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C sendben I s ten elő tt

A magunk lábán
Mindannyian azt szeretnénk, hogy egyházi életünk miinél 

tisztább legyein. Ennek érdekében a lelkészek életében és munká
jában is lehetőség szerint fel kell számolnunk minden visszássá
got, amely gátolja a tisztább élet kialakulását. A meglátott bű
nök felszámolásával pedig mindig sietni ikeE, mert hajlamosak 
vagyunk azokba való beleöregedésbe. A visszásságokba, hibákba, 
bűnökbe beleöregedett lelkészek pedig csak nehezítik az egyház 
szolgálatát kifelé és befelé egyaránt.

A  felszámolandó visszásságok közé tartozik az is, hogy az 
elmúlt években — főleg 1956 előtt, de sokszor még ima is! — s o k  
le lk é sz  e lfog a d ta  és  k ih aszn á lta  m in d e n  e lő n y é t  annak a hely
zetnek, amely az akkori egyházvezetőségnek és sok lelkésznek az 
állam és az egyház jóviszonyát munkáló magatartásából eredt, 
ugyanakkor többen nem tartották lelkiismereti kötelességüknek, 
hogy ő k  m a g u k  is b e c s ü le te s e n  v é g ig g o n d o ljá k  a zok a t a p r o b lé 
m á k a t, a m e ly e k e t  az e g y h á z  v e z e tő in e k  végig kellett gondolniuk 
az egyház és világ viszonyára nézve. A kérdéseknek személyesen 
való végigtusakodása és döntéseikre való eljutás helyett egy
szerűen „ é l t e k ”  az egyházvezetőség és sok más lelkész munká
jának gyümölcséből. E g y  k icsit ú g y  „ f a g y ö n g y -m ó d ” - ra , de mond
hatom úgy is, hogy m á so k  lábán já rva .

E n n e k  a „ m á s o k  lá bá n  va ló  é lé s ” - nek. többféle formája volt. 
Az egyik az, hogy e g y e s e k  e g y s z e r ű e n  m e g h ú z ó d ta k  sz é p  c s en d 
b e n  az e g y h á z  v e z e tő in e k  háta  m ö g ö tt  minden különösebb hit
beli döntés nélkül. Végezték minden akadály nélkül gyülekezeti 
munkájukat és nem törődtek „az egyházpolitikai kérdések”-kel, 
hol azzal a megokolással, hogy „az egyház élete nem az egyház- 
politikai kérdéseken dűl el, hanem a gyülekezeti munkában” , hol 
azzal a megokolással, hogy „az egyházpolitika nem rájuk, hanem 
az egyház vezetőire tartozik” . Közben elfelejtették, hogy a leg
kisebb gyülekezetben folyó munka is valójában a legszorosabb 
összefüggésben van a lebecsült egyházpolitikával —, ha úgy tet
szik „egyházkormányzás”-sal — , de nem gondoltak arra sem, 
hogy végeredményben a k ö n n y e b b  u ta t választották, amikor az 
egyházpolitikát — amelynek lényege mégiscsak az, hogy miként 
kell élnie az egyháznak a világiban —  egyszerűen áttolták az egy
ház vezetőire, ahelyett, hogy ők maguk is őszintén segítették
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volna abban. Mindenesetre azok a lelkészek, akik így gondolkod
tak, akarva-akaratlanul a mások lábán jártak.

Voltak aztán olyan lelkészek is, akik a maguk módján vé
giggondolták azokat a kérdéseket, amelyek az egyháznak az új 
magyar világban való helyzetéből adódtak. Ennek a végiggondo
lásnak az volt az eredménye, hogy nem tudtak egyetérteni az 
egyház vezetőinek és több más lelkésznek álláspontjával, de azt 
legtöbbször magától értetődőnek tartották, hogy a püspökök, es
peresek és sok más lelkész, az ő álláspontjukkal ellenkező dön
téseik eredményeit mint előnyöket a maguk számára felhasznál
ják: a gyülekezeti munka nyugodt menetét az egyházvezetőség 
biztosítsa, templomépítési engedélyt szerezzen számúikra, járjon 
közbe útjuk érdekében stb. és  természetesen a koogruát ás kapják. 
Ezek a lelkészek az egyház vezetőségének olyan döntéseiből él
tek, am elyeket ők nem , vállaltak.

Külön csoportot jelentettek azok a lelkészek, akik nem vál
lalták a „hivatalos egyházpolitikát” , de amikor valamilyen oknál 
fogva nehézségeik támadtak illetékes állami hatóságokkal, helyi 
szervekkel, akkor minden gátlás nélkül tudtak hivatkozni a ma
guk mentségére a következőkre: „én annak az egyháznak a lelkésze 
vagyok, amely elsők között kötött egyezményt a magyar állam
mal” vagy „a mi püspökeink a békemunkában igen erőteljesen 
vesznek részt” . Arra hivatkoztak, amiben nem volt részük, vagy 
amit valójában nem vállaltak. A  mások lábán jártak.

Hogy a lelkészek egy része nem gondolta végig a kérdéseket, 
hanem mások lábán járt, abban hibás volt maga az egyházvezető
ség is. Az általa végiggondolt álláspontot sokszor nem tudta meg
felelő módon továbbadni. Nem egyszer pedagógiaiig követtek el 
hibákat. De volt egy másik félrecsúszás is. Az egyház, vezetői, 
az egyház mai helyzetével, feladatával, szolgálatával foglalkozó 
témákat a Lelkészi Munkaközösségekben sokszor „szerétéiből”  
nem adták ki feldolgozásra olyan lelkészeknek, akikről köztudo
mású volt, hogy ők ezzel a témával nem szívesen foglalkoznak, 
hanem legtöbbször olyan lelkészeiktől kérte a „kényes témák”-ait, 
akikről eleve lehetett tudni, hogy az egyházvezetőség álláspontjá
nak megfelelően oldják meg feladatukat. Egyes lelkészeknek ilyen 
„kíméléséből” viszont az eredt, hogy nem kényszerültek bele a 
fennforgó kérdések önálló végiggondolásába. Ez tehát hamis kí
mélés volt.

Akármilyen megokolást is tudnának most adni utólag lel
készeink fent vázolt magatartásuknak, a tény mégis csak az: 
evangélikus egyházunk lelkészei nem járhatnak a mások lábán 
és nem élhetnek mások döntéseiből és nem húzódhatnak meg ké
nyelmesen a mások háta mögött. Ez valóban „fagyöngy”  maga
tartás.

A keresztyén ember nem másokból, hanem másokért él. 
Még az egyházpolitikában is. Nem elsősorban kapni akar, hanem 
adni. És ez az evangélikus lelkészektől még inkább elvárható.
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Mi tehát a dolgunk? Isten színe előtt minden evangélikus 
lelkésznek végig kell gondolnia azokat a kérdéseket, m elyeket 
nem pusztán a helyzetünk ad fel nekünk, hanem meggyőződé
sem szerint maga Isten. Minden lelkésznek pontról-pontra kell 
menni azokban a problémáikban, amelyekben eddig még nem tu
dott döntésekig eljutná. Nyilván maradnak mindenkinél még nyi
tott kérdések, de am elyekben jó lelkiismerettel megtörtént a dön
tés, azokban mindenkinek a maga lábára kell állnia. A maga 
lábára kell állnia sokszor a barátaival vagy akár a presbitériu
mának egyes tagjaival szemben is.

Így tudunk „érett férfiúságra” eljutni a hitben és így tu
dunk jó lelkiismerettel együttmenetelni azon az úton, amelyet 
Isten a mi időnkben kijelölt számunkra.

Karácsony felé tartunk. Már most ránk ragyog a karácsony 
fénye. Abban a világosságban, amely karácsony felől árad ránk, 
hozzuk meg hitbeli döntéseinket és a karácsony Ura döntésünk 
után napról napra megadja a világosságot a további lépésekhez.

Káldy Zoltán

Köszöntés
A Lelkipásztor olvasótábora tisztelettel és szeretettel kö

szönti D. dr. Vető Lajos püspököt abból az alkalomból, hogy 
harminc esztendei lelkészi és tíz esztendei püspöki szolgálati ju
bileumához elérkezett.

Az elmúlt évtized nagyon mozgalmas és eleven időszak volt 
egyházunk életében. Olyan egyházi vezetőkre volt szükség, akik 
világosan látták, hogy Isten megítélte a múltat és új úton akarja 
egyházát vezetni. Vető püspök azok sorába tartozott, akik leg
elsőkként ismerték fel Isten egyházújító akaratát. Az áttörés 
munkája mindig nehéz feladat. így volt ez egyházunkban is.

Vető püspököt 1949-től, az indulástól fogva, mindig az egy
házi békemunka élvonalában láttuk.

Egyházunk tíz esztendei külföldi kapcsolatai szorosan össze
nőttek az ő nevével. Pedig sok eredményre tekinthetünk vissza 
a hazánkkal baráti országok egyházaival és az egyházi világ- 
szervezetekkel való kapcsolat kiépítése terén.

Vető Lajos püspök szolgálatának hazánk részéről történő 
megbecsülése jut kifejezésre abban, hogy immár második cik
lusra választotta meg a nép országgyűlési képviselővé.

Egyházi tudományos munkája mindnyájunk előtt közismert. 
Könyveit mindnyájan tanulmányoztuk. Egyéniségének talán a 
legjellemzőbb vonása éppen az, hogy tudós típus.

Akik az ellenforradalom hatá sa alatt egyházunkban is meg
próbálták a történelem kerekét visszafordítani, átmenetileg félre
állíthatták egyházkerülete éléről, de az idő őt igazolta és mind
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azokat, akik szilárdan álltaik az elmúlt tíz esztendő eredményei
nek szolgálatában. Ma már nagyot haladtunk ezeknek az ered
ményeknek a közmegbecsülésében, ma már nyilvánvaló, hogy 
az az út, amin a legelső úttörőik elindultak, egész egyházunk út- 
jává lett.

Ebben a lelki egységben imádkozunk szeretett püspökünkért, 
hogy Isten áldja meg szolgálatát további sikerrel és eredménnyel.

H A L O T T A I N K
SZELÉNYI MIKLÓS 

(1937— 1958)

Júniusban „viszontlátással” búcsúztunk el tőle, szeptemberben hal
lottuk, hogy vérszegénység miatt kórházba került. A reformáció nap
ján magas lázban vérátömlesztéssel ünnepelte 21. születésnapját. A 
fehérvérűség vitte sírba.

Fiatalon ment el közülünk, még csak harmadéves teológus volt. 
Halálát nehéz elfogadnunk: aki csak ismerte, szerette.

Fiatal volt, mégis sok mindent kellett megérnie. Ezekről nem 
beszélt. Szinte nem is tudtuk, hogy kétszer veszítették el otthonukat, 
két testvérét és legjobb barátját is eltemette. Annál többet mondott 
ragyogó arca a szolgálat és a tanulás szépségeiről.

Rendkívül szorgalmas volt. Mire mások hazaértek, ő már aszta
lánál . dolgozott. Feladatain túl is olvasott, mégis mindenre telt az 
idejéből. Mellette könnyebb volt lelkiismeretesen tanulni.

Sokoldalú volt. Izmos, erős, jó tornász. Zenekedvelő, maga is 
muzsikált. Ezt is csak láttuk róla, hiszen eredményeit Istennek tulaj
donította. A kitűnő alapvizsgát is.

Alázatosan élt közöttünk, nem hangoskodott. Életünk mai zajából 
nem hiányzik a hangja, a problémákon vergődés csendjéből annál 
inkább.

Amikor gyerekkori ábrándozá_sából erős elhatározássá lett közénk- 
jövetele, már szolgálatok hosszú sora állt mögötte: gyermekbibliaköri, 
ifjúsági munka, sőt szórványistentiszteletek Pécs körzetében. . .  Teoló
gus évei alatt is sokat szolgált, Istennek .adva így hálát.

Túl szép mindez egy ifjú emberről? Hihetetlen? Pedig igaz. De 
mindez onnét felülről, az Istentől volt!

Halálában a betegség győzött az orvostudomány, barátainak szere- 
tete és szerettei imádsága felett? „Juda oroszlánja, a Feltámadott győ
zelme volt” (Jel. 5,5.) — szólt az igehirdetés. A Feltámadott győzelme: 
utolsó napján két igét melengetett szívében: „Nékem az élet Krisztus, 
és a meghalás nyereség!” — „Boldogok a halottak, akik az Úrban hal
nak meg” . Így Is halt meg. Á  Feltámadott győzelme: a temetési gyüle
kezet megrendültén láthatta a szülők és testvérek hitének erejét. Vi
gasztaltak a vigasztalásra szorulók!

Felvételi kérvényéhez csatolt önéletrajzában Isten akaratának tu
lajdonította, hogy a lelkészi pályára indult. Talán csalatkozott az Isten
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akaratában? Nem, nem csalatkozott! Már teológus évei alatt is az 
Isten kispapja volt, most közvetlenül szolgálhat Neki!

ifj. Zászkaliczky Pál

GYARM ATHY DÉNES 
1895— 1958

Alszoporon, Sopron megyében született elszegényedett kisnemesi 
családból. A családi hagyomány szerint az ősök a híres Balassi-nemzet- 
séghez tartoztak, melyből a költő, Balassi Bálint is született. Az ellen- 
reformáció idején menekült az egyik ősük — csak a nemesi előnevet 
tartva meg — Dunántúlra, hogy hitét megőrizhesse. Gyarmathy Dénes 
a soproni líceumban végezte középiskoláit, azután ugyancsak Sopron
ban az egykori egyházi Teológiai Akadémián tanult teológiát. Közben 
egy évre Bécsbe, majd utána Lipcsébe ment. De az első világháborút 
követő hónapokban kénytelen volt tanulmányait megszakítva haza
térni. 1919 márciusában avatta őt lelkésszé Kapi Béla püspök. Körmen
den kezdte meg a segédlelkészi szolgálatát, utána Szombathelyre ke
rült és itt önálló hitoktatóvá lett. Majd a Sopron megyei Rábaszent- 
andrás választotta meg lelkésszé és 1922 szeptemberétől fogva ebben 
a nagyhagyományú gyülekezetben szolgált megszakítás nélkül 1955 
végén bekövetkezett nyugalomba vonulásáig. 1958. október 24-én halt 
meg Gyenesdiáson több évi súlyos, de keresztyén türelemmel és alázat
tal viselt betegeskedés után.

Ifjú korában hatást gyakorolt rá az Evangéliumi Keresztyén Diák- 
szövetség ébresztő munkája, keresztyén egyéniségét azonban elsősor
ban a régi, mély gyökerekből táplálkozó dunántúli egyháziasság ala
kította ki. Borhidai Miklós, a rábaszentandrási vértanú lelkész, aki 
gályarabságot szenvedett, és Kis János, az énekköltő szuperintendens, a 
rábaszentandrási gyülekezet szülötte, akinek emléke még elevenen élt 
a gyülekezetben, ugyancsak érre a hagyományra emlékeztették. De 
szolgálata végéig becsülte és igyekezett a gyülekezeti munkában fel
használni mindazokat a szolgálatunkat megújító és elmélyítő eszközö
ket, amelyeket a teológiai eszmélés és hitébresztő irányzatok munkál
tak ki. Hajlama egy időben a filozófia és még inkább a vallásfilozófia 
kérdéseinek tanulmányozására indította. Ennek gyümölcse volt a teo
lógiai eszmélés egyik előkészítőjének, Stange Károly göttingeni teológiai 
professzornak vallásfilozófiájáról írt értekezése. Azonban szolgálata 
arra indította, hogy elsősorban gyülekezetével és egyházmegyéjének 
kérdéseivel foglalkozzék. Leánygyülekezetében, Soboron templomot épí
tett és az elsők közé tartozott, akik addig elhanyagolt gyülekezeti mun
katerületek, így a leánygyülekezetek gondozását erőteljesen kézbe vet
ték. Alapos teológiai és egyházközigazgatási tudását egyházmegyéje az
zal méltányolta, hogy elküldötte az 1934—37. évi zsinatra. Viszonylag 
fiatalon támadta meg szervezetét a betegség, úgy hogy csendesen és 
sok alázattal viselt megpróbáltatás után testi erejében megrokkanva 
vonult nyugdíjba.

Vele régi lelkészi karunk egyik érdemes és megbecsült tagja tá
vozott el.

Az igazak emlékezete áldott!
Dr. Karrier Károly
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A  Déli Evangélikus Egyházkerület
püspökbeiktató, rendkívüli közygyűlése

Mint ismeretes, 1958. novem ber 4-én volt a Deák téri evangé
likus templomban a Déli Egyházkerület rendkívüli ünnepi közgyű
lése, amelyen beiktatták hivatalába a Déli Evangélikus Egyház- 
kerület újonnan megválasztott püspökét, Káldy Zoltán pécsi lel
készt, a tolna-baranyai egyházmegye esperesét.

Több lelkésztestvérünk kérte, hogy a közgyűlésen elhang
zott köszöntéseket, Káldy Zoltán püspöki beköszöntő beszédét, 
valamint D. dr. Vető Lajos püspök püspökszentelési igehirdetését 
lapunkban közöljük. Ennek a többjétől beérkező kérésnek teszünk 
eleget, amikor ezeket a beszédeket teljes terjedelmükben az aláb
biakban közöljük.

D. dr. Vető Lajos püspök igehirdetése 1958. november 4-én Káldy 
Zoltánnak, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökének püs
pökké szentelésekor Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 2,1— 5 
alapján.

Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban!
Nem az én feladatom, hogy most az új püspök programbeszédét 

elmondjam. Az én feladatom az, hogy ennek az istentiszteleti cselek
ménynek a keretén belül Isten igéjét hirdessem. Hirdessem az új 
püspöknek, hirdessem a gyülekezetnek, hirdessem az egész kerületnek, 
egész egyházunknak és mindenkinek, aki Isten képét hordozza magán.

A felolvasott szentlecke és a Szentírás sok-sok intelme többes 
számban szólít meg bennünket. Ez is figyelmeztet árra, hogy az ige 
nem egyes izolált emberekhez szól, hanem közösséghez, mint ahogy 
a leckénk mondja, azokhoz, akik lélekben való közösséget alkotnák. 
Mint egyháznak, mint közösségnek, mint együttmunkálkodó egyházi 
embereknek, de neked is Testvérem és nekem, akiknek lelkészi vonalon 
legmagasabb fokon kell együtt dolgoznunk közösségben, mit mond 
az Isten igéje? Ezt kérdem itt most és erre várjuk hittel és imádsággal 
a választ Isten igéjéből. „Teljesítsétek be az én örömömet" — halljuk 
az apostoli levélből. Ebben benne van az, hogy az egyházban lehet 
örülni. Szükséges, hogy az egyház úgy éljen és úgy végezze szolgá
latát, hogy örömet szerezzen. Örömet szerezzen másoknak, azoknak, 
akik az egyházban élnek, örömet szerezzen a népnek, de örömet sze
rezzen azoknak is, akik az egyházban szolgálatot végeznek. Örömet 
szerezzen mindenekelőtt annak, aki az egyházat alkotta, aki az egy
háznak az Ura, de azoknak is, akik az egyházat alkotják. Ez az öröm 
legyen természetes, igaz öröm és nem színlelt, nem tettetett öröm. 
Manapság divattá vált, úgy beszélni a keresztyénekről, mint akik 
szüntelenül örvendeznek. De meg kell tapasztalnunk, hogy éppen 
azok, akik ezt hangoztatják és amikor éppen keresztyénségüket akarják 
mutatni a világnak, olyanok, mintha gyászolnának és mérhetetlen
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szomorúság keresztje alatt roskadoznának. Persze a normális ember 
nem szokott ok nélkül örvendezni. Isten nem is akarja azt, hogy mi 
ok nélkül örvendezzünk. Hanem az igében megmutatja azokat az 
okokat, amelyeknek a megvalósításában és elősegítésével szolgálatunk 
révén az egyházban öröm lehet, úgyhogy mi örömmel végezhetjük 
munkánkat. Pár ilyen okot hadd emeljek ki a felolvasott szentleckében.

„ Egyenlő indulattal” , „ugyanazon szeretettel” , „egy érzésben” , „egy 
ugyanazon indulattal” — hangsúlyozza a levélben újra meg újra Pál 
apostol. És ezek mind egyet jelentenek. Magatartásunknak a lényegét, 
az alapját jelentik, amely a szeretet. Jelenti a nem változó, hanem 
az áldozatos szeretetet. Ez az állhatatos, nem személyválogató, nem 
különbségeket és kivételeket tevő szeretet az, amely igaz örömet jelent 
és munkál. Ez az igazi keresztyén szeretet olyan, mint a nap, amely 
egyformán ontja sugarait. Ahogyan a mennyei Atya szeretetéről is 
úgy beszél a mi Urunk, hogy felhozza a napját mind a jókra, mind 
a gonoszokra, esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Kedves Testvéreim! Nagy követelmény az, hogy mi nem változó, 
állhatatos, állandó szeretettel tudjunk szeretni. Hogy ne tegyünk ki
vételeket emberek között, hogy ne változtassuk meg a magatartásunkat. 
Mert a mi szeretetünk rendesen visszhangja a mások szeretetének. Ha 
úgy látjuk, hogy mások szeretettel viseltetnek irántunk, akkor viszo
nozzuk mi is ezt a szeretetet. Az a helyes dolog, hogy Isten előbb sze
retett minket. Embertársainkhoz való viszonyunkban az a helyes, ha 
mi ezt nem várjuk meg, ha mi nem azért szeretjük embertársainkat, 
mert azok szeretnek és nem gyűlölnek minket, hanem szeretjük őket 
azért, mert Krisztus Urunkban, a mi mennyei Atyánk mérhetetlenül 
szeret minket. Mert ő szeretett minket előbb. És úgy szerette a  bűnös 
embert, hogy az ő egyszülött Fiát adta érettünk. Kedves Testvéreim, 
ez emberfeletti szeretet! Természetes ember nem is képes reá. De 
viszont ez a szeretet az, ami igazi örömet szerez. Amire lehet támasz
kodni, ami erősséget, vigasztalást, boldogságot és üdvösséget jelent. 
Ezzel az egyugyanazon szeretettel kell viseltetnünk egymás iránt, 
munkatársaink, embertársaink, népünk felé. Ez az egyik feltétele és 
oka annak, hogy szolgálatunkban és életünkben öröm legyen.

A másik ok az, hogy kapcsoljuk ki magatartásunkból mindazt, 
ami ellenkezik ezzel az állhatatos szeretettel. Az apostoli levél ezt 
abban látja, hogy ne cselekedjünk semmit versengésből, sem hiábavaló 
dicsőségből. „Nem cselekedvén semmit versengésből.” Ha az apostol 
korában indokolt volt ez a figyelmeztetés, bizonyára indokolt most 
is, közöttünk is, és ma sem felesleges. Lelkészek, püspökök között is 
lehet versengés. Nagy kísértés ez, amelynek nem szabad engedni, 
különben rengeteg baj származik belőle. A bűn és az emberi gyar
lóság rögtön felhasználja személyünket, ha ilyen hibát követünk el. 
Ezzel mindjárt meg tudja osztani az együttmunkálkodásra hivatottakat 
a szívük gyökeréig és megosztja munkatársainkat is. Együtt fordul 
elő a kettő: a versengés és a hiábavaló dicsőség. Mind a kettő egy 
gyökérből származik. A gonosz egyformán kihasználja mind a kettőt, 
ha a vezető emberek hiú dicsőségvágytól' vezettetik magukat. Akkor 
könnyen megnyerik őket a hízelgők; majd a rágalmazók, s egyéb 
 sötét lelkek is.

A harmadik ok arra, hogy az együttmunkálkodók örömet szerez
hessenek maguknak és másoknak: „Alázatosan egymást különbeknek 
tartván ti magatoknál” . Különbnek tartván munkatársamat önmagam
nál! Ha az eddigiek is nehezére esnek a természetes embernek, hogy
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ti. személyválogatás nélkül és állhatatosan szeresse embertársait, még 
nehezebb dolog ez: a másikat magamnál különbnek tartani, de nem
csak szóval és tettetett, számító alázatossággal, hanem igazán, belső 
meggyőződésből.

Itt már igazán emberfölötti magatartásról van szó.
És így megyünk át leckénk befejező versébe: „Az az indulat legyen 

bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is", tehát önmagát feláldozni 
tudó emberfeletti szeretet.

Testvérem, Káldy Zoltán, te sokszor tettél bizonyságot Krisztusról 
ennek a szeretetnek teljességéről és forrásáról. Mint püspöknek első
sorban az lesz a feladatod, hogy gyakorold ezt a szeretetet egyház
kormányzó munkádban. Mert nem beszédben áll az Isten országa, 
hanem erőnek megmutatásában. Honnan vennéd ezt az erőt, ha nem 
magából az ősforrásból, Jézus Krisztusból, aki testével és vérének 
erejével vár püspöki szolgálatod kezdetén Téged. Most is Ő előbb 
szeret Téged. Alázd meg magadat ennek a szeretetnek a szépsége és 
mélysége előtt, s meríts az erőnek forrásából, hogy sokakat vezethessen 
szavad és szolgálatod az Istennek tetsző, embereknek igaz örömet 
szerző üdvösséges életre. Ámen.

Káldy Zoltán püspök püspöki székfoglaló beszéde

Isten kezéből veszem . . .

Isten kezéből fogadom el püspöki tisztemet. Abban a bizonyos
ságban vagyok, hogy a Déli Evangélikus Egyházkerület gyülekezeteinek 
presbitériumain keresztül Isten rendelkezett és Ö bízott meg a püspöki 
szolgádat betöltésével. Ezért nemcsak formálisan, hanem valóban hitből 
tudom imádkozni Luther sekrestye imádságának első mondatát: „Uram 
Istenem, engem az egyházban püspökké rendeltél.” Istennek ez a hit
ben meglátott kegyelmes rendelése engem alázatra, hálaadásra és kö
nyörgésre indít. Alázatra, mert tudom, hogy amikor püspökké rendelt, 
akkor nem bűneim, hanem kegyelme szerint cselekedett velem. Hála
adásra, mert e megbízással engem munkára szólított a Déli Evangélikus 
Egyházkerület területén. Könyörgésre, mert tudom, hogy sok és nehéz 
feladatot görgető tisztemet csak úgy tudom betölteni, ha az Ö Szent- 
leikével vezet és isteni erejével munkálja bennem az akarást és 
cselekvést.

Köszönöm a gyülekezeteknek a presbitériumokon keresztül megnyi
latkozott bizalmát. Ez a bizalom támasz számomra püspöki szolgálatom 
végzésében. Köszönöm Dr. Vető Lajos püspök úrnak, hogy püspöki 
hivatalomba az Isten igéjének hirdetésével és imádsággal beiktatott. 
Jólesett Magyar Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának bizalma és 
hozzájárulása püspöki szolgálatom betöltéséhez.

Magam előtt — de azt hiszem mások előtt is — világos, hogy 
nehéz szolgálatra hívattam. Sok tehertétellel kell átvennem a püspöki 
szolgálatot. Sok elvi, személyi és anyagi kérdés vár egyházkerületünk
ben, de ezen túlmenőleg is, tisztázásra. Mégis reménységgel indulok, 
mert nemcsak az előttem álló feladatok dandárjával, hanem Isten 
hatalmával is számolok. Személyileg Isten szeretetérő'l, hűségéről és 
leleményességéről olyan mély, az egész életre szóló tapasztalataim 
vannak, hogy azok alázatos, de bátor előrenézésre serkentenek. Dél-
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Dunántúl fővárosában, az utolsó tíz évben hatalmas fejlődésnek indult 
Pécs területén élő evangélikus gyülekezetünkben folyó munka közben, 
a sáros és az őszi esőben sokszor végtelennek látszó szórvány-utakon, 
a tolna-baranyai egyházmegye sok kis gyülekezetében megtanultam 
Istent nagyobbnak látni, mint azt sok mindenféle félelemben élő, 
kispolgári keresztyén látja. Somogy megyei szülőfalumban, evangélikus 
parókia levegőjében, az édesapám szolgálatán keresztül megtanultam 
evangélikus egyházunkat és népünket nagyon szeretni. Mindezek arra 
lendítenek most, hogy abban a szolgálatban, amelybe szeretett egyhá
zunkért és magyar népünkért beállok, csöggedetlen szívvel nézzek 
előre.

Beköszöntőmben néhány elvi tisztázást és döntést szeretnék adni, 
amelyek irányt adnak püspöki szolgálatomnak és amelyeket szeretnék 
továbbadni gyülekezeteinknek és lelkészeinknek. Mielőtt ezt tenném, 
röviden visszafelé is tekintek.

A 10 éves Egyezménytől — napjainkig

Mindenekelőtt arról kell megemlékeznem, hogy 10 éves az az 
Egyezmény, amelyet evangélikus egyházunk és az új magyar állam 
kötött, 1948 decemberében. Bár 1948-ban elég sok vita előzte meg az 
Egyezmény aláírását, a 10 éves évfordulón Isten iránti hálával fel
szabadultan elmondhatjuk, hogy az Egyezmény megkötése helyes és 
szükséges volt. Az állam biztosította az Egyezményben is a vallás 
szabad gyakorlatát, egyházunk különböző területeken való szolgálatát, 
és 20 esztendőre szóló anyagi segély nyújtott. Egyházunk részéről az 
Egyezmény elsősorban a magyar nép államának elismerését jelentette 
és ezzel együtt arra való bizonyságtételt, hogy egyházunk nincs az 
előző társadalmi rendhez és általában semmiféle társadalmi rendhez 
kötve. Az Egyezménnyel megszűnt az a bénító bizonytalanság, amely
ben 10 évvel ezelőtt egyházunk az állammal váló viszonyban élt és 
egyházunk rálépett arra az útra, amelyet hitünk szerint Isten jelölt 
ki számára az új magyar világban. Jelentős volt az Egyezmény azért 
is, mert az egyház és állam szétválasztásának elvét valósította meg, 
amely feltétlenül megfelel a reformátori teológiának. A helyes szét
választással elejét vettük egyfelől annak, hogy az állam az egyházat 
szekularizálja, elvilágiasítsa, a maga szervévé tegye és ezzel az igét 
a maga céljainak és terveinek szolgálatába állítsa, továbbá a maga 
ideológiáját az egyházra ráerőltesse — másfelől az egyház eleve le
mondott arról, hogy az államat klerikalizálja, egyháziasítsa, az állam 
felett vallásos gyámkodást gyakoroljon és nem igényelte, hogy az 
állam az egyházi feladatok és célok megvalósítását állami hatalmi 
eszközökkel elősegítse, mert tudatában volt annak, hogy az egyházi 
feladatok megvalósításának nincs más eszköze, mint Isten igéje és 
a szentségek. De jelentős volt az Egyezmény anyagi szempontból is. 
Elsősorban azért, mert akkor kaptunk az államtól anyagi segítséget, 
amikor ez nagyonis szükséges volt, de azért is, mert a 20 esztendőre 
szóló anyagi segéllyel időileg is lehetőséget kaptunk arra, hogy evan
gélikus egyházunk kiépítse önálló háztartását és anyagilag is teljesen 
az evangélium erejére, illetőleg a hívek evangélium által ébresztett 
hitére és szeretetére támaszkodjék. Naivitás, felelőtlenség és hálát
lanság volna a kapott, két ízben az Egyezmény keretét is meghaladó 
államsegélyt lekicsinyelni. Szívből mondjunk köszönetét érte.

Tisztában vagyok azzal, hogy az egyház létét és szolgálatát a
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világban első helyen nem az államok és egyházak közötti egyezmények 
biztosítják, hanem az evangélium ereje és hatalma, mégis Isten iránti 
hálával emlékezem a 10 éves Egyezményről és jó reménységgel nézek 
annak további szerepe elé. Az Egyezmény alapján mindent el fogok 
követni a magam helyén, hogy evangélikus egyházunk és Magyar 
Népköztársaságunk jó viszonya tovább épüljön és evangélikus egy
házunk tagjai egyben népünk hű fiai és hazánknak jó polgárai is 
legyenek.

Egyházunk utolsó 10 évének nemcsak az Egyezmény megkötése 
volt az egyetlen nagy eseménye, hanem ebből kifolyólag sok más is. 
Egyházunk végezhette Istentől kapott szolgálatát a számára teljesen új 
gazdasági, politikai és társadalmi rendben. Zsinatunk racionalizálta 
egyházszervezetünket. Rendezte az egyház háztartását, az egyház sze
retetszolgálatát és lelkészi szolgálatát. Megerősödött a Gyülekezeti 
Segély munkája és tervszerűbb lett a sajtó munkája. A Lelkészi Munka- 
közösségek élete is jobban irányított és tartalmilag is elmélyültebb lett. 
Komoly lépések történtek a Közalap megszervezésére. Átgondolt egy
házpolitikai vezetés folyt és népünk békemunkájából is jelentősen ki
vettük részünket.

Nyilvánvalóan fordultak elő tévedések is ebben a szakaszban. 
Sokszor kísértéssé vált, hogy országunkban folyó gyorsütemű élet dina
mikája erőt vegyen az egyházvezetésen is. Több kérdésben hiányzott 
a dogmatikai tisztázás és egyházkormányzati vonalon is történtek hibák. 
Ezek jórészt az egyház új helyzetéből, az útkeresés lázában adódtak. 
Viszont az is tény, hogy csak ezeket a hibákat látni, ugyanakkor a 
letagadhatatlanul meglevő jó dolgokat észre nem venni hálátlanság, 
elsősorban Istennel szemben, de azokkal a vezetőkkel szemben is, akik 
az új gazdasági, társadalmi és politikai rendben vállalták az úttörés 
és elöljárás nehéz munkáját.

Az Egyezmény megkötése óta eltelt 10 esztendő folyásában nagy 
változást hoztak az 1956. évi őszi események. Ezek az események 
politikailag kétségtelenül a múlt restaurációját célozták. Sajnálatos, 
hogy az addigi egyházvezetőség helyére lépő új egyházvezetőség egy
házi döntésekben is nemegyszer egyfelől ezeknek a politikai esemé
nyeknek hatása alá került, másfelől az előző egyházvezetőség hibáira 
való reakcióképpen több olyan intézkedést tett, amelyek nem segítették 
elő a nagyonis kívánatos egyházi egyensúly helyreállását. Törést szen
vedett nemcsak az, ami az előző vezetésben rossz volt, hanem az is. 
ami jó volt. Egyházunk útja bizonytalanná lett az egyre jobban meg
erősödő politikai és társadalmi életben. Az egyház és állam viszonya 
megromlott. Több személyi kérdés elmérgesedett és általános tanács
talanság vett rajtunk erőt. Ebben csak a legutolsó három hónapban 
történt változás, amikor rendeződtek az egyházvezetés személyi kér
dései és több elvi kérdés is. A munka zöme azonban még előttünk van.

Biblicitás, hitvallásosság, értelmesség

Az előttünk álló szolgálatok végzése közben igehirdetéseinkben és 
minden szolgálatunkban a Szentíráshoz, mint zsinórmértékhez akarok 
igazodni, a politikai és társadalmi kérdésekben pedig a józan észre fogok 
hallgatni, „a hitnek szabályai szerint” .

Meg kell azonban mondanom, hogy számomra a Szentírás semmi
képpen nem törvénykönyv, amelynek rögzített tételei volnának és

570



ezeket kellene aprólékos kazuisztikával esetről esetre alkalmaznom az 
elém kerülő kérdések megoldásánál. Számomra a Szentírás Krisztus
könyv, Krisztusról szóló bizonyságtétel, amely engem nem a betűhöz 
köt, hanem magához Jézus Krisztushoz. Éppen ezért nem tudom ma
gamévá tenni püspöki szolgálatomban sem, az egyházunk bizonyos 
köreiben gyakran kísértő felfogást, amely állandóan azonosítani akarja 
a Szentírásban adott helyzeteket a mi mai helyzeteinkkel és az ott 
látott megoldásokat egyenesen át akarja vinni a mi helyzetünkre, azt 
kívánván, hogy megoldásaink formai szempontból egyezzenek meg a 
Szentírásban adott megoldásokkal. Az apostolok ugyanis nem adtak 
minden időre szóló megoldásokat a különböző időben élő egyház 
minden előkerülő kérdésére. Ma Jézus Krisztushoz való kötöttsé
günkben, a Szentírásban adott igén keresztül a Szentlélek ad szá
munkra útmutatást, a Szentírásban adott helyzetek pedig csak irányt 
szabnak és mutatják azt a módot, és magatartást, ahogyan a külön
böző kérdésekhez ma nekünk is hozzá kell állnunk. Tehát a Szentírást 
egzisztenciálisan és nem tételekben rendszerezetten tartom a kezemben.

A hitvallási iratokat az atyáktól vett drága örökségnek tekintem, 
amelyek a különböző történeti helyzetekben aktualizálják az igét. 
Ezek sem a betűhöz, hanem Jézus Krisztushoz kötnek bennünket. Az 
evangélikus hitvallások á reformáció korában ismeretes vitás kérdé
sekre adnak feleletet és ezeknek a feleleteknek ma is kétségtelenül 
nagy jelentőségük és kötelező erejük van, amennyiben a Szentírással 
megegyeznek. Viszont az egyház mai kérdései nem mindenestől ugyan
azok, mint voltak a reformáció korában élő egyháznak. Ezért nem 
nézhetünk valami merev konfesszionalizmussal hitvallásainkra, mint 
amelyek minden kérdésünkre végleges feleletet adnak, hanem kész
ségeseknek kell lennünk, annak elfogadására és megvonására, amit a 
Szentlélek az igén keresztül a mi mai helyzetünkre, vitás kérdéseinkre 
nézve mond. A Szentlélek ma is megvilágosít és megmutatja, mi. az 
Isten jó akarata abban is, amiben új körülmények között döntenünk 
kell. Esetleg szükség lehet legalább a magunk számára a régi hitval
lások kiegészítésére.

Mint említettem, a politikai és társadalmi kérdésekben a józan 
ésszel szeretném a fennforgó problémákat megoldani és azokban dön
teni. Luther hangsúlyozza, hogy a természeti törvény, amely minden
kinek a szívébe van írva, megtanítja az embert arra, amit neki a 
közéletben cselekednie kell. Nekünk, keresztyén embereknek is a poli
tikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben a józan eszünkkel fel kell 
sorakoztatnunk a különböző érveket és ellenérveket és higgadt mér
legelés után kell döntenünk. A Bármeni Hitvallás 5. tétele szerint is, 
ilyen dolgokban „az emberi belátás és emberi képesség szerint” kell 
határoznunk. Ez közelebről azt jelenti, hogy amikor politikai kérdé
sekben döntünk, akkor nem azt fogjuk mondani, hogy „a Szentírás 
ezt mondja nekünk”, hanem az Istentől kapott emberi értélemre hivat
kozva azt mondjuk: „a józan ész ezt mondja nekünk” . Ezzel el fogjuk 
kerülni, hogy minden politikai cselekvésünk alá tendenciózusan igéket 
erőltessünk. Viszont, a józan észre való hivatkozással, nem engedhet 
meg magának a keresztyén ember valami elvtelen taktikázást, gerinc- 
telenséget a politikai kérdésekben sem. Hanem a döntésben benne 
kell lennie a józan ész által kormányzott őszinte meggyőződésnek. 
Hiszen magától értetődően, a keresztyén ember értelme sem független 
a hittől és éppen ezért politikai kérdésekben is Isten előtt dönt „a hit 
szabályai szerint” .
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A keresztyén élet: istentisztelet

Amikor püspöki szolgálatom megkezdésekor előre tekintek és 
összefoglalóan meg akarom jelölni, hogy szolgálatom révén mit is 
szeretnék elérni, akkor azt mondhatom, hogy a gyülekezetek és azokon 
belül az egyes gyülekezeti tagok eljussanak a Jézus Krisztusban való 
hitnek és az Ö megismerésének egységére, „érett férfiúságra” s ennek 
nyomán a keresztyén istentiszteleti élet teljesebb felfogására és élé
sére. Arra tudniillik, hogy egész életük — tehát nemcsak a templomi, 
hanem a templomon kívüli is — a családban, a társadalomban, mun
kahelyen — istentiszteletté legyen. Az a mi nagy bajunk, hogy bizony
talankodó hitünk miatt nem látjuk és nem éljük az egyházi és világi 
életünk egységét. Gyülekezeti tagjaink jó része, sokszor a lelkészekkel 
együtt, valamiféle kettősségben él. Ügy gondolják, van az egyháznak 
tere, amely Isten jelenlétének helye és van a világnak tere, amely 
mintha Isten nélkül volna. Emiatt nem látjuk sokszor az igehirde
tések feladatát, az egyház helyes szolgálatát a mi világunkban és 
emiatt nem tudunk a körülöttünk levő világra sem úgy nézni, ahogy 
Isten szerint néznünk kellene.

