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Csendben Isten előtt

Megújuló élet
Lassan mögöttünk lesznek egy egyházi esztendő igehirdetési 

szolgálatai, s Isten újra újat kezd velünk. Az idő múlása arra figyel
meztet, hogy sáfárságunk nem tart örökké. Azért, amíg időnk van s 
Isten szolgálatra méltat, addig engedjük Isten megújító cselekvését 
érvényesülni életünkben.

Minden megújulásnak alapvető feltétele: a szakítás a múlttal. 
Pál apostol példaszerűen kész végrehajtani Isten akaratát ezen a té
ren is, amikor ezt írja a filippibeliekhez: „Amelyek nékem egykor1 
nyereségek válának, azokat a Krisztusért kárnak ítélem.” Minden 
igaz bűnbánat és megtérés előtt ott áll ez a gyökeres leszámolás a 
múlttal. Emlékezzünk arra, hogyan ítélte el önmaga múltját Zákeus, 
aki Jézus színe előtt látta meg, hogy egész előző élete nem volt más, 
mint embertársainak a törvényesség látszatába öltöztetett kirablása. 
Emlékezzünk a Biblia nagy bűnbánójára, Dávidra, aki Isten prófétá
jának szavára peismeri, hogy ő az, aki a szegény ember egyetlen bá- 
ránykáját is megkaparintja. Dávidnak fá j a meglátott bűne és for
rón könyörög Istenhez: „Egészen moss ki engem az én álnokságom
ból és az én vétkemből tisztíts ki engem.” A  régiek elmúlták szá
mára. Most már új életben akar járni. De hadd szólaljon meg újból 
Pál apostol, aki egészen hátat fordít Isten által megítélt múltjának, 
s minden figyelmét előreveti arra az új- életre, amelyet Isten készí
tett számára, amikor ezt mondja: „Azokat, amelyek hátam mögött 
vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik 
dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban 
onnét felülről való elhívása jutalmára.” Pál apostol és a Biblia min
den igaz bűnbánója és megtérője számára valóság az, hogy: A  
régiek elmúltak!

De a mi számunkra valóban elmúltak-e a régiek? Ez egyértelmű 
azzal a kérdéssel, hogy vajon igazán a Krisztusban vagyunk-e? Mert 
„ha valaki Krisztusban van, ú j teremtés az, a régiek elmúltak, imé, 
újjá lett minden.”  A  régiek alatt értjük az Isten által nyilvánvalóan 
megítélt múlt minden tartozékát: összes bűneinket. Akarunk-e olyan 
őszintén szabadulni múltunk minden bűnétől, mint ahogy a Biblia 
bűnbánói és megtérői akarták a régiek elmúlását és új életük kibon
takoztatását? Akarnunk kell. mert különben nem vagyunk a Krisz
tusban! Igénk világosan így mondja: „A  régiek elmúltak.” Mégpe
dig visszahozhatatlanul. Hiábavalóság hozzájuk ragaszkodni. Isten 
kárhoztató ítélete alatt állnak. Aki Krisztusban van, annak sohasem 
visszafelé, hanem csak előre vezet az útja. így mert Luther szembe-
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fordulni azzal, ami elavult, a középkori egyház minden Isten által 
elítélt bűnével, de ugyanakkor egész élete odaszánásával volt kész 
szolgálni Isten egyházújító reformációját, amelyben valóban „újjá 
lett minden.”

Az élet minden területét magába foglaló megújulásra akar min
ket elvezetni Isten, akinek minden cselekvése arra irányul, hogy a 
mi életünkben is valóra váljék az ige szava: „Ha valaki a Krisztus
ban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden.” 
Erre az új életre serkent Isten igéje minden keresztyént, amikor ezt 
mondja: Felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremte
tett igazságban és szentségben.” Erre az új életre szólít fel Jézus 
Krisztus szava: „Szükség néktek újonnan születnetek.” Van rá lehe
tőség, hogy az új életben járjunk, mert Isten elkészítette azt szá
munkra, aki azt akarja, hogy a „bűnöknek meghalván, az igazság
nak éljünk.” A  filippibeliekhez írt levélben pedig egyenesen az a fel
hívás áll előttünk: ,,Az az indulat legyen bennetek, amely volt a 
Krisztus Jézusban is.” Ez azt fejezi ki, hogy aki Jézus tanítványa, az 
úgy jár és cselekszik, mint Mestere. Pál apostol szerint: „Amiképpen 
vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok őbenne, meg
gyökerezvén és továbbépülvén őbenne.” így alakul ki a Krisztussal 
való benső közösség teljessége az új életben, amelyről Pál apostol 
ezt mondja: „Elek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, 
és amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben 
élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.”

Ez az új élet Luther szerint azt jelenti, hogy a keresztyén ember 
a felebarátja számára Krisztussá legyen, azaz azt cselekedje a má
sikkal, amit Krisztus tenne vele. Ha Luther szemével nézzük a ke
resztyén új életet, akkor abban az élet. egészére vonatkozó megúju
lást kell látnunk. Ez az életújulás nemcsak szokások felvételében 
áll, nem is csak a vasárnapra korlátozódik és nemcsak beszédből áll, 
hanem Isten akaratának cselekvéséből. Soha jobban, mint ma, meg
valósíthatjuk Luthernek azt az elfelejtett szavát, hogy „Isten egyhá
zának benne kell élnie az emberi társadalomban. Azért helyezte 
Isten az ő egyházát a világba, azért szerzett annyiféle világi foglalko
zást és munkát, hogy a keresztyének ne szerzetesek legyenek, hanem 
a társadalmi közösségben éljenek és hitből fakadó cselekedeteikből 
legyen felismerhető keresztyén mivoltuk.” Tehát minden keresz
tyén ember az egyháznak és a társadalomnak egyszerre tagja. A 
kettő a legszorosabban összetartozik.

Krisztust követni, ú j életben járni, nemcsak azt jelenti, hogy vele 
vagyok az imádságomban, vele vagyok a templomban, őt dicsőítem 
az énekben, szavát hallom az igehirdetésben, hanem azt is jelenti, 
hoay vele vagyok a hétköznapok sodrában, őt dicsőítem a munkám
ban, őt látom az embertársamban, vele veszek részt hazám minden 
nagy és szép ügyében, akaratát követem a békéért való küzdelem
ben, mert ő jár előttem az emberszeretet útján, ő vált meg önzésem
ből, ő tanít meg a közösséget szolgálni és a népet szeretni.

Isten életújító hatalma erősebb a bűneinknél, kész arra, hogy 
naponta elvégezze rajtunk is csodálatos művét, s előhozza belőlünk 
is az ú j embert, a Krisztust követő tanítványt. Dr. Ottlyk Ernő
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T a n u lm á n y o k

Az Északi Egyházkerület 1961-1962. évi 
püspöki jelentéséből

Előterjesztette az 1963. évi október 9-i budapesti kerületi közgyűlésen 
dr. Vető Lajos püspök.

A  szentírás mindkét része az életet tartja a legnagyobb földi érték
nek. Az ótestamentumban a tíz parancsolat közül az egyik: Ne ölj, védi 
az életet, s a legsúlyosabb bűnök közé sorolja az élet kioltását. Az újtes
tamentumban magáról Jézus Krisztusról lépten-nyomon azt olvassuk, 
hogy ő „az élet”.

Ezért védi a Ne ölj parancsolat által is Isten. De amúgyis múlan- 
dónak tünteti fel a szentírás az élő embert.‘ Jakab 4:14 szerint pedig 
„Bizony pára az élet, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik” .

Az ótestamentumi parancsolat, hogy Ne ölj, általában véve indivi
duálisan, csak az egyes emberre vonatkozóan értelmezték. A  közösség
nek azonban megvolt a joga arra, hogy igazságszolgáltatás címén meg
öljön bűnösöket. De ótestamentomi próféták nyomán az újtestamen- 
tomban a háborúra is vonatkoztatják az élet védelmére vonatkozó tör
vényt, s a végső reménység tárgyává teszik a háborúmentes időket, 
amikor a fegyverekből békés szerszámokat készítenek. Általában véve 
azonban a háborút egészen napjainkig nemcsak megengedett dolognak 
tartották a hivatalos, nagy egyházak, hanem férfias és hősi dolognak, 
melyre már gyermekkoruktól készítették elő lélekben a férfiakat. (Sám
son, Góliát és Dávid.) Csak a mi korunkban jutott el az emberiség 
oda, hogy a háborút a legnagyobb bűnnek tartsa, melytől óvni, védeni 
kell a világot. Kétségtelen, hogy a keresztyénség végső reménységei és 
váradalmai itt találkoznak a munkásmozgalom célkitűzéseivel. Ezért ter
mészetes az, hogy az Isten igéjéhez hű keresztyénség szíwel-lélekkel 
támogatja egyrészt a háború megakadályozására irányuló törekvéseket, 
másfelől annak a társadalmi rendnek a felépítését, mely minden ember 
számára biztosítani törekszik az emberséges, igazságos életfeltételeket. 
A z élet nagyraértékelése a békemozgalomnak és a jobb társadalmi rend 
felépítésének közös gyökere. Mi, keresztyének, akik Megváltónkat úgy 
ismerjük, mint aki az Élet, s akik Istenben teremtő Atyánkat imádjuk, 
ezért értünk egyet a békemozgalommal és az új társadalmi rend épí
tésével.

A  lelkészek nemzeti feladatainkat s az egész emberiség irányában 
érzett felelősségünket értik, vállalják és meg is szólaltatják. Hadd idéz
zek néhány szép megnyilatkozást az esperesi jelentésekből: „Napjaink
ban igen kicsi lett a világ, és ezzel megnőtt az egyes ember látása és 
felelőssége. Kicsi lett a világ nemcsak a TV  képernyőjén, és a hang 
sebességét rég túlszárnyalt repülőgépekkel, hanem kicsi lett a rakéták
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és tömegpusztító fegyverek hatósugarában is. A  világért élni ma annyit 
jelent: az emberiség békés, háború- és fegyvenmentes jövőjéért dol
gozni. Ez ma már nem csupán egy-két békepap ügye, sőt nemcsak a 
keleti táborban felismert nagy feladat és célkitűzés, hanem egyetemes 
emberi feladat és létkérdés. Van, aki a béke ügyének szolgálatát ke
resztyén hite alapján, van, aki józan esze, és van, aki mindkettő alap
ján vállalja. A z egyik azért, mert Krisztus tanítványa, a másik azért, 
mert ember, aki félti gyermekei és unokái jövőjét. Az egyik azért har
col érte, mert ismeri az evangéliumot, a másik azért, mert ismeri az 
atomfizikát. Ez azért, mert lélekben megjárta a Golgotát, a másik azért, 
mert testben megjárta Hirosimát. Ebben egyek vagyunk minden józan 
gondolkodású emberrel, bármelyik táborhoz, felekezethez, vagy világ
nézethez is tartozzék” (Weltler Rezső). Valamennyi esperesi jelentés 
méltatja lelkészi karunk, espereseink, püspökeink részvételét a béke
mozgalomban, s a közéletben, valamint a Prágai Keresztyén Békekon
ferenciát, s annak munkájában való részvételünket. A  felelősség jele, 
hogy kritikai hangok is szóhoz jutnak. Az egyik esperes például így 
ír: A  Prágai Konferencia tanításai „nagyon nehezen jutnak el a gyüle
kezetek ezernyi-ezer tagjához, de éppen ez a tény legyen számunkra 
figyelmeztetés és tegyük vizsgálat tárgyává, hátha éppen néha az a 
nehézsége az ügynek, hogy nem mindig képviselik olyanok, akik valóban 
az újért lelkesednek, és nem valami megszerzett privilégiumért. Ügy 
tűnik, mintha a világraszóló tervek valóban csak a kiválasztottak ügye 
lenne és nem mindenkié, sokaké” . A  Prágai Keresztyén Békekonferencia 
folyóiratát egyébként örömmel és hálaadással fogadja (Várady Lajos). 
A  szocialista demokrácia erősödését, a személyi kultusz felszámolását, 
a törvényességet, a humanitást is örömmel üdvözlik lelkészeink és 
híveink.

Általában lelkészi karunk nagyon sokat fejlődött nemzeti felada
taink felismerése, vállalása és végzése tekintetében. A  Moszkvában alá
írt részleges atomcsend-egyezményt mindenfelé örömmel fogadták, s 
reménységgel néznek az ENSZ tizennyolcadik ülésszakának munkája és 
az ezzel kapcsolatos tárgyalások elé és minden erőfeszítésre, mélyeknek 
célja a hidegháború megszüntetése, az általános és teljes leszerelés meg
valósítása, a gyarmati kérdés felszámolása és a háborúmentes törté
nelmi fejlődés biztosítása.

Ami a helyzetet illeti, melyben egyházi szolgálatunkat végezzük, 
itt is megismétlem idevonatkozó alapmeggyőződéseinket.

a) Egyházunk útja ma is ugyanaz, mint ami volt tavaly, vagy két 
éve, s amelyet 1948 óta tapostunk ki. Hazánk és népünk életét jellemzi, 
hogy a szocializmus építése nagy lépésekben halad előre, a népfront- 
politika széleskörűen bontakozik ki, s a szocialista törvényesség érvé
nyesül, világpolitikai téren lanyhul a hidegháború, a szocialista és ka
pitalista világ békés együttélése olyan kézzelfogható jelekkel jár együtt, 
mint amilyen a moszkvai részleges atomcsend-megállapodás s az ENSZ 
mostani közgyűlésének barátságos és békés szelleme. Ezek a kézenfekvő 
és örvendetes tények nem zavarhatnak meg bennünket egyházpolitikai 
magatartásunk határozottságában és szilárdságában, sőt inkább fokozzák 
azt. Az említett örvendetes tények bizonyára közrejátszanak abban, 
hogy egyházunkban a haladó erők létszámszerűen is növekszenek, és 
hogy igen sokan igyekeznek felzárkózni azokhoz, akik már régebben a 
helyes útra találtak, s azon jártak egyházpolitikai téren. Ez az út 
kiállotta másfél évtized próbáját. Nyilvánvaló, hogy ha nem akarunk 
súlyosan eltévelyedni, a továbbiakban még hűségesebben kell rajta jár-
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nunk. A  pozitív teológiai állásfoglalás a béke és a haladás ügye mellett 
győzött egyházunkban. Sokan feladták korábbi helytelen nézeteiket 
és csatlakoztak hozzánk. Mi ennek csak örülni tudunk. Sorainkban min
denkit szívesen látunk, örülünk annak, ha minél többen vagyunk, akik 
egyházunk jó útján járunk.

b) Mit értünk egyházunk mai útja alatt? Csak a fontosabb kifejezé
seket és formulákat idézem emlékezetünkbe. Egyház vagyunk és egy
ház akarunk is lenni a szocializmust építő Magyar Népköztársaságban, 
s gyakorlati téren népünk és az emberiség érdekében szükségesnek tart
juk az együttműködést minden jóakaratai emberrel a népfront-politika 
értelmében, s aztt végezzük is. Államunkhoz való viszonyunk kifogásta
lanul jó, államunk értékeli egyházunknak az emberiség és népünk 
érdekében kifejtett ténykedését, békemunkáját, a népfrontban való 
munkáját, s az alkotmányunkban biztosított vallásgyakorlat szabadságát 
megtartatja.

c) Mi a feladata egyházunknak a szocializmust építő Magyar Nép- 
köztársaságban?

