kell azzal, hogy'1957 novembere óta — tehát 
a tárgyalások megszakadása óta — Ordass Lajos személyével szemben 
a problémák még csak nehezedtek és a szóban forgó személyek elis
merésén túlmenően elvárja tőle, /hogy az elkövetett hibákat nyilatko
zatban elismerje, ezt az evangélikus sajtó közölje, és megcáfolja azokat 
a külföldi újságokban megjelent cikkeket, amelyek a magyarországi 
evangélikus egyház életével a valóságnak nem megfelelő módon foglal
koznak,

A  magam részéről azt vallom, hogy mindent el kell követnünk a 
helyzet lehető leggyorsabb elintézése érdekében. A  több mint négy hó
napja húzódó válság elsősorban az egyháznak nem jó. Lefoglalja gondo
latainkat, elrabolja időnket, szembeállít egymással lelkészeket és hova
tovább gyülekezeti tagokat is. Nem tudjuk erőnket központosítani, hogy 
országos egyházi ügyeinket megoldjuk. Megint elmúlt az esztendőből 
negyedév és még mindig nem csináltunk komoly lépéseket a Központi 
Alap megszervezésére, pedig az már égetően fontos volna. Ugyanakkor 
a Központi Alap megszervezése nélkül hirtelen belekerültünk a 25 
százalékos kongruacsökkenésbe. Lehetetlen doliolg az is, hogy a 430 000 
lelkes kis evangélikus egyház két részre szakadva élje életét. De rossz 
dolog az is, hogy ennek az ügyinek el nem intézésével hosszabbítjuk 
a miniszteri biztos megbízatását.

Én tisztelem, szeretem és becsülöm Ordass Lajost. Egyházunk sok 
jót köszönhet neki. Mindig fájni fog, hogy igazságtalan ítélet követ
keztében két esztendőt kénytelen volt börtönben tölteni. Azt is elis
merem, hogy ha a szóban forgó kérdésekben lellkiismeretében kötve 
van, akkor nem szabad lelkiismerete ellen cselekednie. De azt is meg
mondom, hogy álláspontját az adott helyzetben vállalni nem tudom. 
Éppen püspöki szolgálata továbbfolytatása és közöttünk való maradása 
érdekében azt szeretném, ha tudna lelkiismerete sérelme nélkül állás- 
ipontján változtatni. Hiszen a keresztyén embernek nemcsak egyszer, 
de újra meg újra Istennek kell átengednie álláspontja kialakítását. Gon
dolni kell arra, hogy Vető Lajos püspökkel akkor is együtt kellett volna 
működnie, ha a mátrai egyezmény után azonnal visszatér az egyházi 
szolgálatba, mint püspök, mert még a Lutheránus Világszövetség vezető
sége sem gondolt arra, hogy az ákkori egyházvezetőség lemondjon.- . 
Ugyanez áll Grünvalszky Károly személyére nézve is. Ami pedig a két 
felügyelő kérdését illeti, ezek most csak jogi alapon tárgyalhatok. Jogi 
alapon pedig ők felügyelők. Az egyház autonómiájára nézve két dolgot 
hadd jegyezzek meg. Az egyik az, hogy valóban drága az egyház auto
nómiája és azt nem is adhatjuk fel. De még drágább az evangélium 
továbbvitelének ügye. A  másik pedig az, hogy az államhatalommal meg 
lehetne állapodni abban, hogy a fontosabb személyi kérdésekben az 
egyház és állam megbeszéléseket folytat, melyeknél az állam tiszteletben 
tartja az egyház sajátos szempontjait, az egyház pedig tudomásul veszi, 
hogy az állam számára nem közömbös, vajon miképpen viszonyul az 
állás betöltésére javasolt személy a szocializmust építő társadalomhoz.
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Ha mindezeket Ordass Lajos püspök nem tudja vállalni, akkor alig van 
más megoldás, mint az, hogy valamit neki kell tennie a kibontakozás 
más úton történő megvalósulása érdekében. Abban az esetben is, ha 
valami oknál fogva nem maradna püspök, biztosítani kell szolgálatát 
az egyházban a mátrai pontok alapján.

III.

Néhány tanulság

Meggyőződésem szerint egyházunk jelenlegi nehéz helyzetét végered
ményben nem a személyi problémák okozzák, hanem a személyi problé
mák mögött rejlő elvi problémák. Ügy látom, nagy bizonytalanság van 
közöttünk az egyháznaík a szocializmusban való útját illetően. Persze 
nem egyszerű dolog ennek a helyes útnak a megtalálása és azon való 
járás. Ezen az úton ugyanás sokszor olyan kérdések merülnek fel, ame
lyekben az előző századokon előttünk járt keresztyének tapasztalatai 
nem mindenben tudnak segítségeit adni. Hasonlóképpen nem tudnak 
minden tekintetben eligazítani bennünket a külföldi evangélikus hit
testvéreink sem, mert nyugaton tőlünk lényegesen eltérő társadalmi hely
zetben élnek és ez befolyásolja az egyház útjára vonatkozó látásaikat, 
így meg nem vetve ugyan az előttünk járt nemzedékek és a velünk egy- 
időben más országokban élő keresztyének tapasztalatait, mégis az Isten 
igéjének és hitvallási iratainknak állandó kezünkben tartása és imád- 
ságos tusakodásunk közepette kell lépésről lépésre, de egy átfogó és 
átgondolt^ látás szerint az utat járnunk. Gyökerekig menően tisztáznunk 
kell a kérdéseket, hogy ne legyünk állandóan tele bizonytalanságokkal, 
hanem megnyert bizonyosságokkal. Ilyen kérdéseket kellene becsülete
sen és előítéletek nélkül megfontolni, amint Veöreös Imre egy meg
beszélésen nemrégen említette: egyház és a szocialista állam; egyház 
és a politika; a személyi kérdés az egyházban; az egyház autonómiája 
és az állam joga; az egyház szolgálata a világban stb.

Időszerű feladataink megoldásában figyelhetünk arra, amit sok 
hibája mellett az 1956. október 23. előtti egyházkormányzástól tanulha
tunk. Csak néhányat említek:

a) Az Egyezményhez való ragaszkodás. Tudták, hogy egyházunk szá
mára Isten most ezt az utat adja, amelyen az állammal kötött Meg
egyezésben jár.

b) Túlságosan és átgondoltan törekedtek arra, hogy az egyház meg
találja útját a szocializmust építő Magyarországon és betöltse Istentől 
kapott szolgálatát. Jól tudták, hogy az egyház nem állhat a szocialista 
átalakulással szemben, hanem részvevője annak.

c) Világosan felismerték, hogy az egyház nem lehet lelki-bárkává, 
hanem magáévá kell tennie a magyarság, de azon túlmenően az egész 
emberiség problémáit, gondjait és örömeit.

d) Igen nagy gondot fordítottak az igehirdetés kérdésére, tudva, 
hogy ezen áll vagy bukik az egyház. Számtalan konferencia, Lelkipász
torban megjelent cikk foglalkozott az igehirdetés időszerű kérdéseivel.

e) Tervszerűen törekedtek az egyház anyagi életének kiépítésére, a 
Központi Alap megszervezésére.

f) Hangsúlyt tettek az ökumené felé való kapcsolatok kiépítésére.
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Ezek mellett a jó dolgok -mellett számtalan hiba is volt, amelyet 
nem szabad követnünk. Így pl. a nemzettel szemben való kötelességek 
hangsúlyozása közben, többször háttérbe szorult az egyház sajátos szol
gálatának a végzése. Néha úgy tűnt, mintha nem éppen az igehirdetéssel 
tudnánk legtöbbet segíteni népünknek is. Hiba volt az is, hogy az ige
hirdetésekben túl nagy hangsúlyt -kapott az etilkai elem és sokszor hát
térbe szorult a dogmatikai elem. Az egyház vezetésében hosszú ideig 
meglehetősen szűk kör vett részt, amely csak nagyon későn kezdett 
kiszélesedni. Sok más volt még, amelyek azonban most közelebbről nem 
tartoznak ide.

Mit tanulhatunk az 1956. október 30-a utáni egyház-vezetőségtől?
Az egyház sajátos szolgálatának hangsúlyozását. Tehál azt, hogy 

az ige hirdetésével, a szentségek kiszolgáltatásával és a szeretetmunka 
végzésével kell elsősorban szolgálnunk. Tudnunk -kell nemcsak a körü
löttünk levő világhoz, hanem elsősorban Istenihez alkalmazkodnunk. 
Meg kell keresnünk a módját annak, hogy sajtónkból félreérthetetlenül 
csendüljön ;ki Jézus Krisztusinak, a Jó Pásztornak szava. Anyagi -kérdé
sekben az utolsó fillérig való tiszta pénzkezelést ikell folytatnunk.

Viszont hiba volt az, hogy egyházvezetőségümknek nem volt átgon
dolt egyházvezetése a szocializmust építő társadalomban. Éppen úgy 
nem tudott kollektív egyensúlyt teremteni az egyházban, mint az előző 
-egyházvezetőség, vagyis megint csak egy kisebb csoport kezébe került 
a vezetés. Ugyanakkor, amikor erőteljesen kiépítette egyházunk -kapcso
latát a Lutheránus Világiszövetséggel, háttérbe szorult az Ökumenével 
való kapcsolatunk.

Mindezeket szem előtt tartva, világosan kell látnunk, hogy ami a 
múltban jó volt, azt át kell hoznunk a jelenbe, kiegészítve azzal, ami a 
jelenben bizonyult jónak és így folyamatosan kell előrevinnünk az egy
ház életét. Mindenesetre úgy, hogy sajátos egyházi feladataink végzése 
közben megtaláljuk a helyes utat a szocializmusban. Ezen az úton járva 
találjuk meg a különböző csoportokon túltekintő kollektív egyensúlyt 
és ennek jegyében oldjuk meg személyi kérdéseinket is. Hiszem, hogy 
ha tudunk nyitottan Istenre figyelni és türelmesen egymás szavát meg
hallgatni, Isten megáldja kérésünket olyan megoldásokkal, amelyek az 
Ö dicsőségét szolgálják.

Káldy Zoltán

4 241



A konfirmációi előkészítő „finise"
Körkérdést intéztünk lelkészekhez, hogy miképpen készítik elő  

lelkileg a konfirmandusokat közvetlenül konfirm áció előtt az ünne
pélyes szent cselekményre és az első úrvacsoravételre. A  beérke
zett válaszokat itt közöljük a „tapasztalatcsere”  céljából.

Gyakorlatomban évek óta az. egész előkészületi idő egyúttal előkészület a kon
firmációi ünnepélyre és az első úrvacsora vételre is. Természetesen az utolsó heteik
ben erre különös súlyt helyezek. Ezt annál könnyebben megtehetem, mert régi 
bevált gyakorlatom az, hogy a megtanulandó káté- (vizsga-) anyagot állandóan 
ismételem s így a ,,finis” -re nem torlódik az ún. „általános ismétlés” . Tanmene
temben az úrvacsoráról szóló tanítás az előkészület végső ór.áiira esik. így ezt 
az alkalmat felhasználom arra, hogy az úrvacsoravételre, a helyes felkészülésre is 
elvezessem a konfirmandusokat. Nélkülözhetetlennek tartom a Kis Káté idevo
natkozó részeit megfelelő módon kifejtve. Gyakorlati útmutatást adok a helyes 
önvizsgálatra, a Tízparancsolatnak tükörként való felhasználására, az úrvacsora
vétel előtti bocsánatkérésre családtagoktól, keresztszülőktől és ellenségektől. A 
konfirmációi vizsga szombaton délután van. Aznap este, amikor már a számadás 
szorongásától megszabadultak, deprekációt tartok a konfirtmnadusokkal. rendesen 
1 Kor. Hl idevágó üzenete alapján.

Az ünnepély liturgiáját ismételten ismertetem az órákon. Minden gyermeket 
kőtelezők arra, hogy a konfirmáció előtt vagy élőszóval, vagy levélben köszönje 
meg a szülők és keresztszülők eddigi gondoskodását, s hívja meg őket az ünne
pélyre és az együttes úrvacsoravételre. Az utolsó 3<—4 órán át begyakoroljuk az 
ünnepély rendjét a helyszínen, s így külsőképpen is biztosítani tudom a zavar
talan ünnepélyességet. Konfirmációi ünnepélyeink a gyülekezet legszebb ünne
pélyei s a konfirmáltak első úrvacsorázása a legkedveltebb úrvacsorái alkalom 
a gyülekezet számára.

Ruttkay-Miklian Géza 
gyóni lelkész

Amíg az utolsó, befejező hétre jutunk a konfirmációi oktatással, addig már 
megtörtént a konfirmandusok kátévizsgája, amely az oktatás, alapanyagát, a Kis 
Káté teljes ismeretét tételezi fel. Ez a vizsga éppen úgy, mint az oktatás záró
vizsgája a templomban istentisztelet keretében történik a délutáni vagy az esti 
istentiszteleten. Eddig már végbement a konfirmandus családok meglátogatása is.. 
Sor került pünkösd másodnapján a záróvizsgára is. Ezek után kezdődik pünkösd 
hetében az előadás sorozat nyilvános istentisztelet keretében, amely a konfirman
dusokra és családtagjaikra van tekintettel. Olyan alkalmazott evangélizációnak 
számít ez a hetes szolgálat. Természetes, hogy mindig a konfirmátor, a gyüle
kezeti lelkész végzi.

A  hét derekán többnyire csütörtöktől kezdve beosztjuk a konfirmandusokat 
csoportokban gyónásra. A  gyónás egyenként történik.* Ezzel a gyóntatással szom
bat estig elkészülünk. Szombat esténként a gyülekezetben mindig van esti isten- 
tisztelet, amely minden úrvacsoravétel előtt magában foglalja a közgyónást és a 
felodozást is. Ez alkalommal ‘az egyenként nem gyónt gyülekezeti tagok közgyó
nására kerül sor, azoknak a gyónására, akik a konfirmációi ünnepi istentiszte
leten úrvacsorát kívánnak venni. Akik ezek között akadályozva vannak vagy 
vidékiek és még nincsenek helyben, azok a második harangszóra gyülekeznek a 
tanácsteremben közgyónjásra a konfirmáció napján. Amennyiben magángyónást 
végeztek, ez feleslegessé válik. A  konfirmandusok mind részesültek már eddig az 
oldozatban. Ezen a szóbanforgó szombat esti hétvégi vecsernyén azonban részt 
vesznek, de nincs szükségük természetesen a közgyónásra és nem lépnek az 
oldozatért sem az oltárhoz. A  konfirmandusoknak ezen a héten el kell végezniök 
a confessio privatá-n kívül az elengedhetetlenül szükséges és Isten igéjében meg

* A beszámolóból nem derül ki világosan, hogy a magángyónás 
kötelező-e a konfirmandusoknak. Amennyiben igen, az nem helyesel
hető. (Szerk.)



parancsolt confessio caritatis-t, amelyben bocsánatot kérnek azoktól, akik ellen 
vétkeztek és megbocsátanak azoknak, akik ellenük vétettek akár kérnek tőlük 
bocsánatot, akár nem. Minden gyónás, az egyenkénti, a közgyónlás, a szeretet 
gyónása feltételezi a confessio fidei-t, a hit isten előtti gyónását, a megtérés tö- 
redelmét. A  konfirmációi oktatás idején hangsúly esik ezekre. A  gyónásban a 
feloldozást a Kátéban szereplő formulához hasonlóan, mint Isten operatív igéjét 
alkalmazzuk. A  hitvaliásos tanításnak a következményét vonjuk le a konfirmáció 
aktusánál is. A konfirmáció aktusát úgy eszközöljük ezek szerint, mint Isten ope
ratív igéjét, hogy a gyermekeknek oltárkörönként vagy egyenként egy-egy igét 
mondunk és ezáltal megy végbe kézrátétellel a konfirmáció, nem deprecativ, sem 
deklaratív, hanem exhibitív-operatív formában: „Istennek ezzel az igéjével meg
erősítelek téged (titeket) evangélikus szent keresztyén hitetekben az Atyának és 
Fiúnak és Szentlélek nevében.”