Nagyon fel kell figyelnünk most erre az igére: „Kérlek azért 
titeket, atyámfiai, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket 
élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti okos istentiszte
letetek”. (Rm 12,1.) Innét világos előttünk, hogy a keresztyén ember 
egész életének egyetlen istentiszteletté kell lennie, amelyben nem 
választható el egymástól a szakrális terület a profántól. A gyülekezeti 
istentiszteleten, az igén és a szentségeken keresztül a megdicsőült 
Jézus Krisztus szolgál az ő népének és az ő népe, ezt a szolgálatot 
elfogadva, a templomon kívül is folytatja az okos istentiszteletet, 
vagyis új életével is az embereknek szolgálva Istennek szolgál. 
A templomi istentisztelet a rövidebb istentisztelet, a templomon kívüli 
élet pedig a hosszabb istentisztelet. Ez az okos istentisztelet valósul 
mindennap a gyülekezeti tagok egymást kölcsönösen támogató szere- 
tetében, a szeretet parancsának mindenki felé való élésében, alárendelt
ségükben és engedelmességükben a felsőbbség iránt, politikai tevé
kenységükben, a világban és békét kereső igyekezetükben. így lesz 
a gyülekezet mindig istentiszteleten a világban, amennyiben valóban 
és tudatosan Istennek szolgál minden tevékenységével.

A gyülekezeti istentisztelet

A gyülekezet egész életét átfogó istentiszteleti életének szíve- 
közepe a templomi istentisztelet. Az Újszövetségben az ecclesia min
denekelőtt az istentiszteletre összejött gyülekezetét jelöli meg, amely
nek a feltámadott és dicsőséges Űr szolgál evangéliumával és szent
ségeivel.

Az egyházban, így a magyarországi evangélikus egyházban is 
minden attól függ. hogy az istentiszteleten a megdicsőült Jézus Krisz
tus szolgálhat-e az evangélium tisztán és igazán való hirdetésén és 
a szentségeknek az Ö rendelése szerint való kiszolgáltatásán keresztül 
az ö  népének. Püspöki szolgálatomban éppen ezért mindennél jobban 
azért fáradozom, hogy a Krisztus evangéliuma tisztán csengjen az ige
hirdetők ajkán. Sok irányú püspöki tevékenységem közben, sok más 
feladat le nem kicsinylésével — ezen lesz a hangsúly. Az egyház
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ugyanis mindig az evangélium tiszta hirdetéséből születik és él. Jól 
mondja Luther: „ . . .  egyedül az evangélium nemzi, alakítja, táplálja, 
szüli, neveli, pásztorolja, ruházza, erősíti...” az egyházat és ugyancsak 
helyesen mondja a 95. tételben: „Az egyház egyedüli kincse Isten 
kegyelmének és dicsőségének legszentebb evangéliuma”. Ennek az 
evangéliumnak veleje pedig az, hogy Isten nékünk Krisztusért minden 
bűnünket megbocsátja. Ebből az evangéliumból semmiképpen nem 
csinálhatunk törvényt, mert ezzel elhomályosítanánk Krisztus dicső
ségét, de nem is keverhetjük össze valamilyen világnézettel és emberi 
bölcsességgel.

Magától értetődő, hogy az evangélium mellett Isten törvényét is 
hirdetnünk kell, amely felfedi a bűnt.

Amikor azt kívánjuk az Ágostai Hitvallással együtt, hogy az 
evangélium „tisztán és igazán hirdettessék” , akkor ezen nem azt 
értjük, hogy a gyülekezeti istentiszteleteken valami elvont, csendes 
elmélkedéseket tartsunk, ún. „örök igazságok” felett, hanem azt, hogy 
az evangélikus lelkész mindenféle gátlás nélkül nézzen bátran sze
mébe korunk döntő problémáinak, a mai embert érintő valamennyi 
izgalmas kérdésnek és mondja ki mindezekre nézve is a segítő szót. 
A mi korunkban, az atom-korban élő, a puszta létében fenyegetett 
ember nem elégedhetik meg azzal, hogy szép, érzelgős szavakat mond
junk a szeretetről, de mindennapi életével összefüggő anyagi és lelki 
természetű kérdések mellett elmenjünk valami klerikális hűvösséggel, 
mintegy jelképezve, hogy mi meg akarunk maradni a szószék magas
ságában és nem engedjük magunkat belevinni népünket és az egész 
emberiséget mozgató problémákba. Nekünk igehirdetéseinkkel el kell 
találnunk azokat a kérdéseket, amelyekkel: a mai ember vívódik.

Tisztában vagyok vele, hogy a gyülekezetekben nemegyszer jelent
kezett olyan igény, hogy az igehirdetésekben szinte kizárólag az egyéni 
élet személyes kérdései kerüljenek elő, tehát: a bűn, a kegyelem, a 
hit, a megtérés, a reménység, az üdvösség. Tény, hogy ezek nélkül 
az igehirdetés nem igehirdetés. De a gyülekezeteknek meg kell tanul
niuk, hogy az Isten igéje mindig túlhat az egyéni életen és átnyúlik 
az élet teljes szélességébe. Mi a gyülekezeti istentiszteleteken nem 
akarjuk a híveket kiemelni a világból, hanem ott is vissza akarjuk 
állítani őket a világ folyamába, de úgy, hogy közben kimondjuk szá
mukra az Isten segítő szavát is. A magam részéről semmiképpen nem 
akarok szolgálataim során rossz értelemben vett „politizáló” igehirde
téseket mondani és ezt nem kérem a lelkészektől sem, de az is világos 
előttem, hogy a mai magyar élettől eltekintő igehirdetések feltétlenül 
csonkák, mégpedig nem politikai szempontból, hanem teológiai szem
pontból, mert a jó igehirdetéseknek mindig szólniuk kell az időszerű 
etikai kérdésekről is. Nekünk nem a szocializmus tényeit kell prédi
kálnunk és ezt nem is kívánja tőlünk senki, hanem Isten igéjét kell 
hirdetnünk a szocializmusban élő evangélikus emberek számára, ezt 
azonban konkréten, a valóságos kérdésekre való tekintettel, hogy 
abból segítő erőt kapjanak azok, akik hivatásuk gyakorlásában ennek 
az országnak építői. Ezt akkor is meg kell tennünk, ha sokszor a 
gyülekezetek egyik-másik tagja ettől idegenkedik, mert mi nem a 
gyülekezetek szolgái vagyunk a szószéken, hanem Istené, aki a teljes 
Szentírást adta a kezünkbe.

Így kell hirdetnünk Isten igéjét az istentiszteleteken, a biblia- 
órákon, a konfirmáció-órákon, a hittanórákon, a sajtóban, közelebbről
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az Evangélikus Életben és a Lelkipásztorban, melyek egyházunk leg
magasabb szószékei és minden más alkalomkor. Szolgálatunk módját 
újra és újra át kell gondolnunk és szolgálatunk továbbvitelét új hely
zetünkben mindig türelemmel és bölcsességgel meg kell találni.

A gyülekezeti istentiszteleten az evangélium hirdetése mellett 
kiszolgáltatjuk a szentségeket is. Sajnálatosnak tartom, hogy „az ige 
egyháza vagyunk” megállapítás túlhangsúlyozásával másodrendűvé let
tek a szentségek és elveszítették valódi jelentőségüket talán teoló
giánkban is, de a gyülekezetekben feltétlenül. Pedig az evangélikus 
egyház nemcsak „az ige egyháza” , hanem a szentségeké is. Döntö 
jelentőségű annak a megtapasztalása az úrvacsora ajándékában, hogy 
„egy test vagyunk sokan”. Ezt meg kell jól tanulnunk és a szentsé
gekkel helyesen kell élnünk. Bármennyire nem liturgiái kérdésektől 
függ döntő módon az egyház jó szolgálata, mégis fontosnak tartom, 
hogy az istentiszteleteken az ige és a szentségek egysége biztosíttassák.

Az elmondottakból még néhány döntést le kell vonnunk: Amikor 
az egyházban az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgálta
tására tesszük, az Ágostai Hitvallással együtt, a hangsúlyt, akkor ezzel 
azt is megvalljuk, hogy az egyházat elsősorban nem valami jogi-tör
téneti szervezetnek, hanem eseménynek tudjuk, éspedig az összegyüle- 
kezés, az evangéliumhirdetés és a szentségkiszolgáltatás eseményének. 
Jó, hogy van történelmileg kialakult szervezet, tradíció, törvények, 
alkotmány, szokások és ezeket nem is szabad lebecsülnünk, de nem 
ezek biztosítják az egyház létét. Ha az egyház ezekben bizakodik, 
akkor végeredményben önmagában bizakodik és nem abban a hatalmas 
Jézus Krisztusban, aki az evangéliumhirdetés és a szentségkiszoügál- 
tatás eseményeiben valóságos jelenlétével ajándékozza meg a gyüle
kezetét. Püspöki szolgálatomban nem akarom eltékozolni az atyáktól 
kapott történeti örökséget, de azt világosan megmondom, hogy nálam 
nem ezeken van a hangsúly, hanem az evangéliummal való szolgálaton. 
Egyházunk népét és lelkészeinket is arra kérem, hogy ebben velem 
értsenek egyet és ahhoz az evangéliumhoz legyenek hűek, amelyben 
a megdicsőült tör jelenik meg az ő gyülekezetében.

Ugyanakkor, amikor az egyház létét nem a jogi-történeti egyház- 
szervezetben, hanem az evangélium erejében látom, elutasítok minden 
olyan felfogást, amely különbséget tesz az ún. „hivatalos” és ún. „lelki 
egyház” között. Ebben a megkülönböztetésben a „hivatalos” egyházon 
a közigazgatási vagy adminisztrációs egyházat szokták sokan érteni, 
viszont a „lelki egyház”-on az „igazán hivőket” . Ilyen kettős egyház
jogaimat az Újszövetség nem ismer. A magyarországi evangélikus egy
házban sem lehet külön „hivatalos’ és külön „lelki” egyház, mert a mi 
egyházunk mindenestül, tehát nemcsak lelki, hanem közigazgatási élet- 
nyilvánulásaiban is abban a Jézus Krisztusban hisz — ha úgy tetszik 
— vallja meg hitét, aki meghalt és feltámadott. Aki a mi egyházunk
ban ma ilyen megkülönböztetéseket tesz, az egyházunk e'lszektásítását 
munkálja, ahelyett, hogy az evangélium hirdetése és élése által a 
meglevő népegyházi keret jó tartalommal való megtöltését segítené elő.

A Teológiai Akadémia istentisztelete

A gyülekezeti istentisztelet helyes végzésével, de általában az 
egész egyház szolgálatával kapcsolatban igen jelentősnek és nagyon 
megbecsülendőnek tartom Teológiai Akadémiánk munkáját. Igen sok
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függ ma attól, hogy tudunk-e teológiailag helyesen dönteni azokban 
a kérdésekben, amelyek elénk kerülnek. A Teológiai Akadémia egy
házunk életében első helyen a tanítómester és ha szolgálatát jól tölti 
be, ezzel istentiszteletet is végez. Akkor is istentiszteletet végez, amikor 
tudományos teológiai munkát végez és akkor is, amikor ezzel együtt 
lelkészeket nevel. Feladatát akkor tölti be helyesen, ha magától távol
tartva minden felületességet, gyökerekig menő, a szó igazi értelmében 
vett tudományos munkát végez a teológia minden ágában, közben el 
nem felejtve azt, hogy tudományos eszközökkel végzett munkánk kö
zött is Isten igéjének teológusai vagyunk.

Azt tartom jónak, ha a Teológiai Akadémia a reformátori teológia 
vonalában végzi munkáját, de nem valami merev konfesszionalizmus- 
sal, amiből esetleg ósdiság származik, hanem elfogadva és igényelve 
a Szentiéleknek azt a munkáját, amellyel eszközli a Szentírásban már 
megadott igének mélyebb és szélesebb megismerését, arra az új hely
zetre nézve is, amelyben élünk. Azért a történeti örökséget meg nem 
vetve, a Teológia professzorai minden munkájukkal tegyenek vallást 
itt és most Arról, Aki a történeti örökség lényege: magáról Jézus 
Krisztusról, aki a mi történeti helyzetünkben is, út, igazság és élet. 
Közelebbről ez azt jelenti, hogy a Teológiai Akadémia segítse elő az 
igehirdetések tisztaságát és tudjon céltudatosan egyházunk jelenlegi 
szolgálatára nézve előremutató munkát végezni. Legfontosabb mai 
kérdéseinkre és feladatainkra nézve fáradhatatlanul keressen fele
leteket és nyújtson olyan teológiát, amely nemzetünk és a világ kér
déseiben is helyes cselekvésre ösztönöz, tudván, hogy képmutatás 
minden teológia, amely nem azt eredményezi, hogy Isten színe előtt 
járva praktikusan is segítünk az embereken lelki és anyagi termé
szetű ügyeikben.

Ha a Teológiai Akadémia jól végzi feladatát, akkor — meggyőző
désem szerint — az egész világ-keresztyénség és azon belül a világ 
evangélikussága számára is előremutató munkát tud nyújtani, mert 
Isten igéjének egyik-másik szakaszát adott helyzetünkben — de nem 
abból kiindulva — az egyház szolgálatára nézve úgy értheti meg, 
ahogy a világ más pontján élő teológusok ezt eddig még nem ért
hették meg.

Mindenesetre a homiletikai munkában, az ige jó exégézisén kívül, 
jó volna többet foglalkozni az igehallgató emberek és a gyülekezet 
kérdéseivel. Vagyis nemcsak az ige, hanem az emberek és a gyüle
kezet exegézisével is — a dogmatikában az I. hitágazatnak a II. hit
ágazat felőli mélyebb megértésével, az etikában a szocíáletika mai 
égető kérdéseivel, az egyháztörténetben pedig azokkal a történeti sza
kaszokkal, amelyek — anélkül, hogy egyszerűen átfordítanánk őket 
az egyház mai helyzetére — előre visznek bennünket. Mivel pedig 
Jézus Krisztusban való hitre a Szentíráson keresztül jutunk el, nagy 
szükség van magyarázati munkára. Tudom, hogy sok antropológiai- 
jellegű munkát emeltem most ki, de ezeket nem azért hangsúlyozom, 
mert antropocentrikussá akarom formálni teológiánkat, hanem azért, 
mert éppen az általunk nagyonis kívánt krisztocentrikus teológia 
kötelez bennünket arra, hogy az antropológiai kérdéseket az eddiginél 
sokkal komolyabban vegyük.

Ami a Teológiai Akadémia nevelő munkáját illeti, meg kell ten
nünk mindent azért, hogy a teológusok komolyan vegyék tanulmányai
kat, használjanak ki minden időt a tanulásra és tanuljanak meg tudo-
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mányos teológiai munkát végezni. E mellett ne felejtsék el, hogy 
rossz teológus az, aki ugyan elsajátítja az alapvető ismereteket, de 
nem él Istennek engedelmes életet. A teológiát nemcsak fejjel, hanem 
szívvel is kell művelni. Azon kell fáradoznunk, hogy olyan hívő lel
készek kerüljenek ki a Teológiáról, akik minden vonatkozásban jól 
felkészültek evangélikus egyházunknak a mi világunkban való szol
gálatára, a hit felszabadultságával vállalva azt a munkát is, amely 
Jézus Krisztushoz való kötöttségünkben népünk gazdasági, társadalmi 
és politikai életében vár ránk szocializmust építő hazánkban.

A Teológiáról kikerülő lelkészeknek szívesen kell vállalniuk nem
csak a budapesti, általában a városi gyülekezetekben való szolgálatok 
hanem a kis gyülekezetek gondját is, a sáros szórványutakat is és sok 
kényelmetlenséget is, és pedig húzózikodás nélkül. Mert az nem helyes, 
hogy több lelkész egész szolgálatát a szórványban töltse el, a fiatalok 
pedig városban maradjanak.

A Lelkésznevelő Intézet legyen meleg családi otthon, ahová szíve
sen mennek haza a teológusok. A Lelkésznevelő Intézet jelenlegi el
helyezését nem tartom megnyugtatónak. Valamiképpen jobb megoldást 
kellene találnunk.

A diakónia istentisztelete

A diakónia szolgálata nem valami elhagyható dolog az evangélium 
hirdetésé mellett, hanem beletartozik az evangélium közepébe, hiszen 
Jézus azért jött, hogy szolgáljon. Ö maga is „diakonos”-sá lett közöt
tünk. Krisztusban élni azért annyi, mint szeretetben élni. Ez a szere
tet pedig nem valami levegőben lebegő fogalom, hanem olyan, amely 
a másik ember egész konkrét dolgaival törődik és nyújt neki testi
lelki valóságos segítséget. Ez a szeretet kötelez egyfelől azokkal szem
ben, akikkel Krisztusban egy testté lettünk, de azokkal szemben is, 
akik kívül vannak az egyházon.

Csak örülhetünk annak, hogy államunk szociális berendezéseiben 
sokféleképpen gondoskodik az emberekről, de mindez nem menti fel 
az egyházat a diakónia istentisztelete alól.

Püspöki szolgálatomban nagyon kérem gyülekezeteink hitből fakadó 
erőteljes diakóniai szolgálatát, mert az előttünk álló igen sok felada
tot csak úgy oldhatjuk meg, ha magunkat és javainkat rendszeresen 
és céltudatosan a gyülekezet és felebarátaink szolgálatába állítjuk. Ez
zel támogatjuk egyfelől a szervezett, intézményes szeretetmunkát, más
felől végezzük a gyülekezeteken belül is a diakónia szolgálatát. Csak 
így tudjuk segíteni a szeretetotthonainkban élő özvegyeket és magukra- 
maradottakat, nyugdíjas lelkészeinket és lelkészözvegyeinket, így tud
juk rendben tartani templomainkat, gyülekezeti házainkat és paplak
jainkat és így tudjuk megoldani azokat az anyagi problémákat, ame
lyek államunk által biztosított segély fokozatos kiesése nyomán ránk 
várnak.

Itt kell külön szólnom az ún. Közalap kérdéséről. Ez az alap azt 
a célt szolgálja, hogy az államsegély fokozatos elmaradása nyomán 
anyagilag is biztosítsuk a lelkészi szolgálatok folyamatosságát azokban 
a gyülekezetekben is, ahol ennek biztosítására maga a gyülekezet kép
telen, de biztosítsuk Teológiai Akadémiánk és más központi szervünk 
továbbszolgálatát. Ha a jövő évben az államtól kapott rendkívüli állam
segély következtében a gyülekezeteknek nem is kell pótolni a saját
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pénztárukból a kieső 50 százalékos államsegélyt, de .azt már 1359-ben 
is meg kellene tennünk, hogy a lelkészek, különösképpen pedig a szor- 
ványlelkészek fizetését ebből az alapból kiegészítsük és így a lelkészi 
fizetéseket bizonyos mértékig kiegyenlítsük. Többünk előtt nyilván
való, hogy nem lehet egy megszabott összeget az egyház minden tag
jára kivetni, ellenben rugalmasan kell a kivetést kezelni, talán egy
házmegyénként más és más kulcsot kellene megállapítanunk, hogy így 
„az erősebbek segítsék a gyengébbeket” . Így a Közalap megszerye- 
zése egyházunk egységének a kifejezése is volna, illetőleg munkálná 
is ezt az egységet.

Mindenesetre a központi szerveknél — ahol már eddig is voltak 
leépítések — jól körül fogunk nézni, hogy hol tudnánk még anyagi 
megtakarítást eszközölni. De azt is érdemes volna végiggondolni, hogy 
a gyülekezetekben feleslegesekké vált gazdasági épületeket, hogyan 
tudnánk a templomaink és lelkészlakásaink javítására és szépítésére 
fordítani.

A politikai istentisztelet

Politikai istentiszteleten az egyháznak és benne a gyülekezeti ta
goknak a világ helyes rendjéért váló síkraszállását és munkálkodását 
értem. Vagyis a politikai felelősségnek Isten színe előtt való gyakor
lásáról van szó, amely a világ iránti szeretetből fakad. Lényegében 
ez a diakónia intentiszteletébe tartozik.

Egyházunkban a gyülekezeti tagok között az elmúlt években ál
landóan jelentkezett egy olyan igény, hogy az egyház egyáltalában ne 
szóljon bele a politikai kérdésekbe, tartsa meg magát tisztának e te
kintetben. Máskor ezt az igényt úgy fogalmazták egyesek, hogy egy
házunk politikai dolgokban legyen semleges, mert az egyház számára 
végeredményben nem lényeges, milyen világ veszi körül, attól függet
lenül kell élnie a maga életét.

Ezzel a felfogással szemben hangsúlyoznom kell, hogy az egyház és 
annak tagjai soha, semmi körülmények között nem mondhatnak le 
politikai felelősségük gyakorlásáról, mert ezzel megcsonkítanák a tiia- 
kóniai szolgálatot, amelybe Isten őket elhívta. A politikai felelősség 
feladásának határozottan ellene mond az igéből táplálkozó reformátori 
teológia.

Az egyházat minden időben megkísértette és sokszor meg is ej
tette a világból való visszavonulás gondolata. Idevonatkozólag sokszor 
értelmezték hamisan a „ne szeressétek a világot, se azokat, amik a 
világban vannak” bibliai igét. Máskor a belső egyházi körre való visz- 
szavonylás alapját az a meggondolás diktálta, hogy a keresztyén ember 
számára, „fontos a lélek békéje”, amelyet nem befolyásolhat a világ 
külső rendje. Azonban az egyháznak a politikai, társadalmi és gazda
sági élettől való visszavonulását célzó törekvés nem egészséges teoló
giából, hanem rajongásból, Isten igéjének elárulásából és vele együtt 
a felelősség alól való elmeneküléséből ered. A fellegekben járó, csak 
a maga lelki békéjével foglalkozó, a világot, az embereket sorsukra 
hagyó keresztyén magatartás lehetetlen álláspont, mert megtagadása 
Krisztus testtélételének, az egyház küldetésének és a szeretet nagy 
parancsának. A politikai felelősséget magától elhárító egyház mozdu
lata nagyon hasonlít annak a papnak és levitának mozdulatához, akik 
elfordultak a jerikói országúton maradt embertől. Minden egyházi
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idealizmussal szemben, amely azt igényli, hogy az egyház függetlenítse 
magát a körülötte levő történeti, társadalmi és kulturális viszonyoktól 
az Isten igéjére és reformátoraink teológiájára támaszkodva, meg kell 
mondanunk, hogy a magyarországi evangélikus egyház nem mondhat 
le arról a politikai felelősségről, amellyel tartozik az új magyar világ
ban élő népünknek és az egész emberiségnek. Igenis, a nekünk adott 
eszközökkel segíteni akarjuk minden jóban népünket a szocializmus 
építésében.

Milyen szempontok vezetnek bennünket a politikai felelősség gya
korlásában?

Elsősorban jól megtanultuk Luthertől, hogy amikor a világban 
szolgálunk, nem idegen földön járunk, hanem Isten birodalmában. Az 
egész világ, bűnös volta ellenére is, Istené. A teremtő és fenntartó Isten 
a politikai organizáción keresztül is tud cselekedni, még akkor is, ha 
azok az emberek, akik a politikai életet'irányítják, nem félik az Istent. 
Így az egész politikai organizáció is „Isten álorcája” . E mellett arra 
is kell gondolnunk, hogy a világ megváltott világ, még akkor is, ha 
Jézus Krisztus érdeme csak azokon hatékony, akik azt hittel elfo
gadják.

 Másodszor, az Újszövetség és a reformátori teológia világosan 
beszél arról, hogy a keresztyén ember két világnak polgára: Isten 
országának és ennek a világnak. Mindkét világban teljesíteniük kell 
kötelességeiket. Ebben a világban végezniük kell állampolgári köte
lességeiket, melybe beletartozik a politikai felelősség gyakorlása is. 
A keresztyén embereknek — akik eljutottak nem pusztán az em
berek, hanem az Isten előtti felelősségre — nem kevesebbet, hanem 
inkább többet kell tenniük a másik ember érdekében a társadalmi 
életben . is.

Harmadszor, meg kell tanulnunk azt is, hogy a lutheri etika 
egyáltalán nem ismeri azt a megkülönböztetést, amely határt von az 
egyházi és világi munka között. Az egyházi és az ún. világi munka egy 
és elválaszthatatlan, ti. mind a kettő egyházi munka.

Negyedszer — az eddig elmondottakat is összefoglalva —, a 
politikai felelősség gyakorlására a keresztyén embert a Jézus Krisztus
tól kapott szeretet kötelezi. Az a szeretet, amely önmagát adja a másik 
emberért. Ez a szeretet serkenti a keresztyén embert, hogy meleg 
szívvel dolgozzék a világ helyes rendjéért, békéjéért és jólétéért.

Hogyan gyakorolhatja az egyház és benne a hívek a politikai 
felelősséget?

Először is, a törvény és evangélium hirdetése által. Ha az ige
hirdetés a mai embert szólítja meg a mindennapi együttélés kér
déseiben és megítéli önző, a másik emberrel szemben szeretetlen, a 
közösség érdekeit nem néző óemberét, máris a politikai felelősség 
gyakorlása is folyt minden irányban. Viszont tudatosan törekednünk 
kell arra, hogy igéből erőltetés nélkül húzzuk ki a vonalakat a tár
sadalmi bűnök felé is.

Ugyancsak a politikai felelősség gyakorlásához tartozik az államért 
és a felsőbbségért mondott imádság. Nagy felelősség van azokon, akik 
az állami életet irányítják és sok kísértése van a hatalomnak. Ezért 
nagy szolgálat az imádkozás.

Szintén a politikai felelősség gyakorlása folyik a keresztyén em
berek részéről a földi hivatásuk hűséges és becsületes teljesítésében.

Mindezeken túlmenőleg a mi időnkben egyházunknak és benne a

578



gyülekezeti tagoknak az egész világért érzett felelősségükben mindent 
meg kell tenniük a világ békéjéért, a faji ellentétek megszüntetéséért, 
a gyarmati és félgyarmati népek szabadságáért.

Az atomfegyverek az emberiség puszta létét fenyegetik. De már 
az atomfegyverekkel való kísérletezések is igen nagy veszedelmet 
jelentenek az egész emberiség számára. Az egyházaknak minden 
rendelkezésükre álló eszközzel küzdeniük kell az Istentől kapott drága 
emberi élet megvédéséért. Ezt diktálja a józan értelmünk, de ezt 
kívánja Isten igéje is. Nem szabad az egyházaknak ebben a kérdésben 
bizonytalankodniuk, hanem egyértelműen bűnnek kell minősíteni az 
atomháborút és annak előkészítését. Ha a keresztyénség ebben a 
vonatkozásban a legkisebb mértékben bizonytalankodik és azt llatol
gatja, hogy az atomfegyverekkel való kísérletezés és az atomháború 
valóban bűn-e vagy sem, akkor joggal vetődhetik fel a kérdés az 
emberek részéről, hogy egyáltalában tudja-e az egyház, hogy mi a 
bűn és mi a nem bűn. Itt nem valami kazuisztikáról van szó, hanem 
arról, hogy teórizálások nélkül mondja az egyház bűnnek, ami bűn 
és harcoljon ellene. Bűn, mert az atomháború nemcsak a jelen, de 
a jövő nemzedék életét is veszélyezteti. Bűn, mert tömeggyilkosság, 
hiszen ezerszeresen áthágja az Istentől kapott „ne ölj” parancsolat 
szent védőövét. Az egyházak tagjainak a maguk helyén mindent el 
kell követniük a békéért. Ezenfelül az államférfiakat, akiknek embe
rileg kezükben van a döntés, fel kell szólítanunk és bátorítanunk kell 
őket, hogy döntsenek mindannyian az atomfegyverek megsemmisítése 
érdekében, az atomfegyverekkel való kísérletezések és az atomháború 
ellen. Kérnünk kell a kormányokat, hogy ebben és minden más 
vitás ügyben, újra és újra beszéljenek egymással, fékezzenek meg 
minden háborús méregkeverési és minden erővel dolgozzanak a biza
lom megteremtéséért egymás kölcsönös megismerése és megbecsülése 
irányában.

Politikai felelősségünk gyakorlására országunkban most folyó 
képviselőválasztások is alkalmat adnak. Szavazatunk jelentse annak 
hálás elismerését, ami országunkban, mint jó történt a mai napig és 
egyben reménységünket a jövőre, hogy további munkánk nyomán 
még szebb lesz itt az élet és tovább akarunk mi magunk is dolgozni 
ezért.

Még néhány megjegyzést kell tennünk:
Azt a felfogást, hogy a világ rendjéért és békéjéért való fára

dozásunk végeredményben céltalan munka, mert a bűn Jézus Krisztus 
vissza jöveteléig megmarad és ez meggátol bennünket minden tény
leges előrehaladásban, el kell utasítanunk, mint amely nem az igazi 
eszkatológiából született, — mint ahogyan azt sokan szeretnék beállí
tani —, hanem a reménytelenség teológiájából. Anélkül, hogy valami 
hamis optimizmusba esnénk, valljuk, hogy a keresztyén embernek 
ott és akkor kell segítenie, ahol és amikor éppen erre szükség van. 
Jézus is ezt tette, amikor a betegeket meggyógyította és a halottakat 
feltámasztotta, pedig azt is tudta, hogy e világban csak időlegesen 
tud segíteni. Ezért nekünk is reménységben kell cselekednünk, tudva, 
hogy „munkánk nem hiábavaló az Űrban” .

Azt is meg kell mondanunk, hogy az egyház tagjai engedelmes
séggel tartoznak a felsőbbségnek, függetlenül attól, hogy az istenfélő-e 
vagy sem. A  felsőbbség hatalma Istentől van és egyben az Isten 
szolgája. Az egyház csak egyet kívánhat meg az államtól, éspedig azt,
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hogy az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása és a 
szeretet-szolgálat szabadon folyhassék. Egyben ez szab határt az 
állam iránti engedelmességnek is. Ha az állam valahol a világban 
belenyúl az evangélium hirdetésének szabadságába és elrendeli, mit 
szabad és mit nem szabad hirdetni, akkor az egyház szabadságának 
megóvása érdekében „jobb Istennek engedni, mint embernek” . De az 
egyház ebben az esetben sem mehet át sem aktív, sem passzív ellen
állásba, hanem csak a mindenkori tanúságtptel szolgálatába.

Végül még azt a problémát kell érintenünk, hogy az egyház és 
annak tagjai együtt dolgozhatnak-e a közéletben a marxista materia
lizmus alapján, tehát ateista alapon álló állammal. Isten a világ 
szociális berendezéseiben és azok képviselőin keresztül is munkál
kodik és a keresztyén embernek szabadsága van arra, hogy a jóért 
mindenkivel együtt dolgozzék. Jézus Krisztus váltságműve is az egész 
teremtett világra érvényes és az Ő ereje felszabadítja a hívőket a 
nem hívőkkel való reményteljes együttműködésre a jó célokért. Az 
magától értetődő, hogy a materialista alapon álló állam világnézetét 
az egyház nem vállalhatja, de vele a közéletben népünk javára együtt 
munkálkodhalik és kell is, hogy együtt munkálkodjék.

A Lutheránus Világszövetség és az ökumené istentisztelete

A Lutheránus Világszövetség és az Egyházak Világtanácsának 
munkája és szolgálata is istentiszteleti szolgálat, mert végső sorban 
azt célozza, hogy congregatio sanctorum ajándéka egyre jobban nyil
vánvaló legyen. Ha ez a munka Isten akarata szerint folyik, nemcsak 
az egyházaknak, hanem az egész emberiségnek egységét is elősegítheti. 
De olyan vonatkozásban is van összefüggés az egyházak egysége és 
az emberiség kívánatos egysége között, hogy az egyházak minél job
ban megvalósuló egysége jellé lehet az egész emberiség egysége felé-

Az egyházaknak Jézus Krisztusban való egysége adott valóság. 
Nagy öröm, hogy ezt felismertük, de munkálkodnunk kell azért, hogy 
ez a felismert egység egyre inkább nyilvánvalóvá legyen. Az egység 
tudata nem szabad, hogy elaltasson, hanem inkább serkentsen ben
nünket a munkára.

Az egység munkálásának legjobb útja az Isten igéjének közös 
tanulmányozása. Az Isten igéjének ez az együttes tanulmányozása 
vihet el bennünket olyan igazságok felismerésére, amely mindany- 
nyiunkat kötelez. Magyarországi evangélikus egyházunknak ebben a 
munkában szívesen és örömmel kell részt vennie és az egység való- 
sulását a maga helyén elősegítenie. Mind a Lutheránus Világszövetség, 
mind az Egyházak Világtanácsa felé a közös munkára való készsé
günket most is kinyilvánítjuk.

Az Ökumené minél teljesebb kiépítése útján szeretnék járni a 
magyarországi keresztyén egyházakkal kapcsolatban is. Tudom, hogy 
az ökumené ereje és valósága elsősorban mindig helyileg dől el. 
Éppen ezért mindent megteszek, hogy az „Una Sancta” valósága kö
zöttünk nyilvánvaló legyen. Mindenekelőtt a református egyházzal 
való testvéri viszonyt szeretném ápolni és mélyíteni. Együtt kell ha
ladnunk az ige közös tanulmányozásában, továbbá népünk és az 
egész emberiség békéjéért és boldogulásáért folytatott munkánkban. 
Éppen a helyesen értelmezett ökumenicitás jegyében, szolgálatunk 
közben meg kell őriznünk a magunk teológiájából adódó sajátossá
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gainkat. Hálával gondolunk a Lutheránus Világszövetség és az Egy
házak Világtanácsa anyagi segítségére is. Viszont őszintén fájlaljuk, 
hogy magyarországi egyházaink különösen az utolsó két évben nem 
kaptak a Világszövetségtől olyan szellemi segítséget, ami segítette 
volna az itthoni problémák megoldását. Ennek oka látásunk szerint 
többször az volt, hogy a világszervezetek nem tudtak attól! a kísér
téstől megszabadulni, hogy egyházainkat bizonyos személyeken ke
resztül lássák. Kérjük a világszervezeteket, hogy a jövőben mindig 
magát az egyházat lássák, a communio sanctorum-ot.

Szükséges, hogy a mi időnkben, az egyházak, a saját időszerű 
kérdéseiken túl a világszervezetekben a népek és az egész emberiség 
legégetőbb kérdéseit is mélyrehatóan megtárgyalják. Ugyanakkor, ami
kor elismerjük, hogy a világszervezetek tettek már határozott lépést 
a béke és az atomfegyverek eltiltása céljából, sajnálkozunk azon, hogy 
a legutóbbi időben e tekintetben bizonytalanabbakká váltak, mert 
újabb nyilatkozataik kevesebbet mondanak, mint pl. a minneapolisi 
deklaráció.

A nyugaton és keleten élő egyházaknak, egymáshoz való viszo
nyában nagyon kell vigyáznunk arra, hogy egymás ellen ne társa
dalmi, politikai és gazdasági rendszereket képviseljünk és ezzel a 
világban levő feszültségeket csak tetőzzük, hanem éppen arról kell 
bizonyságot tennünk, hogy az egyházak nincsenek társadalmi rendhez 
kötve, még akkor sem, ha felismerik és vállalják azt a feladatot, amit 
Isten nékik a maguk helyén kijelöl.

Ugyanakkor, amikor a világszervezetek bizonyos mértékben el- 
színtelenedtek az emberiség létét fenyegető atomveszéllyel szembeni 
harcban, csak örömmel üdvözölhetjük a Prágai Keresztyén Békekon
ferencia munkáját, és kiadott nyilatkozatát, amelyben félreértés nélkül 
Krisztus evangéliumának, nevében állást foglal a nukleáris fegyverek 
ellen és határozott tetteket követel minden vonatkozásban, örülünk 
annak is, hogy a Nagybizottság Debrecenben tartott ülésén az elmúlt 
napokban jó munkát végzett. Ezt a munkát evangélikus egyházunknak 
jó szívvel és egész erejével kell támogatnia.

A püspöki pásztori szolgálat istentisztelete

Arról kell még beszélnem, hogy a püspöki szolgálat egyik leg
fontosabb munkájának az egyházkerület lelkészeinek pásztorolását 
vallom. Ügy gondolom, hogy erre a pásztorolásra halaszthatatlanul 
szükség van. Meggyőződésem szerint szinte lélektöl-lélekig kell men
nem, hogy a lelkészek személyi és szolgálati kérdéseinek minden ol
dalát őszintén megbeszéljük. Tudom, hogy több esetben lelki rövid
zárlatok feloldása vár megoldásra. Szeretném ezt szeretettel végezni. 
Meg akarok mindenkit hallgatni nyitott szívvel, és segíteni-akarással. 
De ezt a nyitott szívet és szeretetet kérem a lelkészektől is.

A szolgálatok vonatkozásában is úgy gondolom, a lelkészekkel 
őszintén végig kell beszélnünk egyházunk mai szolgálatát és így benne 
maguknak a lelkészeknek is a helyes szolgálatát. Sok lelkészünk még 
nem gondolta végig önmagában sem azokat a teológiai kérdéseket, 
amelyekben való döntés nélkül nem lehet ma felszabadultan szolgálni. 
Itt is felajánlom szolgálatomat, hogy a kérdéseket együtt gondoljuk 
végig. Míg ezt megtehetem, addig is arra kérem a lelkészeket, hogy 
oldódjanak fel konzervatív gondolkodásukból és ne kössék magukat
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régi formákhoz és módszerekhez, hanem merjenek új utakon járni. 
Törődjenek többet és melegebb szívvel a körülöttük levő világgal és 
szolgáljanak a gyülekezetben az evangélium erejével és örömével.

Nagyon fontosnak tartom, hogy lelkészeink teológiai továbbkép
zése és önképzése eredményesen folyjék. E célból a Lelkészi Munka- 
közösségek szolgálatát fel kell erősítenünk. A lelkészek olvassanak 
sokat, mégpedig nemcsak teológiai könyveket, hanem egyéb iro
dalmat is és újságokat is. Mindezek nélkül ma nehéz jól prédikálni 
és szolgálni.

Szeretném, ha a lelkészi fraternitás valóban nemcsak álom, hanem 
valóság lenne. Magam is rajta leszek, hogy olyan levegőt teremtsünk, 
amelyben ez a fraternitás valósulhat. De maguk a lelkészek is tegyenek 
félre most egymással szemben minden gyanúsítást, emberszólást, bizal
matlanságot és különböző teológiai látásuk ellenére is tudjanak a 
Jézus Krisztusban egyek lenni. Azt remélem, hogy a különböző színű 
és látású lelkészek Jézus Krisztusban tudnak egymással közösségre 
jutni. Magam részéről nem kívánok semmiféle csoporthoz tartozni 
és magam körül nem fogok semmiféle klikk-rendszert tűrni. Viszont 
magától értetődően azokkal akarok együtt dolgozni, akik csoportoktól 
függetlenül felismerték azt az utat, amelyen egyházunknak az új 
magyar világban járnia kell. Idevonatkozólag minden lelkész segít
ségét igénylem és kérem. A csoportokat pedig arra kérem, hogy egy
házunk és népünk iránti szeretetben döntsék el a közöttük levő válasz
falakat. í i

Kétségtelen, van néhány személyi probléma, amelyeket örökül 
veszek át megoldásra. Szeretném, ha maguk az illetékes lelkészek 
segítenének ebben.

Székfoglalóm végére értem. A magam részéről készséggel felaján
lom őszinte együttműködésemet Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő 
úrnak, dr. Vető Lajos püspök úrnak, dr. Páify Miklós dékán úrnak, 
Darvas József egyházkerületi felügyelő úrnak és egyben kérem szíves 
támogatásukat. Hálásan köszönöm Korén Emil püspökhelyettes hű
séges munkáját. Tisztelettel gondolok Horváth Jánosra, az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökére és munkatársaira és kérem munkámhoz 
segítségüket.

Kérve gyülekezeteinknek és gyülekezeti tagjainknak szolgálatomért 
való imádságát, az Isten irgalmasságában bízva, püspöki szolgálatomat 
megkezdem.

Darvas József egyházkerületi felügyelő üdvözlő beszéde:

Főtisztelendő Püspök Űr, engedje meg, hogy mint a Déli Egyház- 
kerület felügyelője, elsőként én üdvözöljem szeretettel és mély tisz
telettel új szolgálata kezdetén. Örülök és úgy gondolom, mindnyájan 
örülünk annak, hogy szinte teljes egyhangúság és bizalom emelte 
Püspök Urat erre a magas egyházi tisztségre. Ez a nagyfokú bizalom 
azt jelenti, hogy egyházkerületünk egésze, lelkészek és hívek teljes 
közössége egyaránt nagy bizakodással és reménykedéssel tekint Fő
tisztelendő Püspök Űr most kezdődő szolgálatára. A bizalom kötelez, 
mindnyájan hisszük, reméljük, hogy Főtisztelendő Püspök Űr mun
kája válasz lesz 'erre a bizalomra. Köszöntésként néhány gondolatot 
szeretnék szívébe írni.