Erre a kérdésre két pontban felelhetünk.
1. Arra törekszünk, ahhoz ragaszkodunk, hogy egyházunk a szo

cializmus útján járó népünk körében is egyház legyen és egyház ma
radjon. Modern szekuláris kifejezésekkel élve: egyházunknak az a fel
adata, hogy törekedjék kielégíteni a hívek „vallási szükségleteit”. Ez 
egyfelől azt jelenti, hogy nem akadályozzuk és nem engedjük lassítani 
a szocializmus építését, másfelől nem vagyunk valami dogmatikailag 
félrecsúszott egyházi képlet, mint amilyen volt például annak idején a 
D. C. a hitleri Németországban. Vigyázunk arra, hogy szolgálatunk ne 
legyen kultúra- és demokráciaellenes.

2. Pozitíve, mint magyar állampolgárok, akiknek evilági élete, csa
ládi élete, népünk élete a szocializmusba van beágyazva, a magunk 
módján elősegítjük és támogatjuk népünknek a szocializmus feladatait 
megvalósítani törekvő fáradozását. Békemunkánk, a népfrontban való 
tevékenységünk mind idetartozik.

Feladatainkat csak tervszerű, együttes munkával végezhetjük jó ered
ményekkel.

Rengeteg munkánk van. Gondolom nemcsak a püspököknek, hanem 
más egyházi embereknek is. Gyülekezet-látogatásaink során nemegyszer 
szomorúan kell tapasztalnunk, hogy nagyobb munkakörbe kívánkozó 
lelkészek kis gyülekezetük szénáját sem tartják rendben. Kezdve a 
paróchia épületén, kertjén, egészen az anyakönyvekig, az istentisztele
tek látogatottságáig, az igeszolgálatra való készülésig sok elernyedést, 
lazaságot, hanyagságot, restséget és tunyaságot kell tapasztalnunk. 
Éppen a kis helyen levő, tehát több idővel rendelkező lelkészeinknek 
kellene és lehetne ragyogó példáját adni a kicsiben való hűségnek. Ta
pasztalatom és mggyőződésem, hogy a jól prédikáló lelkészt szívesen 
hallgatják nemcsak hittestvéreink, hanem a másvallásúak is. Megfor
dítva: a templom elnéptelenedik, a gyülekezet áldozatkészsége rohamo
san csökken, az egyházközség megy tönkre, sokszor persze a lelkésszel 
együtt. Az Evangélikus Elet e heti számában, annak utolsó lapján na
gyon figyelemre méltó, amit a Gyülekezet Hangja címen olvashatunk. 
„Lelkészeink nem is sejtik, mennyire észreveszik a hívek, ha nem ké
szülnek kellőképpen az írásmagyarázatra... Ma már nagyon kevés 
ember jár szokásból templomba és ha fogy a számuk, annak elsősorban
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az az oka, hogy keveset kap, aki elmegy is . . .  Vajon a lelkészek mun
kája a templomok teitségén, vagy ürességén nem mérhető le? Az ő 
lazaságukat nem kéri számon senki? ...  A  mai embert fárasztja a hosz- 
szú, tartalmatlan prédikáció, de a tartalmas, rövid beszédre valóság
gal éhezik. Tartson csak 15—20 percig az igemagyarázat, ha nincs több 
mondanivalója a lelkésznek, de abban egy felesleges mondat se legyen. Ez 
nem egyéni vélemény. Ez a gyülekezet hangja, amit egymás közt folyton 
hangoztatnak a hívek, csak éppen a lelkésznek nem merik megmon
dani.” Ehhez hozzávehetjük, hogy a hívek véleményüket a lelkészről 
és főleg igehirdetéseiről azzal juttatják kifejezésre, hogy szívesen hall
gatják, illetve gondosan elkerülik. Tehát igyekezzünk munkánkat lel
kiismeretesen • végezni, és főleg szolgálatunknak színvonalát lényegesen 
emelni és fokozni mind teológiai szempontból, mind pedig mondaniva
lónk kifejezése, formája szempontjából. Jó lenne, ha többet foglalkoz
nánk az igehirdetések formai, retorikai, logikai, esztétikai követelmé
nyeivel. Valamikor csak ezt tartották fontosnak a lelkészek, s ez hiba 
volt, majd a jelenkori teológiai feleszmélés hatására különösen a fiata
labb lelkészgeneráció feleslegesnek tartotta az igehirdetések retorikai 
kellékeit. Az igehirdetés legyen retorikai, sőt művészi szempontból is 
jó. Istennek és a gyülekezetnek ebben a tekintetben is a legjobbat és 
legszebbet kell nyújtanunk.

A  lelkész akármilyen munkakörben van, mindenütt lelkész marad, 
s ennek megfelelően kell munkaköréhez is igazodnia. Nem hisszük, 
hogy ha valaki kisebb munkakörben gyenge, silány, színvonaltalan mun
kát végez, nagyobb felelősséget igénylő munkakörben, több pénzért a 
szogálata tökéletesebb lenne. Igyekszünk egyházunk minden élet jelen
ségét, szolgálati körét szemmel tartani, amennyiben ez lehetséges.

De a jó munkavégzésnek fontos feltétele az, hogy megfelelő munka
társakra tudjunk támaszkodni. Hamarosan öt éve, hogy Káldy Zoltán 
püspöktársam püspöki szolgálatot végez. Nagy munkabírása, egyház- 
szeretete, széles látóköre, határozott egyénisége erőteljesen bontakozott 
ki ez alatt a fél évtized alatt. Püspöki szolgálata nagy jótétemény mind 
kerületének, mind egész egyházunknak. Emberileg szólva a munkavég
zéshez szükséges biztonság feltétele a munkatársakkal való baráti jó 
viszony, az, hogy egymásban bízni tudunk, egymásra számíthatunk. 
Az egyházban ennek több jó feltétele van, mint a világban, s jobban 
meg is kell követélnünk annak valóságát. A  lelkészekre, felügyelőkre, 
presbiterekre úgy szeretnénk munkánkkal támaszkodni, mint munkatár
saink körére, s jó lenne, ha ők is ilyen kapcsolatban lennének egy
mással, s így tudnánk bízni az egyház vezetőségében is.

Egyházunk felekezeti kapcsolatai kifogástalanok. Sem a gyülekeze
tektől, sem az egyházmegyéktől panasz más felekezetekre nem érkezett. 
Hálás szívvel gondolhatunk arra, hogy a magyarországi református egy
házzal való kapcsolataink a lehető legtestvériesebbek a gyülekezetek, az 
egyházmegyék és az egyházkerületek területén is. Ez a jó testvéri vi
szony legmagasabb fokon demonstratív kifejezésre jut a Magyarországi 
ökumenikus Tanácsban végzett eredményes együttes munkánkban, 
külföldi szolgálatainkban, s a békéért, elsősorban a Prágai Keresztyén 
Békekonferencia keretében végzett szolgálatunkban és népünk felemelé
séért folytatott tevékenységünkben. Megragadom a kitüntető alkalmat, 
hogy mindezért mostani közgyűlésünkön is hálás köszönetét mondjak 
Dr. Bartha Tibor püspök-testvéremnek, a Református Egyház Egyetemes 
Konventje lelkész-elnökének, úgy is, mint a Magyarországi Ökumenikus 
Tanács elnökének, s az ő nagyrabecsült személye útján az egész Magyar-
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országi Református Egyháznak szívélyes üdvözletünket és jókívánságain
kat küldjük.

Egyházaink további jó együttműködésére Isten áldását kérem.
Az esperesi jelentésekre való támaszkodással említem, hogy egy

házunk és kerületünk örömmel fogadja az új Egyetemes Agenda beveze
tését s az ezzel kapcsolatos püspöki rendelkezéseket.

Anyagi téren minden esperesi jelentés kihangsúlyozza, hogy egyházi 
bevételeink nem csökkentek, hanem inkább növekedtek, s anyagi tekin
tetben, ha szerényen is, de jól rendezettek körülményeink. Ezzel kap
csolatban minden egyházmegye hálás szívvel gondol Népköztársaságunk 
Kormányára az Egyezményen felüli rendkívüli államsegélyért. Egyház- 
kerületünk egésze nevében hálával kell megköszönnünk ezen a helyen 
is a rendkívüli államsegélyt, s azt a megértő támogatást, amellyel az 
Állami Egyházügyi Hivatal révén Népköztársaságunk egyházunk segít
ségére van.

A  kifejezetten egyetemes jellegű egyházi életjelenségekről, tehát 
sajtónkról, külföldi kapcsolatainkról, a diakóniáról, lelkészképzésről, 
nyugdíj osztályunkról, egyetemes könyvtárunk és levéltárunk rendezésé- 
séről majd az egyetemes közgyűlésen hangzik el részletes jelentés.

A  továbbiakban egyházkerületünk 1961. és 1962. évi statisztikájának 
és a gyülekezetekből beérkezett munka -jelentéseknek ismertetése követ
kezik. Tekintettel arra, hogy az egyházkerületi tanács a statisztikai ada
tokat és a jelentéseket évről évre részleteiben is letárgyalta és tudomásul 
vette, most inkább általánosságban ismertetem a közgyűlés előtt.

Egyházkerületünk lélekszáma még mindig kisebb hullámzást mutat. 
A  lakosság a városok, ipartelepek és bányák felé törekszik, ami gyüle
kezeteink lélekszámának alakulására is kihatással van.

LELKI GONDOZÁS

A  lelki gondozás, istentiszteletek és bibliaórák tartása, valamint a 
"hívek pásztorolása mindenütt zavartalanul folyt. Mindezek egyházunk 
szolgálatának jó lehetőségéről beszélnek és arról, hogy lelkészeink élnek 
is a szolgálati lehetőségekkel.

Az istentiszteletek alapigéiként püspöktársammal együtt az 1961/62. 
és 1962/63. egyházi esztendőre is a magyar perikóparend használatát tet
tük kötelezővé úgy, hogy a vasárnap és ünnep délelőtti istentisztelete
ken 1961/62-ben az epistolai igék alapján kell prédikálni, 1962/63-ban 
pedig az ószövetségi igék alapján, oltári igék mindkét évben az evan
géliumi igék. A  délutáni és esti istentiszteleteken mindkét évben szaba
don választott igék képezik az igehirdetés textusait. Egyéb igehirdetési 
alkalmak alapigéit mindkét évben szabadon választja a lelkész.

Az istentiszteletekkel és minden más egyházi szertartással függ össze 
a Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyház első egyetemes Agendá- 
jának elkészítése, megjelenése és használatának kötelezővé tétele, mely 
szabályozza az istentiszteletek, valamint a kazuálék szertartási rendjét.

Mivel egyházunkban a liturgia megállapítása a püspök hatáskörébe 
tartozik (E. T. II. te. 71. §. és 1953. évi V. te. 52. §.), déli egyházkerületi 
püspöktársammal egyetértve, de külön-külön a saját egyházkerületünk
ben a folyó évi március 29-én kelt közös püspöki körlevelünkkel elren
deltük az első magyar egyetemes Agenda használatát, mégpedig azokban 
a gyülekezetekben, ahol az istentiszteleteken eddig is az egységes ren-
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det használták, 1963. május 5-től, ahol pedig az ún. liturgikus énekes
rend volt használatban, ott a gyülekezet megfelelő tájékoztatása után 
1963. október 31-től kezdődően. Minden más egyházi cselekménynél 
1963. június 2-től kötelező az egyetemes Agenda használata.

Ennek az Agendának a megalkotását egyházunk püspökei még 1956 
tavaszán együtt kezdeményezték, s azóta egyetemes Ének- és Liturgia
ügyi Bizottságunk tagjai, Lelkészi Munkaközösségeink, teológiai pro
fesszoraink közül többen, valamint mások is éveken át foglalkoztak az 
anyag megírásával, összegyűjtésével és elrendezésével. Üj Agendánk 
tehát közös fáradozás gyümölcse.

A  lelkigondozás szolgálatában áll a konfirmációi oktatás, valamint 
a vallástanítás is. Mindkét munka rendszeresen és zavartalanul folyt.

Megfelelő konfirmációi és vallástanítási tankönyvek állanak rendel
kezésünkre ezeknek a munkáknak a végzésére.

EGYHÁZI MUNKÁSOK

A  gyülekezeti s még inkább a segédlelkészek száma egy-egy esz
tendőn belül is mutat kevés eltérést, aszerint, hogy hányán mennek 
nyugdíjba, vagy mennyit szólít el a földi világból Isten akarata és meny
nyi a lelkészi utánpótlás. — Istennek legyen hála, egyházunkban még 
nem mutatkozik lelkészhiány, ami a nyugati és északi államokban any- 
nyira szembetűnő. Isten évről évre gondoskodik utánpótlásról.

Az 1961. évi lelkészavatásról legutóbbi jelentésemben már meg
emlékeztem. 1962-ben június 30-án a budapest—óbudai templomban avat
tam lelkészekké Káposzta Lajos, Molnár Jenő és Szűcs Kálmán lelkész- 
jelölteket, november 2'9-én a budapest—csepeli templomban Kőszeghy 
Tamás lelkészjelöltet, 1963. június 23-án a budapest—budavári temp
lomban ifj. Joób Olivér és Péter Jenő lelkészjelölteket avattam lelké
szekké.

