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Csendben I s t en előtt

Megsegített papok
Egyetemes Presbitériumunk decemberi ülésén elhatározta, hogy 

1959. január 1-ével elindítja az ún. Közalap munkáját. Ebben az esz
tendőben a Közalap kizárólag a kisfizetésű lelkészek és hitoktatók 
fizetésének felemelését célozza. Közel 100 lelkész — jórészt szórvány
lelkész! — fizetését egészítjük ki évi 20 000 Ft-ra. Ennek a célnak az 
elérése érdekében gyülekezeteinknek egy esztendő alatt kereken 400 000 
Ft-ot kell összeadniuk.

A Közalap működésbe lépését igen jelentős eseménynek tartjuk 
egyházunk életében. Több év óta készülünk rá, most végre valósággá 
válik. Bizonyára lesz még javítani való rajta „útközben” , mégis igen 
jó, hogy legalább elindulhatunk.

A Közalap munkájának megindításakor nekünk lelkészeknek, a 
magunk szolgálatára és magatartására nézve néhány dolgot külön is 
tisztáznunk kell. Isten előtt.

1. A Közalap segítségét Isten nem azért adta egyházunknak, hogy 
friss témát adjon több — minden kákán csomót kereső — kritizáló 
lelkésznek, hanem azért, hogy sok kisfizetésű lelkész anyagi meg
segítésén túl, a Közalap elindulása és szolgálata valamennyi magyar
országi evangélikus lelkészt hálaadásra indítson. Így írja ezt Pál is a 
jeruzsálemi gyülekezet rászorultjainak gyűjtött szeretetadománnyal 
kapcsolatban: „Mert a szeretetnek ez a szolgálata, nemcsak kielégíti 
a szentek szükségét, hanem meg is haladja azáltal, hogy sokakat 
hálaadásra indít Isten iránt.” (2. Kor. 9, 12.) Ha a Közalap meg
indításának lehetőségéért való hálaadás őszintén tör fel lelkészeink 
szívéből, akkor ez a hálaadás ér annyit, mint maga az anyagi meg
segítés. Isten evangélikus egyházunk lelkészeit, a Közalapon keresztül 
is, hálaadásra akarja tanítani. Arra akar bennünket most Isten nevelni, 
hogy hálás szívvel adjunk, hálás szívvel fogadjunk el és általában 
hálás szívvel szolgáljunk és éljünk a mi mostani világunkban.

2. A Közalap — ha azzal hálaadással tudunk élni — Isten kezében, 
munkálhatja, nyilvánvalóvá teheti és megizmosíthatja magyarországi 
evangélikus egyházunk és ezen belül evangélikus lelkészeink hitben 
és szeretetben való egységét. Tudom, hogy a hit az evangélium hir
detése nyomán születik és a szeretet ebből a hitből fakad, de a 
hitben élők egymással való egységét és egymás iránt való szeretetét 
előmozdíthatja az egyháznak egy olyan szolgálata, mint amilyet a 
Közalapon keresztül is végez. A különböző teológiai képzettségű, 
látású és kegyességi színű lelkészek gyülekezeteik, bennük a maguk 
adományát sokszor olyan lelkészek megsegítésére is el fogják majd 
küldeni, akik teológiailag bizonyos tekintetben talán más látásúak, 
mint ők. Egyetlen lelkész sem kötheti ki, hogy az ő gyülekezetének
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a Közalaphoz beküldött adományát csak olyan lelkész kaphatta, aki 
minden kérdésben pontról pontra azt vallja, mint ő. Így a különböző 
„beállítottságú” lelkészek munkájának a gyülekezetben jelentkező 
anyagi „gyümölcs”-éből olyan lelkészek is részesülni fognak, akik 
más „nézetűek”, mint az adományozók. Ezért az adásnál és nevesnél 
a szeretet tágszívűségével kell adományozni és elfogadni. Így munkálja 
a Közalap a szeretetben való egységet. De ha csak ennyit mondanánk, 
akkor egy mondatnak csak az első felét mondanánk el. Ha ugyanis 
nem akarunk valami hamis tágszívűségbe esni, ami már nem is a 
szeretetnek, hanem a felelősség nélküliségnek a tágszívűsége! —, 
akkor mégis csak arra kell törekednünk, hogy valósággá legyen, amit 
Pál ír a Korintusi levélben: „sok tag . . .  de egy test”  (1. Kor. 12. 20). 
Vagyis munkálkodnunk kell azért, hogy a Közalappal kapcsolatos 
adás és vevés körfolyamában legyen egyre letagadhatatlanabb evan
gélikus egyházunk és benne evangélikus lelkészt karunknak hitbeli 
egysége. Itt most elsősorban arra gondolok, hogy a különböző színű 
és beállítottságú lelkészeink minden adottságukat használják fel az 
egész test, az egész magyarországi evangélikus egyház Jézus Krisztus
ban való ténylegesen meglevő egységének nyilvánvalóvá tételére. 
A mi időnkben 'azonban az egység kérdésénél nem pusztán arról van 
szó, hogy értsünk valóban egyet a Teremtő, Megváltó és Megszentelő 
Istenben való hitben, a Biblia használatában, „egyedül hitből — 
egyedül kegyelemből” való tantételben, az Ágostai Hitvallásnak egy
értelmű magyarázásában stb., hanem arról is szó van, hogy értsünk 
egyet evangélikus egyházunknak a szocializmusban való útját és szol
gálatát illetőleg is. Hitbeli egységünkhöz tartozzék hozzá az is, hogy 
Jézus Krisztusban való hitünkben egyek vagyunk egyházunknak az 
új magyar világban való jó munkája kérdésében, abban, hogy olyan 
egyház akarunk lenni a szocializmusban, amely hitelveit semmiképpen 
sem adja fel, hanem azokhoz ragaszkodva, éppen ezekből a hitelvek
ből kifolyólag segíti népünket a jó célok megvalósításában. Mindez 
pedig a Közalappal úgy van kapcsolatban, hogy mi egyházunk jó l 
felfogott érdekében a Közalappal nem a sokféleséget, hanem az egységet 
akarjuk támogatni és munkálni. Az volna jó, hogy azok, akik az 
országos célra adakoznak és azok, akik az országosan gyűjtött ado
mányból részesülnek, éppen az adás és elfogadás ütemében átgon
dolnák „országosan” egyházunk mai szolgálatát és eljutnánk odáig, 
a Közalap munkája segítségével is, hogy hitbeli egységben állnának 
egymás mellett.

3. A Közalap első fokú intéző szerve az egyházmegye. Ha az: 
egyházmegyében a Közalapi Bizottság, azután az Egyházmegyei Lel- 
készi Munkaközösség és az Egyházmegyei Presbitérium jól végzi 
feladatát, a Közalap szolgálata nagyban elősegítheti az egyházmegyei 
fraternitások kiépülését. Az egyházmegyékben mérik fel elsősorban 
a szükséget, ugyancsak az egyházmegyékhez folyik be az adomány, 
továbbá itt történik a szétosztás is. Mind ennek a munkának az 
elvégzése igen sok körültekintést, szeretetet és fegyelmet igényel. 
A szükség felmérésénél a „kérni-nem-szeretők” megbízatása, másfelől 
az „állandóan sírók” testvéri fegyelmezése sokban segítheti az igazi 
fraternitás kialakítását. Egyben vizsgája is lesz a Közalap az egyház
megyék fraternitásának! Vigyázzanak lelkészeink arra, hogy a Köz
alap ne szembeállítson, hanem egymás mellé állítson lelkészeket. Az. 
egyházmegyei fraternitások megerősödése így segítheti az országos.
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egyházi munkát is. Éppen erre gondolva, nem szabad elfeledkezni 
arról, hogy az egyházmegyék önállóságának tiszteletben tartása mellett 
sem akarunk olyan hamis szemléletet kialakítani, mely szerint az 
ún. központi szervek „nem fontosak”, „lényeges az egyházközség, eset
leg az egyházmegye” . Az egyházmegyei fraternitásoknak segíteni kell 
kialakítani az országos fraternitást és ezzel kapcsolatban a központi 
szervek megbecsülését.

4. A Közalap észrevétlenül egzisztenciális méretekben veti fel a 
lelkészek eddigi hűségét és munkájának minőségét. Amikor a Közalapot 
tervezgettük, azt mondottuk: 600 lelken felüli gyülekezet lelkésze 
akkor se kapjon a Közalaptól 'segítséget, ha kongruája és helyi 
fizetése együtt nem éri el az 1600,— Ft-t. Az a meggyőződés vezetett 
bennünket, hogy ha egy lelkész becsületes munkát végez egy 600 
lelkes gyülekezetben, annak a gyülekezetnek el kell tudni tartania 
lelkészét országos segítség nélkül. Ha ez mégsem így yan, akkor meg 
kell vizsgálnunk: mi van a lelkésszel és milyen munkát végez. Esetleg 
kiderül, hogy a lelkész rosszul prédikál, rosszul viszonyul gyülekezeti 
tagjaihoz és általában nem végzi el lelkiismeretesen feladatát gyüle
kezetében. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ige „ott és akkor” hat, 
amikor és ahol a Szentlélek Űristen ezt akarja, mégis a Szentléleknek 
„az a szokása”, hogy a hűséges munkán keresztül gyümölcsöket hoz 
elő. Ez még az anyagi kérdésekre is áll.

5. A Közalap segítségével 1959. január 1-től kezdve, nem lesz
egyetlen gyülekezeti lelkészünk sem, akinek fizetése ne érné el az 
1600,— Ft-ot. Ennek csak szívből örülhetünk. Viszont felvetődik ennek 
kapcsán a lelkészi munka mennyiségének kérdése is. Két irányban is. 
Az egyik az, hogy ezért az összegért népünk világi foglalkozásokban 
dolgozó fiai a maguk munkahelyein igen komolyan „megdolgoznak” . 
Az állandóan emelkedő életszínvonal mellett is havi 1600,— Ft sen
kinek sem hull könnyen az ölébe. Mindenesetre a napi 8 órát, sokszor 
kemény földmunkát végezve, „ki kell dolgozni” . Mi lelkészek, a ma
gunk munkahelyén — beleértve önképzésünket: teológiai és világi
irodalom olvasását — mennyi időt töltünk el? De egy másik irányban 
is fel kell vetnünk ezt a kérdést. Az egyik lelkésznek a másik lelkész 
munkájához való viszonyban is meg kell vizsgálnunk a kérdést. Egé
szen profánul: mit dolgozik 1600,— Ft-ért vagy esetleg ennél többért 
az egyik lelkész és mit dolgozik a másik lelkész? Az egyik talán 
hatalmas szórvány területen igen nagy utakat tesz meg nagy fárad
sággal ezért az összegért, a másik talán egy „komplett gyülekezetben”, 
heti 1—2 igehirdetéssel és esetleg hittanórával „dolgozik meg” érte. 
Mindenesetre ez utóbbi nagyon kevés ekkora és még ennél nagyobb 
összegért. Most nem arról van szó, hogy a fizetéskiegészítés nyomán 
a megsegített lelkészek kezdjenek hozzá valami lázas gyülekezeti 
munkához, mert ennek a munkának nagyon „pénz-szaga” volna és 
talán nagyonis mechanikus volna. De arról igenis szó van, hogy a 
lelkészek végezzék legalább minőségileg jobban munkájukat: készül
jenek jobban az igehirdetésekre és ne prédikáljanak ósdi módon. 
Merjenek szembenézni azokkal a problémákkal, amelyekkel a mi 
korunk és benne magyar népünk vívódik és ennek kapcsán végezzenek 
maximális szellemi munkát. Vegyék fel magukba ezeket a problé
mákat, olvassanak, tanuljanak, tájékozódjanak és felszabadultan segít
sék gyülekezeti tagjaikat a mai kérdésekben való eligazodásban. Ezen
felül mivel több lelkészünk országos pénzekből jut most magasabb
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fizetéshez, igyekezzenek lelkészeink „belesegíteni” az országos problé
mák megoldásába. Akinek gyülekezetében kevesebb munkája van, 
vállaljon pl. sajtómunkát. Írjon lapjainkban! Fogjon hozzá olyan 
teológiai könyv elolvasásához és a benne foglaltak közkinccsé téte
léhez, mely munkát több lelkész a saját gyülekezetében való sok 
munkája miatt nem tud elolvasni, vagy nyelvi nehézségek miatt nem 
tud átdolgozni. Kell, hogy lelkészeink az eddiginél sokkal nagyobb 
mértékben „hasznosítsák magukat” a köz javára. A Közalap meg
szervezése erre is indít bennünket.

6. A Közalap elindulásakor meg kell szabadulnunk minden hamis 
reménységtől is. Igen sokan vannak lelkészeink között, akik nem 
veszik egzisztenciálisan komolyan a Közalap munkáját, mert abban 
reménykednek, hog y  egyfelől „államunk úgyis ad majd megint rend
kívüli államsegélyt ,  másfelől „majd lesz külföldi segély” . Mi álla
munknak csak hálás, szívből jövő köszönettel tartozunk azért, hogy 
erre az esztendőre is, az Egyezményen túlmenőleg biztosított szá
munkra rendkívüli államsegélyt. Tudjuk azt is, hogy államunk kész 
a jövőben is anyagi segítséget nyújtani, amennyiben arra rászorulunk 
és azt kérjük. De nekünk arra kell felkészülnünk, hogy államunk 
az Egyezmény keretében fog bennünket segíteni, nem pedig állandó 
rendkívüli államsegélyekkel. Ha lenne a jövőben rendkívüli állam
segély, arra csak úgy nézhetünk, mint amire nem számítottunk. 
Nekünk a magunk lábára kell állnunk anyagi vonatkozásban is. Ez 
egyházunknak is és államunknak is az irányvonala. Ami pedig a 
külföldi segélyeket illeti: lehetséges, hogy kisebb vagy nagyobb ösz- 
szeghéz juthatunk innét is. De mi csak akkor fogadhatunk el külföldi 
segítséget, ha az egyházi belügyeinkbe való beleavatkozáshoz nincsen 
kötve. Vagyis, ha azok a szervek, akik bennünket segítenek, nem 
akarják egyben irányítani magyarországi evangélikus egyházunk maga
tartását a szocializmusban. Nekünk ezeket előbb velük világosan 
tisztáznunk kell. De ettől függetlenül is, nekünk nem a külföldi segé
lyekre kell építenünk egyházunk anyagi jövendőjét, hanem a hitből 
adott áldozatokra, melyet saját egyházunk tagjai adnak. A Közalap 
megindulása az önálló háztartás kiépítésének első jele!

7. Végül nem szabad egyről elfeledkeznünk. Amikor a Közalapot 
elindítjuk és gyülekezeteink ebben az évben reménységünk szerint 
400,000 forintot áldoznak majd kisfizetésű lelkészeink fizetésének 
kiegészítésére, gondoljunk arra, hogy magyar államunk ennél sokszo
rosan nagyobb összeget ad lelkészeink fizetésére és egyházunk támo
gatására. Ha most 430 000 evangélikus áldoz a lelkészi szolgálatra, 
ne felejtsük el, hogy az államsegélyen keresztül népünk minden fia 
áldoz egyházunkra, hiszen az ő munkájuk gyümölcséből lehet állam
segélyünk. Ez mindenesetre arra kötelezi lelkészeinket, hogy örömmel 
segítsék népünk céljainak megvalósítását. Lelkészeink nem lehetnek 
szemben a szocializmus építésével, mert akkor azzal a néppel vannak 
szemben, amely rájuk is áldoz és így munkájukat segíti.

Mindezekkel a kérdésekkel álljunk Isten elé és induljunk hála
adással és reménységgel a Közalap munkájában.

Káldy Zoltán
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Egyházi sajtómunkánk néhány alapkérdéséről *

Az egyházi sajtó: az egyház sajtója. Értjük ezen azt, hogy az 
egyház szolgálatának, az evangélium hirdetésének szerves része, 
illetőleg az utóbbinak egyik módja. Érthető ebből, hogy az egyházi 
sajtó munkájának alapkérdései —  legalábbis gyökerükben —  azo
nosak, de mindenesetre szorosan összefüggenek egyházi szolgála
tunk általános alapkérdéseivel. S itt talán nem tévedünk, ha —  
sok egyéb mellett —  egyik alapkérdésünk az a magatartás, amely
ből és amelyben szolgálatunkat, tehát az egyház sajtómunkáját is, 
végezzük. Talán kitűnik a továbbiakból, hogy a „magatartás” kér
dése igen sokfelé elágazó, sokrétű kérdés s annak gyökerei teoló
giai gondolkodásunk mélyébe nyúlnak le. Gyakorlati példából ki
indulva és mindjárt a sajtómunkára vonatkoztatva szeretném a 
kérdést megközelíteni.

Magatartásunkra és ebből kifolyóan sajtómunkánkra is jel
lemző az, amit „kontraszt-teológiának” lehetne nevezni. (A továb
biakra nézve a v. ö. H. G. Fritsche „Dogmatik u. Praxis” című ta
nulmányát a Zeichen d. Zeit 1958. é. 7/8. sz-ban.) Arra gondolok 
itt, hogy prédikációink és a sajtó számára írt cikkeink feljegyzése 
szinte világosan két részre osztható. A z első felében a bűnről szó
lunk s ennek következményeiről, az ember kudarcáról, tehetetlen
ségéről, nyomorúságáról. Igyekezünk mindezt széles ecsetkezelés
sel, élénk színekkel megrajzolni, minél plasztikusabban és benyo- 
mástkeltőbben. A  prédikációk, cikkek második felében szólunk az
után Isten kegyelméről, a „megoldásról” , a szabadulásról és az új 
életről. Félre ne értessem: a bűnről s a bűnös ember állapotáról 
nem hallgathat az igehirdetése, ez annak elalkudhatatlan része. 
Csak örülni lehet annak, hogy Anselmus „nondum considerasti”-ja  
megszívlelésre talált egyházunk igehirdetőinél, azt lehet mondani, 
hogy szinte általánosan. És csak hálát adhatunk azért, hogy a refor
mátori teológia frontáttörése következtében vagy 3 évtizede immár 
a bűn valóságának komolysága bevonult teológiai gondolkodá
sunkba és lelkészi munkánkba. Legalábbis általánosságban ez a 
helyzet. A  baj azonban az, hogy ezt sémává tettük. Olyannyira, 
hogy szinte szabállyá lett, mondjuk evangelizációs sorozatok alkal
mával: a hét első felében „jól be kell fűteni a poklot” , hogy azután 
a másddikban felvonulhassunk az evangélium tűzoltószereivel. S 
ebben a sémában mintha ott leselkednék az a feltevés: Minél söté- 
tebbre sikerül festenünk az emberi bűnt, nyomorúságot, annál fé
nyesebben tündököl ezen a sötét háttéren a kegyelem napja. Mintha 
ugyan erre Istennek szüksége volna! Szinte, szinte már abba a 
hibába estünk, amit a közmondás úgy jellemez: „a bajból erényt 
csinálni” (Aus der Not eine Tugend machen).

Kétségtelen, hogy ebbe a helyzetbe jó szándékkal és jóhisze
műen kerültünk s ennek egy bizonyos történeti szakaszban meg is

* Elhangzott az országos sajtókonferencián, Mátraszentistvánban, 
1958. december 4-én.
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volt az értelme. A  reformátori teológia teológiatörténetileg a libe- 
rális-kultúrprotestáns s másfelől konzervatív- (un pozitív-) pietista 
teológiával ellentétben bontakozott ki. S mindezeknek közös vonása 
volt, hogy csakugyan nem vették fontolóra, „mekkora súlya van a 
bűnnek”, akár evolúciós-optimista illúziókban ringatták magukat, 
akár az egyházias, vagy a megtért ember lehetőségeit értékelték 
túl polgári orthodox, vagy perfekcionista-rajongó módon. Világtör- 
ténetileg is az a helyzet, hogy a reformátori teológia, a krízis teoló
giája az európai úgynevezett „keresztyén” népek első nagy meg
ítéltetésének, az első világháború összeomlásának idejében indult 
el (Barth: Römerbrief, 1918., s részben már előbb is Holl Luther 
tanulmányai stb.). —  Hozzájárult ehhez, hogy ennek a teológiának 
a kibontakozása időben összeesett —  harmincas évek elején —  a 
náci-barbarizmus felvonulásával, aminek filozófiai alapja —  ha 
ugyan ilyenről egyáltalában lehet szó —  legalább részben a 
Nietsche-féle titanizmus, az emberfeletti ember ideológiája („Wenn 
es einen Gott gabe, wie hielte ich es aus nicht Gott zu sein” 
[Nietsche]). Kézenfekvő, hogy a Hitvalló Egyház németországi 
harci helyzetében a reformátori teológia fontos feladatának tartotta 
leleplezni ennek a faji gőg mámorában tetszelgő embernek a való
ságos állapotát. Nem véletlenül kezdte ki a náci-ideológia éppen 
a bűnről való egyházi tanítást s nem véletlenül reagált erre a H. E. 
teológiája ennek a tanításnak a lehető éles kidolgozásával. S ebben 
a reformátorok jó nyomdokain haladt, hiszen Luther is a maga 
idejében éppen a bűn valóságának komolyan vételével kezdte meg 
a középkori egyház tanításának s ebből folyó búcsúcédulás és pöni- 
tenciás gyakorlatának és a szerzetesi perfekcionizmusnak a bírála
tát. Persze nem szabad elfelejteni, hogy a reformáció a bűnről való 
tanítás mellett még nagyobb súlyt tett a kegyelem meghirdetésére 
és nem esett bele a kontraszt-teológia —  vagy ehhez hasonló gon
dolatmenetek —  sémájába. Az nem véletlen, hogy hitvallási ira
taink mindenütt az evangélium, az Isten üdvözítő kegyelméről és 
a bűnöst felölelő szeretetéről szóló örömhír, meghirdetésére teszik 
a hangsúlyt.

Nem elemezhetjük e vázlat során tovább ezt a folyamatot —  
bár szükséges és izgalmas feladat volna annak összefüggéseit mé
lyebben is feltárni — , csupán a tényt szögezzük le, hogy belecsúsz
tunk a kontraszt-telógia sémájába annak összes következményeivel 
együtt. S ez egyházunk mostani helyzetében: amikor életét és szol
gálatát egy nemkeresztyén ideológiájú társadalomban éli és végzi, 
azzal a veszedelemmel járt és jár, hogy nagyon is megkörnyékez 
bennünket az a kísértés, hogy igehirdetésünkben, cikkeinkben az 
isteni és emberi valóság ellentétének kimélyítésében éljük ki ma
gunkat. Annál is inkább, mert gyülekezeteink egyes rétegeiből erős 
vonzás húz errefelé bennünket: „népszerű” dolognak látszik a go
nosz világ” bűneiről beszélni a „kegyes” gyülekezetnek. Mert az —  
sajnos —  nem kétséges, hogy az ilyen kétfelvonásos felépítésű be
szédeink vagy írásaink első felét —  a negatívot -— kegyes hall-
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 gatóink vagy olvasóink egy része legalábbis semmiképpen nem ma
gára érti, hanem a „kívül valókéra” s csak a második részt haj
landó magára alkalmazni összes pozitívumaival, ígéreteivel és vi
gasztalásával, reménységével és biztatásával együtt.

Közben pedig, amíg mi így —  tisztelet a kivételeknek —  meg
rekedtünk a kontraszt-teológia sémáiban, a teológiai munkában 
szinte világszerte, de mindenesetre az éllovasok sorában, nagy for
dulat következett be. Az em ber és világa került a teológiai érdek
lődés homlokterébe. Ha megfigyeljük, észrevesszük, hogy az utolsó 
másfél évtized nagy teológiai műveinek egy jó része antropológiai 
érdeklődésű. (Barth, Brunner, Niebuhr, Se, Cullmann, de Quervain 
stb.) —  Semmiképpen nem jelenti ez a reformátor! teológia eddigi 
felismeréseinek feladását, vagy éppen visszakanyarodást a Krisz
tusközéppontú teológiáról valamiféle emberközéppontú teológiá
hoz. (S nem jelenti következésképpen a liberális teológia valami
féle felújítását, vagy utólagos igazolását sem. Mindenesetre jelenti 
azonban a liberális teológia annak idején való kérdésfelvetéseinek 
újra komolyan vételét, amiket —  egy hasonlattal élve —  a refor
mátori  teológia, némelyek véleménye szerint, túlságosan is gyorsan 
rohant le anélkül, hogy egészen komolyan számot vetett volna ve
lük s így fel is számolta volna őket.) Hanem arról van inkább szó, 
hogy a Soli Deo gloria felismerése s annak csorbítatlanul hagyása 
mellé egyre nagyobb fény esik Jn 3,16. üzenetének megértésére.

Kétségkívül összefügghet ez megint csak a történelmi helyzet
tel: a náci rémtettek, emberirtások, genocídiumok, a második vi
lágháború pusztításai —  halottak tízmilliói —  s azután a kezdődő 
atomkorszakban az egész emberiség fizikai létét fenyegető atom
kísérletek és atomháborús fenyegetés réme óhatatlanul ráterelték 
világszerte az ember figyelmét magára az emberre, annak létére, 
egzisztenciájára. Nem kell szégyenleni, hogy mindez a teológiai 
gondolkodást sem hagyta érintetlenül —  talán inkább az ellenkező
jét kellene szégyenleni.

Az a —  nálunk, sajnos, kissé közhellyé vált —  felismerés kez
dett mindinkább előtérbe nyomulni, hogy az egyház nem öncélú 
intézmény, hanem azért van, hogy szolgálatával Isten cselekedjék 
a világban. Hogy —  primitíven szólva —  a világért van, az em
berért s e szolgálatát, az embermentést nem túlvilági dimenziók
ban, hanem itt és most, ebben az aeonban kell elvégeznie, s ebben 
felelőssége —  mert küldetése — van az ember egész egzisztenciá
jára, testi-lelki valóságára, tehát nem csak úgynevezett „lelki üd
vösségére” nézve. Mindezekben voltaképpen semmi új nincsen, 
mindez — ismét primitívül szólva —  „benne van a bibliában” s 
tudhatná minden konfirmandus. Mégis valami módon szinte újra 
kellett felfedezni ezeket az igazságokat s hadd mondjuk meg: iga
zán nem valahol „Keleten” találták ki őket, hanem nagyon is mesz- 
sze Napnyugaton élő teológusok munkáiban láttak napvilágot. Így 
indult meg többfelől s többféle előfeltételből kiindulva a birkózás 
azzal a kérdéssel: hogyan végezheti el az egyház ezt a feladatát, a
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ma élő embernek való igehirdetést. Bultmann mitologiátlanító el
mélete, Bonhoeffer gondolatai a nagykorúvá lett világról és a bibliai 
fogalmak vallás nélküli (religionslose) interpretálásáról —  hogy 
csak ezt a két szélső kísérletet említsük —  mind valamiképpen ide 
céloznak. Ennek a teológiai tusakodásnak még csak az elején tar
tunk, a feladat dandárjában benne állunk, hosszú út áll előttünk. 
Vannak azonban már bizonyos felismerések, részeredmények, ami
ket munkánkban gyümölcsöztethetünk. Ezekről szeretnék most 
szólam, mindig tekintettel témánkra: az egyházi sajtó szolgálatára.

1. A  kontraszt-teológia sémája nemcsak azért helytelen, mivel 
—  a mi helyzetünkben különösképpen is —  az ebben a sémában 
készült beszédeknek és írásoknak „rossz az akusztikája” , azok nagy
mértékben félreérthetők, hanem ez a séma azért is helytelen, mert 
teológiailag sem helytálló. Az ige hirdetésének —  mert hiszen erről 
van szó, akár írásban, akár szóban —  ez a módja nem újtestamen- 
tomi. Jézus és apostolok nem így közeledtek az emberhez. In me-. 
dias res: az evangélium, a bűnbocsánat üzenetének hirdetésével 
kezdték. A  bűnnek és következményeinek feltárására nem feltétle
nül a törvény hirdetése az egyetlen és a leghelyesebb út. Sokkal 
inkább úgy van, hogy az Isten szeretetéről szóló evangélium, a 
meg nem érdemelt szeretet megmutatása vezet igazi bűnbánathoz.. 
Ez sem új dolog, csak elfelejtettük; hiszen már a régi egyház teoló
giája is különbséget tett az atritio, a büntetéstől való félelemből 
eredő bűnbánat és a contritio, az Isten szeretetéből fakadó igazi 
bűnbánat között. A  törvénnyel való ostorozás inkább megkeményit, 
mintsem hogy igazi töredelmet kelt. Helytelen volna ez elől a fel
ismerés elől arra való hivatkozással kitérni, hogy a „törvény és 
evangélium” a hagyományos luteránus sorrend. Mindenesetre jó  
lenne ezt a „hagyományt” is sok egyéb hasonlóval együtt alapo
san megvizsgálni, ez azonban most messze vezetne.

2. Tévedésbe estünk, amikor azt véltük, hogy az emberek ál
talában az élet „határhelyzeteiben” szólíthatok meg. Vagyis, hogy 
a betegségben, halál révén, erkölcsi válságban, családi nehézségek 
között, anyagi nyomorúságban stb. Ezzel majdnem oda jutottunk, 
hogy szinte azt véltük: ha nincs ilyen helyzet, produkálni kell 
ilyent, vagy legalábbis felfedezni, feltárni, hogy minden jó az em
beri életben csak hiú látszat, mely mögött rothadás lappang. Min
denütt tragédiát szimatoltunk s ha ilyent nem találtunk, úgy vél
tük: csak ügyes álcázással van dolgunk. Így vált —  néhol —  a lel
kész vészmadárrá, aki orvossal és temetkezési vállalkozóval együtt 
csak baj idején köszönt be a házhoz. Másfelől viszont sokszor az 
egészséges és boldog emberekkel nem tudtunk mit kezdeni, azt 
vélve, hogy ezeket „nincs miért” vigasztalni. — Bonhoeffer muta
tott rá, hogy az élet csúcsain járó és annak teljében élő embernek 
is és nemkevésbé ennek szól az evangélium. Az embert éppen itt, 
az élet, a munka, az alkotás közepében kell megszólítanunk, Isten 
itt keresi az embert és itt is akar találkozni vele. A  világ és az 
élet —  hála Istennek —  nem csupa temető, kórház és bolondok:
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háza. Ahhoz, hogy az Isten szeretetéről szóló üzenet visszhangot 
verjen, nem elengedhetetlenül szükséges, hogy éppen kriptában 
hangozzék el.