Kun Kaiser József 
mezőberényi lelkész

A  konfirmandusok lelki előkészítése a mi gyülekezetünkben is megoldatlan 
feladat. A  mindenütt jelentkező nehézségek mellett nálunk sajátos nehézséget 
okoz az, hogy öt filiánk konfirmandusait csak azi utolsó két-hlárom héten tudjuk 
Celldömölfkre* összegyűjteni és ezt az időt erősen igénybe veszi -a vizsgaanyag 
együttes átismétlése, a konfirmációi ünnepély (rendjének gyakorlása, az anyagyü
lekezet (templom, lelkészi hivatal, gyülekezet története, a temető stb.) megismerése.

Ebbe a zsúfolt időbe szoktam beiktatni egy alkalmat, külön a fiúk, külön a 
lányok részére, melyen az úrvacsora vételére készülünk elő úgy, hogy végig
olvassuk és a személyes életünkhöz szabva megbeszéljük az énekeskönyv új ré
szének a Tízparancsolathoz fűzött elmélkedéseit. Jó alkalom, de nem elégséges, 
mert hiszen konfirmációi előkészületeinkben a magángyónásig kellene eljutnunk.

Józsua Márton 
celldömölki lelkész

A konfirmációi vizsgát lehetőleg úgy tartom, hogy az ünnepélyig két hét 
álljon rendelkezésünkre. A beemlékelés munkájiának izzadtsága és más mellék- 
zöngéje ne érződjék a még rendelkezésre álló négy órán. Kerüljön ez a két hét 
a küszöbön álló ünnep szentségi légkörébe. Elővesszük a konfirmáció alkatelemeit, 
ahogyan azokat a gyakorlat és az azt hordozó egyházi köztudat kialakította. Meg
beszéljük a vallástételt. Lényegéhez tartozik a hitnek. Problémák, nehézségek 
adódnak. Gyakorlatian, lelki pásztorion kell foglalkozni a gyermeki látókörbe eső 
helyzetekkel. Meg kell beszélni a konfirmációi fogadalmat is. Az egyhiázi köztudat 
a konfirmáció lényegének tudja, ha ma vannak is teológiai aggályaink A  gyer
mekek leírják a fogadalom szövegét. Sorramegyünk minden mondatán. Ahol nincs 
konfirmációi fogadalom, ott is elő kell hogy kerüljön a hűség kérdése. Nem 
messziről kell elővenni ezt. Eszmetársításban vannak híveink tudatában. Ha az 
ügynél kezdjük is, a végén a személynél érkezünk meg: egyházadban Krisztushoz 
maradj hű! /

A harmadik óra legyen az egyéni úrvacsorái előkészület egy kis mintája. 
Arról azonban nem szabad elfeledkezni, hogy a gyermekek először vesznek úrva
csorát. Ne sajniáljuk az időt annak a megbeszélésére, ami külsőleg végbemegy, a 
legapróbb részletekre is térjünk ki, Hogy mit hogyan kell tenni és mikor hova 
kell menni. — ez a gond ne foglalja el a gyermekeket a szent órán. A  szokatlan 
helyzetükből támadható kényszerképzetek is könnyebben feloldódnak, ha mindent 
megbeszéltünk. Arra is kitérünk, hogy a gyermek első úrvacsoravétele a család és 
a rokonság közös úrvacsoravétele szokott lenni. Hogy ki teszi meg ezt a reméltek 
közül és ki hogyan teszi, abból súlyos kérdések adódnak, amelyekről nem lehet 
hallgatni (pl. a haragos viszony vagy az elhitetlenedés).

Az utolsó órán mindent Isten kezében tudva bár, merjünk tervezni: kik lesz
tek ti, mint már megkonfirmáltak egymás, a gyülekezet, lelkészetek számára. 
Érződjék ki ebből az alkalomból annak a tévhitnek a kritikiája: mintha a kon
firmálás elbocsátás lenne az életbe, a világba, vagy olyan vallásbeli nagykorusodás, 
amely a vallástalanság határát súrolja. Itt kellene megbeszélni azokat a konkrét 
terveket, amelyek szerint a konfirmáltak elhelyezkednek a gyülekezet életében pl. 
konfirmiáltak időnkénti találkozója, az ifjúsági bibliakörbe való bekapcsolódás, a 
gyülekezetben-szolgálás adódó lehetőségei.

A konfirmáció általában megbecsült alkalma a gyülekezeti életnek. De vannak 
helytelenségek abban, ahogyan azt a család és a rokonság veszi és a gyermek 
előtt emlegeti. Ott van például a konfirmációi „toilett”, amiben való versengés
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miatt nem egy szegénynek kellett a múltban megszégyenülnie. A  munkánkba a 
családot is be kell vonnunk. Konfirmandus szülők, keresztszülők csendesnapja 
úrvacsorái előkészületként a konfirmációi ünnepély előtt is igen indokolt.

Szolgiálatom első idejében konfirmációi emlékkönyvet is vezettem be, amely
be minden konfirmandus beírta, ami konfirmációjakor eltöltötte. Ezt ma, mivel 
12 éveseket vagyok kénytelen konfirmálni, nem folytathatom.

Szabó Lajos 
kissomlyói lelkész

1. A  konfirmációi előkészítésben a tanulmányi részt (Kis Káté, Konf. Káté s 
egyéb memoriterek) a rniinimuminak: tekintem, melyet mindenkinek jól kell tudni.

2. Kimondottan az úrvacsorára való előkészítésben két szempont irányadó. Egy
részt az, hogy kezdettől fogva, sőt a konfirmációt megelőző évtől nemcsak külön 
bibliaórán vesznek részt, hanem, a beiratkozás, a megnyitó istentisztelet (szülők, 
keresztszülők meghívásával) és az egyes órák az igének és az imádságnak adnak 
elsőbbséget. Minden alkalom bibliaóraszerűen kezdődik, melyen saját szavukkal 
imádkoznak s közös megbeszélésre igét választanak. Kapnak naponként otthon 
imádkozandó szöveget a konfirmandusok, a szülők és a lelkipásztor. Mindezek 
érdekében hatása . lehet az, amire az idén figyeltem fel különösebben, hogy az 
alkalmat ők maguk „konfirmandus bibliaóráknak” nevezik-

3. Másrészt különös hangsúly esik az utolsó, hétre. Ezt minden felesleges 
tehertől mentesíteni akarjuk azzal is, hogy a „vizsga” egy héttel előbb van. Az 
utolsó hét csak az önálló lelki szempontokra ügyel. Naponként összejönnek kon
firmandus evangélizációra, melyről óráról órára megírják konfirmandus füzetük
ben azt, ami megragadta figyelmüket. A  hét végére a Kis Káté megtanult litur
giája szerint részesülnék megfelelő külsőségek (Luther-kabát, térdeplő stb.) mel
lett 'az első magáqgyóriásban. Megfelelő leIJkipásztori előkészítések mellett a gyó
násra és úrvacsorára vonatkozó kis dolgozatok is tudatosítani hivatottak ezt.

4. Még az előző hetekben füzetükbe írnák egy tanítást az úrvacsora páratlan 
bibliai, evangélikus s egyben apologetikus jelentőségéről. Ugyancsak ekkor részt 
vesznek áhítatos megfigyelőkként egy gyülekezeti úrvacsorái és (esetleg egy 
betegúrvacsorai) alkalmon. Észrevételeiket a következő órán megbeszéljük.

Győri János

A  konfirmációi oktatás utolsó napjai számomra mindig a legizgalmasabbak. 
Ilyenkor vádol a sok elmulasztott, vagy rosszul kihasznált alkalom. Ilyenkor sze
retnék összesürítve mindent megtenni, hogy lehetőleg minden konfirmandusom 
hittel tudja fogadni az úrvacsorát és éretten tudja vállalni a fogadalom elkötele- 
zését.

Ml az, amit az utolsó napokban a legfontosabbnak tartok?
1. A  figyelmet a mellékesről a lényegesre kell irányítani. A  gyerekek figyel

mét leköti sok mellékes mozzanat (a felelés izgalma, a templom díszítése, a várt 
ajándékok, az ünneplő ruha, az otthoni bocsánatkérés stb.). Az utolsó napokban 
erről folyik izgatott suttogás és ilyen tárgyú kérdések özönével fordulnak hoz
zánk. Vigyázzunk, nehogy ezek a mellékes kérdések betöltsék az utolsó napokat. 
Szánjunk rá egyszer egy órát ezek megbeszélésére s azután toljuk félre őket az 
útból.

2. Jó megbeszélni a gyónó kérdéseket. Tapasztaltam, hogy az öt gyónó kérdés 
tárgyalása kapcsán nagyon sok mindent el lehet mondani és meg, lehet beszélni 
hitünk és életünk dolgaiból. (Bűnös voltunk és egyes bűneink. A  bünbánat őszin
tesége. Törvényszerű és evangéliumi bűnbánat. A  bűn elleni harc kérdése, az em
ber igyekezetének nagy szerepe. A  megbocsátás fontossága. A bünbocsánatot el
fogadó gyermeki hit és a nyomában fakadó felszabadult örvendezés.)

3. Hasznos elolvastatni megfelelő igeszakaszokat. (Az öt bűnbánati zsoltárt; 
Gál. 5,16—24: Ef. 6,10—17, Jn. 6,47—58; I. Kor. 11,23—32. stb.) Ezeket az igéket 
otthoni elolvasás utián alaposan mebeszéljük az órákon s szólunk a bűnbánat, az 
úrvacsora, a keresztyén élet sokféle kérdéséről. Arra törekszem, hogy az ige
magyarázatnak személyes éle legyen a gyermekek felé. Különösen sokat időzünk 
az úrvacsora szentségénél és azoknál az igéknél, amelyek a jó felkészüléshez 
szükségesek.

4. Minden gyermeket az utolsó héten lelkipásztori beszélgetésre hívok be 
egyenként. Ezt tartom a legdöntőbbnek. A  beszélgetésben előkerülnek családi kér
dések, pályaválasztás, jövő, de minden esetben megkérdezem a gyermektől, 
tudja-e, mit kapott a keresztségben és mit jelent számára a konfirmáció. Előkerül
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a legdöntőbb kérdés: elfogadja-e Jézust Megváltój'ának és tudja-e, hogy az üd
vösséget csak a végig hű keresztyének nyerik el. Megbeszéljük a megmaradás 
feltételeit, az egyházhoz való tartozás kérdését, a várható kísértéseket. Beszélünk 
Isten hűségéről, aki fegyvereket ad kezünkbe a gonosz elleni harcban. Közös 
imádság zárja le a legtöbbször nagyon őszinte, áldott beszélgetést.

5. Feltétlenül beszélgetni kell a gyerekekkel arról, ami az ünnepély után kö
vetkezik. Hamar elmúlik az ünnep. Elmúlik a felelés izgalma, a fogadalomtétel 
nagy pillanata, megtörténik a megáldás és elmúlik az úrvacsoravételi élménye is. 
Utána jönnek a hétköznapok. Sokat kell beszélgetni arról, hogy ez nem baj, ez 
nem csalódás, nem a magas csúcsról a mélybe való lezuhanás, hanem ez az Isten 
akarata szerint van így. S nekik a hétköznapokban kell megmaradniok a Krisz
tussal való közösségben és élni, járni, küzdeni — mindig Vele. Részletesen ismer
tetni szoktam az utolsó napokban a gyülekezeti alkalmakat, ahová várjuk őket 
szeretettel, hogy az igével éljenek és megmaradhassanak, növekedhessenek a 
hitben.

A  fentieken kívül még sokat szoktam az utolsó napokban imádkozni azért, 
hogy a Szentlélek végezze el bennük, amit én szeretnék.

Tarjáni Gyula 
tokaji lelkész

Szomszédunk —  az osztrák evangélikus egyház
Egyházunknak sok közös kérdése van a szomszédos Osztrák Evan

gélikus Egyházzal. Kitűnik ez dr. Zimmermann Berohand Hans Evange- 
lisch in österreich című könyvéből, amelynek tartalmát a közös szol
gálat kapcsolópontjainak meglátása végett ismertetjük.

MÜLT

Kolostorok sokasága jellemezte egykor a Habsburgok országát. A  
reformáció mégis erősen átjárta minden népréteg lelkét, annyira, hogy 
a 16. század közepére — hazánkhoz hasonlóan — az ország nagy része 
a reformáció híve lett. Csaknem 200 éven át tartó kegyetlen harc árán 
tudott csak az ellenreformáció diadalt aratni. A  „titkos protestantizmus” 
— osztrák bányászlegények titkos összejövetelei tárnákban, erdei isten
tiszteletek —  és a fenyegetéssel visszatérítettek nagy részének bizalmat
lansága nem engedte azonban az élő Ige 'kapuját erőszakkal zárva- 
tartani.

Évszázados küzdelmek után a külső helyzet is megérlelte a (katoli
cizmus e közép-európai fellegvárának megrendülését. Egy, kezdetben 
inkább nemzeti, utóbb vallásos színezetű mozgalom, a „Los non Rom” 
e század elején hatalmas kitérési lázat eredményezett a római egyház
ban, amely „Ausztria második reformációjává” vált. A  betérők száma 
az 1. világháborúig 75 000, annak végéig 100 000 volt. A  háború utáni 
első évtizedben is mintegy 50 000, sőt 1934-ben pl. 25 000 ember tért át 
az Osztrák Evangélikus Egyházba. E hatalmas tömeget összesen 122 
lelkészség vette fel, s a szórványmunka ilyen mérvű megnövekedése 
súlyos nehézségek elé állította az egyházat.

Az események ellenhatásaként „éles protestánsellenes fogcsikorgatás 
kurzusa” következett. Adminisztratív nehézségeket támasztottak az evan
gélikusokkal szemben, sokszínű taktikával akadályozták a további 
áttéréseket.
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Ezután íkövetkezett a nemzeti szocialista időszak, ami sok nehézsé
get okozott az egyháznak.

JELEN

A  második világháború vérzivatara után az oly sok megpróbáltatá
son átment Osztrák Evangélikus Egyház egyenrangú, szabad egyház lett. 
A  régen mellékutcákba szorított templomok lassan központokba, az élet 
forgatagába kerülnek. Az 1950-ben 411 372 létszámú evangéliiikusság 
soraiban ott található földmunkástól egyetemi tanárig, proletártól gyá
rosig, irodai alkalmazottól miniszterig szinte minden rendű és rangú 
ember.

A z egyház azonban szórványegyház: az összlakosság 6 százalékát 
képezi. Ezeknek l/3na Bécsben él. Bécs 1760 734 lakosa közül pedig 
130119, azaz 8 százalék az evangéliikusság, amely itt 12 gyülekezetét 
alkot.