Az első gondolat az, hogy a magyar protestantizmus, benne a
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mi evangélikus egyházunk is, a haladás, a változás szellemében 
fogant és született. A haladásnak a szolgálatát vállalta mindig leg- 
igazabb szolgálatként. Evangélikus egyházunk, amikor ezeknek a ne
mes hagyományoknak a szellemében élt és tevékenykedett, mindig 
mélyen össze tudott forrni a magyar nép igazi érdekeivel és egykép
pen szolgálta egyházunk és hazánk ügyét. Mi azt szeretnénk mind
nyájan, ha Főtisztelendő Püspök Űr a haladó protestantizmus szelle
mében dolgozna.

Az elmúlt tíz esztendő azt bizonyította, hogy azok járnak helyes 
úton, akik az Egyezmény szellemében dolgoztak, és nem azok, akik 
az Egyezmény ellen. Még akkor sem ők voltak, ha közben az egyház 
ügyéről beszéltek. Különösen időszerű úgy hiszem erre a gondolatra 
emlékeztetni éppen most, a magyarországi ellenforradalom kétéves 
évfordulóján. Az ellenforradalom szelleme egyházunk életében is sok 
zűrzavart, visszavonást okozott és örülünk, hogy most, Püspök Űr 
megválasztásával és beiktatásával egyházunk élete nyugodt, normális 
keretek közé helyeződik vissza. Bizonyosak vagyunk abban, hogy' 
Püspök Ür szolgálata, tevékenysége az egyház és a szocializmust építő 
magyar állam jóviszonyát szolgálja majd egyházunk és egész népünk 
érdekében.

A harmadik gondolat, amiről úgy érzem, szintén szólni kell, a 
béke érdekében végzett szolgálat. A világ és az egész emberiség nehéz, 
nagy döntések keresztétján áll ezekben az időkben, súlyosabb dön
tések előtt, mint bármikor az emberiség történelmében. Vagy sikerül 
elérnünk azt, hogy az atomerőt, ezt a legnagyobb erőt, amit eddig 
ismertünk, békésen használjuk fel az emberek érdekében és áldássá 
válik életünkben, vagy soha nem látott katasztrófa felé rohanunk. 
Mi, akik hiszünk az életben és az igazságban, reménykedünk, hogy 
a béke erői győznek majd és e győzelem megteremtéséhez odaadni 
a mi egyházunk erejét és szolgálatát: ez nemes és szép feladat. Bizo
nyosak vagyunk abban, hogy Püspök Űr ezt a szolgálatot is szívén 
hordja majd.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm még egyszer Főtisztelendő 
Püspök Urat szolgálata kezdetén és szolgálatára Isten áldását kérem.

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő üdvözlő beszéde:

Kedves Püspök Űr! Az egyetemes egyház elnöksége és minden 
intézménye nevében meleg szeretettel köszöntőm felszentelése, beik
tatása és püspöki szolgálatának elkezdése órájában. Kívánom, hogy 
mindaz, amit e hivatásának betöltése során cselekszik, kezdeményez 
és végrehajt, egyházunk és egész népünk javára legyen. Az egy
házakra, a mi egyházunkra is szép és nagy feladatok hárulnak szo
cializmust építő társadalmunkban. De nem nehéz teljesíteni ezeket 
a feladatokat. Nem nehéz, mert ezek összhangban állnak az egyház 
hivatásával, rendeltetésével és népi demokratikus államunk minden 
lehetőséget biztosít arra, hogy az egyházak a maguk igazi életét 
szabadon és zavartalanul élhessék. Püspök Űr eddig is híve, munkása 
és építője volt annak az összhangnak, egyetértésnek, harmóniának, 
amely államunk, népi demokráciánk és egyházunk között egyre szi
lárdabb és zavartalanabb. Most magasabb poszton, megnőtt felelős
séggel végezheti Jovább ezt a munkát.

Az ellenforradalom idején megpróbálták ezt a harmóniát egyesek
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megzavarni. Állapítsuk meg itt is, hogy nem az egyház tagjai, nem 
a hívők voltak ezek, bennük az egyetértés és a harmónia él, hanem 
egy kis csoport, akik kezükbe akarták kaparintani az egyház irányí
tását. Ez a mai szép beiktatási ünnep is azt bizonyítja, hogy az 
ellenforradalomra épített kísérletük eredménytelen maradt, végleg 
lezárult, az egyházunk legfőbb vezetése Püspök Űrral megerősödve 
irányíthatja tovább jó úton, jó irányban egyházunk lépteit. A bizalom 
népünk vezetői, a kormány részéről, érezzük, teljes egyházunk iránt. 
Ez a bizalom nagyon nagy felelősséget ró ránk. Ezzel a megnöve
kedett felelősséggel kapcsolatban szeretnénk idézni itt is népünk egyik 
vezetője legutóbbi beszédének egy mondatát: Ne okozzunk — mon
dotta — felesleges vívódást a népnek és ne okozzunk tempóveszteséget 
a fejlődésben. Jussunk egyetértésre mindenben, amiben egyet kell 
értenünk. Ehhez hasonló felhívás, lélekhez szóló figyelmeztetés több 
felelős helyről is elhangzott az elmúlt hetekben. Többek között Püspök 
Úr elnöktársa, Darvas József is, hasonló felhívást, felelősségre vonó 
figyelmeztetést intézett az írókhoz és az egész értelmiséghez az ország- 
gyűlés legutolsó ülésén. Hogy ne vívódást, meghasonlást okozzanak 
azoknak, akik hallgatnak rájuk, hanem ha valakinek problémái van
nak, há valaki nem lát tisztán forradalmian átalakuló korunkban, 
segítsék őket a tisztánlátásban, segítsék a helyes út minél gyorsabb 
megtalálásában. Hasonló figyelmeztetés hangzott el nemrég pedagó
gusainkhoz és szülőkhöz. Egységes egyetértésben neveljék a szocialista 
jövő számára gyermekeinket. A jövő útja világos és biztos előttünk. 
Tragédiát okozhatunk csak, ha valakit ezzel ellentétes út járására 
nevelünk, tanítunk, befolyásolunk. Meg kell hallania, meg kell értenie 
ezt a felhívást az egyházaknak, a mi egyházunknak is. Azok közül, 
akik mireánk hallgatnak, senkiben felesleges vívódást ne okozzunk, 
se gyermeket, se felnőttet meghasonlásba, tragédiába ne sodorjunk. 
Tudom, hogy Püspök Úr eddig is egyetértett ezzel. És mai székfog
laló beszéde, amellyel teljes mértékben egyetértünk, szintén ezt bizo
nyítja.

Püspök Úr! Az egész evangélikus egyház nagy és teljes bizalom
mal várja és fogadja püspöki munkásságát. Az egyetemes egyház 
vezetősége nevében ígérem, hogy munkájában mindig, mindenben 
segítséget fogunk adni. Még egyszer sikert, eredményt kívánok ma 
megkezdődő nagy feladatához, püspöki szolgálatához őszinte, igaz 
szeretettel.

Horváth János, a Művelődésügyi Minisztérium 
Egyházügyi Hivatala elnökének köszöntő beszéde:

Püspök Űr, Felügyelő Ür, mélyen tisztéit ünnepi egyházkerületi 
közgyűlés! A Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala és 
a magam nevében köszöntöm Püspök Urat, püspöki beiktatása alkal
mából. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 22. számú tör
vényerejű rendelet értelmében azért adta hozzájárulását az Ön püs
pökké választásához, mert eddigi tevékenysége és munkája az állam 
és az evangélikus egyház közötti viszony javítását szolgálta. A ma
gyar evangélikus egyház Déli Egyházkerülete az elmúlt években igen 
sok nehézségen és akadályon keresztül jutott el ehhez a mai naphoz. 
Azok a nehézségek, amelyek az elmúlt két esztendő alatt a Déli 
Egyházkerületben felmerültek és igen komolyan megzavarták az állam
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és az evangélikus egyház 1956 október előtti kialakult jó viszonyát, 
az ellenforradalom következményeképpen jöttek létre. Az 1956-os ellen- 
forradalmi események súlyos károkat okoztak az evangélikus egyházon 
belül, különösen a Déli Egyházkerületben. Azonban ezen a területen 
is felülkerekedtek azok a progresszív egyházi erők, amelyek képesek 
voltak és e'lég erősek ahhoz, hogy leküzdjék a lutheránus egyházban 
meglevő restaurációs erőket és segítsék normalizálni az állam és az 
evangélikus egyház viszonyát. Az természetes, hogy az államhatalom 
segítette és támogatta az evangélikus egyházban a haladó erők harcát. 
Ma már elmondhatjuk, hogy az evangélikus egyház és a magyar 
állam között normális jó viszony van, amely egyformán érdekében áll 
mind az egyháznak, mind az államnak. Mi azzal a reménnyel nézünk 
Püspök Úr jövőbeni munkája elé, hogy tisztségét és egyházi méltóságát 
az állam és az evangélikus egyház közötti jó viszony további javítá
sára fogja használni, segíteni, támogatni fogja a béke fenntartására 
irányuló erőfeszítéseket. Püspök Űr munkájához kívánok jó erőt és 
egészséget.

Dr. Pálfy Miklós dékánnak az Evangélikus Teológiai Akadémia 
nevében elmondott köszöntése:

Főtisztelendő Püspök Űr, Kedves Barátom! Amikor a Teológiai 
Akadémia tanári karát és a Lelkésznevelő Intézet hallgatóit velem 
együtt odasorolom Püspök Űr üdvözlői közé, akkor „engedje meg 
nekem, hogy azokban a szavakban, amiket én most egészen röviden 
szeretnék csak mondani, először érezheti ki a teológiai professzornak 
a szavát, utána pedig a barátnak a szavát. Azok a problémák, ame
lyeket Püspök Űr felvetett, azok a mi problémáink is és külön örülök 
annak, hogy amikor most, a Déli Evangélikus Egyházkerület új püs
pököt kapott az ön  személyében, akkor az ön  püspöki székfoglaló
jában ilyen döntő és fontos szereper szánt a Teológiai Akadémia és 
a Lelkésznevelő Intézet munkájának. Ebben én, a Teológiának, a lel
készképzésnek megbecsülését látom, az irántunk, a nekünk, a felénk 
mutatott bizalmat érzem ki belőle és engedje meg, hogy ugyanezt 
a bizalmat most viszonozzam ebben az ünnepélyes pillanatban és 
ígérem, hogy ezt tettekkel fogjuk bebizonyítani.

A másik, amit szeretnék megemlíteni — és itt a barátnak .a 
hangjával szeretnék beszélni —, mindketten sok belső és külső tusa
kodás árán jutottunk el arra a meglátásra, azokra a magaslatokra 
vagy mélységekre, az emberi szívnek a mélységeire, amiket Püspök 
Uram, Te a székfoglalódban érintettél. Én úgy látom most, hogy az 
Isten léged különlegesen is elhívott erre a szolgálatra és ebben a 
nagyobb felelősségű szolgálatban, amit most kaptál Tőle, mindig 
vigyázz arra, hogy maradjon meg benned az ember, maradjon meg 
bennünk az ember, a barát, mert a nagy problémáknak, az elvi 
kérdéseknek a megoldásához mindig hozzátartozott az egész ember, 
az emberben a lelkésztestvér és az emberben a barát. Én ezt a barát
ságot és ezt a lelkészi, testvéri magatartást mutatom most feléd és 
ezt a magatartást kérem Tőled mindazzal kapcsolatban, amit én 
személy szerint és azok, akik az én vezetésem és nevelésem alatt 
vannak, feléd tanúsítunk. Isten áldja meg munkádat, áldja meg 
egyházunkat.
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Dr. Bartha Tibor, a tiszántúli református egyházkerület püspökének 
üdvözlő beszéde a magyar református egyház nevében:

Főtisztelendő Püspök Úr! A magyarországi református egyház 
nevében szeretettel, tisztelettel köszöntöm és Isten áldását kérem 
püspöki szolgálatára. Ebben a jókívánságban és ebben az áldás
mondásban benne van, Püspök Úr, a mi magyarországi református 
egyházunk önkormányzati testületeinek, vezető férfiainak, lelkipász
torainak és gyülekezeteinek jókívánsága és áldást kérő imádsága. Sze
retném Püspök Űr, ha elhinné, hogy ez a jókívánság és áldásmondás 
nem egy alkalomra szóló, szokványos, formális szólam. Püspök Űr, 
a szolgálataira gondolok. Az egyházának a szolgálataira gondolok. Az 
egyházak szolgálatára. Elvileg tudjuk azt, hogy valami módon az 
egyház, az egyházak szolgálata azzal a szolgálattal függ össze, amely 
szolgálatot az Atya megbízásából a mi megváltó Urunk, az Űr Jézus 
Krisztus végez, az életért a halál ellen. Aki ennek a tételnek a tar
talmát idáig nem értette volna, talán ma jobban érti. Ma, amikor 
az atomkorszakban, a világban egy választási folyamat halad előre, 
amely választási folyamatban a ma élő nemzedéknek dönteni kell az 
élet és a halál kérdésében. Az egyház szolgálata, a Püspök Űr szol
gálata is az egyház szolgálatában valami módon ezzel függ össze, 
Krisztus Urunk eme szolgálatával, ilyen horderejű, valami módon az 
élet és a halál kérdéseivel, kérdései feletti döntéssel függ össze. Ebben 
a szolgálatban egyházaink, történelem által megszentelt hagyományok 
útján járva, a legmélyebb testvéri összefüggésben élnek s éppen ezért, 
miután a szolgálatban így összeköttettünk, nekünk, magyarországi 
reformátusoknak, nekem személy szerint nem mindegy, hogy ki az, 
aki munkatársként, szerető testvérként mellénk áll a közös szolgá
latban. Ezért a közös szolgálatért valóban szív szerint kérjük, kéri 
a magyarországi református egyház, mindnyájunk közös Urát, hogy 
áldja meg Főtisztelendő Püspök Urat, minden testi és lelki aján
dékával a szolgálatában, a maga dicsőségére és mindnyájunknak közös 
szolgálatunk végzésében áldásul és segítségül.

Dr. Berky Feriz, a magyar ortodox egyház adminisztrátorának 
köszöntő szavai:

Főtisztelendő Püspök Űr, Krisztusban szeretett Testvérem! Püspök
szenteléskor és beiktatáskor általában az a szokás, hogy az új püspököt, 
üdvözöljék azok, akik szolgálatában testvérként állnak majd mellette. 
Mindannyian, akik Krisztus szolgái vagyunk, kedves kötelességünknek 
érezzük ilyenkor, hogy szeretetünkről és segítőkészségünkről biztosítsuk 
azt a kiválasztott szolgatársunkat, akit az Űr két tálentum helyett 
immár ö t tálentum sáfárává tett meg. Ebben az ünnepi pillanatban, 
amikor válladra veszed a püspöki szolgálat keresztjét, üdvözlésem 
mégsem Hozzád szól elsősorban, hanem egyházkerületedhez. A ma
gyar ortodox egyház nevében áradó lelki örömmel először tehát a 
Déli Evangélikus Egyházkerületet üdvözlöm abból az alkalomból, hogy 
új püspökének megválasztásával ma véget ért a hosszú ideje tartó 
belső válsága, amelyet az én egyházam is mindvégig szerető aggó
dással kísért. Mert mindannyian, akik a keresztségben Krisztust öltöt
tük magunkra, Krisztus testét alkotjuk és annak tagjai vagyunk, és
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ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, ha pedig 
megbecsülésben részesül egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

Most pedig hadd üdvözöljelek Téged, szeretett Testvérem, akire 
most nemcsak az a feladat vár, hogy fáradhatatlan őrködéssel vir- 
rasszál a rád bízott gyülekezetek lelki élete felett, hanem az is, hogy 
hűséges szolgálatoddal visszaköltöztesd azokba a lélek békességét. 
Nagy feladat ez, olyan nagy, hogy megoldására csak a legnagyobb 
erő képes. A szeretet ereje. Isten ezt az erőt a szívedbe plántálta. 
Mindennél jobban vigyázz arra, hogy az soha meg ne fogyatkozzék 
benned, mert nélküle az ember csupán zengő érc és pengő cimbalom 
még akkor is, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szól is és 
ha olyan hite van is, hogy hegyeket mozdíthat el.

Az Úr kegyelme és egyházkerületed bizalma és szeretete hívott 
el a mai nappal erre a legmagasabb és legnehezebb szolgálatra. 
Olyannak hívott el, amilyen vagy, tiszta szívűnek, alázatosnak, egy
szerűnek. Teljes szívemből kívánom Néked testvérem, hogy a püspöki 
szolgálatoddal járó minden nehézségek és lelki vívódások közepette is 
mindvégig sértetlenül és változatlanul őrizd meg tiszta szívedet, alá
zatodat, egyszerűségedet és még valamit, ami belőlük fakad, sugárzóan 
derűs, kedves mosolyodat. Ilyenként hívattál el, ilyenként szolgáld 
Istent, egyházadat, hazádat. Istennek kegyelme, amely a tisztaszívű, 
alázatos és egyszerű halászokat Krisztus lánglelkű apostolaivá tette, 
kísérjen Téged életednek minden napján egészen addig, amíg majd 
egykor számot kell adnod a most rád bízott tálentumokkal.

Dr. Kiss Ferenc, a Szabad Egyházak Tanácsának elnöke a baptista, 
methodista, unitárius és a többi szabad egyházak nevében mondott

üdvözlő beszédet.

Főtisztelendő Püspök Úr, az említett egyházak nevében őszinte 
szívből üdvözlöm új, nagy feladatának küszöbén. Nagy figyelemmel 
hallgattam sokoldalú programbeszédét. Mindnyájan tudjuk, hogy a 
reformáció eme élegyházának, a lutheri egyháznak a születése nagy 
történelmi korfordulóban történt. A történelmi idők lezárták az ókort, 
és megnyitották az újkort. És Luther Márton megértette ezt a szót 
és kifüggesztette tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára. Mind
nyájan ismerjük, hogy miként haladt egymás mellett a két nagy 
korfordulón az újkor megnyílása és a reformáció kora. Főtisztelendő 
Püspök Úr most hasonló helyzetben van, mint nagy elődje, Luther 
Márton. Sokkal nagyobb történelmi korfordulóban vagyunk, mint 
Luther volt. Az ókor lezárása és az újkor megnyílása körülbelül 
Európára terjedt ki. De a mai korforduló, a szocializmus és a demok
rácia nagy korfordulója mind az öt világrészt érinti. És egyetlen 
világrész sem vonhatja ki magát ezen nagy történelmi fordulat alól.

Megértettem programbeszédéből, hogy Püspök Űr is számot vet 
ezzel a nagy történelmi korfordulóval. Sok, nagy eszméje közül en
gedje meg, hogy kettőre irányítsam a figyelmét. Az igaz, hogy ez a 
nagy történelmi korfordulónk a keresztyénségtől, annak valamennyi 
egyházától több mindent, hogy úgy mondjam megvont, vagy redukált. 
Például redukálta a régi világnak hatalmi és vagyoni politikáját. De 
ezen redukció helyett két óriási eszmével ajándékozta meg a keresz- 
tyénséget — többek között a lutheri egyházat is. Megajándékozta a

587



demokráciának és a közösségi életnek két nagy eszméjével. Ne ijed
jünk meg ettől. Ha beletekintünk a Püspök Úr által is többször 
említett Szentírásba, mind a kettőt ott találjuk az őskeresztyén apos
toli idők alappillérei között. Demokratikusok voltak és közösségi életet 
hirdettek.

Egy új reformációban vagyunk. Kivettem programbeszédéből, 
hogy Püspök Ür ezzel számolt. Ez az új reformáció belső, csöndes 
reformáció a demokrácia és a közösségi élet nevében. Befelé forduló 
reformáció, a belső emberben lejátszódó reformáció.

Mint természettudományi ember végül hadd fordítsam figyelmét 
arra, hogy az egész mindenség, a világegyetem körforgásokon alapszik. 
Körben forognak az égitestek, körben forog a vér a mi testünkben, 
körben forognak a Szentírás nagy eseményei. A pusztában az ótesta- 
mentcmi nép egy kört írt le, s negyven év után visszakanyarodott 
oda, ahol elkezdte. Bezárta a kört és bement az ígéret földjére a hit 
által. Izrael népe most írja a második nagy körét, ezt is be fogja 
zárni és meglátja azt, akit általszögezett. Az Ür Jézus, akiről sok 
szó volt örömömre ezen programbeszédben, bezárta az ő körét. Utolsó 
imájában azt mondja: „Atyám, elvégeztem a munkát, amit teám bíztál, 
én dicsőítettelek Téged a földön, most Te dicsőíts meg engem Te ma
gadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam Tenálad’’. És bezárta a 
kört. A mi keresztyénségünk is be fogja zárni a kört. Ezen kell 
munkálkodnunk mindannyiunknak.

Hogy ebből a gazdag programbeszédből mennél többet tudjon, 
megvalósítani Püspök Ür ezen a körpályán: ezt kívánom. Adjon az 
Isten Püspök Űrnak a Szentlélektől való erőt és szeretetet, erőnek 
és szeretetnek lelkét egész pályájához kezdettől fogva mindvégig.

Dr. Benesofszky Imre budapesti főrabbi üdvözlő beszéde, aki a
Magyar Izraelita Egyház nevében mondotta el üdvözlését:

A budapesti izraelita hitközség és a hivő magyar zsidóság nevében 
tisztelettel és szeretettel, testvéri érzéssel köszöntöm Főtisztelendő 
Püspök Urát. Kívánjuk tiszta szívből, hogy Isten kegyelme munkás
ságát a prófétai ige megvalósulásává tegye, hogy szolgálata Istennel 
való szövetség legyen a béke, az élet, az istenfélelem jegyében, hogy 
Isten kegyelme igaz tanítást adjon ajkára, hogy járhasson és előtár
hasson Isten útján békében és egyenességben és sokakat vissza
téríthessen a bűntől. És Isten kegyelme adja azt is, hogy valameny- 
nyien találkozhassunk a békesség és az élet falainak építésében, a 
résekbe együtt állhassunk, szeretetet vethessünk, boldog békességet 
arathassunk. Isten kegyelme, áldása legyen Püspök Ürral,

Dr. Schlitt Gyula a tolna-baranyai egyházmegye nevében 
köszöntötte a püspököt:

Püspök Ür! A tolna-baranyai evangélikus egyházmegye nevében 
üdvözlöm. Üdvözlésem két érzésből indul. Fáj ez az üdvözlés, mert 
Püspök Ürban elvesztett esperesünket látom. De öröm az üdvözlésem, 
mert az elvesztett esperesben a püspököt látom. Az én fájdalmam 
és az én társaimnak fájdalma arra kéri Püspök Urat, hogy azokat,
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akikkel együtt munkálkodott, ne felejtse püspöki székében. Örömöm 
pedig arra kéri az Istent, hogy az ő kegyelmének a fényébe állítsa, 
hogy világosságot lásson és amikor szolgálja az egyházat és az álla
mot, akkor népünk új, felfelé haladó életének a kiépítésében legyen 
Istennek a segítsége közel hozzánk. Ha így lesz és így történik, 
akkor a mi fájdalmunk örömmé változik és ebben az örömben azt 
ígérjük, ott leszünk mellette, segítjük munkájában, ebben legyen 
nyugodt és az Istennek áldásává lesz így egyházunkon és hazánkon. 
Ezt kérem az Istentől és az ő áldását kérem munkájára.

Dr. Szilágyi Béla, a pécsi gyülekezet felügyelőjének köszöntése:

Főtisztelendő Püspök Űr! A pécsi gyülekezet nevében köszöntöm 
püspökké szenteltetése alkalmával. A pécsi gyülekezetnek egy kis 
csoportja eljött, hogy ezen a szép ünnepségen részt vegyen. A szeretet 
hozta őket ide. De hányan szerettek volna még ezen a munkanapon 
eljönni, akik nem tudtak és nem tudnak most itt lenni. Elkísértük 
ide, erre a szép ünnepségre és örömmel vettünk részt nemcsak be
iktatásán, hanem örömmel hallottuk, örömmel vesszük tudomásul a 
Déli Egyházkerületnek majdnem egyhangú választását és ez az öröm 
késztet arra bernnünket, hogy megnyugodjunk Istennek rendelé
sében, amellyel tőlünk elszakítja. Szeretettel köszöntjük püspöki be
iktatása alkalmával és Isten gazdag áldását kérjük erre a munkás
ságára.

De nem hallgathatom el, hogy a mi gyülekezetünk fájdalommal 
gondol az eltávozására is és köszöntésünkben fojtogatja ez a fájdalom 
a szívünket. Mert nehéz megválnunk annak a közösségnek az éltető
jétől, a központjától, aki egyik kezével a gyülekezetei kovácsolta 
egybe, a másik kezével Krisztushoz vezette azt. Aki 17 évig jóban, 
rosszban, örömben, bánatban féltő gonddal és nagy szeretettel volt 
híveinek igazi lelkipásztora. A gyülekezet nyugodtan bízhatta magát 
lelkészére világi dolgokban is, mert szocializmust építő hazánk útjait 
és célkitűzéseit oly szerencsésen tudta gyülekezeti vezetésével össze
egyeztetni, hogy ez a közösség népünk új életében becsületes, őszinte 
és jószándékú előrelendítő erőt jelentett népünkben. Nehéz lesz bele
törődni abba, hogy a mindig vidám, tettrekész, megértő és segítő 
lelkipásztort nem találjuk most már parókiánkon. De megnyugszunk 
Isten rendelésében, mert tudjuk és megértjük, hogy az egyháznak, 
a Déli Egyházkerületnek szüksége van olyan emberre, aki erre a 
legmegfelelőbb és legalkalmasabb a mi szemünkben is. Nyugodtan 
tekintünk új munkakörére, pécsi szolgálata és eredménye biztosítja 
a jó, a helyes úton haladó eredményes, országos méretű munkáját is. 
Kérjük, tartsa meg a pécsi gyülekezetei szeretetében és jóindulatában, 
püspöki minőségében is tartsa kezét felettünk, mi mindig hálás 
szívvel fogunk Püspök Orra visszagondolni és szívünkben hordozni. 
Imáinkban pedig Isten gazdag áldását kérjük Püspök Űr munkájára.

A pécsi gyülekezetben az a szokás, hogy minden ünnepélyes alka
lommal tagjainak egy-egy igét ad útra valóul. Engedje meg Püspök 
Űr, immáron harmadszor ugyanazt az igét olvassam fel Püspök Úrnak. 
Azért ezt, mert életével, lelkészi munkájával, esperesi munkakörében 
is ezt testesítette meg eddig. És úgy érzem, hogy a jövőben is ez 
lesz életének egyik irányítója. 2 Tim 2,3-at olvasom: „De azért a mun
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kának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze’’. Adjon a 
jó Isten erőt és segítséget ahhoz, hogy ezt az igét püspöki minősé
gében is minél tökéletesebben beteljesítse.

Jaan Kiivit, a szovjetunióbeli észt egyházak érsekének 
köszöntő szavai:

Az észt evangélikus egyház nevében adom át az üdvözletét Tené- 
ked, mint újonnan megválasztott püspöknek. Szívből örülök, hogy 
üdvözölhetem azt a férfiút, akit a mi egyházunk is tisztel. És én 
szívesen mondok most üdvözletet és akarok mondani szívből jövő 
imát a Te egyházi szolgálatodért. Az Isten áldjon meg Téged és a 
Te munkádat. Adjon Tenéked szívbéli örömöt és nagy teherbíró képes
séget, hogy elviseld ennek a munkának a terhét. Adjon Tenéked 
engedelmes ráhallgatást az ő hallgatásában és szavának megfogadá- 
sában. És szolgáld a te egyházadnak és a te hazádnak az üdvösségét. 
És légy felelős Jézus Krisztus szavára. Mert ő választott téged és nem 
te választottad őt, hogy te gyümölcsöt teremj az ő dicsőségére. Ámen.

Andrej Ziak, a szlovákiai evangélikus egyház 
egyetemes felügyelőjének üdvözlő beszéde:

Főtisztelendő Püspök Úr, kedves Testvéreim a Krisztusban! Isten 
kegyelme nagy ajándékának tartom, hogy Titeket és a magyarországi 
evangélikus egyházat, mint a szlovákiai egyház egyetemes felügyelője 
testvéri hittel és szeretetben üdvözölhetlek a beiktatás ünnepi alkal
mával. Öröm, hogy kifejezhetem szívből jövő áldáskívánásomat, mind 
a beiktatott püspök atyámfiának, mind pedig az egész magyar protes
tantizmusnak.

Negyven esztendő múlt el, amióta a megváltozott állami és poli
tikai viszonyok között egyházaink szervezeti tekintetben külön élnek. 
Minden lényeges változásra a keresztyén hitnek azzal a reménysé
gével nézünk, hogy Isten a népek életének és a történelemnek az 
Ura és hálásan fogadjuk az ő bölcs világkormányzását. De bármeny
nyire is eltűnt adminisztrációs kapcsolatunk, nem múlt el, hanem 
most is eleven számunkra a leglényegesebb kapcsolat: Jézus Krisz
tusba, mint a bűnösök megváltójába ‘ vetett hitünk, a lutheri refor
mációhoz és a Szentíráshoz való hűségünk fűz össze bennünket. Mert 
az írás egyetlen forrása hitünknek és zsinórmértéke életünknek. Meg
maradt a közös mártíriumsággal teli egyháztörténetünk iránti tisztelet. 
Megmaradt testvéri kapcsolatunk az ökumenében levő reformációi 
egyházakkal. Megmaradt forró kapcsolatunk az egészséges haladásra, 
az emberi viszonyulás igazságosságára. Megmaradt a hűségünk a tár
sadalmi kérdések megoldásában való segítésre, hogy az emberi társa
dalomban ne legyenek kizsákmányolok és kizsákmányoltak. Megvan 
közös, aktív munkánk is a tartós és igazságos béke, barátság, együtt
érzés, együttműködés és szeretet feltételeinek megteremtésére a nem
zetek között. Ezek azok a közös kapcsolódási pontok és ezek egyszer
smind azok a közös felelősségek, amelyek arra indítanak, hogy Isten 
állandóan élő és ható igéje iránt és a belőle eredő erkölcsi paran
csolatok iránt ne váljunk hűtlenekké. Egyházaink testvéri viszonya 
és kölcsönös kapcsolatai szépen kifejlődtek, mikor nálatok és nálunk
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is a népi demokratikus rendszerben érvényesül az ószövetségi prófétai 
üzenet, hogy a munkások között fog uralkodni. A mi népi demokra
tikus államainkban a keresztyén egyházak tagjaiként hathatósan 
együttműködjünk a néppel az élet közös építésén, lélekkel és hálás 
szívvel dolgozunk együtt. Szolidárisan hordozzuk egymás terhét, annak 
hevét mindazokkal együtt, akik egy boldog, szocialista jövőt építenek 
és örömmel osztozunk a közös munka igazságos eredményein.

Az önök püspökbeiktatási ünnepségén szeretném kifejezni azt a 
kívánságomat, reménységemet és bizonyosságomat, hogy kölcsönös kap
csolataink egymás kölcsönös lelki megsegítése és tanácsolása a test
vérek között, még intenzívebben ki fognak fejlődni testvéregyházaink 
és szomszédos népeink javára. Főtisztelendő Püspök Úr, Önt a hivő 
evangélikus nép arra választotta meg és azzal bízta meg, hogy a 
magyar evangélikus egyház Déli Egyházkerületének kormányzója 
legyen. Püspöknek lenni nagy megtiszteltetés. De még nagyobb köte
lességet és felelősséget jelent. A püspöki tiszt szép funkció, akkor 
érvényesül, hogyha a hívők bizalmát az egyház egyetlen Ura, Jézus 
Krisztus áldja meg, ha a választással. egybekapcsolódik a Szentlélek 
Isten elhívása és megszentelése. Ezért a beiktatási ünnepség alkal
mából kifejezem azt az őszinte testvéri kívánságomat, hogy Főtiszte
lendő Püspök Ür Isten kegyelmét mindig jelenlevőnek érezze és hogy 
Isten hatalma minél teljesebben nyilvánuljon meg életében.

Főtisztelendő Püspök Ür! Kedves Barátaim a Krisztusban! Püspök
szentelés ünnepi napján a szlovák evangélikus egyház veletek együtt 
kéri az Urat, hogy ö  vezessen mindnyájatokat szakadatlanul a mi 
egyházainkban a keresztyén hit bibliai alapjaihoz. Mindazokat, akik 
hiszünk a Jézus Krisztusban, megfeszített és feltámadott Megváltónk
ban. Főtisztelendő Püspök Testvér! Az Űr áldja meg Önt és az egész 
magyarországi evangélikus egyházat a Szentlélek ajándékával és őrizze 
meg mindnyájukat, mint szemefényét. Békesség néktek!

Alfréd Hermann, a romániai szász evangélikus egyház 
püspökhelyettesének üdvözlő szavai:

Főtisztélendő Püspök Űr, kedves és tisztelt résztvevői ennek az 
ünnepi alkalomnak. Nagy öröm volt az én számomra, amikor Buda
pestre jövetelemkor meghallottam azt, hogy ezen a napon lesz az Ön 
beiktatása, Püspök Űr. Magától értetődő volt a számomra, hogy azt 
az üdvözletei, amely Bukarestből, a romániai testvéregyházból rám
bízatott, ebben az órában itt átadjam. Bizonyos vagyok afelől, ha az 
én lelkésztársaim és a mi híveink odaát megérezhették volna ennek 
az órának a melegségét és örömét, ugyanezzel a szeretettél és meleg
séggel üdvözölnék Önt mostan ebben az órában: Honnan a melegség? 
Onnan, hogy meg vagyok győződve arról, hogy Ön, Püspök Űr, Istentől 
ajándékoztatott azoknak az egyházi embereknek a sorába, akik azzal 
a belső meggyőződéssel jöttek szolgálni, amelyről a mi Urunk beszélt, 
aki azt mondotta, hogy tüzet gyújtani jöttem a világba. Szeretném 
Önt üdvözölni és kívánni Istennek az áldását az Ön meleg és meg
ragadó fiatal lendületéhez, erejéhez, hogy a rábízottakat azokra a 
mezőkre vezethesse, ahol ételt és italt találnak és ugyanakkor har- 
ciasabban kifejezve tudja azt a harcot vezetni és vívni, amelyet a 
sötétségnek a hatalma jelent közöttünk azoknak a pusztulásáért. 
Ehhez kívánok Önnek sok áldást és erőt
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Egyúttal néhány szót szeretnék szólni a gyülekezethez is, amelyik 
jelen van. A mi egyházunkban az a kedves szokás, hogy amikor a 
gyülekezet lelkészt kap, akkor a gyülekezet örvendezve mondja, hogy 
„Habemus Patrem”, van atyánk, aki vezessen. De ez nem azt jelenti, 
hogy csak ő dolgozzék, hanem azt is jelenti, hogy a gyülekezet minden 
tagja kivegye részét a munkából. Azt szeretném most felétek mondani 
kedves testvérek a Déli Egyházkerületből, hogy ti is így dolgozzatok 
és így vegyetek részt a munkában.

Mezei István, a romániai magyar evangélikus egyház 
esperesének köszöntése:

Ünneplő gyülekezet, Főtisztelendő Püspök Űr, Kedves Testvérem!
Argay Györgynek, az erdélyi magyar evangélikus egyházkerület 

püspökének a megbízásából meleg szeretettel köszöntelek. Hálát adok 
az Istennek, hogy úgy vezette életem útját, — ha nem is hivata
losan, hanem mint családlátogatásra érkezett vendég — részt vehet
tem ezen a szép ünnepélyen és elmondhatom Neked azt az üdvözletét, 
amelyet küldöttek onnan közülünk, felétek és feléd. Hadd mondjam 
el röviden, hogy ebben az ünnepi órában nagyon sokan imádságos 
szívvel és nagy szeretettel gondolnak Reád. És gondolnak a magyar
országi evangélikus egyházra. Komoly reménységre jogosító időben 
felelősségteljes szolgálatot vállalsz. Az Úr adja az ő bölcsességét, adja 
az ő erejét s az ő szeretetét a te szívedbe, egész lényedbe, hogy ezt a 
szolgálatot betölthesd. Mi úgy vagyunk —- csángó tájszólással kife
jezve magam —, mint a kisebb testvér a nagyobb testvér felé. Mi 
figyelemmel nézünk reátok és várunk tőletek, mint ahogy vár a 
kisebb testvér a nagyobb testvértől. Várunk. Lelkileg támogatást, 
útmutatást, teológiai szempontot, hiszen ti többen vagytok. Ne von
játok meg ezt tőlünk. Amikor és amilyen formában lehetséges, adjátok 
nékünk. Mi szeretettel vagyunk és leszünk felétek. És szeretettel 
várjuk a ti segítő készségeteket. Isten adjon néked erőt, egészséget a 
Te szolgálatodnak a betöltéséhez, hogy végezhesd azt az Isten dicső
ségére, anyaszentegyházunk hasznára és az egyetemes belső és külső 
békességnek az elmélyítésére és megerősödésére. Isten legyen veled 
és segítsen Téged ezen az úton.

Andrej Vantula, a varsói evangélikus teológiai akadémia 
professzorának üdvözlő beszéde:

Mélyen tisztelt Püspök Űr! Már olyan sok jókívánságot mondtak 
el, hogy nem könnyű nékem valami újat mondani. Ezért egészen 
rövidre kell fognom. Én ide Magyarországra egy békekonferenciára 
jöttem. Mi Debrecenben azt tanácskoztuk meg, hogy mi keresztyén 
lelkészek hogyan segíthetünk a békéért. Ez a munka az Önök egy
házában is tovább folyik a jövőben. Ebben az összefüggésben két 
kívánságot szeretnék kifejezni. Az egyik: fogjunk össze, mi keresztyé
nek is, hogy együttmunkálkodásunk valóban elősegítse a világbékét. 
Legyen sikeres az Önök egyházának ilyen irányú szolgálata is. A má
sik: az Ön püspöksége legyen jó szolgálat egyházában, hazájában, hogy 
az Ön aktivitása a világban való békéhez is hozzásegítsen. Mélyüljenek 
el a mi egyházaink közötti kapcsolatok egyre jobban.
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Az egyezmény történelmi és teológiai 
velejárói

December hó 14-én lesz pontosan 10 esztendeje annak, hogy 
magyarországi evangélikus egyházunk és az akkori magyar köz
társaság megkötötte azt az Egyezményt, amely hivatva volt az 
állam és egyház közötti viszony „mindkét részről óhajtott" békes- 
séges és helyes rendezését megvalósítani. Állami tényezők, s egy
házunk vezetősége azóta is ismételten hangsúlyozzák, s most is, 
én is hangsúlyozom, hogy az E g y e z m é n y  m a  is é r v é n y b e n  va n . 
Neki megfelelően kell államunknak és egyházunknak minden kö
zös kérdését megoldani. Illetve: egyházunknak a maga életét és 
munkáját államunkban ennek az Egyezménynek megfelelően kell 
folytatnia. Miután ilyen nagy a jelentősége az Egyezménynek, 
majdnem olyan formán emlegetjük, mint Hitvallási Iratainkat. És 
valóban, az Egyezmény lassanként úgy hat reánk, mint valami 
történelmi dokumentum, amelyre hivatkozunk, de amelynek in
kább a szelleme, mint a szó szerinti tartalma az értékes. Különben 
is mi, mostani egyházi vezető emberek már szinte a második 
nemzedéknek számítunk azokhoz képest, akik tíz évvel ezelőtt az 
Egyezményt zsinatunk képviseletében megkötötték. De második 
nemzedék vagyunk több értelemben is. Először annyiban, hogy 
államunk akkor még csupán köztársaság volt, most meg népköz- 
társaság. Az egyetemes elnökség akkor Turóczy Zoltán püspökből 
és dr. Mády Zoltán egyetemes felügyelőhelyettesből állott. Az 
állam kormánya nevében az akkori vallás- és közoktatásügyi mi
niszter írta alá az Egyezményt. Ma pedig népköztársaságunk ré
széről az egyházi ügyeket a Művelődésügyi Minisztérium Egyház
ügyi Hivatala intézi.