3. Ezzel összefügg a következő megállapítás. Ne akarjuk be
bizonyítani az embereknek —  újságcikkeinkben sem -— , hogy Isten 
nélkül nem élhetnek és hogy életük kérdéseire csak nálunk, az egy
háznál van kielégítő felelet s a mi zsebünkben van a „helyzet kul
csa”. Mert ez egyszerűen nem igaz. Megint csak Bcnhoeffer muta
tott rá a „nagykorú világ”-ról szóló gondolataiban, hogy az embe
rek igenis megélnek és boldogulnak Isten nélkül —  etsi Deus hon 
daretur. Ez már elég régóta —  B. Descartes! említi —  s egyre in
kább érvényes az euraterikai —  éppen az úgynevezett „keresz
tény” —  kultúra egész területén. Természettudományban, iroda
lomban, művészetekben már régen így van s ez a folyamat egyre 
tovább terjed. Ezt a folyamatot szokták elvilágiasodásnak, „szeku
larizációnak” nevezni, és összefüggésbe hozzák a reneszánsszal és 
a felvilágosodással, újabban a marxizmussal, minden esetben pejo
ratív értékeléssel használva a kifejezést, s nem véve észre, hogy 
közben összecserélik az okot az okozattal. Pedig ebben a folyamat
ban arról van szó, hogy valami természetes történik r a világ azzá 
válik, ami: világgá, vagyis Jézus Krisztus eljövetele és visszajöve- 
tele között élő, Istentől ugyan elszakadt, de Általa Krisztusban sze
retett és magához visszahívott emberiséggé, amely ebben az idő
ben, amíg az evangélium kínálata tart, éli a maga életét. A z  el- 
világiasodás” képzete tehát jellegzetesen klerikális, mivel arra utal, 
hogy a „krisztianzált” világ lerázza magáról keresztyénesített jel
legét —  Bonhoeffer megfogalmazása szerint viszont az történik, 
hogy az egyházi gyámság alól szabadul fel önálló életre. Ez termé
szetesen nem jelenti Isten feltétlen igényének feladását az Ö vilá
gával —  mert az Övé —  az emberrel szemben. A  tétel azért min
dig így érvényes: Krisztus és a nagykorúvá vált világ. Ez az „isten
telen” viliág esetleg sokkal közelebb van Istenhez, mint a „vallásos” , 
amely „saját rezsibe” vette Istent, tudniillik mint Deus ex machi- 
nát, sebei balzsamát, problémái orvoslóját, válságai megoldóját, 
ilyen módon csinálva bálványt belőle s űzve a maga teurgiáját.

4. Ebben a világban kell nekünk már most az evangélium hir
detésének szolgálatát —  a kifejezést most a legszélesebb értelem
ben véve s beleértve a szentségeket és a diakóniát is — végezni. Ez 
mindenekelőtt azt is jelenti, hogy túl kell jutnunk igehirdetésünk
kel —  tehát cikkeinkkel, írásainkban is! —  a világi-keresztyén, 
szakrális-profán, hivő-hi tetlen stb. ellentétpárokban való megreke
désen. Ezek ugyanis nem végső ellentétek, hanem —  az ige fényé
ben sub specie aetemitatis —  csak viszonylagosak. Beletartoznak 
abba a vallásos terminológiába, amin feltétlenül túl kell jutnunk, 
ha szolgálatunkat el akarjuk végezni. Erre céloz Bonhoeffer, amikor 
azt mondja, hogy a bibliai fogalmakat egészen újra kell gondol
nunk. A  bűn, kegyelem, megigazulás, megtérés, hit stb. fogalmait 
meg kell szabadítanunk eddigi úgynevezett „vallásos” értelmezé-
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süktől. Mire gondol itt B.? Arra, hogy amikor ezekkel a fogalmak
kal eddig dolgoztunk, abból a vallásos aprioriból indultunk ki, 
hogy az embernek mindezekre szüksége van, van egy ilyen igény, 
amit ki kell és ki lehet elégíteni. Ilyen módon adtunk ezeknek a 
fogalmaknak jellegzetesen individuális és metafizikai értelmezést. 
Másszóval: amikor például a hitről szóltunk, azt csak az egyes em
ber egyéni életére értettük és a „túlvilágra” irányítottuk. Ilyen 
módon —  mint föntebb erre már utaltunk -— tettük Istent a mi 
szükségleteink kielégítőjévé; nem Isten országát hirdettük, hanem 
valamiféle „ember országát” . Különös paradox valóság, hogy éppen 
ez a nagyon is emberszabású keresztyénség fajult —  konkrét ese
tekben, például az úgynevezett zsidókérdés, a béke kérdése, álta
lában társadalmi kérdések —  nagyon is embertelenné. Persze eb
ben törvényszerűség van, szükségképpen így kellett lennie.

5. A  fenti tétel akkor válik világossá —  s ezzel a gondolattal 
tovább is lépünk egyet — , ha meggondoljuk, hogy az em ber felé 
nem az em ber felől, hanem Isten kegyelmes szeretete felől fordult 
oda a mai teológiai érdeklődés. Ma abban az értelemben is lehet 
és kell ökuménikus teológiáról beszélni, hogy teológiánk felmu
tatta az egyház felelősségét világméretekben: az „ojkumené”, az 
egész lakott földkerekség felé tartozunk az evangéliummal, minden 
embernek adósai vagyunk. Persze —  ez is benne van á bibliában, 
csak nem olvastuk el, úgy látszik, eddig elég figyelmesen. Isten 
minden emberre igényt tart, Krisztus egyetemes győzelme koz
mikus méretű (szinte röstellve utalok itt Mt. 28, 18— 20-ra). A  
misszióról ugyan sok szó esett az utolsó évszázad során —  a misz- 
szió fogalmának értelmezésére és gyakorlatának problematikájára 
itt azonban nem szeretnék kitérni. —  Inkább arra utalok, hogy 
amikor Bonhoeffer például az egyházról mint a Krisztus testéről be
szél —  ez a képzet nálunk elég nagy szerepet játszott az utóbbi 
évek teológiai megnyilatkozásaiban —  akkor ezt úgy érti, hogy 
Krisztus testet akar ölteni híveiben s így általuk, mint tagok által 
akarja elvégezni szolgálatát a világban. Vagyis a Krisztus testének 
funkciójára s arra is jelesül etikai értelemben gondol. S az is ide 
kívánkozik, amit Bonhoeffer az olcsó és a drága kegyelemről mon
dott (Die Nachfolge). Istennek nagyon drága a kegyelem, mivel 
sokba került neki: Egyszülöttjébe. Mi azonban a magunk számára 
nagyon olcsóvá tettük azt, mert megspóroltuk a Krisztus követését. 
A magunk életének, életformájának igazolását kerestük ebben az 
olcsóvá tett kegyelemben s abban akartunk luteránusok lenni, 
hogy a Krisztus követésének feladatát átengedtük a reformátusok
nak, vagy a szektáknak s a rajongóknak. A  törvényt a világnak 
hirdettük, a magunk életének hiányosságait pedig azzal takargat
tuk, hogy bűnösök vagyunk, de a búnbocsánat mindent elfedez.

6. Végezetül egy-két most már egészen gyakorlati dolgot em
lítek. Sajtómunkánkban —  a fent vázoltak tekintetbe vételével —  
igyekezzünk világosan és félreérthetetlenül, magyarán és magyarul 
fogalmazni. Lehetőleg mindig és mindjárt pozitív módon közelítve
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meg témánkat, állító mondatokban. Másszóval: ne apologetikus és 
polemikus módon, mivel ez —  nézetem szerint —- inkább jellegze
tesen római katolikus magatartás. Az evangélium nem szorul sem 
védelemre sem igazolásra. Kerüljük a természet- és történetfilozó
fiai spekulációkat, mert az evangélium nem világnézet. A  keresz
tyén embernek ugyan van és kell is hogy legyen mindenről nézete 
a világon, nincsen azonban fémjelzett keresztyén világkép, aminek 
a vasvázába mindent bele lehetne préselni. —  Írjunk felszabadul
tan, derűvel és bizakodással, görcseinktől és gátlásainktól megsza
badulva. Higgyük el, hogy szabad nekünk igazán mindent Isten 
kegyelmének diadalában szemlélni. —  Hozzátartozik ehhez az is, 
amit humornak nevezünk.. Akinek van humora, az nem fontosko
dik, nem nagyképű és nem Sopánkodik, hanem tudja Isten aspek
tusa alatt szemlélni az életet, önmagát is; ez ebben az esetben azt 
is jelenti: sub spécié aeternitatis.

Mindent és mindig arccal feladatunk felé  írjunk; feladatunk az 
egyház szolgálata az épülő szocializmus világában. Soha, egy pil
lanatra se feledkezzünk meg arról, hogy az evangéliumot itt és 
most kell hirdetnünk, tehát Magyarországon 1958-ban. Ez azt is 
jelenti, nem függetlenül mindattól, ami 1914-ben, vagy 1918-ban, 
vagy 1944-ben, vagy a felszabadulástól napjainkig történt! Az a 
konkrét feladatunk, hogy segítsünk az embereknek abban, hogy 
már most ebben a földi életben is megtalálják helyüket. Maga
tartásunk lényeges jellemvonása, hogy rem énységgel vagyunk a 
jövő felől; abban a reménységben vagyunk, hogy az emberiség 
számára olyan jövő épül, amelyben becsületes munkájából min
denki megélhet. Ez olyan cél, amit az egyház is jó lélekkel támo
gathat. És támogatnunk is kell nagy nemzeti céljaink beteljesedé
sét. Épülő szocializmusról beszéltünk, ebben az is benne van, hogy 
még nehézségeket, zökkenőket kell leküzdenünk. Ez azonban mind
annyiunk közös feladata és ebből mindnyájunknak ki kell venni 

  a részét. Keresztyén reménységünk alapja az Isten mindenható
ságába vetett hit. A  második hitágazatból tekintünk ki az első felé 
és hisszük, hogy Isten a Krisztusban kegyelmesen és bölcsen, jó 
célok felé kormányozza a világot.

Ez a magatartásunk: az emberért való felelősségben élés maga
tartása, magában foglalja az egész emberiségért, az egész világ bé
kességéért való felelősségvállalást és fáradozást. Felelősségünknek 
sajtónkban, írásainkban, minden cikkünkben ki kell fejeződnie. 
Nem kelletlenül és nem esetlegesen, nem szervetlenül és nem oda- 
ragasztottan, hanem mint természetes velejárója gondolkodásunk
nak és cselekvésünknek. Az ember és világa került —  mondottuk 
fentebb —  a teológiai gondoskodás előterébe. Ez azt is jelenti, hogy 
teológiai alapossággal kell felmérni az ember közösségi életének, 
népek, nemzetek, fajok és társadalmak együttélésének erkölcs kér
déseit. Ki kell dolgoznunk a keresztyén közösségi erkölcsről való 
tanítás alapvonalait és annak alkalmazását is. Ez teológiai feladat, 
de ebben mindannyiunknak fáradoznunk kell és e munkánknak
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meg kell látszania, ismét hangsúlyozom, minden egyes írásunkon 
is, tehát tükröződnie kell egész egyházi sajtómunkánkban. Ez azt 
jelenti, hogy nem egyszerűen „békecikkeket” írunk, hanem minden 
írásunkban állást foglalunk valamilyen módon az emberiség életét 
érintő nagy égető kérdésekben is: a gyarmati népek felszabadu
lása, a faji üldözés, a kizsákmányolás, az antiszemitizmus, az atom
erő felhasználása stb. kérdéseiben. Ez éppen nem azt jelenti, hogy 
háttérbe szorulnak az ember egyéni lelki életét, családi életét, 
üdvösségét érintő kérdések. Reá kell azonban végre jönnünk, hogy 
mesterséges dolog elválasztani és függetleníteni az emberek egyéni 
életét a társadalom, a közösségi élet nagy kérdéseitől. Mindezek 
egymással legszorosabban összefüggenek és azokban mindannyian 
egyéni és családi életünkben a legközvetlenebbül érintve és érde
kelve vagyunk. Idetartozik az is, hogy jó szívvel kell felajánlani 
segítségünket népünknek a közélet tisztaságáért, a közvagyonnal 
való gazdálkodásért, az ifjúság neveléséért, a családi élet megszi
lárdításáért való fáradozásában.

E néhány gondolat természetszerűleg legtávolabbról sem tarthat 
teljességre igényt. Amint bevezetőnkben is utaltunk rá, egyházi 
sajtónknak csak néhány alapkérdésére szerettünk volna rámutatni 
s ezek felől kitekinteni gyakorlati tennivalóink felé. Mindez kiegé
szítésre szorul. A  felismert jó úton azonban kételkelés nélkül és 
szilárdan kell előrehaladnunk. Az útkeresés időszaka, legalábbis 
ami magatartásunkat, ami az alapvető felismeréseket illeti, lezá
rult. Egyházunk rálépett a helyes útra, ezen máris útban van. 
Urunk kegyelmében bizakodva s a mindennapok részlet-feladatai-     
hoz világosságot és erőt Tőle kérve kell ezen az úton ingadozás 
nélkül előrehaladnunk.

Groó Gyula

Havi lapunk sajtófeladatai*

Ennek a témának a körvonalazásánál induljunk ki abból, ami 
a Lelkipásztor folyóirat borítólapján található, mint a lap önértel
mezése: „Evangélikus lelkészi szakfolyóirat.” Ez azt jelenti, hogy 
havilapunknak a mai magyarországi evangélikus lelkészt kell szak
szerűen és céltudatosan szolgálni. Ebből a mindent átfogó feladat
ból adódnak azután a részfeladatok. Vegyük ezeket sorba.

1. A Lelkipásztor teológiai szaklap. A  dolog természetéhez tar
tozik, hogy egy lelkészi szaklapot a teológiai szaklaptól ugyanúgy 
nem lehet elválasztani, mint ahogy a lelkészi szolgálatot, a „m i-

* Elhangzott az országos sajtókonferencián, Mátraszentistvánbanr 
1958. december 4-én.
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nisterium verbi divini”-t sem lehet elválasztani a teológiától. Ez azt 
jelenti, hogy a Lelkipásztornak az egyházi tudományosságot kell 
szolgálnia, az egyház tudományának minden ágát az ó- és újszövet
ségi bibliatudományt, a dogmatikát és etikát, az egyetemes és hazai 
egyháztörténetet, a gyakorlati teológia minden ágát, az egyházjogot 
és az általános vallástudományt. Mindezt úgy és olyan feltételek 
között, ahogy erről a teológiai tudományelmélet, a teológiai encik
lopédia tanít, hogy ti. a teológia az Isten igéjéhez kötött egyházi 
tudomány.

Ha ezt az igényt támasztjuk magunkkal szemben, akkor nyom
ban hozzá kell tennünk, hogy az idevonatkozó termésünk megle
hetősen gyér, ennélfogva a feladatok özöne áll előttünk. Különö
sen fontos, hogy önálló feldolgozásokkal és tanulmányokkal 
vegyünk részt a teológiai irodalom gyarapításában. A  felsorolt tu
dományterületek oly óriásiak, hogy szükséges felalataink koncent
rálása. Anélkül, hogy teljességre lehetne törekedni ezen a téren, 
megpróbálom felvázolni azokat a teológiai feladatainkat, amelyek 
nézetem szerint különösen sürgőssé váltak.

a) A  bibliai teológia számára hasznos segítséget nyújtanak az 
ó- és újszövetségi kortörténet egyes területeinek feldolgozásai. Bib
liai tudományunk Kamer, Pálfy, Káldy műveivel sokat gyarapodott, 
de még tengernyi feladat áll előttünk. Addig is, amíg újab exege- 
tikai művek megjelennek, kívánatos volna a Szentírás egyes he
lyeinek szemelvény-szerű exegézise a Lelkipásztor hasábjain. Fog
lalkoznunk kellene azután a külföldi teológiai szakirodalomban 
gyakran előforduló problémával, ami az ókori és a mai világkép 
közötti különbség vonalán jelentkezik. Azután biblia-teológiai alap
vetést kellene nyújtani mindenekelőtt a keresztyén szociál-etika 
számára, az emberi együttélés problémái kidolgozásához.

b) A rendszeres teológia hatalmas területéből azokat a dogma
tikai kérdéseket látom kiemelkedőknek, amelyek a hitvallásosság 
és az ökumenicitás vonalán jelentkeznek. Ki kellene fejteni a Szent
íráshoz való viszonyunkat, hitvallási hűségünket és a keresztyén 
felekezetekkel való testvéri együttműködésünk alapjait. A  legna
gyobb feladatok azonban az etika előtt állanak. Mindenekelőtt a 
keresztyén társadalometikára gondolok. Ez a terület az előző ko
rok jobbára individuális gondolkodásánál fogva elhanyagolt volt, 
s most itt van a legtöbb behozni való. Özönével jelentkeznek ilyen 
problémák, mint pl. az egyház és állam visszonya, a tulajdonjog 
védelmének a társadalmi tulajdon védelmére való kiterjesztése, a 
keresztyén közösségi magatartás alapvonalainak, a felebaráti sze
retetnek, a munkáról és hivatásról szóló tanításnak, a népek egyen
lőségéről és egyenjogúságáról szóló keresztyéni meggyőződésünk
nek a kifejtése ugyanúgy, mint az emberiség békéjéért és jöven
dőjéért érzett keresztyéni felelősségnek a megszólaltatása az atom
korszakban, a nemzetközi kérdések problematikájának keresztyén 
kifejtése stb.

c) A történeti teológia fontos feladata a „corpus christianum” ,
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a Nagy Konstantinusz-i kor, a keresztyén állam, keresztyén társa
dalom római katolikus izű teóriája összeomlásának bemutatása: 
Többet kellene foglalkoznunk a katolicizmus és a szekták történel
mének jelenre kiható jelenségeivel. Folytatni kellene a Luther- 
kutatást. Ennek hatalmas anyagából a hit által való megigazulás- 
nak a felebaráti szeretettel való összefüggését emelem ki. Ki kel
lene mutatnunk a lutheri aktivitás alapjait és jellemvonásait. 
A legújabbkori egyetemes egyháztörténetből az ökuménikus moz
galmaknak a népek békéjéért és barátságáért végzett munkáját 
kellene kiemelnünk. A  hazai egyháztörténetben különösen óriási 
fehér foltok vannak a 19. és 20. század feldolgozásában. Pedig mai 
problémáink gyökerei rendszerint ide nyúlnak vissza. Azt a régi 
feldolgozási módot, hogy minéf régebbi egy kor, annál részletesebb 
a feldolgozása, s minél inkább közeledünk napjaink történelméhez, 
annál inkább leszűkül a történetírás mondanivalója, helyre kellene 
hoznunk úgy, hogy a mögöttünk lévő 150 év eseményeit is meg
érthessük és megmagyarázhassuk, Az egyházkormányzástan leg
konkrétabb feladata a törvényeink közötti összhang megteremtése. 
Meg kell indulnia törvényalkotásunk előkészítő munkálatainak.

d) A gyakorlati teológia legdöntőbb problematikája az Igehir
detés kérdéseinek feldolgozása terén mutatkozik. Tovább kell foly
tatni mindazt a munkát, ami a jelennek szóló igehirdetés terén már 
eddig is végbement. Az igehirdetés lényegében Isten igéje tolmá
csolásának a művelete. Ebben helyesen és jól kell értenie az igehír- 
detőnek a biblia nyelvén, amelynek alapján tolmácsolni akar, és 
helyesen és jól kell értenie a ma emberének nyelvén, amelyre a 
Szentírás egykori üzenetét itt és most akarja viva vox-ként átül
tetni. Ki kellene dolgoznunk az igehirdetés alapkérdéseit, meg kel
lene világítanunk a prófétai és apostoli igehirdetés lényegét, meg 
kellene figyelnünk az egyháztörténelem ragy igehirdetőinek tevé
kenységét, ki kellene dolgoznunk a korszerű igehirdetés körvonalait. 
Talán legsokoldalúbban ezzel a témával kellene foglalkoznunk, itt 
kellene a- legtöbb tanulmányt írnunk, mert ez egyház legdöntőbb' 
kérdéséről van szó. A  katechetika terén szükség volna néhány olyan 
tanulmányra, amely a legújabb módszereket és eredményeket tárná 
fel. Az ifjúsággal való foglalkozás során az: eddiginél jobban kellene 
figyelnünk az iskolai neveléssel fennálló kapcsolatra. Pasztorális 
kérdésekben előrevivő mai tapasztalatok megszólaltatására lenne 
szükség. A  liturgia kérdéseiben rövidesen eligazítást fog nyújtani 
a készülő új ágenda.

e) Az általános vallástudomány-ból a Vető püspök által művelt 
valláslélektan a legnépszerűbb. A  vallástörténet művelését egyrészt 
a bibliai tudományokkal kellene összefüggésbe hozni, másrészt 
valamelyes tájékoztatást kellene nyújtani a mohamedánizmus és 
buddhizmus legújabb fejlődéséről, mint amik összefüggésben állnak 
a missziótudomány feladataival is.

Ezekben látnám azokat a teológiai feladatokat, amelyeknek 
kidolgozásával segíthetnénk lelkészi karunk teológiai továbbju-
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tásában. Külföldi teológiai munkák fordításaiban eddig sem volt 
hiány, most azonban arra volna szükség, hogy a külföldi szakiro
dalom áttekintése mellett hazai eredmények születhessenek. Ne 
felejtsük el, hogy a mai problémáinkat csak mi oldhatjuk meg, s 
az Istentől számunkra feladott leckét nekünk kell elvégeznünk és 
nem háríthatjuk másokra.

2. A  lelkészi szolgálatot kell segítenie a lelkész! szakfolyóirat
nak. Itt most már a teológiai, tehát elméleti munka felvázolása 
után a gyakorlati tennivalókról van szó.

a) A  „Csendben Isten előtt“ rovat szolgálja a lelkészek Isten 
színe elé állását, amely alapfeltétele minden lelkészi munkának, 
Káldy püspök 'bátor kérdésfeltevései nékünk szólóvá és életközelié 
tették ezt a rovatot. A  lelkészi fm tem itást és a lelkészi kar egy
ségét ezen a rovaton keresztül és egyébként is állandóan szol
gálnia kell a lelkészi szakfolyóiratnak.

b) „A z  igehirdető m űhelye“ című rovat változatlanul a legke
resettebb része a Lelkipásztornak. A  református lelkésztestvérek 
főleg ennek a rovatnak a kedvéért fizetnek elő a Lelkipásztorra. 
Igen nagy felelősség az ország evangélikus szószékeinek a taná- 
csolása és irányítása. Ez sajnos, nem mindig sikerül. A  minél 
jobb homiletikai feldolgozások érdekében több módszer követte 
egymást. A  szeptember— októberi és a novemberi számban egyéni 
feldolgozásban jelentek meg a szószéki igék homiletikumának 
feltárásai. A  decemberi és januári számok meditációi úgy ké
szültek, hogy a Lelkipásztor központi homiletikai munkaközössé
gének tanulmányi munkája alapján egy-egy cikkíró a saját neve 
alatt írta meg a homiletikai feldolgozást. A  februári és márciusi 
szám textusainak fed dolgozását Káldy Zoltán püspök volt szíves 
vállalni.

Ami a Lelkipásztorban az igehirdetés feladatait illeti, arra 
nézve azt emelem ki, hogy véleményem szerint új igehirdetéstör
téin éti korszakba érkeztünk el. Az igehirdetésnek is van története. 
Ez abból adódik, hogy az örök igét más-más kor embere számára 
kell tolmácsolni. A  közelmúltban volt racionalista, liberális ige
hirdetés. Egyesek Kunstpredigtr-et is tartottak, egy időben ural
kodott a pietista, evangélázációs igehirdetés, mások tudományos 
megalapozású igehirdetési stílust követtek, ismét mások az ún. 
steril-evangéliumot hirdették, amely tudatosan vonult el a világ
tól. Ismét mások az orthodoxia stílusát követték, vagy enyhítet- 
tebb változatában az öntudatos hitvallásos irányt képviselték, 
voltak lélektani iskolázottságú igehirdetők, irodalmi beállítottsá
gúak, és ki tudná még elsorolni, mennyiféle irány működött egy
házunkban. Az igehirdetés sokszínűségét nem is lehet az evangé
likus egyházból kizárni, és erre nincs is szükség.

A  lényeges az, hogy sem többől, sem kevesebből ne táplál
kozzék igehirdetésünk, mint amennyit az ige mond. Ez azonban 
azt jelenti, hogy meg kell szabadulnunk mindattól az előítélet-
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tőli, ami gátolja az ige tisztán és igazán való megszólaltatását. Meg 
kell vallanunk, hogy sok gátlásunk van ezen a téren. Nevelteté
sünk, és számos teológiai irányzat és még sok más egyéb tényező 
is arra csábít, hogy letűnt korok egyházi szemmértékével nézzünk 
az igére, s abból azt halljuk ki, amire „viszket a fülünk". Többen 
szóltak már egyházunkban arról, hogy a régi beidegződött sab
lonjainkat kell felszámolnunk ahhoz, hogy az ige hirdetésében az 
Isten fiainak szabadságára eljussunk. A  múltunkkal való szakítás 
egyáltalában nem idegen keresztyén hitünk középpontjától, hanem 
a naponkénti megtéréshez egészen szorosan hozzátartozik. Érvé
nyes ez a régi nézeteinkre, egyházi előítéleteinkre, középosztályi 
mivoltunkból származó gátlásra egyaránt. Márpedig „aki Krisz
tusban van, új teremtés az.“

Ez az egész egyházunkra és! lelkészi karinakra kiterjedő meg- 
újúlás mintha ma azt (kívánná, hogy Isten szeretetét kell jobban 
kiemelnünk az eddigiekhez képest. Ennek alapján a jó prédikáció 
zsinórmértéke az, hogy átsugárziik-e rajta Isten emberszeretetének 
a melege. Lehet egy prédikáció dogmatikailag helyes, logikailag 
jól felépített, stilisztikadlag irodalmi színvonalú, exegetikailag 
alaposan kidolgozott, de ha „embereknek, vagy angyaloknak nyel
vén szól is, szeretet pedig nincsen benne, olyan, mint a zengő 
érc, vagy pengő cimbalom.-' És ha prófétai igényű is, és minden 
titkot és minden tudományt ismer is, ha hegyeket mozdító hitre 
hivatkozik is, szeretet pedig nincsen benne, semmi haszon sincs 
abból. (1 Kor 13, 1— 2) Jézus Krisztus nemhiába foglalta össze a 
törvény summáját a nagy parancsolat Isten- és emberszere te tébe. 
Az egész Szentírást helyesen és világosan értette meg Luther 
Márton akkor, amikor a keresztyén ember szabadságáról c. iratá
ban feltárta a hit által való megigazulás és a felebaráti szeretet 
összefüggését. Ezzel az alapbeállítottsággal kell szószékeinkre lép
nünk. Jézus Krisztus a pásztori szeretet melegét várja minden 
tanítványától, amikor ezt hagyta meg Péteren keresztül minden 
igehirdetőnék: „Legeltesd az én bárányaimat." (Jru 21, 15.) A  ke
resztyén szeretet átfogja az embereknek mind az üdvösségre vo
natkozó megmentését, minid a földi élet dolgaiban való támogatását. 
Luther azit tanítja a Kis Kátéban, hogy azért, mert Istent féljük 
és szeretjük, nerhhogy felebarátunkat megkárosítani akarnák, 
hanem, ellenkezőleg, segítünk neki javai megtartásában, és kere
setének javításában. Az igéhirdető gondja körébe tartozik éppen 
a szeretet alapján az, hogy a felebarát „megélhetését javíthassa". 
Ezért nem közömbös az igehiirdétő számára a világnak ia sorsa, a 
béke ügye, a hazának az előmenetele s az emberi, társadalom sok 
más közösségi kérdése. Életközei, mai, jelennek szóló, emberi és 
mindenek előtt szeretetteljes akkor lesz igehirdetésünk, ha az em
berekért való gondoskodásnak a pásztori szeretete átsugárzik sza
vainkon és magatartásunkon. Ezt nem kell belemesterkednünk az 
igébe, mert az az Isten, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egy-
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szülött Fiát adta érte, telve van az embert üdvözíteni akaró és 
a földi életben is az ember javát munkáló szeretettel. Ebben a.z 
irányban vihetjük előbbre a magyarországi evangélikus szószékek 
szolgálatát, ez az a sajátos vonás, amely jellemzővé lehet a mi kor
szakunk igéhirdetéstörténetére. Az ige gazdag kinosesházából eze
ket az) értékeket szükséges ima felragyogtatnurak. Ezen a téren 
kellene folyó iratunknak támogatást nyújtania az igehirdetők szá
mára.

3. A  magyar evangélikus lelkész szolgálatának támogatásából 
indultunk ki.. Ennek a vizsgálata során most ia hangsúlyt arra 
tegyük, 'hogy ez a magyar evangélikus lelkész itt él a Magyar Nép- 
köztársaságban, híveink a szocializmust építő hazának a dolgozói. 
Minden mai magyar evangélikus lelkész letette az Alkotmányra 
az eisküt, tehát Isten színe előtt vállalta a szocialista Magyar- 
ország iránti állampolgári hűséget. Egyházunk az Egyezményben 
is, számos hivatalos megnyilatkozásában és mindennapi magatar
tásában jó viszonyt afcair ápolni az állammal, hiszen az államnak 
is hivatalosan és gyakorlatilag egyaránt kifejezett szándéka e jó
viszony fenntartása. Ezért természetes tehát a magyar -evangélikus 
lelkész érdeklődése minden iránt, ami hazánk és az emberiség sor
sával összefügg. Mi magunk is a tanácsrendszer rendelkezése 
alapján tagjai vagyunk az államnak és beleszólunk annak életébe. 
A  mi ügyünk is mindaz, ami itt történik, éppen úgy, mint minden 
állampolgáré. Azonban minket Isten igéje és az Isten előtti ke
resztyén felelősség kötelez arra, hogy odaadóan munkálkodjunk 
— a magunk csekély ereje szerint —  a világbéke megőrzéséiben, 
az atomveszély elhárításában és hazánk felvirágoztatásában. Ezért 
természetes lelkészeink érdeklődése minden olyan esemény iránt, 
ami ezek érdekében történik, különösképpen akkor, ha az egyhá
zak részéről történt valamilyen esemény a fenti célok érdiekében. 
Ebből havi lapunkra az a feladat hárul, hogy elvi és gyakorlati 
cikkekkel mutassa az utat leflikészeinik számára), valamint hogy a 
Lelkipásztor félig-meddig hivatalos lap jellegének megfelelően tu
dósítson olyan megnyilatkozásokról és eseményekről, amelyek 
ezekben a kérdésekben előbbre viszik lelkészi közvéleményünket.