Szórvány volta mellett az Osztrák Evangélikus Egyháznak több 
miás ok folytán is súlyos nehézségékkel kell megküzdenie. Ilyenek a 
háborús károk: 6 temploma tönkrement, 56 súlyosan, 58 könnyebben 
megsérült. A  Kelet- és Dólkelet-Euirópából érkező evangélikus mene
kültek csak fokozzák a helyzet súlyosságát, hiszen a „barakk-lakó” 
hívektől nem lehet áldozatot kívánni. Így a tatarozási munkák is lassan 
haladnak, s a tarhék évről évre nőnék. Bár a templomlátogatoittság erő
sem megnövékedett, ia súlyos terheket mégis csak az erősebb testvérek 
(ökumené, Evangélikus Világszövetség, Svájci Evangélikus Egyház) se
gítségével itudja az osztrák egyház elhordozni.

Az 1941 óta megszűnt államsegély pótlása is csak oly módon lehet
séges, hogy az egyház a csupán ,/kartotékolt híveket” erősen beépíti 
az egyházba. „Evangélizációra van szükségünk, hogy a sok közömbös 
és Istentől valójában távol élő híveink döntés elé állíttassanak” — írja 
egy lelkészük.

Még néhány szót a szervezetükről. Az 1949-ben életbeléptetett új 
egyházi törvény szerint gyülekezet, szuperintendencia és egyházegyetem 
(Pfarrgemeinde, Superintendentialgemeiinde, Gesamtgemeinde) képezi az 
egyház gerincét. Egy püspök áll az egyház élén, — jelenleg dr. May 
Gerhard —, az ő feladata, hogy „az egyház szavát a nyilvánosságban 
érvényesítse”. Pirimus inter pares, akinek segítsége és tanácsadója a 
szuperintendensek konferenciája. A  tulajdonképpeni vezető a legfelső 
egyháztanács. A  kettő együtt a főzsinatnak van alávetve, amelyben egy
háziak mellett világiak is vannak.

Havi folyóiratuk az „Amt und Gemeinde” című lapjuk, amely erő
sen küzd laikus munkások hiányával. Általános kívánalom egy közvet
len, népies hetilap a többféle magasszintű lap (Kopfblátter) mellett. Olyan 
lapot is szükségesnek tartanak, amely az Örökkévalóra és kijelentéseire 
alapozva foglal állást a ma égető kérdéseiben.

*

A  kicsiny, szórvány Osztrák Evangélikus Egyháznak küldetése 
van. A  többfelé ismét megnövekedő katolikus türelmetlenség ellenében 
hitből kell élnie és szeretetből kell szolgálnia. A  fellobbanó Mária- 
kultusz idején a Biblia tiszta tanítását kell magasra tartania, — az 
árvák, elhagyottak, betegek és öregek között pedig a diakónia szent 
szolgálatát kell végeznie. Hiszik, hogy aki a jó munkát bennük elkezdte, 
be is fejezi majd a maga idejére. Ehhez kérnek imádságot és erőt.

Allinger János
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Gondolatok az egyházi békemunkáról
Nemrég múlt egy esztendeje, hogy 1957 április 3-án megalakult az 

Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottsága. Ennyi idő elég 
kevés ahhoz, hogy a munka formája és tartalma véglegesen kialakuljon. 
Ez a tény megnehezíti ugyan egy esztendő munkájának elemzését és 
bírálatát, de egyben igényli is. Annál inkább, mert már e rövid idő alatt 
is két szakaszt különböztethetünk meg az egyházi békebizottság mun
kájában. Határképpen az 1958 január 3-i bizottsági ülést tekinthetjük, 
amikor a bizottság több, 1956 októbere után mellőzött, de az egyházi 
békemunkában korábban szívesen fáradozó, haladó gondolkodású taggal 
kiegészítette önmagát. Ezután az egyházi békemunka nagyobb lendüle
tet vett, amelynek első jeleként már ez alkalommal széleskörű hozzá
szólásokban kritikusan vissza- és előretekintést végeztek.

Mellőzhetetlen a felmérés azért is, mert bár a bizottság csak egy 
esztendeje működik, az egyházi békemunka már hosszú évek óta folyik. 
A  békebizottság munkájának kezdetétől hosszabb ideig nem azonosította 
magát a korábbi évek békemunkájával, hanem olykor elhatárolta magát 
tőle és ezt különféle formában kifejezésre is juttatta. A korábbi évek 
egyházi békemunkájának kritikus felmérése azonban megfelelő formában 
még nem történt meg.

Az egyházi békebizottság megalakulása önmagában is jelentős. A 
nemzetközi helyzet akkor súlyos, a belpolitikai pedig döntésre és állás- 
foglalásra késztető volt. 1956-ban a szuezi imperialista intervenció és a 
magyarországi ellenforradalmi kísérlet idején háború veszélye fenyege
tett. Ezt követően nyugati országokban uszítás folyt hazánk ellen. Az 
ellenforradalom külföldi sugalmazói még reménykedtek. Az egyházi élet 
az ellenforradalmi zűrzavar után még nem rendeződött el. Másrészről 
viszont világszerte megmozdult az emberek lelkiismerete a „háborús 
szakadék-politika” és az atomfegyver-kísérletek fenyegető veszedelme 
miatt. Hazánkban nagy léptekkel, megállíthatatlanul haladt a konszoli
dáció. Népköztársaságunk nemzetközi helyzete állandóan szilárdult. Eb
ben a helyzetben a békebizottság megalakulásával megtört, az ellenfor
radalom leverése utáni hallgatás és az egyház ezekben a fontos nem
zeti és nemzetközi kérdésekben' hallatta hangját.

A  bizottság megalakulása azért is jelentős, mert az egyházak újra 
felvették a békeszolgálat fonalát, amelyet az ellenforradalom vert ki 
az ő kezükből is. A  reakció korábbi egyházellenes támadásainak fő éle 
éppen az egyház békeszolgálata és a bókemunkában résztvevő lelké
szek ellen irányult. Az újonnan induló egyházi békemunka egyes ve
zetői megítélték ugyan az előző évek egyházi békeszolgálatát, de azzal 
a ténnyel, hogy most maguk is békemunkába állottak, a hitelesség pe
csétjét ütötték a korábbi egyházi békemunkára. Az evangélikus béke
bizottság megalakulásával az egyes egyházi személyek békemunkáját 
összefogó szerv jött létre és ezzel megvalósult, amit már régóta sürget
tek. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy az egyház erkölcsi fegyvereivel szer
vezett formában támogassa a magyar nép törekvését békés szocialista 
jövőjének, biztosítására. Az alábbiakban vázolom véleményemet arról, 
hogy meggyőződésem szerint miképpen élt a bizottság ezzel a lehető
séggel?

Az evangélikus egyházi békebizottság megalakulásának értéke, hogy 
az egyházak között elsőnek indította újra a békemunkát.
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A  bizottság hangsúlyozta, hogy hivatalos egyházi 'szerv. Megnyilat
kozásai az egész egyház hangját jelentik.

A  bizottság megalakulásával a békemunka irányítása szélesebb tes
tület kezébe került. Korábban ezt az irányítást a püspökök és munka
társaik végezték, most pedig a megalakuláskor 24 tagú bizottság. Igaz 
ugyan, hogy most a január 3-i bizottsági ülésen felszólalások javasol
ták a püspökök felkérését aktívabb részvételre.

A  megalakulást követően némi idő után a bizottság programot 
dolgozott ki. Ez a program, hacsak részben valósult is meg, biztosí
totta, hogy a békével kapcsolatos kérdések újra a lelkészi összejövetelek 
napirendjére kerültek. Ez összejöveteleken felújult és bizonyos mérték
ben szélesedett a lelkészek egysége a béke melletti állásfoglalásra. Erős 
hangsúlyt vetettek a békemunka teológiai alapjaira.

A  bizottság állást foglalt olyan jelentős kérdésekben, mint a kül
földre szakadt és ott erőszakkal visszatartott magyar gyermekek haza
hozatalának ügye, vagy az ENSZ ún. ötösbizottságának provokatív je
lentése. Támogatásáról biztosította a Béke-Világtanácsot. Határozatot 
hozott a BVT colomibói ülésével kapcsolatban. Bizonyos helyet biztosí
tottak az egyházi sajtóban békével kapcsolatos cikkeknek is, ezeknek 
elbírálása azonban külön feladat lenne.

A  bizottság eredményeként szokták említeni, hogy az egyházi béke
munkát az egész lelkészi kar kezébe tette, míg azelőtt ez csak néhány 
önként jelentkező lelkész szolgálata volt. E tetszetős érvet nem osztom- 
Korántsem mondható, hogy régebben minden lelkész résztvett volna a 
békemunkában, de ez természetes is. Nem tagadható azonban a korábbi 
egyházi munkának az a törekvése, hogy bázisát szélesítse és minél töb
beket nyerjen meg a békeharcnak. (A  későbbiekben visszatérünk arra. 
hogy ezt a helyes törekvést milyen hibák nehezítették.) Ennek kapcsán 
hadd idézzük dr. Bartha Tibor teológiai professzort, azóta református 
püspököt, aki a május 23-i protestáns békegyűlésen felszólalásában a 
következőket fejtette ki: Az ellenforradalmat megelőző és követő idő
szakban olyan tendenciózus hangulatkeltés folyt az egyházban, hogy a. 
lelkészek egymásközti beszélgetéseiben vagy a presbitériumok előtt a 
félremagyarázás veszélye nélkül a béke nem kerülhet szóba. Pákozdy 
László debreceni professzor és dr. Pálfy Miklós azt fejtegették, hogy a 
békemunka nem választható el az egyház sajátos szolgálatától, a szó
széktől. A  békegondolatok hirdetésének és az igehirdetésnek együtt kell 
járnia. Nyilván azért fejtették ki e kritikáikat, mert a gyülekezeti mun
kából hiányzónak érezték az egyházi békeszolgálatot.

A  békebizottság munkája ki volt téve más kísértéseknek is. Pél
dául annak, hogy gennisz egyházi indokok helyett és „az Országos Béke
tanács felkérésére” hivatkoztak.

A  keresztyéneknek kettős okuk van arra, hogy a békéért fáradozza
nak. Az első azonos a többi emberével. Az emberek nem akarnak idő 
előtt, erőszakosan meghalni és szeretteiknek sem .kívánják ezt: ezért 
békét akarnak. Azt is tudják, hogy a háború az életben maradóknak is 
mérhetetlen sok szenvedést, nyomort, az ún. modem háború pedig az utó
dokra átöröklődő betegségeket hoz, ők viszont nyugodtan, boldogan és 
egészségesen akarnak élni családjukkal együtt: ezért békebarátok.

A  keresztyének békemunkájának másik oka sajátos, egyházi nyel
ven szólva hitbeli vagy teológiai ok. Jézus Krisztus, az egyház Ura és 
példaképe kötelezi őket erre. Sokszor és sokféleképpen megfogalmazták 
és részletezték ezt már, talán mellőzhető, hogy újra megtegyük. Az egy
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házi békebizottság konferenciákon foglalkozott e kérdéssel és külön 
tanulmányozást érdemelne ez a tevékenysége.

Az egyháznak tehát hite indítására kell végeznie a békemunkát, 
vagy amint az ügyvivő lelkész többször is hangsúlyozta: a szeretet pa
rancsára, még akkor is, ha ezt „az Országos Béketanács felkérésére”  
cselekszi.

Elkerülhető lett volna a mentegetődzés, ha egyes. egyházi vezetők 
nem riadnak vissza attól, hogy az előző évek egyházi békeszolgálatához 
kapcsolódjanak.

Az 1949. virágvasárnapi közös püspöki körlevéllel nyilvánosság elé 
lépett egyházi békemegmozdulás 1956. októberéig megtett útja nem volt 
hibátlan. Nem foglalkozhatunk ezúttal azokkal a személyi, elvi és gya
korlati. problémákkal, amelyek 1956 ősze előtt az egyházi életben, az 
egyházkormányzatban és az ún. egyházpolitikában jelentkeztek, noha a 
békemozgalom szempontjából is volt több-kevesebb szerepük.

Nem értünk egyet azzal a bírálattal, hogy az előző évek egyházi 
béketevékenysége nélkülözte a teológiai alapot. Már a július 11-i béke
gyűlésen hangoztatta Grünvalszky Károly, hogy ez a megkülönböztetés 
helytelen. „Inkább az az igazság — mondta —, hogy míg az előző évek
ben a teológiai alap szabaddá tett bennünket arra, hogy a keresztyénség 
erőit a béke szolgálatába állítsuk, addig most mintha bátortalanabbá 
tenne a béke mindennapi kérdéseiben való állásfoglalásra.”

Igaz azonban, hogy nem vigyáztunk eléggé a teológiai alap tiszta
ságára. Az evangélikus békemunka hangjába olykor más hitvallási 
vagy teológiai nézetek, fogalom és bizonyítás-anyaga keveredett bele, né
melykor meg nem felelő és oda nem illő bibliai citátumokra történt 
hivatkozás. ' Nem mindig, vagy nem kellőképpen ügyeltünk arra, hogy~ 
a politikai eseményeket és rugóikat az egyházi gondolkodásmód oldalá
ról közelítsük meg, olyankor is megelégedtünk politikai kifejezésekkel, 

  amikor azokat egyházi nyelven is kifejezhettük volna. A  későbbiekben 
visszatérünk azonban arra, hogy a békeszolgálat egyben politikai tett 
s ezért nem kerülheti el a politikai terminológiát.

Inkább az volt a hiba — s ez a komolyabb —, hogy a békemozga
lom lelkes élenjárói a maguk bejárta utat és fejlődést általánosnak 
vélték, olyan politikai fogalmakról, tényekről és tisztázottsággal be
széltek és írtak, ami az ő számukra már természetesnek tűnt minden 
további gondolatsor nélkül is, és elmulasztották, hogy a hozzájuk jutás 
gondolatsorát feltárják azok előtt, akik nyomukba szegődtek ugyan, de 
meggyőződésük megerősödése némileg lassúbb volt.

Legfőbb hibának azonban azt látom, hogy a béke melletti megnyi
latkozások hangja deklaratív volt, inkább a tényközlésé, mint a meg
győzésé. (Azonnal hozzá kell tennem, hogy ezt a hibát később sem si
került kiküszöbölni, sőt még nemrégiben is visszatért, többek között 
olyan jelentős béke-eredménnyel kapcsolatban, mint a Szovjetunió Leg
felső Tanácsának határozata, hogy a nukleáris fegyver-kísérleteket 
egyoldalúan megszünteti. Az Evangélikus Élet ezzel kapcsolatos cikke 
hangoztatja, hogy ez döntő lépés a világ békéje felé, de nem ma
gyarázza meg, hogy miért.) Hiba volt, hogy olykor kerültük a béke
munkába a vitát, a megbeszélést. A  békemunka célja, hogy az aktivitás 
szükségességéről és eredményességéről meggyőzze azokat, akik még nem 
határozták el magukat a cselekvésre és hogy cselekvési lehetőséget mu
tasson azoknak, akik már készek erre. Joggal nem volt rokonszenves 
és ezért rontotta az eredményesség lehetőségeit, hogy a hangos és ki
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nem mondott, jószándékú és ellenséges érvekkel vívott eleven és ha
tásos vitát a korábbi évek békemunkája olytkor elkerülte és igazának 
tudatában az igazságok közlésére korlátozódott. Emiatt történhetett,, 
hogy egyes lelkészek indulatuk ellenére is húzódoztak a békenyilatko
zatoktól, vagy azoknak mondatait átvették anélkül, hogy meggyőződé
sük foka szerint formálták volna.