Abból, hogy mi úgyszólván második nemzedék vagyunk, kö
vetkezik, hogy nekünk szinte meg kell magyarázni olyan dolgo
kat az Egyezmény megértéséhez, amik akkor magától értetődőnek 
számítottak, főleg egyházi részről. Egészen különös ma nekünk 
mindjárt az, hogy az akkori egyházi vezetőség olyasféleképpen 
kötötte meg ezt a megállapodást, mint hogyha az akkori vezető 
egyházi emberek nem tartották volna magukat az akkori magyar 
köztársaság állampolgárainak, hanem mintha valami külön állam
nak a képviselőiként lettek volna kénytelenek megegyezni az ak
kori magyar kormánnyal. Az egész Egyezmény erősen hasonlít 
azokra a konkordátumokra, amelyeket — ha jól tudom — Napó
leontól fogva a Vatikán kötött különféle államokkal. Ha ez ért
hető a külön egyházi állammal rendelkező Vatikánnál, furcsán hat 
akkor, amikor magyar evangélikus állampolgárok állapodnak meg 
így a saját államukkal. Ezen a ponton érdemes kissé mélyebben 
lehatolni abba a történelmi talajba, amelyből következett az 
Egyezmény konkordátumszerű jellege.
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I .

Nézzük először az akkori egyházpolitikai felfogást, amely 
nemcsak az 1948-as vezetőséget jellemezte, hanem szinte általános 
volt egyházunkban. Ez az egyházpolitikai felfogás egyik sajátos 
változata volt a nagykonstantinuszi egyházpolitikának úgy, aho
gyan az a lutheránus többségű európai államokban kiformálódott, 
s ahogyan az a katolikus többségű Habsburg-Magyarországon le
hetséges volt.

Mi jellemezte ezt az egyházpolitikát?
Mindenekelőtt az, hogy az államot csak mint „keresztyén 

állam”-ot ismerte. Ha ez a „keresztyén állam” katolikus állam 
volt is, ha a Habsburgok és a jezsuiták kegyetlenségével, szívtelen
ségével üldözte és irtotta is az evangélikusakat, ez az egyházpoli
tika a királyban mégis nemcsak keresztyén, hanem apostoli ki
rályt tisztelt, a „szent koroná”-ról istentiszteleti énekeinkben is 
nemzeti büszkeséggel zengedezett. Mindezt betetőzte a Horthy- 
korszak keresztény-keresztyén Magyarországa az aranyvonaton 
szállított „szent” jobbal, úgyhogy még csak vita tárgyát sem al
kothatta, miszerint Magyarország „keresztyén állam” . Ezzel szo
rosan összetartozott, hogy még a legkisebb falusi gyülekezet lel
késze is igénybe vehette az áUamhatalom, sőt karhatalom segít
ségét. Kötelező volt a vallástanítás, kötelező volt az egyházi adó
fizetés, s az állam gondoskodott arról, hogy az ifjúság részt ve
gyen a vallástanításon, s a nép fizesse az egyházi adót. A katolikus 
hierarchia az uralkodó osztály egyik részlege volt, s ha ezt a pro
testáns vezető egyházi emberekről nem is lehetett minden további 
nélkül elmondani, mégis úgy volt, hogy evangélikus egyházunkban 
a néhány evangélikus báró, de a nagybirtokosság is szinte döntő 
szerepet játszott, s az sem volt problematikus, hogy egyházunk 
vezető férfiai, néhány püspök is, tagjai voltak a főrendi háznak, 
illetve felsőháznak. Mindez kézzelfoghatóan mutatja és jól szem
lélteti, hogy a felszabadulás előtt evangélikus egyházunk „keresz
tyén állam”-bain tudta magát még akkor is, hogyha az ország túl
nyomó többsége katolikus és másvallású is volt.

Ez a felszabadulás előtti egyházpolitikai szemlélet nem szűnt 
meg akkor sem, amikor a régi, még középkori alapokon nyugvó 
Magyarország a második világháború következtében és végén tö
kéletesen összeomlott. Annál a vallásszabadságnál fogva, amelyet 
a Magyarországot a fasizmustól felszabadító hadseregek biztosítot
tak, lehetséges volt a királyság és a vele kapcsolatos keresztény
keresztyén Magyarország megszűnése után is egyházunkban, külö
nösen annak vezetőségében a „keresztyén állami egyházpolitika” 
egy ideig való fenntartása. 1948-ban még nagyjában ez az egy
házpolitikai felfogás uralkodott egyházunkban. Az állam már köz
társaság volt. Az egyházak, az addig uralkodó római katolikus 
egyház is, elvesztették vezető szerepüket, latifundiumaikat stb. a
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földreform következtében. Nem igényelhették állami közegek se
gítségét egyházi adó behajtásánál stb. Ügy néztek tehát új álla
munkra, mint valami ellenséges hatalomra, amelyhez a jó keresz
tyéneknek semmi közük, sőt amellyel harcba kell szállni azzal a 
céllal, hogy mielőbb visszaálljon a „keresztyén Magyarország” , 
így az, amit a felszabadulás előtti időben az egész magyar állam 
jelentett: a „ k e r e s z t y é n  M a g y a r o r sz á g ”  b e leszo ru lt  az eg yh á za k b a . 
Innen érthető, hogy akkori államunk is, de mindenesetre az akkori 
egyházi vezetőség is úgy érezte, hogy itt id e g e n  te s te k  állnak egy
mással szemben, s mindkettő kölcsönös érdeke kívánja, hogy ren
dezzék vitás kérdéseiket és békében éljenek egymás mellett. Erre 
mutat az Egyezmény bekezdésének a néhány szép kifejezése a 
mindkét részről óhajtott békességes és helyes rendezésről. Az ál
lamnak mindenesetre komoly érdekei fűződtek ehhez a békés 
koegzisztenciához. A szocializmus építésének célkitűzései minden 
erő latbavetósét igényelték, s erőpocsékolásnak tűnt volna fel 
bármilyen „kultúrharc” .

Az akkori állami és egyházi tényezők erőfeszítéseit az Egyez
mény létrejöttéért ma is nagyon pozitíve értékeljük. Aki azonban 
tudta, hogy micsoda egyházpolitikai tradíció után következett be 
az Egyezmény megkötése, az tisztában lehetett azzal is, hogy a 
na gyk onstam tinuszi keresztyén állam fogalma hovatovább tartha
tatlan lesz. A magykonstantinuszi egyházfogalom persze nem múlt 
ki rögtön és még ma is vannak, akik nem tudnak szabadulni 
tőle. Ezeknek a képviselői az ellenforradalom idején, de közvet
lenül azelőtt és azután is éppen az Egyezményre hivatkozva pró
báltak szembehelyezkedni szocialista népköztársaságunk rendjével. 
Államunk viszont szemükre vetette, hogy ők nem tartják be az 
Egyezményt. Vannak, akik előtt ma sem érthető, hogy nem tudtak 
huzamosabb ideig békében egymás mellett élni az ellenforradalmi 
egyházi vezetőség főemberei és a forradalmi munkás-paraszt kor
mány képviselői, holott mindkét fél hangoztatta, hogy az Egyez
mény alapján áll. A magyarázat az, hogy az ellenforradalmi egy
házi vezetőség a megszűnt keresztyén Magyarország kategóriáiban 
gondolkodott továbbra is, s így magyarázta az Egyezményt is, 
holott a mai evangélikus embernek, mint szocialista népköztársa
ságunk állampolgárának a szemével kell olvasnia és értenie az 
Egyezményt. De úgy is mondhatjuk, hogy nekünk, mint hivő 
evangélikus embereknek, s szocialista népköztársaságunk állam
polgárainak, akkor lehet eligazodnunk a szocialista társadalmi rend
ben, ha e g y s z e r ű e n  b ib lia i a la p ok ra  h e ly e z k e d ü n k  az állam és az 
egyház viszonyát, de különösen az állam mivoltát, feladatát, ha
táskörét és határait tekintve. így értjük igazán az Egyezményt is, 
illetve annak „szellemét” , jelentőségét.
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II.

Az Egyezménynek tulajdoníthatjuk főként, hogy ma egyhá
zunk sokkal közelebb van államunkhoz a maga egészében, mint, 
1948 végén volt. Ennek a közeledésnek a lényegét abban hatá
rozhatjuk meg, hogy az evangélikus hivő és lelkész egyre termé
szetesebbnek találja, hogy mint egyházi ember is a szocialista 
népköztársaság állampolgára. Tehát hogy evangélikus mivolta és 
állampolgársága között konfliktus nincs és nem lehet. Ebben sokat 
haladtunk előre, de még jobban kiküszöbölődnek az itt-ott elő
forduló belső és külső konfliktusok, ha teológiailag nem a nagy- 
konstantinuszi-ókori-középkori, hanem a b ib lia i fe l fo g á s t  ismer
jük meg és valljuk. H o g y a n  n ézi az Ú jte s ta m e n tu m  az á lla m ot?

Azzal a homályos és szektás, a Jelenések egyes szimbolikus 
kifejezéseire támaszkodó felfogással ellentétben, mely szerint az 
állam nem más, mint „a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki nevez
tetik ördögnek és a Sátánnak” (Jel. 12, 9), vagy pedig „a tengerből 
jövő hétfejű vadállat” (Jel. 13, 1), végül „Babilon, a veres fene
vadon ülő nő” (Jel. 17, 3), az Űjtestamentom világos tanítása az, 
hogy ,,n in c sen  h a ta lm a ssá g, h a n em  csak  Is te n tő l , és amely hatal
masságok vannak, az Istentől rendeltették” , úgyhogy az álla m  az 
Is te n  szolgá ja  az e m b e r  ja vá ra  (Rm. 13, 1—4. skk.). Mindez nagyon 
határozottan ráépült Krisztus Urunk kijelentéseire. Például arra, 
amit az adópénzzel kapcsolatban mondott: „Adjátok meg azért, 
ami a császáré a császárnak. . Máté 22, 21. Vagy pedig arra, 
amit Pilátusnak mondott: „ S e m m i h a ta lm a d  s e m  v o ln a  ra jia m , ha 
fe lü lr ő l n e m  a d a tott v o ln a  n é k e d . . . ”  Jn. 19, 11. a.

Ez az újtestamentomi államszemlélet még határozottabbá válik 
ott, ahol komolyan veszik egyrészt Isten uralmának („országának”) 
az evangéliumát. Másrészt Krisztus megváltói művének az egész 
történelemre és teremtettségre kiható erejét és következményeit. 
Végül azt, hogy Ö a Mennyei Atya jobbján ül, él ós uralkodik, 
miután neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 
28, 18). Ide sorolhatjuk Máté 25, 31—48-ot is, ahol nemcsak az 
nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus megítél m in d e n  embert, hanem 
hogy m in d e n  embernél Ö  dönti el, engedelmes volt-e Teremtőjé
nek, vagy sem.

Mit jelent ez a bibliai álláspont az öröklött nagykonstantinuszi 
„keresztyén államszemlélet”-hez képest?

1. Nem lehet különbséget tenni n e k ü n k  vagy bármely egyház
nak jók és rosszak, üdvözölök és elkárhozók között. Erre Krisztus 
Urunk figyelmeztet a konkolyról szóló példázatában is (Mit. 13, 
25—40).

2. Nem lehet a határvonalat az államban és az államok között 
sem meghúzni úgy, hogy itt Isten az úr, o tt  nem, mert a Megváltó 
Krisztusban, és mint Teremtő is, Isten mindeneknek Atyja, aki
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mindenek felett uralkodik, aki minden gyermekét szereti. Jézus 
szavai: „Napját felhozza mind a jókra, mind a gonoszokra, esőt 
ád mind az igazaknak, mind a hamisaiknak” (Mt. 5, 45), s aki 
m in d e n t és  m in d e n k it  az Ö  ö r ö k  te r v é n e k  e s z k ö z é v é  é s  v é g r e h a j
tó já v á  te h e t  a n élk ü l is, h o g y  az ille tő  m a ga  e zze l tisztá ba n  len n e .

3. Mindig számolni kell azzal, hogy sokan vannak a hivata
losak, de k e v e s e n  a v á la sz to tta k  (Mt. 20, 16), tehát, hogy az egyház 
igazi népe kisebbség, mint ahogyan a sóból is aránylag kevés 
van az ételiben.

4. A  k e r e s z ty é n e k n e k  n e m -k e r e s z t y é n  tö b b s é g b e n  k ell éln i. ,,A 
hit nem mindenkié” (2. Tessz. 3, 2). Ez felel meg a valóságos 
helyzetnek, aminthogy ez lett volna a helyes keresztyén és egyházi 
életmód a felszabadulás előtt is.

Ennek a bibliai államszemléletnek a hitében és birtokában 
lehetetlenség úgy nézni az egyház embereinek az államra, mintha 
az idegen test, vagy egyenesen ellenséges valóság lenne. Ellenben 
az a természetes, hogy az egyház emberei, vezetői is mint állam
polgárok azonosítják magukat hazájukkal s egyházi ügyeik rende
zésében éppúgy érvényesül hazaszeretetük, .mint a haza építésében 
és állampolgári kötelességeik teljesítésében érvényesül egyházsze- 
retetük, különösen mint erkölcsi erőforrás. Erre adtak példát az 
ótestamentomi próféták, de maga Jézus Krisztus is (Lk. 19, 41; 
Mt. 15, 24). A legkülönösebb lenne, ha az egyház vezetőemberei 
ellenségesen görbe szemmel néznének államunk vezetőembereire 
azért, mert pl. nem egyházunk hívei. Ez keresztyén alapon is 
helytelen lenne, hiszen „Isten szolgái ők” a mi javunkra. És az 
sem zavarhat magatartásunkban, hogy ők ezt nem tudják, nem 
hiszik és nem is akarják tudni és hinni, mert „más világnézeti 
alapon” állnak. Hiszen mi meg a saját hitünk alapján látunk.

Jómagam még nem voltam tagja az egyházi elnökségnek, amely 
1948 decemberében az állammal megkötötte az Egyezményt. Mégis 
a fővárosban járván láthattam, hogy akkori vezető egyházi embe
reink mennyire tele voltak idegességgel és zsinatunk is milyen 
nehezen szánta rá magát arra, hogy az Egyezményt megköti 
és elfogadja. Azóta kiderült, hogy pár héttel előbb egyházunk egyik 
vezetőemberén keresztül üzent M in d s z e n ty  a református egyház 
akkori elnökségénék, hogy semmiképpen ne írják alá az Egyez
ményt. Az akkori egyházi vezetőség tekintélyes része kataszrófá- 
nak, tragédiának tartotta az Egyezmény megkötését. Egyházunk 
végső romlásáról suttogtak. Ma már egészen nyilvánvaló lehet 
mindenki előtt, hogy ennek a nagy izgalomnak, „lelkiismereti 
konfliktus”nak a tulajdonképpeni oka az a p olitik a i álláspont volt, 
amely semmiképp sem akarta és akarja a szocialista társadalmi 
rendet. Nem pedig h itb eli ok.
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III.

Már az Egyezmény megkötésének idején is jelentkeztek irnitt- 
amott egyházunkban olyanok, akik a régi egyházi vezetéstől egy
házunk jövőjét féltették, másfelől nem tudták elviselni, hogy egy
házunk s egyáltalán a keresztyémség a politikai reakció eszköze 
legyen az új társadalmi renddel szemben. Sok mindent nem láttak 
még ők sem tisztán. Nem volt egységes a felfogásuk abban sem, 
hogy mát kell tenni egyházunkért és mint egyháznak az új tár
sadalmi rendért. Kezdettől fogva ellenszenvesek voltak az öröklött 
egyházi vezetőség előtt. Belföldön és külföldön egyaránt igyekez
tek erkölcsileg lehetetlenné tenni őket. Ezzel az eljárásukkal nem 
egy lelkészt és az egyház dolgaival törődő világi embert is sikerült 
megfélemlíteniük, la ssa n k én t azonban m é g is  k ia lak u lt e g y  haladó  
e g y h á z i tá b or , mely merte vállalni mérges ellenséges támadások 
között a felelősséget azért az egyházpolitikáért, amely új álla
munkban és új társadalmi rendünkben nem ellenséges hatalmat 
látott, hanem a Történelem Urának eszközét, bűnösök büntetésére 
és egy igazságosabb társadalmi, gazdasági és világrend felépítésére. 
Egészen 1956 őszéig, az ellenforradalomig erősödött, öntudatosodott 
ez a haladó réteg. Az ellenforradalom s az utána következő hó
napok csak határozottabbakká tették őket. Nőtt a tábor jelentősen 
azon a réven is, hogy az ellenforradalom sokakat kiábrándított abból 
a képtelen egyházpolitikából, amelynek (hosszú történelmi tradíciói 
vannak ugyan, de semmilyen bibliai alapja. Az ellenforradalmi 
kártevés nagy volt egyházunkban is. Az Egyezmény tízéves jubi
leumán azonban annyira rendbejiöttünk, hogy meggyőződésem sze
rint a magyarországi evangélikus egyház lelkészi karának, népé
nek, vezetőségének az egyházpolitikai felfogása és magatartása 
most egységesebb, mint valaha. Nagyon ígéretes a mai egyházi 
vezetőségnek az a felfogása, hogy nem akar klikket, nem akarja 
a lelkészi kar megosztását, hanem a személyválogatást nem ismerő 
testvéri közösség, a fraternitás elve vezeti egyházkormányzó mun
kájában, — amit viszont a lelkészi kar többsége is szívből helyesel. 
Ebből a szempontból is elmondhatjuk, hogy az Egyezmény tízéves 
jubileuma korszakot zár le, a kibontakozásnak és az öntudatoso
dásnak a sokszor súlyos harcokkal terhes korszakát.

IV.

Evangélikus egyházunknak a lényegéhez tartozik, hogy hit 
alapján, hit céljából szemléli a lét dolgait. Az Egyezmény tízéves 
jubileuma erre figyelmeztet és kötelez bennünket. Az imént, amint 
az államot szemügyre vettük, hit és bizalom alapján cselekedtünk, 
ahogyan ezt lutheri hitvallásaink kívánják. A  bizalom és a haza- 
szeretet a helyes magatartás szocialista népköztársaságunk felé a 
j ö v ő t  illetően is. Az Egyezmény lehetővé teszi, hogy a felmerülő
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vitás kérdéseket állandó közös bizottság tárgyalja meg és tisz
tázza. Konkrété ez ma azt jeleníti, hogy egyházunk elnöksége és 
az Egyházügyi Hivatal vezetősége állandó kapcsolatban van egy
mással, szükség esetén azonban külön e célra összeállított bizott
ságok tárgyalják a felmerülő kérdéseket. Így történt ez 1957 őszén 
és 1958 januárjában is. Ezek a kérdések az élet valóságos és dina
mikus természetéből folynak. Előre ember nem láthatja őket és 
különösen nem láthatta őket egyházunk és államunk vezetősége 
az Egyezmény megkötésekor, tíz évvel ezelőtt. V is z o n y u n k  az 
á lla m h oz  i ly e n fo r m á n  n e m  sta tik u s, h a n e m  d ia lek tik u s . Ahogyan 
új meg új problémák és feladatok bukkannak fel, úgy tárgyalja 
meg azokat egyházunk vezetősége és államunk erre hivatott szerve, 
az Egyházügyi Hivatal. Ugyanilyen tárgyalások és megbeszélések 
során tisztázódnak helyi kérdések a helyi egyházi és állami szer
vek között is. Az életnek, az együttélésnek és együttmunkálko- 
dásnak az emberi jó viszonya jellemezheti így kapcsolatunkat 
egyházunk és államunk között. Mi ennek a közös alapja? Mi 
teszi ezt lehetségessé? Röviden szólva a k ö z ö s  haza fe le lő s  s z e r e te te ,  
az e m b e r is é g  k ö z ö s  n a g y  fe la d a ta i irá n t é r z e t t  á lta lán os erk ölcsi  
fe le lő s s é g . Idetartozik már történetileg is a h á b orú  e lle n  é s  a b é 
k é é r t  fo ly ta to tt  k ö z ö s  k ü z d e le m , s annak velejárói. De idetartozik 
az is, hogy n é p ü n k  a n ya g i, s z e lle m i é s  erk ö lcsi jó lé té t  é s  é le tsz ín 
v o n a lá t e g y h á z u n k  le lk é sz i kara is ig y e k sz ik  tő le  t e lh e tő é n  fo k o z n i. 
A kölcsönös bizalom erősödése, s a jó viszony mélyülése ezen a 
téren is és egyébként is még nagyobb reményekre jogosít. Hadd 
emlékezzünk meg itt arról, hogy amidőn 1958-ra és 1959-re egy
házunk az Egyezményben előírt államsegélynek tulajdonképpen a 
kétszeresét kapta és kapja, kormányunk ezt azzal indokolja, hogy 
egyházunk és államunk jó viszonyából következően történt ez a 
komoly segítség. Szabad arra gondolnunk, keresztyén hittel és em
beri bizalommal, hogy amikor szocialista államunkban népünk 
életszínvonala állandóan emelkedik, a jövőben egyházunk is anyagi 
gondok nélkül fogja tudni végezni feladatát.

V.

Már egészen átment az egyházi köztudatba, hogy az Egyez
ménynek elsősorban a sz e lle m e  a fontos. Mit értsünk Egyezmé
nyünk szellemén?

Gondoljunk arra, hogy 1948-ban államunk kormányzatát mi
lyen okok indították az egyházunkkal való békés együttélés ren
dezésére. Államunk a szocialista haza építésébe fogott. Az volt a 
fő feladat, hogy az építés minél gyorsabban és zavartalanul foly- 
lyék. Minden egyházi kultúrharc akadályozta volna a békés építő 
munkát. Ezért vezette őszinte szándék akkori kormányunkat egy
házunkkal, s általában az egyházakkal való megállapodásra. Rö
viden: a felelős hazaszeretet lelke az Egyezmény szelleme. Hisszük,
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hogy egyházunk vezetőségét is ez a hazaszeretet, vagyis ez a szel
lem vezette az Egyezmény megkötésénél. Számunkra ma minden
esetre az E g y e z m é n y  sz e lle m e  e z t  a fe le lő s  h a z a sze r e te te i je le n ti ,  
mely nemcsak hogy nem idegen keresztyén hitünktől, hanem benne 
gyökerezik és belőle táplálkozik. Ebben a hazaszeretetben tudunk 
találkozni más polgártársainkkal, akik szintén népünk javát akar
ják, szebb jövőjén és biztos békéjén munkálkodnak.

Az Egyezmény megkötése óta eltelt tíz esztendő alatt sokait 
mélyült és öntudatosodott egyházunk lelkészi karának és népének 
hazaszeretete. Az Egyezménynek ilyenformán beszélhetünk a p ed a 
gógia i, nevelői hatásáról is. Ez a hatás teológiai szempontból is 
jelentős. Gondolkodásra serkentett, teológiai elmélyedésre és vizs
gálódásra buzdított, s ezen a réven is közelebb vitte lelkészi ka
runkat, s egyáltalán egyházunkat a néphez és az élet valóságához. 
Az Egyezmény szelleme vezette rá lelkészi karunkat a helyes 
értelemben vett p olitik a i gondolkodásra és munkára is.

A Horthy-érában nemegyszer lehetett hallani egyházi vezető
emberektől, hogy a politika „piszkos dolog” . Valaki ezt hasonlattal 
úgy illusztrálta, hogy a politika olyan, mint a kéményseprő mes
tersége: minél magasabbra emelkedik a politikus, illetve a ké
ményseprő, annál piszkosabb lesz. A humor kedvéért megjegyzem, 
hogy az az egyházi férfiú, aki ezt a hasonlatot szerette hangoz
tatni, akkoriban maga is igen határozott (jobboldali) politikai állás- 
foglalást képviselt és propagált. A politizálásnak ez a lemiinősítő 
jellemzése s a vele kapcsolatos ellentmondásos magatartás jelent
kezett egész akkori magyar politikai és társadalmi életünkben. A 
népnek és az alsó papságnak elrettentő színben ecsetelték a poli
tizálás veszedelmeit a vezető rétegek, ők maguk azonban annál 
inkább politizáltak.

Az Egyezmény megkötése óta egyházunk lelkészei fokozott 
mértékben foglalkoznak közügyekkel. Akkor, amikor egész hazánk
ban a korábban elnyomott nép kezdte megismerni a politika tit
kait, amikor lassacskán megértette, hogy az, amit korábban úgy 
mondtak, hogy azon változtatni nem lehet, mert azt fenn a m a 
g a sb a n  intézik, tulajdonképpen nem jelent mást, mint azt, hogy 
az u ra lk o d ó  tá rsa d a lm i o sztá ly  in téz i, lassacskán lelkészi karunk 
is rálépett a politikai gondolkodás és felelősségvállalás útjára. Tisz
tázódott az is, hogy a háború nem természetfölötti lények műve, 
hanem emberek csinálják, éspedig nagyon is átlátszó, önző üzleti 
érdekből. Egy darabig volt bizonyos mondhatnánk teológiai ellen
állás a lelkészi karban ennek a tapasztalati történeti igazságnak 
az elsajátítása felé, hovatovább azonban utat tört a világosság. 
Ilyenformán többé nem volt akadálya annak, hogy éppen jo b b  
teo lóg ia i tá jék ozód á sa  alap ján  küzdjön lelkészi karunk és egyhá
zunk a háború ellen és a békéért.
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V I.

Az Egyezmény szelleméből következett az is, hogy le lk észt  
k a ru n k  n a g y o b b  m é r té k b e n  fo r d u lt  d o lg o zó  n é p ü n k  fe lé , m in t k o 
rá bba n . Sajnos, nemcsak az egyház legmagasabb vezetésében ját
szott döntő szerepet az uralkodó osztály előzőleg, hanem lényegileg 
valamennyi gyülekezetünkben, egyházmegyéinkben, kerületünkben 
is ez volt a helyzet. Mintha nemcsak a politikát mondták volna 
piszkos dolognak, hanem legalábbis gondolatban a fizikai munkát 
és a fizikai munkást se tartották volna tisztának ahhoz, hogy az 
egyház vezetésében, presbitériumaiban helyet kapjon. Bizonyos 
plátói idealizmus érvényesül még ma is a volt középosztály sok 
tagjában a szellemi és a fizikai munka értékelésére nézve. Pedig 
nyilvánvaló, hogy a legszebb gondolat sem ér semmit, ha az élet
tapasztalati, anyagi valóságába nem viszik bele munkás kezek. 
Ebben a vonatkozásban még ma is alapos nevelésre van szüksége 
népünknek, egyházunk népének is. Fontos keresztyén erkölcsi ta
nítási feladatként jelentkezett Így lelkészi karunk előtt a m u n k a  
helyes értékelése is.

Egyáltalán a v a lósá g  megismerése, jó irányban való átalakítása  
új világunk fontos követelménye. Ott, ahol a sa jtó  célja sokáig az 
volt, hogy az emberek, a tömegek, a nép figyelmét e lte r e l je  arról, 
ami az uralkodó osztályt közelről érdekli, ami üzlet, amin ke
resni lehet, nehéz az embereket rászoktatni és ránevelni arra, hogy 
az élet valóságával szívesen foglalkozzanak. Egész világi sajtónk 
ma azért különbözik radikálisan a nyugati kapitalista sajtótól, 
mert munkáról, munkacélokról, munkatervekről, munkaeredmé
nyekről, munkásokról stb. szól elsősorban. A nyugati sajtónak 
nem érdeke, hogy erről szó legyen, s ezért foglalkoztatja olvasóit 
„szenzációkkal” : gyilkosságokkal, szerelmi botrányokkal, bűnügyek
kel stb. Egyházi sajtónkban úgy jelentkezett ez a probléma, hogy 
egyházi lapjainkban sokan azt keresték, ami politikai lapjainkban 
n in cs benne. Tehát a valóság elől való menekülés eszközét próbál
ták megtalálni benne. Az egyházi élet egyéb területein is fennállt 
ez a lehetőség, s mint kísértés, fennáll most is. Lassan-lassan utat 
tör azonban lelkészi karunkban, teológiánkban, egyházi köz- 
gondolkodásunkban is az a felfogás, hogy örömest foglalkozzunk 
az élet valóságával, és annak minél emberségesebb, igazságosabb 
és szebb kiformálásában találjuk meg boldogságunkat. A valóság 
felé forduló egyházi és teológiai munka egészen új perspektívát 
tár a jövőben lelkészeink és egész egyházunk elé. Mindehhez azon
ban szükséges, hogy teológiai szempontból sok kérdést tisztázzunk, 
s megfelelő módon végezzük a le lk é s z n e v e lé s t  é s  lelkészi karunk 
továbbképzését is *

Az Egyezmény és annak szelleme befolyásolta teológiai és 
lelkésznevelő munkánkat is, A felelős és aktív hazaszeretet lel-
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készi karunk és professzoraink figyelmét az élet valósága, népünk 
feladatai és munkája felé fordította. Egyre világosaíbbá lett, hogy 
mi az teológiai munkánkban ami életidegen, ami az élő 'hitet nem 
táplálja, s ami inkább ballasztot és felesleges időtékozlást jelent, 
mintsem segítséget egyházi munkánkban, és mi az, amiből élet, 
erő és segítség származik. Észre kellett vennünk, hogy a külföldi, 
nyugati és északi evangélikus egyházak teológiái számunkra ko
moly segítséget nem nyújthatnak. M i csa k  Is te n  ig é jé b ő l  é s  e g y 
m á stó l ta n u lh a tu n k , az „egymás” fogalmába vonva a többi szo
cialista országban élő evangélikusokat is, továbbá a hazai többi 
protestáns egyházat, mindenekelőtt a reeformátusokat. A külföldi 
hittestvérek ezen, a téren mindössze abban segíthettek volna, hogy 
nem nehezítik 'akadékoskodásaikkal és elfogult politikai kritiká
jukkal fáradozásainkat. A  görög és germán idealizmustól, valamint 
a valóságtól menekülő egyoldalú történelmi teologizálástól egy
aránt szabaddá kellett teológiánkat, egyházunkat, lelkészi karun
kat, lelkésznevelésünket tenni. Ebben különösképpen is nagy sze
repe volt, illetve lett volna teológiai fakultásunk, később akadé
miánk tanári karának. Ezeknek a tanároknak egy részét körülbelül 
úgy örököltük a múltból, mint a régi egyházi vezetőséget. Miután 
az aktív lelkészi kar tekintélyes részét ők vezették be a teo
lógia rejtelmeibe, tisztelet vette -őket körül későbben is. Azt is 
lehetett 'gondolni, 'hogy mint Okos, művelt egyházi emberek fel
ismerik új feladataikat, s ennek megfelelően végzik munkájukat. 
Ez részben így is volt, részben nem volt így. Az ellenforradalom 
tapasztalatai döbbentették rá egyházunk vezetőségét arra, hogy a 
teológiai murikéval és a lelkészneveléssel többet kell törődni, s azt. 
jobban kell segíteni, hogy az Egyezmény szellemében végezhesse 
munkáját.

Teológiánk tanári karának, de egész lelkészi karunknak is 
további vizsgálódásokra, tudományos munkára van szüksége ah
hoz, hogy Isten .igéjét jobban értsük és szolgálatunkat hűségeseb
ben és megfelelőbben végezhessük. Új feladatként kerül elénk az 
atomkorszakban az általános erkölcsi felelősség az egész emberi
ségért, s magáért az egész Földért, a Glóbuszért, az Ofcumenéért, 
ugyanúgy a háború és béke kérdése, továbbá a pozitív erkölcsi 
magatartás népünk élete irányában, valamint a munlkaerkölcs, stb. 
tekintetében. Mindennek .végső alapjaként jobban kell látnunk az 
evangéüumi-lutheri (hit és bizalom isteni ajándékát, mint legfőbb 
értékünket.

Az új lelkésznemzedékkel, de különösen Teológiai Akadémiánk 
hallgatóival szeretettel, de határozottan és idejében meg kell ér
tetni, hogy teológiai akadémiai tanulmányai és a .lelkészi pálya 
nem lehet senki számára sem búvóhely a szocializmus elől, hanem 
már itt mindenkinek szemébe kell nézni jövendő hivatása egyik fő 
kérdésével: pozitíve viszonyul-e a szocializmus lényegéhez és cél
kitűzéseihez.
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VII.

Amit előbb külföldi hittestvéreinkről mondottunk, szükségessé 
teszi, hogy a k ü lfö ld i e v a n g é lik u so k h o z  és  e g y h á z i v ilá g s z e r v e z e 
t e k h e z  való viszonyulásunkat az Egyezmény szellemének meg
felelően szemügyre vegyük. A tíz év, amióta az Egyezményt meg
kötöttük, szinte állandó (harcban telt el velük. A kapitalista világ
ban élő hittestvéreink, illetve egyházaik vezetőemberei éppen azt 
nem akarták tudomásul venni, amit Egyezményünk szellemének 
tartunk, szocialista hazánk szeretetét. Mintha a kapitalista orszá
gok közelebb lehetnének keresztyén szívünkhöz! Az elmúlt tíz 
év alatt nyugatról szinte (mindvégig ellenállásra próbálták rávenni 
egyházunkat. Ugyanakkor népköztársaságunk létezését, s benne 
egyházaink szervezetét, sőt meglétét éppúgy le akarták tagadni, 
mint ma az amerikaiak a Kínai (Népköztársaságot. Ilyen tapasz
talatok miatt érlelődött meg bennünk az az elv, hogy mi nem 
tartjuk feltétlenül szükségesnek a velük való kapcsolatot, noha 
természetesen szeretnénk, s ami tőlünk telik, azt még is tesszük 
ennek érdekében. Se hazánkat, se egyházunkat nem hagyjuk azon
ban tőlük becsmérelni. — Még megjegyzem, hogy ez évi n y h o r g i  
tapasztalataim alapján alapos a reménységem, hogy a nyugati és 
északi evangélikus (egyházakkal, s az egyházi világszervezetekkel 
mégiscsak sikerülni fog egészségesebb, keresztyénibb, testvéribb 
kapcsolatot kiépíteni. — Nagy élménye az elmúlt tíz esztendőnek 
az a szívélyes jó viszony, amely egyházunk és a baráti országok 
evangélikus egyházai között alakult ki (Csehszlovákia, Lengyelor
szág, Románia, Szovjetunió, Kína), s ami igen nagy reménységekre 
jogosít. A jövőben főleg külföldi barátain kk a l igyekezünk kapcso
latainkat ápolni és mélyíteni.

VIII.

A haza nem csupán evangélikus hittestvéreinket foglalja ma
gában, hanem népköztársaságunk valamennyi állampolgárát. Haza
szeretetünkből következik, de közös történelmi múltunk tapaszta
latai is arra bírnak, hogy m a g ya ro rszá g i p ro tes tá n s , m in d e n e k e lő tt  
r e fo r m á tu s  te s tv é r e in k k e l  a  sz o r o s  k a p csola t k ié p íté sé t  é s  fe n n ta r 
tását feltétlenül szükségesnek tartsuk. Ez is az Egyezmény szel
leméből következik. A M a g y a r  Ö k u m e n ik u s  T an á cs keretén belül 
ennek a testvériségnek a megvalósulása irányában az elmúlt tíz 
év alatt sok örvendetes_ dolog történt, s a teológiai téren is folyó 
együttműködés egyházainkat komolyan gazdagította.

IX.

Ennyi és ilyen sok jó  hatása, következménye és áldása volt 
és van az Egyezménynek egyházi életünk egész területén. Mind-
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ezért s mivel az Egyezmény és a benne inaugurált, majd valóban 
megkötött állami vallásügyi törvények, főleg Alkotmányunk ide
vonatkozó részletei valóban beváltak egyházunk és államunk jó 
viszonyának a biztosítása céljából, az 1948. december 14-én meg
kötött. Egyezményt m a is az á lla m u n k h o z  v a ló  v is z o n y u n k  a la p v ető  
o k m á n yá n a k  te k in tjü k , s jövendő egyházi életünket és munkánkat 
az Egyezmény szellemében kívánjuk folytatni. Egyezményünk, s 
annak szelleme a biztosítéka annak, hogy szocialista államunkban 
egyházunk szolgálatát jól és áldással végezheti.

Két világkorszakot kapcsol össze ez az Egyezmény, mint aho
gyan a mai ember is átmenet a történelem úgynevezett legújabb 
korából az atomkorszakba. Ebben a korszakban mintha többet 
kellene dolgoznunk és mintha sakkal gyorsabban telne az idő, 
minit korábban. Ellenségeink sem tagadhatják, hogy az elmúlt' tíz 
évben sokat dolgoztunk. A tíz év pedig úgy elszállt, mint a hajnali 
álom. Amikor ennek tudatában adok hálát Istennek az Egyezmény 
tízéves fordulóján, két bibliai hely jut az eszembe:

Az egyik bibliai hely a 90. Zsoltárból való: „És legyen az 
Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mirajtunk, és a mi kezünk
nek munkáját tedd állandóvá nekünk, és a mi kezünknek munkáját 
tedd állandóvá!” (17. vers).

A másik bibliai hely Jézus Krisztus szava Máté evangéliumá
nak a legvégéről: „ . . .  és ímé én tiveletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig” (Máté 28, 20).

Átmeneti korszakban, világtörténelmi korszakok határterüle
tein élünk, s új világkorszak megalapozásával és felépítésével va
gyunk elfoglalva. Ez az új korszak láthatóan a szocializmus győ
zelmét (hozza magával. Ha ez pár évvel ezelőtt bizonytalan dolog
nak is látszhatott, ma már aligha lehet kétséges a szocializmus 
napról napra való erősödése, a régi társadalmi rendszer fölötti 
fölényének növekedése láttán. Mi, mai magyar evangélikusok, már 
ebben az új szocialista korszakban halljuk az igét, Isten igéjét, 
Krisztus Urunk szavát. Jólesik, hogy halljuk. Mert szeretnénk, ha 
a mai haladó emberiség kezemunkája állandót alkotna, s nem 
pusztítaná el az atomvilágháború tüzes vihara azt, ami olyan 
nagy erővel bontakozik ki a ásókat szenvedett emberiség előtt és 
magyar hazánkban is: a szocializmus világa. És jólesik hallanunk 
azért is, mert tudjuk, hisszük és valljuk, hogy hivő szívünk szá
mára az örökkévaló Logosz, Isten szent igéje, Jézus Krisztus nem
csak a letűnt történelmi korszakok titka, csodája, ereje és Ura 
volt, hanem az lesz és az marad az új korszakban, az atom és a 
szocializmus korszakában is. Hitünk szerint: „Őtőle, őáltala és őreá 
nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm. 
11, 36).

D . dr. V e t ő  L a jos
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Prágátó l Debrecenig
A M a g y a r o r sz á g i E v a n g é lik u s  E g y h á z e g y e t e m  T anácsa B u d a 

p e s te n , 1958. o k tó b e r  2 9 -é n  ta r to tt ü lé sé n  dr. P á l fy  M ik ló s  teol. 
a k a d ém ia i d ék á n  is m e r te t te  a P rá ga i K e r e s z t y é n  B é k e k o n fe r e n c ia  
e lő k é s z ítő  m u n k á la ta it é s  ja v a so lta , h o g y  a T an á cs a k o n fe r en c ia  
E lő k é s z ítő  B izo ttsá g á n a k  D e b r e c e n  f . é v i  o k tó b e r  31 — n o v e m b e r  
2 -ik i ü lé sé h e z  in té z z e n  ü z e n e te t  a z  a lá bbi tá jék o z ta tá s  a la p já n :

I. A Prágai Keresztyén Békekonferencia létrejötte. A  csehszlovákiai 
evangéliomi egyházak ökumenikus tanács 1957. december 3—5. napjain 
ülést tartott Modrában -Harc a termonukleáris fegyverek ellen és az egy
ház feladata” összefoglaló témának megbeszélésére. Ezen a megbeszélé
sen elhatározta, hogy a háború és béke kérdésének a megtárgyalására és 
minden jószándék mozgósításiára egyházi világgyűlést készít elő, hogy 
azon az uná sancta ecclesia eseményeként egymás hitén épülve meg
keressük és megtaláljuk a mostani fenyegetett világhelyzetben egymás 
kezét és szívét és az abból kivezető utat az egész emberiség javára.

A tervezett világgyűlést előkészítő megbeszélésre előkészítő konfe
renciát hívtak egybe Prágába 1958. május 31—június :2. napjaira, amelyen 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát dr. Bartha Tibor refor
mátus püspök, dr. Czeglédy István református teológiai dékán, dr. Pá- 
kczdy László református teológiai professzor, dr. Pálfy Miklós evan
gélikus teológiai akadémiai dékán és D. dr. Vető Lajos evangélikus püs
pök képviselték. A küldöttség 10 pontból álló javaslatot és dr. Pálfy Mik
lós tanulmányát bocsátotta a konferencia rendelkezésére, nagy mérték
ben elősegítve ezzel a Prágai Konferencia sikerét.