4. Egyházunk sok áldással vette ki részét eddig is a világ 
egyházaival való testvéri kapcsolat ápolásából. Az ökumenikus 
tanulmányi munka már többször mozgatta meg -lelkészi karunkat, 
s az ökumenikus felelősség immár maradandó nyomot hagyott 
lelkészi közvéleményünkben. Igaz ugyan, hogy egyházunknak 
nemcsak jó, hanem aggodalmat keltő tapasztalatai is voltak az 
ökumenikus kapcsolatok terén. Ez azonban nem érinti a kérdés 
elvi igazságát, itt csak olyan nehézségekről van szó, amelyeket 
nyugati politikai erők támasztottak, s amelyek rögtön megszűn
nek, amint ezek a nem-teológiai tényezők eltűnnek az egyházak 
egymással való érintkezésének területéről. Addig is azonban szá
mos lehetőségünk van a világ egyházaival való jó kapcsolatok
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ápolására olyan egyházakkal, amelyeknél már nem érvényesülnek 
a fent említett tényezők. Hogy ökumenikus munkánk ne legyen 
felszínes, meg kell kezdenünk az ökumenikus mozgalmak történe
tének feltárását. Meg kell világítanunk az elvi teológiai alapkérdé
seiket is, és ugyanakkor részt kell vennünk azoknak a gyakorlati 
és konkrét feladatoknak az elvégzésében, amelyeket az Ökumenikus 
Tanulmányi Bizottság ilyenekként esetről esetre kijelöl.

5. Lelkészi szolgálatunkhoz hozzátartozik egy látszólag világi 
feladat: mégpedig a világi tudomány és művészet terén való eliga
zodás. Erre abból a célból van szükségünk, hogy megismerjük a 
mai embert, s azokat a kultúrhatásokat, amelyek alátt a mai em
ber él. Az irodalom a legalkalmasabb terület, a- színházzal és film
mel egybekötve, ahol az íróik kifejezik a mai ember gondolkodás- 
módját, életkérdéseit, problémáit. A  lelkipásztori tapasztalatnak 
alkalmas kiegészítője ez a tudatos és tervszerű emberismereti tájé
kozódás. Ezért kell lapunknak továbbra is foglalkoznia kulturális 
életünk kérdéseivel, azalatt a szempont alatt, hogy a mai magyar 
evangélikus lelkész mit tanulhat ezekből a kultúrjelenségekböl.

6. A miág teológiai irodalmának gazdag terméséből is ízelí
tőt kell adnia a Lelkipásztornak. Ez eddig egyes kiemelkedő mű
vek részletesebb és alapossabb feldolgozása révén valósult meg, 
ami azt jelentette, hogy évenként kevés mű ismertetése kerülhe
tett lelkészi karunk elé. A  jövőben —  természetesen nem valami 
nagy keretek között, •—  de meg kell kezdenünk a rendszeres 
könyvismertetést, ha a régebbinél kevesebb hely is fog jutni egy- 
egy mű bemutatására. Inkább az ismertetett művek számát kell 
Szaporítanunk.

7. Végül szólni kell szervezési kérdésekről is. A  Lelkipásztor 
írógárdája a magyar evangélikus lelkészi kar. Az ebből kikerülő 
írógárdától kell várnunk valamennyi feladat elvégzését. Az előt
tünk álló tennivalók nagyok. Ezit csalk úgy oldhatjuk meg sikeresen,, 
ha megfelelő szervezéssel tudunk együttműködni. Mindenkinek 
szüksége van mindenkire. Legelőször is szüksége van az egyházi 
vezetőséggel való szoros kapcsolatra. Hiszen havi folyóiratunk
nak is sugároznia kell az egyházi vezetőség célkitűzéseit. Ez azon
ban nem jelent olyan lekötöttséget, hogy a lap nem adhatna előre- 
mutatást olyan kérdésekben, amelyék még nem váltak hivatalos 
állásponttá.

Azután a Lelkipásztornak szoros kapcsolatban kell lennie a 
Teológiai Akadémiával, egyházunk egyetlen tudományos intéz
ményével. A  lelkészi szakfolyóiratban vezető szerepet kell vin- 
niök egyházunk hivatásos tudományos dolgozóinak. A  Lelkipász
tornak szoros kapcsolatot kell tartania a püspökök törvényes 
munkatársaival, az esperesekkel és rajtuk keresztül a lelkészi 
munkaközösségekkel. Az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek 
színvonalas előadásainak helyet kell kapnia a Lelkipásztor hasáb
jain. Az esperesek és a munkaközösségek vezetői ezzel a kiváló-
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gató munkával is részt vesznek a Lelkipásztor szerkesztésének 
munkájában.

Szerves kapcsolatra van szükség az Országos Béketanács Evan
gélikus Egyházi Bizottságával. Ugyanígy a lelkész! munkaközös
ségek országos vezetőjével.

Es mindenekelőtt testvéri kapcsolatot kell kiépíteni az egy
szerű magyar evangélikus lelkésszel, aki járja a szórvány poros, 
sáros, havas útjait, aki az egyházi munka mindenese, akinek a vál
lán nyugszik egyházunk jelene és jövője, akié ez az egész lap, akit 
segíteni, támogatni és szolgálni kell az egyházi tudománynak min
den eszközével.

Havi folyóiratunknak, a Lelkipásztornak az a legdöntőbb és 
legfontosabb feladata, hogy titeket szolgáljon, evangélikus lelkész
testvérek, hogy a ti lapotok legyen, nehéz feladataitokat köny- 
nyítse, vállaitokról terhet levegyen és erőt adjon a jövendő építé
séhez.

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Dr. Ottlyk Ernő

Az állam az Újszövetségben*
„Pilátus a krédóban”

— ez a két szó közmondásszerűen fejezi ki azt a meg nem értést, amely 
az egyház és az állam életének összefüggését kíséri. Mi köze a világi 
hatalom reprezentánsának a Krisztusba vetett hithez? Miért kevertek 
politikai célzást az egyház ünnepélyes hitvallásába? Nem kielégítő ma
gyarázat az, hogy Pilátus neve a történeti évszámot pótolja, ahogyan 
Jézus születésénél Augustus császár, fellépésénél pedig Keresztelő János 
és Heródes Antipás neve szerepel (Lk 2,1; Mk 1,14; 6,14.). Elég. csak 
arra utalnom, hogy a titulus is Jézus keresztjén politikai okot említ: 
„Jézus, a názáreti, a zsidók királya” . A politikai élet már a keresztyén- 
ség kezdetén is több volt, mint történeti keret, amelytől lényegileg füg
getlenül alakulhatott a keresztyénség élete. Sőt az állami és politikai 
élet kezdettől olyan sokszorosan fonódott össze a keresztyénség életé
vel, hogy Pilátus neve éppen csak emlékeztet ezekre az összefüggésekre, 
de távolról sem fejezi ki azt a sokrétű viszonyt, amely az egyház és az 
állam életét kezdettől fogva összekapcsolja. Nyilván nem volt probléma- 
mentes ez a viszony, de éppen ezért lehet számunkra nagyon tanul
ságos.

* Az Országos Lelkészi Munkaközösség Budapesten 1958. november 
25-én tartott teológiai konferenciáján elhangzott előadás.
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Az állam teológiája az őskeresztyénség környezetében

Az Újszövetség kijelentéseit az államról csak akkor értjük helyesen, 
ha ismerjük a környezetének felfogását az államról. De nem az állam 
elméletére gondolunk, amelyet először Platón rendszerezett, a stoikusok 
pedig népszerűsítettek, hanem az államnak arra a teológiájára, amelyet 
a különböző vallások képviseltek. Az államnak ez a teológiája talán 
nem tart igényt olyan tudományosságra, mint Platón államtana. Minket 
azonban mégis közelről érdekel, mert egyrészt az államhatalmat az élet 
végső alapjával, az istenséggel hozta kapcsolatba, másrészt pedig téte
leit minden államelméletnél mélyebben gyökereztette bele a népek köz
tudatába.

Négy nagy birodalom találkozási pontján alakult a zsidóság, illetve 
az őskeresztyénség teológiája az államról. Ezek az egyiptomi, a babiloni, 
a perzsa és a görög-római birodalom.

Az említett keleti birodalmak mindegyikénél megtaláljuk azt az 
alaptételt, (hogy a király valamelyik istenségtől kapja hatalmát, és va
lamiképpen az isten vagy az istenek képében uralkodik. Hammurapi 
például 1955-ben Babilont teszi a babiloni világbirodalom székhelyévé 
és Babilon helyi istenét, Mardukot a világbirodalom istenévé. A vallás- 
történet természetesen úgy magyarázza ezt a -tényt, hogy Hammurapi 
vallásos alapot adott világbirodalmának. De ő maga ezt a susai kövön 
úgy mondja el, hogy az istenek Marduknak adták át a hatalmat, ez 
pedig Hammurapinak. Így hitték ezt és ennek megfelelően alakították 
a trónralépés aktusát: az asszír királyok ünnepélyesen vonultak Marduk 
templomába, hogy kezet fogjanak Marduk szobrával. Az aktus értelme 
az, hogy Marduk adja a hatalmat a királynak, s a király Marduk hatal
mával szabja meg a világ sorsát.

A királyoknak ez a vallásosan igazolt hatalma azonban elvileg nem 
jelent kényuraságot. Egyszerűség kedvéért megint Hammurapi példáját 
idézem. Az említett susai kőbe van vésve a híres Hammurapi-kódex 
és felül egy dombormű, amely azt a jelenetet ábrázolja, amint Hammu- 
rapi Samastól, a napistentől átveszi a törvénykódexet. Hammurapi tör
vényhozásának is vallásos alapozást ad — mondja a vallástörténet. Az 
akkori gondolatvilágban azonban ez a jelenet azt jelentette, hogy az 
istenek a hatalom átadásával együtt megszabták Hammurapi uralkodá
sának a rendjét is, Hammurapi pedig ennek képviselője akar lenni. Más 
szóval: az istentől kapott hatalom a népek jólétét szolgáló isteni rendért 
van. Hasonló felfogás szólal meg Nefer Rehu egyiptomi fáraó jóslaté- 
ban is, amely az egyiptomi történelem egyik sötét korszakában kelet
kezett: „Tönkrement az ország, elhomályosodott a nap, nincs aki se
gítsen, egymást ölik az emberek. De király jön majd délről, és felépíti 
háza falait. Helyreállítja az igazságot és elűzi a jogtalanságot” . Ez azt 
jelenti: ha gyenge az államhatalom, akkor vége a rendnek, ha pedig 
van jó uralkodó, akkor érvényesül a jogosság és a rend.

Ez a meggyőződés kozmikus távlatokba épül bele az iráni vallás 
területén. A jó és a rossz szellem: Ahura-Mazda és Ahrimán harca fo
lyik az állami életben is. De jellemző az iráni vallásra, hogy az állam- 
hatalmat a jó szellem pártján küzdő tényezőnek tekinti. Az államhata
lom képviselője: a király az állam rendjének érvényesítésével küzd a 
világot felforgató kaotikus hatalmakkal. Kóres is így értelmezi a hata
lomra jutását: maga Marduk vetette el a babiloni uralkodókat, mert 
erőszakos intézkedéseikkel lezüllesztették a birodalmat. Ezért Marduk 
fogta kézen őt, Kórest és n,eki adta a hatalmat, hogy rendet teremtsen.
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Utóda Dáriuá azt a jelenetet ö/ökíttette meg palotájának egyik dombor
művén, amint hatalmas dém/ni szörnnyel küzd^ egy másik dombormű 
pedig a déAoni szörnyön veit győzelmét ábrázolja. Mindkét király pél
dája azt mutatja, hogy uralkodásukat kozmikus hatalmak harcával hoz
ták összefüggésbe, s ez számukra azt jelentette, hogy uralkodásukkal 
a rendet kívánják szolgálni: az egész perzsa birodalom a földművelés, 
a csatornázás és a kuiüra terjesztésével a jószellem szolgálatában áll 
a pusztítás hatalmaival szemben.

Hasonló a rom a/ birodalom felfogása is. A római imperium isteni 
küldetésének tekintette, hogy békét teremtsen a világban. Ameddig a 
római imperium /fér, addig terjed a Pax Romana, azon túl a barbár 
világ káosza kö/etkezik. Amikor a híres pirénéi felirat 9-ben Kr. előtt 
evangéliumnak/nevezi a hírt Augustus császár születéséről, mert békét 
hozott a világnak, akkor Augustus uralkodásának ez az értékelése nem 
egyedülálló és hallatlan eset, hanem a közvéleményt fejezi ki.

A Biblia világában lényegileg ugyanezt a felfogást látjuk viszont. 
Ez annál különösebb, mert Izráel népe sokat szenvedett ezektől a nagy 
birodalmaktól, s logikusnak éreznénk,' ha az őket letipró hatalommal 
együtt a mögötte álló elméletet is elvetették volna. Az Ótestámentum 
egyöntetűen vallja, hogy Isten adja a királyok hatalmát. De nemcsak 
ezért kell engedelmeskedni még a fogságba hurcoló hatalmaknak is, 
hanem azért is, mert az aktív engedelmességen fordul meg saját jólétük 
is (Jer 27,4—9). Ugyanígy látja ezt Második Ézsaiás is, aki Kórest az 
Űr felkentjének, „messiásnak” mondja (Ézs 45,1). A próféták ezzel Izráel 
népét nem a kénytelen-kelletlen megalázkodásra, hanem őszinte és cse
lekvő engedelmességre nevelték. Ez tette lehetővé Dániel számára is, 
hogy az idegen birodalomban a király jobbkeze legyen. A késői zsidó
ság vallásos elbeszéléseiben pedig kedvelt volt József alakja, aki a fáraó 
birodalmában rendet és békességet teremtett, s így biztosította a nép 
jólétét. Ennek a szellemnek teljesen megfelelt az, hogy a zsidó felkelésig 
naponként áldozatot mutattak be a jeruzsálemi templomban a császárért. 
(Jós. Bell. 2,409k). Széles körök felfogását tükrözi Rabbi Hananja temp
lomi elöljáró szava 70 körül: „Imádkozzál a kormányzat jólétéért (mal- 
kut), mert ha nem gátolna a tőle való félelem, akkor elevenen faltuk 
volna fel egymást” . (Ab 3,2 =  Az 3b 4a). Megemlítem még, hogy a 
zsidók áz államhatalom fő reprezentánsának a mindenkori uralkodót 
tekintették, de e mellett a legkisebb hivatalnak hatalmát is Istentől szár
maztatták. Rabbi Johanan mondja (+279): „Még a kútfelvigyázót is a 
menny ülteti hivatalába” . (Str. B. 3:304).

Jézus és az államhatalom

Ha ezek után vizsgáljuk Jézus viszonyát az államhoz, akkor egye
lőre két kijelentéséről állapíthatjuk meg, hogy egybevág az elmondot
takkal. Egyrészt döntése az adófizetés kérdésében: „Adjátok meg a 
császárnak, ami a császáré” . (Mt 22,21.) Másrészt Pilátusnak adott vá
lasza: „Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott 
volna”. (Jn 19,11.) Az utóbbi világosan kifejezésre juttatja Pilátus hatal
mának isteni eredetét, ha csak nem akarjuk a „felülről” mögé a csá
szár, mint megbízó személyét erőltetni. Jézusnak az adóról tett kijelen
tése szoros értelemben csak az adózás kötelességéről szól, de ha indo
kolását is figyelembe vesszük, akkor- általánosabb érvényűnek kell te
kintenünk. Az eredeti „apodote” jelentése „adjátok vissza” . Nem arról 
van tehát szó, hogy az állam olyant követel, amihez nincs erkölcsi joga:
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szolgálsíOt^lBijesít a nép javára, s ezért méltán szedi az ádót. Az adó
fizetés adósságtörlesztés. Ez a tétel nemcsak az adófizető\ becsületbeli 
kötelességét hangsúlyozza, hanem rámutat Vz állam jó szolgálatára is.

Ezzel megállapítottuk Jézus állásfoglalásnak alapvető tételeit. Szí' 
nesebb lesz a kép, ha figyelembe vesszük ao a politikai helyzetet is, 
amelyben Jézus működött. Kiinduló pontul kínálkozik a kereszt fel
irata, amely — mint említettük — politikai váciét emel Jézus ellen. Mi 
nagyon hamar rámondjuk, hogy ez tévedés. A zS\dók is helyre akarták 
igazítani: „Ő mondta, hogy én vagyok a zsidók kitólya” . Mi erre is azt 
mondjuk, hogy ez a javítás sem lett volna helytálló, hiszen Pilátus is 
megállapította Jézus ártatlanságát! De akkor annál sürgetőbb az a kér
dés, hogy mi okozta ezt a fatális félreértést. A félreértés annál feltű
nőbb, mert Jézus két előbb idézett kijelentése teljesen lojális magatar
tásról tanúskodik az állammal szemben.

Gondoljunk azonban arra, hogy Jézus igehirdetésének fő fogalma 
az Isten országa. A bazileia pedig kifejezetten politikai fogalom. Jézus 
tehát ezen az alapon bizonyára félreérthető volt. Fokozta a félreértés 
lehetőségét az a köztudomású tény is, hogy Isten országához politikai 
reménységek is fűződtek. Ezek a reménységek részleteiben eltérők 
lehettek a nép különböző rétegeinél, lényegük szerint azonban arra irá
nyultak, hogy egyszer maga Isten fogja levenni az idegen igát Izraelről, 
s akkor következik Izraelre az a boldog korszak, amikor egyedid Istén, 
lesz Izráel királya. Elvileg nagyon szép nemzeti és vallási eszme ez, 
gyakorlatilag azonban ez vitte Izráel népét engedetlenségbe és abba a 
felkelésbe, amely Jeruzsálem pusztulásával végződött. Isten országának 
ezt a politikai értelmezését Jézus a kísértés története szerint sátáninak 
tekintette és egyértelműen elvetette. Azután meghirdette Isten országát, 
de vele kapcsolatban nem fegyverbe, hanem megtérésre szólította fel 
az embereket. Mégis állandóan politikai várakozás gyújtópontjába ke
rült. Amikor kenyeret ad: a nép királlyá akarja választani. Amikor 
Jeruzsálem felé veszi útját és kijelenti, hogy közel az óra: a tanítványok 
izgatottan találgatják, hogy ki fog királyi széke mellett ülni. Amikor 
bevonul Jeruzsálembe: királyként üdvözlik. A tanítványok pedig nyilván 
utolsó percig várják, hogy megmutatja világi királyi hatalmát. Jézus 
működésének ez az elferdült visszhangja képezi az ellene felhozott 
politikai vád alapját és igazolását.

A Jézushoz fűzött hamis politikai reménységek azonban nem teljesül
tek, s ez csalódást okozott. Keresztelő János nem az egyetlen, aki csaló
dott Jézusban, és ezért kérdezi: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást 
várjunk?” (Mt 11,3) A nép is csalódott Benne, talán nem is csak 
a kenyércsoda után, hanem később, a jeruzsálemi bevonulás után is. 
Csalódtak a tanítványok is. Minden amellett szól. hogy Péter Krisztus
tagadása nem félelemből, hanem csalódásból származott. Hiszen ő volt 
az egyetlen, aki a döntő pillanatban kardot ragadott Jézus védelmében. 
De amikor Jézus ezt az egyetlen kardot is hüvelyébe parancsolta, 
és a főpapnál némán tűrte a gyalázást, akkor összeomlott minden 
reménysége. Péter nem hagyta el gyáván Jézust: még a főpapnál is ott 
volt közelében. De megbotránkozott Benne, ezért tagadta meg. Ezért 
menti Péter a pünkösdi beszédében az egyházi és a világi vezetőket, 
akik halálra ítélték Jézust: nemcsak ők, hanem tanítványai sem értették 
Jézust az utolsó pillanatig.

Mi volt hát Jézus állásfoglalása politikai szempontból? Indiferen- 
tizmus? Már az elmondottakból is kitűnik, hogy nem. De még élesebb 
megvilágításba kerül ez a kérdés, ha felfigyelünk arra a mozgalomra,
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amely fegyveresen akarta megvalósítani Isten országát. A zelotizmusra 
gondolok. Már régebben is kapcsolatba hozták Jézussal ezt a mozgalmat, 
legutóbb pedig Cullmann építette tovább ezt a feltevést. Josephus gyak
ran beszél a zelótákról. Egyik vezérük gamalai Judás volt, aki az I. szá
zad elején a római adóösszeírással kapcsolatban lázadást szított, s ezt 
a rómaiak vérbe fojtották. Erre emlékezett Gamaliel Csel 5,37 szerint 
Theudással együtt, aki szintén zelóta volt. Zelóták robbantották ki azt 
a felkelést is, amely Jeruzsálem pusztulásával végződött. A mozgalom 
erejére mutat, hogy még a II. század elején is hatalmas lázadást tudott 
szítani. Alapelvük az, hogy a császárt elismerni bűn Isten ellen, mert 
Isten Izrael egyedüli Ura. Ebből.következett az adófizetés megtagadása, 
amelynek következtében az illető kénytelen volt a hegyekbe menekülni, 
és betyár-életet élni. A mozgalom tagjai tőrt hordtak magukkal (sicarius), 
és nem riadtak vissza a politikai gyilkosságoktól sem. A római birodalom 
egyszerűen banditáknak tekintette őket, és keresztrefeszítéssel torolta 
meg minden megmozdulásukat. A farizeusok azonban nem tartottak 
velük, és elítélték a fegyveres erőszakot.

Feltűnő, hogy Gamaliel két zelóta mozgalmával helyezi egy sorba 
Jézus követőit, a római tribunus pedig a megszökött egyiptomi zelóta- 
vezérnek nézi Pált, amikor Jeruzsálemben eléje vezetik (Csel 5,37; 21,38). 
Maga Jézus nem volt zelóta, de környezetében lehettek zelóták: kánai 
Simon, talán Júdás Iskariótes és Péter, esetleg Zebedeus fiai is. Ilyen 
környezetben megvan a lehetősége annak, hogy Jézust is zelótaként 
kezeljék és elítéljék. Az adófizetésre vonatkozó kérdéssel is nyilván 
ilyen irányba akarták Jézust kompromittálni. Viszont éppen ez mutatja, 
hogy Jézus álláspontja nem volts politikai indiferentizmus. Az Isten 
országának zelóta fogalmát, a fegyveres ellenállást, az adófizetés meg
tagadását kifejezetten elítélte. Lehetséges, hogy az adófizetéssel kapcso
latban mondott kijelentésének második részét is első sorban a zelótákra 
szabta: „Adjátok meg Istennek, ami Istené!”

A magyarázók ezt az igét többnyire úgy értelmezik, hogy arra az 
esetre vonatkozik, ha a császár többet kíván, mint adót: pl. az Istennek 
járó tiszteletet magának követeíné, akkor azt nem lehet neki adni. 
Ezt a magyarázatot azonban nem tartom kielégítőnek. Jézus nem úgy 
szokott beszélni, hogy beszédének éppen a csattanója nem vonatkozik 
a jelenlevőkre^ Ezenkívül nem lehet a két párhuzamos kijelentés alapján 
a császárt és'Istent párhuzamba állítani, s velük szemben az ember 
kötelezettségét megosztani, talán ilyen formán: „Az anyagiakat add 
a császárnak, a lelkieket add Istennek!” Itt is útbaigazít az „apodote” 
kifejezés: „adjátok vissza” Istennek! Mit? Nyilván mindent, mert mindent 
Tőle kaptunk. A császárnak az adóval, Istennek mindennel tartozunk! 
A két kijelentés ezért nem is szólhat két különböző pártnak: az első 
a lázadónak, a második a megalkuvó császárpártiaknak, hanem mind
kettő egy személynek szól: annak, aki a zelóta kérdést felvetette. 
A zelóták jelszava az, hogy ők egészen kizárólag Isten uralma alá 
akarják helyezni önmagukat, s ezért Isten világáért szembehelyezkednek 
a császárral. Jézus azonban azt mondja, hogy éppen ezzel nem akarják 
magukat alárendelni Istennek, mert nem engedelmeskednek annak a 
hatalomnak, amelyet Isten rendelt föléjük. Ez a lázadásuk biztos jele 
annak, hogy szívük nem Istené, tehát nem adják meg Istennek, ami 
Istené! Jézus Isten világát nem helyezi szembe az államhatalom iránti 
engedelmességgel, nem is állítja semleges párhuzamba a kettőt egymás
sal, hanem az Istent illető engedelmességből vezeti le az államhatalom 
iránti engedelmességet is.
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Pál apostol és az államhatalom.

Ha ezek után fordulunk Pál apostol nyilatkozatai felé, akkor az 
államról szóló klasszikus fejezetben Rm 13-ban jórészt ismerős tételeket 
találunk. Megállapítja a hatalom isteni eredetét: minden hatalom Isten
től van. Megállapítja a hatalom összefüggését a renddel: a felsőbbség 
üldözi a gonoszt és dicséri a jót. Megállapítja az engedelmesség kötele
zettségét, és hangsúlyozza, hogy annak a lelkiismeretből kell következnie, 
A kötelezettségek közül külön kiemeli az adót, a vámot, a félelmet 
és a tisztességet. Nyíltan elítéli a szembehelyezkedést, és azt Isten elleni 
lázadásnak bélyegzi. Még az sem minden ízében új kijelentés, hogy 
„Isten szolgája ő a te javadra” . Ellenben annál inkább fel kell tenni 
azt a kérdést, hogy nem könnyelműen naív-e Pál apostol, amikor így 
beszél az államhatalomról. Tudjuk, hogy a Római levél megírásakor 
Néró volt a császár. Néró úgy jutott trónra, hogy anyja megölte elődjét 
és nevelőatyját, Claudiust. Ugyanakkor megmérgezték Junius Silanust, 
Szíria helytartóját is, akihez Antiochia, Pál missziói támpontja is tarto
zott. Claudius is gyilkosság útján került trónra: Caligulát, feleségét 
és kislánykáját két magasrangú tiszt ölte meg. Néró kényszerítette 
nevelőjét, Senecát is halálba. Félix helytartóról, akivel Pál is találko
zott, azt írja Tacitus, hogy kitűnő összeköttetései alapján minden gyalá
zatosságot megengedett magának. Ha Pál Római levelét 58 tavaszán írta, 
akkor tanúja lehet a IV. római légió felvonulásának Kis-Ázsián át 
Arménia ellen. A hadjárat leírása során az örmény főváros, Artaxata 
elfoglalásáról azt mondja Tacitus, hogy az kardcsapás nélkül adta meg 
magát. A rómaiak azonban mégis felgyújtották és a földdel tették 
egyenlővé, mert megállapították, hogy nagy kiterjedése miatt nem lett 
volna védhető, és elfoglalása nem járt sem haszonnal, sem dicsőséggel! 
Lehet, hogy Pál apostol nem tudta ezeknek az eseményeknek a hát
terét. De lehetetlen, hogy hasonlókról egyáltalában nem tudott az az 
apostol, aki járta a világot, kapcsolatban állott hírszolgálata révén 
az ismert vWág minden nagyobb helységével, és ő maga is többször 
került nem' kellemes kapcsolatba világi hatóságokkal. Főként pedig azt 
a Krisztust hirdette, akit egy római helytartó igazságtalanúl ítélt halálra. 
(lKor 2,8 mutatja, hogy számontartja ezt a téves ítéletet!) Annái nyoma
tékosabban hangzik ez a kijelentése: „Isten szolgája ő a te javadra.”  
Pál apostol a hibák ellenére is fenntartja ezt, személyre’ való tekintet 
nélkül.

Lényegesen kiegészíti az eddigieket Pál apostol két más kijelentése. 
Az egyik lTim 2,1—3 az imádkozásról a felsőbbségért, és a másik 
2Tessz 2,7—9 a törvényszegés titkos bűnéről szól.

Pál apostol szerint azért kell imádkozni a felsőbbségért, „hogy 
csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztes
séggel” . Az imádkozás tárgya újból körvonalazza a felsőbbség rendel
tetését: az emberiség békessége és jóléte. Ugyanakkor azt is érezteti, 
hogy a felsőbbség nem mindig felel meg ennek a rendeltetésének. 
Az imádkozás ténye önmagában is arra utal, hogy amit kérünk, az nem 
természetes és magától értetődő. A keresztyén embernek tehát imád
ságaival kell a felsőbbség mellé állnia, mert az könnyen kerülhet abba 
a veszedelmes helyzetbe, hogy nem tudja teljesíteni kötelességét, és nem 
tud megbirkózni feladataival. Az imádság a felsőbbségért mindig azt 
fejezi ki, hogy a keresztyén ember látja a felsőbbség nehéz küzdelmét, 
de ezért melléje áll, hogy teljesíteni tudja isteni rendeltetését.

A másik íráshelye különösen is kiemeli a felsőbbség veszélyeztetett-
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ségét: „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csakhogy 
annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” 
Ha helyes az a magyarázat, hogy az államhatalom tartja vissza a tör
vényszegés sátáni hatalmát, — gondoljunk a perzsa uralkodókról mon
dottakra! —, akkor e szerint Pál egészen rendkívüli jelentőséget tulaj
donít az államhatalomnak. Nem kisebbet, mint azt, hogy fékentartja 
azokat a démonikus erőket, amelyek Isten világának jelforgatására 
törnek.

Ez azonban már olyan vonás, amely összekapcsolja Pálnak az állam
ról szóló tanítását egy látszólag egészen eltérő világgal: János jelenései
ről írt könyvével.

János apostol és az államhatalom.