Meg kell azonban vallanom az egyház békemunkájának korábbi 
hibáival kapcsolatban két fenntartásomat. Az egyik: 1949 és 1958 kö
zött a békemozgalom világszerte hatalmasan fejlődött és mások is fe j
lődtek a békemozgalom hatására. Magunk, a békemozgalommal ro
konszenvezek, sőt az azzal ellenkezők is. Ennek a fejlődésnek a meg
történtével ma már sok mindent erőtlennek vagy tévesnek látunk, ami 
annakidején természetes és helyes volt. Vannak hibák, amelyek vele

járói a kezdetnek. Mai világosabb látásunkhoz azonban csak úgy jut
hattunk, hogy bátran végigjártuk az idáig vezető utat. A  félreértések, 
gúny és kritika terhét ennek kapcsán sokszorosan, de szívesen viselték 
azok, akik a kezdeti nehézségekkel együtt vállalták és végezték a 
békemunkát, számolva azzal, hogy közben tévedhetnek is. Azok, akik
nek csatlakozását a későbbiek folyamán fogadta szívesen a békemoz- 
galcm, ezt lényegesen könnyebb körülmények között, világosabb látási 
viszonyok mellett tehették meg.

A  másik: Azok, akik a békemunkát ellenezték, nem a hibái miatt 
tették ezt, hanem az eredményei miatt. Eleinte az a tény is eredmény
nek számított, hogy van békemozgalom, később pedig a hibák ellenére 
is gyarapodott a békemozgalom — benne az egjdiázi békemunka — által 
meggyőzött emberek száma, de gyarapodott a békemozgalom ereje által 
elért győzelmeké, elhárított veszedelmeké, eloltott háborús tűzfészkeké is. 
A  béke ellenségei a hibáknak örültek és az eredményeken bosszankod
tak fel.

Az őszinte békebarátok a részletekben és módszerekben észlelt hi
bák ellenére is lelkiismeretesen vállalták a békemozgalomban való rész
vételt és a hibák kiküszöbölését ezen belül kísérelték meg. Erre volt 
lehetőség. Példa rá többek között Káldy Zoltán esperes, akit sok bölcs 
kritikával elmondott egyéni véleménye nem akadályozott meg abban, 
hegy a III. Békekongresszuson hatásosan felszólaljon. Akik viszont távol 
tartották magukat a békemunkától, nem azért tették, hogy ezzel erősít
sék, hanem, hogy gyengítsék.

A  békebizottság egy másik kísértése volt, hogy fogalmazásaiban 
egyoldalúan kedvezzen a nyugati egyházi szervezeteknek. A  béke 
melletti megnyilatkozás elől ma már ők sem zárkózhatnak el, olyan erős 
a népek békevágya és békeakarata. A  világ valamennyi egyháza és 
egyházi szervezete végez ezért valamelyes békemunkát, még maga az 
Egyházak Világtanácsa is, amely pedig gyakran szolgálja ki a nyugati 
politikát határozataiban, mint pl. 1950-ben Koreával kapcsolatban a 
torontói és 1957-ben a magyarországi ellenforradalommal kapcsolatban 
a New-Haven-i határozataiban. Jelentős békenyilatkozatokat tettek olyan 
egyházi személyek is, mint Lilje  püspök, nemrég a Lutheránus Világ- 
szövetség elnöke, politikai munkája szempontjából közismerten Aden- 
auer egyik legodaadóbb híve.

Olyan példa is áll azonban a békebizottság előtt, mint azoké a lel
készeké és egyházi testületeké, akik merőben lelkiismeretük indítására, 
gyakran egyházi feletteseik és országuk kormányzatának rosszallása kö
zepette szállnak síkra a béke érdekében.
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Egy (harmadik kísértés volt a „napi politikától való tartózkodás”. 
Ezzel szemben hangsúlyoznunk kell, hogy a békemunka — az egyház 
békeszolgálata is — kétségkívül politikai tett. Azok számára is, akik 
ezt szívesen elkerülnék. A  békemozgalom célja, hogy megakadályoz
zon egy politikai (bűntettet, az atomháborút, amelyet nemcsak az esz
telen fegyverkezéssel, de politikai cselekvéssel, aknamunkával is ké- 
szítgetnek azok, akik benne reménykednek. Az atomháború útegyenge- 
tői ezért politikailag befolyásolják a népeket, akik nem akarnak há
borút, de egy részükben még nem iutottak el odáig, hogy ennek érde
kében cselekedjenek is. Teljesen hibás és hamis tehát az az egyházi 
jelszó, hogy politikamentesen kell végezni az egyházi békemunkát. Sőt. 
e jelszó mögött is politikai célok húzódnak meg.

A  háború megakadályozására és a béke megőrzésére irányuló moz
galom alapja az a tény, hogy a háborút emberek okozzák és ezért az 

emberek — a többi emberek — meg is akadályozhatják. Az egyik olda
tom azok állnak, akik létüket, hasznukat, magasabb jövedelmüket és 
más emberek verejtékéből élő henyeségüket féltik s remélt megtartá
suk érdekében még a háborútól sem riadnak vissza. A  másik oldalon 
azok vannak — s ezek többségben! — akik a maguk fáradságából tan-" 
ják el övéiket, akik jólétük, tudásuk és boldogságuk tekintetében fe j
lődni akarnak s ezért legfőbb érdekük a béke. Ez utóbbiak azonban még 
nem mind ismerték fel azt, hogy a béke fennmaradása milyen nagy 
mértékben függ az ő öntudatos cselekvésüktől. Ez a felismerés politikai 
tisztázódást jelent.

Békenyilatkozatokban világszerte nincs és az elmúlt évszázadokban 
sem volt hiány. Vannak azonban ún. békenyilatkozatok, amelyek azért 
hangzanak el, hogy az emberek tisztánlátását homályosítsák, képzetei
ket megzavarják és így akcióképességüket csökkentsék akkorra, amikor 
meg akarják akadályozni egy háború kirobbantását. Az igazi békebará
tok pedig azok, akik egyenes beszéddel az igazságot szólják és gyüleke
zésre, egységre hívják az embereket, a közös veszedelem ellen — más 
különbségek ellenére is —-, hogy akcióképesek legyenek akkor, amikor 
háborús kalandorok a békét veszélyeztetik és lángbaborítanák a világot.

A  béke ellenfelei tudják, hogy ha a népek tisztánlátása és cselekvő- 
képessége fokozódik, meg tudják akadályozni a háborút. Ezért igye
keznek félrevezetni a népeket, a népeknek viszont vigyázniuk kell, 
hogy be ne csaphassák őket és ezért törekszenek arra, hogy a béke ellen
ségeinek gondolata és cselekvései mögé lássanak. Kétségtelen, hogy a 
népek tisztánlátása érdekében a legvilágosabb és legkérlelhetetlenebb 
leleplező és felvilágosító munkát a szocializmus meggyőződéses hlyei fe j
tik ki, de teszik ezt mások is, másféle ideológiai alapokon. A  békevilág- 
gyűlések résztvevőinek névsora a bizonyítékok gazdag tárházával 
szolgál.

A nyugati egyházi világszervezetek és a befolyásuk alatt állók „po
litikamentesnek” feltüntetett békemunkája gyakran azt a tisztázatlan
ságot és kettősséget tükrözi, hogy míg akarva-akaratlan a béke érdeké
ben tesznek vallomást, ugyanakkor a lehetőség szerint csökkentsék, za
varják vagy bénítsák a békeszerető emberek cselekvését.

Minden bántó szándék nélkül csatoljunk ide két idézetet, amelyek 
szerzőik feltételezett jószándéka ellenére is ilyen tisztázatlanságot és 
zavart képesek okozni. A  Lelkipásztor 1957. májusi számában olvassuk: 
„Meg kell tisztítani azt a légkört, amely a béke szó devalválódását hozta 
magával az egyházban, s ezt éppen azzal lehet elvégezni, hogy a té-
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mákat az élet valóságos helyzetének szem előtt tartásával, de napi 
politikai szempontoktól függetlenül dolgozzuk fel.” Ha akár a lelkészek, 
akár az egyháztagok politikai ismereteit csökkentjük, kitesszük őket 
annak a veszélynek, hogy a politikai események rengetében nem tudnak 
eligazodni és esetleg jóhiszeműen is áldozatául esnek megtévesztő, ta
lán ellenséges gondolatoknak, amelyek nemcsak a béke szó devalválódá
sát eredményezhetik, hanem a béke szó diszkreditálásával magának a 
békének megrontására, a békemozgalom erőtlenítésére és ezért egy er
kölcsileg el nem fogadható politikának megvalósítására törekszenek.

Feltehetően jóindulatúan hangzott el a következő mondat is egy egy
házi békegyűlésen: „Az öngyilkosságra készülő ember felrázása köteles
ségünk.” Állítsuk mellé a bielefeldi atomfegyver-ellenes tüntetés transz
parensének szövegét: „Népünk sorsát ne tegyük néhány öngyilkos-jelölt 
kezébe!” A  párhuzamból nyilvánvaló, hogy 1. nem az emberiség ké
szül öngyilkosságra, hanem néhány politikus, 2. nem az öngyilkosságra 
készülőket, hanem az öngyilkosságtól menekülni akarókat kell felrázni 
és 3. az öngyilkosságra készülőket nem felrázni, hanem megrázni kell, 
hogy a pépek akaratának megfelelően ne veszélyeztessék az emberiség 
életét.

Ezzel a kísértéssel kapcsolatos az is, ami már az előzőkben is 
fel-feltűnt, hogy „a békemunka legyen pártatlan.” Az a látszólag pozi
tív fejtegetés, amely a hitelesség érdekében azt hangsúlyozta, hogy „kö
telesek vagyunk mindenki felé egyforma szeretettel és felelősséggel azt 
hirdetni, hogy elítélünk a világ bármely táján történő (kiemelés tőlem) 
kísérletezést tömegpusztító fegyverekkel” , voltaképp félrevezető, mert 
eltitkolja, hogy a világ egyik táján már akkor is készek voltak ennek 
megszüntetésére és ez mindeddig a világ egy másik tájának ellenkezé
sén hiúsult meg. Vagy elfogultság-e az, ha a valóságnak megfelelően 
azt mondjuk, hogy a Szovjetunió egyoldalúan felfüggesztette atom
fegyver-kísérleteit, a keresztyénség védelmezőjének szerepében tetszelgő 
Egyesült Államok pedig kereken megtagadta ugyanezt?

Erőtlenítő hatású volt a teológiai alap nélkülözhetetlenségének és 
az egyedül egyházhoz illő módnak egyoldalú hangoztatása. Feltűnő, 
hogy azoknak egy része., akik mostanában ezt hajtogatják, (talán azért, 
hogy mélyebbre ne kelljen hatolniuk), korábban élesen tiltakoztak a 
teológiának ebbe az „evilági” dologba keverése ellen és azt mondták s 
kívánták hallani, hogy a békemunka csak a józan ész alapján, merőben 
állampolgári kötelességként képzelhető el,

19 58 . január 3. után a haladó egyházi személyiségek bevonása a 
békemunkába, azonnal éreztette élénkítő és elmélyítő hatását. A  haladó 
egyházi férfiakra kettős felismerés jellemző. Először is meggyőződésük, 
hogy a népek jövőjét csak a szocializmus biztosíthatja. Ezért haladók. 
Másrészt meggyőződésük az is, hogy az egyháznak vissza kell térnie, 
„reformálódnia“ az evangéliumhoz, Jézus követéséhez és eközben levet
kőznie mindent, amit csak elmúlt és végképp pusztulásra ítélt társa
dalmi rendek akasztottak rá. Ezért haladó lelkészek. Kettős felismeré
sük közös konzekvenciája az a törekvés, hogy az egyház éljen tisztán 
és jó lelkiismerettel Isten és ember előtt egyaránt.

A  békebizottság mimikájára jó hatással lett volna, ha ezeknek a. 
haladó lelkészeknek a szolgálatát kezdettől fogva igénybeveszik. Ehelyett 
az történt, hogy az akkori egyházi vezetőség figyelmen kívül hagyta 
korábbi bírálataikat. így sosem kerültek nyilvánosságra pl. Pálfy
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Miklós, Bartha Tibor és Pákozdy László professzoroknak előbb idézett 
szavai, a május 23-i békegyűlés többi kritikus felszólalásával együtt.

Némely megnyilatkozás inkább azt a látszatot keltette, hogy minden 
a legnagyobb rendben van s az így végzett munka „felettébb hatásos” . 
Ez a lelkűiét hibás. A  jót még jobbá tenni csak folytonos önvizsgálattal 
lehet. A  fentebb elmondottaknak is az a céljuk, hogy hozzásegítsenek 
a béke érdekében végzett jó munka még jobbá tételéhez és a hibák 
kiküszöböléséhez.

M i a teendő?
Az egyház sajátos munkaterülete az igehirdetés, a meggyőzés 

beszéd által. Szószéken, egyéni beszélgetésekben és a sajtóban végzi 
ezt. A  'békebizottság január 3-án elfogadott programjában kimondta, 
hogy „az egyház a béke szolgálatában nem általános elveket hangoztat 
csupán, hanem az egyes emberig lenyúló felelősséggel győz meg min
denkit arról, hogy a keresztyén ember békeszerető és békeszerző ember". 
Remélhetőleg úgy értendő ez, hogy a meggyőzés nem korlátozódik az 
értelemre, hanem az akaratra is vonatkozik, tehát azt jelenti, hogy az 
egyháztagokat a béke érdekében cselekvésre buzdítják.

Az egyházi békemunka hármas irányú.
Elsősorban befelé irányul. Tisztáznia kell önmagában, mit akar és 

miért. A  lelkészeknek és az egyházi vezetőknek alaposan végig kell 
gondolniuk, hogy saját maguknak és az egész egyháznak mi az igazi 
kötelessége. A  felszínről a legnagyobb emberi, erkölcsi és teológiai 
mélységekig kell eljutni, hogy a béke érdekében szükséges teológiai, 
érkölcsi és politikai felismerések kinek-kinek szilárd és megdönthe
tetlen meggyőződésévé váljanak. Ezt a célt szolgálják a tervbevett 
munkaközösségi beszélgetések, ha őszinték és elég mélyek lesznek. 
Ennek érdekében a munkaközösségi • üléseken a békebeszélgetéseket 
rendszeresíteni kellene, továbbá a belpolitikai s nemzetközi helyzet 
részletes analízisét, esetleg helyi politikai tényezők megkérdezésével. 
Az is hasznos lenne, ha a lelkészi munkaközösségek a békemunka ügy
vitelére és szorgalmazására soraikból „egyházmegyei előadót" válasz
tanának.

Ha éhben az első irányban megvan az eredmény, következhet a má
sodik, a meggyőződésből fakadó meggyőzés. Az egyház békemunkája a 
hívek meggyőzésére törekszik, azaz arra, hogy felszabadítsa őket esetle
ges gátlásaik alól és erkölcsi tekintélyével arra buzdítsa, hogy a maguk 
körében minden erejükkel küzdjenek a békéért, az ilyen módon kiter
jesztett egyházi és természetesen a nem-egyházi békemozgalomban is. 
Ennek érdekében fokozni kell a békebizottság munkájának mozgalmi 
jellegét, az ünnepélyes ülések és deklarációk mellé munkaüléseket iEesz- 
teni, a problémákról beszélgetni és biztosítani, hogy a békemunkában 
mindenki cselekvőén résztvehessen. Hasznos lenne az egyháztagok 
bővebb részvétele is. A  gyülekezetekben bátran meg kell beszélni azokat 
a teológiai és politikai kérdéseket, amelyek a békével kapcsolatosak. 
Rendszeresíteni lehetne a presbitériumokban és a . gyülekezetekben is a 
békebeszélgetéseket. Az egyházi sajtóban a békecikkeket a meggyőzés 
és a felvilágosítás szolgálatába kell állítani — megfelelő témákról és 
megfelelő számban. Fel léhet eleveníteni azt a régebbi helyes szokást, 
hogy a lap az egyházi gondolkodásmód szempontjából kommentálja 
egy-egy időszak (hét, hónap) minden fontosabb világi eseményét, krónika- 
szerűen.
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Fontos békefeladat a hazafiság és a béke,- valamint a béke és a 
szocializmus kapcsolatának megvilágítása. A  felszabadulás előtt az egy
házi élet 'is hemzsegett az ál-hazafiságtól. Ez akkoriban sovinizmust, 
háborús uszítást, szovjetellenességet, antiszemitizmust jelentett. Ma 
már tudjuk, hogy hazánkat és népünket akkor szeretjük igazán, ha 
békés fejlődését, a szocializmus építését segítjük, védjük és támogatjuk.