Egyházkerületünk lelkészképesítő bizottsága előtt vizsgát tett és 
lelkészi oklevelet kapott 1961. december 7-én: Barcza Béla és ifj. Dorn 
Vilmos s. lelkész, 1962. december 19-én pedig: Gyarmathy Dezső, Reuss 
András és Szűcs Kálmán s. lelkész. 1961. december 7-én lelkészképesítő 
vizsgát tett lelkészi oklevél elnyerése nélkül: Kozma Évamária s. lel
kész is.

EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁS

Egyházi közigazgatásunk is zavartalanul folyt. Mind az egyházköz
ségekben, mind az egyházmegyékben, mind az egyházkerületben. Az egy
házközségekben mintegy 4P00 felügyelő, gondnok és presbiter intézi a 
gyülekezetek felmerült problémáit. Lelkészi, esperesi hivatalok, vala
mint a püspöki hivatal akta-forgalma évente meghaladja a 22 000-et.

Rámutatok itt a Magyar Népköztársaságunktól kapott támogatásra, 
amelyet Népköztársaságunk kormánya az egyezményben biztosított 
kongruában, ezen túlmenően a komgruacsökkenés pótlására juttatott 
rendkívüli államsegélyben és dologi államsegélyben nyújt evangélikus 
egyházunknak. Ha ezek mellett azt is figyelembe vesszük, hogy nyugdíj- 
terheinknek kb. 2/3-át is az állam viseli, az egyházkerületünkre eső ál
lamsegély meghaladja az évi 3 000 000 Ft-ot.

648



A  befolyt egyházkerületi fenntartói járuléknak (65 400 Ft) 1961-ben 
a 158%-át, 1962-ben (67 498 Ft) pedig a 161%-át fordította egyházkerü
letünk segélyezésre, ami azt jelenti, hogy a gyülekezeteknek és az egy
házi munkásoknak jóval többet adott, mint amennyit a gyülekezetektől 
kapott. De egyben arra is rámutat, hogy az egyházkerület nem a gyüle
kezetektől befolyt fenntartói járulékokból tartja fenn magát.

JUBILEUMOK

Isten kegyelméből sok gyülekezet ünnepelt jubileumot is. A  bu- 
dapest-csepeli gyülekezet 1961-ben emlékezett meg arról, hogy 50 évvel 
ezelőtt kezdődött a hívek öszegyűjtése és istentiszteletek tartása, 1962- 
ben pedig önállósulásának negyedszázados fordulóját ünnepelte. — 
1961-ben a gyúrói gyülekezet fennállásának 100 éves, a vönöcki gyüle
kezet pedig temploma építésének 175 éves jubileumát érte meg. 1962- 
ben az oroszlányi gyülekezet temploma 175 éves, a tatabánya-alsóvárosi 
gyülekezet temploma 25 éves, a nagybaráti gyülekezet temploma 175 
éves, a vadosfai gyülekezet jelenlegi temploma 50 éves, a kicsiny balfi 
gyülekezet temploma 180 éves, a farádi gyülekezet temploma 178 éves, 
az őrimagyarósdi gyülekezet temploma 100 éves jubileumán adott Isten
nek hálát. 1963-ban a veszprémi gyülekezet ünnepli fennállásának 175 
éves és temploma építésének 165 éves, a kisbaboti gyülekezet temploma 
felszentelésének 150 éves, a diósgyőr-vasgyári gyülekezet temploma fel
szentelésének 25 éves, az egykor artikuláris nemeskéri gyülekezet pedig 
templomtornya építésének 100 éves fordulóját.

Ezek a jubileumok szerepelnek nyilvántartásunkban. De ezeken kí
vül bizonyára több gyülekezet is ünnepelt jubileumot, csendesen, szűk 
gyülekezeti körben, amikor emlékezett a múltra és hálát adott Isten meg
segítő kegyelméért. -

Én is hálát adok Istennek megsegítő kegyelméért, minden elért ered
ményért, melyekhez legutóbbi közgyűlésünk óta segítette kerületünk 
gyülekezeteit.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

a) Az egyházmegyékben.
Lejárt, illetve a folyó évben lejár a megbízatása Weltler Rezső 

győr-soproni, Megyer Lajos hajdú-szabolcsi, Gartai István nógrádi, Tekus 
Ottó vasi és Halász Béla veszprémi espereseknek, valamint Zimmermann 
Aladár budai, Balczár István hajdú-szabolcsi, dr. Krepuska István nóg
rádi és dr. Mihály Sándor vasi egyházmegyei felügyelőnek.

A  választásokat — a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye kivételével — 
valamennyi egyházmegye lefolytatta és az esperesi, illetve egyházmegyei 
felügyelő tisztségeket betöltötte. Ennek során a Budai Egyházmegye fel
ügyelőjévé újból Zimmermann Aladárt, a Győr-Soproni Egyházmegye 
esperesévé ismét Weltler Rezsőt, a Nógrádi Egyházmegye esperesévé 
újból Gartai Istvánt, felügyelőjévé pedig ismét dr. Krepuska Istvánt,- 
a Vasi Egyházmegye esperesévé Szabó Lajos kissomlyói lelkészt, felügye
lőjévé pedig újból dr. Mihály Sándort és a Veszprémi Egyházmegye es
peresévé ismét Halász Bélát választotta meg.

b) A lelkészt karban.
1962. április 15-én püspöki lelkészküldés folytán a budapest-kelen-
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földi gyülekezet Uzon László szolnoki lelkészt iktatta be hivatalába. A 
nyíregyházi egyházközség Megyer Lajos délszabolcsi lelkészt, hajdú-sza
bolcsi esperest hívta meg és iktatta be 1962. október 28-án. If j Benkóczy 
Dániel kölesei lelkészt a délszabolcsi gyülekezet hívta meg és iktatta be
1962. november 11-én. A  lajoskomáromi egyházközség meghívás útján 
Szakáts László szendi lelkészt iktatta be 1962. november 25-én. Kölesén
1963. január 6-án iktatták be meghívott lelkészüket Lábossá László h. 
lelkészt, volt rudabányai s. lelkészt. Ugyancsak január 6-án iktatta be 
a meszleni egyházközség meghívott lelkészét, Bánfi Béla volt zsédeny- 
hegyfalui lelkészt. A  szendi gyülekezet Szelényi Zoltán h. lelkészt, volt 
budapest-budavári s. lelkészt hívta meg és iktatta be 1963. március 24-én. 
A z ősagárdi egyházközség Szabó István budapest-zuglói s. lelkészt hívta 
meg. Beiktatása 1963. június 16-án volt. Ugyancsak június 16-án iktatta 
be a malomsoki gyülekezet meghívott lelkészét, Asbóth László tési lel
készt. A  zsédeny-hegyfalui gyülekezet Hódi Pál h. lelkészt hívta meg és 
iktatta be 1963. augusztus 4-én, a győri egyházközség pedig 1963. szep
tember 8-án iktatta be meghívott új lelkészét, Plachy Lajos tatai lel
készt.

ELHALÁLOZÁSOK

Végül emlékeznünk meg azokról a nevesebb halottatokról, lelké
szekről és világiakról, akik (nagyrészt idős korban) eltávoztak az élők 
sorából.

Simon László ny. lelkész 46 éves korában, 1961. október 15-én, Péter 
Henrik, ny. nagybörzsönyi lelkész 64 éves korában, 1961. november 6-án, 
dr. Wiczián Dezső, ny. teol. tanár 61 éves korában, 1961. december 7-én, 
Síkos Gyula, ny. zalagalsai lelkész, 73 éves korában, 1962. március 23-án, 
dr. Bruckner Győző ny. egyetemi tanár, volt evang. jogakadémiai dékán 
85 éves korában, 1962. április 6-án, Balczó András nyíregyházi lelkész, 
55 éves korában, 1962. július 1-én, Rácz Sándor meszleni lelkész, 63 éves 
korában, 1962. augusztus 13-án, Ihász László, ny. kisbabod lelkész 78 éves 
korában, 1962. november 25-én, D. Dr. Prőhle Károly, ny. teol. egyetemi 
tanár 88 éves korában, 1962. december 11-én, Oláh Károly, ny, csepeli 
lelkész 76 éves korában, 1963. január 3-án, Kovács István, ny. csöngei 
lelkész 70 éves korában 1963. január 4-én, D. Radvánszky Albert/ volt 
egyetemes felügyelő 83 éves korában, 1963. február 5-én, Duszik Lajos 
ny. miskolci esperes-lelkész 80 éves korában, 1963. február 23-án, Szelé
nyi Zoltán szendi lelkész, 31 éves korában, 1963. május 16-án, Szabó 
István, ny. kemenesmagasi lelkész 82 éves korában, 1963. július 13-án, 
Nagy Gábor, ny. malomsoki lelkész 60 éves korában, 1963. július 17-én 
és dr. Mihály Sándor, a vasi egyházmegye felügyelője 56 éves korában, 
1963. augusztus 3-án elhúnyt.

Emlékezzünk rájuk kegyelettel és köszönjük meg Istennek életüket.
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Hálaadással és reménységgel 

Káldy Zoltán püspök jelentése a Déli Egyházkerület közgyűlésén

I.

Hálaadás

Két esztendőről, éspedig az 1961. és 1962. esztendő munkájáról kell 
jelentést tennem az egyházkerületi közgyűlés előtt. Természetesen ezt 
nem tehetem úgy, hogy közben ne lenne előttem már az 1963. esztendő 
eddig eltelt idejében folyt munka is. Ha erre a két és fél évre, és abban 
elvégzett munkára gondolok, nem csendesen, hanem igen hangosan mon
dom ki ezt a szót: „hála” . Hála annak az Istennek, Aki ezekben az 
esztendőkben is hű Istennek bizonyította meg magát előttünk és gond
viselő, bűnbocsátó s megújító szeretettel vezette magyarországi evan
gélikus egyházunkat és benne Déli Evangélikus Egyházkerületünket. A  
hála szót ki lehet mondani egy kis szórványgyülekezetben is, amelynek 
megvannak a maga problémái, nehézségei és örömei és az ott kimon
dott hála feltétlenül jogos és indokolt. De ha egyházkerületi, vagy ezen 
túlmenőleg egyetemes egyházi szinten mondjuk ki a hála szót, akkor ez 
még inkább jogos és még inkább indokolt. Éspedig azért, mert magasabb 
szinten még jobban láthatók országos, vagy kerületi vonatkozásban azok 
a tények és események, örömök, megoldások, kiutak és áldások, ame
lyeknek látása most arra indít, hogy háromszor is mondjam: hála, hála, 
hála! Annál inkább tör elő szívünkből egyházkerületünk életével és 
munkájával kapcsolatban a hálaadás, minél inkább készek vagyunk 
meglátni, hogy Isten aközben vezette előre egyházkerületünket, miköz
ben mi magunk sokszor hitetlenkedésünkkel, máskor szeretetlenségünk- 
kel vetettünk gátat Isten akarata megvalósulásának. Meggyőződésem 
szerint egy sereg probléma, köztük igen sok „csinált” probléma fel sem 
vetődött volna és nem terhelte volna le egyházkerületünk és egyik-má
sik gyülekezetünk életét, ha a probléma-kreáló emberek előbb megkér
dezték volna egymástól: ,.Adtunk-e már hálát Istennek egyházunk, egy
házkerületünk és gyülekezeteink életéért és munkájáért?” Azonnal más
képp közelítjük meg a fennálló és megoldásra váró kérdéseket, ha a 
hálaadás alapállásából nézünk azokra és Istennek már olyan sokszor 
megtapasztalt erejével kezdünk hozzá a megoldásokhoz. Az a gyüleke
zet és az a lelkész, aki nem a hálaadás alapállásából néz ma körül egy
házunkban, de ezen túlmenőleg hazánkban, elveszítette a jogát ahhoz, 
hogy a kérdésekhez hozzászóljon és bármiről ítéletet mondjon.

Igen, ennek a hálaadásnak kell átmelegítenie egész valónkat akkor 
is, amikor nemcsak egyházunkban, hanem hazánkban nézünk körül. 
Irtózatos mélységekből indult el népünk a második világháború után. 
Füstölgő romok, közel 1 millió halott, szétvert családok, iszonyatos sze
génység, lelkileg összeomlott emberek jelezték azt a mélységet, amely
ben voltunk. És 18 év alatt milyen eredményes és nagy utat tudott meg
tenni népünk az elkövetett hibák ellenére és a visszahúzó erők 1956-os, 
— újabb nyomorúságokat előidéző —, tevékenysége ellenére. Aki ma 
körülnéz ebben az országban, több megoldásra váró probléma között
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is csak hálaadással és reménységgel nézhet körül. Felbecsülhetetlen 
eredményeket ért el népünk és minden lehetősége megvan arra, hogy 
továbbfejlődjék és még az eddigieknél is jobb eredményeket érjen el. 
Nemcsak az eredmények szépek ebben az országban, hanem a légkör is 
olyan, amelyben az embereknek van kedve dolgozni, célokat látnak ma
guk előtt és tudják, hogy ezeket a jó célokat a maguk, a családjuk és 
népük számára el is lehet érni. Különösen az utóbbi években^ megvál
tozott az embereknek az új magyar világhoz, annak társadalmi és poli
tikai rendjéhez való „hozzáállása” . Minden jel azt mutatja, hogy a szo
cializmus alapjainak lerakása után a fejlődés igen nagy lendületet vett 
gazdasági, társadalmi és kulturális vonalon egyaránt. Mindez evangé
likus népünk számára is öröm, hiszen nemcsak munkáiéi ennek a fe j
lődésnek, hanem az eredmények élvezői is. Ezért is legyünk hálásak.

Hálaadásra van okunk akkor is, ha még nagyobb területen nézünk 
körül: a népek között. A  második világháború után eltelt 18 év alatt 
nemegyszer volt az emberiség egy esetleges harmadik világháború 
szakadékénak a szélén. Gondoljunk csak a koreai háborúra, a szuezi 
válságra, vagy a múlt esztendő végén kirobbant kubai válságra. Egy 
évvel ezelőtt még úgy állt a világ a kubai válság idején, hogy a külön
böző államok rádió útján hívták haza vonatokon, hajókon és repülő
gépeken utazó polgáraikat, attól tartva, hogy órákon belül kirobban 
a harmadik világháború és működésbe lépnek a nukleáris fegyverek. 
Most pedig több, még el nem intézett probléma ellenére is, a béke meg
szilárdításának és biztosításának reménysége él a népek és emberek 
szívében. Ez év nyarán Moszkvában aláírták az atomcsendegyezményt, 
amely a nukleáris fegyverkísérleteknek a légkörben, a világűrben és 
a víz alatt való megszüntetését jelenti. Ez az egyezmény a nemzetek 
között is megteremtette a reménység légkörét. Ez az egyezmény az első 
konstruktív megegyezés azon a nukleáris holtponton, amelyben vol
tunk. Egyben első lépésnek tekintendő az általános és teljes leszerelés 
felé. Lehet-e hálaadás nélkül elmennünk ilyen nagy esemény mellett?