A Jelenések könyve 13. fejezete nehéz feladat elé állítja az Írás 
magyarázóit. Sok próbálgatás és erőfeszítés ellenére is sok kérdés még 
mindig megoldatlan. De az bizonyos, hogy a fenevad a római császárság 
megtestesítője. A titkos szám: 666, valakinek a nevét rejti. Sok szellemes 
kísérlet után sincs ennek a számnak biztos megfejtése. De ez most nem 
is lényeges, amikor az államhatalom értelmezéséről szólunk. Az írás- 
magyarázók többnyire'azt mondják, hogy itt nem általában az államha
talomról van szó, hanem annak egyik fejéről vagy képviselőjéről. Nem 
hallunk olyan kijelentést; hogy a felsőbbség nem Isten szolgája. Sőt in
kább mindenestől azt a benyomást kelti, hogy itt az államhatalom egyik 
képviselőjével egészen rendkívüli, illetve a renddel ellenkező eset tör
tént, amely az utolsó idők apokaliptikus harcának egyik fázisa. De ezt 
sem úgy állítja be, hogy most látszik meg, mi rejtőzik az államhatalom 
mögött, hanem a felsőbbség sátáni kiszolgáltatottságában az államha
talom visszájára fordítását látja. Nem vitás, hogy a római császárkul
tuszról van szó. De semmiképpen sem jelenti ez azt, hogy ez az önistení- 
tés volna minden államhatalom végső konzekvenciája. Ebben a vonat
kozásban teljessé teszi a látomás azt a képet, amelyet az Újszövetség az 
államhatalomról ad.*

Eredmények és feladatok.

Nemcsak a Biblia szakértője, hanem a Biblia figyelmes olvasója is 
megállapíthatja, hogy előterjesztésemben több részletet figyelmen kívül 
hagytam, részben olyanokat, amelyek közismertek, részben olyanokat, 
amelyek túlkomplikálták volna megszabottkeretű előadásomat. De azt 
hiszem, hogy ezek elhagyása nem hamisította meg az összképet. Befeje
zésül most nemcsak a főeredményeket emelem ki, hanem a további 
munkát igénylő feladatokat is.

1. Az államhatalom Istentől van. Feladata a jórend megőrzése, a jó
lét és a béke feltételeinek a megteremtése. Az államnak ez az újszövet
ségi teológiája érintkezik a nemkeresztyén vallásoknak az államra vonat-

* A fegyveres ellenállást János Is elítéli, s a keresztyénektől hitet és béke- 
tűrést kíván. Jel. 13,10.
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kozó teológiájával. Magától értetődik, hogy ez az egyezés az egyetemes 
kinyilatkoztatással függ össze. Az egyházra váró mai világpolitikai fel
adatokra tekintve érdemes felfigyelni erre az összefüggésre, mert bizo
nyos, hogy a keresztyénség talán ma is széleskörű egyezésre és gyakor
lati együttműködésre juthatna nemkeresztyén vallásokkal is a világ- 
politika kérdéseiben.

2. Az államhatalom képviselői Isten szolgái, akik szolgálatukat a jó 
rend védelmével, a jó dicséretével, a gonosz büntetésével, esetleg 
jegyveresen végzik. Az egyház igehirdetői is Isten szolgái, akik szolgá
latukat mindig jegyver nélkül, kizárólag Isten igéjével végzik. Istennek 
ez a kétféle szolgálata az Újtestámentumban sehol sincs így egymás 
mellé állítva, és tanítássá kiépítve, de joggal szolgál alapul a két biro
dalomról szóló lutheri tanításnak. Az Űjszövetség és a lutheri tanítás 
egybevetése az állam krisztológiájának pontosabb kifejtéséhez vezethetne.

3. Az államhatalom képviselői nehéz és felelősségteljes szolgálatban 
állnak. Ez a fény különösképpen is a keresztyének kötelességévé teszi, 
hogy imádkozzanak minden {elsőbbségért.

4. Az államhatalom isteni rendeltetéséből következik az engedelmes
ség követelménye, amely azonban nem függ sem az államhatalom kép
viselőjének személyétől, sem kötelességteljesítésének fokától. Az Űj
szövetség az államhatalom problémáját az alárendeltek szemszögéből 
nézi, ezért az engedelmességre teszi a hangsúlyt. A modern állam minden 
polgára többé kevésbé részesedik az államhatalomban, ezért az állam
hoz való viszony nem merülhet ki az aktív és a passzív engedelmesség 
kategóriájával. Az államhatalom kiterjesztése azt jelenti, hogy az állam
polgárok is részesülnek az állam, isteni eredetű hatalmában és jeladatá
ban. Ez arra kötelezi a keresztyén állampolgárokat, hogy még nagyobb 
megértéssel imádkozva és cselekedve álljanak elöljáróik mellé.

Prőhle Károly

Az emberiség egysége
Egységünk Krisztusban és egységünk a világban*

Az egyház az emberiség szakadásait legyőző új közösségként jelent 
meg ebben a világban.Az első pünkösdről szóló bibliai híradás szerint 
(Csel 2, 1 kk) legalább tizennégy féle népből, fajból és nyelvből álló 
sokaság vált ott eggyé Isten igéje megértésében. S ami talán még ennél 
is nagyobb dolog, az így támadt gyülekezet mindennap „egy akarattal” 
volt együtt és áldotta Istent (Csel. 2,46—47). Ez az egyház útjának 
kezdete.

Ennek az útnak a végéről a Jelenések könyvében olvashatunk.

xr . * Előadás az Országos Lelkészi Munkaközösség és az Országos Béketanács 
evangélikus Egyházi Bizottsága közös teológiai konferenciáján Budapesten, 
1958. november 25-én.

26



„Azután láttam, és íme nagy sokaság jött, amelyet senki sem számlál
hatott meg, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből, és a 
Bárány előtt álltaik, fehér ruhákba öltözve” (Jel 7,9). Ez az egyház 
útjának a vége. Mi a kezdet és a vég között vagyunk. Ezen az úton 
úgy kell járnunk, hogy igaz legyen rólunk Krisztus Urunk szava: 
„Boldogok a békességre igyekezők” (Mt 5,9; eirénopoioi, akik a meg
bocsátás és szeretet hídját verik szembenálló táborok, egymástól elsza
kadtak és egymás ellen támadók között). És megvalósuljon közöttünk 
ma is az apostol szava: „Nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem 
szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egy vagytok Krisztus 
Jézusban” (Gal 3, 28).

Krisztusban kaptuk az embervilág minden szakadását legyőző 
egységnek ajándékát. — De — mint Isten legtöbb ajándékánál — 
ezt az egységet egyúttal feladatul, megbízatásul, szolgálatként is nyer
tük ebben a világban! Erről a kettőről lesz szó a következőkben.

Az emberiség egysége a tudomány szerint és a közfelfogásban
De előbb kérdezzük meg: szükség van-e arra, hogy az emberiség 

egységével kapcsolatban külön keresztyén tanításról és feladatokról 
beszéljünk? Nem mond-e elég súlyos dolgokat maga a tudomány, a 
józan ész, sőt a szívünk is a közös emberi eredetről és arról, hogy 
vagy megférünk egymással, békességben ezen a földtekén, vagy együtt 
pusztulunk el? Van-e hát értelme itt is külön keresztyén tanításról és 
feladatokról beszélni? Hadd feleljek később erre a' kérdésre! De mivel 
az említett ellenvetésben kétségtelenül igaz, hogy ebben a kérdésben 
maga a tudomány és a közfelfogás is súlyos dolgokat mond, próbál
junk először ezekre figyelni!

Mai tudományos nézet szerint az emberiség három fő embertípus
ból áll: a fehér (kaukázusi), a mongoloid és a negroid típusokból. 
Különbségeik magyarázatára egyes tudósok régebben azt a teóriát állí
tották fel, hogy az emberréválás az ősidőknek nem egy bizonyos pont
ján, hanem a Föld különböző helyein, különböző időkben, más-más 
emberősöktől eredően ment végbe. Az emberiségnek nincs- tehát egyet
len közös őse: ezzel magyarázhatók az emberfajok közötti különbségek.. 
Ezzel a polygenista felfogással szemben ma a tudományban is elő
térbe került a monogenizmus álláspontja, amely szerint az- egész em
beriség -egyetlen közös őspártól származik. Biológiailag nézve, a faji 
jelleg — az arcszín, a fejforma, a haj stb. — csak kis töredéke közös 
emberi örökségünknek, és az élet szempontjából nincs is különösebb 
jelentősége. Nincs például külön néger vér és fehér vér, mert a vér
típusok az egész emberiségben azonosak. Nincsenek ún. „tiszta fajok” 
sem. Ezek vélt „magasabbrendűsége” hamis előítélet. Más-más világ
részeken élő ősnépeknél is találtak közös szokásokat, ősmondákat, 
nyelvi rokonságot és — közös istenhitet. A bőr színe a legújabb meg
állapítások szerint a fényintenzitástól függ. A bőrben található pigment
mennyiség, a bőr sötétebb színe védekezés a  napsugárzás ereje ellen. 
T. A. Kantonén mutatott rá egyik előadásában, hogy a bűn torzító 
erejének milyen félelmetes megnyilvánulása: az ember éppen azt a 
bőrszínt tette lenézés és megkülönböztetés forrásává, amely Isten 
gondviselő szeretetének olyan világos megnyilatkozása!

A kanti „gyakorlati ész” nem az eredet felől, a tudomány síkjában, 
hanem ellenkező irányból vizsgálja bennünk ezt a kérdést. Ha az 
emberiség jövője felé nézünk, a józan eszünk azt mondja: a haditech-
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nika mai állása mellett csak akkor van életlehetőségünk, ha az embe
riséget megosztó és szembeállító népi, világnézeti, gazdasági, kultu
rális és más különbségeinknél erősebb marad bennünk az emberiség 
egységének, kikerülhetetlenül közös sorsunknak a tudata. Ha a feszült
ségek ereje legyőzné az egység erejét, olyan világkatasztrófa követ- 
kezhetik, amelyet elgondolni is félelmes. Milyen végtelenül értelmetlen 
dolog lenne, ha az Univerzumnak ezen a parányi pontján élő embe
riség a kezébe adott elemi erőket virágzó fejlődés helyett egymás köl
csönös kipusztítására, a Föld életének megmérgezésére használná fel! 
Nem azt követeli-e a józan eszünk is, hogy tegyünk meg mindent 
ezeknek a veszedelmeknek a legyőzésére? Belső feszültségei, ellentétei 
között az emberiségnek csak mint végső egységnek van perspektívája 
arra, hogy megmaradjon.

Hadd soroljam ide harmadiknak a szívünk, az emberi lelkiismeret 
szavát is! Althaus beszél arról dogmatikájában,1 hogy a tudomány 
megállapításaitól függetlenül valami ős-ösztön tanúskodik bennünk az 
emberiség egységéről. Még a legprimitívebb emberfaj tagja közelében 
is érzem azt, hogy minden különbség ellenére emberrel, a testvérem
mel állok szemben; ha szegény és távoli testvér is, mégis egészen más, 
mint az állatvilág legmagasabbrendű tagja. Az emberiség egységének 
ez a „szívbeírt törvénye” ösztönös erővel tiltakozik bennünk az em
beriség egységét megtagadó mindenfajta polygenista teória és fajelmélet 
ellen.

Mindez — a tudomány szava, a józan emberi ész és az említett 
„szívbeírt törvény” — nem elég erős gát-e az ellen, hogy egyik faj 
a másik fölé emelje magát, nép támadjon népre, szembenálló tábo
rokra szakadjon és előbb-utóbb a saját sírját ássa meg a- világ? Sajnos, 
még túlságosan elevenek az emlékeztünkben a második világháború 
félelmes emlékei. Közöttünk élnek azok is, akiknek gyermekét, test
vérét, szülőjét ölte meg — kisgyermekek, öregek százezreivel, emberek 
millióival együtt — éppen a fajelméletekre, a „magasabbrendűségre” 
hivatkozva az emberiség legszörnyűbb eltévelyedése, úgyhogy először 
raffinált módon éppen az emberségüket, lelkűket kínozta halálra. Ilyen 
gyümölcsöket érlelt a tévútra kerülés az emberiség egysége kérdésé- 
,ben! Ez a gondolkodásmód jórészt már mögöttünk van, de jelei ma 
is megtalálhatók sokfelé a világban. Ez figyelmeztessen bennünket — 
és ezzel szeretnék választ adni az elinduláskor felvetett kérdésre — : 
szükséges ebben a kérdésben még mélyebbre ásnunk! Egészen az 
alapokig. Addig, ahonnan az első jeruzsálemi gyülekezet egysége is 
fakadt. Itt érkeztünk el Isten igéje üzenetéhez, a sajátosan keresztyén 
tanításhoz ebben a dologban.

Az emberiség egysége mint teremtésbeli adottság
Az emberiség egységének végső alapja számunkra az, amit Acta 17- 

ben olvasunk: „Ő ád mindennek életet, lehelletet és mindent. És az 
egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjanak az egész 
föld színén” (25—26. v.). Nem egyszerűen fejlődési véletlen, nem Sors
szerűség, hanem a teremtő szent Isten akarata köt minket össze min
den emberrel! Bármilyen fajtához, néphez, világnézethez, kultúrához 
tartozzunk is, egy család vagyunk Isten akaratából. Krisztus csak mint

1 D ie christliche W ahrheit. 2. Auft. 1949. II. 86. lp.
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az egyetlen közös ember-ős, Ádám, ellenképe a Megváltója az egész 
embervilágnak (Rm 5,12 kk; 1 Kor 15.21 kk).

Tudom, hogy rögtön felvetődik az ellenvetés: nem szűnt-e meg ez 
a kezdeti, teremt és beli egységünk azzal, hogy Isten ítélete a Bábel 
tornyánál szétszórta a népeket? Egyesek Genezis 11-et néhány más 
igehellyel, így például Noénak Khámra mondott átkával (Gén 9, 20) 
együtt meg is próbálták kihasználni a fajelméletek alátámasztására. 
A népek eredete és teológiai értékelése sokat vitatott kérdés, különösen 
a kontinentális teológiában. Az Európán kívüli teológusok nemigen 
tudnak mélyebb isteni rendet látni a népiségben.2 Hasonlít ehhez 
Barth álláspontja is, aki arról beszél,3 hogy egy bizonyos néphez tar
tozásunk nem változhatatlan teremtési rend (ordo), hanem Isten gond
viselésének konkrét rendelése (ordinatio). Vannak, akik a népek erede
tével kapcsolatban egyoldalúan csak Genezis 11-et, a Bábel-történetet 
 veszik figyelembe; ezért az emberiség népekre oszlását isten büntető 
ítéletének- látják. Anélkül, hogy ebbe a vitába itt mélyebben bele
mennénk, meg kell állapítanunk: a Szentírás nem Genezis 11-ben szól 
először a népekről. Már a Bábel-történet előtt, a 10. fejezetben is 
többször szó esik arról, hogy a vízözön utón az emberiség elszaporo
dott és szétoszlott a Föld színén népek, nemzetségek szerint. Ebben 
a szétosztásban a kezdetbeli isteni parancs érvényesül: „Szaporodjatok 
és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok 
alá!” (Gén 1,28.) Az emberiségnek népekre tagozódásán, a kezdetbeli 
egység megoszlásán tehát egyszerre van rajta Isten teremtésbeli aka
ratának fénye és a bűn árnyéka. Minden nép, faj, kultúra Isten aján
déka: megbízás és feladat; színnek, gazdagító változatnak kell lennie 
az emberiség nagy családjában — ha igazán és helyesen él vele az 
ember! De ugyanakkor az egységet szétromboló, szembefordító, pusz
tító démonikus erők forrásává is lesz a bűneset következtében, ha 
visszaél vele az ember. Éppen erről tanúskodik a Bábel tornya törté
nete! A fajok, népek léte önmagában még nem akadályozza Isten 
teremtő szándékát, az emberiség egységét. Csak a bűn hatalmába 
kerülve lesz ilyenné, az egységet akadályozó és szétrobbantó erővé 
az emberiségben.

Ugyanilyen határozottan kell azonban azt a másik téves felfogást 
is elutasítanunk, amely a néphez tartozás bűneset-előtti eredetét olyan 
erősen hangsúlyozza, olyan „Sc-höpfungsordnung”-teológiává teszi, 
amellyel korlátozza a teremtő szent Istennek közös emberségünkben 
adott ajándékát és rendelését. Tehát valamely néphez tartozásunkat 
föléje próbálja rendelni emberségünknek.4

Egységünk a bűnben és Isten ítélete alatt
Ezzel el is jutottunk második tételünkhöz: mi, emberek kivétel 

nélkül^ egyek vagyunk abban is, hogy valamennyien bűnösök vagyunk, 
Isten ítélete alatt állunk. A közös emberi eredet kérdésében a Szent
írás üzenete egybehangzik a tudomány és lelkiismeretünk szavával.

2 H. ten Doornkat, Die ökum enischen A rbeiten zűr sozialen Frage. 1954. 
II. Teil. Das Volk. 75 kk.

3 K ' Barth, K irch liche Dogm atik. D ie Leltre von  dér Sehöpfung. III/4. 
320 kk, kül. 341 kk. Ehhez a kérdéshez vő. Elért, Das christliche Ethos, 134 kk. 
— Soe, Christliche Ethik, 317 kk. — D e Quervain, Ethik, II I. K irche, Volk. 
Staat. 280 kk.

4 Vö. a legvilágosabb jelentkezését ennek a tévtannak az ún. „Deutsche 
Christen” -m ozgalom  tanításában!
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A következendőket azonban már egyesegyedül az igéből ismerhetjük 
meg. A teljes Szentírás egységes abban, hogy nincs ember, aki a 
másiknál magasabbra emelhetné a tekintetét, „magasabbrendűségről” 
ábrándozhatna — Isten színe előtt! Egyformák vagyunk minden ember
rel abban, hogy bűnösök vagyunk, Isten ítélete alatt állunk és kivétel 
nélkül valamennyien bűnbocsánatra szorulunk. Arcszínünk, kultúránk, 
valamilyen néphez tartozásunk és egyéb különbségeink mennyire el
törpülnek ezen a ponton, amikor bűneinkkel az élő, szent Isten színe 
elé kell állnunk! Milyen tragikomikussá is válik a fehér ember vélt 
magasabbrendűsége, mindenféle faji, népi és más előítélet — az ötödik 
kérés felől: „És bocsásd meg a mi vétkeinket!” Különösen annak a 
fehér embernek az előítéletei,'  aki — ,keresztyén kultúrája” ellenére 
— már két világháború szenvedéseit zúdította az egész világra!

Ugyanakkor a Szentírásnak ez az üzenete világít rá arra is, hogy 
miért lesznek az emberiséget gazdagító faji, népi, kulturális és más 
különbségek ellentétekké, gyűlölet és háborúk forrásává, Isten sokféle 
ajándékának kibontakoztatása helyett! A különböző színek a termé
szetben harmóniát alkotnak. Az embervilágban — mint testszínek — 
viszont a faji megkülönböztetés, elkülönítés, elnyomás, szenvedés for
rásai. Azért van ez így, mert az ember elszakadt teremtő Istenétől 
és bűnében szembekerült a másik emberrel is. Minden kis különbség 
feszítőerővé, a gyűlölet és ellenségeskedés behatolási hídfőjévé alakul 
át — a bűnben való egységünk miatt.

Az „új teremtés” egysége Jézus Krisztusban
Az egység harmadik aspektusa: Istennek egyetemes, minden em

bert kivétel nélkül átfogó, mentő szeretete Jézus Krisztusban. „Krisztus 
az egész emberiség, az egész világ Megváltója. Ebben adva van az 
emberi nem egysége szótériológiai szempontból.” 5 Figyeltünk-e már 
arra a különös tényre, hogy két évezred kultúráinak, népeinek mérhe
tetlen különbségei ellenére nem akadt egyetlen olyan kor, nép, kultúra 
a világ valamelyik részében, amelyben teljesen hatástalan maradt 
volna, ne keltett volna visszhangot az evangélium? Ez a tény is vilá
gosan bizonyítja, hogy amint az egész emberiség egy a bűnben, ugyan
úgy szétválaszthatatlanul egy az Isten üdvözítő kegyelmére nézve is.

Földi életében Krisztus Urunk is ezt a válogatás nélküli szeretetet 
mutatta meg mindenki iránt. Korának és népének igen erős faji és 
vallási előítéleteit legyőzve átkelt a Jordánon túlra, járt a pogány 
Tírus és Sidon határaiban, közösséget vállalt a megvetett samaritánu- 
sokkal, és nyilvánosan ezt mondotta egy római katonáról: „Mondom 
néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam.” (Lk 7,10.) Ez a minden 
népet, minden kort, minden embert átfogó isteni kegyelem lepleződik 
le az egész világ előtt a golgothai kereszten. Akadna-e olyan keresz
tyén, aki azt merné állítani: van valaki vagy vannak olyanok — 
válasszanak el tőlük akármilyen nagy ellentétek —, akiért vagy akikért 
Krisztus nem halt meg a keresztfán? S ha O meghalt értük, ha Isten 
megbocsátó szeretete szól nekik, akkor merem-e azt mondani: „Uram, 
Te megbocsátottad a bűneiket, én azonban nem bocsátom meg — 
mégis kérem, hogy nekem bocsásd meg a bűneimet!” Nem lehetetlen-e 
az ilyen magatartás? És mégis hányszor vagyunk mi, keresztyének 
mások vagy egymás iránt a kegyelmet váró engesztelhetetlenségnek

5 Prőhle, K., A  hit világa. 182. lp.
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ebben az állapotában! A legerősebb indíték, amely az emberiséget 
megosztó különféle feszültségek, ellentétek legyőzésére elgondolható, 
az az erő, amely a Megfeszített keresztjéből árad a világba.

Ez a szótériológiai egység pneumatológiai és ekkléziológiai egység 
is. Azt értem ezen, hogy az embervilág egységének végső alapja — 
továbbmenően — számunkra abban van, hogy a Szentlélek Isten az 
egész emberiséget akarja egybegyűjteni: minden fajt, népet és nyelvet. 
Megszentelő munkájának gyümölcse az egész embervilágot átfogó, 
népeken, kultúrákon, korokon és világrészeken átnyúló egy, egyetemes 
keresztyén anyaszentegyház. Az egység az „új teremtés” : a Lélek 
munkája révén helyreálló, gyógyuló embervilág. Nem partikuláris ren
deltetésű közösség, hanem valóban az egész emberiségé, minden em
beré! Minden faj, nép, kultúra, műveltség, társadalmi réteg, kor és 
ember nagy találkozóhelye. Benne Isten egyetemes szeretetének kell 
szétsugároznia. Igen jelentős dolog, pedig a keresztyének is alig tud
nak róla, hogy az egyetemes, egységes emberi történelemnek a gondo
lata a Szentírásból származik — sok évszázaddal azelőtt, hogy ez az 
egyetemes emberi történet tapasztalhatóan meg is valósult (az újkor 
második felében).6 Az egy evangélium nem szünteti meg a világ egy
házaiban a különféle népek, kultúrák önállóságát; de Krisztus körül 
ezek a különbségek megbékélnek egymással. Mint pünkösdkor, szűri k 
a bábeli zűrzavar, megtörik az egységet romboló bűn hatalma. Az 
emberiség egysége a világtörténelem centrumában, Jézus Krisztusban 
— egyedül Őbenne és belőle kiindulva — áll igazán helyre. Ez az 
embervilág egységére vonatkozó keresztyén tanításunk lényege és 
közepe.

Ez a folyamat — mint említettük — gyógyulás, amely állandó 
feszültségek és küzdelmek között megy végbe. Ennek a jele az a gyöt- 
relmes helyzet is, hogy az anyaszentegyház egysége ma még csak a 
keresztyén egyházak megosztottságában a miénk. Egyfelől megtapasz
taljuk Krisztus Urunknak feszültségeken, ellentéteken, különbségeken 
átnyúló egyesítő erejét. De ugyanakkor azt is, hogy ennek az egység
nek kincse nálunk „cserépedényben” van. Ajándék és feladat egyszerre 
ez az egység: a „pistis di’agapés energoumené’’ (Gal 5, 6) állandó etikai 
feladata is, hogy az embervilágnak Jézus Krisztusban adott új egységét 
magunk között éljük, kifejezzük és szétsugározzuk a világban. Mert 
még nincs itt a teljesség. Csak megyünk feléje. Akkor majd valóban 
teljesen eggyé lesz minden nép, nyelv és nemzet a Bárány színe előtt, 
Isten Országában. Ezt várjuk reménységgel és a szeretet éberségével 
mai feladataink között.

Krisztusban való egységünk etikai vonatkozásai
Ezzel az emberiség egységének etikai vonatkozásaihoz érkeztünk 

el. Ismerjük Isten igeijének azt a rendjét, különösen az apostoli leve
lekben, hogy először Isten cselekedeteiről, ajándékairól esik szó. De 
ezután rögtön következnek a felhívások, hogy éljünk is a nékünk 
adott kegyelemmel. A kegyelem indicativusait követik az etikai impe- 
rativusok. így van ez azzal az egységgel is, amelyet Jézus Krisztusban 
adott Isten ennek a világnak. Az Efezusi levélben először Isten örök 
kegyelmi döntéséről hallunk. „Megismertette velünk az ő akaratának

6 W. Eichrodt. Theologie des Altén Testaments. I. 266 kk. — E. 1 Brunner, 
Dogm atik. II. 232 kk.
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titkát.. . hogy mindent egybefoglal a Krisztusban, mind amik a menny
ben vannak, mind, amik a földön vannak” (1,9—10). Az egyház „az 
ő teste, amely telve van Vele, aki mindent betölt mindenekkel” (1, 23). 
De az egységnek ezt az isteni művét és ajándékát hamarosan követik 
az imperativusok: „Kérlek .tehát titeket... járjatok ahhoz az elhiva- 
táshoz méltóan, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal és szelíd- 
séggal, türelemmel, szenvedjétek el egymást szeretettel, igyekezzetek 
megtartani a Lélek egységét a békességnek köteléke által” (4,1 ikk). 
Ezek a felhívások — tudjuk — azért „kegyelmi imperativusok” , mert 
megelőzi őket a kegyelem hirdetése és ajándéka. Ezért, egyedül csak 
ezért valósulhatnak meg az új életben.

Az igének ezek a kegyelmi imperativusai megítélik sokféle szaka
dásunkat, szeretetlenségünket, a különféle válaszfalakat az egyházban. 
Kell, hogy mély bűnbánatra indítsanak: nem a mások bűneinek, hanem 
a magam bűneinek a megbánására! De szüntelen felhívások is hozzánk, 
keresztyénekhez azoknak az ellentéteknek az eltávolítására, amelyeket 
világviszonylatban a nép, faj, kultúra, felekezeti öntudat, világnézeti 
és egyéb meghatározottságaink jelentenek, szűkebb egyházunkon belül 
pedig a munkakörökkel, képességekkel, lehetőségekkel, személyi és 
felfogásbeli ellentétekkel járó feszültségek hoznak magukkal. Hamis 
és olcsó dolog lenne azt gondolni, hogy a szeretet parancsára hivat
kozva megtakaríthatjuk azt a nehéz, fáradságos munkát, amit például 
az igazság kérdésében, a felelősségünk és tennivalóink dolgában való 
egységrejutáS jelent. Az igazi szeretet nem ezek megkerülésével, félre- 
állításával próbálja valamilyen felületes, illetve felületi egység képét 
kelteni az egyházban! Az egységért keményen meg kell dolgoznunk, 
közösen fáradnunk kell érte az ige körül. Az ökumenikus egység, egy
házunk belső egysége, a leikészi kar és gyülekezeteink egysége csak 
ezzel a kitartó fáradsággal, ebben a küzdelemben érhető el — amelyet 
azonban a szeretet kötelékének kell átfognia.

A másik dolog, amit itt meg kell látnunk: Isten egyetemes, min
denkinek szóló kegyelmét tagadja meg az, aki ezeket a Krisztustól 
kapott erőket megpróbálja bezárni az egyház, a gyülekezet terébe, 
tehát hiányzik belőle a missziói parancs (Mt 28,18 kk) iránti felelős
ség. Ez a harmadik szolga magatartása lenne (Mt 25,24—25). Ez 
magának próbálta megőrizni a kapott talentumot. Nem forgatta, nem 
gyarapította a világban. „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5, 13). A só 
nem önmaga konzerválásáért van. Létének értelme az, hogy elveszítse 
önmagát, ízével és erejével a környezetében szolgáljon, a világban és 
társadalomban. Az egyháznak, a gyülekezetnek ez a sajátos íze és 
ereje kérdésünkre vonatkozóan az evangélium egyesítő ereje, amely 
behatol az emberi szív mélyébe és ott helyreállítva az Istennel való 
közösséget, megteremti ezt az egységet a másik ember közt és közöt
tem. Az egyház létének értelme: a Krisztusban gyógyuló világ, az 
emberiséget megosztó fájdalmas és végzetes szakadások gyógyítása a 
Krisztus evangéliuma erejével, az ige és a szentségek által, előre
tekintve a végső teljességre. Az egyház Krisztusban való egységének 
ki kell fejeződnie az emberek előtt és szét kell sugározódnia a világra. 
Hamissá lesz az egyház legszebb, Istent magasztaló liturgiája is, ha 
bezárkózik önmagába és hidegen hagyják a világ problémái, a kívül
állók bajai. De a keresztyén élet „okos istentisztelete” is hamissá 
válik, ha a szeretet cselekedeteit gyakorolva nem mutatunk rá szóval, 
élettel állandóan Arra, akiből ezek az eggyé forrasztó, válaszfalakat 
ledöntő erők áradnak a világba.
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A keresztyén szeretet felelőssége és szolgálata 
az embervilág egységéért 

Azt jelenti-e ez, hogy nekünk, keresztyéneknek, csak a Krisztus
ban adott egység a „szivügyünk” s ahol ezt nem látjuk, vagy nem 
látjuk megvalósíthatónak, ott már semmi tennivalónk sincsen? Ha 
így értené valaki, súlyosan félreértené a krisztusi agapé lényegét! 
Az Élet kenyeréért és a testi kenyérért egyformán imádkozunk; a kettő 
nem áll ellentétben, egyik sem teszi feleslegessé a másikat. Ha a 
keresztyén szülő az Élet kenyerét nyújtja gyermekeinek, ez nem teszi 
feleslegessé azt, hogy testi táplálásukról is gondoskodjék. Lehetetlen, 
hogy nekünk, akiknek a Krisztusban való egységet kell hirdetnünk és 
élnünk a világ előtt, közömbös lehetne akármilyen komoly, őszinte 
erőfeszítés a világ relatív egységéért, földi békességéért, a feszültségek 
és ellentétek csökkentéséért. Ha tűz van, vagy baleset történik, siet
nünk kell segíteni, adott esetben az életünk kockáztatása árán is! 
Ugyanez érvényes a világ és a társadalom életét fenyegető másféle 
veszedelmek, ínségek láttán, amikor segítő kézre, közös erőfeszítésre 
van szükség. Konkrétül szólva: a háború ellen a keresztyénség a gyö
kerében küzd, amikor a bűnbocsánat evangéliumát hirdeti, De ha szere- 
tete valóban szeretet, ezzel együtt mindent megtesz és segít minden 
arra irányuló erőfeszítést, hogy a világ nagy problémái ne háború, 
hanem békés tanácskozások útján oldódjanak meg. Ha mindig is ez 
volt a keresztyének felelőssége, ma — az atomháború fenyegető árnyé
kában — mérhetetlenül nagyobb és sürgetőbb rajtunk ez a felelősség, 
világviszonylatban és személy szerint egyformán. A faji megkülön
böztetés, népek és fajok ellenségeskedése ellen a radikális orvosság 
az az egység, amelyet Krisztus Urunk hozott és ajándékozott ennek 
a világnak. De nem kell-e mégis örömmel segítenünk minden arra 
irányuló erőfeszítést és fáradozást, hogy ezek az ellentétek csökken
jenek ott is, ahol a Krisztusban való egység ereje nem érvényesül? 
Szeretetünk nem lehet „maximalista” olyan értelemben, hogy csupán 
ott tevékeny, ahol a reánk bízott legnagyobb feladatról, a Krisztusban 
adott egység hirdetéséről és éléséről van szó, ennek az egységnek 
életünkben való kifejezése és szétsugárzása formájában; de tétlenek 
maradnánk a szeretet más teendőiben. Nem lehet viszont keresztyén 
szeretetünk „minimalista” sem olyan értelemben, hogy a cselekvő sze
retetnek ezek közt a konkrét feladatai közt megfeledkezzék szolgála
tunk centrumáról; Krisztus megváltó kegyelmének hirdetéséről, tovább
adásáról az embereknek. A kettőnek együtt kell járnia, egymástól 
elválaszthatatlanul!