Az egyházi békemunka harmadik iránya: a külföld. Helyes, hogy a 
január 3-i ülésen javasolták a népi demokratikus országok egyházainak 
béketalálkozóit. Ezen túlmenően azonban levelekben és a Hungarian 
Church Press-ben nyílt vitát, megbeszélést lehetne kezdeményezni 
nyugati egyházakkal és egyházi szervekkel. Eközben meg lehet vitatni 
a békével kapcsolatos teológiai nézetkülönbségeket, az egyes országok 
lehetőségeit, lakosainak feladatait. Az egyházakat és híveiket ez emlé
keztetné igen fontos erkölcsi kötelességükre és segítené ezek teljesítésé
ben. Elsősorban be kellene kapcsolódni az atomháború és az ún. bellum 
justum problémáinak megvitatásába. Mindez, ha a meggyőződésből 
fakadó nyílt őszinteség jellemzi, elősegítheti nyugati egyházi emberek 
és hívek tisztánlátását és helyes cselekvését.

A  békebizottság január 3-a után újabb programokat dolgozott ki, 
amelyek az evangélikus békemunka megelevenedését jelentik. Remél
hető, hogy ez tovább folytatódik. Tétovázásra nincs idő, az események 
és a népek az egyházat hitvallásra késztetik. A  mi hazánkban másfél 
évtizeddel ezelőtt Babits Mihály ezt így fogalmazta meg: „Vétkesek közt 
cinkos, aki néma“. Ezt a szót az egyháznak annál is inkább meg kell 
szívlelnie, mert Jónás prófétával kapcsolatos, aki Isten megbízásából 
az ige hatalmával embereket mentett ímeg és akiről Jézus azt mondta: 
az ő jele adatik az egyházban az embereknek.

Zay László
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Sz ín ház, k önyv —  lelk észs zemmel

A Tojás
Félicien Marceau színdarabja

Egy nyugati fiatalember vallomása ez a darab. Megrázó és megren
dítő vallomás. Őszinte szavai megelevenednek a színpadon. Bejön az 
orvos, akinek először panaszolta el a „rendellenességeket”, amelyeket 
észrevett magán. Látjuk első kalandos próbálkozását a ligeti kis pádon 
és így tovább. De ő maga mindvégig nekünk beszél, nekünk vallja 
életét. . .

Egy üres vasárnap délután kezdődik a vallomás. Üres a színpad is 
és érezzük a mérhetetlen űrt Emil iMagis életében is. Vannak boldog, 
befutott emberek, de ő mindenből kimarad, ő kívül van a ,,tojás”-on, 
a társadalom szerencséseinek körén. Próbálkozik úgy mint a többiek, de 
kamaszos kalandjai kudarcba fulladnak. Talán a többiek is hazudjék 
sikereiket?! — Bevallja, hogy később az üzletben, ahol elárusító volt, 
a pénztárból ellopott 10 000 frankot. Bevallja azt is, hogy azután a meg
lopott idős pénztárosnő lett első szeretője. Utána jött más . . .  Itt már az 
űr: Nihil, elviselhetetlen, roppant Semmi! S ez mit sem változik, amikor 
megismerkedik egy hivatalnok-családdal, akik egy minisztériumban sze
reznek neki állást, s ő feleségül veszi egyik leányukat. Úgy látszik Emil
nek sikerült a lehetetlen: Belül került a „tojás” -on. De hamarosan ma
gára marad megint. Visszajön feleségének régi szerelme, Victor, s az 
édes-kettes őt, mint idegent kizárja és - kiközösíti. A  Valakiből megint 
Senki lett. Emil tragikus küzdelembe kezd saját boldogulásáért, a már 
kitanult erkölcstelen „erkölcs” szabályai szerint. Végül blazirt arccal 
hallgatja a bírói tárgyalást, amely Victort 20 évi kényszermunkára ítéli, 
mint felesége gyilkosát —, pedig a revolvert ő sütötte el! — A tárgyalás 
végén könnyed léptekkel tűnik el Párizs_ ragyogó fényei közt...

A lélekgyilkoló Nihil, amely gyilkolni tanította, áldozatát is eltünteti 
a kavargó semmiben.

Emil Magis nem bűnbánattal és töredelemmel vallja életét, hanem 
könnyedén, cinikusan, sokszor mosolyogva mondja: Látjátok, ilyen va
gyok! S ez a könnyedség vallomásában a legmegrendítőbb vallomás. — 
Őszintesége ugyanakkor int is egyeseket: Vigyázzatok, hogy játékszerei 
és áldozatai ne legyetek a nagy Nihilnek! A  modern „Ember tragédiája” 
ez a darab. Ennek a tragédiának elkerüléséért az egyháznak együtt kell , 
küzdenie a körülöttünk épülő társadalom jó törekvéseivel. Ezt a darabot 
azért mutatták be nálunk, hogy lássuk: a mi társadalmunk elítéli az 
ilyen üres, értelmetlen életű embereket. A  lelkipásztornak el kell vezet
nie ezeket a nagy Semmiben elvesző lelkeket ahhoz, aki hatalmas szóval 
mondta magáról: EN VAGYOK!
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Horváth János: A reformáció jegyében
Második kiadás, Gondolat Kiadó 1957. 537 oldal, 68 Ft.

Irodalomtörténet és egyháztörténet a XVI. században van a 
legszorosabb egybefonódottságban. Senki sem vonja kétségbe azt, 
hogy az akkori nagy hirtelenséggel első csodálatos virágzásba bo
rult magyar irodalom a magyar reformáció mozgalmának gyümölcse. 
— Éppen ezért nagy egyháztörténetírási esemény is Horváth Já
nos irodalomtörténeti műve.

Meg kell állapítani, hogy ilyen alapossággal és kongenialitással 
még senki sem foglalkozott a magyar irodalomnak ezen alapvető 
kibontakozásával. Horváth János egyetemi katedrán eltöltött több 
évtizedes munkásságának érett gyümölcse e páratlan mű, amely az 
egyháztörténelmi kutatásnak és tanításnak nélkülözhetetlen segéd
eszköze lesz beláthatatlan időkre.

Anyagát az első részben igen indokoltan főúri udvarok ható
sugara szerint csoportosítja (Perényiek, János király, Nádasdy, 
Enyingi Török) . Második részében felekezeti csoportosítást követ 
(helvét, erdélyi-unitárius, lutheri). Utóbbi ugyan kifogásolható, mert 
ez nem-irodalmi kategóriák alkalmazása, amivel függési helyzetbe 
hozza az irodalomtörténeti csoportosítást )az egyháztörténetírás 
változó eredményeitől. Példa erre Huszár Gál, akit a helvét csoport
ban tárgyal, pedig kutatásainak eredménye szerint a lutheri cso
portba tartoznék. —  Kissé bonyolult a kor felső időhatárának meg
vonása is. Elhagy mindenkit, aki irodalmikig már az ellenrefor
mációval ütközik. Így aztán kimarad például Bornemisza Péter, 
Balassi Bálint, de sorra kerül a náluknál későbbi Sibolti Demeter 
(mert vele írásban történetesen nem csatázott Telegdi Miklós), sőt 
még Károli Gáspár, de még Beythe István fia, András (1546—-1699!) 
is. —  így a könyv, amelynek alcíme: A  „Mohács utáni félszázad iro
dalomtörténete” részben többet, részben kevesebbet foglal magába a 
magaadta keretnél.

E szerkezeti sajátságok azonban cseppet sem érintik annak a 
kiválóságát, amit közöl. Egészen elképesztő például teológiai finom
ságok és árnyalatok iránti érzéke. Kimerítően foglalkozik például 
az egyháztörténet részéről olyan mostohán kezelt, alig számba vett 
Sibolti Demeterrel, akinek egyetlen fennmaradt, 1584-ben megje
lent művecskéjét, a Lelki Harcot, másfél oldalon keresztül ismerteti 
sok szeretettel és elmélyüléssel. —  Ez egyetlen példa mellett per
sze még sok hasonlót lehetne felsorolni.

Rendkívül bőséges és könnyen kezelhető könyvvégi jegyzetei 
kitűnően eligazítják a vonatkozó irodalom iránt érdeklődőt.

Minden a magyar reformáció kora iránt érdeklődő lelkésznek 
be kellene szereznie e könyvet, amelynek jelen második kiadása már 
nem olyan megfizethetetlen, mint az 1953-ban megjelent és hetek 
alatt elfogyott első kiadása volt.

dr. Schulek Tibor
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A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának nyilatkozata

az Una Sancta Ecclesia minden tagjához, az Egyházak Világtanácsához,
az ökumenikus társtanácsokhoz, valamint saját tagegyházaihoz

1. Az „Una Sancta Ecclesia” és az „ökumené”

A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa minden alkalom- 
mal 'boldogan tesz vallást az Apostoli Hitvallás szavaival a Krisztus 
egyházának valóságos egységéről. „Credo unam sanctam catholicam 
Ecclesiam” : e hitvallásunkkal kifejezzük mindig, hogy az egyház egy, 
szent és egyetemes, s mind'a három lényeges tulajdonságának forrása 
és biztosítója az ő egy, szent és mindeneket megváltó Ura, a Jézus 
Krisztus. Az egyháznak ez az egysége elsősorban a hit tárgya és végső 
megvalósulására nézve éppen ezért az egyház eschatolotikus esemény. 
Amikor az egyháznak ezt a hitben fölismert egységét megváltjuk, nem 
kevésbé valóságos egységről teszünk vallomást, mint amilyent akkor 
tehetnénk, ha ez az egység mindenestől tapasztalati valóság is lenne 
számunkra. Hitünk az egyház egységében az Isten Igéjéből, legfőképpen 
az Ür Jézus Krisztus főpapi imádságából veszi erejét és biztonságát, s 
a Krisztus testének egységét akkor is látjuk, amikor fájdalommal és 
szégyennel kell megismernünk az ö  egyházának egyházakra, az ö  tes
tének egymással sokszor ellentétben álló részekre való szakadozott- 
ságát. Az egyház egységét tehát nemcsak Isten Igéjének sziklaszilárd 
ígéretei biztosítják és az nemcsak a hit által való fölismerés boldog 
tárgya, hanem ugyanakkor az Isten Igéjéből következő parancs is.

Az egyházak egységének és egységmozgalmainak megjelölésére egy
formán használt „ökumenikus” jeiző számunkra egyik legdrágább bibliai 
fogalom és egyházi örökség. Az. egyház egységének munfcálása Isten 
Igéjéből következő parancs, amelyet az egyház soha nem hanyagolhat 
el lényegének veszélyeztetéséi nélkül. Meggyőződésünk azonban, hogy az 
ökumenikus munkának, tehát az Ür Jézus Krisztus ecetem  egyházán 
belül folyó egységtörekvéseknek tisztán kell tartania az ökumenikus 
szó eredeti értelmét. Meg vagyunk győződve, hogy az Egyházak Világ
tanácsa és az ő vezetése alatt folyó ökumenikus mozgalom nem egye
düli képviselője az „ökumenének”, csupán egyik szerve és ága. Meg kell 
mondanunk, hogy az Egyházak Világtanácsa némely vezetőjének maga
tartása és némely állásfoglalása keserű tapasztalatokat szerzett nekünk 
és komolyan, felelősségteljesen fontolóra kellett vennünk, vajon ezen 
tapasztalatok következményeit ne vonjuk-e le, vajon az egyház egysé
gének munkálásában be fogja-e tölteni az Egyházak Világtanácsa nagy 
és felelősségteljes szerepét. Kifejeztük nemegyszer — s micst hangsú
lyozottan szeretnénk kiemelni —, hogy az „Óikumené” több, mint az 
Egyházak Világtanácsa. Kifejezést kell adni annak az aggodalmunknak, 
hogy a számunkra igen drága „ökumenikus” jelző beárnyékolódott 
és még jobban beárnyékolódhatik, ha a különbségtételre nem figyelmez
tetjük önmagunkat és egymást állandóan. Utalunk arra, ami közismert, 
hogy az Apostoli Hitvallásnak az egyházra használt „katholikus” jelző
jét konfesszionális-do'gmatikai alapon kisajátította, vagy egyre inkabo 
kisajátítja egy bizonyos meghatározott egyházi alakulat. Veszedelmes 
volna, ha földrajzi vagy világnézeti alapon hasonló dolog történnék az
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Egyházak Világtanácsa és az ökumenikus mozgalom területén az „öku
menikus'’ jelzővel. Rá kell mutatnunk arra, hogy az Egyházak Viliág
tanácsa mindig kevésbé fogja képviselni az „egyetemes egyház” köz
véleményét, hogyha az eddig megtett útnak egyes kitérőit és alaptörek
véseitől eltérő ténykedéseit nem veszi vizsgálat alá. Az Ökumené néhány 
vezető emberének magatartása miatt máris komoly feszültség mutat
kozik az „egyetemes egyház” és az ökumené között. Elég itt utalnunk 
a református egyház Egyetemes Konventje elnökségének, illetve elnök
ségi tanácsának az Egyházak Világtanácsa elnökségéhez intézett leve
lére, amelyben komoly aggodalommal tette bírálat tárgyává Visser’t 
Hooft főtitkár úrnak nyilatkozatait, amelyeket az 1956. évben történt 
tragikus eseményekkel kapcsolatban tett. Ugyancsak a new (haveni 
gyűlésre küldött delegátusainkat ért támadáskor a Világtanács elnök
ségének sokáig passzív magatartását, valamint a Központi Bizottság: 
gyűléséről kiadott hivatalos kommünikében az elnökség e kérdésben 
tett nyilatkozatának értelemzavaró megcsonkítását. De ez nemcsak mi- 
nálunk van így. A  világ különböző részeiben élő egyházak és egyházi 
emberek, nyugatiak és keletiek egyaránt érzik és kifejezésre is juttat
ják. Ezért tartottuk szükségesnek mintegy alapvetésül hangoztatni, hogy 
az Egyházak Világtanácsa se mennyiségileg, se minőségileg nem fog
lalja magában a világ minden keresztyén egyházát s ezek egységtörek
véseit. így ökumenikus szolgálatunk csak akkor érdemi! meg igazán 
ezt a jelzőt, ha nemcsak az Egyházak Világtanácsával, hanem a rajta 
kívül álló egyházakkal és egységtörekvésekkel is igyekszik a kapcsolatot 
létrehozni, illetve fenntartani. Az ökumenikus szolgálat a föld kereksé
gének minden egyháza között végzett szolgálat, a Krisztusban való egy
ség szolgálata, és nem lehet politikai érdekek kiszolgálása.