Ennek a hármas hálaadásnak — egyházunkért, hazánkért és az 
egész emberiség érdekében történt jó eseményekért —, jegyében le
gyünk együtt a Déli Egyházkerület közgyűlésén.

II.

Merre halad a világ keresztyénsége

A  Magyarországi Evangélikus Egyház munkáját és szolgálatát ak
kor tudjuk helyesen értékelni, ha azt nem pusztán önmagában nézzük, 
hanem szétnézünk a világban a tekintetben: milyen irányban halad a 
világ keresztyénsége? Ezzel összefüggésben kell látnunk és értékelnünk 
egyházunk szolgálatát. Van néhány olyan vonal, amely az elmúlt évek
ben a különböző egyházi világszervezetek világgyűlésein, különböző 
konferenciáin és megbeszélésein mindig világosan előtűnt. Az egyik 
ilyen vonalat ezzel a szóval lehetne jellemezni: „ ö k u m e n ik u sAlig van 
még szó, amelyet annyit hangsúlyoztak volna az utóbbi időben ezeken 
a világgyűléseken, mint éppen ez. Állandó téma az „ökumenikus gondol
kodás”, „ökumenikus közeledés”, „ökumenikus párbeszéd”, „ökumenikus 
mozgalom” . Ezt a kifejezést lehetett hallani Új-Delhiben, Helsinkiben,.
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Montrealban, Rochesterben, sőt még Rómában is. Szinte a „levegőben 
van benne” és alig lehet bármelyik egyházi kérdéshez közeledni anél
kül, hogy annak ökumenikus vonatkozásait is ne tekintenénk végig. En
nek oka egyfelől kétségtelenül az, hogy a technika csodálatos vívmá
nyai következtében közelebb kerültek egymáshoz világrészek és benne 
a különböző egyházak is. A  szó szoros értelmében „kicsivé” lett a világ 
és így rövidebb lett a távolság a különböző felekezetek között is. Köze
lednek egymáshoz a népek és közelebb igyekeznek lépni egymáshoz az 
egyházak is. Furcsa is volna, hogy miközben a népek közelednek, az 
egyházak helyükön maradnának, vagy rontanák a népek közeledésének 
lehetőségét. De nemcsak a külső körülmények az indító okai az egy
házak ökumenikus közeledésének. Az ökumenikus gondolat valamilyen 
formában mindig megvolt a keresztyén anyaszentegyházban  ̂ de az utolsó 
pár évtizedben, különösen pedig napjainkban, egyre jobban előtérbe 
kerül és egyre jobban hódít. Az Egyházak Világtanácsa ma már több, 
mint 200 tagegyházat számol és közel 400 millió protestáns, anglikán, 
ortodox és ókatolikus hívőt képvisel. Űj-Delhi legnagyobb eseménye 
ebben a vonatkozásban a szovjetunióbeli, romániai, bulgáriai és len
gyelországi ortodox egyházak csatlakozása volt. Helsinkiben a Lutherá
nus Világszövetség Nagygyűlése létrehozott egy Teológiai Intézetet, 
amelynek az a feladata, hogy segítse „az ökumenikus eszmecsere vala
mennyi méretében és területén való kibontakozását” , valamint „a lutheri 
teológiai munkásságunkat tegye gyümölcsözővé és a maga egészében 
vonja bele az ökumenikus eszmecserébe.” A  II. Vatikáni Zsinat meg
kezdése előtt pedig X X III. János pápa megerősítette a Rómában fel
állított Keresztyén Egység Titkárságát. Egyik megfigyelő azt írja a 
II. Vatikáni Zsinat első ülésszakáról, hogy „mind több és több püspök 
látta meg az ökumenikus beszélgetés és kapcsolatok szükségességét és 
hamarosan az occumenicus szó a viták egyik kulcsszavává vált. Üjra és 
újra hangsúlyozták, hogy a beszámolók ökumenikus szellemet lehelje
nek.” (Lukas Vischer)

Csak örülhetünk annak, ha a keresztyén anyaszentegyháznak — 
amelyet hitben „egy”-nek vallunk —, Krisztusban való egysége az 
ökumenikus beszélgetések során egyre inkább láthatóvá is válik. Ezeket 
az ökumenikus párbeszédeket, eszmecseréket, találkozásokat a jövőben 
is elő kell segíteni és fenn kell tartani. Montreal, ahol a Hit- és Egyház- 
szervezet Konferencia tartotta ülését azt is megmutatta, hogy a gyümöl
csöző közeledés mellett is, még az Egyházak Világtanácsában is igen 
sok akadálya van annak, hogy az egyes felekezetek közötti tanításbeli 
közeledés nagyobb lépésekkel haladhasson előre. Ügy látszik ezt nem is 
szabad erőltetni, mert ez az erőltetés nem közelebb vinné egymáshoz a 
tagegyházakat, hanem eltávolítaná őket egymástól. A fontosabb az, 
amit az Üj-Delhiben alkotott alapokmány kimond, hogy az egyes ^tag- 
egyházak elszántan keresik más tagegyházakkal együtt a közös hiva
tást, azon a -közös hitalapon, ami szerint Jézus Krisztus az Ür, Isten. 
Üdvözítő, a Szentírás szerint Isten dicsőségére.” A  Szentháromság egy 
igaz Istenben való hit alaoján a közös hivatás keresése és megtalálása 
a döntő. Ezt a hivatást pedig nemcsak a tagegyházak és az Egyházak 
Világtanácsa javára kell elszántan keresni és megtalálni, hanem az 
egész emberiség javára. Az ökumenikus közeledésnek soha sem szabad 
önmagáért történnie, hanem mindig a világért, minthogy az egyház 
sem önmagáért van, hanem a világért.

Az Egyházak Világtanácsának vagy a Világtanács tagegyházainak 
Rómával való ökumenikus párbeszéde mindaddig nem lesz valóságos 
párbeszéd, amíg Róma úgy gondolja el, hogy a párbeszédben ő ül közé-
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pen és egyben fölötte a többi tagegyháznak, és így folyik a párbeszéd. 
Hogy Rómával valóságos párbeszéd kezdődjék, ahhoz az szükséges, 
hogy Róma magát a megosztott keresztyén egyház egyik tagjának te
kintse, a nem római egyházakat is úgy tekintse, mint Jézus Krisztus 
egyházait és ezen belül a nem római katolikus keresztyéneket is úgy 
lássa, mint akik ugyanabban az Űrban hisznek, mint a római katolikus 
hívők. E mellett szükséges volna, hogy határozott lépéseket tegyen a 
vegyesházasságok és a vallásszabadság kérdésében. Ezeken a pontokon 
tűnik ki, hogy még messze vagyunk a Rómával való igazi ökumenikus 
párbeszédtől. Ennek ellenére nyitottsággal és józan várakozással kell 
tekintenünk afelé, ami Rómában történhetik a II. Vatikáni Zsinat ide
jén.

Az ökumenikus párbeszédnek van egy sajátos területe is, ez pedig a 
„Nyugaton” és ,iKeleten” élő keresztyén egyházak párbeszéde. E tekin
tetűén nem is oiyan regen meg nagy Manyossagok mutatKOZtaK. Mind
két oldalon inkább „monológizálás” folyt, illetőleg inkább „kijelentések” 
hangzottak el. Feltétlenül mindkét oldal követett el hibát. Mi „Keleten” 
beleestünk abba a hibába, hogy egy-egy „Nyugaton” élő teológiai pro
fesszor, vagy püspök, vagy lapszerkesztő egyházunkkal, hazánkkal fog
lalkozó, vagy az egész emberiség nagy ügyeit érintő negatív megnyilat
kozását átvittük az egész „nyugati keresztyén”-ségre, vagy egyik-másik 
„nyugati egyház”-ra és közben elfeledkeztünk arról, hogy ezeknek a 
püspököknek, vagy professzoroknak, vagy lapszerkesztőknek a vélemé
nye nem fedte több „nyugati egyház” véleményét, vagy általában „a 
nyugati keresztyénség” —  benne egyszerű hivő keresztyének —, felfo
gását. Másrészt sokszor fájdalommal kellett megtapasztalnunk, hogy a 
„Keleten” élő keresztyénséget, benne a mi Magyarországi Evangélikus 
Egyházunkat is, „Nyugaton” igen gyakran „mitológizálják” . Azt mond
ták és írták rólunk nem egyszer, hogy nem vagyunk „hű keresztyének” , 
„nem vállaljuk Krisztus keresztjét”, „az evangéliumot összekeverjük az 
ideológiával” , „kitérünk a prófétai szolgálat elől” , „az evangélium köve
telményeit és a haladó társadalomelmélet posztulátumait félrevezető 
módon azonosítjuk”, „béke-munkánkkal az egyháztól idegen érdekeket 
szolgálunk ki” stb. Ugyanakkor azt is éreztük, hogy a Nyugaton élő egy
házak több képviselője nem mutatott mindig kellő megértést az új gaz
dasági, társadalmi és politikai rendben helyét és szolgálatát kereső 
egyházunkkal szemben. Az utóbbi időben több jel arra mutat, hogy en
nek a „mitológizáló”, hidegháború szolgálatában álló időszaknak vége 
felé közeledünk. Jó tapasztalataink voltak e tekintetben Üj-Delhiben, 
Helsinkiben és Rochesterben egyaránt. Igazi, testvéri párbeszéd ala
kult ki a Nyugaton és Keleten élő keresztyén egyházak képviselői kö
zött. Véleményünk szerint újra és újra keresnünk kell ezt a párbeszédet, 
azt feltétlenül fenn kell tartanunk minden elfogultságot, amennyire 
csak lehet, egymással szemben le kell vetkőzni és egymást testvérileg 
korrigálva kell megkeresnünk minden kérdésben az Isten által muta
tott utat és megoldásokat. Közben a Nyugaton élő keresztyéneknek nem 
szabad elfeledkezniök arról, hogy vannak és a jövőben is lesznek olyan 
különbözőségeink, amelyek egyfelől azokból a földrajzi és történelmi 
helyzetekből adódnak, amelyekben éltünk és élünk, másfelől abból a va
lóságból, hogy a lélek tud különböző kegyelmi ajándékokat adni a világ 
különböző részein élő keresztyének és egyházak számára. Éppen ezért 
mindenféle „uniformizálás” hibás volna.

A  másik vonal, ami az egyházi világszervezetek gyűlésein örvende
tesen előtérbe került, az egyházak nemzetközi felelősségének kiemelése. 
Mondhatnám ezt úgy is: a diakónia nemzetközi méretekben való gya
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korlásának szükségessége. Egyre többen és egyre erősebben hangsúlyoz
zák a különböző egyházi világgyűléseken, hogy az egyházaknak fárad
hatatlanul munkálkodniuk kell azoknak a nagy kérdéseknek a jó meg
oldásáért, amelyek a ma élő emberiség előtt vannak. Ilyen többek között 
az atomháború elkerülése, a nukleáris fegyverek megsemmisítése, a béke 
biztosítása, az általános és teljes leszerelés megvalósítása, a faji disz
krimináció megszüntetése és a föld különböző részein fennálló éhínség 
legyőzésése. Egyre jobban érzik az egyházak, hogy ezeket a kérdéseket 
nem nézhetik valami „semleges terület” -ről, vagy „páholy”-ból és az 
sem elég, ha nagyszerű nyilatkozatokat tesznek, hanem Istentől nyert 
erejüket kell belevetni a küzdelembe, hogy a feszültségek enyhüljenek, az 
atomháború réme megszűnjék és a népek békében élhessenek. A  Luthe
ránus Világszövetség Helsinkiben tartott IV. Nagygyűlése „köszöntötte 
az atomfegyverek levegőben,, világűrben, vízben történő kipróbálásának 
beszüntetésével kapcsolatos egyezmény aláírását” , amely a nagygyűlés 
szerint „feloldódást és reménységet” váltott ki. Ugyanakkor felhívta va
lamennyi tagegyházát hogy „gyülekezeteikben igyekezzenek olyan er
kölcsi és lelki magatartást ébreszteni, amely elősegíti a megbékülést, a 
nemzetközi barátságot és a testvéri emberiességet” . Ugyanakkor a nagy
gyűlés „elítélte és nyilvánvaló gonoszságnak minősítette” a faji megkü
lönböztetést, mint amely „a szerető Isten akaratával ellenkezik” . Kinyil
vánította a nagygyűlés azt is, hogy nem elég idevonatkozólag bűnt val
lani, vagy nyilatkozatot tenni, hanem „szavainkat határozott tetteknek 
kell követniük. Urunk példája szerint személyes áldozathozatallal kell 
megfizetnünk a díjat ahhoz, hogy hozzájárulhassunk a világnak az ilyen 
fajta embertelenségtől való megszabadulásához” . Mindenesetre feltűnő 
dolog, hogy az a Lutheránus Világszövetség, amely egyidőben meglehe
tősen konzervatívnak látszott, ilyen egyértelműen és ilyen határozottan 
lépett most fel az atomfegyverek megsemmisítéséért és a faji megkülön
böztetés ellen. Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának roehes- 
teri ülésén ez a hang és fellépés mégcsak erősödött. A  központi bizott
ság kinyilvánította, hogy az atomcsendegyezményt csak első lépésnek 
tekinti, amelyet követnie kell az általános és teljes leszerelésnek. El kell 
jutniok a népeknek „az együttéléstől az együttmunkálkodásig” . A  nyilat
kozat pedig azzal zárult, hogy „kiváltképpen az egyházaknak feladata az, 
hogy törekedjenek arra, hogy az emberek szívében támadt reménység 
a békére vonatkozólag ne szégyenüljön meg” . A  faji kérdésben a köz
ponti bizottság harcra szólítja fel az egyházakat és a hívőket. Tehát nem 
egyszerűen elítéli a faji megkülönböztetést, hanem tevékenységre hívja 
fel azokat, akik Krisztusban hisznek. Többek között így szól a nyilatko
zat: „A  faii megkülönböztetés elleni küzdelem intenzitása fokozódik az 
Egyesült Államokban, ahol most tanácskozunk, Dél-Afrikában és más 
kontinenseken és országokban. Férfiak, nők és gyermekek, keresztyének 
és nem keresztyének egyformán, nem gondolnak a személyes biztonsá
gukkal, bebörtönöztetnek, kockára teszik életüket is, a magányosság 
mély szenvedését vállalják magukra és elszenvedik a családi élettől való 
elszakadást, hagy bátorságot mutatnak a természetes félelmek közepette 
és tartózkodnak olyan megtorlástól, amely elnyomóik brutális eszközeit 
használja. Mindezeket teljes szívvel támogatjuk, imádkozunk azért, hogy 
legyen erejük, és hogy minél előbb érjék el céljukat. Hálát adunk Isten
nek pz=rt. hogy sok keresztyént hívott el, hogy osztozzanak a faji egyen
lőségért folyó harc vezetésében. Kérünk minden keresztyént és az egyhá
zakat, mint olyanokat, csatlakozzanak hozzájuk és támogassák őket.” 
Amikor az egyházak nemzetközi felelősségéről beszélünk, nem szabad 
elfeledkeznünk X X III. János pápa Pacom in terris kezdetű enciklikájá
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ról, amelyben egyértelműen állt ki a béke mellett és a népek közeledé
séért, továbbá zsinati megnyitó beszédjéről sem, amelyben kijelentette 
hogy „a zsinatnak nem az lesz a dolga, hogy ítéletet alkosson korunk 
tévedésein, hanem az, hogy a részvét orvosságát találja meg és konstruk
tív és segítő módon dolgozzék” a jelenlegi világhelyzetben.