Összefoglaló tételek
1. Isten az egész embervilágot egy vérből teremtette. Számunkra 

.ez az emberiség egységének végső alapja. Ennek a teremtésbeli egy
ségnek megvalósulásában a fajok, népek, kultúrák nem szembeállíta
nak, hanem Isten akaratából a nagy egészt gazdagító szolgálattá válnak.

2. Az embriséget megosztó ellentétek gyökere nem ezekben a kü
lönbségekben, hanem az egész embervilágot átható bűnös megrom
lásban van, A radikális gyógyulás is csak azon a ponton következhetik 
el, ahonnan ezek az ellentétek végeredményben származnak: a bűnök 
bocsánatában.

3. Isten kegyelme Jézus Krisztusban az egész embervilágnak meg
jelent. Ez a kegyelem állítja helyre elvesztett közösségünket Istennel.
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Ezzel eltávolítja az ember és ember közötti egység igazi akadályát is: 
bűnös önzésünké és szeretetlenségünket.

4. A Jézus Krisztusban Istennel és egymással való egység aján
déka állandó feladattá válik. A Krisztusban kapott egységet élnünk 
kell az egyházban, eltávolítva mindent, ami egymástól elválaszt. Ezt 
az egységet kell hirdetnünk és élnünk a világban. És ennek az egy
ségnek erejével kell segítenünk minden erőfeszítést a világ földi ja
váért és megmaradásáért is, miközben reménységgel várjuk a végső, 
teljes egység helyreállását Isten Országában.

Dr. Nagy Gyula

S ö d e r b l om,
mint az egyház békeszolgálatának megindítója

Az egyházi békés zolgálatnak messzemenő múltja van. Ezt csak 
azért nem ismerjük eléggé, miért még nem foglalkoztunk vele alapo
san. Pedig megéri a fáradságot, mert nagyon sok bátorítást és tanulsá
got meríthetünk a múltból ezen a téren is.

A keresztyénség az első világháború idején került szembe a béke 
problémájával, a legújabbkori egyháztörténelem időszakában. A világ
háború nagy próba elé állította az egyházakat. A keresztyénség becsüle
terői van szó. Képzeljük bele magunkat abba a helyzetibe, ami akkor ki
alakult. Vilmos császár német államegyházától azt várta, hogy szolgál
tasson lelki alapot a német militarizmus felszításához, a központi hatal
makhoz nem tartozó népek elleni soviniszta gyűlölethez. „Gott strafe 
England!” — hangzott a háborús uszítás magvallásosított formája. Az 
angol királyok államegyháza sem maradt él nagyon a német császári 
államegyház mögött a háborús hangulat kiszolgálásában. Az orosz cári 
államegyház pópái ugyanúgy áldották meg a fegyvereket és imádkoztak 
uralkodóházuk győzelméért, mint a szerb király pópái, az olasz és francia 
katolicizmus klerikusai, vagy Ferenc József ún. apostoli király egyházve- 
zérei. Bizony igazuk volt azoknak, akik azt mondták az első világiháború 
folyamóin, hogy annak a háborúnak első vesztese a keresztyénség, ez a 
példátlanul egymásnak fordult, egymás ellen imádkozó és egymás ellen 
áldást adó, egymás ellen prédikáló, egymással szembeforduló, királyi és 
császári befolyás oltságú keresztyénség, amely sajnos, maga is érdekelt 
volt a világ felosztásáért folyó imperialista háborúban.

Ezért olyan becsületfoevégó kérdése a keresztyémségnek, hogy meg 
mutassa azokat az egyházi férfiakat, akik engedelmesek maradtak Jé
zus Krisztusnak, a békesség fejedelmének akaratához. Ilyenek minden 
időben voltak az egyházban, az első világháború idejében is. Azonban 
kétségtelen, hogy az egyházi békeszoigálat legkiemelkedőbb férfia eb
ben az időben Söderbiom Náthán svéd evangélikus érsek volt. aki mind 
evangéliumi lelkületénél, mind magas beosztásánál fogva hatékony lé
péseket tett a béke ügyében. Méltán irányul feléje a figyelem, ami
kor az egyház békeszolgálatáinak múltbeli nagyjait keressük. 

* Elhangzott az országos teológiai békekonferencián, Budapesten, 
1958. november 25-én.
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Söderblom Nátihánnak, a svéd evangélikus egyház érsekének jelentő
sége régein túlnőtt egyháza keretein, méltáin szokták írni róla, hogy 
„egyházatya a XX. század első harmadában.” A mi magyar evangéli
kus egyházunk azzal fejezte ki hatalmas munkásságának elismerését, 
hogy teológiánk díszdoktorává avatta. 1929. június 29-én a második 
evangélikus világgyűlés keretei között nyújtotta át neki ünnepélyes ke
retek között a díszdoktori oklevelet D. dr. Prőhie Károly akkori teoló
giai dékán. Ennyiben Söderblom a miénk is, magyar evangélikusoké. 
De az egész viliág kereszty éneié is, mert ő volt vezér egyénisége az első 
világháború alatti és utáni ökumenikus mozgalmaknak, különösen kie
melkedő tevékenységet végzett az 1925-ös stockholmi világkonferencia 
létrejöttében, munkájában és határozataiban, ökumenikus munkáját 
mindig összekapcsolta a népek békéjéért folytatott küzdelemmel. Az el
ső világháború alatt is és utána is nagyszabású tevékenységet fejtett 
ki a háború ellen, azután pedig a nemzetközi feszültség enyhítéséért, 
az országok közötti béke biztonságának megőrzéséért. A népek érdeké
ben végzett felmérhetetlen szolgálataiért 1930-ban Nobel békedíjjal tün
tették ki.

Söderblom Náthán egyénisége, munkája és életműve tanulságos pél
da arra, hogy már induláskor is a legszorosabb összefüggésben állt egy
mással az ökumenikus mozgalom és a népek békéjéért való erőfeszítés. 
Söderblom, a skandináv tutlherámizmus jellegzetes képviselője, nagy tu
dásával és krisztusi lendületével mindent elkövetett, hogy a világ egy
házai közelebb kerüljenek egymáshoz s ezzel ugyanakkor szolgálatot is 
tegyenek az egyetemes béke ügyének, az egész emberiségnek.

ÉLETE.
Söderblom Náthán 1866. január 15-ón született Tömőben (Közép- 

svédország), ahol apja több éven át lelkészként működött. A családi ott
honban a lutheri egyháziasság hagyományos formáit élettel töltötte • be 
Náthán atyjának, Söderblom Jónásnak eleven egyénisége. A  néphez 
közelálló Söderlblom-csalládban nem volt ritkaság, hogy a fiiuk reszt
vettek a legkeményeibib fajta mezei munkákban. A falusi parasztság 
életében való résztvétel egész életre való nyomot hagyott Söderblom 
Náthán működésében, mindvégig megőrizte a társadalmi kérdések 
iránti fogékonyságát, az egyszerű emberék iránti szeretetét.

A középiskola elvégzése után a fiatal Söderblom az ősi Uppsalába 
került az egyetemre. Bölcsészeti, nyelvi és teológiai tanulmányokat 
végzett. Már ekkor is vonzották az ifjú Söderblomot az egyházi nem
zetközi élet eseményei. 1890 nyarán részvett Narthfleidben, Ameriká
ban tartót): egyetemes keresztyén diákkonferencián. Nagy élményt je
lentett száméra a keresztyéns égnek sokféle nemzethez és hitvalláshoz 
tartozó képviselőivel történt találkozása. Moodyval és John Mottal is 
megismerkedett, akik akkoriban az ökumenikus gondolat vezéregyé
niségei voltak. Jellemző az az imádság, amit a konferencia tartama alatt 
írt Söderblom a naplójába: „Uram, adj szívembe alázatosságot és böl
csességet, hogy a te anyaszentegyiházad" szabad egységének nagy ügyét 
szolgálhassam.” Innen kezdve élete végéig megőrizte a keresztyénsóg 
világméretű szolgálataiért érzett felelősséget. Már a következő évben 
újabb világkonferencián vesz részt Amsterdamban.

1893-ban szentelte evangélikus lelkésszé Söderblomot Billiing hin
di püspök. Első beosztása az uppsalai egyetemi kórház lelkészt állása 
volt. Majd 1894nben Párizsba került a svéd követség lelkészeként.
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Egyidejűleg az északi francia kikötőkben megforduló svéd hajósok lel
késze is volt. Hét évi párisi működése életének jelentős fejezetét képez
te. Lélkészi szolgálata mellett nagyarányú tudományos tevékenységet 
is kifejtett. Nemcsak nyugati nyelvekben (angolul, franciául, németül 
beszélt és írt), hanem szaktárgyának, a vallástörténetnek fonásbanuimá- 
ny ozásához szükséges keleti és ókori nyelvekben is jártasságra tett 
szert. Albert Révilie vallástörténész, Maspéro Egyiptom-fcutató, Dór
in este tér Iirán-fcutató, Marillier, a primitív vallások kutatója voltak 
azok a tudósok, akik különösen hatottak rá. Ugyanakkor sokat foglal
kozott a német protestáns teológiával is (Heiler).

A híres Sortbone egyetemein szerzett doktori fokozatot az iráni val
lástörténet körébe tartozó „La vie future d’aprés le Mazdéizme” (1900) 
című disszertációjával.

1901-tben meghívták a leydeni egyetemre, a híres vallástörténész, 
Tiele halálával megüresedett vallástörténeti tanszékre. Miután az upp- 
salai egyetem vallástörténeti tanszékére is meghívást nyert, természete
sen hazáját választotta működése területéül, de Tiele-vel való tudo
mányos kapcsolatának bizonyítékaként létrejött a Tiele-Söderblom féle 
vallástörténeti tankönyv, amely német nyelvterületen széles köriben el
terjedt, s hat kiadásban jelent meg,

1901 őszén Söderblom uppsalai tanszékét „az egyetemes vallástör
ténet és az egyházi teológia” című, széles programot nyitó előadásával 
foglalta el. Ötvenöt esztendő múlva sem vesztették el aktualitásukat 
a jövendő lelkészeikhez intézett szavai, amelyekben a jobb és igazabb 
tudományosság művelésére ad bíztatást: „Bátran mondhatom a saját 
tapasztalatom alapján Önöknek: nem kevesebb, hanem több tudomány 
segített rajtunk, a valóság iránt való érzék elmélyülése, a komolyabb 
kritika, mert így egyre jobban tisztul a látásunk és alázatosságunk 
növekedtével nő az erőink is.” Különösen tanulságosak azok a szavai, 
amelyekkel az élet széles perspektívában való szolgálatára ösztönöz: 
„Valahogy ne zárkózzanak be személyek vagy gondolatok szűk körébe, 
hanem igyekezzenek .megérteni az embert, azon legyenek, hogy tanul
janak, hogy egyre újabb és újabb betűiket betűzzenek ki az élet leckéjé
ből.”

Söderblom munkája értékének megbecsülésére jellemző, hogy 1912- 
ben a lipcsei egyetem hívta meg vallástörténeti tanszékére. Innentől 
kezdve Uppsalában is és Lipcsében is ellátta professzori teendőit, amit 
a svéd és német egyetemek féléveinek és szüneteinek váltakozóan egy
másba illeszkedő beosztása tett lehetővé.

1914 májusában Lipcsében vette hírül Söderblom, hogy ő lett a 
svéd államegyház érseke. Danell püspök és Eklund püspök ugyan több 
szavazatot kaptak, Söderblom csak harmadik volt a szavazatok szám
arányára nézve, mégis a két idős püspök mellőzésével ő nyert kineve
zést a svéd királytól az érseki székbe. Eleinte nem fogadta osztatlan 
bizalom Söderblomot, sokan féltek attól, hogy újításokat fog bevezetni 
a svéd egyházba, de azután egyre inkább meggyőződhettek az aggo
dalmaskodók, hogy az az új út, amelyet Söderblom követ, az egész 
egyháznak és az egész emberiségnek a javát szolgálja. Főpásztori 
szolgálata jelmondatául azt az igét választotta, amelyet apja utolsó 
szavaival ajánlott figyelmébe: „Nem hogy uralkodunk a ti hitetek 
fölött, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek.” (2 Kor. 1,24.) 
Ezzel az igével Söderblom elvet mindenféle hatalmaskodást a lelkek 
felett, ugyanakkor pedig kifejezi teljes szolgálókészségét, amellyel 
örömöt, evangéliumot, Krisztusban való új életet akar vinni magas
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tisztségén keresztül egyháza életébe. Csakhogy alig foglalta el érseki 
székét, kitört az első világháború. Európa népei azok áldozatává lettek, 
akik hatalmukat és vagyonukat akarták megnövelni milliók élete és 
szenvedése árán. Az evangéliumi lelkületű Söderblom nem hallgat
hatott ebben az időben. Keresztyén hitéből és egész addigi működé
séből következett, hogy szükségképpen fel kellett emelnie szavát a 
háború ellen. Mint egy semleges ország egyházának főpapja, sokat tett 
a háború alatt a különböző keresztyén egyházak összefogása érdeké
ben, hogy erkölcsi tekintélyükkel szánjanak szembe a mesterségesen 
szított nemzeti gyűlölködéssel, a háború pusztításaival, és védelmez
zék az embert, a szenvedésbe és nyomorba taszított milliókat. Így 
lépett fel Söderblom a hadifoglyok helyzetének javítása, az éhség
blokád megszüntetése ellen, s a háború okozta nyomor enyhítése 
mellett.

Az első világháború alatti és utáni években vált Söderblom igazi 
történelmi jelentőségű főpappá. Az egyházak összefogása és a népek 
barátsága terén végzett munkája tette őt naggyá és megbecsültté az 
egész világ szemében. Soha el nem felejthető érdemei vannak Söder- 
blomnak abban, hogy a keresztyén egyházak ökumenikus mozgalmai 
már a kezdet kezdetén a legszorosabb kapcsolatba kerültek az embe
riségért érzett felelősséggel.

A magyarországi evangélikus egyház teológiájának 1932. április 
10-én Söderblomnak, a teológiánk díszdoktorának emlékére tartott 
ünnepélyen D. dr. Prőhle Károly így fejezte ki a nagy svéd főpapnak 
az egyházak egysége és a nemzetközi feszültség enyhítése terén szerzett 
érdemeit: „Az egyházakat és a népeket egymástól elválasztó ellen
tétek áthidalására, az egyházakban rejlő vallásos-erkölcsi erőknek a 
lelki kiengesztelődés érdekében való mozgósítására, a keresztyén egy
ség gondolatának valamely formában való megvalósítására irányuló 
különböző mozgalmak között, melyek a háború utáni években kifej
lődtek, eddig kétségkívül az a mozgalom ért el legnagyobb jelentőséget 
és hatást, amelyet Söderblom a gyakorlati keresztyénség jelszava alatt 
az egyházaknak a gazdasági, szociális, erkölcsi, nevelési és nemzetközi 
politikai problémák megoldására segítése céljából való összefogására 
szervezett meg, s amely 1925-ben Stockholmban tartotta meg első im
pozáns világkongresszusát.”

Az 1925-ös stockholmi világkonferencia Söderblom közéleti mun
kásságának csúcspontját jelentette. A konferencia bátran felvetette az 
emberiség alapvető kérdéseit a gazdasági, társadalmi, faji, nemzetközi 
kérdéseket, s ezekre Isten igéjének világosságával. akart válaszolni. 
Söderblomnak is jelentős része volt abban, hogy a konferencia a Szent
írásban gyökerező, méltó választ tudott adni például a faji megkülön
böztetésekkel és a béke megőrzésével kapcsolatban. Az első nagysza
bású ökumenikus világkongresszus jó alaphangot ütött meg s biztató 
kezdetet jelentett a jövő számára.

A stockholmi konferencia óta Söderblom a legújabbkori egyház- 
történelem kiemelkedő alakjává vált. Az egyházak és a népek köz- 
becsülése kísérte életútját.

A szakadatlan munkában kifáradt szíve hirtelen felmondta a szol
gálatot, 1931. július 21-én halt meg.

Söderblom szellemi értékét páratlan sokoldalúság jellemzi. Tulaj
donképpeni szakterülete a vallástörténet volt, itt dolgozott legtöbbet 
s ebből a tudományszakból írta legnagyobb szabású műveit. De ugyan
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akkor nyitott volt az egyházi tudományosság más ágai felé is, ott is 
jelentős művekkel gyarapította a teológiai irodalmat. Nagy érdeklő
déssel fogadta a közvélemény ökumenikus munkálatait, az egyházak 
egymásra találásáról és a békéről írt könyveit.

A BÉKE ÜGYÉNEK SZOLGÁLATÁBAN
1914 őszén már javában dúlt az első világháború, amikor Söderblom, 

mint a svéd államegyház érseke, ebben a minőségében először lépett 
a szószékre. Első főpapi szolgálatának szavai — krisztusi lelkületéhez 
híven — a béke érdekében hangzottak el. „Könyörögjünk az Úrhoz 
— mondotta —, hogy békét adjon és hamar elhozza azt a napot, 
amelyen a népek szeretetben élnek egymás mellett.” Innentől fogva élete 
végéig következetesen síkra szállt a béke ügyéért.

1914 novemberében Söderblom kezdeményezésére a különböző 
európai semleges országok protestáns egyházai emlékiratot intéztek 
az összes keresztyén egyházhoz, hogy bizonyságot tegyenek a Krisztus 
testének egységéről és az egyházaknak az emberiség iránt érzett fele
lősségéről.

1915 pünkösdjén Söderblom uppsalai érsek, a dán püspökök, a 
svájci és hollandi egyházi vezetők kijelentették, hogy készek delegá
tusokat küldeni a hadviselő államokba, hogy a háború által megzavart 
nemzetközi érintkezéseket legalább egyházi ügyekben újra felvegyék.

Uppsala vált az egyházi béketörekvések központjává. 1917 decem
ber 14-én Söderblom székhelyén összeült a semleges országok egy
házainak konferenciája. A hadviselő államokból útlevél-nehézségek 
miatt nem volt részvevő. Már ekkor megindult a tervezgetés az egy
házak háború utáni ökumenikus mozgalmairól, de egyúttal arról is, 
hogy az egyházak közeledésének munkálnia kell az országok közele
dését is. Söderblom igehirdetéseiben, írásaiban, nyilatkozataiban min
dig támadta a háború borzalmas embertelenségét, milliók elpusztítá
sát, tízmilliók szenvedésbe taszítását, de támadta a háború okozta 
erkölcsi züllést is, az intézményes hazugságot, a félrevezetést, a rablás 
és kapzsiság egész sötét rendszerét.

Még alig ültek el a háború viharának' hullámai, amikor 1919-ben 
a hollandiai Wassenaer-ben összeült a „nemzetközi jóbarátság egyházi 
világszövetsége” . A volt hadviselő államok egyházi személyiségei ekkor 
találkoztak először egymással. Söderblom újra felvetette évek óta hang- 
goztatott tervét az egyetemes egyházi kongresszus összehívásáról.

1920 augusztusában Genfben már a különböző egyházak kilencven 
képviselője tárgyalt arról, hogyan készíthetik elő a tervezett világ- 
konferenciát.

A svédországi Helsingborgban 1922-ben előkészítő konferenciát tar
tottak, s elhatározták, hogy 1925 augusztusára Stockholmban hívják 
össze a világ egyházainak első nagyszabású kongresszusát a Life and 
Work mozgalom programjával. A konferencia előtt a világ minden 
egyházának megküldték azt az imádságot, amelyen keresztül mindenütt 
könyörögtek az egyházak egymásra találásáért és az emberek közötti 
testvériségért. „Mi Atyánk, Istenünk” — hangzik az imádság —, „aki 
szeretettel vagy, áldunk és dicsérünk téged, mert te elküldted a te 
Krisztusodat, aki a mi Urunk és békességünk, aki meg akar minket 
is békíteni egymással, hogy az ő keresztje által egy testet formáljon 
belőlünk. Ihlesd meg hát a te egyetemes egyházadat az egységnek és
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a szolgálatra való egyesülésnek a leikével. Add, hogy minden keresz
tyén kész legyen hitének újabb bizonyságát adni és Megváltónk akara
tának újabb és igazabb értelmezését elfogadni. Hevítsd érzéseinket, 
növeld meg látásainkat, oszlasd el a káros előítéleteket és szenvedé
lyeket. Vidd győzelemre az emberek között a testvériségnek és a meg
értésnek szent ügyét..

Ilyen gondos és imádságos előkészítés után ült össze az 1925-ös 
stockholmi világkongresszus, melyen a világ minden tájáról, a katoli
cizmus kivételével, minden egyházból több mint hatszáz delegátus 
jelent meg. Söderblom a vendéglátó házigazda gondosságával és a 
nagyhírű tudós és főpap bölcsességével vezéregyénisége volt a konfe
renciának. Szükség is volt univerzális szellemi erejére, mert már a 
konferencia elején egymásnak feszült két teológiai tábor ellentéte. 
Különösen az angolszász keresztyénség képviselői hirdették azt, hogy 
Isten országa megvalósítandó feladat a földön, az egyháznak keresz
tyén etikai programját kell győzelemre vinnie, krisztianizálnia kell a 
világot, ezt az eszményi földi állapotot kell munkálnia minden keresz
tyénnek. A másik tábor — Ihmels szász evangélikus püspökkel az 
élen — viszont azt hangsúlyozta, hogy Isten országa soha emberi való
sággá nem válhatik, hanem mint eszchatológikus ígéret lebeghet a 
küzdők szeme előtt. A világ megjavításához az egyes keresztyének 
megtérésén át vezet az út. Természetesen mindkét iránynak vannak 
sebezhető pontjai is, de igazságtartalmuk is. Söderblom azzal hozta 
a kiegyenlítődést, hogy a szeretet bibliai és egyben lutheri fogalmát 
helyezte a középpontba, s ezzel hangsúlyozta a keresztyén aktivitást 
anélkül, hogy a világ krisztianizálásának bibliai ígéreten nem alapuló 
fogalmára szüksége lett volna.

A stockholmi konferencia Söderblom hatására a társadalmi élet 
égető kérdéseit helyezte előtérbe. Az első számú bizottság „az egyház 
és a gazdasági és ipari kérdések”-kel foglalkozott. A második számú 
témát „az egyház és a társadalmi és erkölcsi kérdések” problematikája 
képezte. Kiemelkedő munkát végzett a harmadik számú bizottság, 
amely „az egyház és a nemzetközi viszonylatok” kérdésével foglal
kozott. Ennek elnöke Brent anglikán püspök volt, aki az emberiség 
békéjéért érzett felelősségéről volt közismert. A harmadik számú bi
zottság a következő fontos megállapításokat tette:

„A háború összeegyeztethetetlen Jézus Krisztus tanításával. A há
ború az erőnek nem a kihasználása, hanem az azzal való visszaélés. 
Avagy nem visszaélés-e az erővel, az, amikor reábízzuk, hogy döntse 
el, hol van az igazság és a jog? A háború minden formája, de külö
nösen a támadó háború elítélendő. Támadó az, aki nem akarja magát 
alávetni az elfogulatlan bíróság ítéletének. Az egyházak parancsoló 
feladata, hogy a népeket minden befolyásuk igénybevételével rávegyék 
a testvéri szervezkedésre.

Magától értetődik, hogy a fenti határozatok érintetlenül hagyják 
minden nemzetnek azt a sérthetetlen jogát, hogy megvédje önmagát 
minden támadás és elnyomás ellen. Az Egyház nemzetfölötti abban 
az értelemben, hogy missziója nem áll meg egy nemzet határainál. 
Küldetése, hogy mindenkit megtanítson, egyrészt a nemzeti nagyképű
ségtől, faji előítéletektől és mindenféle harcias ingerültségtől, másrészt 
az üres és érzelgős világpolgáriasságtól való tartózkodásra. Az Egyház 
elismeri, hogy a népek közötti baráti kapcsolatok kiépítésének leg
alkalmasabb módja az igehirdetés, de ezzel nem elégedhetik meg, 
hanem szükségesnek tartja, hogy elveivel bevonuljon az iskolákba és
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a sajtóba, hogy így minél erősebbé tegye a háborúellenes közvéle
ményt. Különösképpen hangsúlyoznia kell az Egyháznak az emberi 
nemzet egységét, Krisztus hiveinek közösségét.” (Makay Miklós: A gya
korlati keresztyénség világmozgalma. Budapest, 1932. Az Institut Inter
national de Christianisme Social kiadása. 43—44. 1.)

Söderblomnak szívügye volt a népek közötti békéért folytatott 
küzdelem. Meggyőződése volt, hogy a különböző keresztyén egyházak 
e téren végzett szolgálata normális erejére feltétlen szüksége van az 
emberiségnek. Ezt az álláspontját tükrözi a harmadik számú bizottság 
munkálata is. A stockholmi konferencia teljes ülésének a világ egy
házaihoz intézett üzenetében egy fokkal halványabban volt csak érvé
nyesíthető az egyháznak az emberiség békéjéért érzett felelősségéről 
szóló szava, de így is a béke ügye mellett való manifesztációként 
érvényesült a zárónyilatkozatnak ez a mondata: „Az egyházak felada
tává tesszük, hogy velünk együtt kifejezzék a háborútól való irtóza- 
tukat és erősítsék meg azt a véleményt, hogy a háború teljesen kép
telen a nemzetközi ellentétek rendezésére. Minden egyházat felhívunk, 
hogy kérjék imádságaikban a bibliai ígéret beteljesülését: a béke Feje
delmének uralma alatt, „irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igaz
ság és békesség csókolgatják egymást” . (Makay i. m. 68. 1.)

Söderblom a stockholmi konferencia befejezésekor, 1925. augusztus 
30-án, az uppsalai katedrálisban tartott hatalmas záró igehirdetésében 
nagy erővel lobbantotta fel a keresztyén felebaráti szeretet tüzét. Szava 
ítélet volt a tétlen keresztyénség felett és biztatás a szeretetben járó 
magatartás felé.

A stockholmi konferencia folyamán Söderblom maga is élő kapocs 
volt az egyházak és népek között, s felekezetek közötti ellentét és 
a nemzetközi feszültség világában. Azok a nagy eszmék, amelyek 
Söderblomot és a konferencia részvevőit eltöltötték, orvosság voltak 
a háború utáni szétszakadozott és ellenségeskedő hangulatú világban.

Kitüntetések bőven áradtak Söderblom felé, de legtöbbre azt be
csülte, hogy az emberiség javáért végzett szolgálatai elismeréséül béke: 
Nobel-díjjal tüntették ki 1930-ban.

*

Mindezt összefoglalva: Söderblomnak, a tudósnak, a főpapnak, a 
keresztyénnek az alakja áldott emlékeztető a jelen számára is, mert 
arra figyelmeztet, hogy az ökumenikus mozgalom hogyan indult, 
mennyire szoros összefüggést találtak az egyházak egységének és a 
világ békéjének szolgálata között, mennyi áldás fakadt a keresztyéni 
egymásratalálásból a világ népeinek javára! Ugyanakkor a mi szá
munkra azt is hirdeti ez az eredményekben gazdag élet, hogy a béke 
ügyének szolgálata mindig javára és becsületére válik az egyháznak 
és a lelkészeknek. A  történelem Söderblomot és a vele hasonló gondol
kodású lelkészeket igazolta, mert az ő magatartásuk megdönthetetlen 
fundámentumon, Isten igéjén alapult.

Dr. Ottlyk Ernő
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K ö n y v e k a  k a r á c s o n y fa al a t t

Rengeteg könyvet adnak ki mostanában a magyar könyvkiadók. De 
talán jobb így mondani: rengeteg jó könyvet adnak ki. Az utóbbi két év
ben merészen —, de nem tervszerűtlenül kiszélesedett a skálája könyvki
adásunknak. Az addigi kultúrpolitika jó eredményeit megtartva, sőt to
vábbfejlesztve, bátran hozzányúltak mai nyugati írók modern műveihez 
és a magyar olvasóközönség kezeibe adták. Meggyőződésem, hogy ez nem 
rontja a magyar szocialista kultúrpolitikát, sőt. Színesebbé teszi a skálát, 
kitágítja az olvasók érdeklődési körét és ugyanakkor tágítja műveltégük 
horizontját is.