2. Az ökumenikus mozgalom kísértései és veszedelmei

Mindezek alapján éppen az ökumenikus szolgálat tisztántartása és 
továbbvitelé érdekében szeretnénk rámutatni azokra a veszedelmekre 
és kísértésekre, amelyek máris komoly akadályaivá lettek az ökumeni
kus munfcá tovább haladásának. Van okunk, hogy alapos meggondolás 
és sajátos felelősség átérzésében megtegyük ezt az észrevételt. Az Egy
házak Világtanácsa magyarországi tagegyházai eddig is életük egyik 
legfontosabb szolgálatának tekintették, hogy Istentől adott minden- 
lehetőségük felhasználásával igyekezzenek segíteni az Egyházak Világ- 
tanácsát azzá lenni, amivé hitünk szerint Isten tenni akarja: hogy 
nyitott kapu lehessen, amelyen át a világ legkülönbözőbb részein élő 
egyházak megtalálhassák a Jézus Krisztusban az Úrral és egymással 
való közösségüket. Isten iránti hálával teszünk bizonyságot arról, hogy 
e látásunkban és szolgálatunkban korántsem mi voltunk az egyedüliek, 
sőt örömmel ismerjük el, hogy sokan látták és szolgálták így az egyház 
egységét akkor is, amikor maguk a leghivatalosabb és illetékes vezetők 
sok ténykedésükkel éppen nem mozdították elő a nagy, közös célki
tűzésünket. Hálaadásunk mellett bűnbánattal valljuk meg a világ egy
házai és az Egyházak Világtanáesa tagegyházai előtt, hogy a szent ügy 
érdekében végzett szolgálataink során buzgóságunk is, bölcsességünk is- 
nem egy tekintetben fogyatékosnak találtatott. A  körültekintés hiányát 
kell megvallanunk, amikor az Egyházak Világtanácsa és a magyar- 
országi tagegyházak egymáshoz való viszonyában azokra az eseményekre 
gondolunk, amelyek 1956 őszén következtek be, néhány héttel a szá
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munkra oly nagy örömöt, oly sok imádságot és áldozatot jelentő magyar
országi központi bizottsági gyűlés után. Amint utólag kiderült, ez alka
lommal is az Ökumené egyes vezetői túllépték az Ökumené által saját 
maga számára kiszabott határokat és egyházunk további életében az 
 egyház életének rendes mederbe való terelésében akadályt jelentettek. 
Azt is meg kell állapítanunk, hogy sem a református egyház Egyetemes 
Konventje elnökségének egyenesen az Egyházak Világtanácsa vezető
cégéhez intézett levelére, sem pedig Bereczky Albertnek ezeket a kér
déseket tények alapján bőven tárgyaló püspöki jelentésére eddig az 
Egyházak Világtanácsa megfelelő szerveitől sem magyarázatot, sem 
választ nem kaptunk. De a tények világos megállapítása után úgy 
véljük, hogy ezt is válasznak kell tekintenünk. Az ember kénytelen 

 sajnálatosam megtörtént tényeket elismerni. Meg kell állapítanunk, hogy 
ez csak fokozza azt a válságot, amely az Egyházak Világtanácsa életét 
és szolgálatát idővel súlyosan megterheli, s az Egyházak Világtanácsa 
oly intézménnyé válik, amely viliágpolitikai csoportok szándékait és 
törekvéseit igyekszik teológiai köntösbe öltöztetni. Emlékeztetjük az 
Egyházak Világtanácsát arra a majdnem katasztrofális lépésre, amikor 
a koreai háborút sietett a központi bizottság torontói ülése mint „rendőri 
akciót” helyeselni és támogatni, amit azután két év múlva egészen 
más állásfoglalással igyekezett jóvátenni. Az egyházban azonban semmi 
sem tehető jóvá bűnbánat és nyílt bűnvallás nélkül. Most, amikor a 
világ katasztrófával fenyegető hasadásban és a szembenálló táborokra 
szakad, az Egyházak Világtanácsa a legnagyobb felelősséget hordozza 
azért, hogy valóban a Krisztusban való egység szolgálatát végezze, s 
ezáltal a népek megbékélését is szolgálja. Világos, hogy az Egyházak 
Világtanácsa csak úgy végezheti jól a maga feladatiát, ha valóban Krisz
tus egyházainak politikai előjel nélküli találkozó helye és közös mun
kájuk segítő eszköze lesz.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a népeket olyan nagymér
tékben szétválasztó és egymással szembeállító hidegháború folytatása 
ellen az Egyházak Világtanácsa semmi módjában álló eszközzel nem 
harcolt. A  hidegháború által előállott helyzetet és ennek következmé
nyeit nem vette számba úgy, mint a népek megbékélését akadályozó 
állapotot.

A  Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa megállapítja, hogy 
az Egyházak Világtanácsán keresztül adott anyagi segítséget mint ilyen 
irányú^ jelentős, hálára késztető testvéri szolgálatét veszi számba. Óhaj
tandónak tartja, hogy amennyiben az ilyen adományozás tovább folyik, 
az adományozottak iránti teljes bizalom jegyében, a keresztyén diakónia 
szabályainak legteljesebb mértékét betöltve juttattassanak el keresztyén 
emberek és keresztyén gyülekezetek testvéri szívvel adott adományai 
az evangéliumi törvény alapján „semmit érte nem várván”.

Kénytelen megállapítani, hogy viszont az egyházaink sajátos kér
déseinek, nehézségeinek, (problémáinak megoldására nézve, melyeknek 
felidézésében pedig volt része, az Egyházak Világtanácsa hivatalos 
vezetősége részéről megértő testvéri tisztiázást nem kapott.

3. A magyarországi egyházak ökumenikus munkájának sajátos feladatai

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizonyságot 'kíván 
tenni arról, hogy földrajzi helyzetét nem véletlen adottságnak tekinti, 
hanem Istentől kapott sajátos lehetőségnek és feladatnak. Ezért igyek
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szik tisztában lenni azzal a felelősséggel, amely ebből adódik s igyekszik 
ebből ökumenikus szolgálatára nézve is levonni az engedelmes követ
keztetést. Egyházainkat éppen e földrajzi helyzetüknél fogva sajátos- 
felelősség kötelezi a népi demokráciákban, illetve a keleti országokban 
élő egyházak iránt, akár tagjai az Egyházak Világtanácsának, akár nem. 
Ugyanez áll több olyan nyugati egyházhoz való viszonyunkra is, amelyek 
nem tagegyházai ugyan az Egyházak Világrtanácsának, de amelyekkel. 
Krisztusban szintén egynek tudjuk magunkat. Az Egyházak Világtanó- 
csához való szervezeti tartozásunknak is csak addig van értelme, s csak 
addig tudjuk teljes felelősséggel fenntartani, amíg ott az ilyen érte
lemben vett tiszta és teljes ökumenikus szolgálat lehetősége számunkra 
biztosítva van. Hogy a magyarországi tagegyházak milyen komolyan, 
igyekeznek venni ökumenikus felelősségüket az említett keretek között, 
s a fentebb megjelölt értelemben, azt bizonyítja számos tény is, éppen 
ezeknek az egyházaknak a közeli múltjából is. A  Magyarországi Egy
házak ökumenikus Tanácsa nemrégiben a kínai protestáns egyházak 
négy tagból álló küldöttségét láthatta vendégül K. H. Ting püspök 
vezetésével. De ugyancsak a legközelebbi közelmúltban jártak nálunk 
az Egyházak Világtanácsa, a Református és Lutheránus Világszövetség 
képviselői s más külföldi egyházi emberek is.

Nem egészen „sajátos”, de hisszük, hogy jellemző vonása volt 
ökumenikus munkánknak, hogy igyekeztünk az elmúlt tíz év alatt azt 
minél inkább a gyülekezetek ügyévé tenni. Erről most azért nem szólunk 
részletesebben, mert minden szolgálatunkban hangsúlyoztuk és a nálunk 
járt igen sok külföldi egyházi ember előtt is ökumenikus munkánknak 
ez a jellemzője ismeretes.

4. Legközelebbi feladataink

A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa annak a népnek 
az érdekében, amelynek körében szolgál, de az egész emberiség érde
kében is a legelsőrangú munkájának tartja a béke szolgálatát, az em
bernek Istennel való megbékélését, embereknek egymás közötti megbé
kélését és a népek egymással való megbékélését. Mivel ebben a világ- 
történelmi korszakban a világ közvéleményének mind jelentősebb tör- 
téneleroformáló ereje van, a maga részéről, a maga helyén egy olyant 
közvéleménynek a kialakításához minden erővel hozzájárulni igyekszik, 
amelyik a tömegpusztító fegyverek gyártása, alkalmazása ellen tiltakozó 
szavát mindig erőteljesebben emeli fel. Tudatában van annak, hogy ma 
a háború a földkerekségének pusztítását jelentené.

A  Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa a következő hatá
rozatokat hozza:

1. Az evangéliumi valóságlátás világosságában számon veszi, hogy 
századunk mérhetetlen társadalmi, gazdasági és technikai változások 
ideje. Az emberiség igen nagy részére nézve a szocializmus megvaló
sításának a korszaka. Mivel az egyházak semmiféle gazdasági rendhez 
hozzákötve nincsenek, szükségesnek tartja, hogy a Krisztusban való 
egység a legkülönbözőbb társadalmi rendben és gazdasági formában 
élő egyházak között is erőteljesen kifejezésre jusson.

2. A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Isten iránti 
hálaadással állapítja meg, hogy államának szocialista rendjében mun
káját Isten Igéje szerint végezheti. Hitéből fakadó gyümölcsökkel, hitből
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fakadó jócselekedetekkel, erkölcsi erőivel kész szolgálni azt a nagy 
fejlődést és építést, amelyikben népe benne él.

3. Őszinte bűnbánatiad vallja meg minden tagegyháza nevében is, 
hogy gyakran nem volt elég felelősség egyházainkban a dolgozó, anyagi 
nyomorúságokkal küzdő tömegek kérdéseivel szemben.

4. Bizakodva vallja meg, hogy az a nagy átalakulás, amelyiken a 
világ átmegy, nyilvánvalóan háború nélkül megvalósítható.

5. Minden erejével harcol a világ békéjéért, tudván, hogy egy 
esetleg kitörő világháború az emberiség pusztulását jelentené. Egy olyan 
nép nevében emeli fel szavát, amely két világháborún átment, egy kis 
nép nevében, amelyik ezekben a háborúkban sokat szenvedett és 
veszített.

6. örömmel értesült arról a határozatról, amelyet a csehszlovákiai 
egyházak ökumenikus tanácsának a konferenciája hozott, amely egy 
keresztyén világzsinat előkészítésének és összehívásának a gondolatát 
vetette fel, amelyik minden nagy világkérdéssel szemben, mindenek- 
felett pedig áz atomháború, a fegyverkezés, a tömegpusztító fegyverek 
kérdésében határozott és az egyházak által képviselt milliók lelkére a 
béke irányába befolyást gyakorol.

7. Felkéri az Egyházak Világtanácsának vezetőségét, hogy egy ilyen
irányú nagy találkozó munkáját megértő szeretettel kísérje és támo
gassa. i

8. Egyik fontos feladatának látja a misszió ügyével való komoly 
foglalkozást, különös tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Missziói Ta
nács is készségét nyilvánította az Egyházak Világtamácsával való szer
vezeti egyesülésre. E mostam nyilatkozatunk alkalmával csak annyit 
tehetünk, hogy ökumenikus tanulmányi bizottságunkat fölszólítjuk a 
misszió egész problematikájának gondos tanulmányozására, s ígéretet 
leszünk arra, hogy az egyház egységének és missziójának kétségtelenül 
egybetartozó ügyét igyekszünk a magunk helyén és a magunk képességei 
szerint szolgálni, bár nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a két 
szorosan egybe tartozó ígéret és parancs éppen a nevezett két egyházi
nemzetközi szervezet egyesülésével oldható meg, s nem esetleg sokkal 
alapvetőbb változásokra és változtatásokra van szükség mind az egység, 
mind a misszió terén, bűnbánatban és a helyzet valóságos fölismeré
sében.

9. Felhívja a tagegyházakat: gondoskodjanak arról, hogy szakadat
lanul „tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások min
den emberekért. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy 
csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes intenfélelemmel és tisztes
séggel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt” .

10. Elhatározza, hogy még a tavasz folyamán egy országos konfe
renciát rendez, amelyen a tagegyházak képviselőivel együtt mindezeket 
a kérdéseket megtárgyalja.

11. Felhívja a teológiai akadémiákat, hogy elmélyedő teológiai mun
kával tárják az Ige fényében a jövendő konferencia elé a béke, a 
háború és a tömegpusztító fegyverek kérdéseit.

1:2. Kéri az Egyházak Vilégtanácsát: az 1957 nyarán New Havenben 
megtartott központi bizottsági ülés határozata értelmében a tagegyhá
zaknál sürgesse, hogy tegyenek hathatós lépéseket kormányuk felé 
abban az irányban, hogy szüntessék be a nukleáris kísérletezéseket, 
gátolják meg újabb államok atomkísérleteit és ezzel is járuljanak hozzá 
a világbéke ügyéhez.
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A z ig ehi rd ető műhely e

H Ú SVÉT U T Á N  5. V A S Á R N A P
1. Tim. 2, 1—6.

FORGÁCSOK AZ ELŐKÉSZÍTŐ M UNKÁBÓL

Magam felé fordítva: mit tartok fő gyülekezeti szolgálatnak? A  szer
vezést, beütemezést vagy — imádságot? Imatárgyaim ritka példánya: 
a felsőség.

Szöveg: Az „esedezés1’ görög szava azt jelenti, hogy valaki audiencián 
megjelenik egy hatalmas úrnál s (kéri valami ügyben. „Méltósiágban. 
levőkért” =  az Amt, jelöli nemcsak a magas, hanem általában a ható
sági funkcióval megbízott szolgálatot.

IGEHIRDETÉS

Csendes és nyugodt életről hallottunk itt. Voltaképpen mindenki
nek ez a vágya. A  legegyszerűbb kis polgár is olyan körülményekre 
vágyik az egész világon, ahol nyugodtan dolgozhat és becsülettel élihek 
Mindegy végeredményben számára, kik a vezetők, csak csendes, nyu
godt életet biztosítsanak.

Ezt akarja Isten is! Gyönyörködik, ha szól a rádió, játszanak a  
gyerekeik, nyugodtan végzi a szántóvető a munkáját, megy a tanulás.* 
körülüljük derűsen az asztalt. „Csendes otthon” — ahogy a plakátok 
hirdetik.

Istennek nem az az öröme, hogy az övéit cirkuszok porondján, 
végezzek ki, hogy anyák az óvóhelyen riadtan szorítsák magukhoz mély 
dübörgésű bombázóik alatt gyereküket.

Ö mindent megtett a „Csendes otthon”-ért. Ezért jelent meg közöt
tünk Fiában. Nem lehet nélküle csendes, nyugodt élet. A  bűn meg
rontja. a levegőt az irodában, szülők és gyermekek közt, népek közt* 
Húsvét. azt jelenti: közöttünk itt jár a Közvetítő. Elveszi a válaszfalat, 
kivesz a harag, önzés áporodott levegőjéből.

M it kell nekem tennem ezért a csendes életért?
1. Imádkoznom a felsőségért. Imatárgyaink ritka példánya: a fel

sőség, a kormány, hivatalnokok, világi és egyházi vezetők. Erre — úgy 
látszik — az első keresztyéneket is mindig kellett inteni.

Minden felett Isten uralkodik! Nincs senki olyan helyen, ahol Isten 
nem engedné lenni. Napóleon egy veszélyes órában azt mondta: „M íg 
rám itt szükség van, a világ semmi hatalma nem árthat. Ha egyszer 
nem lesz szükség rám, egy mákszem is szétmorzsol.”