örüljünk annak, hogy a keresztyén egyházak felelőssége ilyen nagy
mértékben megnövekedett az egész emberiség békéjéért és jólétéért. A  
mi magyarországi evangélikus egyházunk ezt a felelősséget legalább 
másfél évtized óta szünet nélkül hangsúlyozza. Aiki belelapoz a Lelki- 
pásztor és az Evangélikus Élet mintegy 10—15 évvel ezelőtt megjelent év
folyamaiba, az meggyőződhet arról, hogy amit a Lutheránus Világszö
vetség és az. Egyházak Világtanácsa ma a békéről, a népek egymáshoz 
való közeledéséről, a gazdaságilag elmaradott népek megsegítéséről mond, 
azt a mi Magyarországi Evangélikus Egyházunk vezetői és legjobbjai 
már akkor mondták. Milyen népszerűtlen volt ez, még nyolc-tíz évvel 
ezelőtt is! Milyen súlyos kritikával illették a nyugati egyházakban és az 
egyházi világszervezetekben is egyházunk vezetőit és sajtóorgánumait 
ezekért a nyilatkozatokért! Azzal vádolták őket, hogy az egyházat a „po
litika eszközévé” teszik. Idehaza is milyen népszerűtlen volt egyes egy
házi körökben minden ilyen nyilatkozat. És most, a legnagyobb egyházi 
világszervezetek és a pápa is ugyanezt mondja. A „bűnünk” csak az volt, 
hogy előbb mondtuk azt, amit mások később mondtak. A  fontos most 
azonban az, hogy mások is mondják. Azt is tudjuk, hogy ezekben a kér
désekben a nyilatkozatok ellenére a keresztyénségen belül is vannak 
még nézeteltérések. Azt is állítjuk, hogy nem mindenki ért egyet a Lu
theránus Világszövetség és az Egyházak Világtanácsa pozitív jellegű nyi
latkozataival. Sokfelé vannak még konzervatív és viszahúzó erők. Ezért 
az ezirányú tervszerű munkát sem az egyházi világszervezetek, sem mi ma
gunk nem hagyhatjuk abba. Tovább kell munkálkodnunk azért, hogy az 
egyházak lelkiismerete még érzékenyebbé váljék minden bűnnel szem
ben, amely az emberiség ellen irányul. Ebben a munkában szíwel-lélek- 
kel kell támogatnunk a Prágai Keresztyén Békekonferenciát, amely ed
dig is igen eredményes munkát végzett és nem kis része van abban, 
hogy az egyházi világszervezetek jelentősen léptek előre. Hisszük, hogy 
a Prágában rendezendő II. Keresztyén Béke-Világnagygyűlés bizonyí
tani fogja sok nyugati és keleti egyháznak felelősségét a béke nagy 
ügyéért.

A  harmadik vonal ami az egyházak világszervezeteiben újra és újra 
előtűnik, annak vizsgálata, hogy mi Krisztus egyházának feladata szerte 
a világon kialakuló modern társadalmakban. Óriási változások vannak 
világszerte. Gyarmati népek szabadulnak fel és kezdenek hozzá orszá
guk gazdasági, politikai és társadalmi átalakításához. „Keleten” a szo
cialista társadalom kiépítése folyik nagy lendülettel. Több nyugati, ipa
rilag fejlett országban is különböző természetű „modern társadalom” 
épül fel. Szerte a világon égető kérdése az egyháznak, milyen szolgála
tot kell véneznie a modern társadalomban. Egyre jobban az az álláspont 
kerül előtérbe a világ különböző helyein élő egyházakban, de az egyházi 
világszervezetekben is, hogy „az emberi együttélés modem formáit a 
keresztyéneknek is adottságnak kell elismerniük és igent kell arra mon
daniuk.” Az egyházaknak ténylegesen el kell ismerniük a megváltozott 
viszonyokat és nem lehet azokat valami „magasabb helyről” , amolyan 
„semleges” területről szemlélni és onnét bölcs tanácsokat adni a megvál
tozott körülmények között élő embereknek. Egyik előadó Rochesterben 
azt mondotta, hogy az egyházaknak „testileg kell bemennie azokba a 
megváltozott viszonyokba, amelyekben az emberek élnek."  Az egyház-
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nak el kell hagynia megszokott szilárd helyét, hogy elmenjen az embe
rekhez” . És amikor szerte a világon azt a kérdést teszik fel az egyházak 
önmaguknak, hogy mit kell csinálnunk a modern társadalomban, hogy 
Istentől rendelt szolgálatukat betölthessék, akkor arra a meggyőződésre 
jutnak — egyik rochesteri előadó szavával élve —, „hogy a tételeknek a 
templom ajtajára való kiszögezése ma már nem használ semmit”. Vagyis, 
nem elég a szó eszközével szolgálni, hanem a Krisztus követésének útját 
kell járnia, tehát az áldozatos, önmagára nem tekintő, másokat segítő 
szeretet útján. Ezt az utat egyik előadó ugyancsak Rochesterben az egy
ház eddig .járt útjával szemben „megfordított út”-naik mondta. Ezen a 
„megfordított út”-on van ereje és hitele az igehirdetésnek is.

Egyre jobban előkerül az egyházakban és az egyházi világszerveze
tekben az a gondolat is, hogy egy-egy nép és az egész emberiség nagy 
kérdéseinek megoldásában a keresztyéneknek együtt kell dolgozniuk a 
nemkeresztyénekkel. Egyik nyugati előadó Rochesterben ezt mondotta: 
„Azok a bajok, amelyeket le kell győzni, gyakran olyan méreteket érnek 
el, Krisztus szeretetéért olyan nyomást kell gyakorolni rájuk, hogy vi
szonylag közömbös, milyen szerepet játszanak megoldásuknál keresztyé
nek és nemkeresztyének. Gondolok az éhínségre a világban, a békét fe
nyegető veszélyekre stb... . E nyomasztó helyzetre való tekintettel sok
szor nem is ennek a kérdésnek a megválaszolásán fordul meg a dolog, 
„hogyan jutunk el az emberekhez a keresztyén igehirdetéssel”, hanem 
ezen „hogyan segíthetünk mi keresztyének és nemkeresztyének ezen a 
bajon.”

Magyarországi Evangélikus Egyházunkban úgy látjuk, hogy szocia
lizmust építő hazánkban valóban úgy kell jelen- lennie egyházunknak, 
hogy a Krisztus követésének az útján jár tehát azon a bizonyos „megfor
dított út”-on. Így is mondhatom, egyházunknak „diakóniai módon” kell 
jelen lennie a szocializmusban: szeretettel, szolgálva és segítve népün
ket a fejlődésben. Ez természetesen nem jelenti az Isten törvényének és 
evangéliumának, illetőleg azok hirdetésének csorbítását, csupán az azok
ból fakadó keresztyén új élet megélésének hangsúlyozását. Azt is vall
juk, hogy bár hazánkban sok embertől világnézeti különbség választ el 
bennünket, ez nem szabad, hogy megakadályozzon bennünket abban, 
hogy összefogjunk velük népünk javát szolgáló célok megvalósítása ér
dekében. Egyáhzunknak megvan a lehetősége arra, hogy maga válassza 
meg azokat a területeket, ahol együtt tud munkálkodni a más világné
zetű emberekkel.

III.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk 
szolgálatának alapjai

Igen sokszor elmondottuk már, de fáradhatatlanul újra mondjuk: 
Magyarországi Evangélikus Egyházunkban minden szolgálatunk alapja, 
forrása és mértéke a teljes Szentírás és a Szentírásra épülő Hitvallási 
Irataink. Mindezt úgyis mondhatom, hogy Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk hitvallásos alapon áll. Amikor azokra a kérdésekre keresünk 
újra és újra feleletet: mi az egyház, mi az egyház szolgálata, hogyan 
kell az egyházban szolgálni, mindig a teljes Szentíráshoz és Hitvallási 2
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• Iratainkhoz nyúlunk. Ez számunkra nemcsak formai kérdés, hanem az 
alapállásunkat határozza meg. Nem véletlen, hogy az utolsó másfél évti
zedben éppen az az egyházvezetőség, amelyet Nyugaton egyes körök nem
egyszer azzal vádoltak, hogy „nem elég hitvallásos”, fordíttatta le mo
dern mai nyelvre a Szentírást, adja ki folyamatosan magyar nyelven 
Hitvallási Iratainkat, adott ki olyan Énekeskönyvet, amelyből kivette a 
liberális és racionalista teológiát tükröző énekeket, jelentette meg az 
Agendát és adott Evangélikus Áhítatos könyvet a hívek kezébe.

Ugyanakkor valljuk azt is, hogy a modem társadalomban élő egy
ház szolgálata közben számtalan olyan problémával találja magát szem
ben, amelyekre sem a Szentírásban, sem a Hitvallási Iratainkban nem. 
találunk iín. „tételes útmutatás” -t. Több olyan kérdésre kell ma a Ma
gyarországi Evangélikus Egyháznak válaszolnia, amely kérdésekkel sem 
az apostolok, sem az első gyülekezetek, sem Luther, sem a hitvallások 
szerkesztői nem találkoztak. Ezekre a kérdésekre felelnünk kell és nem 
lehet elintézni azokat azzal, hogy sem a Szentírásban, sem a Hitvallási 
Iratokban nincs rá pontos felelet. Vannak tehát problémák, amelyekre 
in nomine Dei, tehát Isten nevében, nem válaszolhatunk. Ellenben 
coram Dei, tehát Isten előtt, válaszolhatunk. Számtalan kérdésre, amely- 
lyel a politikai és gazdasági életben találkozunk coram Deo kell vála
szolnunk. Sokszor kell használnunk Luther által nem egyszer emlege
tett „józan eszünket” , de soha sem felejthetjük el ilyen esetben sem, 
hogy a józan eszünket sem használhatjuk a hit körén kívül, sőt éppen a 
hit döntésének az Isten színe előtt használt józan észen keresztül kell 
több esetben megnyilvánulnia. Isten Szentlelke hatalmas arra, hogy 
ilyen döntéseinknél ne hagyjon bennünket magunkra.

Éppen a Szentírás és Hitvallási Irataink indítására valljuk, hogy az 
egyház szüntelen reformációra szorul és ha ez a szüntelen reformáció 
benne végbe nem megy, akkor már nem is egyház. Minden félreértés 
elkerülése végett hangsúlyozzuk azt, hogy mi nem azért emlegetjük az 
egyház új úton járását a szocializmusban, mintha ennek szükségét külső 
hatalmak és körülmények kényszerítenék ránk valami egyháztól idegen 
cél érdekében, hanem az egyház lényegéből fakadóan kívánunk munkál
kodni a Szentlélek eszközeiként egyházunk új úton járásáért. Mindenki
nek tudomásul kell vennie magyarországi evangélikus egyházunkban, 
hogy puszta tradiciónalizmusból az egyház nem élhet meg, bármilyen sok 
érték van egyházunk múltjában. De nem élhetünk meg a múltban meg
fogalmazott tételekből és azokból a feleletekből, amelyeket őseink ad
tak azokra a kérdésekre, amelyek az ö idejükben kívántak válaszokat. 
Mielőttünk más kérdések vannak és nekünk a mi kérdéseinkre kell fe
leletet adnunk. Nem leszünk azáltal hűtelenek az egyház Urához és el
hívásunkhoz, ha m i nem az egyház tegnapi helyzetéhez igazodunk és 
egyes kérdésekre nem olyan feleletet adunk, amelyeket a múltban fo
galmaztak. Sőt az élő Krisztushoz akkor leszünk hűek, ha nem judaista 
módon ismételgetünk régi tételeket, hanem engedjük, hogy az evangé
lium friss mondanivalóján keresztül maga Krisztus válaszolja meg kér
déseinket.

Itt kell ellentmondanunk minden olyan véleménynek, amely azt 
tartja, hogy mi az evangéliumot ötvözzük azzal az ideológiával, amely
nek alapján magyar népünk építi társadalmi, gazdasági és politikai éle
tét. Nem igaz az, hogy „az evangélium posztulátumait azonosítjuk a 
haladó társadalomelmélet követelményeivel”. Ettől megóv bennünket 
egyfelől az, hogy ennek az ideológiának a képviselői maguk sem enged
nek meg semmiféle összekeverést, de megóv bennünket az is, hogy mi
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magunk is hűek akarunk maradni az elegyítetlen evangéliumhoz. Ez a 
különbségtevés nem akadályoz meg bennünket abban, hogy népünk éle
tében, mint fentebb is mondottuk, diakóniai módon legyünk jelen és a 
szeretet cselekedeteit cselekedjük hazánk földjén, népünk között. Detre 
László Pest megyei esperesünk esperesi jelentésében többek között ezt 
írta: „Egyházunk feladatát mindeddig szabadon végezhette anélkül, hogy 
valaki is igényelte volna tőle, hogy ne az evangéliumot hirdesse. Temp
lomaink és bennük szószékeink a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel 
helyei, ahol tisztán és igazán hirdethetjük az evangéliumot minden hívő
nek üdvösségére . . .  Jézus Krisztus evangéliuma nem függvénye semmi
féle gazdasági és társadalmi rendszernek, nincs is hozzákötve, sőt sza
badsága van rá, hogy minden társadalmi rendben élve, a jót jónak, a 
rosszat rossznak minősítse, a jót bátran hirdesse és kövesse, amit pedig 
rossznak ítél, attól magát elkülönítse” . De hangsúlyos az is, amit Korén 
Emil esperes mond jelentésében: „Meddő minden szertartás, ál
dozat és kegyesség mindaddig, amíg nem transzformálódik a szeretet 
aktuális cselekedetévé. Ez anyit jelent, hogy a levegőbe száll minden 
igehirdetés, ami nem irányít rá, nem bátorít fel és nem erősít meg a 
szeretet időszerű tettére."