A Prágai Előkészítő Konferencia elhatározta, hogy Prágai Keresz
tyén Békekonferencia néven tovább dolgozik a keresztyén világgyűlés elő
készítésén. Munkájának folytatására 4 tagú Munkabizottságot választott, 
amelynek magyar részről tagja D. dr. Vető Lajos evangélikus püspök és 
20 tagú Előkészítő Bizottságot szervezett, amelynek magyar részről dr. 
Bartha Tibor református püspök, dr. Pálfy Miklós evangélikus teológiai 
akadémiai dékán és D. dr. Vető Lajos evangélikus püspök a tagjai. A 
Munkabizottság f. év július 13-án tartotta első ülését Berlinben s azon 
elhatározta, hogy az Előkészítő Bizottságot ez év őszére összehívja. Ez 
az Előkészítő Bizottság óktóber 31.—november 2. napjain tartia ülését 
Debrecenben.

II. A Prágai Keresztyén Békekonferencia eddigi eredményei.
1. A Prágai Keresztyén Békekonferencia teológiai és egyházi szem

pontból egyaránt új kezdetet elindító megmozdulás. Először fordult elő a 
második világháború óta, hogy a béke és háború, az ember egyéni életét 
és minden alkotását pusztulással fenyegető nukleáris és - tömegpusztító 
fegyverek, előállítása, a velük való kísérletezések és esetleges alkalma
zásuk kérdésében keresztyén egyházak és személyek, evangélikusok és 
reformátusok, baptisták és ortodox keresztyének, teológiai tudósok és 
egyházi vezető férfiak keletről és nyugatról külön konferenciát tartottak.

Ezen a konferencián testvéri egyetértésben kimondták, — a világ 
keresztyén gyülekezeteihez, az egyházi világszervezetekhez, valamint a
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Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Anglia kormányához in
tézett üzeneteikben pedig megírták —, hogy bármiféle tömegpusztító 
fegyvernek nemcsak az alkalmazását, hanem már az előállítását és ki
próbálását is nem csak általában teológiai, hanem  K risztus evangéliom a  
alapján elítélik és elvetik. „Ezért minden játék az atomháború gondolatá
val és az ilyen háború előkészítése lázadás Isten ellen és vétkezés az 
emberek ellen, akikért Jézus Krisztus meghalt és feltámadott.” (A PKB. 
üzenetéből.) A keresztyénségnek nincs ma ideje és lehetősége arra. hogy 
mérlegeljen és fontolgasson ebben a kérdésben. Végső sorban arról van 
szó, hogy komolyan veszi-e az evangéliomot vagy sem? Engedelmes
kedik-e Jézus Krisztusnak vagy sem?

2. A Prágai Konferencia azonban nem elégedett meg ennek a teoló
giai tételnek megfogalmazásával. Világos és konkrét útmutatást ad — 
felekezetekre való tekintet nélkül! — a keresztyén embernek és a világ
nak a tettek re  vonatkozólag is. Ezek: a népek megbékélése egymással, 
a cselekvést megbénító félelem kiküszöbölése, a bizalmatlanság légköré
nek megszüntetése, egymás meghallgatása, megértése és tiszteletben tar
tása, testvéri egymásra találás és közös lépések, a békesség evangélio- 
mának hirdetése és megpéldázása az egyházban és a világban.

3. Világos határozatokat hozott a Prágai Keresztyén Békekonferencia 
a politikai m agatartás és tettek  tekintetében is. Nem a hit döntései ezek, 
hanem a politikai felelősség alól magát kivonni nem tudó keresztyén 
ember tettei. De éppen ezért legitim lépések: „Annak a halálos veszély
nek láttára, ami az emberiséget fenyegeti, tegyünk meg mindent s erre 
kérjük kormányainkat is, hogy a feszültség megszüntetése érdekében lé
tesüljön atommentes övezet, az atomkísérleteket szüntessék be, a tömeg- 
pusztító eszközöket ítéljék el és semmisítsék meg, a világ kérdéseinek 
megoldása érdekében pedig a legmagasabb szinten tárgyaljanak egy
mással az államférfiak.”

III. A  Prágai K eresz tyén  B ékekon feren cia  további m unkáját m egh a
tározó egyházi és világpolitikai h elyzet. A  Prágai Keresztyén Békekon
ferencia eredményei ma már mindenütt ismertek és nagy mértékben se
gítenek ébren tartani a keresztyén emberek és az egész világ lelkiismere
tét. Az eddigi eredmények azonban arra köteleznek bennünket, hogy a 
Prágában fölvetett vagy az azóta aktuálissá vált kérdéseket még alapo
sabban és tettekre indítóbban oldjuk meg és kitűzött céljainkat mielőbb 
megvalósítsuk. Döntően meghatározza további lépéseinket és munkánkat 
a hivatalos egyházi grémiumok reagálása a Prágai Keresztyén Békekon
ferencia eredményeire és üzeneteire, a keresztyén hívek imádsága és szí
vós harca a békéért keleten és nyugaton, valamint a jelenlegi és várható 
világpolitikai helyzet.

1. E gyházi szem pon tból elmondhatjuk, hogy a világ keresztyénsége és 
az egyházi grémiumok erőssn felfigyeltek a Prágai Konferenciára. Míg 
azonban a keresztyén embereket megerősítette a konferencia határozott 
magatartása és békeharcunknak újabb lendületet adott, addig az egy
házi grémiumok nyugaton továbbra is nemcsak ködösítenek a háború és 
béke s főleg a tömegpusztító fegyverek 'kérdésében, hanem messze el
maradnak a New-Haven-i és Minneapolis-i 1957-es határozataiktól is. 
Az ez. év augusztusában megszületett Nyborg-i határozat sem őszintének, 
sem előbbrevivőnek nem mondható: EVT nyugati politikai megkötöttségét 
tükrözi, csak taktikájában óvatosabb. Másrészt az EVT tekintélyével 
egyre nagyobb nyomást igyekszik gyakorolni teológiailag is, a tagegyhá
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zakra s nem aktivitásra, hanem tétlenségre serkenti őket a háború és 
béke kérdésében. Az EVT teológiai és politikai álláspontját támogatják az 
Egyesült Német Lutheránus Egyház, az Evangélikus Világszövetség vezető 
körei, valamint egyes, eresen a Vatikán felé sodródó egyházi személyek 
is (pl. Asmussen és köre).

De hálát adunk Istennek azért, hogy ezzel szemben egyre tisztábban 
és céltudatosabban bontakozik ki nemcsak keleten, hanem nyugaton is az 
egyházért és világért felelősséget hordozó személyek és lelkészi közössé
gek magatartása, teológiai hangja és határozott fellépése az atomteoló
gusokkal szemben.

2. A világpolitika színterén a közel- és távol-keleti fegyvercsörtetós 
nagy katasztrófák komor fellegeit borítja a két világháborúban megrok
kant és az igazi béke után sóvárgó emberiség egére. A  hidegháború job
ban dühöng, mint valaha, sőt ma már dúl az egyházi világszervezetekben 
is és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az általunk annyira kívánatosnak 
tartott és féltve őrzött egyházi egység is kárt szenved miatta és szaka
dáshoz vezethet.

IV. Az Egyetemes Egyháztanács üzenete a Prágai Keresztyén Béke
konferencia Előkészítő Bizottságához. A fenti tények világosságában bon
takozik ki előttünk a Prágai Keresztyén Békekonferencia Előkészítő Bi
zottsága debreceni ülésének az igazi értelme és jelentősége. Az elérhető 
eredményeket is csak így tudjuk majd értékelni. Ezért testvéri üdvözle
tünket küldjük az Előkészítő Bizottság tagjainak, megköszönjük eddig 
végzett értékes munkájukat, szolgálatukat és hűségüket az una sancta 
ecclesia Urához és arra kérjük őket, hogy a debreceni ülésen tartsák 
szem előtt alábbi üzenetünket.

1. Krisztus tanúi nem a halál, hanem az élet hírnökei a világban.
Az evangélikus keresztyén ember az államra is úgy tekint és úgy ismeri 
el azt, mint az Isten kegyelmének, világfenntartó irgalmasságának eszkö
zét az emberi élet megtartására. Az állam feladata, hogy biztosítsa az 
emberek és népek békés együttélését, garantálja a békét, a világ meg
maradását. A tömegpusztító fegyverek azonban mindennek az ellenkező
jét hordozzák magukban és ezért visszájára fordítják az állam, a poli
tika, a katonaság, az. egész világi felsőbbség isteni rendeltetését a világ
ban. .

Hitünk szerint ez a világ az Isten világa. Ennek a világnak Isten az 
Ura és fenntartó, gondviselő Atyja. Ezért a keresztyén ember hite alap
ján akkor hordoz felelősséget az államért és annak magatartásáért az 
atomkérdésben, ha igehirdetésében a hit bátorságával, az abból fakadó 
szeretettel és konkrét példamutatásával mindig figyelmezteti az állam- 
hatalom hordozóit az élet megőrzésére, segít az abból adódó feladatok 
teljesítésében és visszatartja őket az erőszak alkalmazásától, még ha egy
oldalúan történik is az. A lemondás az atomfegyverről nem erkölcsi fe
lelőtlenség, hanem minden etika végső mértéke: Istent magát, mint a 
teremtés Urát, veszi komolyan.

2. A keresztyén ember és az egyház küldetésének ez a látása, a hi
degháborús feszültség erősödése, a háborús veszély növekedése, az atom
kísérletek lázas folytatása cselekvésre ösztökélnek bennünket. Az idő sür
get és tetteket követel. Aktivizálni kell a keresztyén közvéleményt. 
Minden keresztyén egyházat, lelkészeket és laikusokat, a gyülekezetek 
tagjait mozgósítanunk kell az emberi életet fenyegető veszedelem elhárí
tására.
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Jó kezdő lépésnek tartjuk a Hirosima-napnak, mint az aktív bűn
bánat napjának a megtartását minden augusztus 6-án, mert mindén 
keresztyén aktivitásnak elindítója a 'bűnbánatira elhangzó isteni meg
bocsátó ige és mert a bűnbánatban egymással szolidáris keresztyénség 
tud csak igazi közösséget vállalni a teremtett világ és az egész embe
riség sorsával is. Csak így remélhetjük egyúttal azt is, hogy a végső 
eél, a keresztyén világgyűlés útjából egy akadályt elhárítottunk, egy
másra talál az egész keresztyénség az emberélet megtartásának és meg
mentésének szent akarásában.

3. Addig is mindent el kell követnünk, hogy az egészséges szellem, 
a közös lélek és egyetakarás kialakítását veszélyeztető tényezőket ki
kapcsoljuk és fölfedjük. Ilyen akadály ma kétségtelenül az egyházi 
világszervezeteikben is teret nyert hidegháború. A  mii egyházunk is szín
terévé vált 1956-ban ennek az egyházi hidegháborúnak, amely keresz
tyén' aktivitásunkban hosszú ideig megbénított bennünket. Az egyházi 
hidegháború zászlóvivői ezután is mindent elkövetnek majd, hogy hol 
itt, hol ott vegyenek szállást és verjenek éket nemcsak kelet és nyugat 
közé, hanem az egyházak közé keleten és a keresztyén közösségek 
közé nyugaton, esetleg éppen az „offene Walt” jelszavával. A keresz
tyén éberség és a testvéri intő szó éppen ezért mindig helyénvaló a 
keresztyén egység megteremtése, megtartása és erősítése érdekében.

'  4. Azt is világosan látnunk kell, hogy az emberiség s (benne a 
keresztyénség új világkor szakba lépett. Ebben, az új világkorszakban, a 
keresztyén egyházak új feladatok előtt állanak s főként a keresztyén 
erkölcstan új megfogalmazására kényszerülnek. Csak az a teolóigia nem 
hagyja cserben az új világkorszakba lépett emberiséget, amely hitből 
tájékozódik az élet és világ kérdéseiben és azokat a saját problé
májukkal érti ési érteti meg. Nemcsak a tömegpusztító fegyverek, hanem 
az ezzel kapcsolatos új viliágkorszak kérdéseiben ás status confessiomis 
ténye előtt áll a keresztyénség. Ezért fontosnak tartjuk egy nemzetközi 
távlatban mozgó keresztyén etosznak a kidolgozását. Vogel Henrik 
professzornak a Prágai Keresztyén Békekonferencián előadott és el
fogadott 60 tétele igen alkalmas alapiratnak tekinthető ennek a mun
kának a megkezdéséhez és javasoljuk, hogy az Előkészítő Konferencia 
küldjön ki szakbizottságot a nemzetközi etosznak a kidolgozására. 
Nagyban segítené1 ennek * megléte a különböző teológiai álláspontok 
konfrontálását és a keresztyén világgyűlés kellékeinek megteremtését.

5. A Prágai Keresztyén Békekonferencia eddig végzett munkáját 
helyeseljük, jónak, fontosnak és olyannak tartjuk, ami nagy jövőre 
hivatott és igen nagy lehetőséget rejt magában. Ezért az egyháztanács 
örül annak, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház kezdettől fogva 
mint egyház csatlakozott a Prágai Keresztyén Békekonferenciához és 
kimondja, hogy a jövőben is hivatalosan kíván részt venni munkájá
ban és képviselői az egyházat képviselik.

Úgy látjuk azonban, hogy fokozatosan és egyre céltudatosabban 
szélesíteni kell azt a bázist, amelyre támaszkodva a Prágai Keresztyén 
Békekonferencia a továbbiakban dolgozni akar. Az első lépés az le
hetne, hogy a népi demokráciák egyházai hivatalosan, mint egyházak, 
csatlakoznának a prágai mozgalomhoz. Ezzel párhuzamosan kívánatos
nak tartanánk, hogy az eddigieken kívül más egyházak, csoportok és 
egyházi személyek kapcsoltassanak és kapcsolódjanak bele a munkába. 
Gondolunk itt elsősorban az ázsiai és afrikai egyházákra, valamint 
Kanada, Franciaország és a skandináv országok többkevesebb velünk 
szolidáris keresztyén személyiségeire.
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Fokozatosan és testvéri módon rendezni kell kapcsolatait és viszo
nyát a többi egyházi grémiumokkal, de nem rossz komprossziumok 
árán. Az EVT-nak és más egyfházi grémiumoknak is csak úgy és akkor 
tudunk tagjai lenni, ha azok megmaradnak a keresztyén testvéri egy
értelműség talaján, illetve ezt szervezetükben és munkájukban meg
teremtik. Ha szervezeti felépítésükben és munkájuk tartalmának és 
irányvonalának meghatározásában mielőbb és egyre fontosabb szerep
körben a keleti országok vezető teológusai és egyházi férfiai is helyet 
kapnak.

Reméljük azt is, hogy az Összeurópai Konferencia is meg fogja 
találni az európai protestáns keresztyénség érdekeit szolgáló helyes 
utat a kezdeti ingadozások és rossz befolyások után. Ebben az esetben 
nagy segítség tesz majd a Prágai Keresztyén Békekonferencia céljai
nak a kimunkálása és elérése szempontjából.

6. Végül kérjük az Előkészítő Bizottság tagjait, hogy határozataikat 
a  k eresztyén  hit bátorságával, szuverénításával és az isteni Ígéretekre  
tám aszkodó rem én ységb en  hozzák m eg. Nagy és kritikus időkben, vál
ságos és döntést igénylő történelmi pillanatokban mindig helye van 
a hit rizikójának is.

Mi pedig evangélikus gyülekezeteink miniden tagjával együtt imád
kozunk a debreceni konferencia tagjaiért, hogy minden szavukban és 
cselekedetükben az élő Isten színe előtt tudják magukat. Határozatai
kat áldja meg gazdagon az Űr, aki ezt mondja híveinek: „Bizony van 
jövője a békesség emberének!” (Zs. 37,37.).

A  debrecen i tanácskozás anyagából

A  debreceni tanácskozások egyik legfontosabb eredménye az az 
elhatározás, hogy augusztus hatodikát, a H irosim a ellen  in tézett ször
n yű  atom tám adás napját, eg ye tem es k eresztyén  bűnbánati nappá kell 
nyilvánítani. Nem lehet elfelejteni azt a tényt, hogy az emberiség az 
atomkorszakba egy olyan tömegpusztítás elkövetésével lépett, amelyet 
— fájdalom — keresztyén emberek hajtottak végre a japán nép ellen. 
A Keresztyén Békekonferencia kétségkívül helyesen járt el, amikor 
az atomfegyverkezés elleni küzdelemben —- a hit szabályai szerint — 
a m eg  n em  bánt és jó v á  n em  tett bűn h elye : H irosim a f elé fordítja  
az eg yetem es egyház figyelm ét.

Elhatározta a Keresztyén Békekonferencia állandó bizottsága, hogy 
a bűnbánati nap megtartása érdekében felhívással fordul valamennyi 
keresztyén egyházhoz. Javaslatot tesz a megemlékezés formájáról is. 
Kéri, hogy augusztus hatodiká n reggel n yolc  órakor, am ikor a bom bát 
ledobták, a világ m inden  tem plom ában szólaljanak m eg  a harangok. 
Minden templomban és imaházban tartsanak bűnbánati istentisztele
teket azért a bűnért, amelyet keresztyén emberek Hirosimában elkezd
tek, s amelyet a nukleáris kísérletekkel, az atomfegyverkezéssel és 
a hidegháborúval még mindig folytatnak. A gyülekezetek fejezzék ki 
határozottan békeakaratukat és ítéljenek el szóban és írásban minden
fajta háborút, elsősorban az atomháborút. Kérjék fel kormányaikat: 
tegyenek meg mindent a béke megóvása és a háború elkerülése érde
kében.

A bűnbánati istentisztelet céljára liturgiát és im atervet is dolgo
zott ki a debreceni értekezlet. Ezeket minden egyháznak megküldik.

A konferencia által elfogadott felhívás így hangzik:
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„Az emberiségnek az atomkorszakba való belépését mindörökre 
megbélyegzi Hirosima irtózatos sorsa. Majdnem háromszázezer japán 
felebarátunk halála olyan kiáltást jelent az egész emberiség lelkiisme
retéhez, amely elől nem dughatjuk be a fülünket. Az emberiség élete 
ma nagyobb veszélyben van, mint valaha. A kiáltás különösen nekünk 
szól, akiknek feladatunk, hogy az élet Igéjéről bizonyságot tegyünk. 
Hirosima számunkra, keresztyének számára, nem maradhat a történe
lem epizódja, hanem a bűnbánatra való maradandó felhívásnak kell 
azt tekintenünk. Ami Hirosimában mindnyájunk szeme előtt történt, 
annak a bűnnek a gyökeréből sarjadt, amely mindnyájunk bűne. Hiro
sima áldozatkész és öntudatos harcra való felhívást jelent minden 
kísérlettel szemben, amely által ma is felelőtlenül játszanak a termo
nukleáris fegyverek felhasználásának gondolatával.

Tudatában vagyunk annak, hogy a szakemberek egybehangzó ítélete 
szerint a magfegyverek használata ma beláthatatlan következménnyel 
járna az egész emberiség jövőjére nézve. Bennünket, teológusokat, 
nemcsak azért érint ez a tény oly közelről, mert az egész emberiség 
élete és kultúrjavai forognak kockán. Mint keresztyének azt valljuk, 
hogy az atomfegyverek, általában a tömegpusztító fegyverek felhasz
nálása, vagy fel nem használása számunkra az élet és a halál kérdé
sét jelenti Isten színe előtt.

Mindenki, aki ebben az ügyben hallgat, bűnrészessé válik Hirosima 
még sokkal nagyobb arányú megismétlésében és bűne annál súlyosabb, 
mert nincs reá semmiféle mentség.

Ezért felhívással fordulunk mindenkihez, a közelvalókhoz és a távol
levőkhöz. A Hirosima ellen elkövetett atomtámadás fogjon össze mind
nyájunkat, hogy közös imádságban megváltjuk felelősségünket azért 
a rettenetes eseményért. Mindnyájan bűnösek vagyunk abban, hogy 
az ember fél az embertől, hogy az ember gyűlöli az embert, s az 
ember gyilkolja az embert. Megváltjuk azt a kötelességünket, hogy Isten 
ígéretei értelmében mindent megtegyünk: az atomenergia ne legyen 
az emberiség gyilkosává és zsarnokává, hanem szolgálja és segítse az 
emberiséget békességben.

»Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, 
hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad«  (János 9,41.)” — fejeződik be 
a felhívás.

Másik fontos határozata volt a debreceni tanácskozásoknak az egy
házak részvétele a hidegháború elleni küzdelemben. A kérdéssel fog
lalkozó munkabizottság megállapította, hogy az úgynevezett hidegháború 
nemcsak politikai, hanem teológiai probléma is. Az egyházak nem 
hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy évek óta mérgezi a 
hidegháború a nemzetek egymáshoz való viszonyát. Nem kíméli meg 
a hidegháború az egyházi élet legbelsőbb köreit sem; sőt a hidegháború 
propagandája nagy erővel igyekszik az egyházakat a maga szolgálatába 
állítani és a nemzetközi feszültség szítására felhasználni. Nem ritkán 
tapasztalható, hogy a békéltetés szolgálatára hivatott egyházak maguk 
is a meghasonlás, a viszálykodás eszközeivé válnak azok kezében, 
akik a hidegháborút előbb-utóbb forró háborúvá szeretnék változtatni.

A munkabizottság jelentése rámutat a veszélyre, hogy a hideg
háború egyre inkább eltorlaszolja a békés megegyezés útját a népek 
között. Amit a keresztyének hitvallásszerűen a véres háborúról el 
kell hogy mondjanak, általában a hidegháborúra is vonatkozik. Bizonyos 
vonatkozásban a hidegháború még súlyosabb ítélet alá esik, mint a
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már elkezdett véres háború. Isten és emberek előtt roppant felelősség 
terheli azokat, akik a hidegháborút kitervelik és végrehajtják.

A hidegháborúnak is az a lényege, hogy erőszakos eszközökkel 
kényszerítse akaratát az ellenfélre. A nemzetek békés együttélésének 
tagadása, a nemzetközi kérdések tárgyalások útján való megoldásának 
feladása — nem egyéb, mint a véres háború kezdete. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy ez a háború ma atomháború lenne. Ezért a hide- 
háború kérdését az atomháborúra vonatkozó teológiai szempontok és 
eredmények alapján kell az egyházaknak megítélniük.

A hidegháború módszerei közé tartozik a nemzetközi válságok soro
zatos felidézése. Az Egyesült Államok 1945-ig az atombomba kizáró
lagos birtokosa volt és az ő dolga lett volna elfogadható leszerelési 
javaslatokat előterjeszteni. Ehelyett egyes körei minden eszközzel 
kirobbantották a hidegháborút és a világot válságból válságba haj
szolták: 1950-ben a koreai krízis, 1953—54-ben az indokínai válság,
1956-ban az egyiptomi és a magyarországi válság, 1958-ban a közel- 
keleti válság felidézése voltak állomásai annak a politikának, amely 
saját bevallása szerint is a háborús — jól jegyezzük meg: atomháborús 
— szakadék szélére akarja táncoltatni a világot.

A hidegháború eszközei közé tartozik a fegyverkezés és a háborús 
fenyegetés, nemkülönben az ideológiai feszültségek kiélezése. A  világ
nézeti ellentétek állandó hangsúlyozása alkalmas arra, hogy az emberek 
figyelmét elterelje a nyugtalanság tulajdonképpeni okairól, a gyarmati 
népek helyzetéről, a leigázott nemzetek vagy kisebbségek panaszairól, 
a faji gyűlölködésről, stb.

Részletesen foglalkozik a bizottság jelentése a hidegháború egyik 
legveszedelmesebb eszközével: a hamis propagandával. Ez a propaganda 
rendszeresen meghamisítja a tényeket a célba vett népek és nemzetek 
életével kapcsolatban. Márpedig az egyházak tartoznak annak a Jézus 
Krisztusnak a nyomdokaiban járni, aki maga az igazság (János 14,6). 
Az egyházak tartoznak a maguk szolgálatát szüntelenül az igazság szol
gálatának felfogni. Sajnos, egyes egyházak és nemzetközi egyházi szer
vezetek ma ehelyett nem ritkán nyúlnak a hamis propaganda eszkö
zeihez, helytelenül felfogott önfenntartásuk érdekében. Az egyháznak 
sohasem szabad azért szólnia és beszélnie, mert félti önmagát. Az 
ateizmushoz vagy a kommunizmushoz való viszonyát sem szabhatja 
meg a félelem, hanem csakis Isten szeretete. „Meg kell követelnünk, 
hogy minden keresztyén ember, aki a kommunizmusról beszél vagy ír, 
mindenekelőtt értse meg a kommunizmust mozgató jó célokat. Az egy
ház a kommunistáknak és a kommunizmusnak is adósa az igazsággal. 
Máskülönben a saját szavahihetőségét teszi tönkre. Az egyházak tartoz
nak minden körülmények között a békéltetés evangéliumát hirdetni 
Isten és az ember viszonyában, és ebből kifolyólag az emberek egymás
közti viszonyában.”

A hidegháború propagandját szolgálja az a propaganda-apparátus 
is, amely a népek békevágyát el akarja takarni, meghamisítja a népek 
igazi szándékait, félremagyarázza a felemelkedés útján levő népek erő
feszítéseit; ugyanakkor ködösíti az atomfegyverkezés és a kísérleti 
robbantások roppant veszélyeit. A hidegháborús propaganda szolgála
tában áll minden hazugság, amely azt hirdeti, hogy a szocialista álla
mokban a keresztyénséget ki akarják irtani. A szocialista államokban 
élő egyházak az igazsághoz híven tesznek bizonyságot arról, hogy létü
ket semmi sem fenyegeti, sőt életük a belső megújhodás jeleit mutatja.
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Az igazi ellentét nem a keresztyénség és a szocializmus között van, 
hanem a szocializmus és a kapitalizmus között. Aki a keresztyénséget 
a kapitalizmussal vagy a gyarmatosítással azonosítja, tévtanítássá hami
sítja a keresztyénséget és ez gyakorlatilag veszélyesebb az egyházra 
nézve, mint az ateizmus. „A keresztesháború ideológiáját Isten a keresz
ten megítélte.”

A  dolgozat felsorolja az egyházak feladatait a hidegháború elleni 
küzdelemben. Tartoznak mindenekelőtt leleplezni a valótlan propagan
dát, s tartoznak támogatni minden pozitív javaslatot a kiengesztelődés 
érdekében. Tartoznak mindenekelőtt az egyházi világszervezetek lelki
ismeretéhez szólni, amelyeket egyre inkább fenyeget az öncélúság 
veszélye.

A  konferencia Hromádka professzor elnökletével bizottságot kül
dött ki, amely a hidegháború problémáival foglalkozik és javaslatokat 
terjeszt a Keresztyén Békekonferencia legközelebbi ülése elé. Ezt az 
ülést március közepére, Csehszlovákiába hívják össze. Meghívják erre 
erre a konferenciára azokat az egyházakat is, amelyek eddig nem csat
lakoztak a mozgalomhoz, meghívják továbbá azokat az egyházi cso
portokat, szövetségeket és mértékadó személyiségeket is, akik a moz
galom törekvéseihez közel állanak. A meghívás értelmében a meghívot
tak akár mint a konferenciához csatlakozott tagok, akár mint meg
figyelők vagy vendégek is részt vehetnek a tanácskozásokon. Neves 
atomfizikus és biológus tagja is lesz a konferenciának.

Az állandó bizottság az egyházi testületekkel és szervezetekkel való 
testvéri kapcsolatok alapján igyekszik kiszélesíteni a mozgalom alap
jait. A debreceni tanácskozások eredményei alapján tovább folyik a 
keresztyén világtalálkozónak az előkészítése, amely hivatva van az 
atomkérdésben Isten színe előtt felelős döntést hozni.

A Prágai Keresztyén Békekonferencia 
és a mi feladataink

A Prágai Keresztyén Békekonferenciának ma már bőséges irodalma 
van magyar nyelven is. Hivatkozom itt időrendben: Pálfy: „Harc 
a termonukleáris fegyverek ellen és az egyház feladata” c. tanulmá
nyára, Vogel 60 tételére (Lelkip. 5—6. sz.), az egyetemes presbitérium
nak a debreceni konferencia tagjaihoz intézett üzenetére (Lelkip. jelen 
számában) és azokra a közleményekre, amelyek az Evangélikus Élet 
hasábjain láttak napvilágot a konferencia Állandó Bizottságának deb
receni ülése alatt és után. A Prágai Keresztyén Békekonferencia 
eddigi munkájának, eredményeinek és célkitűzéseinek a megismerése, 
de sokkal inkább azoknak az aktív elősegítése egyik igen fontos teo- 
lógiai-lelkészi feladata a Lelkészi Munkaközösségeknek is. Nem két
séges, hogy a béke- és háború, főként az atomháború kérdésének a 
megvizsgálása mélyen keresztyén teológiai-egyházi feladat. Ezért nem 
lenne méltó egyházunkhoz és lelkészeinkhez, ha ezek a problémák 
csak egyeseket foglalkoztatnának — mintegy hivatalból — és sok 
lelkész csak a szimpatizáló vagy közömbös szemlélő .akarna maradni. 
A Lelkészi Munkaközösségek nagy része maga határozta el, hogy 
foglalkozni kíván ennek a jól indult és az egész világon nagy vissz
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hangra talált konferenciának a célkitűzéseivel. Nekem is az a meg
győződésem, hogy a Lelkész! Munkaközösségek üléseinek állandó prog
rampontja kell legyen a konferencia és különösen is ügyeljünk arra, 
hogy egész lelkipásztori munkánkat hassák át, mélyítsék el és konkre
tizálják a Prágai Keresztyén Békekonferencia által fölvetett kérdések. 
Szerény segítséget óhajtok csupán adni a munkaközösségeknek, amikor 
az eddigi eredményeket és feladatokat összefoglalom:

1. A Prágai Keresztyén Békekonferencia abból a rem én ységből  
született meg, hogy a tömegpusztító fegyverek kérdésében valami
képpen össze kell hívni egy olyan „öku m en iku s zsinatot” , keresztyén 
világgyűlést, ahol az egész keresztyénség egymásra találva oldaná 
meg korunknak ezt a kétségtelenül legégetőbb problémáját és a vele 
összefüggő nagy teológiai kérdéseket. Ennek a világzsinatnak a teo
lógiai és gyakorlati előkészítésére jött létre a konferencia 20 tagú 
Állandó Bizottsága, amely november első napjaiban tartotta ülését 
Debrecenben. Nem estünk valamiféle keresztyén rajongásba! Nem 
gondoljuk, hogy a remélt és tervezett világzsinat hamarosan össze tud 
ülni. Sőt jól tudjuk, hogy a szívek keménysége sokáig útját tudja 
még állni a megvalósításnak. Ezért arra kell összpontosítanunk min
den erőnket, hogy az odavezető utat megtisztítsuk, járhatóvá tegyük 
a magunk és mások számára.

a) Elsősorban teológiailag kell tisztán látnunk atekintetben , hogy  
Jézus K risztu s gyü lek ezete  és az atom m al fen yeg e tett  világ hogyan  
viszonylanak egym á sh oz?!

Ez a kérdés annál súlyosabb, mivel a technika korszakában hang
zik el. Amikor nemcsak a természeti erők technikai legyőzése és 
felhasználása halad előre rapid tempóban és itt állunk a világűr- 
korszak küszöbén, hanem maga az em ber  is átalakul, technizálódik. 
E z az ember rendezni kényszerül viszonyát maga magához és a világ
hoz. Ezt a megállapítást kiegészíti az a tény, hogy a konstantinuszi 
korszaknak (amikor keresztyén államról, kér. kultúráról, kér. erkölcsről, 
kér. jogról, kér. művészetről stb. lehetett beszélni), a vég ére  érkezett  
el a világ és Isten más, de bizonyára méltó szerepet szánt nekünk 
az új világkorszak és az ember kiformálásában. Ez teológiailag és 
magyarán azt jelenti, hogy búcsút kell mondanunk a tradícióknak, 
nagytakarítást kell végeznünk egész teológiánkban és újra kell gon
dolnunk sok mindent, amit atyáinktól örököltünk. E nnek az újra
gondolásnak akut területe m a a háború és béke kérdése.

Az ú j korszak, i'll. a konkrét történelmi pillanat arra kényszerít
het (sőt kényszerít is!) bennünket, hogy újra tájékozódjunk Isten igéje 
alapján és a keresztyén igazságot úgy fogalmazzuk meg, hogy az a 
ma emberének mondja és mutassa meg az emberi élet értelmét. (Itt 
kapcsolódik megállapításunkkal a keresztyén reménység, ill. eszchato- 
lógia kérdése, ahogyan ezt Vogel debreceni előadásában kifejtette. 
Ez az előadás rövidesen a nyilvánosság elé kerül.) A kér. igazság 
ugyanis, amire atyáink eljutottak s amire el kell jutnunk nekünk is, 
n em  elm élet (teória) a görög vagy akár az idealista fiolzófia értel
mében. Nem lebeg idők és korok fölött. Azért örök  igazság, mert 
n em  történietlen . Ezért nemcsak lehetséges, hanem egyenesen parancs 
és engedelmesség dolga, hogy az adott történelmi pillanatban újból 
és konkréten döntsünk Isten igéje szerint. Erre kényszerülünk a tö
megpusztító fegyverek gyártásának, felhalmozásának és az atofnháború 
leh etőségén ek  a korszakában.
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b) Így érkezünk el a keresztyén felelősség problémájához az atom
korszak tömegpusztító fegyvereinek láttára. Kiindulhatunk itt racio
nális érvekből: az atom olyan, mint a bumeráng, tehát öngyilkosság. 
Háborús felhasználása merő őrültség. Lehet morális érvekkel harcolni 
ellene és azt mondani, hogy bűntett, mert elpusztul vele minden 
emberi érték, az egész emberi kultúra s ezért a tömegpusztító fegy
verek alkalmazása, sőt .az előállítása is, merénylet a humanitás és 
minden emberi ellen. A kér. ember sem negligálhatja ezeket a racio
nális és morális érveket, mert ezeknek az érveknek a súlya abban 
az ontikus föltételben van, hogy az ember Isten teremtménye, életé 
Istentől van. Nem az a döntő itt, hogy ezt valaki tudja-e, felismeri-e, 
vallja-e vagy pedig tagadja!

c) A racionális és morális érvelés azonban nem hozza meg a végső 
és föltétien döntést. Főként nem tud megszabadulni az ideológiai, stb. 
függvényektől. Ezért a keresztyén embert egy másik síkon és egy 
másik nehezékkel is nyomja a felelősség: Mit szól hozzá Isten? Mit 
szól hozzá a Szentírás? A  keresztyén ember coram Deo hallja a fele
lősség kérdését és parancsát. Az evangéliom centrumából, Istennek a 
Jézus Krisztusban megbizonyított szeretetéből élve tudunk csak felelő
sek lenni a másik emberért és a világért.

2. A jelenlegi történelmi és világhelyzet megláttatja velünk azt is, 
hogy a háború előkészítésének leghatásosabb eszköze ma a hidegháború, 
amely, lényege szerint a legszorosabb kapcsolatban van a háborúval 
magával: a • „meleg”-háború a hidegháborúval kezdődik el. Megmér
gezi az emberek és népek kapcsolatát és azzal a veszéllyel jár, hogy 
a békés megegyezés minden lehetőségét megszünteti.

A hidegháború dolgozik a maga eszközeivel az egyházakban is. 
Ez az egyházi hidegháború azzal a veszéllyel fenyeget, hogy meg
bénul a keresztyén emberek aktivitása. Leszereli a jószándékokat és 
azt képviselő embereket és olyan kérdéseket csempész bele a keresz
tyének és egyházak tárgyalásaiba, amik nemcsak másodrendűek, vagy 
az egyház lényegétől idegenek, hanem veszélyeztetik az általunk any- 
nyira becsült egységet is.

Ezért lesz a 2. konferenciának egyik legfontosabb témája a hideg
háború okainak és motívumainak a feltárása azzal a célkitűzéssel, 
hogy megszüntessük, mert egyik legfőbb akadálya a keresztyén világ
zsinat megvalósulásának.

3. A debreceni konferenciának a határozatai között a legfontosabb, 
hogy felhívja a világ minden keresztyén egyházát a Hirosima-napnak, 
mint az aktív bűnbánat napjának a megtartására. Az atomkorszak 
küszöbén Hirosima sorsa az intő jel. Elsősorban nekünk, keresztyének
nek, akik az élet igéjét hirdetjük. A Hirosima-nappal kapcsolatos 
felhívás hamarosan megjelenik a sajtóban, hogy lelkészeink tanulmá
nyozhassák. Most csak ezeket a mondatokat írom ide: „Hirosima bom
bázásának az évfordulója egyesítsen bennünket és közös imádság
ban valljuk meg, hogy abban a borzalmas eseményben mi is vétkesek 
vagyunk. Mi mindnyájan bűnösök vagyunk abban, hogy az ember 
retteg az embertől, hogy az ember az embert gyűlöli és hogy az em
ber az embert megöli.”

4. Úgy gondolom, nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a háború 
és béke, tömegpusztító fegyverek előállítása és esetleges alkalmazása, 
stb. kérdések szorosan összefüggnek a nemzetközi etosz kidolgozásának 
a problémájával. Rendkívül nehéz és bonyolult probléma ez, de úgy 
látjuk, hogy ezt a kérdést mielőbb napirendre kell tűznünk. Debrecen-
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lsen elhatároztuk, hogy egy teológiai munkaközösség ennek a kérdés- 
nek a tanulmányozására irányítja figyelmét. Szerényen szeretném meg
pendíteni azt a gondolatot, hogy lelkészeink foglalkozzanak ezzel a 
kérdés-komplexummal a munkaközösségi üléseken, mert ezzel jó mun
kát tudnának végezni a Prágai Keresztyén Békekonferencia egész mun
kája szempontjából is.

5. Befejezésül ebben az összefüggésben is szeretném hangsúlyozni, 
hogy „ . . .  sem teológiailag, sem politikailag nincsen harmadik út. 
Vagy a régi, vagy az új világ, vagy a háború vagy a béke, vagy a 
jövő vagy a múlt mellett lehet csak döntenünk. Vagy a lelkek beszeny- 
nyezésétől sem visszariadó hidegháborút akarjuk, amely betört már az 
egyházakba is, vagy pedig egymás megtalálását és megértését a kereszt 
alatt és onnan együtt elindulva a „félelem korszakában” hittel legyőz
zük az emberekben a félelmet.” (Lelkip. 9. sz. 490. 1.)

Dr. Pálfy Miklós

Kar á c s o n y  a  művészetben
Ez történt az evangéliumok szerint, és ez lett számtalan karácsony

ról valló remekmű múzsája:
Császári parancs: írattassanak össze a föld lakói! És megindulnak 

az emberek, hogy ki-ki szülővárosába menjen. József, a názáreti ács 
és jegyese, Mária is útra kel. Betlehembe igyekeznek. A lassan kocogó 
szamár kettős terhet hord, Máriát s a világra készülő Gyermeket. Vég
szóra értek Betlehembe. Betelt az idő, az Isten érkezésének ideje. 
Az egyetlen üres jászol puha szalmája új vendéget ölelt körül, egy síró 
kis zsidó gyereket, Máriának, József jegyesének gyermekét. Az ökör 
meg a szamár csendben nézték jászlukat, amiből addig ettek. Kint elült 
a zaj, megállt az élet. Senki sem sejtette, mi történt abban az órában.

A császár büszke volt arra, hogy szavára megmozdult a löld népe. 
Valóban úgy látszott, ő az egyetlen úr a világon. József és Mária csüg
gedten nézték a tehetetlen kisdedet. Nagyon szerencsétlennek érezték 
magukat, hogy itt, a jószágok között kellett megszületni a gyereknek. 
Pedig e jászol kis Vendégének sorsa így lett milliárdok sorsa: embersors. 
Ez a jelentéktelen embersors, ez a nagy események között törpe kis 
dolog, ahogy Vendége lett ,a jószágok jászlának Betlehemben e Gyermek, 
ez lett a kegyelem legszebb prédikációja: Senkinek semmi része abban, 
hogy az Isten sorsunkat magára vette, hogy az Isten emberré lett. 
Az éjszaka csendjében egyszerűen jött az Isten és beleíeküdt a betle
hemi jászolba, mert régtől fogva így ígérte. Aki ide áll és innen néz. 
csodák egész sorát látja e jelentéktelen események mögül izzani: 
A világ ura, a császár, csak engedelmes szolga. Parancsa arra kell, hogy 
József és Mária, Názáretből Betlehembe menjen. Fárasztó útjuk pedig 
éppen akkor ér véget, Dávid városában, amikor betelt az idő, az Isten 
érkezésének ideje. A vendégfogadó ház udvara végén, a sziklaüreg előtt 
is csak azért áll még a romos fészer, hogy századokon át hirdesse: egy 
romokba dűlő világba jött, Aki új eget és új földet teremt. A jászol két 
jámbor barma, az ökör meg a szamár is azért áll ott, hogy Jéremiás régi 
prédikációját hirdesse (Jer. 1, 3.): „az ökör és a szamár ismeri az ő

615



gazdáját, de az én népem nem ismer engem”. Igen, nem ismert rá senki, 
nem sejtette senki, mi történt azon az éjjelen Betlehemben.