Higyjíink Istenben úgy, mint a kapernaumi százados hitt Urunk 
teljhatalmában. Hitte, hogy éppúgy parancsol mindennek, mint ő a 
katonáinak: „Ide gyere! Te menj el!” Ha Dzsingisz kán egy évvel 
később hal meg, .ma nincs Magyarország.
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Keresztyéneik! Zúgolódás, harag helyett oda az Isten trónja elé 
audienciára! Előtte mindent fel lehet tárni s Rá mindent nyugodtan 
rá lehet hagyni!

2. Szeretnem kell a felsőséget! Mert emberek, akiket Isten is szeret. 
Annyira szeret, hogy üdvösségre akarja őket is juttatni.

Mondd, hogyan ébredhet fel egy kemény hivatalnokban érdeklődés 
a mindenkit egyformán szerető Ür iránt, ha a keresztyének arrogánsak, 
kiabálnak, kikerülik?! Jézus iránt miiért ébredt fel Pilátus helytartó 
érdeklődése és a kivégzést vezető százados döbbeneté? Imádkozott és 
szeretett!

Nem elhúzódni tehát, hanem szeretni! Ez azt jelenti, hogy mindent 
hagyjunk úgy, amint van? Van-e nagyobb aktivitás az imádságnál és 
a szeretetnél?!

Görög Tibor és Madocsai Miklós

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE 

Kol 3,1—1

forgácsok az előkészítő munkából

A  kijelölt szakaszban két — Pál által gyakran (használt — kifejezés 
kerül elő: ,.meghaltatok” (3. v.) és „Krisztussal feltámadtatok” (1. v.). 
A keresztyének, amikor Isten tulajdonai lettek, részeseivé lettek Krisz
tus halálának. Vagyis meghaltak a bűn számára. A  bűin többé nem úr 
felettük és nincs hatalma rajtuk. A  keresztyének azonban nemcsak meg
haltak, hanem fel is támadtak Krisztussal együtt. Részeseivé lették Krisz
tus feltámadásánák. Ez azt jelenti, (hogy megújult életben járhatnak. 
Hiszen részesei lettek Krisztus életének. Új életük van Krisztusban!
— Az új élettel együtt jár egy új életcél, új életirány. Az új élet iránya 
ez: felfelé! A  ta anó kifejezés megfelel a „mennyei” , a „mennyben levő” 
kifejezéseknek. Tehát az új életet nyert keresztyéneknek felfelé kell 
nézniük, oda, ahol a megdicsőült Jézus Krisztus ül az Atya jobbján, 
oda, ahol a színről-színre látás idejének minden ajándéka készen vár.
— Az új életet nyert keresztyéneknek szól a parancs: dzéteite =  keressé
tek (ti. az odafennvalókat).

A  2. v-hein megismétlődik más formában a parancs: froneite =  tö
rődjetek, törekedjetek, igyekezzetek (ti. az odafennvalófcra). Luther „trac’n- 
tet”-tel fordítja. Mind a két kifejezés imperatívusz. Az Isten tehát már 
kegyelmesen cselekedett: a keresztyének feltámasztattak a Krisztusiban. 
Most a feltámadottafcon van a sor: használják fel a kapott kegyelmet, 
igyekezzenek előre, felfelé. Az új életben; járniuk kell, ha a kegyelmet 
nem akarják elvesztegetni. Az új életnek közelebbről a fölfelé törekvés
ben kell valósulnia. A teljes embert (az értelmet, érzelmet és akaratot) 
a célra kell irányítani. — Az új életben járóknak szól a parancs: ne 
földiekkel törődjenek. A  „föld” ebben az összefüggésben nem általában 
a földet, illetőleg a földkerekséget jelenti, hanem a test, a bűn, a halál 
uralkodásának világát. Az apostol nem arra biztatja a keresztyéneket, 
hogy mint valami megszállottak, égre meresztett szemmel járjanak és 
hanyagolják el földi kötelességeiket, ne törődjenek családdal és az embe
rekkel, akik között élnek, hanem azt kívánja tőlük, hogy életük ne le
gyen a földre lehorgonyzóit élet, hanem földi kötelességeik teljesítése
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közben tartsák mindig szemük előtt a végső célt: a lélek üdvösségét. 
Legyenek az örök életre beállított emberek, akik' itt a földön is az „oda- 
fennvaló” világ erejével élnek.

3. v. Pál arról is szól, hogy a keresztyének új élete „el van rejtve 
Krisztussal együtt az Istenben” . Ez az új élet kétségtelenül megvan. 
Isten cselekedett: feltámasztott. A  keresztyéneknek ez az új élete még
sem olyan, mint valami állandóan rendelkezésre álló birtok. Csak rej
tetten van meg. Hitben. Nem tudjuk az emberi érzékszervek számára 
megragadhatóan megmutatni, bizonyítani. Mindenféle gyengeség alá van 
rejtve, mert az új embereket is előveszik a bűnös hajlamok. Így az új 
életnek még nincs egészen átható és teljes uralma rajtunk. Amíg Krisztus 
el van rejtve szemeink elől, ez az új élet is, amelyet benne bírunk, el 
van rejtve az emberi szemek elől. Így mondja ezt Luther: „Se Krisztust, 
sem az övéit nem lehet földi formák között megragadni. Ne keresd földi 
dolgok lárváiéban. Mert ilyesmiben a (keresztyén ember éppen úgy nem 
fogható meg, mint ahogy Krisztus sem.”

4. v. Majd amikor Jézus Krisztus elrejtettsógéből kilép, a keresztyé
nek elrejtett új élete is nyilvánvaló lesz órszág-világ előtt. Akkor min
denki meglátja majd Krisztus teljes dicsőségét és a keresztyének dicső
séges új életét. Az új életet nyert, de ebben a világban élő keresztyének
nek ez ad reménységet és ez oszlat el minden sötéten-látást és komor
ságot életükből.

IGEHIRDETÉS
Fölfelé!

1. A  mennybemenetel ünnepének (hatalmas evangéliuma így hangzik: 
Krisztus az Isten jobbján ül i(l. v.). Krisztus az Atya iránti engedelmes
ségből vállalta az emberré léteit, a karácsonyi jászol-bölcsőt, az emberi 
élet minden nyomorúságát és megkísértetését, a nagypénteki keresztet, 
Arimátiai József sírját és a poklokra való aliászállást. De Isten nem 
hagyta az ő Egyszülöttjét a sírban, hanem feltámasztotta és jobbjára 
ültette „minden fejedelemség, hatalmasság, erő és uraság fölé és minden 
nép fölé és mindent az ő lábai alá vetett és az egyház fejévé tette” . Neki 
adatott minden hatalom mennyen és földön. A gyülekezetnek soha nem 
szabad elfelejtenie, hogy milyen hatalmas nagy Ura van. Olyan Úr, akit 
többé semmiféle erő nem tud megfosztani méltóságától és aki erővel 
és hatalommal kormányozza Isten jobbjáról az ő népét. Nem onnét 
ered-e a gyülekezeteknek sóik gyengesége és elesettsége, hogy a gyüle
kezeti tagok nem annak látják Jézust, aki ő valóban, hanem sokkal 
kisebbnek és sokkal erőtlenebbnek. Nyíljanak meg hát a szemek az Isten 
jobbján ülő hatalmas Űr meglátására!

2. A  megdicsőült Jézus Krisztus nem tétlenségre ült az Atya jobb
jára, hanem azért, hogy közbenjáró szolgálatát végezhesse a bűnös em
berért és isteni hatalmát megmutassa a benne hivőkön. Most is azért 
munkálkodik, hogy a bűn és halál hatalmában élő embert belevonja az 
ő halálába és feltámadásába és egykor részeltesse ugyanabban a dicső
ségben, amelyben néki most része van. Hirdetteti igéjét és kiszolgáltatja 
szentségeit, hogy a bűnös emberek meghaljanak a bűn számára, hátat 
fordítsanak a bűnnek és feltámasztassanak egy új életre. Engedjük-e, 
hogy a megdicsőült Jézus Krisztusnak az igehirdetésekben megnyilat
kozó ereje bennünket is új éleibe vigyen? Tudjuk-e, hogy az Isten
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jobbján ülő Űr soha sem elégedhetik meg az életünknek valami javít
gatásával, hanem csak azzal, ha valóban meghalunk a bűn számára és 
feltámadunk Krisztussal új életre?

3. A  bűn számára meghalt és feltámadott keresztyének, nem vál
toznak el azonnal Jézus Krisztus megdicsőült testére és nem vitetnek 
el azonnal a mennybe, hanem itt kell élniük ezen a földön. A  földön 
kell élniük, ahol még erős a bűnnek és halálnak hatalma, ahol kísérté
sek és megpróbáltatások vannak. Itt 'kell folytatniuk életüket, végezniük 
munkájukat a családban, a hivatásiban, a társadalomban. Erről a föld
ről nem menekülhetnek el. De miközben itt élnek és folytatják hivatá
sukat, egész életük fölfelé van irányítva. Ugyanebben a világban van
nak, de úgy, mint akik már valójában a mennyei világhoz tartoznak. 
A  bűn, halál és kísértések világában állandóan a végső célra néznek. 
Fölfelé tekintenek, ahol az ő Uruik van. Fölfelé, ahol az Atya van. Föl
felé, ahol egyszer színről-színre meg fogják látni az Istent. Vándoroknak 
tudják magukat, akik hazafelé tartanak, akik nem horgonyozhatnák itt 
le, mintha örökké itt akarnának maradni. Vándorlás közben bátran har
colnák bűneikkel. Nem vesztették-e el gyülekezeteink és benne az egyes 
keresztyének ezt a felfelé való beállítottságot? Nem lették-e gyülekeze
teink nagyon is „föld-szagúakká” ? Keresik-e valóban a gyülekezeti tagok 
az „odafennvalókat” ? Nem tapadtak-e a szemek túlságosan a „földiekre” ?

4. Miközben az új életet nyert keresztyének ebben a világban élve 
fölfelé néznek és vándorolnak hazafelé, nem kedvetlenítheti őket az, 
hogy szolgáljanak, szolgáljanak a mennyei világ erejével és szeretetével. 
nem béníthatja őket. Ha Isten azért hagyta őket itt, ebben a világban, 
hogy szolgáljanak. Szolgáljanak a mennyei világ erejével és szeretetével. 
Állandóan vigasztalhatja őket az a bizonyosság, hogy amikor Krisztus 
megjelenik, a földi vándorlás után, kísértések és harcok után részt ve
hetnek az Ö dicsőségében. Vándorlás közben onnét esik fény életükre, 
küzdelmükre és szolgálatukra.

Káldy Zoltán

H Ú SV É T  U T Á N  6. V A S Á R N A P
Ef. 1, 15—21.

FORGÁCSOK AZ ELŐKÉSZÍTŐ M UNKÁBÓL.

A  textus egy lelkipásztor hálaadó és könyörgő imádsága a gyüle
kezetéért. P ál észre meri venni a gyülekezetben azt, amit már Isten 
elvégzett bennük — hálát is ad érte. De nem látja a gyülekezet tagjait 
kész embereknek, ezért könyörög értük.

így hordozzuk-e mi is a ránkbízottakat?
A  könyörgés központjában Isten megismerése áll. A  textus kristá

lyosodási pontja is ez. Isten megismerése nem valami többlet a hit 
mellett, hanem a hit funkciója. Ján. 17, 3-ban Jézus hangsúlyozottan 
kiemeli.

Isten megismerése az ember számára lehetetlen. Istent csak a Lélek 
ismertetheti meg velünk: (1 Kor. 2, 9—10). A  „'bölcsesség” és a „kinyi
latkoztatás” Isten Lelkének ajándéka, amiért imádkozni kell. Isten meg
ismerése nem intellektuális birtokunk, hanem pneumatikus ajándékunk. 
Isten megismerésének objektív, teológiai feltétele a Lélék ajándéka.
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Isten megismerésének van szubjektív, pszichológiai feltétele is: 
a megismerés eszköze, a „szív ( =  belső ember) szeme” , amely látja 
azt, amit szem nem láthat...  Pál ezeknek a szemeknek a megnyílásáért 
imádkozik.

Isten megismerése Istennek velünk és értünk való cselekvésének 
a megismerését jelenti. Megismerjük, mi az Ő elhívásának reménysége 
és milyen gazdag az O öröksége. Erősen eszhatologikus beállítottság, 
futurikus értelemben is. Megismerjük Isten hatalmát mibennünk. Az 
az egyszerű tény, hogy hiszünk, az Ő hatalmát mutatja. De hatalmának 
alapja és záloga Krisztus feltámadása és mennybemenetele.

IGEHIRDETÉS 

Futó ismeretség

Életünkben sok a futó ismeretség, felületes kapcsolat. Találkozás
kor kedvesen (köszöntjük egymást, de könnyedén búcsúzunk. Aztán 
megyünk tovább sietve, amíg (hónapok múltán újból össze nem akadunk 
véletlenül egy áruház tolongó forgatagában, vagy egy villamos perron- 
ján. És akkor újra feltesszük a szokásos kérdéseket — hiszen azoknál 
tovább sohasem jutottunk! — s búcsúzunk ismét. Csak az arcokat 
ismerjük és nem a szíveket.

Isten-ismeretünk is legtöbbször ilyen futó ismeretség. Találkozá
sainkkor mindig ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl s aztán, talán 
választ sem várva, sietünk tovább a magunk útján. Vasárnap is gyak
ran úgy megyünk templomba, mint egy kötelező vizitre, (konvencionális 
látogatásra s nem indít új útra az Istennel való találkozás élménye.

Nem csoda, ha ez a futólagos ismeretség hétköznapjainkban mit- 
sem jelent. Ahogy a rohanó buszon megemeli az ember a kalapját a 
templom előtt, sokszor csak ennyi a mi találkozásunk Istennel.

De vajon juthatunk-e ennél tovább? Megismerhetjük-e azt, ákit 
szem nem látott? Nem önáltatás-e minden Isten-ismeret, hiszen a vég
telent hogyan foghatná fel a véges? (Nem vagyunk-e itt mindig bizony
talan. elképzelésekre utalva? — Valóban lehetetlen Isten megismerése. 
De ami az embernél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Isten megismer
tetheti magát velünk.

Pál ezt kéri imádságában: „Isten adjon né'ktek bölcsességnek és 
kijelentésnek Lelkét az ő megismerésében.” Istent csak a Lélek ismeri, 
csak Ö tudja kinyilatkoztatni, csak Ő tudja megismertetni. Pál átélte 
a Szentiéleknek ezt a (belső kinyilatkoztatását. Volt idő, amikor nem 
ismerte Istent. Azt gondolta, Istenért harcol, pedig ellene küzdött. 
De egyszer szíve látni kezdett s akkor megismerte Istenét mélyen, és 
igazán. Ez az ismeretség kitérítette régi útjáról s új útra vezette. 
Nem ismerőse, hanem gyermeke lett az Istennek. Ilyen mély, belső 
ismeret nélkül mit ér keresztyénségünlk? Könyörögjünk mi is a Lélekért, 
hogy megnyíljon szemünk s llássuk azt, akit szem nem láthat... Mert 
az az örök élet, hogy megismerjük Öt és ákit küldött, a Jézus Krisztust.