Felvetődhetik a kérdés, hogy a szocializmus építésének jelenlegi 
szakaszában, amelyben népünk ma él, nem szükséges-e bizonyos változ
tatást eszközölni magyarországi evangélikus egyházunk szolgálatának irá
nyán, módján és tartalmán. Itt-ott emlegetik, hogy a politikai, gazdasági 
és társadalmi életben bizonyos „liberalizálódás” , illetőleg „polgáriaso- 
dás” van és egyesek ugyanezt szeretnék látni egyházunk életében is.

Idevonatkozólag néhány megjegyzést kell tennem. Az első és leg
döntőbb az, hogy magyarországi evangélikus egyházunk szolgálatának 
irányát, tartalmát és módját első renden nem a külső körülmények ha
tározzák meg, hanem a maga belső törvényei; Az egyház szolgálatának 
iránya, tartalma és módja mindenek előtt a Szentírásban, továbbá a Hit- 
vallási Iratokban van előttünk. Minekünk minden időben ezeken kell tá
jékozódnunk. Amikor változást kell végrehajtanunk, azért kell azt ten
nünk, mert a Szentíráshoz és a Hitvallási Iratainkhoz kell alkalmazkod
nunk, A  Szentírás és Hitvallási Irataink alapján arravonatkozólag, hogy 
mi az egyház, mi az egyház szolgálata, mik az egyház szolgálatának esz
közei ugyanazt valljuk, mint több évvel ezelőtt, vagy akár a közelmúlt
ban. Telhát erről az oldalról nézve, jelenlegi körülményeink között nincs 
mit változtatnunk, legfeljebb utalnunk kell arra, hogy a semper refor- 
mari elvét soha sem téveszthetjük szem elől.

Ugyanakkor valljuk azt is, hogy az egyház kötelezve van éppen lé
nyegéből fakadóan arra, hogy ne járjon csukott szemmel a világban, 
hanem nézzen abban nyitott szemmel körül és igyekezzék arra, hogy 
szolgálatát a megadott körülmények között jól töltse be, ne a maga ja
vára, hanem a világ javára. E tekintetben igenis szükséges ma is jól 
körülnéznünk hazánk területén. Ha jól körülnézünk, azt látjuk, hogy 
Mag ,ar Népköztársaságunkban nincs szó sem „liberalizálódás”-ról, sem 
„polgáriasodás”-ról. Ellenben arról van szó, hogy kormányunk a múlt
ban több területen elkövetett hiba becsületes felszámolásával az eddi
ginél is magasabb szinten építi tovább a szocializmust. A  hibák kija
vításának folyamata nesn „liberalizálódás” és nem „polgáriasodás”, ha
nem a szocializmus jól átgondolt erősítése. Az egyház számára ez azt 
jel nti, hogy változatlanul a szocializmusban éspedig egy megerősödött 
szocializmusban fog élni. Tehát e tekintetben sincs semmi olyan változás, 
ami egyházunkat a vezetés irányát és tartalmát illetően változtatásra 
kényszerítené.
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Egyházkerületünk életében az elmúlt öt esztendő elvi, személyi és 
gyakorlati döntéseit ma is vállaljuk. Ma is meg vagyunk győződve, hogy 
ott és akkor mind elvi, mind gyakorlati vonatkozásokban úgy kellett 
dönteni, ahogy döntöttünk. Mivel igen sok kérdést az elmúlt esztendő
ben megoldottunk, természetesen az előttünk levő időben ezt tekintetbe 
vesszük. Szívesen dolgozunk együtt mindazokkal, akik egyházunk szol
gálatának eddigi útján velünk tovább akarnak haladni. Tehát szélesít
jük a munkatársi gárdát. Ugyanakkor a visszahúzó, a politikai reakció 
szolgálatába álló személyekkel szemben változatlanul az eddigi állás
pontot képviseljük, mivel a reakció egyházunk szolgálatát nehezíti, né
pünk életét megrontja, ezért küzdünk ellene.

IV.

Az elmúlt két esztendő munkájának főbb vonásai

Püspöki jelentésemet nyomon fogják követni azok a részletes jelen
tések, amelyeket a gyülekezetek életéről, az istentiszteletekről, a biblia
órákról, a hitoktatásról, a konfirmációról, az áldozatkészségről, a szere
tetszolgálatról, a kántori szolgálatról, a lelkész! munkaközösségek életé
ről, az épületek karbantartásáról, a különböző segélyezésekről munka
társaim terjesztenek elő. Éppen ezért ezek részletes ismertetésétől a ma
gam részéről eltekintek. Mégis, néhány dolgot a jelentésekből előre ki
emelek:

1. Gyülekezeteinkben zavartalanul végezhettük az igeszolgálatot. 
Valóban senki nem szólt abba belei hogy lelkészeink mit és hogyan pré
dikáljanak. Törvényeink szerint a püspök kötelessége, hogy őrködjék az 
igehirdetések tisztasága felett. Meg kell állapítanom, hogy lelkészeink 
túlnyomó része igyekszik igehirdető szolgálatát hűségesen elvégezni. 
Nem mindenkinek adatott egyforma tálentum, de a legtöbben igyekez
tek becsületesen gazdálkodni a rájuk bízott talentummal. Mégis két pon
ton voltak hiányoságok. Az egyik az, hogy több lelkészünk változatlanul 
„a tegnap nyelvén” prédikálja, a mában élő embereknek az evangéliu
mot. A  másik az, hogy néhány igehirdető nincs tekintettel a megválto
zott viszonyokra és a mai problémákra és a tegnap problémáit akarja 
továbbadni a mai embereknek, akik pedig mai kérdésekre, mai feleletet 
akarnak hallani. Ahhoz, hogy a mai embereknek valóságos feleletet tud
junk adni, ahhoz az szükséges, hogy ismerjük el és fogadjuk el a körü
löttünk levő világot a maga tényleges mivoltában és a benne élő em
bereket is a maguk tényleges mivoltában, és úgy prédikáljuk nekik az 
evangéliumot.

Az istentiszteletek látogatottságával kapcsolatban országos vonatko
zásban némi csökkenés mutatkozik. Több gyülekezetünkben nincs csök
kenés, sőt egyes gyülekezetekből növekedést jelentenek a lelkészek, de 
vannak olyan területek, ahol a csökkenés nyilvánvaló. Elsősorban Békés 
megyére vonatkozik ez. Itt azonban nem egyszerűen szekularizációról 
van szó, hanem a nagy elvándorlásokról a tanyarendszer lassú átalaku
lásával kapcsolatban. Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy az a sze- 
kularizációs olyan folyamat, amely az egész világon végbemegy, a mi 
Magyarországi Evangélikus Egyházunkat is érinti. Ezzel józanul számol
nunk kell. Csak példaképpen említem meg, hogy hivatalos finn egyházi
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jelentés szerint, abban a Finnországban, amelyet pedig nálunk nagyon 
„vallásosnak” ismernek, az istentiszteleten résztvevők száma mindössze 
4 százaléka a gyülekezet tagjainak. Ehhez képest még nem hangzik 
vészesen, amikor Kráhling Dániel, Tolna—baranyai esperes azt jelenti, 
hogy egyházmegyéjében bizonyos csökkenést mutat a statisztika, mert 
egyházmegyei vonatkozásban 20 százalékról 18 százalékra esett az isten
tiszteleteket látogatók száma.” Figyelemreméltó megjegyzést tesz a sze
kularizációval kapcsolatban Barijai Lajos Csongrád—szolnoki esperes: 
„Tisztában kell lennünk azzal, hogy a csökkenő lélekszámok nem a tra
díciók megerősítését, valami meglepő változást, sem pedig valamiféle 
lelki csodát igényelnek, hanem kizárólag igehirdetésünk megújulását. 
Krisztus a »viva  vox evangelii«-ben §zól hozzánk. Kégi, halott prédiká
ció formákban nem jön és nem találkozhatik vele a gyülekezet.”

Több esperesünk arról tesz jelentést, hogy „megható az a nagy erő
feszítés, amivel a lelkészeink a szórványban szolgálnak.” Többen igen 
nagy utakat tesznek meg gyalog, kerékpáron, motorkerékpáron, autóbu
szokon és vonaton. Az elmúlt hosszú tél zordsága több szórváiiylelké- 
szünket nagyon igénybe vette. Magam részéről szeretettel gondolok min
den szórványlelkészünkre, együtt érzek velük és amit tudok meg fogok 
tenni a jövőben is érdekükben. Annyi bizonyos, hogy több szórványlel
készünket a jövőben könnyebb helyre kell helyeznünk és helyüket át 
kell adniuk a fiatalabbaknak. Az elmúlt években több ilyen szórvány
lelkészt hoztunk fel Budapestre, vagy juttattunk más szórványnélküli 
helyekre.

örvendetes jelenség, hogy az úrvacsorázók számában az utolsó pár 
esztendőben alig van ingadozás. Egyházkerületünkben évente 100 ezer 
körül mozog az úrvacsorázók száma. Több lelkész arról tesz jelentést, 
hogy a gyülekezete egyre inkább az úrvacsorái asztal körül kristályoso
dik, ki. Ez jó irányú fejlődés, amitől nem kell félni.

Az iskolai hitoktatásra az elmúlt két esztendőben évente átlag 5 
ezer gyermek iratkozott be egyházkerületünkben.

A konfirmációra a konfirmandus korban levő gyermekek 84 száza
léka iratkozott be országos átlagban. Több gyülekezetünkben valamennyi 
konfirmandus korban levő gyermek jelentkezett a konfirmációra, más 
gyülekezetben 84 százalék alatt van a jelentkezők száma. Az elmúlt 
években átlag 2600 gyermeket konfirmáltunk meg.

A  gyülekezetek áldozatkészségéről csak Isten iránti hálaadással be
szélhetek. A  legtöbb gyülekezetekből azt jelentik a lelkészek, hogy nem 
csökkent az áldozatkészség, több helyről pedig annak növedeéséről szá
molnak be. Ez a növekedés több helyen kitűnik az egyházfenntartói já
rulék fizetésénél és az offertóriumok összegénél is.

Gyülkezeteink igen sokat áldoznak o templomok és a lelkészlakások 
karbantartására. Több egyházmegyénkből azt jelentik az esperesek, hogy 
„alig van néhány gyülekezetünk, amelyben jelentős tatarozási munka 
ne lett volna.” Az elmúlt két esztendőben kerekszámban 3 300 000 forin
tot költöttek gyülekezeteink renoválási munkára. Ebből az összegből nem 
egészen 800 ezer forint volt külföldi segély, 2 millió 200 ezer pedig a 
gyülekezetek hozzájárulása volt, a fennmaradó különbséget a Gyüleke
zeti Segély és az Egyházkerület folyósította. Ezen a helyen kell megkö
szönöm Népköztársaságunk kormányának Deák téri templomunk reno
válására juttatott 3 millió forint segélyét.

Igen szép munkát végzett egyházkerületünkben a Gyülkezeti Segély
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is, amelynek az a feladata, hogy összegyűjtse a gyülekezetek áldozatát 
olyan templomok és paplakok renoválására, melyek megjavításához egy- 
egy gyülekezet saját ereje nem elégséges. Országos átlagban a Gyüleke
zeti Segély évente 300 ezer forint összeget szokott összegyűjteni. Az el
múlt években egyházkerületünkben évenként 140 ezer forint körüli ösz- 
szeg jött be. Ez nagyon jelentős összeg. Sok gyülekezetünk hálás a Gyü
lekezeti Segély munkájáért.

Egyházkerületünkben gyülekezetenként folyt a diakóniai munka. 
Ezen kívül hat szeretetintézményben 150 idős testvérünket gondozzuk. 
A  szeretetiritézmények mögött egy-egy egyházmegye gyülekezetei állnak 
segítségükkel.

Bár a Központi Alap egyetemes szolgálatunk, mégis egyházkerületi 
vonatkozásban is megemlítem, hogy segítettünk rendszeresen azokon a 
lelkészeken, akik gyülekezetüktől, jórészt azok szórványjellege miatt, 
nem kaphatták meg azt a fizetést, amit országos átlagként megállapí
tottunk. A  Központi Alapban részesült lelkészeinktől igen sok hálás 
megnyilatkozást hallottunk. A  Központi Alapot is gyülekezeteink áldo
zatkészségéből tartjuk fenn.

Igen jelentős munkát végzett 8 egyházmegyénkben a Lelkészi Mun
kaközösség. Ez a munkánk egyre tervszerűbben folyik. Az egyházme
gyei lelkészi munkaközösségek lelkészeink továbbképzésének célját és 
a fraternitás megerősítését szolgálják. Átlagban évente mindegyik mun
kaközösség 8—10 alkalommal jött össze.

Jó munkát végzett a fóti Kántorképző Intézetünk is. Egyre több 
olyan kántorunk szolgál országszerte a templomokban, az orgonapado
kon, akik a fóti Kántorképző Intézetből kerültek ki. Erre a munkára 
nagy szükség van, mert a gyülekezeteink igénylik a kántorok szolgála
tát és amúgy is hozzátartozik az egyházi jó rendhez a jó kántori szol
gálat.

Egyházkerületünk is hálás a Teológiai Akadémia szolgálatáért, az 
Egyetemes Egyházi Iroda, a Sajtóosztály munkájáért, a Lelkipásztor és 
Evangélikus Élet című egyházi lapjaink szolgálatáért. A  Teológus Ott
hont kerületünk gyülekezetei is támogatták, szükséges azonban, hogy a 
jövőben ezt rendszeresebben és áldozatosabban tegyék.