Ezen az éjszakán nem tudott az Isten kifogyni a kegyelemből. Senki 
sem tudja, mi történt? Hót induljanak el akkor az ég angyalseregei, 
a mindenség csillagmilliárdjai, vigyék a hírt Betlehem mezejére es 
messze keletre: „Ne féljetek, ma hirdetek néktek nagy örömet, mely 
az egész népnek öröme, mert megszületett nektek ma a Megtartó, aki 
az Ür Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nektek a jel: találtok egy 
kis gyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban”.

Így adott az Isten azon az éjjelen kegyelmet kegyelemre. Ki tudja, 
melyik volt nagyobb kegyelem: az-e, hogv az Isten emberként feküdt 
a barmok jászlában, vagy az-e, hogy titokzatos hívásával útnak indí
totta a zsidó pásztorokat s a pogány bölcseket, hogy megkeressék, meg
találják és imádják azt, Aki megkereste, megtalálta és ily nagy tisz
tességre méltatta őket. Mert megtalálták a pásztorok is, meg a bölcsek 
is ,a gyermeket úgy, ahogy az Isten ígérte nekik.

Amikor azután elindultak a jászol mellől, mind olyanná lettek, mint 
annak a láncnak első szeme, mellyel az ökröt meg a szamarat kötötték 
az Istent tartó jászolhoz. A tovább adott hír újabb emberláncszemet 
kapcsolt hozzájuk. Most, amikor erről írok s majd amikor ezt olvassák, 
ez a hír bekapcsol minket is abba a láncba. Századokon keresztül így 
volt. Pásztorok s .bölcsek után tanítványokat s mártírokat, festőket és 
szobrászokat, írókat és zenészeket, s ki tudja még, kit nem kapcsolt 
a karácsonyi hír e hosszú-hosszú emberláncba. Rég elhallgatott már 
sokuk elporladt ajkán a drága evangélium. Most mégis, ha szemünkkel 
is tudunk hallani, megszólal majd egy-sgy hang, hogy valljon a kegye
lem nagy csodájáról.

Tizenhárom század távolából dobog a vésőre hulló kalapács hangja. 
Szarkofágot farag egy ismeretlen mester a ravennai székesegyházban. 
Mire elkészül oldalán a dombormű, új hangok hallatszanak a kalapács 
hangja helyett. A Gyermekhez siető bölcsek léptei dobogják: Siessünk! 
Itt az Isten! Hódoljunk neki! Milyen különös, élő ember volt, akit 
a kőkoporsó magába zárt. Szava rég- elhallgatott. Holt kő volt a koporsó
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háromkirálya, s mégis ma él és beszél. A szemünkkel halljuk: nem 
félelmetes a halál sem, mert Megtartónk született, hódoljunk hát előtte. 
A sok koporsó közül, melyek ugyanígy adják tovább a karácsonyi hírt, 
ma már csak mintegy húszat ismerünk. Sémájukat IV—V. századi 
katakomba-freskókról veszik. Kezdeti egyszerűségük lassan az apokrifus 
iratok és egyéb legendák nyomán egyre több motívummal gazdagszik. 
Gazdagodhat is a karácsonyi evangélium képe, mert már nem csúfolják 
a Jézus születésnapját ünneplőket, mint Origenes és Arnobius idejében. 
Sőt, amióta Liberius pápa rendeletére 354. dsc. 25-én először ünnepel
ték hivatalosan és nyilvánosan karácsony ünnepét, azóta egyre nép
szerűbb és kedvesebb lett az egyház népének mindaz, ami vele kapcso
latos volt az evangéliumban. Honorius és Arcadius császárok 400-ban 
már megtiltották, hogy karácsony napján cirkuszi játékokat tartsanak 
a birodalomban. Azután gyorsan suhannak a századok, míg új hang 
szólal meg a hosszú emberláncból.

Sírkamrák falai, kőkoporsók domborművei fölé magasodó bazilikák 
falain egyre ragyogóbb színekben pompáznak a szebbnél szebb kará
csonyi mozaikok. Pietro Cavallini mester (1273—1330) mielőtt kartonra 
vetné Jézus születését, mégegyszer meghallgatja az evangéliumot és a 
szájról szájra adott legendákat s közben lelkében máris képpé rende
ződik a sok ezer színes kőlapocska. Sötét barlang nyílásában ott fekszik 
a Gyermek a jászolban. Anyja szülőágyon pihen. Két jószág csodálkozó 
meleg tekintettel simogatja őt. A barlang sötét, titkokat rejt, s félel
metes. Olyan, mint az a csoda, hogy az Isten emberré lett. De szikla
tetején felragyog az Isten csillagának világító fénye, megjelenik kül
dötte és a pásztoroknak adja Isten üzenetét; „Annutia vobis gaudium 
magnum”. ,,Hirdetek néktek nagy örömöt.” József még fáradtan szen
dereg, Mária a különös eseményen tűnődik. De a pásztor arcán már 
ott az Istentől kapott kettős kegyelemért a hálás öröm vonása. Kezével 
köszönetet int az égi követnek s lába máris indul a jászlas Isten felé.
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Már közel 800 éves (V—XIV. sz.-ig) ez a hang, amely hol mozaikon, 
hol freskón csendül fel. Egyszercsak az olasz föld festői Rieti völgyé
ben, egy karácsony éjjelén váratlan esemény történik, Assisi Ferenc 
egy sziklabarlang elé jászlat állít a gyönyörű erdős hegyoldalban. Ide 
megy gyülekezetével karácsony éjjelén s a fáklya-fényes szabad ég 
alatt beszél hozzájuk a betlehemi éjről. Beszédes a szokatlan környezet
ben megjelenített karácsonyi esemény nemcsak a gyülekezetben, hanem 
az egész nyugati művészetben mély nyomot hagyott. Giotto mesterrel 
az élen egyre többen lépnek önálló útra. Modelljük már nem a gondo
latban született legendák sémája, hanem az élő ember és az élő termé
szet. Barlang helyett a képbe illő fészer a karácsony szent helye. Előbb 
Mária, majd József is egyre aktívabb, természetesebb résztvevő a képe
ken. Mintha már mind sejtenék: a Gyermek az Isten Fia. Titokzatosság 
helyett a boldog öröm hirdetői majd száz évig a karácsony új képei.
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Imádjuk Öt, Aki a földre jött. Ez az a közös mondat, amit viszont 
minden reneszánsz képről hallhatunk. Martin Schongauer (1445—1491) 
is így vall, amikor „A pásztorok imádják a kisdedet” c. képét festi. 
Jézus a földön fekszik (majdnem minden képen így látjuk ezután). 
Oltalmat düledező kaliba nyújt neki. Derűs nappalon áhítatos arccal 
néz minden szem a kis Jézus felé. Már mindenki ismeri Öt, már vége 
a titokzatos és félelmetes karácsony éjnek.

Vidámodik a keresztyén élet, mert tisztul az evangélium a refor
mációban. A felszabadult ember legszebb karácsonyi örömhimnuszát, 
a színek „In dulci jubilo”-ját éppen az a Grünewald, (1470—1528) 
énekli kápráztató színeivel, aki ugyanazon az isenheimi oltárképen 
a legtragikusabb hangon beszél Isten ama Bárányáról, aki elveszi a 
világ bűneit. Itt az új világosság. Fogy a gonosz hatalma. Boldogság 
ragyog Márián s az öröm dala száll a mennyei kar hegedűhúrjairól. 
Eget és földet ölelt eggyé e gyermekben az Isten.

Alig száll el ez angyalsereg hegedűszava, új szívmelengető szóval 
beszél Coreggio (1494—1534): Karácsony éjjelén lett igazán szentté az 
anyaság, mert az Isten Fia megszentelte. És szentté lesz mindaz, 
akire az Ö fénye világít, aki Őhozzá megy. (Lásd címlap.)

A sok szóra váró láncszem közül csak még egyet hallgassunk 
meg. O még él. Szóval nem szokott a karácsonyi hírről beszélni, de 
ecsetjével ő is vallott arról, hogyan látta testté lenni ma az Igét. Bán- 
falvának szánta Ruzicskay György, a szarvasi gyülekezetből szárma
zott testvérünk azt a képét, mellyel hirdeti, az Isten nem csak egyszer 
jött a világra. Az a kettős kegyelem, amit azon az éjjelen adott, 
itt van, keze most is felénk nyújtja a Megtartóul adott gyermekei és 
a hozzámenetel lehetőségét. Traktorok zaja, városok idegölő lármája, 
meghitt családi kör vagy templomunk csendje, mind alkalmas hely 
néki és nékünk, hogy egymásra leljünk, ha szívünk meghallja kará-
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csonv evangéliumát. Így szóltak és szólnak az emberláncszemek közül 
a művészek a kegyelem legszebb prédikációjáról, a karácsony evan
géliumáról.

Szita István
--------------------u ráé—  ---------------------

Nyugdíjosztály közleménye

A Nyugdíjosztály Tanácsa 1958. október 16-i ülésében határozatilag 
kimondta, hogy az 1959. évi nyugdíjpót járulék — az egyházkerületek 
által régebben megállapított lélekszám szerint — 1.10 Ft. Az alap- 
járulék továbbra is egyházközségenként évi 200.— Ft. A járulék eme
lésére azért van szükség, mivel a múlt évi kivetés óta az új nyug
díjazások által a nyugdíjteher évi 372.696.— Ft-ról 502.202.— Ft-ra 
emelkedett. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek az összegnek 
előteremtése erősen igénybe veszi a gyülekezetek áldozatkészségét, de 
a szükségletek fedezésére nem találtunk más utat. Nyilvánvaló, hogyha 
a gyülekezetek a fedezetet nem teremtik elő, nyugdíjasaink ellátmá
nyát biztosítani nem tudjuk. Megítéltetne egyházunk, ha ez a szomorú 
körülmény bekövetkezne.

A gyülekezetek és a lelkészek hátraléka is sok. A hátralékok 
összege az 1958. évi kivetéssel együtt kb. 765.000.— Ft. Eddig befolyt 
kb. 290.000.— Ft. Hogy a kifizetéseket mégis sikerült biztosítani, azt 
annak köszönhetjük, hogy az előző évekről tartalékolt kis forgó
tőkénk volt.

A fentiek figyelembevétele mellett arra kérjük a lelkészeket és 
rajtuk keresztül az egyházközségek vezetőit, hogy a nyugdíjjárulékot 
legalább negyedévi részletekben pontosan fizessék be a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Nyugdíjosztálya pénztárának: Budapest, 50.080— 
VII. számú csekkszámlára. A járulékot legkésőbb az év végéig ki 
kell egyenlíteni, mert hátralékokból a folyó kiadásokat fedezni nem 
lehet.

620



A lelkészt karban 17*-en vannak, akik 1952-ig fennálló tartozásu
kat — a megadott törlesztési terv ellenére — sem rendezték, pedig az 
új egyházi törvény olyan nagy kedvezményt biztosított a lelkészeknek, 
hogy személyenként jelenleg már nem fizetnek nyugdíjjárulékot. 
Egyedülálló kedvezmény ez.

Kérjük a hátralékos lelkészeket, tartsák erkölcsi és becsületbeli 
kötelességüknek, hogy legalább a megadott törlesztési tervet teljesítsék, 
mert mi jogon igényelhet nyugdíjat az, aki nem követ el mindent 
a Nyugdíjosztály fenntartására. Ezek a lelkésztestvérek gondoljanak 
arra is, hogyan éreznék magukat nyugdíjas korukban, ha az utánuk 
következő nemzedék csak úgy teljesítené kötelességét, mint ők. Tudjuk, 
hogy vannak gondok, de ezen a téren az egyéni érdeknek háttérbe kell 
szorulnia a közösségi érdek mellett. A nyugdíjjárulékokat megfizetett 
lelkészi kar is követeli, hogy a hátralékosok sürgősen rendezzék tarto
zásaikat. A Nyugdíjosztály is kénytelen lesz a törvény idevonatkozó 
rendelkezéseit igénybe venni, ha nem javul az év végéig a fizetési 
morál. Lelkészek vagyunk! A hívektől áldozatokat várunk! Ez nem 
vonatkozik reánk? Nyugdíjat akarunk? Akkor pedig az alapot elő kell 
teremteni. Más út nincs.

Ha az igen tekintélyes hátralékok rendeződnek, akkor majd gon
dolhatunk arra, hogy a járulékkulcsot jövőre ne kelljen ismét emelni.

Szeretettel kérjük az érdekelteket a kérő szó meghallgatására.

,,I ly en nagy szerelem”
Már hónapok óta játszák budapesti színpadon, nagy sikerrel — 

megdöbbenő közönség előtt.
A téma s a probléma ősrégi. De beállítása, ok-keresése és színpad- 

technikai kivitelezése izgalmasan érdekes. Valóban korunk leikéből való.
Eseménye nem a színpadon történik. Már megtörtént eseményről 

van szó, melyen változtatni semmiképpen nem lehet. Amit a nézők lát
nak, az a tragikus esemény okainak kutatása, gondolatok futása, tör
ténet-részek reprodukálása, melyekből valami, sokszor nagyon is minden
napos história lesz rekonstruálhatóvá, hogy megállapítható legyen, ki a 
hibás egy fiatal, öngyilkos leány halálában.

Csak néhány kérdést a sok közül: hibás-e az édesanya, aki fiának 
menyasszonyát szándékosan kegyetlenül-gúnyos mondatokkal fogadta 
otthonában, hogy a jövendő évek tervei felől beszélgessen vele? Elma- 
rasztalható-e azért, mert olyan házasság létrejöttét alkarja m e g a k a d á 
lyozni, mely hosszú éveinek tapasztalata alapján nem sok jó reménvét 
hordozza magában? Vád alá vonható-e azért, mert érezhetőn-őszintén és 
csak jót-akarón szereti fiát?

Elítélhető-e a fiú azokért az indulatosan szemrehányó szavakért, me
lyekkel az esküvő előtti napon a találkozásról megkéső menyasszonyát 
fogadja?

Vádolható-e a tanársegéd, akinek felesége yan, s aki mégis talál
kozót kér a leánytól, gyermekkori első szerelmétől?

Vádolható-e a tanársegéd felesége, aki néhány évvel idősebb létének 
férje iránti minden szeretetét büszkeségbe burkolja s a tárgyilagosan
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ítélő orvosnő hidegségével és keménységével fojtja meg férje szívének 
minden érzését s teszi ilyen módon lehetővé, hogy férje, tőle távol, egy 
más férfi menyasszonyát találkozásra hívja?

Vád alá helyezhető-e a tanársegéd barátja a baráti alapon történő, 
a dolgok feletti szemethunyásért s az Ígéret teljesítésének hanyag elha
gyásáért? S mindketten elítélhetők-e, hogy az 'új társadalomban nem 
az egyszer kimondott szónak megfelelő következetességgel cselekesznek? 
Lehet-e kétféle etika az értékelés vagy a szükségszerűség szempontjából 
egy ugyanazon társadalomban?

Felmenthető a barátnő, a .menyasszony barátnője, aki nő létére a 
legnagyobb érzelmek számára, meglátására abszolút mértékben süket és 
vak s aki a megértés helyett ítélkezik barátnője felett?

S nem hibás-e egy kissé — vagy talán nem is — a menyasszony, 
aki gyermekkori, első szerelmével történő véletlen találkozás alkalmá
val megígéri a vele való esti együttlétet? Amikor pedig már „lezárta” a 
múltat. . . S a múlt felújításáért otthagyja vőlegényét s az esküvőiére 
már nem megy el?

Ilyen nagy szerelem az, ami lassan-lassan kibontakozik a taláros úr, 
a vizsgáló bíró munkája nyomán. Néhány szereplő, rengeteg kérdés, hiba 
sehol és mégis hibák mindenütt s amikor aztán már nincs tovább, az íté
let kimondásra vár: — a taláros úr lelép a színpadról, leveti talárját s a 
neki feltett kérdésre — „dohát ki mondja ki az ítéletet?” — visszaszól 
és visszamutat a színpadra, majd a. közönség soraiban jelöl meg egy-egy 
embert ujja s úgy felel: Ön, meg ön .. ., meg önök . .. mind .. ha tud
ják!

Ez az: ha tudják! Ahány ember, annyi sors, ahány életrugó, annyi 
életfelfogás. Csak apró baklövések, mely mind-mind beletartozik elköve
tője életébe s mert nem magától értetődő a másik exisztenciáiis gondolko
dásában, — az eredők összefutnak, megsűrűsödnek s halált okoznak. S 
tulajdonképpen nem hibáztatható ezért a halálért senkj sem. Kohout mes
terien állítja fel a kérdések egymásutánját és halmazát oly területen, 
melyen mindnyájan érintve vagyunk s melyek feloldásában mindnyá
jan mesternek érezzük és tudjuk magunkat. S mire a taláros rendező, 
talán saját magunk tárgyilagos szemlélője vagy lelkiismerete, lelép a 
színpadról — vagy az ítélkezés lehetőségének trónjáról —, felborul a 
jónak gondolt megoldások sora és ostobának érezzük magunkat egy 
..egyszerű’' kérdés megoldásában

Sőt, Kohout lsléptet egy magunk állította magaslatról, amelyről, 
mint- kívülállók oly szívesen hozunk! döntést a látottak felől. Pedig nem 
prédikál (talán éppen ezért), hanem csak bemutat. Nem is minket, ma
gunkat, mások élethelyzeteiben, mint más darabok általában, hogy okul
junk és tanulságot vonjunk le belőle, ha ezt éppen kedvünk tartja. Nem 
egyéni életet analizál, csupán csak megmutat egy szomorú történetet, de 
azt aztán minden oldaláról, minden viszonylatában és mindig hajmeresz
tőén egyforma súllyal. Nem téved el a kísértés adta úton, hogy egyetlen 
motívumot túlhangsúlyozzon s így valahol valamit akaratlanul is vas
tagon aláhúzzon: ime, itt van oka minden eseménynek. S ugyanakkor 
hallgatagon figyelmeztet is: a tárgyilagos felderítés nem vezethet erkölcsi 
relativitáshoz! Inkább vegyük le a talárt, de ne legyünk igazságtalanok!

A mű nem tragédia. A határt, a korlátokat nem ismerő, a mindennel 
szembeszálló és minden ellen harcoló nagy szerelem sodrása válik érez-
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hetővé és drámaivá benne. Az a nagy szemelem, mely a velejáró boldog
ság mellett már oly sok tragédiát, kisiklást, íjiegbicsaklást, etikai fel
fordulást eredményezett nem egy ember életében. Mi ez a nagy szere
lem? A kérdés önkéntelenül is felmerül s aztán megdermedve áll meg 
az ember az utolsó mondatok egyikénél: négy évvel ezelőtt.. . akkor vol
tam először az öv é . . . S pár perccel utána halott a szinte gyónó szavak
kal emlékező.

Micsoda differencia van a férfi lélek és a női lélek között? Ez nem
csak kérdés, megállapítás is. Mennyivel inkább érzelmi jellegű a nő és 
értelmi beállítottságú a férfi, persze egészen tiszta típusok sem itt, sem 
ott nincsenek. Mennyivel érzékenyebben reagál egy bizonyos döntő ese
ményre a nő, s emléke még akkor is lánggal ég benne, amikor a férfi a 
közös élményre már csak alig-alig emlékszik. S a rendeltetésnek meg
felelő különbség mennyire egy villanás alatt omlik össze és két ember 
mennyire elfeledkezik mindenről, hivatásról, szeretetről, kötelezettségről, 
társadalmi formákról, még a maguk életéről is s egyetlen domináns je
lentkezik csak: az a „transcendencia”, mely sokszor a legmélyebb mo
csárba taszítja az embert. Csakugyan a sck százezer éves érzelmi és ösz
tönvilág söpri el a nagyon vékonyka értelmi rétegeződést abban a pilla
natban, amikor egymásra talál két ember? S lehet könnyelműen bánni 
az egymásé levés lehetőségével és szépségével, mely egy életre befolyásol
hat nőt és férfit s mely tény még emlékképeiben is megzavarja az élet 
„normális” rendjét, az abba való beilleszkedést. Vannak dolgok, amiket 
nem lehet feledni: nem élményszerűségük miatt csupán, hanem azért, 
mert élményszerűségük oly talajban gyökerezik és talál életre, mely a 
megbolygatás után hatalmasabbá válik, mint éh magam. Lecsendesítése 
rajtam kívülálló erőt és körülményeket igényel.

A teológus szeme látja ezeket a kérdéseket a darab kérdései mögött. 
S ezekre, meg a tényekre azzal az egyszerű felelettel válaszolni, hogy 
ezek a bűn okainak és következményeinek a kategóriáiba tartoznak, 
könnyű és olcsó megoldást jelentene. Nem vonatkozhatunk el ettől az 
igazságtól, mely azonban csak egy bizonyos viszonylatban aktuális és 
örökérvényű igazság. A ibűn fogalmával való megjelölése bizonyos té
nyeknek még nem jelent orvosságot az Istennel való viszonylaton, vagy 
az exisztenciálisan egyéni viszonylatokon kívülálló egyéneknek. Sem 
megoldást, sem magyarázatot. És mégis valamit adni kell.

A taláros úr leveti köpenyét és átadja helyét. Nem akar igazságtalan 
lenni.

És mit tudok adni én — aki az igazságot akarom adni?
S amíg szerelemről és szeretetről beszélnek a darab szereplői, mintha 

végképpen megfeledkeznének — megfeledkeznénk! — arról, ami min
den élet és közösségi megnyilatkozás alapja és feltétele: minden dolgotok 
szeretetben menjen végbe . .. '

Csengődy László
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A z ig ehirdető műhely e

K A R Á C S O N Y  1. ÜNNEPE
Luk 2, 1—14.

MEGJEGYZÉSEK A TEXTUSHOZ
Textusunk két részre osztható. Az első rész (1—7. v.) Jézus szüle

tésének történetét hozza, tele világi, földi, emberi vonatkozásokkal, 
„direkt kérügma” nélkül, a második rész (8—14. v.) Isten követeinek 
megjelenését és az általuk hirdetett kérügmát tartalmazza. A második 
rész magától értetődően a hangsúlyosabb, de jó figyelni az első részre 
is. A külső emberi rendelkezéseken és eseményeken keresztül Isten 
üdvterve valósul. A népszámláláson, ennek nyomán József és Mária 
betlehemi útján keresztül Isten cselekszik. Isten terve valósul, amikor 
Mik 5, 1-ben adott ígéret alapján Betlehemben megszületik a Gyer
mek. — Augusztus, Quirinus, népszámlálás stb. emlegetése által Lukács 
evangélista arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia, 
belépett a történelembe. Egyben .Augusztus, és mások akaratlanul is 
Jézus Krisztus bizonyságtevőivé válnak! — Fontos, hogy el ne vesszünk 
a textus részleteibe! A textus közepe nem a pásztorok, nem az angya
lok, nem Máriának a be nem fogadása, hanem a Gyermek a jászolban. 
Azért félre kell itt tenni mindenféle pásztor-, angyal-, istálló- és 
betlehemi mezőromantikát! A  középpont a Gyermek. A  textus célja 
pedig az, hogy akik azt hallják, felismerjék a Gyermekben Szabadító- 
jukat és így jelhangozzék ajkukon a glória in excelsis. Akkor értjük 
meg jól a textust és akkor nem merülünk el karácsonyi romantiká
ban, ha azt egyfelől Ján 1, 1—14, másfelől Fii 2, 5—11 felől nézzük. 
Lényegében ebben a textusban is a bűnös ember megigazításáról van 
szó. Isten Jézus Krisztus elküldésével maga hidalta át azt — az ember 
által áthidalhatatlan távolságot —, amely az ember bűne miatt közte 
és az ember között fennállt. A bűnös, „sötétségben ülő nép”-nek 
jelenik meg Isten, mint Üdvözítő. A  Gyermek a jászolban: Isten 
kegyelmes cselekvése. Szeretetének kinyilatkoztatása. A Gyermekben 
Isten egészen az ember oldalára áll, aki most már elmondhatja: „Ve
lünk az Isten!”. A  pásztorok nem valamiféle vallásos embereket sze
mélyesítenek meg, hanem a közönséges, bűnös embereket. Azoknak 
a sorában állnak, ahová a „bűnösök, vámszedők, halászok” tartoznak. 
De éppen ilyenekhez jött Jézus. Nekik hozza az Isten békéjét. — 
Ezek a pogány, közönséges pásztorok szemükkel nem láthatták azt, 
hogy Isten Jézus Krisztusban új világot hozott a földre, csak az an
gyalok szavából hallhatták ezt meg. Ezért volt csak „jel”, amit a 
betlehemi jászolban szemükkel láttak. A Gyermeket mindig csak 
hallomás útján lehet felismerni a Világ Üdvözítőjének. Vagyis csak 
hitben! — Az angyalok glóriájában Lukács evangélista közlésében 
kicseng Krisztus gyülekezetének a vallomása: glória in excelsis Deo. 
Ide akarja Isten elvinni a mai karácsonyi gyülekezeteket is.

624



A TEXTUS GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSÁHOZ

1. Az angyalok énekében Isten kinyilatkoztatta, hogy a jászolban 
fekvő Gyermek által eltörölte azt a mérhetetlen távolságot, amely az 
ember bűne következtében elválasztotta egymástól az Istent és az 
embert, az eget és a földet. A bűneset óta Isten a földet ítélete alá 
vetette. Isten és ember között való távolság nemcsak, elképzelt, hanem 
valóságos volt és szenvedett alatta az egész teremtettség.

2. Karácsonykor megnyílt a menny és Isten odafordult a bűnös 
emberhez. A „hiábavalóság rabságában” sínylődő emberhez Isten oda
fordult szeretete teljességével. Jézus Krisztusban Isten az ember olda
lára állt. A bűnös embernek többé már nem úgy kell Istenre néznie, 
mint aki kimondhatatlan és elérhetetlén messzeségben trónol a világ 
felett, hanem mivel Isten Jézus Krisztusban vetünk van, úgy mehe
tünk hozzá, „mint szerető gyermekek szerető Atyjukhoz” . Az első 
karácsony óta sem záródott tehát be a menny! A mi Istenünk ma is 
a bűnös világhoz odafordult Isten! Nem közömbös számára a mi vilá
gunk, hiszen a Fiát adta érte. Itt hirdetteti evangéliumát, szolgáltatja 
ki szentségeit és törődik azzal, hogy mi történik a megváltott világgal, 
a megváltott emberrel életének minden vonatkozásában. Az az Isten, 
aki Jézus Krisztusban az ember oldalára állt: „emberséges” Isten!

3. Karácsonykor Isten az eget és a földet egy országgá ölelte össze. 
Dicsőség a „mennyben” és békesség a „földön” azt jelenti, hogy Isten 
nemcsak a mennyben akar uralkodni, hanem ura akar lenni a földnek 
is. Nem lehet tehát Istent bezárni a mennybe és a földet kiadni a 
Sátánnak! Karácsonykor Isten újra- összefogta a két világot az Ö 
uralma alatt. Úgy kell tehát a földet néznünk, mint amely Isten ural- 
mának a tere. Ügy kell itt élnünk, dolgoznunk, mint akik Isten uralma 
alatt élnek és dolgoznak. Akik Jézus Krisztusban felismerték Üdvö
zítőjüket, azok nem pusztán a földön is uralkodó Istennel számolnak, 
hanem a bűnöket bocsátó, új életet és üdvösséget ajándékozó Isten
ben hisznek. A kegyelmes Isten jelenlétében élni pedig ebben a világ
ban is jó!

4. Karácsonykor a bűnös ember hálával elfogadja Istennek drága 
ajándékát, a békességet. Jézus Krisztus földre jötte és kereszthalála 
által vége szakadt az Isten és ember közötti békétlenségnek. Ahol a 
bűnös ember elfogadja Krisztusban felkínált békességet, ott békesség 
van a .szívben. A  bűnös ember ugyanis Jézus Krisztusban való hitben 
tudja, hogy Krisztusban védelme van a bűnnek és halálnak minden 
hatalmával szemben. De az angyalok a békességet nem olyan aján
déknak hirdették meg, amely beleszorul a szívbe, hanem azt hirdették, 
hogy „békesség a földön” . Tehát legyen békesség az emberek között 
is! Aki csak a maga békességét őrizgeti és a világban való békesség 
kérdése nem szívügye, az önző, régi ó'emberét hivő mezben takargató 
ember! Ahol az emberek békességet nyernek, ott felveszik a békesség 
saruját és a békesség szerzőivé lesznek. Hirdetik az embereknek, hogy 
béküljenek meg az Istennel és hirdetik, hogy béküljenek meg egy
mással. Ugyanakkor szívükkel-lelkükkel ott vannak minden cselek
vésben, ahol arról van szó, hogy békesség legyen fajok, népek, világ
részek között. Karácsony üzenetét csak az az ember értette meg, 
akinek szíve kitárul az egész világ minden gondja felé!

5. Karácsonykor minden dicsőséget Istennek kell adnunk. „Dicsőség 
a magasságos mennyekben Istennek.” Az angyalok éneke megfosztja
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az embert minden saját dicsőségétől és egyedül Istennek ad dicső
séget. Minden önmegváltási kísérletet megsemmisít ez az ének. Ezért 
karácsonykor meg kell tanulnunk megalázkodni és békességünkért, 
de minden más földi javainkért is Istennek hálát adni. Egyházunkban 
és nemzetünknek akkor végzünk jó szolgálatot, ha minden munkánk
ban Isten dicsőségének szolgálatát tartjuk szem előtt. Ahol erről el
feledkezünk, . engedetlenek vagyunk és hiábavaló munkát végzünk. 
Azért szívvel-szájjal és egész élettel vegyük át az angyalok énekét 
karácsony ajándékainak birtokában: „Dicsőség . . .  Istennek!”

Káldy Zoltán

K A R Á C S O N Y  2. ÜNNEPE

Lukács 2,15—20.

GONDOLATOK:

Karácsony második ünnepén az emberi elhatározás manifesztálódik 
az előírt igében. A karácsonyi kinyilatkoztatásnak. Krisztus születésének 
és az angyali üzenetnek következménye, elválaszthatatlanul szerves része 
ez. Az ember reagálása ez a világtörténelem és az ezt magába ölelő 
Isten országa történetének egy_ rendkívüli eseményére. A rendkívüliség 
nem a nagy eseményt látja el ilyen jelzővel, mint amely ismételhetet- 
lenül és már a történelmi kutatás módszereivel elérhetetlenül áll a his
tória világában, hanem azért rendkívüli, mert hatása a történelemben a 
történelemmel együtt folyik és elérhetősége függetleSi a módszertani le
hetőségektől. A karácsonyi kinyilatkoztatás valósága az exisztencia sík
ján fogja meg az embert. A  kinyilatkoztatás ténye és tartalma indít ma 
is embereket a tény,tagadása, de a tartalom nagyszerűségének elismerése 
felé, vagy mindkettőnek feltétlen elfogadása felé, avagy az összes lehet
séges variációk egyikének a magamévá tevése irányába. Ezek a lehető
ségek bár kimerítik a mithosz és kérügma problémák sokféleségét, az 
'exisztenciális lét, az élet megnyugvását a kezét hitben kinyújtó ember 
érheti csak el, aki hall valamit s aztán hallásban megfogott lelke arra 
ösztönzi, hogy elinduljon látni is. Mint ahogyan a pásztorok tették. Ez 
nem az a bizonyosságot szerezni kívánás, mely a kételkedés sötétségéből 
fakad, nem is az a tamási magatartás ez, mely a „majd hiszem, ha lá
tom” egészen tévesen újkorinak és modernek tartott álláspontot vallja az 
egyedül elfogadhatónak. Nem. Ellenkezőleg. Ez a magatartás talán ős
idők óta jellemzi az embert, nem csupán a pásztorokat, hanem az előtte 
és utána járókat is. Ebben ott dolgozik az az ösztönös magatartás (de 
találhatunk ehhez pontosabb meghatározást is), mely az emberben sajá
tos, hogy t. i. az ember, aki értéket kap, felfedez, lát vagy erről hall s 
melyben benne van, hogy az több, mint az ember és világa kinyújtja ke
zét, hogy elfogja és sajátjává tegye azt. Nem hitetlenség, de látni kell, 
hogy mit tud produkálni az érték. A pásztorok is azért indultak el, hogy 
lássák, mihez van kötve az új világot jelentő érték és üzenet, hogy lás
sák, ki és hol van a kezes, akihez kötötten valósággá válik az ígéret. — 
Ez ma is éppen és pontosan így van.

Igehirdetés szempontjából mit mond az ige? Egy történeti eseményt 
említ, melyet hasonlóképpen megismételnünk, nekünk, mai embereknek
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nem lehet. S ha lehetne is, kérdéses, hogy érdemes vagy értelmes dolog 
lenne-e. De nem ez az ismétlés a cél. Az élményszerűséget a keresztyén- 
ségben nem a visszafelé-átélés lehetősége biztosítja. Pedig ezt sok ember 
gondolná kívánatosnak s szinte feltételnek az igazi keresztyén életfolyta
tás megalapozásához. Krisztus követését élményhez kötötten várni vagy 
ígérni — mai igénk alapján, hivatkozással a pásztorokra, — teljes félre
értése az Isten üzenetének. Ebben az igében a fő mondanivaló és Isten
nek mai üzenete, úgy gondolom, ez: ime, minden kész. vagy: aki keres, 
talál. Amiben ott rejlik az ígéret és bíztatás, vagyis a karácsonyi tény, 
hogy megtörtént az, ami az emberi életet az üdvtörténetbe vonzza s 
hogy e tényen túl ott az első emberi reagálás minderre, mint pásztori 
elhatározás. Rossz a szó, de mégis ez a helyzet: az első elhatározás „pél
dája” ösztönözhet a hozzájuk hasonló elhatározásra nem az élménysze
rűség, mint bizonyosság megszerzése céljából, hanem az érték, a kará
csonyi üdv, a megígért békesség stb. elnyerése végett.

A ma modern emberének nehéz dolog értéket felmutatni. Különösen 
olyan értéket, mely a realitás világán kissé kívül esik. Sokszor tehertétel
nek érzem a technika szédü'etes előrefutását — félreértés ne essék: nem 
az emberi boldogulás és- felifejlődés lehetőségét biztosító és megvalósító 
technikai kutatás és berendezkedés ellen vagyok, hanem az ellen, hogy 
kultúránkat egyoldalúan a technika jellemezze. Amíg a csillagvilág felé 
már-már szinte biztosítva van az emberi út, addig vannak az ember      
belső világába tartozó olyan kérdések, melyeknek még a megfogalma
zásához is alig merünk hozzányúlni. A tudat alatt tudván vagy érezvén 
azt, hogy a technikai eredményekhez képest igen kevés lesz a velük való 
foglalkozás eredménye. A bibliai pásztorokhoz képest egészen rossz 
pásztorok vagyunk, akár papok, akák laikusok vagyunk. Pedig a belső 
kérdések tisztázása biztosítaná csak azt, hogy a civilizáció csakugyan 
kultúrává is válna, minden kérdés pedig békességgé. A kultúra olyan 
érték és életforma, melyben az univerzális elhatározás alap és tartalom 
egyidőben. Célja az ember. Az Istentől elgondolt ember. Mert meggyő
ződésem, hogy az isteni kinyilatkoztatásban adott és a pásztorokat el
indító karácsonyi üzenet civilizációt kultúrává, sőt: Isten országává for
máló és új tartalommal megtöltő erő. Itt van az érték, amit a ma mo
dern embere is elismerhet. Ami pedig végezetül oda juttatja az embert, 
mini a pásztorokat, hogy Isten országa viszonylatában lássa és fedezze fel 
magát. De tessék óvatosnak lenni, hogy he az ún. kultúrkeresztyénség 
sivatagjába ragadjon bele valaki, miközben a fentieket átgondolja.

Itt persze nem minden esetben van hit. Hit, ahogyan azt biblikusán 
gondoljuk. De úgy gondolom, hogy a pásztori elindulás alkalmával a 
pásztoroknak sem volt szabályszerű biblikus hitük . . .

Ők valami olyat láttak, amit vagy inkább, akit mi újra már nem lát
hatunk. Azt a kisdedet, aki a jászolban feküdt. Akiről nem lehet: tt előre 
megmondani, hogy miért más, mint a többi jászolban vagy az. édesanyja 
karjai között fekvő újszülött. Es aki mégis más volt, mert róla szólt az 
az égi híradás, mely az angyali üzenetben a karácsony első napi mondani
valója volt. Ő volt a a kézzelfogható és megtapintható jel, akit Isten 
azért adott, hogy végre elhihető és megtapasztalható legyen, -hogy meny
nyire szerette a világot Ő. Jézus Krisztus az az új szivárvány az ember
világ egén, aki nemcsak jele, hanem megvalósítója annak az új szövetség
nek, mit Isten kívánt ingyen kegyelméből és szeretetéből kötni 'a világ
gal s az emberrel.
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Ennek a ténynek az ismeretében egy nagy többlet van ma az ember 
kezében. A kisded Jézust látó ember előtte volt minden reménység telje
sülésének, minden eseménynek, mely az angyali üzenetből és utána 
következett. Itt — emberileg szólva — a kétség lehetősége még adva és 
jogos volt. A ma embere kedvezőbb helyzetben van. Már utána van 
azoknak a szenvedéseknek és megpróbáltatásoknak, melyek bizonyító 
módon tették nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztus valóban az, akinek az 
angyali üzenet Öt bejelentette. Így — megint emberileg szólva — kizárt
nak kellene lenni a kétségnek és Vele kapcsolatban minden okoskodás
nak. Ezen helyzetben már úgyszólván nem a hitre kellene támaszkod
nia. Jézus életével és történetével kapcsolatban, hanem feltétlen bizonyos
ságra. A hit az üdvtörténetnek arra az oldalára tartozik, mely hiszi azt, 
hogy Jézus Krisztusban minden bűn megbocsáttatik, s hogy benne és 
általa az Isten megváltotta az embert a halál és pusztulás hatalmától. 
Ennek a hitnek csak paródiája az a hit, mely hiszi a földre született 
Ür Krisztus történetét.

Korunknak és keresztyénségünknek nagy mínusza az, hogy nincs 
seholsem a jászol, nincs hová látni menni, nincs mit megtapintani. Még 
a lourdesi csodák sem pótolják a pásztorok jászlát. De megszégyeníiően 
nagy pozitívuma, hogy a pásztorok-látta kisded a megígért Messiás. 
A tanúbizonyságot ehhez nem a pásztorok adják, hanem a kétezer éves 
történelem küzdő és szenvedő egyháza s elsősorban és mindenekfelett 
maga Jézus Krisztus, aki feltámadott a halálból. Ez a modern világ szá
mára pozitív lehetetlenség az a lehetetlenül nagy mínusz, amellyel az 
ember általában a keresztyénség kérdéseihez nyúl. Ellentétben a 
pásztorokkal!

Amíg a karácsonyi ünnep első napján Isten igéje az angyalok Istent 
dicsőítő énekét zengi bele a világba, addig a második napi ige emberi 
szavakat hoz. Ezek is Istent dicsőítik. Mert nyilván többet láttak a já
szolban, mint csupán csak a kisdedet, többet, mint egy örvendő és szen
vedésben is, örömkönnyet hullató édesanyát, többet, mint amit addig 
tudtak róla s hallottak felőle. De nem tudom, hogy mit Mit többet. 
Amikor az Isten Lelke megfogja az embert a látás és hallás folyamata 
során, akkor lesz életté a mindenki más számára hozzáférhetetlen és 
lehetetlen titok. S az Isten Lelke ma is dolgozik, ez a transcendens szél 
ma is oda fúj, ahová akar, s pásztorokat, orvosokat, mérnököket, kezük
kel dolgozó munkásembereket, „fúj be” az Isten templomába. Dicsérni és 
dicsőíteni az Istent. . .