Ebben a Lélek-adta ismeretben ismerjük meg igazán Isten erejét, 
végtelen energiáit. Pál Isten erejét nem természeti erők félelmetes 
hatalmával illusztrálja. Pedig az akkori ember még félve nézte pusztító 
viharok, elemi csapások hatalmát. Nem a világmindenség kikutatha- 
tatlan titkaival és végtelen energiákat fékentartó titkos hatalmával
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bizonyítja, hogy Istené a hatalom. Pedig a mindeneket teremtő és féken- 
tartó erős Istenben való hit gyermekkorától átjárta szívét. Isten hatal
mát és erejét nem a természet erőiben mutatta meg, hanem Krisztus
ban. — Az embernek ereje félelmetes. Egy bombával százezreket küld
het halálba. Isten Fiát is halálba küldte. Az ember ölni tud. Nemcsak 
életeket, hanem lelkeket. Ebben llátszik a mi hatalmunk. Nem volt 
még olyan újonnan felfedezett energia, amit az ember először ne gyil
kosságra használt volna. Isten ereje más, nagyobb erő. Isten ereje 
életet ad: Krisztust megölte az ember, de feltámasztotta az Isten. Isten
nek ez az új életet teremtő 'hatalmas ereje munkálkodik bennünk, ez 
az erő formál miniket új emberekké. Fedezzük fel Istennek ezt a titkos, 
életet adó energiakészletét!

A Lélek-adta Isten-ismeretben'' feltárul előttünk az a jövő, amit 
Isten készített az Öt szeretőknek. Húsvétkor Isten az élet távlatát nyi
totta meg előttünk. S akik ebben a távlatban élnek, azoknak van 
reménységük. Ez a reménység nem bizonytalan várákozás; nem saját 
elképzeléseinek megvalósulásában bizakodik. Mert ennek a reménység
nek van biztosítéka és záloga: Krisztus feltámadása! S mi az ö  örökösei 
vagyunk. Nem gazdagságit örököljük, mert Jézusnak nem voltak ara
nyai és nem volt a fejét hová lehajtania. Mi életének örökösei vagyunk. 
Jézus élete pedig boldog és örök élet. Ebben a reménységben élhetünk..

Nem kívánjátok megismerni mélyen és igazán ezt az erős és irgal
mas Istent?!

Madocsai Miklós és Görög Tibor

Konfirmációi igehirdetés
2. Tim. 2, 13.

A konfirmáció a hitben való megerősítés ünnepe. Az ifjak felnőttek
hez illő komolysággal hűséget fogadnak Istennek, örvendezve látjuk
őket.

örvendezve hallgatjuk őket, hűségfogadásaikat.
Hogyne, hiszen olyan kedvesek nekünk: szülőknek, keresztszülők

nek, rokonoknak, nekünk, akik tanítottuk őket, az egész gyülekezetnek, 
mert valamennyien szeretjük őket, mert a jövendőt látjuk bennük, a 
jövendő egyházát is. Buzgó asszonyokat, keresztyén családanyákat, hivő 
felnőtt férfiakat, presbitereket. Hitünk mégsem ebbe a szívet-lelket 
gyönyörködtető látványba kapaszkodik bele, nem is az ő szavukba, 
hanem a láthatatlan, de beszélő Istenbe, nem az ő hűségükbe, hanem 
az Ö hűségébe. Nem a láthatókra tekintünk csak, hanem a láthatatlan, 
de jelenlevő Istenre. Ezért olvastam fel e sokatmondó mondatot. Ö hű 
marad, ő magát meg nem tagadhatja.

Nem akarom az emberi szó komolyságát, őszinteségét kétségbe
vonni, ezeknek az ifjaknak a szavait is komolynak veszem, mégis azt 
hiszem: a döntő ma itt is az Isten hűsége, s nem az emberi hűség- 
fogadalom. Azt szeretném,, ha ez a konfirmációi ünnepség Isten hűsé
gének az ünnepévé lenne.

1. Isten hűségéről beszél az egész Biblia, az ó- és újtestamentum 
egyaránt. Az ősatyák története, a Mózes-vezette kivonulás, az ígéret
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földjére való bevonulás az Ö hűségéről beszél. A  zsoltárok is telve 
vannak Isten hűségének magasztalásával, ezt dicsérik a szentek gyüle
kezetében: „pajzs és páncél az O hűsége, nemzedékről nemzedékre 
van . . . ” A  próféták is hirdetik. „Minden reggel meg-megújul, nagy a 
Te hűséged” — mondja Jeremiás. Igen, az egész ótestamentumi történet 
a nép sokszoros hűtlensége ellenére is Isten hűségének a története. És 
az új testamentum méginkább ugyanezt hirdeti! Jézus személye eleven 
megtestesült bizonyság erről. Isten ígéretét megtartotta, elküldte a 
várva várt Messiást. Jézusban is ilyennek ismerjük meg Istent: sokan 
elfordulnak Tőle, Ő hű marad; népe cserbenhagyja, Ő hű marad; tanít
ványai elfutnak tőle, Ő hű marad. S mennybemenetele után is igaz 
ez róla. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv bizonyság arról, hogy 
Jézus hű volt ígéretéhez: „Nem hagjtlak titeket árvákul. . Pál  apostol 
is hirdeti leveleiben többször is: Hű az, aki elhívott minket; vagy
amikor élete végén visszaemlékezik: „Az Űr mellettem. állott és meg
erősített engem.” A  Jelenések könyvében pedig egyenesen ez a neve 
Jézusnak: „Ő az Ámen, a hű és igaz.”

2. Isten hűségéről beszél az egész egyháztörténelem. Az első három 
évszázad sok nehézsége és üldöztetése között Isten hű tnaradt. Konstan- 
tinusz után másfajta veszély fenyegette a keresztyénséget: az elseké- 
lyesedés, az~ opportunizmus veszélye, de Isten hű maradt, s támasztott 
igaz keresztyéneket. A  középkor sok-sok tévedése között Isten hű 
maradt. A  reformáció idejében az ügy azért nem veszett el, mert O 
hű maradt. Ha csak a magyarországi protestantizmus küzdelmeire gon
dolunk, a protestánsok valóban tűzzel-vassal való irtására, úgy meg
bizonyosodhatunk Isten hűségéről, csák ezért maradhatott meg egy
házunk azokban a viharokban. Nem veszett el a keresztyénség ügye 
az orthodoxia, pietízmus, racionalizmus útvesztőiben sem, miért? Mert 
Isten hű maradt.

Ha a mi gyülekezetünk másfélévszázados történelmét nézzük végig, 
a gyülekezet szervezésétől a mai napig, akkor is azt látjuk: Isten hű 
maradt.

„Az egyház mindvégig megmarad” — vallották őseink az Ágostai 
Hitvallásban. Ennek a hitnek alapja nem a nagyszerű tiszta tanítás; 
nem is a hithősök példája, nem is a pompás szervezet, vagy a kitűnő, 
gazdag liturgia, hanem egyedül Isten hűsége.

3. Isten hűségéről beszél a mi életünk is. Tudom, hogy a konfirmá
ciói ünnepség mindig emlékezést is jelent a felnőttek számára. Emlé
kezést . a saját konfirmációjukra. Lelki szemeink előtt megjelenik az 
akkori zsúfolt templom, az új ruhába öltöztetett ifjú sereg, szerető 
•szülők, keresztszülők, rokonok arca, kedves lelkipásztor . . .  Emlékezünk 
a nagy ígéretre, a személyes áldásra és kézfogásra, az első úrvacsora- 
vételre. Valahogy úgy vagyunk, mint Kosztolányi híres verskötetében, 
a „Szegény kisgyermek panaszai”-ban a költő.

„Mint aki a sínek közé esett. . .
És általérzi tűnő életét,
míg zúgva kattog a torró kerék,
cikázva lobban sok-sok ferde kép
és Iát, ahogy nem látott soha m ég. . .  
Mint aki a sínek közé esett 
és látom Őt a kisdedet, 
aki fehérlő ingbe lépdel...."
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Mi is így találkozunk ifjú önmagunkkal... Mennyi minden történt 
azóta7 Hogyan foglalható össze mindaz? Csak így: hű volt az Isten, 
ha mi' hűtlenkedtünk is, Ö hű maradt. Hogy ma itt vannak olyanok is, 
akik évekig nem voltak itt, az nemcsak egy kedves gyerme&arcnak 
köszönhető . ..  rajta keresztül a hű Isten hívogatott.

*

Kedves Konfirmandusok! Vegyétek komolyan szavatokat, mi is 
komolyan vesszük. Igyekezzetek megtartani ígéreteiteket, mi imádko
zunk ezért. De mindennél többre tartsátok az Isten ígéretét: Hű az Isten! 
Ha hűílenkedtek, Ő hű marad, Ő magát meg nem tagadhatja! Ámen.

Hafenscher Károly

E számunk cikkei
A BIBLIATANULM ANY befejezi Pál ípo 'tol athéni beszédének magyarázatát 

és a mi komnlk lelkészei sz>ámára szóló alkalmazását.
Dr. Pálffy Miklós RÁDIÓS IGEHIRDETÉSÉT közöljük a „Csendben Isten előtt” 

rovatban
AZ EGYHÁZ ÉS A  MODERN EMBER című tanulmányban Dóka Zoltán tovább 

foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a modern embernek miként hirdesse az egy
ház Isten igéjét.

Folytatjuk és befejezzük a LÖHE-JUBILEUM alkalmából a múlt számban meg
kezdett hosszabb önálló tanulmányt.

AZ EMBER SZÁRMAZÁSA VAGY TEREMTÉSE? című cikkünk ismerteti a 
természeóudcmány jelenlegi általánosan elismert világeredményeit az ember szár
mazásának kérdésében, ugyanakkor megmutatja, hogy a keresztyéi hitnek nincs 
oka félnie ennek a tudományos eredménynek az elfogadásától.

Borhoeffer „A  közös élet” című könyvének scrrakerü’ő fejezete: EGYEDÜL
LÉTÜNK ÓRÁI.” Egyedü lét és közösségi élet, hallgatás és szólás érdekes viszo
nyáról hallunk. A magányosság természetesen nem önmagában ígéretes csak ha 
találkozást készít Isten igéjével. Naponta háromra van szükségünk meditációnk 
óráján: ?z Írás felett való elmélkedésre, imádságra és közbenjáró könyörgésre.

Körkérdést intézünk a NAGYGERESDT EGYEZSÉG jubileuma alkalmából va
lamennyi gyülekezethez, hogy milyen adatokat tudnának rendelkező ünkre bocsá
tani. hogy'felmérhessük ennek a hazai református és evangélikus egyház együtt
működése szempontjából annyira jelentős történelmi örökség mai határit és 
további kötelezését.

Káldy Zoltán „BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS EGYHÁZI HELYZETRŐL” című 
írása eredetileg előadásként hangzott el a Tolna—‘baranyai egyházmegye lelké~zi 
munkaközösségi üléséin 1958 márciusában. A  szerkesztő kérésére, engedte át köz
lésre az előadó. Tárgyilagos hangja, a múltba visszanyúló áttekintése, és a hi
báknak, eredményeknek mindkét oldalon végbevitt fe tárása nagyon alkalmassá 
teszik az írást arra, hogy egyházunk helyzetének mai stádiumában tájékozódjunk.

Lassanként végére érünk a KONFIRMÁCIÓ ELŐKÉSZÍTŐ munkának. Az 
utolsó hét fokozott elmélyítő munkájához ryújt segítséget 7 lelkésznek nyilat
kozata saját módszeréről és gyakorlatáról.

AZ OSZTRÁK EVANGÉLIKUS EGYHÁZ múltját és jelenét ismerteti leg
újabb saját kiadványuk alapján a soron következő cikkünk.

A „GONDOLATOK AZ EGYHÁZI BÉKEMUNKÁRÓL” című cikk írója az egy
ház békemuukáiának főleg utolsó esztendejével foglalkozik és az egyház béke- 
munkáia előtt álló feladatokról ír.

A  SZÍNHÁZ, IRODALOM rovatunkban a „Tojás.” című medem francia darab 
ismertetése kerül sorra. Ez az a színdarab, amelyet minden Budapesten meg
forduló lelkésznek elsősorban kellene megnéznie. A  másik írás pedig Horváth 
János híres irodalomtörténészünknek bennünket legközvetlenebbről érintő, rend
kívüli jelentőségű könyvéről szól.

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ökumenikus Tanácsának legutóbbi ü’ése 
nyilatkozatét fogadott el, melyet több egyházi világszervezetnek megküldött. La
punkban közöl jük a nyilatkozatot.

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYÉBEN szabadon választott alapigéről konfirmációi 
igehirdetést is közlünk.



Oltári imádságok
Husvét után 4. vasárnap 

Oltári ige: János 16,5— 15.

Urunk! Szemünkkel nem látunk 
Téged és a hitünk is bizonytalan
kodik Felőled. Könyörülj rajtunk, 
hogy végképpen el ne essünk, ha
nem Szentleliked ítélete és vigasz
talása nyomán teljes hűséggel ra
gaszkodjunk Hozzád, ki az Atyával 
és a Szén lélekkel Isten vagy, élsz 
és uralkodni mindörökké. Ámen.

Husvét után 5. vasárnap 

Oltári ige: János 16,23—30.

Jézus Krisztusunk! Éretted meg
hallgat bennünket az Atya. Ké
rünk, bátoríts minket bizodalmas 
könyörgésre, hogy amit országod 
kincseiből nekünk szántál, hitetlen 
bizalmatlanságunk miatt el ne ve
szítsük, hanem ajándékaidat elnyer
ve, imádjunk Téged, mert az Atyá
val és a Szentlélekkel együtt Isten 
vagy, élsz és uralkodói mindörökké. 
Ámen.

Mennybemenetel ünnepe 

Oltári ige: Márk: 16,14—20.

Jézus Krisztus Urunk! Királyok 
Királya és uraknak Ura vagy. Add, 
hogv néped szent akaratod cselek
vésével es irgalmas hatalmadban 
való bizakodásiával vihesse Eléd hó
dolatát, mert Te az Atyával és a 
Szentlélekkel együtt Isten vagy, 
élsz és uralkodói mindörökké. 
Ámen.

Husvét után 6. vasárnap 

Oltári ige: János 15,26— 16,4.

Urunk! Népedet is méltattad arra, 
hogy részesüljön szenvedésedből. 
Köszönjük, hogy erre fel is készí
ted. Kérünk, hogy minden nyomorú
ságban erőt adjon Szentlelked vi
gasztalása és megszólaljon hűsé
günk alázatos tanuságtétele, mert 
Te az Atyával és a Szentlélekkel 
együtt Isten vagy, élsz és uralkodói 
mindörökké. Ámen.

Pünkösd vasárnap 

OJtári ige: János 14,23—31.

Jézus Krisztus Urunk! Add né- 
künk Szentlelkedet, hogy akik bű
neink átka mialatt nyugtalan magá
nyosságban gyötrődünk. Lelked vi
lágosságánál Egyházadban Rád ta
láljunk és békességed örömével di
csőítsünk, ki az Atyával és a Szent
lélekkel együtt Isten vagy, élsz és 
uralkodol mindörökké. Ámen.

Pünkösdhétfő 

Oltári ige: János. 3,16—21.

Jézus Krisztusunk! Szereteted 
mindaddig rejtély előttünk, míg Ma
gad fel nem tárod titkát. Add 
Szenlelkedet, hogy amit értelmünk 
fel nem foghat és amit hinni sem 
merészelnénk, azt Ő tanúsítsa előt
tünk és bennünk a Te dicsőségedre, 
ki az Atyával és a Szentlélekke! 
együtt Isten vagy, élsz és uralkodol 
mindörökké. Ámen.

Fehér Károly