V.

Egyházunk és államunk viszonya

Ez év decemberében lesz 15 éve, hogy egyházunk és államunk meg
kötötte az Egyezményt. Ez az Egyezmény az elmúlt másfél évtizedben 
jó szolgálatot tett és jó egyensúlyban tartotta államunk és egyházunk 
viszonyát. Annakidején többen voltak egyházunkban, akik ellenezték 
ennek az egyezménynek a megírását, de az elmúlt idő azokat igazolta, 
akik akarták ezt az egyezményt és munkálkodtak érte. Egyházunk és 
államunk kapcsolata az egyezmény szellemében jó és őszinte. Államunk 
az Egyezményben biztosított rendes államsegélyen kívül évek óta rend
kívüli államsegélyt is biztosít egyházunknak. Ezen felül anyagi támo
gatást ad templomok renoválásához. Így jutott segélyhez Deák téri 
templomunk is. Nagy segítségünkre van államunk külföldi utazásaink
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megszervezésénél is. Lehetővé teszi, hogy havonta egyszer igehirdetést 
végezzünk a Rádióban. Egyházunk hitbeli meggyőződésének fenntartása 
mellett szívesen segíti államunkat olyan társadalmi kérdések megoldá
sában, amelyek népünk javát szolgálják. Hálával gondolunk az Állami 
Egyházügyi Hivatalra, Prantner József elnök úrra és munkatársaira.

VI.

Néhány probléma az esperesi jelentések tükrében

Az egyházmegyei közgyűlések elé espereseink részletes jelentést tet
tek egyházmegyéjük gyülekezeteinek életéről. A  legtöbb esperes minden 
gyülekezetről külön-külön tett jelentést a közgyűlésnek. Ezekben az es
peresi jelentésekben néhány probléma visszatér. Ügy látszik, egyik gyü
lekezetünknek az a magatartása, hogy nem vetette magát alá a törvé
nyes püspöki rendelkezésnek egy lelkészküldés 'kapcsán, sokfelé ezzel a 
gyülekezettel szemben kritikát váltott ki. Többfelé úgy látták a lelké
szek és gyülekezetek, hogy minden gyülekezetnek bele kell illeszkednie a 
Magyarországi Evangélikus Egyház egészébe és egyik gyülekezet sem 
igényelhet magának a gyülekezeti autonómia helytelen emlegetése köz
ben olyan jogokat, amelyekkel nehezíti az egész egyház szolgálatát. Idé
zek néhány esperesünk jelentéséből. Korén Emil esperes mondja: „Meg
győződésem, hogy az evangélikus egyház bármely közigazgatási szerve, 
gyülekezete, csoportja, vagy közössége, csak akkor jár helyes és igaz 
úton, ha az egyház egészének útját járja.” Krdhling Dániel esperes je
lentéséből: „Néhány gyülekezetünk nagyon kihangsúlyozza a maga kü
lön életét. Kerítésen belül akarja élni a maga életét és nem kér részt a 
közegyházi dolgokból, problémákból. Nem szabad a gyülekezet helyi prob
lémáit csak lokálisan szemlélni. Csak közegyházi összefüggésekben sza
bad látnunk gyülekezetünket, de ugyanígy csak az országos egyház éle
tével egybehangoltan végezhetjük munkánkat helyileg is. Egy test va
gyunk. Túl kell látnunk a magunk kerítésén és az országos egyház mo- 
telljeként kell élnünk a magunk helyén.” Lágler Béla esperes jelentésé
ből: „Egyes gyülekezetek önző módon hangzotatják, hogy ^minden jog
nak forrása náluk van«, a gyülekezet. Pl. lelkészválasztásoknál nem tud
nak már távlatokban látni. Nem gondolnak arra, hogy lelkészük nem
csak a gyülekezet lelkipásztora lesz, hanem az egész egyház lelkésze és 
ehhez nemcsak egy gyülekezet döntése kell, hanem a magasabb látókör
rel bíróké is.” Mekis Ádám: „A z  a gyülekezet, amely anyagilag elszige
telődik, csakhamar lelkileg is elszigetelődik.”

Meggyőződésem szerint espereseink és egyházmegyei közgyűléseink 
helyesen foglaltak állást akkor, amikor mindenfelé egyértelműen hang
súlyozták, hogy a gyülekezetek a Magyarországi Evangélikus Egyház 
szerves részei és a gyülekezeti autonómia helytelen értelmezését nem le
het gyakorolni az egész egyház kárára. Tény az, hogy egészen elvétve, 
egy-két gyülekezet bálványosítja az autonómia elvét. Nem vitás, hogy 
törvényeink szerint „minden jognak forrása a gyülekezet” , de ez nem 
jelenti azt, hogy minden egyes gyülekezet magát gondolja az egész ma
gyarországi evangélikus egyháznak. Az egyházvezetőség a jól értelme
zett autonómia elvét természetesen tiszteletben tartja, de bálványosítani 
nem engedi. Azt se felejtsük el, hogy egyháztörténelmünk során az auto
nómia mindig a haladó erők és nem a visszahúzó erők szolgálatában
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állott. Sokszor a visszahúzó erőkkel szemben kellett azt érvényesíteni. 
Napjainkban itt-ott ennek fordítottja történik. A  visszahúzó erők akar
ják a maguk szolgálatába állítani az autonómia elvét és sokszor az auto
nómia elvét hangsúlyozva néhány konzervatív, a mai problémákat nem 
értő ember takarózik bele az autonómia köntösébe. Az egyházvezetőség 
ezen a vonalon is fenn fogja tartani a törvényességet olyan formában 
is, hogy élni kíván törvényben biztosított jogával lelkészküldések kap
csán is, ott, ahol a gyülekezetek elveszítik lelkészmeghívó jogukat.

Néhány helyen felvetődött általánosságban is a törvényesség kér
dése. Ismételten hangsúlyozom, hogy az egyházvezetőség a törvényesség 
álláspontján van. Sajnos, régi és új törvényeink nincsenek mindig tel
jesen összhangban és ezért feltétlenül szükséges az új zsinat összehívása, 
amely a régi és új törvényeket összehangolja és több új törvényt is 
alkot. Addig is azonban a törvényességet nemcsak az egyházvezetőség
nek kell megtartania, hanem a gyülekezeteknek és a lelkészeknek is. A  
törvényességhez hozzátartozik a püspöki rendelkezések megtartása és 
végrehajtása. Például az Agenda bevezetésével kapcsolatban a püspö
köknek törvényben biztosított rendelkezése után egyes részeiről a gyü- 
lekezetek, vagy a lelkészek vitatkozzanak. A  rendelkezéseket végre kell 
hajtani

Több gyülekezetünkben problémát jelentett az elmúlt években az, 
hogy mi Kent jog]a helyet megtalálni a gyülekezet, az új termelőszövet
kezeti faluban. A  gyülekezetek részéről többfelé bizonyos aggodalom 
mutatkozott ebben a tekintetben. A  gyülekezeti lelkészek és esperesek 
jelentéseiből az tűnik ki, hogy egyre több faluban és gyülekezetben ol
dódtak meg éspedig igen jó irányba ezek a kérdések. Lágler Béla espe
res többek között ezt írja: „Még a legnehezebb probléma, a mezőgazda
ság nagyüzemesítése is, ez alatt a két esztendő alatt igen sokat fejlődött. 
Akik ezelőtt még két évvel is féltek tőle, rájöttek, hogy az az Isten, Aki 
áldást adott a kisparcellákra, áldást tudott adni a nagyüzemi gazdál
kodásra is. Földmíves népünk jól él. Örömmel látom egyházlátogatásaim 
során, hogy felügyelőink, gondnokaink, presbitereink jól megállják he
lyüket és nem egy helyen a termelőszövetkezetben vezető állásokban 
vannak.” Maróti János acsai lelkész pedig ezt jelenti: „A  gyülekezetben 
megszűnt az aggodalom a jövőtől való félelem, amely az új termelési 
módszer, a szövetkezeti gazdálkodás bevezetésével eluralkodott a lelke
ken. Egyre szaporodnak azok, akik tudják, hogy a kezdeti nehézségek 
elmúltával kevesebb lesz a nehézség és simább az út. Ez a reménység 
termékenyítőleg hatott gyülekezeti tagjaink munkakedvére is. Egyre 
nagyobb fegyelemmel folyt a munka határunkban. Emelkedett az isten
tiszteletre járók száma.” Sikter András Bács-kiskuni esperes ezt mondja 
jelentésében: ,,Népünk ma már a szocialista társadalmi és gazdasági 
rendszerben él. Az elindulás nem volt könnyű és zökkenőmentes, de ma 
már községeink feltűnő fejlődése, épülő iskoláink, családi házak, új 
utak, vízvezetékek, megművelt, földjeink, szőlőink, gyümölcsöseink, új 
telepítéseink mind arról beszélnek, hogy népünk megtalálta helyét a szo
cializmusban. Lelkipásztori szolgálatunkban népünket arra neveljük, 
hogy hazáját szeresse, munkáját becsületesen és szorgalmasan végezze.”

A  jelek azt mutatják, hogy gyülekezeteink egyre jobban megtalál
ják helyüket az új gazdasági rendben és ahol még nehézségek vannak,. 
minden remény megvan arra, hogy ott is megerősödnek és előbbre jut
nak. Ebben kell segíteniük lelkészeinknek.

Jelentésemben örömmel emlékezem meg arról, hogy elsősorban a 
református egyházhoz való viszonyunk és vele való kapcsolatunk jó és
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testvéri. De elmondhatom ezt az ortodox, a baptista, a metodista és az 
unitárius egyházhoz való viszonyunkról is. Az Ökumenikus Tanácson 
belül jó együttműködés folyik és sok áldása van ennek a közös mun
kának. Ennek további elmélyítéséért a magam helyén szívesen dolgo
zom.

Jelentésem végére érve hálásan megköszönöm elsősorban dr. Vető 
Lajos püspöktársamnak sok segítségét, szeretetét és támogatását. A  két 
kerület és annak vezetői jól együttdolgoznak és ebből a testvéri jó 
együttműködésből már sok áldás származott. Köszönöm az esperesek 
munkáját. Köszönöm közvetlen munkatársaimnak, Korén Emil espe
resnek, Benczúr László püspöki titkárnak, Turcsányi Károly kerü
leti lelkésznek, Friedrich Lajosné munkatársamnak, dr. Gyimesy Károly 
nyugdíjas lelkésznek és Negyedi Andrásné hivatalsegédnek hűséges mun
káját.

Az Újszövetség tanulmányozásához 
az igeolvasás és igehirdetés 
munkájához ajánljuk 
alábbi kiadványunkat

K á ld y  Z o ltán

B E V E Z E T É S  
AZ Ú J S Z Ö V E T S É G B E

Ára vászonkötésben: 30,— Ft 
Kapható a sajtóosztályon:
Budapest, VIII., Puskin utca 12.
Telefon: 142—074.
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A  F I N N O R S Z Á G I  
E V A N G É L I K U S  E G Y H Á Z

Magyarországi evangélikus egyházunkat és a finnországi evangéli
kus egyházat hagyományos kapcsolatok kötik össze. Ebben a m agyar- 
finn rokonságnak is szerepe van. Isten az első hitágazat alapján is ösz- 
szekapcsolta a két népet: közös, rokoni gyökérből eredeztette. Ennek je
lei ma is tapasztalhatók a nyelvrokonság bizonyítékaiból. De Isten külö
nösen is egybefűzte a két egyházat a második és harmadik hitágazat szá
laival: a közös hit, az evangélikus egyházhoz tartozás révén.

AZ EVANGÉLIKUS VILÁGSZÖVETSÉG Helsinkiben tartott nagy
gyűlése újra ráterelte figyelmünket a finnországi evangélikus egyházra. 
Az alábbiakban összefoglaló tájékoztatás következik a finnországi evan
gélikus egyházról. Természetesen csak vázlatosan és nagy vonalakban 
lehet szó a finn egyházi helyzet bemutatásáról, mert különben, könyvet 
lehetne írni e tárgyról.

T Ö R T É N E L M I  Á T T E K I N T É S

FINNORSZÁG M AI TERÜLETE már a Krisztus utáni első száza
dokban is véres összecsapások területe volt. A  finn törzsek az egyház
történelem első századaiban dél felől közelítették meg a mai Finnor
szág területét, amelynek lakossága igen gyér volt. Lapp nomád törzsek 
voltak az őslakók, akiket a finnek észak felé szorítottak ki. A  mai Finn
ország déli területein telepedtek le a finn törzsek, amelyek részben már 
földmíveléshez is értettek, fő foglalkozásuk azonban a halászat, vadá
szat volt.

A  középkori kereszteshadjáratok idején, és később is, svéd parasz
tok telepedtek le Finnország nyugati és déli partjain. Az idők folyamán, 
de különösen a svéd uralom korszakában a svédek nyelvét és kultúrá
ját vette át sok finn család. Ezekhez a svéd műveltségűekhez később 
újabb svéd bevándorlók csatlakoztak. A  német és baltikumi bevándorlók 
is a svéd kultúrát és nyelvet vették át, így alakult ki Finnország terü
letén svéd nyelvű és műveltségű kisebbség amely a mai napig is meg
található Finnországban.

A  LEGÚJABB ÁSATÁSOK alapján a kutatók megállapították, hogy 
már az 1000-ik év előtt is terjedt a keresztyénség Finnország területén. 
Kereskedők és misszionáriusok révén elsősorban Dél-Finnországban is
merkedtek meg a keresztyénséggel. Kezdetben a keresztyén és a pogány 
elemek keveredtek, s úgynevezett „barbár-keresztyénség” alakult ki.

A  nyugati keresztyénséggel egyidejűleg jelentkezett a keleti egyház 
hatása is. Novgorodnak, a hatalmas kereskedővárosnak, és az Ilmen-tó 
vidékén kialakult missziói központnak a hatása kisugárzott Finnország
ba is, különösen a keleti részeken, Karéliában honosodott meg az orto
dox egyház. Számos nyelvtörténeti emlék tanúskodik erről a korai orto
dox hatásról, a finn nyelv sok fontos egyházi kifejezése tükrözi a szláv 
eredetet, mint pl. a kereszt, a biblia, a lelkész stb.