A feladat nem a példából adódik, hogy ti. úgy cselekedjünk, ahogy 
a pásztorok a nagy élmény után. Nem azért kell a történetekről beszél
nünk, mert elődeink is így tettek. Azért beszélünk, mert ez minden 

kellésen” innen és túl egészen másból fakad. Az örömből, a karácsonyi 
ajándékokból, az értékből, amit megtalálnunk adatott. Ezért ez talán 
nem is feladat vágy kötelesség, hanem keresztyén, karácsonyból élő 
életünk spontaneitása. Nem tehetünk mást, minthogy hirdetjük annak 
nagyságos dolgait, aki kegyelmesen cselekedett és cselekszik velünk. 
S ha ez nincs így, ha már feladatként vagy kötelességként állítjuk 
magunk vagy egyházunk elé ezt a pásztori magatartást, akkor ez végte
len nagy szegénységről és ürességről prédikál. Szomorú prédikációval. 
S akkor már törvényről és nem a karácsonyi evangéliumról.
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VÁZLATFÉLE:
A) , Üzenet a földön túlról. . .
B) Ami beleavatkozik az emberi életbe . ..

Ami gondolkodásra és elhatározásra késztet. .•.
Ami megőrzésre méltó . . .

C) Krisztus kicserél és szolgálatba állít. . .
Csengődy László

A Z  É V  UTO LSÓ  V A S Á R N A P J A
János 1,6—14

MEDITÁCIÓ

Textusunk az evangélium híres Prológusának egy része. Sokan és 
sokat vitatkoztak azon, hogy a Prológus hozzátartozott-e eredetileg az 
evangélium szövegéhez, vagy sem; és hogy tulajdonképpen írója mit 
is akart evvel a nehezen érthető szakasszal mondani. Azt*hiszem, nagy
képűség volna tőlem, ha most exegetálni akarnám éppen ezt a tex
tust, inkább hivatkozom dr. Karner Károly „A testté lett ige” című 
könyvére, János evangéliumának magyarázatára (17—35. old.; 283—293. 
old.). Mindehhez csak annyit: az evangélium, illetve a Prológus írója, 
a maga módján bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, a világ világosságá
ról, és igyekszik az incarnatió csodáját és titkát közelebb vinni az em
berhez. Persze a titkot ő sem tudja megfejteni, de nem is akarja. Egy
szerűen csak emberi szóval regisztrálja, hogy az Isten emberré lett, az 
Ige testté lett, és hogy világosságul jött a világra. Hogyan, mi módon, 
miért éppen'így nyilatkoztatta ki Isten saját magát: ezt nem firtatja, 
mert úgy sem tudna rá válaszolni. Mint ahogyan egyetlen bűnös ember 
sem tudna erre válaszolni a maga véges értelmével. EZ~ a regisztrálás 
mind a bizonyságtevő részéről, mind a bizonyságtevést hallgatók részé
ről jeltételezi és megkívánja a hitet; Isten csodálatos és titokzatos sze
rető cselekedetének hittel fogadását.

IGEHIRDETÉS

Karácsony után újból karácsonyi evangélium. Mintha Isten a kará
csony elmúló hangulatában még egyszer az igehallgató gyülekezet lel
kére akarná kötni: mi is történt karácsonykor. És ezt nem is akár
milyen igén keresztül teszi, hanem egy olyan igén keresztül, amelyben 
sommásan össze van foglalva nemcsak J.ános evangéliuma, nemcsak az 
evangéliumok, hanem benne az egész világ életének ledöntőbb esemé
nye: az Isten emberré lett az emberért.

Mert ez a döntő a karácsony tényében. Karácsonnyal kapcsolatban 
sok mindenre gondolunk és sok mindenről beszélünk. Beszélünk — és 
így gondolunk a karácsonyra — a szeretetről általában, vagy éppen Is
ten szeretetéről, beszélünk az emberek egymás iránti szereíetéről, a 
békés családi életről. Vagy talán éppen hangulatosan állítjuk be a 
karácsonyt, a kisded Jézusról, a betlehemi istállóról és pásztorokról 
beszélve. Mindez benne is van a karácsonyban, de csak mint annak 
következménye. Mert minderről nem lehetne beszélni, ha a lényeges 
nem történt volna meg: Isten kinyilatkoztatása, úgy, ahogyan az végbe
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ment. Éppen ezért nekünk karácsonykor és.karácsony után, általában 
minden igehirdetésben erről a kinyilatkoztatásról kell beszélnünk, illetve 
arról, akiben kinyilatkoztatta magát a mi Atyánk: Jézus Krisztusról. 
Ha nem őróla tesz bizonyságot az igehirdetés és általában a keresztyén 
ember, beszélhetünk mi szeretetről, békességről és minden másról, nem 
ér az semmit! Mert mindezekről csak akkor és csak úgy beszélhetünk, 
ha elsősorban Krisztusról beszélünk, az Igéről, aki testté lett!

Az Ige testté lett! Ezek az egyszerű szavak a tengelye, a fókusza 
az egyháznak, az egyes ‘ keresztyén ember életének, mert ezek az egy
szerű szavak fejezik ki azt a hallatlan nagy eseményt, amellyel Isten 
egyszer s mindenkorra szeretettel cselekedett a világ jövendője felől. 
Mert mi is történt? Az, hogy Isten továbbra is szerette az embert. Mind
annak ellenére, hogy az ember hűtlen lett hozzá. Szeretete nem tudta 
tovább nézni az ember tévelygését, és nem tudta elviselni, hogy az 
egész világ őnélküle éljen és a kárhozatba jusson. Nem tudta tovább 
nézni az Isten-nélküliség tétova, vaksi istenkeresését. Túláradó szere
tete kicsordult és szétáradt az egész világra. Mégpedig úgy, hogy ő 
maga — az élő, dicsőséges uralkodó ŰR Isten jött le erre a világra 
a hatalomból. Beleszületett emberként ebbe a világba és lett teljesen 

 emberré, hogy  így közel hozza, megértesse, elhitesse az emberekkel: úgy 
"szeretlek benneteket, hogy így megalázom magam, a legegyszerűbb for
mában ismertetem meg magam véges elmétekkel és véges hitetekkel 
és én magam elszenvedem bűneitek minden büntetését. Hogyan csi
nálta ezt és miért éppen így? — ez a csoda és ez a megfejthetetlen titok. 
Nem tudjuk. Csak ennyit tudunk — amennyit János is mond ilyen 
egyszerűen és mégis titokzatosan: az Ige testté lett és lakozott miközöt- 
tünk. De az tény, hogy a testté lett Ige — Jézus Krisztus —- a meg
alázott embervoltában is a dicsőséges Isten volt. Ezt mondta, ezt cse
lekedte, így ismertette meg a világgal —, hogy higyjünk általa és benne. 
Szinte azt lehet mondani: aki ezek után is a bűné marad, az magára 
vessen. Aki ezek után sem látja, nem hiszi, hogy a karácsony Isten 
véghetetlen nagy szeretetének legfényesebb bizonyítéka, az maga az 
oka elkárhozásának.

A Jézus Krisztusban hozzánk jött Isten megmentő szeretetével be
ragyogta a bűn sötétségében tétován vergődő világot. így lett — mint 
János is mondja: a világ világossága. A karácsony csodája az egész 
világot fényességbe borító csoda. Sántító hasonlattal azt lehetne mon
dani, hogy a karácsonyi Jézus Krisztus olyan, mint a sötét szobában 
kigyulladó neonfény. A betlehemi sötét éjszakában virrasztó pásztorok 
szinte jelképezik a bűn sötétségében virrasztó emberiséget. A kará
csonyi csillag fényénél mindjárt megtalálják az Urat, átalakul életük 
és lesznek Istent imádó, a másik embert szerető emberek: Istén. a vilá
gosság gyermekei.

A sötét szobában a legegyszerűbb dolgokat sem találjuk meg. Tapo
gatózunk az asztalon a kenyér után, tétován keressük feleségünk, fér
jünk, vagy gyermekeink kezét, hogy megszorítsuk, keresés közben lever
jük asztalunkról a Bibliát — mellényúlunk mindennek. Karácsony vilá
gossága nélkül így van egész életünk: elvétjük a lépéseket, kezünk nem 
talál a másik kezére, szemünk nem látja meg, amit meg kell látnia. 
És ami a legfőbb: nem ismerhetjük meg Istent.

Itt kell elmondani azt, hogy karácsony után is lehet ebben a sötét
ségben élni. Hiába jött Jézus a világnak világosságul, hogy megvilágosít
son „minden, a világra született embert”, „a világ nem ismerte meg 
őt”, „Az övéi közé jött és az övéi nem fogadták be őt.” (9—11. vers.)
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Gyermekkoromban sokszor játszottuk a szembekötősdi játékot. Valaki
nek kendővel bekötöttük a szemét és annak a többiek közül meg kel
lett fognia valakit. Valahogy ilyen tragikus szembekötősdi játékot ját
szik a karácsony után élő emberiség, de még a keresztyén ember is. 
Ragyog a Világosság, csak be van kötve a szemünk, a bűn továbbra is 
bekötözve tartja.

Karácsony ünnepe után azért szól most hozzánk ez az ige, hogy 
vegyük le szemünkről a bűn kendőjét. Ragyog az Isten világossága! 
Kegyelemmel és igazsággal teljes ez a világosság! Istentől újjászületet
tek, Istennek világosságban járó gyermekei lesznek azok, akik meg
ismerik és befogadják őt!

Juhász Géza

Ó É V ESTE
Jel 21, 5—1.

Melyik textust válasszuk? A szász perikóparend több textust 
ajánl: Lk 24, 29; lKor 7, 29—31; ÍJán 2, 18; Jak 4, 13—15; Jel 21, 
5—7; lMóz 32, 22—31; lSám 7, 12; 2Sám 7, 18; Jób 10, 12; Zsolt 102, 
26—29; 116, 12—14. A textusok többsége a múlandóság és az isteni 
gondviselés, az emlékezés és a hálaadás gondolatkörében mozog. Ezek
ről sokszor prédikáltunk. Figyelemre méltó lMóz 32, 22—31. Súlyos 
mondanivalója, hogy Isten kegyelme és áldása nélkül nem tehetjük 
le múltunk terhét és nem léphetünk felszabadultan a jövő felé. Mégis 
alkalmasabbnak látszik Jel 21, 5—7. Üjszerű és vonzó feladat óév 
estéjén erről a világtávlatú textusról prédikálni. A világ jövője, aho
gyan azt Isten látja: ez lehetne igehirdetésünk gondolatköre, vagy 
legalábbis kiindulópontja. Üjévi igehirdetésünk gondolatköre Jn 4, 
34—38 alapján ez lehetne: Az egyház jövője, ahogyan azt Jézus látja. 
Így e két nap igehirdetésének a mondanivalója nemcsak összefügg 
egymással, hanem világosan el is határolható s nem kell ismétlésekbe 
esnünk.

Mit szólnak hozzá híveink? Lehetséges, hogy egy részük szíveseb- 
Toen engedne óév este megszokott hangulatának, szeretne a templomban 
elvonatkozni a világtól és csendben elmélkedni arról, amit az elmúlt 
esztendő neki személy szerint jelentett. Nem vetjük meg a magános 
elcsendesedést. De azt is meg kell láttatnunk híveinkkel, hogy az 
önzőén kispolgári óévesti merengésnek nincs helye a templomban. 
Nemcsak azért, mert a mai ember minden ügye mélyen beleágyazódik 
az egész világ közös sorsába, hanem azért is, mert a keresztyénség 
már 2000 évvel ezelőtt világtávlatban gondolkozott. Ennek bizonysága 
a'lapigénk is.

Mi a világ jövője? Isten újjá tesz mindent: nem semmisíti meg 
a világot, de nem is hagyja jelenlegi állapotában. Ítélet és ígéret 
együtt van ebben az igében. Megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy 
jót és rosszat egyaránt meglássunk, elismerjünk és értékeljünk ebben 
a világban. Öév este amúgy is alkalmas ilyen mérlegelésre. Elszám
lálhatjuk mindazt a jót, amit ebben a világban élveztünk magánéle
tünkben, családi életünkben, népünk és az egész emberiség életében, 
akár csak ebben az esztendőben is. Hálával tarthatunk számon minden 
munkaeredményt és haladást. Megláthatjuk, mennyi szép, nagyszerű 
és jó van ebben a világban. Hiszen mégiscsak Isten világa! Ugyanakkor
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mégis igaz az, hogy megújulásra szorul, mert nem jó. Miben nem 
jó? Jel 21, 4 az új világot jellemzi, de ezzel azt is megmutatja, mitől 
kell a mai világnak megszabadulnia. Megint éppen óév estéje alkal
mas arra, hogy ezekről beszéljünk. Világtávlatú küzdelem folyik az 
életért, mégis van halál. Örömre vágyódunk, mégis sok a fájdalom. 
Sok jó szándékot elgáncsol a gonoszság. A fő hibára a 3. vers mutat: 
nincs teljes közösségünk Istennel ebben a világban. Ezért kell min
dennek újjá lennie. Jel 21', 1—2 nemcsak új égről és új földről, hanem 
új Jeruzsálemről is szól. Az egyháznak is újjá kell lennie,.

Hogyan újul meg a világ? Isten újítja meg. Jel 21, 5a bizonyára 
Isten szava, mert O a „királyi széken ülő” 5, 1.7.13; 6, 16; 7, 10.15; 
19, 4 szerint is. (Bár megemlítjük, hogy -7, 17 szerint a Bárány is a 
királyi szék közepén van, és 22, 1—3. szerint a királyi szék Istené és a 
Bárányé. Viszont 2Kor 5, 17 a jelen világra vonatkozik.) Ez azt jelenti, 
hogy a világ semmiféle fejlődéssel nem szabadul meg a fájdalomtól, 
a haláltól és a gonosztól. Harcot folytathat és folytatnia is kell elle
nük. A célhoz azonban Isten viszi a világot, amikor újjá teszi.

Hogyan újítja meg Isten a világot? Az „íme” szócska visszautal 
       a megelőző látomásokra: 20, 11—21, 4. Tudjuk, hogy az Újszövetségnek 

az idők végére vonatkozó Ígéretei részletekben eltérnek, de mindig 
ugyanazokat a fő eseményeket emelik ki, amelyeket az említett 
látomások is tartalmaznak: Jézus visszatér, a világ elmúlik, és csak 
az ítélet után jelenik meg az új.

Milyen lesz az új világ? Sok kérdésre nem ad sem a Jelenések 
könyve, sem az Újszövetség pontos választ: Miben hasonlít és miben 
tér el a régi és az új világ? Hogyan élnek majd benne az emberek 
és hogyan érintkeznek egymással? Lesz-e viszontlátás? stb. De a fő 
dolgot — ami ti. Isten szemében az — világosan megmondja: Istennel 
leszünk, Vele teljes boldogságban élünk (Jel 21, 3.4.6b.7), s ebben
a boldogságban együtt örül az egész teremtett, ill. újjáteremtett világ. 
Higgyük el, hogy elég ennyit tudnunk.

Mi a biztosítéka az új világ ígéretének? Egyedül Isten igéje: 5b. 
(Nem dönthető el teljes bizonyossággal, ki mondja ezt a felszólítást 
és kijelentést. Hasonló felszólítást Jézus ad 1, 11.19; 2, 1.8.12.18; 3,. 
1.7.14-ben; égi hang közvetíti 14, 13-ban, angyal mondja 19, 9-ben; 
21, 5b ehhez hasonlít leginkább.) De Isten ígéretének van egy belső 
igazsága, s ezt fejezi ki 21, 6a: a világ Istentől kapta létét és ezért 
csak Általa és Benne juthat teljességre (arché =  kezdet és eredet; 
telösz =  vég és cél; „Schöpfer und Vollender”). Ez a kijelentés nem
csak alapigénk főmondata, hanem Jelenések könyvének is visszatérő 
alapmotívuma. Ezen a helyen talán Jézus mondja, mint 22, 13-ban 
is, s ez megfelel annak az őskeresztyén meggyőződésnek, hogy a világ 
Jézus Krisztusban teremtetett és Benne jut teljességre (Jn 1, 1 kk; 
Flp 2, 10.11; Zsid 1, 2 stb.).

Mit jelent számunkra az új világ ígérete? Nemcsak alapigénk, 
hanem az egész Újszövetség is tartózkodó az eljövendők kiszínezé
sében, de világos és egyértelmű a szándéka. Annyit mond el az 
eljövendő dolgokból, amenpyi elég ahhoz, hogy megálljunk a hitben 
és megtaláljuk helyünket a jelen világban. Isten igéje mindig a 
jelenért szól a jövőről. Nem akarja a világ vesztét, ezért figyel
meztet a jövőre: fenyeget és Ígér. Aippigénkben az ígéret van túl
súlyban (6b.7. vers). Az világos, hogy csak az lesz az új világ részese, 
aki megállja helyét - a jelenben.
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Hogyan értsük a szomjazásról, az élet vizéről, a győzelemről 
szóló képeket? Ki a szomjazó? Párhuzamos helyek: Jel 7, 16—17; 22, 17; 
Jn 4, 13—15; 6, 35; 7, 37; Mt 5, 6. Az íráshelyek egy része feltételezi, 
hogy a szomjúság már a jelen világban kielégíthető s ekkor az élet 
vize a Szentlélek. De itt az eredetiben „dószó’ . jövő idejű: „adni
fogok”, tehát az örök élet adására kell vonatkoztatni, s akkor ennek 
felel meg a szomjázás is: aki sóvárog az örök életre, az Istentől 
ingyen kapja azt. „A  teológia sokszor nem vette észre, hogy a Jele
nések könyve a sóvárgások könyve” (Schneider C. 133), — az Isten felé, 
a Jézus felé, az új világ és az örök élet felé sóvárgás könyve! Mi 
vegyük észre óév estéjén, hogy a világ és benne a keresztyénség is 
sóvárog (Rm 8, 18—27), s erre gondolva hirdessük Isten ígéretét. Ezt 
azonban kiegészíti a másik intés a győzelemről. Az örök életre só
várgás nem párosulhat tétlenséggel: harc nélkül nincs győzelem! Pár
huzamos helyek: Jel 2, 7.11.17.26; 3, 5.12.21. Ki az, aki győz? A kife
jezés értelmét legbiztosabban a 8. versből következtethetjük vissza. 
Az győz,N aki hitében bátor, aki a felmerülő kérdéseket nem emberi 
élet kioltásával és hazugsággal oldja meg, hanem az igazság mellé 
áll és védelmezi az életet, aki nem bűnös szenvedélyeinek és bál- 
ványainak szolgája, hanem Istent szolgálja. Vigyázzunk; nem mások, 
hanem önmagunk ellen embertársainkért harcolunk! A küzdelem azért 
folyik, ami jó, ami igaz, ami tiszta, ami életet gazdagító, ami Istené, 
ami Krisztusé: nagyszerű program! Még nagyobb az ígéret: aki győz, 
azé az új világ minden gazdagsága, ő pedig egészen Istené.

Prőhle Károly

TJJÉV
János, 4, 34—38.

EXEGETI KAI MUNKA

Jézus úton van Jeruzsálemből Galilea felé. Élete a farizeusok gyű
lölete miatt a szent városban nincs többé biztonságban. Most még kitér 
előlük. (Ján. 4, 1—3). Ütja az- északi tartomány felé a „sötétség orszá
gán” , a félpogány samaritánusok földjén, vezetett keresztül. És íme, 
akit a templom közelében nem fogadtak be, itt váratlanul gazdag gyü
mölcstermésre talál. Éppen azoknál, akikről a legkevésbé lehetne várni. 
A samaritánusoknál (4, 30) és még előbb annál a közöttük is megvetett 
asszonynál (4, 25). Gyümölcstermés a köves talajon: ez Jézus .messiási 
örömének a forrása! Valószínű, hogy az evangélista a 38. verssel kap
csolatban a későbbi samáriai gyülekezetek keletkezésére is gondolt 
(Csel 8, 5—25).

A 34. vérshez szorosan hozzátartoznak* a 31—33. versek. Jézust a 
visszatérő tanítványok élelemmel kínálják meg. De- ahogyan Jézus a 
samáriai asszonynak is- arról a vízrpl beszél, amely több testi szom
júságot csillapító víznél, ugyanúgy a tanítványoknak is arról az eledel
ről kezd szólni, amely nagyobb dolog minden földi tápláléknál. Mint a 
samáriai asszony, először a tanítványok is értetlenül hallgatják szavait, 
annyira fogva tartja őket testi látásuk (33. v.). Jézus szavait semmiesetre 
sem szabad doketista módón magyarázni, mintha néki nem lett volna szük
sége a testi táplálékra. Világosan arra utalnak, hogy a testi kenyér
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egymagában nem elég az embernek. Mint Néki, a tanítványoknak is az 
Atya akaratát teljesítő engedelmes szolgálat legyen legfőbb táplálékuk! 
Ezzel gyűjtenék „örök életre szóló gyümölcsöt” (36. v.). Jézus viszonya 
mennye: Atyjához itt nem a szokásos dogmatikai jellegű terminusokkal 
(istensége, egysége az Atyával), hanem — valóságos embersége jeléül — 
etikai jelleggel jut kifejezésre (engedelmesség az Atya akarata iránt). 
Jézusnak ez a munkálkodása folyamatos (poió: állandó cselekvést jelölő 
praes. conj.), de egyszer befejezést nyer (teleiósó: egyszeri történést 
megjelölő aor. conj.). Hogy az „elvégzésnél” pontosan mire kell gon
dolnunk, a keresztre-e, vagy a végső dolgokra, vagy esetleg mindket
tőre, nem dönthető el teljes bizonyossággal.

A 35—38. versek közvetlenül a tanítványoknak szólnak. Jézus itt 
szembeállítja tanítványainak testi látását, gondolkodását az Ő mélyebbre 
tekintő isteni látásával. „Ti nem azt mondjátok-e, hogy még négy hónap 
és eljön az aratás?” Palesztina földjén áprilisban és május elején arat
ják a gabonát. A jelenet időpontja tehát december lehet, nem sokkal a 
vetés után (október és november hónapokban szoktak vetni). A földeken 
ilyenkor még semmi sem látszik a termésből, a vetés eredménye távoli 
és igen bizonytalan dolog! A„fehér tájékok” viszont az aratásra megérett 
gabonaföldek, április—május hónapokban. Jézus tehát szembeállítja itt 
egymással a távoli („még négy hónap”) földi aratást Isten országa elér
kezett lelki aratásával. Ujjongó messiási öröm ragyog át ezeken a szava
kon! A tanítványok azt gondolják, hogy még csak a lelki vetés bizony
talan idejében élnek, pedig már a „vég kezdeténél” tartanak. Befoga
dásra talál az ige, beérett a „vetés” : embereket gyűjthetnek be Isten 
országába! Az asszony és a síkárbeliek az „első zsenge” itt Samáriában. 
jelül a tanítványoknak is! Az ilyen aratás egyúttal a végső teljesség, az 
üdvösség közelségét is jelzi, amikor majd megtörténik a termés betaka
rítása (az aratás az Újszövetségben legtöbbször a végső ítélet képe). 
A hűséges munkások ekkor elnyerik jutalmukat. A 36. versben említett 
aratói öröm nyilván egyszerre jelenti az aratás és a „bérfizetés örömét” 
(misthos: természetesen nem szünergisztikus, hanem kegyelmi jutalom 
értelmében!).

A földművelő munkában legtöbbször ugyanaz a vető és az arató. 
Isten országa munkásainál igaz az a közmondás, hogy „más a vető és 
más az arató” (en toutó: ebben, ti. ebben az esetben, korlátozott értelem
ben). Jézus tekintete átfogja az évszázadokat. Visszanéz a múltba és 
látja az ószövetségi prófétákat, munkájukat. Ugyanakkor előretekint a 
jövőbe is, amikor majd mások aratják a tanítványok vetését. Bizonyosan 
önmagára is gondol: igéjének és földbevetett testének, halálának gyü
mölcseit a tanítványok és utódaik aratják majd (38. v.). Nehezebben ért
hető a 36/b jelentése. Valószínűleg arra kell gondolnunk, hogy Jézussal 
együtt a tanítványok is egyszerre végzik a vetés és aratás munkáját: 
hintik az ige magvait, ugyanakkor — egészen eltérően a földművelő 
munkától — mások megelőzi magvetése, munkája nyomán már az ara
tásnak is örvendezhetnek.

IGEHIRDETESI v a z l a t

Újat kezd ma a világ: új esztendő évszáma kerül napjaink fölé. 
Isten igéje arra világít rá, hogyan tekintsen az egyház, a gyülekezet az 
új esztendőbe.
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1. Az elkövetkező év a szolgálat új éve Krisztus gyülekezete számára. 
Az egész alapigén végigvonul a szolgálat gondolata: Jézus munkálkodá
sáról, a tanítványok előtt jártak és a tanítványok munkájáról, vetéséről 
és aratásáról hallunk.

Alapigénkből fény vetődik az előttünk álló esztendő minden mun
kájára is. Dicsérje Istent hivatásbeli hűségünk, testi-szellemi munkánk
ban való helytállásunk is az új esztendőben! 1 Tessz 4, 11—12. Jézus 
követőinek, a keresztyéneknek azonban még ezen felül való munkájuk, 
szolgálatuk is van ebben a világban: Isten üdvösségszerző akaratának 
szolgálata. Nem akarja, „hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy min
denki megtérésre jusson” , 2 Pt 3,9b. Ebben kell Jézus követőinek Is
tennel „együttmunkálkodniok” , 1 Kor. 3,9. *

2. Minden egyházi, keresztyén szolgálatunk alapja az új évben 
Jézus Krisztus engedelmes szolgálata (34. v.). Az, hogy Ö elvégezte a 
munkát, amelyet az Atya reábízott, Jn 17,4. Emberi testünket felvéve 
engedelmesen magára öltötte a szolgai formát. „Ember halandó testébe 
öltözött az örök Ige.” Isteni dicsőségét letéve az emberi alázat, enge
delmesség, szolgálat mélységeibe szállt alá. Megjárta a kísértések, szen
vedések és a halál mély útját, üdvösségünkért. Mai szentigénkben Jézus
nak engedelmes szolgálata még csak néhány emberre terjed ki: elő
ször — amint megelőzőleg szól róla az ige — arra az asszonyra ott a 
kútnál, azután ennek hűséges tanúságtétele révén a síkárbeliekre, akik 
odasereglenek Jézus köré. Mi azonban tudjuk, hogy Jézus véghezvitte 
és végére juttatja annak megbízását, aki elküldötte, s megváltó szol
gálatába mindannyiunkat belefoglalt ott a keresztfán. Testbeöltözése, 
megváltó szenvedése, halála és feltámadása az igazi magvetés. Ö az a 
földbe vetett és halálra adott gabonamag, mely halálával sok gyümöl
csöt terem. Jn. 12,24. Jézus szolgálatából élünk valamennyien ebben 
az új esztendőben is, és ezért indulhatunk a tanítványok munkájába.

3. Jézus igéje arra bátorítja egyházát, gyülekezetét, hogy az aratás 
reménységével és örömével végezze tanítványi szolgálatát. „Emeljétek 
fel szemeiteket!” Ne lecsüggesztett fejjel, ellankadt térddel és kezek
kel induljunk az Istentől nekünk ajándékozott új esztendő szolgálati 
lehetőségei felé, hanem felemelt fejjel, Krisztusra néző szemekkel! Nincs 
okunk semmiféle csüggedésre, pesszimizmusra, míg Ő velünk van. Isten 
egyháza az evangélium hirdetésében és a szeretet cselekvő tanúságtéte
lében reménységgel indulhat munkájába: a tájékok „fehérek az ara
tásra” . Nem nekünk, az egyház mai nemzedékének, kell felszántani az 
ugart, elvetni a magot! Isten maga készítette el az ige gyümölcstermé
sének útját közöttünk. Eseményeken keresztül, sokszor csapásokkal, 
megpróbáltatásokkal szántotta fel szívek kemény talaját. Igehirdetők 
szava, névtelen keresztyének hűséges élete volt az eszköze. Az elöttünlj 
élt keresztyén nemzedékek szolgálata is bele van'vetve az egyház és 
a világ életének földjébe. De mindenekelőtt: maga Krisztus Urunk ve
tette bele a maga életét ennek a világnak földjébe, hogy áldozata sok 
gyümölcsöt teremjen. Nem szabad elfel^tenünk: ma és mindig jelen 
van egyházában, Szentleikével erőt ad a hirdetett igének, munkálkodik 
a szentségekben. Velünk van és ma is előttünk jár. Ebben bízhatunk s 
ezért végezhetjük reménységgel az új évben is az egyházi szolgálatot, 
a tanítványi szó és élet Krisztusról tanúskodó szolgálatát! Legyen előt
tünk a példa, amelyről a mai szentige szól: Jeruzsálemből, a szent 
városból, Jézusnak menekülnie kell, és éppen a samáriai köves, termé
ketlen lelki talajon nyílnak meg előtte váratlanul a szívek!

4. Mit jelent közelebbről, konkrétabbul ez a tanítványi szolgálat?
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Mindazt, ami az embert közelebb segíti ahhoz az igazi, el nem múló 
élethez, amelyet Isten Jézus Krisztusban adott ennek a világnak. Az 
egyház igehirdető, szentségekkel való szolgálatát. A keresztyén ember 
egyszerű tanúságtételét hitéről. A keresztyén szülők és keresztszülők 
hűséges munkáját a gyermeknevelésben. A keresztyének imádságát 
másokért, a gyülekezetért és a világért. A szeretetnek mindazokat a 
jócselekedeteit, amelyek láttán az emberek dicsőítik a mennyei Atyát, 
Mt 6,16. Igen, a szeretet és az élet szolgálatát is, az egyes embereken 
gyakorolt jó cselekedetektől az embervilág földi javáért, megmaradá
sáért és örök javáért, üdvösségéért végzett legszélesebbkörű keresztyén 
szolgálatig.

Mindebbe a munkába az aratás reménységével és örömével indul
hat el Krisztus gyülekezete. Annak gyümölcseit arathatja hűségével, 
amit nem maga vetett, hanem a próféták, tanítványok, keresztyén nem
zedékek szolgálata és ezek mögött láthatatlanul Isten maga készített el, 
Krisztus maga munkált. Nem hálára és örömre indító látás, ezt a hát
teret látni az egyház, a gyülekezet ez évi szolgálata, a reánk váró fel
adatok mögött? „Mások munkálták és ti a mások munkájábá állottatok.”

5. Az aratásra érett tájak tekintetünket még magasabbra emelik: 
Isten országának reménységgel várt, végső eljövetelére. Az aratás a 
Szentírásban igen gyakran a végső nagy számadásnak, az ítéletnek a 
képe. Nem félelem és rettegés fogja-e el a szívünket, amikor időszakok 
változásánál, egy új év határkövénél életünk elmúlására és a közelgő 
 végső nagy „aratásra” kell gondolnunk? Jézus vigasztaló igét ad gyü
lekezetének: „És aki arat, jutalmat nyer, és örök életre gyümölcsöt gyűjt”  
(36. v.). A hűséges szolgák jutalmáról szól ez az ige (vö. Mt 25,21). A 
tanítványok hite. és szolgálata az örök élet gyümölcsét termi. Nem ér
dem szerint ugyan, hanem kegyelemből. Hiszen a hitünk és a szere
tetünk, a jó cselekedeteink is mind Isten kegyelmi ajándékai, a Szent
lélek gyümölcsei (Ef 2,8kk Gál 3,22kk).

Jézus ígérete a hűséges munkások jutalmáról egyszerre indít a 
hálára és a reánk bízott munkában való hűségre. Hálára a kegyelemért, 
hogy velünk van és előttünk jár keresztyén szolgálatunkban. És hűségre 
a kicsinyen, kévésén, és sokon egyformán, amit kire-kire rábízott. így 
járjon a keresztyén gyülekezet, Isten népe ennek az új esztendőnek út
ján: reménységben és örömmel végezve szolgálatát!

Dr. Nagy Gyula

A Z  ÉV ELSŐ V A S Á R N A P J A

M t Lk 2. 13-23

MEDITÁCIÓ

Máté evangélista nem valami rémtörténetet kíván megörökíteni 
számunkra, mikor a szent család menekülését és a betlphemi gyermek
gyilkosságot feljegyzi, hanem azt akarja, hogy József és Mária példáját 
kövessük mi is a hitben és engedelmességben. Isten üdvtervének meg
valósulására figyelmeztet. Bátorítja Jézus követőit, hogy legyenek 
bizalommal Isten gondviselő szeretete iránt. Az év elején arra buzdít, 
hogy naponként imádkozzuk Luthérrel a reggeli és esti imádságnak 
ezt a sorát: a te szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség
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erőt ne vehessen rajtam. Az igazi, a bibliai gondviseléshitről igye
kezzünk szólni az igehirdetésben.

Számtalan egyházi ének biztat bennünket arra, hogy minden utun
kat a jó Istenre kell hagynunk. Az Úr gondot v ise l... Az Ür csodá
san működik. . .  mondják énekeink. De hogyan? Rád bízom sorso
m at. . .  Így kezdődik egy másik ének, de mit jelent ez? Ki magát 
bízza Istenre, nem épít az a fövényre... v De miért? — Ezekre a kér
désekre kaphatunk választ, az év első vasárnapjának evangéliumából.

IGEHIRDETÉS

1. A szent-család menekülésének története önmagában nem valami 
rendkívüli eset. A mi nemzedékünk sok családja talán még szörnyűbb 
élményeket tudna ennél elbeszélni a második világháború idejéből. 
József és Mária azonban nemcsak egy gyermek életéért éreznek 
felelősséget. Abban a gyermekben, ákinek életét mentik, saját életük, 
az egész világ megmentőjét, Krisztusát tudják. Lehet, hogy vannak 
hozzájuk hasonló élményeink, lehet, hogy nincsenek, elsősorban nem 
ezek az élmények kapcsolnak bennünket össze velük, hanem magá
nak Jézusnak a személye, akit mi is magunkénak, Megmentünknek, 
Krisztusunknak vallhatunk.

2. A  gyermek Jézus itt elmondott sorsa arra irányítja újból figyel
münket, hogy ő mindenben hasonlóvá lett hozzánk. Isten szeretete 
karácsonykor nem angyalszárnnyal súrolta rövid időre a földet, hanem 
„mi testünkbe, mi vérünkbe öltözött az örök ige” . Magára vette az 
emberi élet minden terhét. Nincs tehát az emberi életnek olyan for
dulata, vagy olyan mélysége, ahol magunkra lennénk hagyatva, ahol 
valami kifürkészhetetlen sors játékszerei lennénk, ahol valami más
ban kellene bíznunk, valami másnak kellene engedelmeskednünk, mint 
amit Isten mond nékünk igéjében.

3. József és Mária, Jézusunkat szeretve, tehát hitben, engedel
meskedni tudtak Isten mozgósító parancsának. Egy megszokott kör
nyezetből egy újba, ismeretlenbe költöztek át. Útközben parancsának 
engedelmeskedve tapasztalták meg gondviselésének számtalan jelét. 
A keresztyén egyháznak, a Krisztust követő embernek jellegzetes 
sorsa, hogy a földön mindig útban van, vándor. Nincs semmiféle földi 
környezethez vagy viszonyhoz elszakíthatatlanul hozzákötve és nincsen 
olyan új helyzet vagy környezet, amelyben otthonossá nem válhatnék. 
Ennek a keresztyén sorsnak a részeseivé és vállalóivá azonban mi is 
csak Jézusunkat szeretve, tehát hit által válunk.

4. József és Mária a hit és engedelmesség útját járva életveszé
lyes helyzetben tapasztalta meg, hogy Isten milyen találékony gond
viselő szeretetében. Milyen apró fordulatokon múlik, hogy Heródes 
álnok terve nem ér célt. A hit fényében Isten gondviselő szeretetének 
eseményeit ma sem tudjuk megfelelőbben leírni, minthogy Isten an
gyalainak szolgálatáról beszélünk. Ez nem jelent „őrangyal”-kultuszt, 
csak egyszerű bizakodást abban, hogy Istennek számtalan eszköze és 
lehetősége van életünk, sorsunk irányítására. A hazárd vakmerőségtől, 
a vakszerencsében való bizakodástól és a fatalizmustól, a kikerülhe
tetlen végzetnek való tehetetlen odaadástól menekülünk, amikor így 
imádkozunk az egyházban: a te szent angyalod legyen velem, hogy 
a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Az angyalokról rajzolt
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képek sokszor idegenül hatnak a mai emberre, de nem lehet elhall
gatnunk a bibliai tanítást: ahol hit által Jézus Krisztushoz kapcsolja 
Isten az emberi életet, mindenütt nyilvánvalóvá válik angyalainak 
szolgálata. 

5. Józsefnek és Máriának a hit útján járva egészen közvetlenül 
kellett megtapasztalnia, hogy az emberi élet milyen szoros összefüg
gésben áll a politikai eseményekkel. Azt is megtapasztalták azonban, 
hogy a politikai események nem mindig úgy valósulnak meg, ahogy 
azt sokszor a hatalom szeszélye, vagy egy zsarnok önkénye eltervezi. 
Tanúi voltak annak, miként szégyenült meg Heródes. Sok mindenre 
képes, akinek hatalma van, de nem minden sikerül neki. Heródesnek 
sem sikerült eszközévé tennie a bölcseket és nem érte el célját esztelen 
öldöklésével sem. A technikai felfedezések, a bonyolult mérnöki szá
mítások korában is számolni kell előre nem gondolt tényekkel. Az 
atomenergia első birtokosainak is számolnia kellett pl. a népek béke- 
akaratáva'l és azzal, hogy a „titoknak” mások is birtokosai.

6. A keresztyén gondviseléshit mégsem az egyszerű népi böl
csesség józan megfigyelésére alapít: ember tervez, Isten végez. Máté 
bármilyen részletes betekintést nyújt Heródes álnok terveibe, a hang
súly arra esik, hogy maga Isten is tervez. Isten pedig átgondoltan, 
főleg az emberiség üdvét, megmaradását keresve érleli bölcs terveit. 
Nem kárhoztatni, megtartani akarja a világot. A probléma, ponto
sabban a világ bűne, azonban oly nagy, hogy csak Jézus vére szerez 
megoldást, egyszülött Fiát kell adnia az emberért. De hogy hol, mikor, 
hogyan hal meg mindnyájunkért az ő Fia, azt nem Heródes határozza 
meg. Heródes ezért nem tud végezni Jézussal a maga tervei szerint. 
Ez a történet tehát az evangéliumok, az egész Üjszövetség döntő 
mondanivalóját tárja elénk: Isten irántunk való szeretetének az útja 
a Golgota felé visz. Isten üdvterve az igazi gondviseléshit alapja 
és forrása.

7. Máté történetünk leírásánál és általában azért ragad meg min
den alkalmat arra, hogy az ószövetségi ígéretek beteljesedésére rámu
tasson, hogy a názáreti Jézusban Izrael Messiását és mindnyájunk 
Szabadítóját ismerjük fel, hozzá József és Mária hitével ragasz
kodjunk.

Benczúr László

V ÍZK E R E SZT  ÜNNEPE
Lk. 2, 25—32.

AZ IGEHIRDETÉS ELÉ

A ránk maradt korabeli írásos emlékek arról tanúskodnak, hogy 
az egész akkor ismert világon úrrá lett ebben az időben a várakozás. 
Egy aranykor elérkeztében reménykedtek, s ez a reménység sokszor 
kapcsolódott személyekhez, akikben a „megváltót” várták. Ebből a 
várakozásból a zsidóság sem maradt ki. Itt azonban a várakozás 
kapcsolódott és színeződött azokkal az ígéretekkel, melyeket Isten a 
prófétáknál adott. Ezeket a prófétai ígéreteket magyarázták, színezték, 
számítgatták az általános és a nemzeti váradalmakkal. Hasonló idő
számítási spekulációkat végeztek eseményekkel és személyekkel kap
csolatban, mint az adventisták. A sok és sokféle várakozó között ott
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voltak azok is, akik a prófétai ígéreteket tisztán őrizve várták Isten 
ígéreteinek a megvalósulását. Ezek közé tartozott az igénkben szereplő 
Simeon — és Anna is —, akinek Jézussal való találkozása ennek az igé
nek a folytatása. Ők felismerik a templomba elhozott Jézusban a Meg
váltót és a Messiásnak kijáró hódolattal veszik őt körül. Ez a fel
ismerés azonban nem tőlük maguktól származik. Nem emberi „tisztán 
látás” a sok váradalom között. Simeonnál az ige többször is utal 
a Szentlélek munkájára, Annát meg úgy említi az ige, mint próféta
asszonyt. Mivel az Ótestamentum világában az, hogy valakin a Szent
lélek van, általában azt jelenti, hogy Isten prófétálásra rendelte, azért 
Simeonra is úgy tekinthetünk, mint akit Isten prófétává avatott. így 
lehet érteni a „Nunc dimittis”-t is. Simeon úgy látja, hogy a várakozás 
ideje lejárt, itt a beteljesedés ideje, szolgálata véget ért. Amit Jézusról 
a hit vallomásával és a prófétai bizonyságtétellel elmond imádság 
formájában, — erősen kapcsolódik, még kifejezéseiben is a prófétai 
ígéretekhez. Az Izraelnek adott igéretekből leginkább Ézs. 40, 1 kv; 
49, 13; 61, 2; Jer. 17, 6. csendül vissza hálaadásában, míg a népek 
megváltására adott ígéretekből Ézs. 52, 10; 42, 6; 49, 6; 46, 13.