A magyar olvasótáborba mi, evangélikus lelkészek is beletartozunk. 
Mindannyian vásárlunk és olvasunk a mai magyar könyvkiadás termé
keiből, ki többet, ki kevesebbet. És ennek így is kell lennie. Ma minden
ki olvas körülöttünk: értelmiségi, munkás és paraszt, otthon, utcán, villar 
moson, újságot, regényt, verset, útleírást. A lelkészek is olvasnak és 
olvassanak is: ne csak teológiai műveket, hanem gazdagodjanak a világi 
könyvkiadás termékeiből is.

A karácsonyi könyvpiac újdonságaiból bizonyára mindannyiunk ka
rácsonyfája alatt volt egy-kettő. Én is elolvastam pár könyvet az elmúlt 
hetek alatt. Ezek a könyvek szinte kaleidoszkópszerűen mutatják könyv
kiadásunk sokszínűségét. Hadd mutassam be ezeket a könyveket pár szó
val e cikk keretében, hátha sikerül „ étvágyat” ébreszteni többekben.

MARCÉL AYMÉ: A faljáró. — Marcel Aymé az egyik legnagyobb 
közönség sikerű francia író, a modern nyugati írónemzedék egyik jelleg
zetes alakja. A faljáró című kötete nyolc hosszabb elbeszélését közli, 
egyik furcsább, fanyarabb és excentrikusabb, mint a másik. Szinte mind
egyik novella tele van metafizikai elemekkel, csodás vonásokkal. A no
vellák történései az anyag és a tér dimenzióin túlra nyúlnak át. A könyv 
címét adó novellájának hőse rájön arra a képességére, hogy a falon ke
resztül tud menni, egy fiatalasszony képes arra, hogy mindenütt jelen 
legyen egyszerre és úgy osztódik, mint a sejtek (A szabin nők). Francia- 
országban az ínség korlátozására időjegyet adnak ki és megszabják, hogy 
ki-ki munkájához illően hány napot élhet egy hónapban (A jegy). A má
sodik világháború kellős közepén világszerte előretolják az időt tizenhét 
évvel (A rendelet). Egy vallásos, jámbor öregasszony kacskaringós úton 
jut a mennyországba (Poldév legenda). Mindezek az irracionális dolgok 
különféle bonyodalmakat okoznak. A realistának egyáltalán nem mond
ható könyv azonban úgy metafizikus, hogy közben társadalmi problémá
kat vet fel, betekintést ad az ember belső világába stb. Rendkívül érde
kes könyv még a keresztyén hit szemüvegén keresztül olvasva is.

ANNA FRANK NAPLÓJA. — Az utóbbi évek egyik legnagyobb 
könyvsikere szerte a világon. De ugyanakkor legmegrázóbb olvasmánya 
is. Üldözöttek bújnak egy padlásszobában az üldözők elől. Ember az em
ber elől. És ebben az embertelen környezetben egy tizenhárom éves kis
lány betűbe önti ennek a „padlás” -világnak eseményeit, a maga gondola
tait, napfény utáni vágyakozását, az emberi jóságba (!) vetett hitét. 
Egymás mellé zárva éveken keresztül él nyolc ember. Egymásra van
nak utalva. Ebben az egymásrautalságban megmutatkozik az ember 
szeretete és önfeláldozása, de ugyanúgy megismerjük a bűnt, az em
beri önzést is. Mindennek a koncentrációs táborok halála vet véget.
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—  Intő jel ez a könyv: szeressük jobban az embert, hogy Isten sze- 
retete a miénk lehessen.

HORVÁTH JÁNOS: A reformáció nyomában. — Irodalomtörténet 
ez a könyv — mégpedig igen jó — mégis szinte lehelli magából a 
reformáció korát, a reformátorok hitét, kemény harcosságát. Igen 
alapos tudományos felkészültséggel mutatja be a magyar reformá
torok munkásságát, a közöttük levő összefüggéseket, egymásra való 
hatásukat és azt, hogy melyik miben adott újat a magyar reformá
ciónak. Rendkívül izgalmas és hasznos olvasmány lelkészek számára 
és igen jól felhasználhatjuk még lelkészi munkánk közben is.

KOVÁI LŐRINC: Áradat. — A Tűzkehely és egyéb történelmi 
regények írója ebben a hatalmas kétkötetes regényében a magyar 
parasztság hősi eposzát írta meg. Könyve fél évszázadot ölel fel a 
kubikosok, a nincstelen parasztok, a sommások életéből, akik puszta 
kézzel, szinte meztelenül, korgó gyomorral dolgoznak és küzdenek 
qpkszor nem is a jobbért, a holnapért, hanem csak puszta létükért. 
Ebben a küzdelemben van sok megfeszített erő és fogcsikorgatás, van 
sok bűn és emberség, van a holnapba vetett reménység, némelyiknél 
tudatosan is — és mindez lázasan kavarog, izzik a könyvben. Ebből 
az izzó kohóból megacélosodva kerülnek ki egyesek, míg mások 
elégnek benne.

BALZAC: A falusi plébános. — Balzac írásait nem szeretem 
különösképpen, de ez a regénye megkapó és kitűnő. A maga szokott 
részletességével írja le az eseményeket, mutatja be a környezetet és 
elemzi az embereket. Egy francia kisváros érdekes levegője árad a 
könyvből egy érdekes asszony életének bemutatásán keresztül.

FRANCOIS VILLON Összes versei. — Sok lelkész előtt, különösen 
a fiatalabb nemzedék előtt nem kell bemutatni Villont. A XV. század 
Franciaországának egy furcsa embere, akiről jóformán csak annyit 
tudunk, amennyit versei elárulnak sajátmagáról. Ez pedig egy rend
kívül zűrzavaros, hányatott életet mutat. Villon a legnagyobb bűnök 
és a legmélyebb bűnbánat között vergődő ember, aki igencsak rá 
van szorulva Isten bűnbocsátó kegyelmére és az új élet ajándékára. 
A Kis és Nagy Testámentumát író költő igen sokban hasonlít a mi 
Balassi Bálintunkhoz és Ady Endrénkhez. Kár, hogy az Európa 
Könyvkiadó által kiadott kötetből több olyan vers kimaradt, amelyik 
éppen az Isten kegyelmére rászoruló embert mutatja meg. A versek 
mai magyar költők modern fordításában jelentek meg.

KÁROLI GÁSPÁR Válogatott munkái. — A magyar könyvek 
statisztikája azt vallja, hogy eleddig Károli Gáspár a legolvasottabb 
magyar író. Bibliája majdnem háromszáz kiadásban jelent meg, nem 
egészen négyszáz év alatt — írja a könyv utószavában Varga Balázs. 
Munkásságának hatása — egyszerű olvasókra és nagy bibliás köl
tőkre egyaránt — felmérhetetlen. A válogató a könyv nagy részében 
szemelvényeket közöl Károli bibliafordításából. Ezeket mindennapi 
olvasmányunkból ismerjük, de  így szemelvényekben olvasva, jobban 
.szemünkbe tűnik Károli szép, erőteljes magyar nyelve. Nekünk, akik 
Isten igéjeként olvassuk a Bibliát, szabad hálásaknak lennünk Károli 
Gáspár magyar nyelvéért is és a Magvető Könyvkiadónak azért is, 
hogy ezt értékeli a magyar bibliafordításban.

ERNEST HEMINGWAY: Búcsú a fegyverektől. — Az öreg halász 
és a tenger világhírű írója ebben a könyvében az első világháborúnak
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egy olaszországi darabját írja meg két szerelmes tragikus életén ke
resztül. Kristálytiszta, halkszavú és egyszerű ez a könyv, mégis utol
érhetetlen szépséggel énekli meg a szerelmet, ugyanakkor messze- 
hangzó tiltakozás a háború ellen. Élmény volt olvasni.

Sajnos, helyszűke miatt többi olvasmányomat csak felsorolni tudom. 
RÁTH-VÉGH ISTVÁN: Anekdoták, furcsaságok; TAMÁSI ÁRON: El
vadult paradicsom; TAMÁSI ÁRON: Világ és holdvilág (a két kötet 
az író legszebb elbeszéléseit tartalmazza); GRAVES: A vitéz Belizár 
(a világhírű Claudius-regények írója a keresztyén Bizáncot és ugyan
akkor a keleti keresztyénséget mutatja be egy híres hadvezér élet- 
történetén keresztül — hitelesen); CERVANTES: Példás elbeszélések; 
KARINTHY FRIGYES: Mennyei riport.

Lehet olvasnunk, mert van mit olvasnunk. Válogassuk meg olvasni
valóinkat. Ez a cikk mutatja, hogy még így is milyen széles skáláját 
kell áttekintenünk az irodalomnak.

Juhász Géza

Egyházi építkezéseinkkel kapcsolatos 
örömök és gondok

1956 elején kezdte meg munkáját az Egyházi Építkezéseket 
Jóváhagyó Egyetemes Bizottság. Az eltelt idő azt igazolja, helye
sen határozott 1956 január 27-án az egyetemes presbitérium, mi
kor ezt a bizottságot felállította. A  bizottság azóta megszakítás 
nélkül működik. Munkájának megkönnyítése és gyorsabbá tétele 
érdekében 1958 elején egy szűkebb körű kis bizottságot létesített. 
Ez sokkal rövidebb időközökben tart ülést és tagjait szükség sze
rint bármikor egybe lehet hívni. A  beküldött terveket a bizottság 
egy-egy szakértő tagja előre kézhez veszi, áttanulmányozza, és 
ülés alkalmával ismerteti észrevételeit. A  tervek véleményezése 
megvitatás után jegyzőkönyvi határozat formájában történik. A  
bizottság tagjai sokszor szálltak ki gyülekezetekbe, hogy tervezett 
vagy folyamatban levő építkezésekről közvetlenül mondják el 
véleményüket. A  bizottság együttműködik a Műemlékek Országos 
Felügyelőiségével is. A  felügyelőség egyik munkatársa az egyete
mes bizottság tevékeny tagja, közreműködése különösen műemlék 
jelegű épületeink renoválása esetében jelentős és segítő.

Az egyházi építkezésekkel kapcsolatos örömöket az alábbi 
statisztika szemléltetheti leginkább. Megismerhetjük belőle, milyen 
építési, renoválási ügyek kerültek a bizottság elé 1957-ben és 1958 
első felében. A  tárgyalt ügyek egy része —  különösen a templom- 
építéseké — már folyamatban levő munkákkal kapcsolatos, míg 

a  többi új munkák tervére vonatkozik.
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1957 1958 első fele
Templomépítés 7 7
Kápolna, gyülekezeti ház 8 11
Átalakítás 10 4
Paplak-építés 2 7
Templomrenoválás 19 12
Paplak-renoválás 4 3
Ravatalozó 2 1

Ezek a statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy sok gyüle
kezetünkben folyik építkezés. Szép számmal szerepel új épületek 
terve. Leggyakoribb a kisebb gyülekezeti házak, kápolnák létesí
tése.

Az örömök mellett meg kell említeni a gondokat is. A  bizott
ság munkája szempontjából nézve ezek többfélék. Röviden így 
foglalhatók össze: Miként lehetne jobban elkerülni, hogy a bizott
ság munkája csupán adminisztratív jellegű legyen? Hogyan lehetne 
szorosabb kapcsolatba kerülni az építkező gyülekezetekkel? Hogyan 
végezhetne a bizottság hatékony, eszméltető. nevelő munkát? Ho
gyan lehetne elkerülni,- hogy sok esetben kénytelen legyen kész 
helyzetet tudomásul venni? Miként kerülhető el, hogy munkája 
ne kullogjon a gyülekezetekben folyó építkezés nyomában, hanem 
tanácsaival, útmutatásaival azoknak elébe vágjon, formálóan has
son?

A sok kérdést most e köré az egy  köré csoportosítjuk: M iként 
lehetne jobban közelhozni a mai általános építészeti törekvésekhez 
az egyházi építkezéseket? Miként lehetne mind szerkezeti, mind 
esztétikai vonatkozásban jobban érvényesíteni a mai építészet fel
ismeréseit és törekvéseit? Amint örülnünk kell, hogy az egyházi 
muzsikában vannak kiváló szakértő zenészeink s munkájuk szép 
eredményt ért el az énekeskönyv és korálkönyv újbóli megjelen
tetésekor, örülnünk kell annak is, hogy vannak kiváló építészeink,, 
akik szívük ügyének tekintik szerény keretek között folyó egyházi, 
építkezéseinket, szeretnék, ha új épületeink, főleg templomaink, 
istentiszteleti helyeink, építészeti szempontból jó színvonalat kép
viselnének, az egyház szolgálatának megjelenésük által is méltó ki
fejezést adnának, kivitelezés tekintetében szolidak és gazdaságosak 
lennének:

Ezeket a kérdéseket azonnal megértjük, ha tekintetbe vesszük 
a jelenlegi helyzetet. Jelenleg az építkező gyülekezetekkel akkor 
kerül csak kapcsolatba legtöbbször a bizottság, mikor ott már 
elkészült az építkezés tervrajza. A  tervrajzok nagyrészét nem ok
leveles építészmérnök készíti. Így is sok becsületes, jószándékú terv 
érkezik be. Ezek mellett azonban többször kerül költséges, túlmé
retezett, gyakorlati és esztétikai szempontból kivitelezésre egyaránt 
alkalmatlan terv a bizottság elé. Az ilyen tervekkel azért nehéz 
foglalkozni, mert őket a gyülekezet közvéleménye tulajdonképpen 
már elfogadta. Sokszor a lelkész jobb meggyőződése ellenére is
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kénytelen a gyülekezet közvéleményét támogatni. Miután a gyü
lekezet építő kedve lehorgonyzott egy bizonyos elképzelés mellett, 
a személyi kötöttségek is nehezítik új terv készítését. Az építési 
bizottság módosítással nem tud segíteni, jó lelkiismerettel nem 
adhatja hozzájárulását, viszont nem célja, hogy észrevételeivel 
akadékoskodónak, az építési kedvet lohasztónak tűnjék fel. Ért
hető gond ezért, miként kerülhet ki a bizottság ebből a dilemmá
ból.

A műszaki szempontból nem kifogásolható, jószándékú és szo
lid tervező munkát mutató beadványokkal kapcsolatban is vetődik 
fel kérdés. Általában —  az egyházi építkezéstől függetlenül is — 
megfigyelhető, hogy falvainkba új lakóházak építésekor olyan épí
tési „stílus” hatol be, mely megbontja falvaink képét, amit az épí
tészek általában „városszéli stílus” néven szöktek emlegetni. Ezek 
az épületek megjelenésükben erősen emlékeztetnek a nagyvárosok 
peremén a 20-as évektől kezdve épült kisebb-nagyobb családi házak 
kispolgári ízlésére. Jellegzetességei ezek: indokolatlan tetőugratá
sok (manzard, tornyok), vízszintes tagozatokkal szélesen összefogott

esslingem redőnyös ablakok, több színben alkalmazott fröcskölt és 
nemes vakolatsávok, terméskő lábazatok indokolatlan helyen való 
felemelése (pl. az épület szegletein, nyílások körül). Nagy kísértés, 
hogy egyházi építkezéseink is efelé vesznek irányt és segítik ezt 
a nem kedvező folyamatot. A  szerény anyagi keretek, az építészeti 
közhelyekhez, sablonos megoldásokhoz való alkalmazkodás, a jó 
példák hiánya, vagy nem ismerése, mind efelé késztethetnek 
Miért ne lehetne az evangélikus, gyülekezet az építkezés vonalán 
is példamutató, kezdeményező, jó szokásokat meghonosító, falvak 
képét szervesen továbbépítő. Ha megnézzük az 1800-as évek elején 
épült, a vidéki klasszicizmust méltóan képviselő evangélikus temp
lomokat, akkor m egfigyelhetjük, ezek stílusa, építésmódja, szerke
zete az egyszerű paraszt-házak építésére is hatást gyakorolt, még
pedig jó hatást. Az építési bizottságnak ezért gondja, hogy a jelen
legi építőket idején, mikor gyülekezeteink áldozatkészségéből, de
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jelentős közegyházi támogatás igénybevételével is, sok-sok kisebb 
egyházi épület létesül, miként lehetne helyes irányba terelni az 
örvendetes folyamatot.

Az elmondottak közvetlenebb érzékeltetésére két tervrajzot 
közlünk. Mindkettő a bizottság asztaláról került ide. Egy dunán
túli gyülekezet filiájának gyülekezeti házáról van szó. A  beküldött 
tervről, melyet áldozatossággal és szeretettel egy helybeli evangéli
kus mesterember készített el, a bizottság szakvéleménye megálla
pítja, hogy „lelkiismeretes, rendes munka, mely mentes különö
sebb formai túlkapásoktól, és mint gyülekezeti terem jól fel is 
használható” . Megemlíti továbbá, hogy ,,a terv méretezési és szer
kezeti gazdaságtalanságokat tartalmaz”. Elsősorban jön itt számí
tásba a födém és az ettől függetlenül tervezett két álló székes
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fedélszék, melyek ilyen fesz távolság mellett még takarékosabb alá
támasztó szerkezet esetén is egyesíthetők lennének. Ha az építtető 
kívánságával, illetve felfogásával nem ellenkezik, olyan alulról 
nyitott fedélszéket kellene tervezni, mely lehetővé tenné az oldal
falak magasságának a csökkentését, anélkül, hogy a belső tér
hatás nyomottá válna”. „Formai szempontból az kifogásolható —  
mondja tovább a szakvélemény — , hogy az épület nem igyekszik 
egyszerű eszközzel kis méretei ellenére is sajátos hangot meg
ütni, mely eltérne egy nagyobb külvárosi lakóház külső archi
tektúrájától.” Javasolja a szakvélemény, hogy a lábazat a fal tény
leges építő anyagából legyen (kőből), de csak cca 30 cm magas
ságig, a falszigetelésig vezetendő fel. Javasolja a félköríves ab
lakok elhagyását, melyek költségesek és formai szempontból már 
túlhaladottak. Helyettük egyenes záródású nyílások tervezendők .

Az építési bizottság felkérte egyik mérnök tagját, hogy készít
sen vázlatot olyan megoldási lehetőségre, mely példát ad mind 
gazdasági, mind szerkezeti, mind esztétikai szempontból. Ezt a 
vázlatot is közöljük, a róla készült modell fényképével együtt. A  
vázlat csak elvi állásfoglalás és útmutatás kívánt lenni; nem is 
került kivitelezésre. De mivel jól érzékelteti az előzőtől eltérő 
forma-törekvést és mivel éppen a leggyakoribb esetről van szó —  
kisebb gyülekezeti ház építéséről, amely istentiszteleti célt szolgál 
elsősorban — , az előző mellé helyezve közöljük ezt a tervet is. Ez 
80 lélek befogadására alkalmas gyülekezeti imaházat ábrázol taka
rékos méretekkel és szerkezeti kialakítással, egyszerű anyagokkal. 
Berendezés nélkül mintegy 80 000 Ft-ból valósítható meg. A  be
rendezés úgy van ábrázolva, ahogy az istentisztelet céljára a leg
alkalmasabb. (Soronként 10 ülőhely 8 sorban.) Ha mozgatható ol
tárt és ülőhelyeket (székek) készítenek, a berendezés módosításá
val egyéb célokra is alkalmas lehet. A  kis haráng számára készült 
állvány az építkezés első ütemében elmaradhat, illetve, ha ez nem 
szükséges, helyette az állvány keretében nagyméretű kereszt ala
kítható ki.
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A  második vázlat két szembetűnő sajátossága:
a) Belsőben az alulról nyitott fedélszék, amely lehetővé tette 

az oldalfalak magasságának csökkentését. Ez szokatlan megoldás, 
de nemcsak gazdaságosság szempontjából felel meg, hanem esz
tétikai szempontból is előnyös. Falun az az ellenvetés hangozhat 
el, hogy az ilyen megoldás „pajta-hangulatot” kelt. Ez az ellen
vetés egyházi példák bemutatásával küszöbölhető ki.

b) Másik jellegzetessége a homlokzatok kiképzése. Itt egy nagy 
tagolatlan falfelülettel állunk szemben, amelyen a dekoratív ele
mek mellőzése (pl. ,,Erős vár a mi Istenünk” felírás, vagy a kereszt 
valamilyen formájú alkalmazása) tudatosan történt. A  baloldali 
sima falfelületet a jobboldali formák ellensúlyozzák —  az ajtó
nyílás, a tetővonal meghosszabbítása, a harangállvány. Első pil
lanatra szokatlannak tetszhet, de csupán merészebb formai egyen
súlyról van szó, mely egyáltalán nem idegen népi építészetünk 
hagyományaitól. Szerény kifejezési eszközökkel is  nem konvencio
nális, de nem is hivalkodó.
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Összefoglalásul néhány szempontot állítsunk össze az új egy
házi épületek tervezéséhez.

1. Olyan épületeket létesítsünk, melyek formai megjelenésük
ben megfelelően reprezentálják a gyülekezetet. Építkezéseink ne 
legyenek hivalkodók, hanem a szolgáló egyház lelkületét sugároz
zák. Semmiképpen se segítsék a kispolgári ízlés terjedését fal- 
vainkban, városainkban.

2. Az egyházi épület a falu képébe beilleszkedő, egyszerű ki
vitelű épület legyen, mely nemes formáival, arányaival, az egyházi 
lényeg kiemelésével válik hangsúlyos épületté.

3. Tartsuk szem előtt a takarékossági szempontokat, gazdaságos
alaprajzi és szerkezeti megoldások keresésével. Nemzetgazdasági, 
építőanyag takarékossági szempontból sem közömbös, hogy például 
a  sokszor szükségtelen, sok anyagot igénylő, költséges toronyépí
tést erőltessünk. 

4. Új épületek terveit feltétlenül okleveles építészmérnökkel 
készítessünk el. Ha ismeretségi körünkben nem akadna olyan épí
tészmérnök, aki ezt a feladatot megfelelően meg tudná oldani, ér
demes tájékozódni a nagyabb városokban működő ÉM tervező iro
dáknál. Itt valószínűleg találunk ilyent.

5. Ha a tervek körül bizonytalanság merülne fel, vagy a gyü
lekezetnek nem sikerült volna megfelelő tervező építészmérnökre 
találnia, akkor forduljon tanácsért az egyetemes építési bizottság
hoz. Általában az lenne helyes, ha a bizottsággal még a terv vég
leges. kialakulása előtt kerülnének kapcsolatba az építkező gyü
lekezetek.

*

Itt megemlítjük, hogy a bizottság 1957. augusztus 14-én tartott 
ülése egyhangúan fogadta el Prőhle Károly bizottsági tag következő 
javaslatát:

„Mondja ki a bizottság, hogy ezentúl az építkezési szándékot is 
be kell jelenteni az illetékes egyházközség' lelkészének. Csak olyan épít
kezéshez adjon az egyház ezután segélyt, amelyet az egyházközség lel
késze előzetesen bejelentett. A püspökök gondoskodjanak arról, hogy 
ez a lelkészek tudomására jusson már a legközelebbi körlevélben. A 
lelkészek tekintsék a jövőben fegyelmi vétségnek, ha az építkezéseket 
nem fogják bejelenteni a bizottságnak. Az Evangélikus Életben és 
a Lelkipásztorban is legyen napirenden ez a kérdés. Az egyházegyetem 
tanácsát is fel kell kérni, hogy hozzon intézkedést ebben az ügyben.”

*

Arra lenne szükség, hogy széleskörű, részletekre kiterjedő, ala
pos útmutatás ismertesse- mindazokat a szempontokat (műszaki, 
gazdasági, esztétikai, liturgiái, jogi. közigazgatási stb.), amelyekre 
egyházi építkezésnél figyelni kell. Egy ilyen útmutatás kezdemé
nyezésének szándékával íródott ez a cikk.

Benczúr László

49



Egyházmegyei zenei megbízottakat!
Szép kezdeményezés a Budai Egyházmegye muzsikusainak és ének

karainak összefogása. Most a Pesti Egyházmegye kezdte meg a mun
kát. Korén Emil esperes összehívta a gyülekezetek kántorait tanács
kozásra. Itt megtárgyaltuk legsürgősebb teendőinket a kórusmunka 
területén. Hol van hanyatlás az énekkari munkában? Mi módon lehetne 
segíteni, lábraállitani újra azokat? Elhatároztuk, hogy közös énekkari 
anyagot tanulunk meg az idén és ezt Jubilate vasárnapján elő is 
adjuk egy nagyobb szabású hangverseny keretében az összes énekkar 
részvételével. E célból megbízást kaptunk hárman (Mossóczy Vilmos, 
Peskó György és én), hogy ezt a közös anyagot válasszuk ki. Termé
szetesen könnyű kórusműveket, kánonokat jelöltünk ki a kezdő ének
karokat figyelembe véve. A még kiadatlan kottaanyag kézbeadásáról 
is történt gondoskodás.

Egyelőre az a célunk, hogy az énekkari kultúrát templomainkban 
mind magasabbra emeljük és ahol nincs kórus, ott azt megszervez
tessük. Erre igen alkalmas eszköz az énekkarok együttes énekeltetése. 
Ugyanis sok énekkar kedvetlenné válik a kis létszám miatt. Buzdí- 
tólag hat az egyesített kar erőteljes hangzása. Ahol pedig nem tudnak 
szólamhiány miatt teljes vegyeskart összehozni, ott is alakulhat egy
nemű énekkar, vagy vegyeskar egy (többnyire tenor) szólam nélkül. 
Ezek is énekelhetnek az egyesített kórusok hangversenyén. Nem is 
szólva arról, hogy mit jelent a gyülekezetnek, ha egy ilyen nagy 
létszámú kórustól szép műveket hall. De mindez összefogás nélkül 
megvalósíthatatlan. Tervünk még az is, hogy a karnagyi és kántori 
szolgálat minden területén támogatjuk egymást.

Ez a módszer azonban nem mindenütt alkalmazható. Vidéken 
aligha van mód a kántorokat összegyűjteni ilyen megbeszélésre. Másutt 
a helyi viszonyoknak megfelelően kell más és más módot találni 
célunk elérésére.

Minden esperesnek megvan a joga, hogy úgy mint Pesten, meg
bízzon egy erre legalkalmasabb lelkészt a zenei ügyek kézbentartá
sával. Ezek a zenei megbízottak a lelkészi munkaközösségeken ke
resztül végeznék munkájukat. Ebresztgetnék a felelősség érzését a 
lelkészekben egyházzenei kincsünk iránt. Hogy mi a teendőjük ezek
nek a lelkészeknek, az majd a megkezdett munka folyamatában fog 
kitűnni. Néhány ötletet mégis felvetek, amelyre gondolni lehetne a 
munka kezdetén.

1. Igen kívánatos, hogy a lelkészek ismerkedjenek meg az Űj 
Rész dallamaival, de helyes ritmusban. A munkaközösségi üléseken 
egy-két éneket meg lehetne tanítani alkalmanként. Lehet, hogy sok 
helyen ez már a szokás. Azonban az az általános tapasztalat, hogy 
a hívek a legritkább esetben tudják énekeink helyes ritmusát. Hiába 
van esetleg jó kántor, ha a lelkész a bibliaórákon a rossz, vagy 
régebbről tanult formát énekelteti. Arra konkrét tapasztalatom van, 
hogy a gyülekezeti ének javítható. Csak egy istentisztelet után kellett 
a gyülekezetét öt percre ott-tartanom és elmagyaráznom, hogy miként 
van helyesen az eddig rosszul énekeli dallam. Azóta szépen lüktet 
vasárnapról vasárnapra a „Maradj meg kegyelmeddel" kezdetű éne
künk és azóta még nagyobb öröm az éneklés.

2. A megbízottak lelkésztársaikkal való beszélgetések révén egy
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igen lényeges dologra hívhatnák fel a figyelmet. Nevezetesen arra, 
hogy törődjenek többet kántoraikkal. A lelkészek ugyanis sokszor 
elfeledkeznek arról, hogy gondozandó híveik közé tartozik a kántor is. 
Noha magam is igehirdetöi szolgálatban álló lelkész vagyok, mégis 
kénytelen vagyok ebben a kérdésben a kántorok mellé állni. Legtöbb 
esetben a lelkész mulasztása miatt nincs meg a kívánt kapcsolat köztük. 
Természetesen a kántor lelkigondozása nehéz, speciális feladat, akár
csak a lelkészi munkatársaké. Ha azonban a kántor és a lelkész között 
megteremtődött a jó kapcsolat, akkor a gyülekezetért folytatott közös 
munka is gyümölcsözőbb lesz. Ez esetben meg lehetne valósítani, hogy 
a lelkész már csütörtökön kijelöli a vasárnapi énekszámokat. Csütör
tökön éneket választani bosszantó, de nem minden haszon nélkül 
való. A perikóparendszer lehetővé teszi ezt. A csütörtökön választott 
ének jobb lesz, mint az, amit vasárnap a számkirakó sürgetésére az 
énekeskönyv felütésével adunk meg. Gondolk&zzunk csak a kántorok 
helyében. Hogy éreznénk magunkat, ha az istentisztelet előtt öt perccel 
volna szabad csak — zárt borítékot felbontva — a kötött textust 
megnéznünk? Az ilyen spontán szolgálatok csak a rendetlenséget és 
a gyülekezet szétzüllesztését jelentenék. „Készületlenség — kész sület
lenség” nemcsak a lelkészi, hanem a kántori szolgálatra is vonat
kozik. A kántorok azért maradnak kontárok, mert készülniük tilos. 
Még a rutinosnak is probléma, hogy a körülbelül hetven használatos 
koráit előjátékostul hogyan tartsa kézben állandóan. Ha viszont a 
vasárnapi énekszámokat csütörtökön kijelöltük, ezzel kántorunk ön
képzését segítettük elő. Ugyanezt a célt szolgálná, ha lehetővé tennénk 
számára a nyári kántor továbbképző hetek egyikén való részvételt, 
lehetőleg gyülekezeti költségen.