A Szentlélek által megvilágosított Simeon imádságából nem hiány
zik a személyes érintettség hangja, de ezen túlhalad. Öröme átöleli 
népét, amelynek Krisztus vigasztalója és megdicsőítője, — és minden 
más népet, akiknek Krisztus a világosságot hozza.' — Ebben az igévé 
lett imádságban Isten az egész világ előtt bizonyságot tesz az üdvről, 
melyet készített és felkínálja azt mindenkinek.

IGEHIRDETÉS 
Az egész világ üdvözítője

Örömhír az öregek számára. — Ezt a címet lehetne odaírni Lk. 
2, 25 és kv. versek fölé. Mgrt lehet-e annál boldogabb öregkort érni, 
mint Simeoné és azé az asszonyé, akiről ugyanebben a történetben, 
az igénket követő versekben szó van. Lelkük nyugalmat és tartalmat 
talált Isten szolgálatában, vénségükre megteltek Isten Szentleikével, 
mindezeken felül pedig saját szemeikkel láthatták Isten régi ígéretei
nek beteljesedését és oly közel érezhették magukhoz a Krisztust. Ilyen 
drágán megajándékozottan az üdv bizonyosságával békességben kö
szönhettek el a földi élettől.

Ez a Krisztus, aki olyan közel jött hozzájuk és engedte magát 
átölelni, ma sincs távol. Szentigéjével és Szentleikével, hűségével és 
szeretetével maga közelít ma is megfáradt, megterhelt, sokszor magára 
maradt öregekhez, hogy életüknek ezt a sokszor nagyon nehéz idő
szakát szépséggel, tartalommal, vigasztalással, békességgel és remény
séggel töltse meg.

Simeon azonban nemcsak azért volt boldog, hogy maga szemé
lyesen találkozhatott Jézussal. E találkozást megelőzően már régóta 
várta azt, aki Izrael vigasztalása lesz. Amikor népére tekintett, olyan
nak láthatta azt, mint később Jézus: elgyötörtek és elhagyottak voltak, 
mint a pásztor nélkül való juhok. (Mt. 9, 36.) A fülébe csenghetett 
újra és újra a prófétai üzenet: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, 
így szól Istenetek! — Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és hirdessétek 
néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott.” 
(Ézs. 40, 1.) Simeon várta, hogy ez az ige beteljesedjék. Várta azt,
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aki népe számára a bűnbocsánatot hozza. Várta azt, aki választott 
népét kiemeli az üres, lélektelen vallási külsőségekből, visszavezeti 
az Atyával való közösségbe, és visszaadja régi dicsőségét, ami nem 
a külső hatalomnak és gazdagságnak a dicsősége volt, hanem az a 
tény, hogy ez a nép kiváltképpen is Isten választott népe, mely tel
jességgel néki szolgál. — Jézus megjelenésében ennek a várakozásnak 
a végét látta meg Simeon. Eljött a Messiás, akit Isten népe vigaszat- 
lására és megdicsőítésére küldött.

Jézus az övéihez jött — János evangéliuma bizonysága szerint 
is, — de az övéi nem fogadták be őt. Izrael népének nagy része 
elfordult attól, akit Isten vigasztalására és dicsőségére küldött. Ma is 
sokan vannak közülük, akik nem ismerik Messiásukat, Jézust. Jézus 
azonban ma is szól hozzájuk, mint egykor a názáreti zsinagógában, 
amikor felnyitotta Ézsaiás könyvét és felolvasta belőle: „Az Űr lelke 
van énrajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek az evan
géliumot hirdessem; elküldött engem, hogy a töredelmes szívűeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok
nak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, 
hogy hirdessem az Űr kedves esztendejét.” — Vajon, mi keresztyének, 
tudunk-e vigasztalóbbat mondani ennél, annak a népnek, amely az 
elmúlt évtizedekben is oly mérhetetlenül sokat szenvedett és állapota 
hasonló a Jézus által látotthoz. Szeretettel átölelve az „idősebb test
vért” és mindent megtéve azért, hogy ez az ige rajtunk keresztül is 
valósulhasson, azt kell mondanunk, akit vártok  ̂ — vagy talán már 
nem is vártok —, eljött! — Eljött és nála minden kész: öröm, szaba
dulás, gyógyítás, látás, vigasztalás — üdvösség.

Simeon öröme azokban még énnél is nagyobb volt. A karján tartott 
Jézusban nemcsak Izrael vigasztalóját, a Messiást ismerte fel a Szent
lélek által. Az üdvöt, melyet Istennek tetszett Izrael népe történetében 
elkészíteni, — az egész világnak szánta. — Ahogy Ézs. 49, 6. . v.-ben 
szól Isten szava: „Kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nem
zetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, 
sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig 
terjedjen!” — Az az Isten, aki az egész emberi nemzetséget egy vérből 
teremtette, -— ha egy kicsiny közösségben, a Jákob házában készítette 
is el üdvözítő tervének földi részét, s ha felkentje test szerint Izrael 
népéből származik is, — az egész világhoz küldötte el a Megváltót. — 
Isten az egész világot szerette és szereti és az egész világért adta 
oda szent -Fiát, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Az első emberpár vétkezése óta az egész világot, minden 
emberi életet beborít a bűn, halál és kárhozat sötétsége. A názáreti 
Jézus a bűnbocsánat, élet és üdvösség világosságát hozta el min
denkinek. Aki a Szentlélek által megismeri őt és elfogadja Benne 
Isten bűnbocsátó kegyelmét, annak fény gyúlt az életében. Megújulás, 
feltámadás, örök élet fénye.

Simeon Isten Szentlelke által látott. Látta a kicsiny Jézusban 
életének békességét, Izraelnek vigasztalóját és a világ világosságát. 
Prófétai látás volt ez akkor: Isten azonban az első pünkösd óta, nem
csak prófétáknak adja Szentleikét. Mindenütt munkálkodik a Szent
lélek, ahol szól az ige. Ma is, köztünk is. Itt is, hogy aki hallja e 
bizonyságtételt, megragadhassa az üdvösséget.

Akit Isten így tesz látó embérré, az megtanulja szeretni népét 
és munkálkodik annak boldogságáért. De horizontja kitárul és izgal-
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mássá lesz számára az egész világnak a sorsa, melyért Isten Fiát 
adta. A Krisztussal való közösségben, maga is a vigasztalás, békesség 
és világosság hordozójává válik teljes életével.

Mezősi György

V ÍZK E R E SZT  U T Á N I 1. V A S Á R N A P
Máté 3, 13—17.

A TEXTUS MELLETT

Jézus megkeresztelése a korona Keresztelő működésén s egyben a 
befejezés is, mert most megkezdődik a „nagyobb” működése. A lélek, 
akiről János prófétáit, íme megnyilatkozott. A vízkeresztségből ki
lépve Jézus új, mennyei keresztségbein részesült. Ö az tehát, aki ettől 
kezdve Szentlélekkel keresztel. Jézusnak ez a megjelenése Keresztelő 
alábbszállását jelenti. A textus lényege mégsem a keresztelő műkö
désének hattyúdala. Még csak nem is annak bejelentése, hogy Jézus 
ezentúl Lélekkel keresztel. Nem a Lélek alászállása a textus magva, 
nem ebben csúcsosodik ki. A galamb csupán kép, hasonlat. (Nem ga
lamb szállt ott, hanem a Lélek lebegett oly módon, mint a galamb 
lebeg a. levegőben — szólnak egyes exegeták.) Az égi hang megszó
lalásának közléséért Íródott az egész történet, így a keresztelés tör
ténete a megdicsőülés történetével kerül iker-kapcsolatba. Jézus fiú
ságát bizonyítja a mennyei haing. Ez a történet kinyilatkoztatás; Jézus 
istenségének nyilvánosságra hozatala.

Jelentős az a megjegyzés, hogy Galileából jön Jézus Jánoshoz. A 
törvényhű- Judea mellett Galilea a szabad szelek világa volt; kereske
delmi útvonal,. idegenek átmenő területe, amit Jeruzsálemben kicsit 
pogánynak tartottak.

Jánosnak a keresztelés ellen felhozott tiltakozása mutatja, hogy 
nem volt az esemény problémamentes. Jézus János tanítványának 
tűnhet fel s kétségtelen, hogy alávetette magát a bűnösök keresztsé- 
géneik. Ennek Jézus mélyebb értelmet ad s hatalma titkának kulcs
kérdésévé teszi (Mt 21, 23—27). Ézs. 53 teljesedik be, „sokak bűnét hor
dozó” s innein egyenes az út a kereszthez.

„Azonnal” kilépett a vízből — mutatja, hogy maga a keresztség 
csak átvezető történet a lényeges eseményhez.

Vitatott kérdés, hogy a látomást ki látta: csak maga Jézus, Ke- 
resztelő-e, vagy más is. A Biblia világában azonban nem a látomá
sok szubjektív oldala a kérdés, hanem az objektív tény a döhtő. 
Nagyon újkeletű és eltúlzott az a beállítás, hogy ez egyedül Jézus 
..benső” látomása volt. A szöveg az esemény valóságos megtörténtét 
hangsúlyozza.

Az egek megnyílása rendkívül szokatlan és ritka esemény a zsidó 
teológiában. Ebben a kegyelmi megnyilatkozásban csak a nagy apo
kaliptikusok és próféták részesültek, utoljára Ezékiel. Jézus kereszt- 
sége hatalmas áttörés eseményévé válik: ismét nyitva a menny, Isten 
közel jött népéhez, amely a nagy próféták óta csak tanításokból tud 
róla. (Mk közlésében itt a „megnyílt” az ég és később a kárpit „ketté
hasadt” — ugyanaz a szó.)

Az esemény súlyát növeli, 'hogy a hang látomással párosul, ami 
a rabbinisztikus zsidóságban ismét nem fordult elő, csak á próféfák-
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nál. A hang közlésének szövegéből, apnak — mivel az OT-ban is el
hangzott szavak — ótestamentomi párhuzamos helyeiből világossá lesz, 
hogy Jézus több, mint a várt Messiás-király: ő Isten egyszülött Fia,

SZÓSZÉK FELÉ

Az igehirdetés irányát az exegezisnek Jézus istenfiúságára, szolgá
latára, a megnyílt mennyre mutató gondolatai jelzik. Az oltári ige 
(Gál. 3, 23—29) arról szól, hogy ebbe hogyan lép be, ebből hogyan épül 
tovább a Krisztusban megújult élet. Jézus Krisztusról kell szólni, aki 
emberré lett (karácsony után vagyunk), magára vette bűneinket (böjt 
felé megyünk), akinek munkájában Isten gyönyörködik, mert elvé
gezte a rábízottakat (nagypéntek, húsvét) s aki a Lélek keresztségében 
eljegyez minket magáénak. Látszólag ez túlságosan kiszélesíti a textust, 
valójában arról van szó, hogy Isten kivé tette Jézus Krisztust érettem. 
Ez a szó: érettem, kimondatlanul ott húzódik az esemény és kinyilat
koztatás mögött.

VÁZLAT

1. Jézus magára veszi a bűnösök keresztségét, — beáll- a bűnösök 
közé: szolidaritása az embervilággal.

2. A megoldás a váltság — itt lép a kereszt útjára, mert tudja 
és vállalja, hogy a bűnből nincsen más szabadulás. Az engedelmesség 
útját járja.

3. Nem egy próbálkozás ez a sok közül, hanem Isten kegyelmes 
lenyúlása az emberhez. Benne szabaddá lett az út.

4. Ebben van Jézus istenfiúsága: gyalázatában van a dicsősége.
Koren Emil

V ÍZK E R E SZT  U T Á N I UTO LSÓ  V A S Á R N A P
János 5, 5—18.

EXEGETIKAI ALAPVETÉS

Textusunk több más perikóparendben is előfordul, de leginkább 
5, 1—14. szakasz szerint. Jó, hogy itt csak az 5. verssel kezdődik, mert 
így nem jelent problémát a 3. vers vége és a 4. vers. Ezek eredetileg 
csupán széljegyzetek voltak, s azt a néphitet, „vallásos” babonát rög
zítették le a margón, hogy a víz azért mozdult meg időnként, mert 
angyal, a vizek angyala érintette, zavarta fel ujjával, vagy lábával.

5. v. EKEI utalása alapján szükséges a 3. v. vége és 4. v. mellő
zésével felhívni a gyülekezet figyelmét a színhely precíz leírására. 
Jézus alakjának történetiségét hangsúlyozni. — 38 esztendőt töltött 
betegségben. Nem 38 éves a beteg, nem 38 éve van a Bethesda 
partján. A gyógyítás szombatnapon történik. A „zsidók” a zsidó ható
ság, valószínűleg synedrium, a Törvény megszegésével (Jer. 17, 21) 
vádolja ezért Jézust. Főbűnének mégis azt tartják, hogy Jézus vita- 
beszédében az Istent a tulajdon atyjának mondta, egyenlővé tévén 
magát Istennel. (18. v.)
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14. vers a 6. vershez kapcsolva mondanivalóit, mutatja, hogy Jézus 
Igéje az egész emberért van. Testi (földi) életének problémáihoz lehajol, 
betegségében szánja, elhagyottságában melléje áll, a tehetetlent talpra
állítja — de többet is tesz, reményen felül cselekszik. Nyomorúságok 
gyökeréig nyúl: többé ne vétkezzél. Bűneinktől ment meg, bűnbocsá
natot ad.

Ez a gyógyítás is csoda, jel. Amint a sötét szobába a függöny résén 
betör a napfény, a bűn, betegség, halál, nyomorúság világában felvil
lantja királyságának fényét. Ez még nem a teljes nap, de annak már 
most látható, elérkezett, jelenlevő fénye. Jel, amely arra a teljességre 
mutat, mely visszajövetel ekor lesz nyilvánvaló, mikor lesz új ég és 
új föld, nem lesz bűn, betegség, halál, és Isten letöröl szemünkről 
minden könnyet.

MEDITÁCIÓ

Van alapigénk első versében egy lényegtelen kis szócska: ott.
Az előző helyek pedig szinte aprólékos részletességgel írják le a helyet, 
amelyre ez a szócska utal. Megmondja a nevét: Bethesda. Magyarul: 
irgalmasság háza. Egy tó, vízmedence, amelyben fürdeni szoktak. 
A Juh-kapu közelében, melyet már Nehemiás is említ (Neh. 3, 1 32. 
12, 39). A Juh-kapu közel volt a jeruzsálemi templomhoz, valószínűleg 
azért nevezték így, mert itt árulták az áldozati juhokat. A tó körül 
öt csarnok, tornác épült a betegek védelmére. Mint egy kórházi váró
szoba. Ide jön Jézus, mikor egy ünnepen felmegy Jeruzsálembe. Ennek 
a leírásnak részletességét még érdekesebbé teszi számunkra, hogy 
még a 4. században is ismertek egy vízmedencét Jeruzsálem északi 
külvárosában, melyet ezzel a tóval azonosítottak. Persze számunkra 
mindez nem érdekességet jelent. Az evangéliumnak ez az aprólékos 
leírása is Jézusra mutat. Jézus Krisztus történeti, valóságos személyét 
hangsúlyozza. A csoda leírása is a szemtanú elevenségével történik. 
Figyeld meg Jézus és a beteg beszélgetésének életszerűségét.

Jó lenne, ha nem vonná el a „csodató” feletti töprengésünk a 
figyelmünket Jézusról. Jézus az ünnepre megy (ezzel is betölti a 
törvényt), de a templom felé vivő úton sem kerüli el az emberi nyo
morúságot. A bethesdai nyomorultak, nevezetesen a 38 éve beteg nem 
véletlenül kerül útjába. Jézus tudatosan, tervszerűen keresi fel őket 
és őt, hogy hirdesse nékik Isten királyságát.

A 38 éve betegnek igazi nyomorúsága a reménytelenség. A remény
telenségben nemcsak a test lesz nagyon nyomorult, a hit is megbénul. 
A bethesdai beteg még élt, de szinte élőhalottként. Hite is volt, hiszen 
anélkül nem ment volna oda a tóhoz, de a hite elvesztette akaratát. 
Jézus az ember testi-lelki nyomorúságának legreménytelenebb hely
zeteihez megkeresi és megtalálja az utat. Nemcsak azt mondja meg 
kérdésével: „Akarsz-e meggyógyulni” , hogy van egy szebb, egészsége
sebb, jobb emberi élet is, mint a te reménytelen, beteg nyomorúságod, 
hanem egyúttal vágyat is akar ébreszteni ez után az emberibb élet 
után.

A beteg panasza (7. vers) több mint panasz. Súlyos megbélyegzés. 
És ez vonatkozik a templombajárókra, a hamis kegyességű „vallásos” 
honfitársaira is. És vonatkozik azokra is, akik egymást taposták a 
gyógyulásért. A templom tövében, az irgalmasság házábap ököljog 
uralkodik. Jézus igéje nemcsak egy tehetetlen, reménytelen embert
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szólít meg. Ez az ember már beletörődött, belefásult a nyomorúságába. 
Vitatkozni lehetne azon, hogy türelmes volt. vagy elfásult. Jézus igéje 
ebből is felráz! Jézus kérdésére nincs válasza más, csak a keserűség 
és a panasz.

Ma nem jelent-e ítéletet szabályosan megtartott ünnepeinkre, isten
tiszteleteinkre, előírásos kegyességünkre a segítségünkre hiába váró 
felebarát? Van-e megértés, támogató, megsegítő, az ember szebb, bol
dogabb, igazabb életét formáló fáradozás az egyház népében? Nem 
élünk-e minden kegyességünk és „vallásos”-ságunk ellenére is „aki 
bírja, marja” életet? észre nem véve a mellettünk, a közelünkben re
ménytelenül nyomorult embertársunkat? Van-e szánalmunk, támogató 
fáradozásunk, hogy újra visszanyerje emberségét, egészségét a kifosz
tott, az elhagyott, a semmibe vett, vagy jövünk-megyünk otthonunkból 
a templomba és onnan haza, s hűvös érdektelenséggel kerüljük ki az 
elesettet, mint a pap és lévita azt a szerencsétlent ott a jerikói or
szágúton?

Ez nem krisztusi, nem keresztyén magatartás. Jézus segít! Akar is, 
tud is segíteni. Igéjével! Igéjében isteni erő van. A beteg tüstént meg
gyógyul.

Jézus az egyházra bízta Igéjét. Ez az egyház drága kincse. Jézus 
ott találta el a 38 éve beteget, ahol annak legnagyobb szüksége volt 
rá. Az ige hallgatására ma a templomba jövő emberek kapnak-e tisztán 
hirdetett igét legégetőbb emberi kérdéseikre? Jézus meglátta, mi a 
bethesdai beteg igazi nyomorúsága. Behunyhatjuk-e szemeinket a vi
lágot legnagyobb nyomorúsággal fenyegető veszedelmek előtt mi, Krisz
tus népe? Nem kell-e hirdetnünk, hogy a betegségnél is reménytele
nebb valami fenyeget, a generális halál. Az atomhalál. Igen, lehet, 
hogy ha ez ellen beszélünk, sokan botránkoznak és sokan megszólnak. 
Szószékről ez nem illik. Fontosabb az üdvösség, mint a békesség! Tes
sék hitről, üdvösségről, általában bűnről beszélni. Az való a szó
székre!

Jézus gyógyítása szombatnapon volt! Az eddig nyomorult, tehetet
len ember is szombatnapon vette fel és hordozta a nyoszolyáját. Ha
gyományos, eddig sérthetetlennek hitt törvényeket sértett meg vele, 
és mégis boldogan tette. Boldogan, mert ez az újra megtalált életet 
jelentette. És azért találta meg az életet, mert Jézus szombatnapon is 
síkraszállt az életért, az emberért, minden törvényeskedő vallásosság 
ellenére? Azt nem is merem megkérdezni, ő  vagy a kitaposott vallási 
törvények útján járó „zsidók” cselekedetei-e, — nem az emberek, 
hanem Isten tetszése szerint? Igen, hirdessük, merjük hirdetni Isten 
halálellenes, életet igenlő igéjét, a halál félelmében vagy fásultságában 
élőknek „szombatnapon”, úgy fogalmazom, keresztyén szószéken is. 
Tegyük túl magunkat azon, hogy ezzel megbántjuk a finnyások, az 
„előírásos, szalonképes” keresztyének ízlését. Hirdessük ezt az Igét, 
mert ebben az igében erő van! Hirdessük, hogy emberek megszabadul
janak a félelemtől, a reménytelenségtől, felvegyék a nyoszolyájukat 
és járjanak, éljenek, boldoguljanak!

Jézusnak a 38 éve beteg ember számára nemcsak testi gyógyulását 
létrehozó, hanem őt bűneitől megszabadító hatalma és ereje is van 
az igéjében (többé ne vétkezzél!). Leplezze le szószékeinkről ma is az 
ige, hogy emberi nyomorúság, betegség, halál legmélyebb gyökere a 
bűn. És hangozzék messzehangzóan, hogy azért jött Krisztus, hogy eb
ből megváltson. Ö megválthat, és csak Ő válthat meg, akármilyen
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mélyre, reménytelenül mélyre süllyedt is a bűnben az ember. Azért 
válthat meg, mert Ö az a Krisztus, aki az Atyával egységben mun
kálkodik, egyenlő az Istennel (18). A bethesdai beteg meggyógyításának 
története nem azért hangzik ma a magyarországi evangélikus templo
mokban, hogy visszainduljunk a múltba, Bethesda kiásott romjai
hoz vallásos ereklyét kutatni a kétezeréves kövek között, hanem azért, 
hogy a bethesdai csoda felvillanó jelében meglássuk Krisztus ember
mentő, bűntől,' haláltól szabadító erejét. Meglássunk valamit abból az 
országból, mely miniatűr képben ebben a jelben elénk tárult, és amely 
minden pompájával, dicsőségével ragyog fel a maga teljességében, mi
kor Urunk, aki értünk állandóan munkálkodik és az Atyánál esedezik, 
újra eljövend. Ez a királyság most még csak örökségként a mienk, hit
ben, de akkor teljességben. Jövel hát, Uram, Jézus!

Ámen.
Gádor András

h e t v e n e d v a s a r n a p

Máté 5, 1— 11.

A Hegyi Beszéd a tanító Jézust, a prófétát, a Mestert állítja elénk 
Persze egy pillanatig se szabad elfeledkezni arról, hogy nála — s az 
apostoloknál is — a didaszkein és a kérüsszein elválaszthatatlan egy
ségbe fonódik (Mt 28,20). Az ő tanítása ép abban különbözik a farizeu
sokétól, minden korabeli tanítóétól, hogy „hatalommal”, exuziával ta
nít: mint olyan, aki meg is teheti, amit mond, mert neki adatott minden 
hatalom (28,18). Tanítása tehát: evangélium — s nem törvény —, mert 
az új életnek nemcsak útját, de lehetőségét is adja hallgatóinak. Ez az 
„új igazság” (5,20), amit csak Ö adhat, s ami sokkal feljebb való. mint 
a farizeusoké. Ezzel a farizeusi igazsággal, vagyis egész életszemlélet
tel és magatartással való éles ellentétben hangzik él a Hegyi Beszéd, 
s ezért teljes egészében ebből az ellentétből magyarázható: harci be
széd. S viszont másfelől: Jézus szívének irgalmas odafordulásából a 
szegény nép, a farizeusok által megvetett „am ha arec” felé.

Menjünk már most sorjába textusunk versein. Jézus látja a soka
ságot (1—2. v.): nemcsak fizikailag, testi szemeivel, hanem azzal a belső, 
mélyebb meglátással, ami isteni természetének sajátja; belelátott az 
emberbe, nemcsak köntösét látta, hanem szívét is, nemcsak arcvoná
sait, hanem olvasott gondolataiban; egzisztenciájában ismerte meg és 
mérte fel (Ján 2,24—25). Ezért telt meg szíve könyörülettel a hozzá 
özönlő, segítséget kérő nagy sokaság láttán (4,23—25). Már tkp e ver
sekkel kezdődik a HB, ez a kép a keret és az előzmény: a tömeg Jé
zus körül, akiken megesik a szíve, mert olyanok, mint a pásztor nélküli 
juhok (9,35; 14,14), s ezért hirdeti nekik az evangéliumot s gyógyítja 
bajaikat, hiszen azért jött (Lukács 4,18—21). Az egész HB tkp a 23. v. 
egyetlen mondatának kibontása: „Hirdetve az Ország evangéliumát. . 
Mert a HB tiszta evangélium, ezt hangsúlyozni kell L. Tolsztojjal és 
minden időkbeli rajongókkal szemben.

Boldogságot hirdet Jézus hallgatóinak. Ezt a fogalmat a teljes 
Szentírás összefüggésében kell megérteni, kibontva szokványos képze
teinkből. Az 1. zsoltárra gondoljunk: „Boldog az az em ber...” A bol
dogság, amiről itt szó van, nemcsak egyszerűen lelki állapot:, békesség,
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jó lelkiismeret stb. — bár az is —, hanem az ember teljes egzisztenciá
ját meghatározó valóság. Gyökere, alapja Isten cselekedetében van, ez 
a „boldogmondások” mindegyikénél nyilvánvaló. „E boldogság forrása 
az emberen kívül van” (Lüthi), s éppen azért e'lvehetetlen. S ennek 
foglalata: a 3. és 10. versben egyaránt előforduló Isten országa. Isten 
üdvözítő hatalma színre lép s átöleli az embert: ez a boldogság forrása 
s ebből persze gyümölcsként emberi magatartás támad.

A lelki szegények (Ézs 57,15;61,1) fogalmánál összeszövődik szociális 
helyzet és lelki magatartás. Az egész Ót, de különösen a Zsolt, könyve 
tele van ezeknek, a „kis embernek” az ügyével (v. ö. 73. zsolt). Isten 
a patrónusuk, hiszen csak Tőle remélhetnek megértést és oltalmat. 
„Isten mindig a mélybe tekint” — mondja egy helyütt Luther. Persze 
nagyon kell vigyázni arra, hogy a „szükségből ne csináljunk erényt” 
s ne véljük azt, hogy valamiféle elesett és. elnyomott élethelyzet elő
feltétele az evangélium meghallgatásának. Itt kell felfigyelnünk Bon- 
hoefer tanítására: az evangélium az egészséges, jómódú, szerencsés, az 
élet csúcsain járó embernek is szól, s ennek nemkevésbé van reá szük
sége, mint annak, aki az élet határhelyzeteibe (halál, betegség, megpró
báltatás stb.) vetődött.

Ugyanez vonatkozik a sírok, pontosabban gyászolók, szenvedők 
„boldogságára” is (v. ö. Lk 4,18—21; Ézs 61).

A szelídek, alázatosok öröksége a föld. Az ellentét megkapó s 
paradoxiája nyilvánvaló. Hiszen tapasztalat szerint ellenkezőleg, „sze
mesnek áll a világ” , „kaparj kurta, neked is lesz” , „mindenki a maga sze
rencséjének kovácsa”, — s lehetne még folytatni a sorát azoknak a köz
tudatot kifejező mondásoknak, amik az 5. v. igazságának ellenkezőjét 
fejezik ki. A hangsúly azon van: a föld az alázatosok öröksége. Nem 
ragadomány tehát, hanem adomány. Isten ajándéka. S ebben van ál
landósága, bizonyossága.

6. v. „Akik szeretnének megigazulni” — s nern̂  akik azt szeretnék, 
hogy igazuk legyen, vagy akik általában az „igazság” győzelmét kí
vánják, ami persze mindig egybeesik az ő saját érdekükkel! Itt arról 
az „igaz”-ságról van szó, ami a páli teológia tengelye s ami reformátort 
kérdésfelvetésben így hangzik: hogyan lehetek igaz Isten előtt, — én 
bűnös ember? Aki így kérdez s akinek ez válik nagy ügyévé, az bol
dog, mert Isten igazságot ajándékoz neki.

Az irgalmasok boldogságánál a Miatyánk 5. kérésére kell gondol
nunk. Akik megtapasztalták Isten irgalmát, azok készségesek arra, hogy 
irgalmasságot gyakoroljanak.

A tiszta szív az Istennel való életközösség gyümölcse és feltétele 
egyben; persze ezt a feltételt is maga Isten teremti meg (v. ö. Zsolt, 
24,5;51; 51,16; 73,1). Isten „látása” az örökkévalóság eszkatologikus ígé
rete; de már ebben az életben is megvalósul belőle valami.

A békeszerzők Isten fiai. A kifejezés erősebb, mint az általános 
Isten „gyermekei” (Rom 8,14). A hangsúly a szándékon túl utal s a 
cselekvést sürgeti.

Az 1—12. v-ben nem akármilyen igazságról van szó (v. ö. a 6. 
vershez mondottakat), hanem arról az igazságról, amit Jézus feljebb 
valónak mond a farizeusok igazságánál (20. v.). A szenvedést tehát, 
amelyről itt szó van, konkrété a szidalmazást és háborgatást a fari
zeusi igazság képviselőinek — tehát valamiféle „kegyeseknek” részéről

646



— kell elszenvedni a tanítványoknak. Erre mutat a próféták sorsára 
való utalás is, akiknek tudvalévőén éppen a korukbeli kegyesekkel 
gyűlt meg a bajuk.

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT:

Jézus végtelen szeretettel közeledik felénk. Boldoggá akar tenni 
bennünket, azzal, hogy az evangéliumot hirdeti s abban önmagát adja 
nekünk.

1. Mit tesz Isten azért, hogy boldogok lehessünk?
2. Hogyan lehet ez a boldogság a miénk?
Igehirdetésünk de tempore jellegénél figyelembe veendő, hogy 

Hetvenedvasárnap egyházi esztendő szerint már böjtelő, viszont a 
polgári időszámítás szerint még benne vagyunk a farsangolásban. A 
boldogságot kereső ember tekintetét böjt üzenete felé fordítjuk. Isten 
az érettünk elküldött Krisztusban készített mindnyájunknak igazi 
boldogságot.

Groó Gyula

Oltári imádságok
K A R Á C S O N Y  n a p j a  

Lk . 2,1—14.

A z angyalok és a hívek seregével ál
dunk Téged, Istenünk és Atyánk, hogy 
egyszülött Fiadat M egváltóul adtad a vi
lágnak. Győzz m eg m inket Szentlelked- 
del, hogy m i is m egism erjük Jézus Krisz
tusban m egváltó Urunkat és minden 
félelem től felszabadultan teljes legyen 
öröm ünk és békességünk őáltala, aki 
Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik 
örökké. Ámen.

T it. 3,4—7.

Dicsérünk Téged, Istenünk, h og y  jó 
ságos és em berszerető vagy és nem aka
rod a bűnös em ber halálát, hanem, 
hogy m egtérjen és éljen. Kérünk, áraszd 
ránk gazdagon Szentlelkedet, hogy ke
gyelm edből m egigazuljunk, tetszésed sze
rint ú j életben járjun k  és az örök  élet 
örökösei legyünk, Jézus Krisztus Urunk 
által. Ámen.

K A R Á C S O N Y  M Á S O D N A P JA  
L k . 2,15—20.

Hálát adunk Neked, Istenünk, hogy 
nem csak elküldted a .világ M egváltóját, 
hanem igéddel és jelekkel el is vezetsz 
m inket őhozzá . Ébressz bennünk élő hi
tet Szentlelkeddel, hogy a megváltás jó  
hírét híven őrizzük szívünkben és öröm 

mel terjesszük a világban, Jézus Krisz
tus Urunk által. Ámen.

T im . 3,16.

Urunk! Méltatlanok vagyunk arra a 
nagy szeretetre, hogy szolgai form át öl
töttél magadra és m egjelentél közöttünk 
testben. K érünk Téged, indíts m inket is 
szeretetre irántad, hogy necsak im ádjuk 
szereteted titkát, hanem bizonyságot is 
tegyünk róla szóval és cselekedettel, 
Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

K A R Á C S O N Y  U T Á N I V A S Á R N A P  
Jn . 1,6—14.

Szégyenkezve vádoljuk m agunkat Előt
ted, Istenünk, hogy nekünk is m egm u
tattad az igazi világosságot, Jézus Krisz
tust, de mégsem járunk az Ő világossá
gában. K önyörülj rajtunk és világosíts 
m eg m inket, hogy higyjünik a testté lett 
igében és gyerm ekeidként új életben 
járjunk, Jézus Krisztus Urunk által. 
Ámen.

1. K o r , 1,30.

Egyedül Neked köszönhetjük, Istenünk, 
hogy nem  vesztünk el örökre. Egyedül 
Tőled van az, hogy Jézus Krisztus a mi 
bölcsességünk, igazságunk és váltsá- 
gunk. K érünk vésd ezt szívünkbe, hogy 
elném uljon bennünk m inden dicsekedés 
és m egszólaljon ajkunkon a 'J’e dicsére
ted. Jézus Krisztus Urunk által. Ám en,
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ÓÉV ESTE 
Lk. 24,29.

M aradj velünk, Urunk, mert jó  dolog 
V eled lennünk. Jó a Te beszédedet halla
nunk és közelséged erejét éreznünk. Jól 
tudod, Urunk, m ennyire Rád szorulunk: 
egyedül ellankad a hitünk és elhatalma
sodik  a bűnünk. Ezért, Urunk, hallgasd 
m eg könyörgésünket és maradj velünk. 
Ám en.

Jel. 21,5—7.

Urunk Istenünk! Te úgy szereted a 
vilgot, hogy nem csak odaadtad érte 
egyszülött Fiadat, hanem  m eg is újítod 
a világot Általa. Kérünk, újíts m eg m in
ket is a Te Szentielkeddel, hogy győzel
m esen harcolj ulk a hit harcát és e ljö 
vendő országod örökösei legyünk, Jézus 
Krisztus Urunk által. Ámen.

ÚJÉV
Jn. 4,34—38.

Hálát adunk Neked. Urunk, hogy Te.. 
tartod kezedben a világ és az egyház 
jöv ő jé t. Hálát aduink, hogy m indig előt
tünk jársz, és m egnyitod a szíveket, m i
előtt m i m egnyitjuk szánkat, hogy b i
zonyságot tegyünk Rólad. Kérünk, nyisd 
m eg szemünket is ennek látására, hogy 
jó  rem énységgel végezzük a világban azt 
a szolgálatot, am elyet ránk bíztál. Ámen.

Zsid. 10,35—36.

Jól látod, Urunk, h ogy  szívünk tele 
van  kételkedéssel és állhatatlansággal. 
Nem  m ertük Reád  bízni a jöven dőt és 
nem  tudjuk akaratodat cselekedni a je 
lenben. Mégis Hozzád fordulunk és ké
rünk, em lékeztess m inket eljöveteledre 
és az örök  élet Ígéretére, hogy  m egáll
ju n k  a hitben m indvégig. Ámen.

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP 
Mt. 2,13—23.

Áldunk Téged, Istenünk, hogy igaz 
m inden szavad és m egtartod Ígéreteidet. 
Á ldunk Téged, hogy azokat is felhasz
nálod üdvözítő terved végrehajtására, 
akik nem  ism ernek Téged. Add, hogy 
szeressük és m egbecsüljük szent igédet, 
és engedd, hogy  az legyen életünk vi
lágossága, Jézus Krisztus Urunk által. 
Ámen.

Rm. 14,7—9.

Urunk és M egváltónk, Jézus Krisztus, 
aki meghaltál és m egelevenedtél, hogy 
Ura légy m indenkinek: kérünk egyesíts 
m inket is a Te uralmad alatt, hogy egy
mást m eg ne vessük és meg ne bot-

ránkoztassuk, hanem  N eked szolgáljunk 
és egym ásnak segítsünk, m ert m ind
nyájan Tied vagyunk m ost és örökké. 
Ám en.

VÍZKERESZT 
Lk. 2,25—32.

Á ldunk téged, Istenünk, hogy nekünk 
is k ijelented a világ világosságát Jézus 
Krisztust. K érünk, terjeszd ki igéd által 
az Ö világosságát m inden népre és m in
den em berre, hogy sok nyelven, de egy 
szívvel magasztaljunk Téged azért a bé
kességért és üdvösségért, am elyet Te 
szereztél Jézus Krisztus Urunk által. 
Ámen.

Rm. 10,13—18.

Hálát adunk Neked, m egváltó Urunk, 
hogy üdvösséged öröm hírét elterjesztet
ted az egész fö ldön  és m inden népet hí
vogatsz általa a Te örök  országodba. 
K önyörgünk Hozzád, győzz meg Szent
ielkeddel m inden kételkedést és hitet
lenséget, hogy m inden nép m egtérjen 
Hozzád és Urának valljon  örökké. Ám en.

VÍZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNAP 
Mt. 3, 13—17.

  Hálát adunk Neked, Urunk és Iste
nünk, hogy egyszülött Fiadat em berré 
tetted és a bűnösök közé állítottad, hogy 
elvegye és hordozza a világ bűnöt. Add, 
hogy szolgai form ájában is ráism erjünk 
M egváltónkra, Reá vessük m inden bű-, 
nőnket és felszabadultan szolgáljunk 
Néki. most és örökké. Ámen.

G al. 3,23—29.

Magasztalunk Téged, Istenünk, hogy a 
szent keresztség által m indnyájan Krisz
tust öltözhettük fel és titokzatos testé
nek, az egyháznak tagjaivá lehettünk. 
Ébreszd és erősítsd hitünket, hogy el ne 
vesszünk, hanem  igaz gyerm ekeid és 
ígéreted örökösei legyünk, Jézus Krisz
tus Urunk által. Ámen.

VÍZKERESZT UTÁNI UTOLSÓ 
VASÁRNAP 
Jn. 5,5—18.

Szüntelenül m unkálkodó és segítő Ú r 
Jézus Krisztus! Magasztalunk Téged, 
hogy Atyáddal együtt m indezideig m un-, 
kálkodol az egész világ javán és üdvös
ségén. Lásd m eg a m i testi lelki bajun
kat és fogyatékosságunkat is. Á llj mel
lénk és gyógyíts m eg m inket m inden 
bűnünktől, hogy hirdessük a Te dicső
ségedet. Ámen.
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R m . 6,16—18.

L á sd  m eg , U ru n k , azt a n y o m o rú sá 
gu n k at, h o g y  b á r  s o k  b ű n ü n k et m e g b o 
csá tottad , m ég  sem  tu d u n k  tő le d  sza 
b ad u ln i. N e a d j á t m in k et  b ű n e in k  ra b 
ságán ak , h a n em  ragad j m e g  és  szabadíts 
m e g  m in k et az Igazság szolgála tán ak  
szabadságára , J ézu s  K risztu s  U ru n k  ál
ta l. Á m en .

HETVENED VASAK N AK  
Mt. 5,1—12.

Ú r J ézu s  K r isztu s! T e  ga zd a g  v a g y  Ígé
re tek b en  és  k e g y e le m b e n , m l p e d ig  sze
g é n y e k  v a g y u n k  a h itb e n  és  akaratod 
cse lek véséb en . H ozzá d  k iá ltu n k  segítsé

g é r t : n ö v e ld  h itü n k et é s  te d d  en g ed e l
m essé  akaratu nk at, h o g y  e ln y e r jü k  
m in d azt az ü d v ö ssé g e t  é s  b o ld o g sá g o t, 
am it k ö v e tő id n e k  ígérté l. Á m en .

1. Kor. 6, 19—20.

M agaszta lu n k  T éged , m e n n y e l A ty á n k , 
h o g y  n a g y  árat fizetté l értü n k  és  e g y 
szü lött F ia d  á ldozatáva l tu la jd o n o d d á  
tettél m in k et. A d d , h o g y  ne csa k  tes
tü n k , h a n em  le lk ü n k  Is T ie d  le g y e n  és 
tisztaságban, s zo lg á lju n k  N e k e d , m in 

d e n  szavu n k k a l, cse le k e d e tü n k k e l és 
e gész  testü n k k el, Jézus K risztu s U runk  
álta l. Á m en .

Prő hle Károly