3. A zenei megbízottak két-három év alatt lassanként végigjár- 
hatnák — esetleg mint vendéglelkészek — a megye gyülekezeteit. 
Az orgonákat is tüzetesen megvizsgálnák, jegyzeteket is készítenének 
róluk, ö k  tudnának valamennyire áttekinthető képet alkotni a megye 
orgonaállományáról. Miután megismerték az egyes gyülekezetek anyagi 
helyzetét, tanáccsal szolgálnának: elképzelhető-e olyan egyházmegyei 
összefogás, amelynek célja az orgonák generáljavítása és karbantartása 
volna (részletesen lásd 1956. évi Lelkipásztor 525. lap, augusztus— 
szeptemberi szám). Még mindig kevés helyen gondolnak az egyházi 
kincs megőrzésére, még mindig sok helyen pusztulóbán van az egy
kori értékes hangszer. A zenei megbízottaknak Pestről azután több 
dologban tudnánk segíteni az egyes, konkrét kérdésekben. De mi is 
tisztábban látnánk a lehetőségeket a megbízottak beszámolói alapján.

4. Másik munkaterület az énekkarok segítése, istápolása. Ök kísér
nék figyelemmel, hogy milyen énekkari kiadványokat lehet kapni és 
azok közül mit ajánlanak egynemű, vegyes- vagy gyermekkarok szá
mára. De a lelkészektől begyűjtött vélemények szerint a megbízottak 
tájékoztatást tudnának adni, hogy milyenfajta művekből van kevés, 
milyeneket komponáltassunk és adassunk ki a Sajtóosztályon. Így 
talán évek múlva mégis csak sikerülne száműzni azt az egyházi hie
delmet, hogy a legszebb és legkönnyebb énekkari anyag a Hallelujá- 
ban és a Hozsannában található.

5. Egyházzenei hangversenyeinkről sem kérkedésből cikkezünk. 
Szeretnénk, ha gyülekezeteink megkedvelnék ezeket az alkalmakat, 
ha értékükre és szépségükre felfigyelnének. Sok lelkész azért vona
kodik szolgálatra meghívni egy-egy orgonaművészt, vagy a szomszédos 
nagyobb gyülekezet énekkarát, mert „a hívek úgysem értik a muzsi
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kát” . Az egyházzene nemcsak arra váló, hogy azt értsük, hanem hogy 
benne gyönyörködjünk és érte Istennek hálát adjunk. Ahhoz pedig 
alkalmak kellenek, hogy híveink megszeressék, és rájöjjenek ízére. 
Népünk a zenére már felfigyelt. Hiszen kormányunk szociális politi
kájával együtt kultúrát is ad: a villany és bekötőutak mellé rádiót, 
kultúrházat. A rádióban pedig értékes muzsikát. Az a nézet, hogy a 
falunak „nincs zenei igénye” , nem áll. Mert ahol van néhány telepes 
vagy vezetékes rádió, ott nem mindegy, hogy mit muzsikálnák. A fia
talok, akik lassanként mind kottaismerettel hagyják el az általános 
iskola nyolcadik osztályát, azok nemcsak az alkalmi muzsikusok hamis 
akkordjain derülnek, hanem a kántor melléfogásain is. Lassanként 
azonban nemcsak a rosszat fogják észrevenni, hanem a nemesre és 
értékesre is fel fognak figyelni. Ne felejtsük azonban azt, hogy a 
rádió és hanglemez közvetíthet jó orgonaszámot vagy kórusművet, 
de ennek mindig csak nevelő, esetleg emlékeztető hatása lesz, mert 
csupán gépzene. Igazi élményt az élő muzsika ad. A muzsika szug- 
gesztív erejét a közvetlen előadás sugározza legtökéletesebben. Ter
mészetesen a legmagasábbfokú zenei élményt a kórusban való éneklés 
jelenti, amikor nem csupán hallgatói, hanem aktív alkotói vagyunk 
a musica sacrának.

Másik aggály, hogy egy hangversenyre sok az útiköltség. A meg
bízottak feladata, hogy munkaközösségi üléseken megbeszéljék a bokro- 
sított hangversenyek rendjét. (Pl. három szomszédos gyülekezetben 
szombat délután, vasárnap délelőtt és este.) Így az útiköltség csak 
egyharmadában terhel egy gyülekezetét.

*

Cikkemben csak néhány gondolatot vetettem fel. További jó ötle
teket és tanácsokat várunk!

Tudom, sokan azok közül, akik e sorokat olvassák, azt fogják 
mondani, hogy van ennél sürgősebb és fontosabb dolga is egyhá
zunknak. Ezt elismerem, de az is tény, hogyha ez elv szerint kellett 
volna Bachnak zenét szereznie, akkor egyetlen korálelőjátékot vagy 
kantátát sem írt volna meg. Mert minden időben volt fontosabb ügye 
az egyháznak a muzsikánál, az bizonyos. De az is tény, hogy kánto
raink, énekelni szerető híveink, vagy zenében felhangzó igére vágyó 
gyülekezetünk számára van ez olyan fontos, hogy érdemes vele 
foglalkoznunk. ,

Az idegenkedés esetleg teológiai eredetű: Nem fogunk-e vissza
csúszni a múlt kultúrprotestantizmusába? Erre viszont nem az a 
biztosíték, hogy zenei örökségünket elherdáljuk, hanem az, hogy he
lyesen hirdetjük az igét. Azt hiszem felesleges avval érvelnem, hogy 
egyetemes keresztyén hagyományainkról van szó; hogy ezen is túl, 
„éneklő egyháznak” neveztettünk és ma minden felekezet jobban 
énekel, mint mi. Ma, mikor az állam a műemlék-templomokat rend
szeresen karbantartja, a régi orgonákat számbavéteti, mikor egyházi 
himnológiai kutatásokat végeztet és mindezt állami költségen, akkor 
végképp érthetetlen volna, hogy saját egyházzenei múltunkat magunk 
számoljuk fel.

Hiszem és remélem, hogy rövidesen tudjuk majd a tizennégy 
vidéki egyházmegye zenei megbízottainak neveit, akik szívügyüknek 
tartják az Istentől kapott gyönyörű ajándékunk, a „musica sacra” 
gondozását.

Trajtler Gábor
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A z igehirdető műhely e

Egy-egy pásztori levél két szolgatársamhoz

KEDVES SZOLGATÁRSAIM!
Püspöki székfoglaló beszédemben hangsúlyoztam — az Ágostai Hit

vallásnak megfelelően —, hogy evangélikus egyházunkban a legnagyobb 
fáradozást az ige tiszta hirdetéséért kell folytatnunk. Ezen áll vagy 
bukik minden más szolgálatunk is. Az igehirdetés jó végzése érdekében 
latba kell vetnünk minden bölcsességünket, felkészültségünket, időnket 
és erőnket. A minél jobb prédikációk érdekében püspöki szolgálatomban 
is szeretnék mindent elkövetni: azokért állandóan imádkozni, tanítani 
és útmutatást adni.

Már az elmúlt években is sokat beszéltünk az igehirdetések proble
matikájáról. Tárgyaltuk ezt a kérdést nem is egyszer a Lelkipásztor 
hasábjain, Lelkészi Munkaközösségekben, nyári lelkészkonferenciákon 
és egyéni beszélgetésekben egyaránt. Kértünk be kész prédikációkat 
megbírálásra. De az az érzésem, hogy ez a munka még igen sok további 
fáradozást igényel. Valahogy nagyon nehezen akarnak megszületni azok 
az igehirdetések, amelyek ma szükségesek ahhoz, hogy egyházunk jól 
tudja betölteni szolgálatát.

Magam részéről arra gondoltam, hogy a prédikációk feljavítása 
érdekében egy konkrét lépésre szánom rá magamat. Elindulok szabad 
vasárnapjaimon Budapesten és egyházkerületemben, és meghallgatom 
néhány Szolgatársam igehirdetését, úgy, hogy ők ne is tudjanak jelen
létemről. Tehát olyan prédikációkat hallgatok meg, amelyek ténylegesen 
elhangzanak, és nem a püspöknek vannak szánva „mintaprédikációul” .. 
Az igehirdetések meghallgatása után észrevételeimet levélben őszintén 
megírom az illetékes lelkészeknek, akik így segítséget nyerhetnek a 
maguk prédikációjának felülbírálására. A jellemzőbb eseteket pedig 
valamennyiünk okulásául — név nélkül! — megírom közben a Lelki- 
pásztorban. Semmiképpen nem szeretnék „a mindent-tudó” köntösében 
járni, csupán pásztori segítséget akarok nyújtani.

Ma, ádvent 4. vasárnapján két istentiszteleten vettem részt. Enged
jétek meg, hogy ide írhassam megjegyzéseimet. Két lelkészről van szó: 
jtehát két levelet írok.

Az első levél hangozzék így: Te, kedves Szolgatársam, nem vetted 
észre, hogy én is hallgatlak. így volt jó. Most nem írom le azt, hogy 
milyen gazdagodást nyertem egyénileg igehirdetésedből. Inkább csak 
a gyenge oldalakra térek ki.

1. Az előírt textusról prédikáltál ádvent 4. vasárnapján. Ján. 3,27—30 
volt az alapige. Exegetikailag sokkal jobban utána kellett volna nézned 
a textusnak. Ha az exegetikai munkát alaposabban végezted volna el, 
akkor ezt a mondatot: „János így felelt, az ember semmit sem szerezhet 
meg, csak ha a mennyből adatott neki” — nem értelmezted volna úgy,
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hogy ezt Keresztelő János a maga szolgálatára nézve mondta. Vagyis 
ilyen formán: van szolgálatom — mondja János —, de azzal nem dicse- 
kedhetem, hiszen én is úgy kaptam. (Ebből aztán ki lehet magyarázni 
azt, hogy János milyen alázatos volt.) Ezzel szemben a textusban arról 
van szó, hogy Keresztelő János tanítványai jelentik Jánosnak, hogy 
„mindenki Jézushoz megy” . A féltékenykedő tanítványoknak azt feleli 
János, hogy Jézus nem vonzhatná magához a sokaságot, ha nem Isten 
adná őket neki. Tehát nem arról beszél János, hogy az ő szolgálatát 
a mennyből kapta, hanem arról, hogy Jézus az embereket kapta Istentől.

Nagyon kérlek, kedves Szolgatársam, hogy próbálj a jövőben több 
időt fordítani a műhely munkára. Ha ez a mostani tévedésed nem is 
olyan súlyos, mégis mennyire más irányban vihetted volna a prédikációt, 
ha jobban megnézed a szöveg értelmét. Nem tudom eléggé hangsúlyozni: 
exegézis, exegézis, exegézis! Jobban „ki kell hallgatni” a textus egyes 
szavait és mondatait (olyan türelemmel, mint az orvos, amikor ráhajol 
a betegre, és miközben a beteg nagy lélegzetet vesz, hallgatja-hallgatja 
a benti hangokat!). Ha alaposabb exegetikai munkát végeznénk, sokkal 
bátrabban mernénk elővenni ún. mai kérdéseket is az igehirdetésben, 
mert kitűnne, hogy egy-egy alapigében sokkal több „gondolat” van, 
mint azt egyszeri vagy kétszeri ránézéssel gondolhatná az ember. És sok
kal több olyan vonása van a textusoknak, amelyeknek alapján jobban 
elővehetjük az emberiség mai problémáit.

2. Prédikációdban megmondottad, hogy ádvent negyedik vasárnap
jának textusában is „Keresztelő Jánosról van szó” . Kifejtetted, hogy már 
az előző három vasárnap is Keresztelő Jánosról szóltak az alapigék. 
„De ez a mai textus Keresztelő Jánost egy új oldaláról mutatja be.” 
Aztán részletezted, hogy az előző vasárnapokon az ige Keresztelő Jánost 
hogyan mutatta be. Nagyon szemléletesen írtad le, hogy milyen válságos 
órája volt Keresztelőnek, amikor végül is alázatosan kimondotta: „Annak 
növekednie kell, nekem pedig alászállanom.”  Ennek nyomán hosszan 
beszéltél az alázatosságról. „Nekünk is ilyen alázatosaknak kell lennünk: 
otthon, munkahelyen stb.”

De mi volt itt a hiba? Az, hogy ádvent vasárnapjain nekünk nem 
Keresztelő Jánost, hanem J É Z U S T  kell prédikálnunk. Az igaz, hogy 
az elmúlt ádvent textusaiban állandóan feltűnt Keresztelő alakja, de 
mindig úgy, hogy Jézusra mutatott. Hiszen éppen ez volt Keresztelő 
szolgálata. És Te megfordítottad a dolgot: Keresztelőre mutattál, az ő 
alázatára, az ő küldetésére, az ő szolgálatára. Pedig az ádventi vasár
napokon arról a Jézusról kellett volna prédikálni, aki „megjelenik azok
nak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek” (Lk 1,79), aki 
„Szentlélekkel és tűzzel keresztel” (Lk 3,16), aki „Vőlegény” (Jn 3,29).

Ádvent negyedik vasárnapján, közvetlenül karácsony előtt arról 
kellett volna szólni az igehirdetésnek, hogy Jézus, a Vőlegény érkezik 
menyasszonyához, a gyülekezethez. Az egész prédikációban ilyen érte
lemben az örömnek kellett volna sugároznia. 

Egyáltalában igen kell vigyáznunk arra, hogy prédikációink Krisztus- 
prédikációk legyenek. Még akkor is, ha látszólag nem Jézus áll a textus
ban a középpontban, és még akkor is, ha ún. „etikai” alapige van 
előttünk. Ez annál is inkább lehetséges, mert az evangélisták evangéliu
mukat nagypéntek és húsvét felől írták le. És így minden textuson átsüt 
húsvét fénye. János evangéliumában — amelyből ádvent negyedik vasár
napjának textusa való — ez a húsvét felől nézés különösen szembetűnő.

3. Nagy figyelemmel hallgattam prédikációdnak azt a szakaszát, 
amelyben azt fejtegetted, hogy „nekünk is küldetésünk van, mint Keresz
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telőnek volt” . Aztán elmondtad, hogy „egy materialista világban kell 
küldetésünket végeznünk”. Vajon helyesen prédikáltál-e ebben a kérdés
ben?

Az bizonyos, hogy államunk vezetői világosan megmondják: a szo
cializmust a marxi—lenini materialista világnézeti alapon kívánják 
felépíteni. Ennek alapján tényleg bizonyos vonatkozásban „materialista 
világban” él az egyház Magyarországon. De kérdem: mondjuk Nyugaton, 
Franciaországban és Amerikában, Svédországban és Svájcban, nem 
„materialista világban” él az egyház? Bizony, abban! De miért volt 
helytelen igehirdetésednek ez a vonatkozása? Azért, mert az igehallgató 
gyülekezet feje felett átprédikáltál a külső világnak, a gyülekezet tagjai
nak figyelmét másokra és nem magukra, illetőleg Jézus Krisztusra irá
nyítottad. Még enyhítette volna a dolgot, ha megmondtad volna, hogy 
bizony a gyülekezet tagjaiban is igen sok „anyagiasság” van, és a „ma
terialista világ” nemcsak gyülekezeten kívüli világ, hanem gyülekezeten 
belüli világ is. Így elkerülhetted volna azt, (hogy az igehallgatókban 
valami felesleges ingerültség támadjon a külső világ iránt. Vigyáznunk 
kell arra is, hogy ilyen megjegyzéseinkkel akaratlanul is ne erősítgessük 
egyes gyülekezeti tagjainknak a politikai reakcióba, tehát egy megkötő- 
zöttségbe való belemerevedését. Nekünk nem lehet feladatunk, hogy 
gyülekezeti tagjainkat szembeállítsuk akarva-akaratlanul a szocializmus 
világával, amelyben élnek, dolgoznak, kenyeret keresnek. Ellenben úgy 
kell prédikálnunk, hogy ők ellenséges érzés, vagy valami fájó nosztalgia 
nélkül, mint Jézus Krisztusban hívő emberek, örömben és békességben 
járva, állják meg helyüket a világban. Dolgozzanak hazájukért szívesen, 
közben el nem feledkezve arról, hogy Jézus Krisztus által van egy 
másik hazájuk is: Istennél. Mindez azt jelenti, úgy kell prédikálnunk, 
hogy híveink legyenek „nagykorú keresztyének” a „nagykorú világban” . 
Ehhez a nagykorúsághoz kétségtelenül hozzá tartozik a bizonyságtevés 
szolgálata is, amire kedves Szolgatársam, biztattad a gyülekezeted. 
Ez történjék szóban és cselekedetben. Ami a szóval való bizonyságtételt 
illeti, arra vonatkozólag igen aktuálisnak érzem mostanában ezt az 
igét: „Legyetek készek mindig megfelelni mindenkinek, aki számon kéri 
tőletek a bennetek levő reménységet, de szelídséggel és istenfélelemmel 
<1. Pét 3,15). A  cselekedetekkel pedig nagyon előre kellene mostanában 
jönnünk, vagyis a „Krisztusban való példás élettel” (1. Pét. 3,16). Itt 
kellene nagyon megbiztatni híveinket olyan jó cselekedetekben való 
járásra, amit a mi időnkben, meggyőződésem szjerint, Isten kíván tőlünk: 
a béke magunk helyén való munkálása, a közvagyon megbecsülése, 
a becsületes munka, a családi élet tisztasága, az emberiség nagy kérdé
seivel való törődés stb.

Fogadd el, kedves Szolgatársam tőlem ezeket a megjegyzéseket olyan 
szeretettel, mint amilyen szeretettel írtam. Mint olyantól, aki Veled 
együtt tusakodik a fenti kérdésekkel, és mint aki szintén elfogad jó 
szót a maga szolgálatára nézve, Tőletek...

A másik levél, rövidebb:
Feléd, kedves Szolgatársam, csak két megjegyzésem van egyelőre:
1. Advent 4. vasárnapján Te nem az egyház által előírt textusról 

prédikáltál, hanem az óegyházi epistoláról. Tudom, hogy a perikópa 
használatára nincs semmi egyházi törvényünk, és annak mellőzéséért 
nem lehet senkit sem büntetnünk. El is tudom képzelni, hogy valaki 
valamilyen alkalommal, pl. templom jubileum, harangszentelés, lelkész
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iktatás vagy egyik-másik rádiós igehirdetés alkalmával eltekint ettől. 
De Neked mi volt az okod erre? Azt vallom, hogy nagyon meg kell 
becsülnünk a perikóparendünket. Nagy erő van abban, hogy magyar- 
országi evangélikus egyházunk minden gyülekezetében vasárnapról 
vasárnapra azonos textusok alapján szól az igehirdetés. Ez kifejezi az 
egységet és munkálja az egységet. Ne légy Te sem „kihúzó” közülünk,, 
hanem becsüld és munkáld ezt az egységet.

2. Igehirdetésed közben rengeteg igehelyet citáltál. Sokat közülük 
fel is olvastál. Ez nagyon nehezítette igehirdetésed figyelését. Az ige
hirdetés a textus kifejtése, nem pedig a Biblia verseinek citátum
halmaza. Kell egyes verseket prédikáció közben is idézni, ha arra szük
ség van, de az állandó citálás szektás-vonás.

De arra is felhívom figyelmedet, hogy nem szabad a citált versek
nek olyan összefüggést adnod, mint azt Te tetted. Az nagyon erőltetett 
volt. Megtetted pl. azt, hogy az „öröm”-mel kapcsolatban beidéztél egy 
sereg bibliai verset, de ahogyan azokat egymás mellé tetted, az nagyon 
teológiátlan volt, illetőleg nagyon „egyéni teológiára” vallott. Kérlek, 
igyekezzél több jó teológiai könyvet olvasni, és úgy szolgálni. Áldjon meg, 
ebben a fáradozásban az Anyaszentegyház Ura!

Testvéri szívvel:
KÁLDY ZOLTÁN püspök.

HATVANAD VASÁRNAP
Ján. 4,5—15.

A SZÖVEGHEZ

A szövegben különös megértési nehézség nincs.
A samaritánusok vallásáról tudnunk kell a következőket: csak

Mózes öt könyvét fogadták el, a prófétákat nem ismerték; szentnek 
tartották a garizim-hegyi — Hyrcanus János által Kr. e. 128-ban le
rombolt — szentélyük helyét; szentélyük ugyan leromboltatott, de val
lási közösségük tovább élt; várták ők is a Messiást, de egyébként me
rev törvényvallásosság jellemezte őket; Jákobbal, mint atyjukkal dicse
kedtek, de ez inkább csak relikvia-kegyesség volt; a zsidókkal szün
telen vitatkoztak kultuszi kérdések felől, kiváltképp a megtisztulás 
kérdése felől, de a feltámadás és az ítélet hitét elutasították.

A „hüdór to dzón” =  forrásvíz, mely alulról a föld mélyéből táp
lálkozik; nem pedig ciszternába gyűjtött esővíz. Keleten óriási jelen
tősége volt a forrásvíznek. Ez volt a vizek közt a legjobb. Ezt kellett 
használni pl. a poklosok megtisztulásánál vagy egyéb bűntelenítési szer
tartásnál. Itt János evangéliumában természetesen kettős értelme van: 
forrásvíz és az a nagyobb ajándék, amit Jézus ád s amit Ő a helyzet
hez alkalmazkodva ehelyütt élő víznek, tehát életet adó, éltető víznek 
nevez.

Az Írásban a víznek az éltetésen, üdítésen felül még egy másik 
jelentős tulajdonsága hangsúlyos: a víz megtisztít. Életet ád, életet, 
belülről táplál és megmos, megtisztít. Ezért hallhatunk Tit. 3,5-ben a  
keresztségről úgy, mint az újjászületés fürdőjéről.
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Persze ügyelnünk kell arra, hogy ne maradjunk meg a puszta kép
nél, hanem értsük meg kép nélkül is, hogy miről van szó. Jézus ma
gához hív, mert egyedül csak Ö állítja helyre a bűnös ember Istennel 
megromlott viszonyát. Jézus vizét inni, Jézushoz menni =  hinni Őbenne! 
Nemcsak a samaritánusok fogyatékos kegyességével szemben, de a 
zsidók törvény-vallásával szemben is Jézus magamagát ajánlja (v. ö. 
Ján. 7,37—39.). ö  az üdvösség kútja! Ne a sátoros ünnepek kultuszá
ban (az utolsó nyolcadik napon aranykorsóban hoztak vizet a szertar
táshoz), ne a törvényben, hanem Őbenne bízzanak!

MEDITÁCIÓ

Perikópánk a samáriai asszonnyal való beszélgetés első összefüggő 
része. De eszünkben kell tartani az egész beszélgetést. Lássuk meg az 
egészből: hogyan küzd Jézus egy lélek megnyeréséért! Mint a legjobb 
Lelkipásztor. (A Biblia valóban kollektíve, sőt kozmikus távlatokban 
gondolkodik, de azért nem szabad elhanyagolnunk individuális üzene
tét sem.) Jézus ezt a küzdelmet egy lélek megnyeréséért a beszélgetés 
formájában vívja, mégpedig nagy-nagy türelemmel. Nagy jelentőségű 
ma is a lelkipásztori beszélgetés. A szószéken is! Mert nem könnyű 
az embereket, az egyeseket meggyőzni, különösen is nem a merev val
lásosságukban élőket, mint amilyen volt ez a samáriai asszony. Meg 
kellene próbálnunk a mai merev vallásosságban élő emberrel is ezt 
a lelkipásztori beszélgetést.

Joggal mondotta valaki: a keresztyénség nem vallás, hanem éppen 
a vallás vége. Jézusnak útjában áll a vallás, az emberi vallásoskodás. 
Vigyáznunk kell természetesen arra, hogy ezt a tételt a hívek félre 
ne értsék, viszont azon kell fáradoznunk, hogy mégis csak megértsék.

Holt vallásosságból élő hitre! Ezt választhatjuk témául, de legalább 
is belső célul prédikációnk számára.

Fessük meg elébb a merev, holt vallásosság néhány jellegzetes 
vonását konkréten az ige alapján.

1. Relikvia-kegyesség. Csak múltja van. „Jákob a mi atyánk.”- 
Vagy: Luther a mi atyánk. Vagy: a nagyapám is pap volt.

2. Nincs erkölcsformáló ereje. Hány laza erkölcsű nő — és ter
mészetesen férfi is — „vallásos” ma is.

3. Hiányzik a holnapra való tekintés: feltámadás, ítélet, örökélet 
— ködbe vesznek.

4. Esetleg törvénykegyességben nyilatkozik meg a vallásosság: meg
feszítünk minden erőt a törvény betöltésére. De mégis mindig bizony
talanságban maradunk, mert vajon mennyi elég az Istennek?

És mi jellemzi az eleven hitet?
1. Jézus maga, az Ő személye, a Vele 'való közösség mindenek- 

felett! Őhozzá jutni, Benne hinni — ez az újjászülétés. Ő általa jutunk 
ugyanis új viszonyba Istennel. A Konkordiakönyv írja: Az újjászületés 
nem irtja ki az ó-embert belőlünk, de új viszonyba helyez Istennel. 
Jézuson kívül ezt senki, semmi meg nem teheti: tudomány, filozófia, 
jócselekedetek halmaza, Krisztus-hit nélkül nem eleven a vallásossá
gunk, nem keresztyénség az.

2. Az eleven hit a Szentlélek működéséről tanúskodik. Ján. 7, 39 
világosan mondja, hogy a Szentlélek az élő víz. A Szentlélek a keresz
tyén ember mintegy éltető eleme, akárcsak a halnak a víz, madárnak 
a levegő. Akiben nincs Szentlélek, az nem keresztyén (v. ö. Róm. 
8,9).
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3. Az eleven hit önállóságban mutatkozik meg. A Lélek nagy
korúságot biztosít. Nem szükséges folyton-folyvást kérdezősködnünk, 
törvényekhez szabnunk magunkat. A Szentlélek nem oltja ki az egyé
niséget. Ki-ki megkapja saját feladatát. Szabadon hömpölyög az élő 
hit árja, persze medre: az ige és a gyülekezet. Van-e élő vized? ez 
annyit is tesz: van-e önálló keresztyénséged?

4. Aki Krisztus forrásából merít, maga is forrássá lesz. A 14. vers 
második fele itt is összecseng Ján. 7,38 versével. Az eleven hit ember
halásszá tesz.

A fentiek vázlatnak is vehetők.
Más vázlat: Érdekes szerepcsere, 1. Jézus kér — az asszony eluta

sítja, 2. Jézus az asszonyt megtanítja kérni, 3. Az asszony kér — 
Jézus ád.

Végül két felhasználható illusztrációt.
a) Spurgeon idézi olvasmányaiból: a sivatagban nemcsak az oázi

sok felé vivő utakon, de közvetlenül a források közelében is találtak 
embercsontokra. Nemegyszer oly koponyacsontra is, mely a kút kává
jára hajolt. Gazdája odavonszolhatta magát, de kiszáradt kútra lelt 
csupán s ott halt meg szomjan. Hiába szakadt később az eső holt 
ajkaira. — Hozzáfűzi: ahol Krisztus keresztje áll, ahol a Megváltó 
vérének forrása fakad — ott nem hevernek holt lelkek. A  Golgota 
megszűnt koponyák helye lenni.

b) Szabolcsin Mihály „Nagyszombat éjszakáján” c. verséből egy 
szakasz: „Előttem a szent könyv, ez élővíz-fej S fásult közönnyel né
zem habjait. . .  Hajh . . .  amivel merítenem lehetne, Törött kehely csak 
szívemben a hit” . De ahol Húsvét virradt, ott szétoszlott Nagyszombat 
éjszakája.

Scholz László

ÖTVENED VASÁRNAP
János 4, 19—30

Ez a szakasz az előbbivel (1—19 vs.) írói remekmű. Nem tudjuk, 
honnan vette János a beszélgetés részletes tartalmát, de az bizonyos, 
hogy benne egy lelki beszélgetés lefolyását adja szinte a modern lélek
tan szabályai szerint. Hermann Strathmann vitatja, hogy itt egy húsból- 
vérből való samáriai asszonyról lenne szó, inkább azt állítja, hogy a 
történet megszemélyesítés s az asszony a samáriai nép képviselője, tí
pusa. így azonban nagyon nehéz az igehirdetés megszövegezése, külö
nös tekintettel arra is, hogy az egyházi közvélemény megszokta a régi 
beállítást.

Egy asszony áll előttünk teljes hétköznapiságában. Feleség és házi
asszony. Úgy látszik szerelmi élete nem a szokásos, mert férjek válto
gatják egymást mellette (halálesetek vagy elválások? — ki tudja), de 
ez is bizonyos megszokott, társadalmilag tudomásul vett mederben 
folyhatott, mert a beszélgetésnek nincs bűnbánati csattanója az er
kölcsi lazaság miatt. Jézus sem tesz szemrehányást, csak tényként em
líti a helyzetet. Ennek azonban az is oka lehet, hogy Jézus a központi 
kérdésre törekedett, ami által megoldódhat a periférikus is.

Az asszony egyben a hétköznapi, általános vallásosság megszemé
lyesítője is. Uralkodó benne a vallásosság, kegyes szokás s ez bizonyára 
keveredik mindenféle babonával is. A lényeget nem ismeri, mert felü
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letes. Jártas az asszonyi dolgokban, a férfiakra való hatásban, a 
konyha művészetében, a divat fortélyaiban, az otthon csinosításában, 
mert enélkül nem élhet meg, ezt meg kell tennie, ezt gyakorolnia kell, 
vállalnia kell a mindennapi munkát, fáradtságot, izgalmat, gondot, 
itt nem lehet lemaradni kockázat nélkül, de a lélek dolgaiban seké- 
lyes, bizonytalan. A napi vízhordást is vállalta, de az örök vízért nem 
tett semmit. Mindent a hétköznapokért, — semmit az örökkévalóért.

A beszélgetés végére ebből a lelki állapotból szabadul föl.
Jézus a következő tanításokat adta:
a) Istent csak lélekben és igazságban lehet imádni. Vagyis Jézus 

felfedte és leleplezte azt a tényt, hogy az asszony hétköznapi élete 
összefüggött hasonló tartalmú imádságaival. Kegyes asszony, akinek 
azonban nincsen „élete”, amikor imádkozik, az imádsága lélektelen. 
(Gondoljunk elhadart Miatyánkokra és az imaközösségek gépies sza
vaira.) A belső szoba és a csendes óra hidegsége és üressége tárul fel 
tehát egy asszony (vagy ember) eltakart, fel nem ismert válságában. 
Neki elég volt tudni, hogy Garizim hegyén, az ősi romok mellett kell 
Istent imádni és hogy Jeruzsálemben ez az imádás nem valódi, de 
hogy mit jelent Isten előtt leborulni, azt nem tudta. Mégis elégedett 
volt önmagával és nem sejtette, hogy élete zűrzavara ebből a belső 
helyzetből ered. De nem volt senki sem, aki erre figyelmeztette volna.

Jézus szavai azt tartalmazzák, hogy imádni, imádkozni, könyörögni, 
kérni, hálát adni — lélektelenül, Szentlélek nélkül — értelmetlen, 
céltalan, sőt, mert nem hitből fakad — bűn! Van bűnös imádság! „Is
tent Lélekben imádni azt jelenti: imádni Őt Szentlelke által, vagyis 
úgy, ahogyan arra a Lélek vezet el bennünket. Istent igazán imádni 
csak a Lélek által lehet. . .  Hiszen az imádság Istenhez való viszo
nyunk megnyilatkozása és e viszonyunk igazzá és helyessé csak akkor 
lesz, ha azt nem mi próbáljuk a saját elgondolásunk szerint formálni, 
hanem ha azt Isten formálja, azaz Leikével alakítja. Istennek ez a 
Lélek által munkált tisztelete „igazságban” való imádás is, mert maga 
a Lélek teszi igazzá és Jézus vezet el hozzá, aki maga az igazság.” (Jn. 
14,6.) (Karner: -A testté lett Ige. 76. old.) Bűnösen élni — bűnösen 
imádkozni: ez az összefüggések valósága. Hamis szavak — hamis szív. 
Ez tárult fel az asszony előtt, vagyis az, hogy élete — kiszáradt patak 
medre.

b) Ezért kínálta Jézus az „élő viz’’-et. (A Szentírásban általában 
forrásvizet értenek alatta.) Tehát a Jézus által adott víz mindig él, min
dig friss, nem apad el, jelenvaló az emberben. Az ,-élő v'z” — a Lélek 
által megszentelt Ige. Aki elfogadja hittel, az soha meg nem szomjuho- 
zik, mert teljességre, kielégülésre jutott. Itt már az is nyilvánvaló, hogy 
miért lett az asszony élete kiszáradt patakmeder, — mert nem hitt az 
Igében! Ezért nem értette addig, amíg nem jutott hitre, hogy mit mond 
Jézus a különleges vízről, amelyhez nem kell sem kút, sem vödör.

c) A beszélgetésben van még egy fordulat: a Messiás kérdés. Az 
asszony maga veti fel részben bizonyossággal, részben bizonytalanság
gal. Bizonyos, hogy Messiás jön, bizonytalan, hogy mikor jön. Ezzel a 
szemlélettel tekint a jövőbe s ezért szólalt meg Jézus, egyszerű szavak
kal önmagát megmutatva s ezzel elérte a beszélgetés lezárását. Az 
asszony már nem is válaszolt, szemét tágra nyitotta, mint akiben csodá
latos felismerés kelt életre, valóban évezredes várakozás beteljesedése, 
lelketrázó izgalom, ujjongó öröm. Jézus nem tett csodát, csak szólt s 
az asszony — hitte! (Jn. 2,23.) Az igazi hitnek nincs szüksége csodára. 
Hit — csak az Ige által, ez az igazi hit! Mentes minden földi, testi,
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egzisztenciális hatástól, feltételtől és körülménytől. (Lásd a kenyér
csodát.) Itt már elveszti erejét a törvény, szertartás, szokások, véget ér 
az OT és annak minden történeti előzménye, csak ez az egy tény ma
rad: az élő Messiás, Istennek Küldötte állt előtte, megszólalt, neki szólt 
és reá gyakorolt hatást. Ezzel az eseménnyel egyszerre egy világese
mény indult el: kitárult az ablak a pogányok felé. Az egyház kibonta
kozó élete új irányt vett fel, a szűkkörűség helyett, Izráel mellett az 
egész világ felé. (Mint Jn. 4,46—54-ben.)

A megtalált hittel az asszony életébe beáradt az élő víz és bizo
nyosan megváltozott az imádsága is, sőt életének minden más részlete, 
amely már nem maradhatott meg régi keretei között. Sőt a későbbi 
események már mutatják, hogy élete szolgálattá változott, egy lépéssel 
már. egészen természetesen előbbre lépett: bizonyságot tett, hívogatott 
és ezzel előkészítette Jézus útját Samária érintetlen területei felé.

Az Ige üzenete ma így foglalható össze:
a) Hitünk kérdése előtt állunk. Magunk sem vesszük észre, hogy mi 

mindent fogadunk el hitnek magunk és mások életéből. Hamis hittel 
elhitetjük magunkkal még babonaságunkról, bigottságunkról, szokásaink
ról, világnézetünkről is, hogy az egyenlő az élő hittel. Teljes nyugalom
mal élünk, eleget teszünk a hétköznapi szokásoknak, mint akiknél min
den rendben van s nem is gondolunk arra, hogy már régen kiszárad
tunk, már régen minden csak pótlék, látszat-erő, lelki jelentéktelenség. 
Ebbe a lelki állapotba még a gyűlölet is belefér a „jeruzsálemiek” iránt. 
Napról napra hordjuk ugyan a vizet, húzzuk az igát túláradó öröm és 
bizonyosság helyett.

b) Imádságunk kérdése előtt állunk. Nem vesszük észre, hogy leg
jobb esetben is csak „csurog a víz” és „üresen jár a malom” . Még ma
gunkért sem tudunk sem helyesen, sem erővel imádkozni. Hol van a 
család, a gyülekezet, a lelkésztársak, a diakónia, az ökumené, a világ 
és annak életbiztonsága imádságainkból? A szavak szépsége és meny- 
nyisége nem pótolja a Lelket s az elfulladt, el nem mondott szavakat 
meg semmi sem pótolja.

c) A Jézus-kérdés előtt állunk. A keresztyén élet lehetetlen Jézus 
nélkül, a Megfeszített és Feltámadott nélkül. Más oldalról: a Benne való 
hit nélkül. Jézus pedig — éppen a történetben bontakozik ez ki — 
kimondhatatlanul nagy kegyelem. A bűnös emberrel szemben milyen 
sokszor nem emlegeti a bűnöket, hanem csak önmagát mutatja meg, 
kínálja a bűnbocsánatot, hogy kézen fogjon és újjászületésre vezessen. 
Ez a legdöntőbb esemény. S amikor egy lélekért küzd, akkor a vi
lágért is.

Várady Lajos

BÖJT 1. VASÁRNAPJA
Máté 16,21—26.

A TEXTUS FELÉ

Vándorút közben van Jézus. Távolról, Galilea határain túlról halad 
Jeruzsálem felé. Egyre céltudatosabb az irány. Tanító feladatok helyett 
az út egyre inkább a Golgota felé fordul. A tanító, a gyógyító Jézus 
szenvedő Úrrá lesz. Ezen az úton a hit döntő kérdései tornyosulnak.

Három történetrész kapcsolódik textusunkhoz: Jézus először je

60



lenti szenvedéseit — Péter figyelmeztetése — Jézus követőinek útja. 
Míg más helyeken a szenvedés bejelentése meglehetősen különálló, itt 
a mondatok szorosan egymásból folynak.

Az első történetrész a szenvedés eseményeit három csoportba 
osztja: meghurcoltatása, megöletése és feltámadása. Meghurcolása eddigi 
vitáiból szinte magától értetődik. A „megöletés” szó — és nem keresztre- 
feszítés — apokalyptikus aspektust hordoz (Dán, Jel). A harmadnapi 
feltámadás Jónás jelére utalás (Mt 12,40). Hós. 6,2-re is emlékeztet. 
A szenvedés előremutató bejelentése ugyanakkor vissza is mutat s a 
prófétákig, sőt zsoltárokig húzza meg összecsengő, azokkal azonos sza
vaiban a vonalat.

A második történetrész feltárja, hogy Péter számára Jézus ezen 
szavai nemcsak először hallott kijelentés, de tartalmában idegen. Ezért 
vonja félre. Ő a kulisszák mögötti fék, a jóakaratú figyelmeztető. 
Szerinte Jézus eltúlozta a dolgot. Az 1. Kor. 1,18—25-nek kívülállókra 
sokat elpufogtatott mondanivalója lényegében itt élesen a legközelebbi 
tanítvány ellen fordul.

A harmadik történetrészben Jézus szavai két dolgot emelnek ma
gasra az ő követésére nézve: az önmegtagadást s a kereszthordozást. 
Az előbbi tartalma szerint több, mint a lemondás gyakorlása a min
dennapok során. Nem a valamiktől való félreállás a döntő benne, ha
nem a Valaki akarata alá adott odaszánás. A hűség benne a pozitív 
momentum. A kereszthordozás lényegesen több és részben más is, 
mint egyszerűen a szenvedés vállalása. Halálraítélteknek kellett a 
vesztőhelyre magukkal vinni a bitófát: a keresztet. Zsidó írásmagya
rázók ehhez párhuzamos helyként ismerik 1. Móz. 22,6—ot is, ahol 
a gyermek Izsák viszi megáldoztatása helyére az áldozati oltár tüzéhez 
szükséges fát. Az óember folyamatos halálraítéltsége húzódik meg 
mögötte.

A következő két vers (25, 26.) — különösen az általunk előszere
tettel önálló mondatként idézett 25. — a 24. vers alaptételének magya
rázó segédmondatai.

A SZÓSZÉK FELÉ
Babits Mihály: Csillag után c. versének tartalmi, vagy szöveg- 

részleteinek beidézésével kezdeném az igehirdetést, amellyel a kará
csonytól böjtig vezető útra mutatnék reá. Végén az ember áll a kereszt 
előtt.

Textusunk is erről az útról beszél, de más jár rajta. (Exegezis 
bevezetése.) Végén az Ember áll a kereszt előtt.

1. Textusunk első történetrészének exegezise alapján szólnék arról, 
hogy Jézus szenvedése és halála nem kiprovokált, váratlan tragédia, 
hanem Isten terveiben régtől fogva benne levő váltságmunka, mint 
eleve elkészített egyetlen megoldás a bűnös ember megmentésére, s 
ugyanakkor az örök élet jövendőjébe vetített tény is. Egyedülálló, 
egyetlen és ismételhetetlen, mert a próféták róla szóltak s a paruzia 
megöletett Bárányáig mutat előre. Sem váltság, sem (hasonulás már 
nem fér el mellette. Nem adatott az embernek más név . . .

2. A második szövegrész alapján arról szólnék, hogy mi minden 
kitérő megoldást keres az ember, csakhogy ne kelljen szembenéznie 
az érte halált szenvedő Krisztussal. Túrmezei: A kereszt c. verséből 
venném az illusztráció anyagát. Még a hitet is a maguk-formálta 
Krisztus-kép bűvöletében szurrogátummá, álpótlékká teszik, csakhogy 
ne kelljen Krisztus keresztjével találkozniok.

3. A harmadik részben az óemberét naponta keresztrefeszítő ember
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Krisztusban megtalált új életéről beszélnék. Őszintén szólnék arról, 
hogy az óember megfeszítése bizony naponta a kereszthordozás súlyá
val nehezedik ránk. Nem könnyű dolog, mert szeretjük a régi életün
ket. Krisztus váltsághalálában és feltámadásában azonban a régi em
berem életénél, örömeinél és egyensúlyánál sokkalta nagyobbat kaptam. 
Böjti útra azért indul Jézus, hogy életemből kiszorítsa, fullánktala- 
nítsa a bűnt.

Koren Emil

BÖJT 2. VASÁRNAPJA
Lukács 9,51—56.

EXEGÉZIS

Izraelben arról a lélekről, amely elválik a testtől a halál pillanatá
ban, azt tartják, hogy „felvitetik”, Isten magához veszi. Jézus útjának 
végén azonban egészen más értelme van ennek a szónak. Nem egy
szerűen arról van szó, hogy valakinek az órái meg vannak számlálva, 
életének végéhez közeledik, a testétől el fog válni a lelke és az „fel
vitetik” az Atyához. Jézus feltámad a halálból és „felvitetik” Isten dicső
ségébe. Ő az Atya jobbján fog ülni. (Apostoli hitvallás.) Lukács nem is 
a napról, az óráról beszél, amikor mindez bekövetkezik, hanem az 
„idő”-ről. Ennek az időnek vannak állomásai. Így tehát ez a történet 
is egy állomás. Jézus tudta, hogy Istentől rendelt napja, órája van és 
ez közeledik, ezért megy most Jeruzsálem felé. Ahhoz a helyhez köze
ledik, ahol be fog teljesedni a halála. És sehol másutt nem történhetik 
meg mindaz vele, mint csak Jeruzsálemben és Jeruzsálemen kívül a 
Golgotán. Ebben ő biztos, ez számára fájdalmas út, mégis aláveti aka
ratát teljesen az Atya akaratának, „eltökéli magát” az áldozat válla
lására.

Jézus azonban nem megy megállás nélkül, gyors iramban Jeruzsá
lembe. Kisebb-nagyobb kitérőket tesz. Erről tudósít Máté, Márk is. 
(Kelet-Jordániában és Júdeábán időzik.) Jánosnál arról van szó, hogy 
Galileában tartózkodik, mielőtt a szenvedése megkezdődnék. Ideje drága 
neki és mielőtt a keresztre jut, kihasználja az időt. Még sokat kell a 
tanítványoknak mondania, még sokat kell prédikálnia, cselekednie. Ga- 
lileától délre — textusunk szerint — egy samaritámus faluhoz ér tanít
ványaival. A samaritánusok gyűlölik a zsidókat (és fordítva, lásd János
4.). És nem fogadják be Jézust tanítványaival. Ekkor harag és bosszú 
támad a tanítványokban (Jakab, János) és Illés prófétára emlékezve 
tűzzel akarják a falut megemészteni. Jézus a tanítványokat e felháboro
dásért és kifakadásért megdorgálja. Az 55/b—56/a rész későbbi betoldás 
az evangéliumba.

IGEHIRDETÉS

1. Küldetés. Isten Jézus Krisztusnak, az ő fiának különös küldetést 
szánt. Az ember számára érthetetlen és megdöbbentő' az, hogy tulajdon 
fiának ilyen utat jelölt ki. Nem tudunk magyarázni, nem tudunk érvek
kel szolgálni, csak egyet tudunk, a hit alázatával és csodálatával te
kinteni az Atyára, aki Jézus Krisztust elküldte a világba. Böjt napjain 
ilyen hivő alázatra van szükség, hogy tudatosuljon bennünk Jézus kül-

62



detése. Végig kell kísérni a Megváltót szenvedésének útján, hogy ben
nünk feltámadjon a hit, amelynek tükrében saját bűnösségünket és 
gyarlóságunkat, és az Isten kegyelmét látjuk.

Az evangéliumok egyöntetűen tesznek bizonyságot arról, hogy Jézus 
milyen odaadó szívvel vállalta küldetését. Küldetését egy szóban fogal
mazhatnánk meg: az emberért. Ezért az emberért kellett neki földi 
ruhában végig járnia a szenvedés minden állomását, de ezt az embert 
vette körül olyan határtalan szeretettel, ahogy sem előtte, sem utána 
ezt soha senki megcselekedni nem tudta. Ezért az emberért vállalta a 
legnagyobb szenvedést is, a kereszthalált. A cél, a végső állomás, halá
lának állomása mindig határozottan és világosan állt előtte. Ezt nem 
titkolta övéi előtt, de soha egy pillanatra nem tántorodott meg. Soha 
nem szólt arról, hogyan kerülhetné el a reá várakozó szenvedést. Pedig 
aki tudja, milyen veszély leselkedik rá, elkerüli. A csúszós úton óvato
san járunk. Jézus soha nem gondolt óvatosságra, soha nem kerülte az 
utat. Hogy mennyire nem természetes a magatartása, erre a tanítvá
nyok többször felhívják a figyelmét és kérik Öt, hogy más megoldást 
keressen. Igen, isteni természeténél fogva talán lehetne más megoldást 
találni, de akkor mi lesz a küldetéssel? Mi lesz az emberrel, akiért jött? 
Akinek egyszer s mindenkorra meg kell mutatnia a megmagyarázhatat
lan szeretetet. Isten az ítéletet Fián hajtotta végre, hogy Fiában Isten 
szeretetét lássuk. így indul el Jézus Jeruzsálem felé. Ez az út már az 
első lépésnél „rosszul kezdődik” . Ahogy mondani szokás, „nem sikerül’". 
Minden jel arra mutat, hogy nem szabadna Jeruzsálembe mennie.

2. Uralkodás, vagy szolgálat. Itt még lehetne a bajon segíteni. A ta
nítványok is, de követői még nem ismerik az utolsó állomásokat, nincs 
még fogalmuk a keresztről. Nem lenne csalódás, ha most más módszert 
választana. Valójában a tanítványoknak imponálna az, ha ők állandóan 
virágvasárnap hangulatában lehetnének. Előttük fekszik egy nyomorú
ságos falu. Vallási különbség miatt kölcsönösen tele vannak gyűlölet
tel. Ezt a falut meg lehetne „hódítani”, be lehetne mutatni, hogy ki
csoda Jézus Krisztus. Térdre kényszeríteni a hitetlen ellenszegülőket! 
Megmutatni és megcsillogtatni a hatalom dicsőségét! De Jézus külde
tése a szeretetben való szolgálat. Nála az a kérdés, hogyan menthetné 
meg az embert. Az Ö feladata a segítségnyújtás és itt a samáriai falu 
határában is ezek a szavak fakadnak ajkán: hogyan tudnám megtartani 
az embert?

Jézus magatartása sohasem a pillanatra szól, hanem mindig alap
vető és mindig előremutató. Ö nemcsak egy valakinek cselekszik Júdeá
bán, Galileában és Samáriában. hanem ezeken keresztül cselekszik 
nekünk is, akik ajkunkra vesszük nevét. Mindazok, akik Benne hisznek, 
azok cselekedeteiből élnek. Ez a történet is egyházának jele. Ami itt 
egy samaritánus község határában történt, az történik az egyház tör
ténelmében is. Egyházának ugyanazt az érthetetlen, hitben megragad
ható küldetést szánta Isten, mint fiának. Egyháza ugyanúgy a szolgálat 
és szeretet valósága, mint fia. De így volt-e ez mindig? Az egyház tör
ténelme sajnos, igen sokszor mást mutatott, mint urának élete. A „sa
maritánus falvakban” az egyház nem egyszer „rendet teremtett” . És 
bizony sok tűz, sok vér és sok jaj maradt a rend után. Ma ismét sama
ritánus faluk előtt áll az egyház. Vallási, vagy eszmei különbözőség 
miatt nem fogadják be. Hogy milyen a magatartása, a szerint ítélik 
meg. Nekünk embereknek ilyenkor az a gondolatunk támad, ami a ta
nítványoknak. „Uram, tűzzel emészd meg őket.” Mi még sokszor a régi, 
az uralkodó egyház hangulatában élünk. Isten a mi időnkben súlyos
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leckéken keresztül vezetett a helyes útra. Az egyház útja, a szolgálat 
útja, ahogyan ura is szolgálni tudott.

Tudta szeretni a samaritánusokat. Szeretetből vette útját Jeruzsálem 
előtt Samária felé, de az Írás tudósít bennünket arról, hogy nemcsak 
ez egy alkalommal fordult szeretetével e fajtájának idegenjei felé, ha- 

 nem többször is. Még példázatában 'is emlegette őket. Ezeken a samá- 
riaiakon keresztül adta bizonyságát annak, hogy az egész világ minden 
emberéért jött. Senkiért nem sajnálta az időt és a fáradtságot, mint 
ahogyan ma sem sajnálja az időt és fáradságot, hogy szeretetét a világ 
számára megmutassa. Egyházára vár az a feladat, hogy ezt a tényt tol
mácsolja és cselekedje. Aki még az utolsó pillanatban is mással tudott 
törődni és a más fájdalma még jobban izgatta őt, mint sajátja — gon
doljunk a kereszten történt beszélgetésére — az ezt várja az övéitől is. 
Az emberiségnek, az egyes embernek ugyanúgy megvannak a fájó prob
lémái, mint akkor voltak. Az azzal való törődés, az emberiséggel és az 
emberrel való együttérzés az övéinek a feladata. Az uralkodó egyház 
erre soha nem volt képes. Az alázatos, a szolgáló egyház tudja csak azt 
cselekedni, amit ura és mestere. Ezért fejezte ő így ki magát: „az em
bernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem, 
hogy megtartsa” . Böjt ezt a feladatot jelöli ki a mi számunkra.

Rédey Pál

BÖJT 3. VASÁRNAPJA
János 11,1—16.

Ugyanarra az élethelyzetre két ember nem egyformán néz. A pesz- 
szimisták sötétebbnek látják, az optimisták derűsebben szemlélik, a 
realisták pedig igyekeznek a valóságnak megfelelően lemérni. Lázár 
feltámasztásának történetével bennünket, keresztyéneket, Isten meg akar 
tanítani, hogy még a legnehezebb élethelyzeteket, mint a betegség és 
a halál, a kínzó miérteket, tragikus eseteket se nézzük sötéten, de ne is 
csak emberi derűlátással vagy józan szembenézéssel, hanem tekintetünk
nek legyen kettős távlata.

1. Tekintetünk egyik távlata Jézus szeretetét idézi elénk. Ö máskép
pen szeret, mint ahogyan mi azt elképzeljük vagy szeretnénk. A súlyos 
beteg Lázár nővérei tudják, hogy Jézus szereti testvérüket, ezért kül
denek hozzá: jöjjön, siessen, segítsen rajta, míg nem késő. Jézus azon
ban készakarva késlekedik és hagyja Lázárt meghalni, távol őtőle.

Jézusnak irántunk való szeretetét bizony sokszor nehéz felismerni, 
mert Ő az életünk eseményeinek irányítása közben sokszor cselekszik 
úgy, hogy az nekünk nem tetszik. Hányszor támadhat hivő emberben 
az a benyomás, mintha nem törődne vele az Isten!

Ezért Jézus szeretetének felismeréséhez mindig hit kell. Az erő
seknek, egészségeseknek éppen úgy csak hinni lehet Jézus szeretetében 
és nem egyszerűen megtapasztalni, mint a betegeknek, gyászolóknak, 
más emberi ínségben levőknek.

Ha valaki minden élethelyzetben túlnéz a tényeken és hinni tud 
Jézus Krisztus szeretetében, annak a tekintete lesz a legreálisabb, mert 
számol a mindennél biztosabb láthatatlan tényezővel: Isten szeretetével!

2. Tekintetünk másik távlata Isten dicsőségét villantja elénk. Mi 
keresztyének sokszor abban a tévhitben leledzünk, hogy körülöttünk
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és értünk forog minden. Meg kell szabadulnunk ettől az én-központú 
gondolkozástól. Az élet nem hozzánk igazodik. De Isten sem!

Jézus azért nem sietett Lázárt meggyógyítani, mert Istennek más 
tervei voltak ezzel a betegséggel: az, hogy Lázár halálából a feltámasz
tása által felragyogjon az Ő dicsősége. (A 4. vers az egész történet 
kulcsa!) „Isten dicsősége”  — de távoli kifejezés! Pedig valahányszor 
akárki előtt felvillan pár pillanatra, hogy Isten valóban Isten, az ö  
dicsősége sugárzik.

Ha vannak olyan események az életünkben, amelyeket nem értünk, 
amelyek miatt Isten ellen zúgolódunk, el kell csendesednünk és megint 
csak hinnünk kell, hogy valami módon az Ő céljaiért történnek, tehát 
dicsőségére szolgálnak. Nem igaz az, hogy Isten dicsőségéhez szükség 
van betegségre, vagy más emberi nyomorúságra. Nem, ez annyira nem 
igaz, hogy a keresztyén ember mindent megtesz annak érdekében, hogy 
ezen a földön kevesebb legyen a baj, s támogat minden olyan törekvést, 
amely jobb, emberibb életkörülményeket akar teremteni. De az igaz, 
hogy az emberi életnek megmaradó nehézségei — egy-egy le nem győz
hető betegség vagy el nem hárítható haláleset — olyan fogantyúkká 
válnak Isten kezében, amellyel kapcsolatban megmutathatja fenségét, 
hatalmát és szeretetét, istenségének egész gazdagságát.

3. Ahhoz azonban, hogy Jézus szeretete és Isten dicsősége minden 
élethelyzetünkön áttörjön fényével, a golgotai keresztnek és a végső 
feltámadásnak megismerése szükséges.

a) Annak a golgotai keresztnek megismerése, amelynek körvonalai 
ebből a történetből is kibontakoznak. Jézust azért nem akarják engedni 
tanítványai Jeruzsálem közelébe, mert ott az életét fenyegeti veszély, 
s amikor Jézus mégis indul a már halott Lázárhoz, Tamás, az egyik 
tanítvány, hősi elszánással biztatja társait: menjünk el mi is, hogy vele 
haljunk meg. A tanítványok szemében feltűnik Jézus közeledő halála. 
Jézus még határozottabban néz eléje. Tudta, hogy ha majd üt Isten 
órája, a tizenkettedik óra, neki meg kell halnia. Addig azonban még 
szolgálni akart. A „naplemente” előtt várt rá a gyászoló család, hogy 
visszaadja nekik testvérüket.

Rajzolódjék ki most előttünk is, ezen a böjti vasárnapon a nagy
pénteki Kereszt. Jézus Krisztus szenvedése beszéljen nekünk arról a 
nagy szeretetről, amellyel Ő szeret, s tegyen bennünket még akkor is 
bizonyosakká az Ő szeretetében, ha meginogna ebben a hitünk.

b) De nem nélkülözhetjük a kitekintést a halottak végső feltámadá
sára sem. Hiába keltette Jézus életre Lázárt, később Lázár is meghalt 
— menthetetlenül. Lázár feltámasztása csak magános, felvillanó fény az 
éjszakában, Isten hatalmának a halál és az emberi élet más ínségei fe
lett ma is csak elszórt, tűnő fényei vannak, mint felvillanó reflektor
sugarak az éjszakában. Csak az utolsó napon, a halottak feltámadásakor 
ragyog fel teljességében az Ő halálgyőző hatalma, isteni fensége. Isten 
dicsőségét a feltámadás napja fogja felragyogtatni a sírok felett.

Ha böjtben vagyunk is, de vasárnap van, az Űr feltámadásának he
tenként ismétlődő emléknapja. Erősödjék meg hát keresztyén remény
ségünk a mi feltámadásunkban, s ez adja meg annak bizonyosságát, 
hogy életünkben minden, minden egy végső cél, Isten dicsősége felé 
fut. És ha hiszünk Istennek végső feltámasztó erejében, akkor több 
bizodalmunk lesz a földi problémák megoldásához is, mert neki ma is 
ugyanaz a hatalma.

Veöreös Imre



Oltári imádságok
HATVANAD
Jn 4, 5—75.

Urunk! Tekints reáruk irgalmasan 
és segíts meg minket, mert ma
gunktól azt sem tudjuk megítélni, 
mire van igazán szükségünk. Vilá
gosítsd meg értelmünket, hogy meg
ismerjük ajándékodat és az élet vi
zét kapjuk Krisztus Urunk által. 
Ámen.
2Kor 12, 1—10.

Istenünk! Nevelj minket arra, 
'hogy kegyelmedből éljünk. Láttasd 
meg erőnk határát és bününk nagy
ságát, hogy el ne bizakodjunk és 
ne dicsekedjünk. Mutasd meg ir
galmad végtelenségét és kegyelmed 
nagyságát is, Ihogy megelégedjünk 
vele és megerősödjünk benne Jézus 
Krisztus Urunk által. Ámen.

ÖTVENED
Jn 4, 19—30.

Hálát adunk Neked, Mennyei 
Atyánk, hogy egyszülött Fiadban 
megváltót adtál a világnak, de ve
lünk is megismertetted Őbenne a 
mi üdvözítőnket. Kérünk, fedd fel 
és irtsd ki Általa bűneinket, hogy 
lélekben és igazságban imádjunk 
Téged most és örökké. Ámen.
1Kor 1,18—25.

Hálát adunk Neked, Istenünk, a 
kereszt evengéliuimáért, amelyben 
minden erővel és bölcsességgel 
szembeállítottad üdvözítő erődet és 
isteni bölcsességedet. Add nekünk 
Szentlelkedet, hogy meg ne vessük 
a keresztet és meg ne botránkoz- 
zunk benne, hanem higgyünk és 
üdvösüljünk Jézus Krisztus Urunk 
által. Ámen.

BÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA
Mt 16, 21—26.

Magasztalunk Téged Urunk és 
Megváltónk, hogy nem kímélted 
önmagadat, hanem halálba mentél,

hogy élete legyen a világnak. Ké
rünk, vonj minket magad után, 
hogy testtel, lélekkel kövessünk Té
ged és önfeláldozóan szolgáljunk 
egymásnak, Teáltalad. Ámen.
Zsid. 4, 14—16.

Úr Jézus Krisztus, egyetlen Fő
papunk! Te jól ismered kísértésein
ket és együttórzel velünk minden 
nyomorúságunkban, mert magad is 
emberré lettél és megkísértettél 
hozzánk hasonlóan. Te tudod, mi
kor mire van szüségünik. Ezért rád 
bízzuk magunkat, Te kegyelmet 
adsz és megsegítesz alkalmas idő
ben. Ámen.
BÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA
Lk 9, 51—56.

Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, 
hogy meg akarsz tartani minden 
embert és ellenségeid vesztét sem 
akarod. Add nekünk a Te Lelkedet, 
és tégy minket Hozzád hasonlóvá, 
hogy teljés szívvel ragaszkodjunk 
Hozzád és jóval győzzük meg a go
noszt. Ámen.
Rm 8, 31—39 .

Hálát adunk Neked, Urunk és Is
tenünk, azért a bizonyosságért, 
hogy egyszülött Fiad kedvéért nem 
vádolsz és nem kárhoztatsz minket, 
hanem velünk vagy és javunkra 
cselekszel mindent. Add, hogy le
győzzünk minden kísértést és hívek 
legyünk Hozzád, Jézus Krisztus 
Urunk által. Ámen.
BÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA
Jn 11, 1—16.

Áldunk Téged, Ür Jézus Krisztus, 
hogy mindig és mindenkor segítesz, 
bármiféle kérdéssel fordulunk Hoz
zád. Kérünk, segí's meg minket ak
kor is, amikor hitetlenségben lep 
meg minket a halál félelme. Láttasd 
meg velünk halálit legyőző hatalma
dat, hogy higyjiink Benned és él
jünk Általad. Ámen.

Prőhle Károly