A  NYUGATI EGYHÁZ nemcsak a misszió segítségével, hanem ke
reszteshadjáratok szervezésével is hozzáfogott a finnek megtérítéséhez.
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1153-ban jelent meg Svédországban Breakspear Miklós, pápai küldött, 
kardinális, a későbbi IV. Hadrián pápa, hogy Róma érdekeinek megfe
lelően rendezze az egyházi helyzetet. Rávette Erik svéd királyt, hogy 
Henrik uppsalai püspökkel induljon kereszteshadjáratra a finnek meg
térítése érdekében. A  svéd király térítő hadjárata 1154-től 1157-ig tar
tott. Az angol származású Henrik uppsalai püspököt egy finn paraszt 
megölte.

Sok eredménnyel nem járhatott Erik svéd király próbálkozása, mert 
néhány évtized múlva, a szintén angol származású Tamás turkui püspök 
idejében (1220—1245) újabb hadjárat indult Novgorod, és a vele szövet
séges karéliaiak ellen, de eredménytelenül. 1249-ben a svédek leverték 
a pogány finnek néhány törzsét, amelyek nyugtalanították a Nyugatot. 
1293-ban Tyrgil Knutsson vezetésével erős svéd hadsereg nyomult Ke
letre, hogy Novgorod befolyását csökkentse. Ebben az időben építették 
Viipuri (svédül Viborg) erődjét. Az 1323-ban megkötött béke (Páhkiná- 
linna) a finn nyelvterületet kettévágta; a finnek egy része svéd, másik 
része novgorodi fennhatóság alá esett. A  történelem folyamán gyakran 
váltakozott itt a határ. Az ortodox egyház azonban, mint kisebbségi egy
ház, mindvégig szilárd gyökeret vert a finn nép körében.

A  svéd fennhatóság alatt a nyugati egyház szervezkedett. A  ritka 
lakosság hatalmas területen helyezkedett el, részben nomád életformá
ban élt. Mindez megnehezítette az egyház terjedését, a pogányság az 
ország nagy részében még sokáig fenntartotta megát.

A  FINNORSZÁGI PÜSPÖK 1220 körül telepedett le Turkuban, ko
rábban a város környékén élt. 1290-ben szentelték fel a turkui dómot, 
amit az idők folyamán egyre gazdagabban építettek ki. A  turkui püspök
ség mellé 1276-ban szerveztek dómkáptalant kanonokokkal, a svéd egyház
ban szokásos minta szerint. 1340 óta dómprépost is működik a püspök 
helyetteseként. Turkuban káptalani iskolát is létesítettek a jövendő pap
ság és a közéleti vezetők kiképzése céljából. A  magasabb egyházi tiszt
ségeket rendszerint azok érték el, akik külföldi egyetemeken tanultak. 
A  turkui püspök az uppsalai svéd érseknek volt alárendelve, kezdetben 
a turkui püspökök is svédek voltak, csak később kapták meg finnek is 
ezt a tisztséget. A  püspöknek jelentős szerepe volt a svéd királyságban: 
tagja volt a királyi tanácsnak, 1362 óta pedig részt vett a királyválasz
tásban. Bár a hivatalos nyelv a svéd volt, a finn püspökség területén 
mégis voltak sajátságos finn kiváltságok. Ilyen volt a finn liturgiái ha
gyomány, a naptár pedig a finn szokás szerint tüntette fel a szentek 
napjait. A  nép nyelve — a nyugati és déli területek kivételeitől elte
kintve — finn volt. Ez azonban az egyházi életben legfeljebb a gyó
násnál érvényesülhetett. 1493 óta a hitvallást is finn nyelven mondták 
a misében.

A REFORMÁCIÓ bevezetését 1527-ben döntötte el a vásterasi 
(Svédország) országgyűlés, majd pedig 1529-ben az örebroi zsinat. Bár 
felülről határozták el az egyház reformációját, de gyakorlatilag csakis 
a megtisztított evangélium és adaadó finn reformátorok hűséges mun
kájának köszönhető-a reformáció terjedése és a nép szívébe való be
kerülése.

1523-ban a rostocki egyetemen tanult Sárkilahti már a reformáció 
szellemében tanít Turkuban. A  reformációhoz csatlakozott Martti Skytte 
turkui püspök 1528 óta szorgalmazta, hogy a fiatalság néme,t földön sa
játítsa el a reformáció tudományát. Ezeknek a fiatalembereknek igen 
nagy szerepük lett a megtisztított evangélium hirdetésében. Köztük a 
l egjelentősebb volt Agricola, a finnek reformátora, aki 1536-tól 1539-ig
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tanult Wittenbergben, a lutheri reformáció hazájában. Finnországba 
mint a teológia magisztere tért vissza. Luthertől és Melanchthontól ho
zott ajánló leveleket. Előbb a turkui iskola rektora lett. Ebben a minő
ségében részt vett a finn lelkészi utánpótlás képzésében. Majd 1554-től 
turkui püspök, miután korábban is Skytte püspök oldalán részt vett a 
finnországi reformáció megszervezésében. Amikor a svéd király meg
bízásából Moszkvában tárgyalt az oroszokkal, viszatérőben megbete
gedett és meghalt, 1557-ben.

AGRICOLA volt az első, aki a lutheri reformáció tanítását teljesen 
magáévá téve, Finnország lakoságát az evangélikus egyházba vezette. 
Ugyanakkor ő volt az első, aki finn nyelven írt könyvet. Ezzel a finn 
nyelv és irodalom alapját vetette meg. 1543-ban megjelent ÁBC-s 
könyve az első finn nyelvű nyomtatott mű. 1548-ban finn nyelvre fordí
totta az Újszövetséget. 1551- és 1552-ben az Ószövetség fordításából je
lentetett meg részleteket. Majd új agendát állított össze. Még sokáig tar
tott, amíg a finn irodalmi nyelv kifejlődött, de az alap már megvolt 
Agricola tevékenységében. A  finn törzsek egyesítésében is nagy szerepet 
játszott a nyelvi egység munkálása.

Már a reformáció idejében, 1554-ben hozták létre a második finn 
püspökséget Viipuriban. Az első püspök, Juusten szintén Wittenberg
ben tanult (1543—1546), majd ugyanúgy turkui rektor volt, mint Agri
cola. A  reformáció művét továbbvitte. A  „finn Melanchthon”-nak szok
ták nevezni. Latin nyelven írta meg a finn egyház krónikáját a közép
kortól kezdve, s a reformáció finnországi elterjedését is leírta. Műve 
csak kétszáz évvel később jelent meg könyvalakban.

AZ ELLENREFORMÁCIÓ korántsem jelentkezett olyan súlyos for
mában, mint Közép-Európában. III. János svéd király (1568—1592) kato
likus agendát akart bevezetni. Sorolainen turkui püspök, alp Rostock
ban töltött tanulmányi ideje alatt a katolicizmushoz közeledő teológiát 
tette magáévá, kész lett volna a királyi rendelkezést elfogadni, azonban 
az Uppsalában 1593-ban tartott zsinat elvetette a király katolizáló törek
véseit, szilárdan állt a Confessio Augustana invariata álláspontján s 
mindazokhak meg kellett követniük a zsinatot, akik engedtek a katoli
záló törekvéseknek.

A  lutheri reformáció szellemében megerősödött finn egyház 1618-ban 
új kátét, majd 1621-ben és 1625-ben két kötetes, összesen 2300 oldalas 
posztillát adott ki. 1580-ból származik az első finn énekeskönyv, amelyet 
1605-ben javított kiadás követett.

A  LUTHERI ORTODOXIÁNAK az időszaka egybeesett az állam
egyházi rendszer kialakulásával. Ennek a tetőfokát az 1686-os egyházi 
törvény jelentette. Eszerint az állampolgársággal szükségképpen együtt 
járt az evangélikus egyházhoz való tartozás. A  svéd király messzemenő 
jogokat gyakorolt az egyházi életben. Ö nevezte ki a püspököket, vala
mint a kiemelkedő beosztású lelkészeket. Valamennyi egyházi törvény 
királyi engedélyezéshez volt kötve, még azok is, amelyek kifejezetten 
az egyház belső életére vonatkoztak. Az egyház ugyan mindig küzdött 
önállóságának megőrzéséért, de a svéd királyság igénybe vette az egy
házat a maga céljainak megvalósításában is.

Erős kezű püspökök vezették az egyházat az ortodoxia idejében. 
Rothovius püspök (1627—52), aki maga is Svédországból jött, mint eb
ben a korszakban sok más püspök, a finn egyházat svéd minta szerint 
szervezte meg. A  lelkészek és a gyülekezetek szigorú ura volt. Erélyesen 
küzdött a tévhit, iszákosság, koldulás ellen, szigorú egyházfegyelmet
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vezetett be. Az idősebb és az ifjabb Gezelius püspök (1664—1690; 
1690— 1718) svéd magyarázatos Szentírást adott ki, ami sokat segített a 
lelkészek igehirdetési előkészületeiben. 1642-ben jelent meg a finn nyel
vű Szentírásnak első teljes kiadása. 1640-ben Turkuban egyetemet ala
pítottak, elsősorban svéd tanárok közreműködésével.

Az egyház gyorsan fejlődött ebben a korszakban. 350 új gyülekeze
tei szerveztek a falvakban. A  lelkészek hatalma is megnőtt. Házasság- 
kötéshez csak azt bocsátották, aki úrvacsorát vett. Aki az egyházfegye
lem eilen vétett, meg kellett követnie a gyülekezetei, olykor a bűnbá
nók padjába kellett ülnie. Az állami erők is segítették az egyházat a 
büntetések végrehajtásában.

Bár az ortodoxia a lutheri tanítástól eltérően összekeverte a világi 
és az egyházi hatalmat, s a hitet intellektualizálta, mégis jó szolgálatot 
végzett, mert ebben az időben vált a lutheri keresztyénség otthonossá 
a finn családokban.

A  PIETIZMUS indulási ideje egybeesik az északi háborúval (1700— 
1721), amelyben megtört Svédország nagyhatalmi pozíciója. Ez a merev 
államegyházi rendszer enyhülésével járt együtt, a lutheri ortodoxián kí
vül más áramlatok is éreztethették hatásukat. Spener, Gottfried Arnold, 
Gichtel, Jákob Böhme, Francke, Zinzendorf hatása érvényesült a finn 
kegyességben. Arndt Paradicsomi kertecske című műve 1732-ben jelent 
meg finn nyelven. Majd posztilla kötet s egyéb építő irodalom jelent 
meg finnül.

A  FELVILÁGOSODÁS Finországba később jutott el, mint a kon
tinensre, de azután mély gyökeret eresztett. Központja a turkui egye
tem volt. Jellemző, hogy természettudósok, matematikusok, filozófusok 
is működtek a teológiai karon, s nemegyszer ezek sorából kerültek ki a 
püspökök is. Tengström turkui püspök volt az irányzat vezéregyénisége, 
legnevezetesebb műve Finnország egyháztörténetének megírása volt.

A  felvilágosodás és a racionalizmus kora a finn egyházi élet elséké- 
lyesedését jelentették. Az egyház számos állami funkciót vett át, a 
gyülekezet és a község határai egybemosódtak, a helyi főlelkész, aki „az 
egyház ura” elnevezést kapta, egyúttal az állami anyakönyvi hivatal, a 
közoktatás, a szegénygondozás vezetője is volt. A  legtöbb helyen a fő- 
lelkész volt a legnagyobb gazda is, akit gazdasági, földművelési, erdő
gazdálkodási problémák is lekötöttek. Számos lelkész írt ebben az idő
ben gazdasági könyvet. A  főlelkész mellett a kisjavadalmú káplánok és 
segédlelkészek végezték a tulajdonképpeni lelkészi munkát. Ez a lel- 
kószi kart kis létszámú, de nagy jövedelmű „clerus major”-ra és nagy 
létszámú, de kis jövedelmű „clerus minor”-ra osztotta.

Az egyháznak a világgal való öszekeveredése, az egyház elvilágiaso- 
dása, a lelki munka elsekélyesedése ellen indultak meg a különböző 
finn ébredési mozgamak, amelyek a racionalizmus nélkül önmagukban 
nem érthetők meg. Nem véletlen, hogy az ébredési mozgalmakhoz nagy
részt a „clerus minor” -hoz tartozó rétegek csatlakoztak, akik a maguk 
bőrén érezték a sivár egyházi helyzet tarthatatlanságát. A z sem vélet
len, hogy éppen a „clerus major” részéről próbálták elnyomni az ébre
dési mozgalmakat s igyekeztek fenntartani a nékik nagyon kedvező 
helyzetet.

AZ ÉBREDÉSI M OZGALM AK a 18. század végén és a 19. század
ban a racionalizmus által megüresített egyházi életet akarták felvirá
goztatni.

Történelmileg a legrégibb az „imádkozok” irányzata. A  18. század 
közepére nyúlik vissza a keletkezése. Legnevesebb vezetője Renquist
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(1789—1866) lelkész volt. Az irányzat onnan kapta a nevét, hogy a leg
nagyobb hangsúlyt a buzgó, gyakori, térden álló imádságra helyezik 
Ma már kicsi a mozgalom hatása, az ország délnyugati vidékén, Sata- 
kunta területén kívül nincs számottevő ereje.

A „felébredtek” mozgalmának Ruotsalainen volt a megindítója 
(megh. 1852), Malmberg lelkész (megh. 1858) pedig a teológiai megala
pozója. Tőlük az idősebb Malmivaara (megh. 1922) vette át a mozgalom 
vezetését, aki azután fia, Váinö Malmivaara, Oulu püspöke (megh. 1958) 
követett. Jelenleg Kares kuopioi püspök az irányzat vezéralakja. Főleg 
Közép-Finnországban terjedt el a mozgalom.

Az „evangélikus” irányzatot Hedberg (1811—1893) lelkész indította 
el, olykor „hedbergiánizmusnak” is nevezik. A  többi irány pietizmusá- 
tól eltérően, az evangélikus egyház tanítására, mint objektív alapra, na
gyobb súlyt helyez. Ennek ellenére az egyik ág kivált a finn egyházból s 
szabad egyházzá szervezkedett.

A  svéd származású Laestadius (1800—1861) Észak-Finnországban 
végzett szolgálata nyomán alakult ki a „laestadiánizmus” néven ismert 
irányzat, amely különösen erősen hangsúlyozza a gyónás, feloldozás, 
bűnbocsánathirdetés jelentőségét. Johansson püspök 1893-ban polémikus 
könyvet adott ki ellenük s szektának nevezte őket. A  mozgalmat belső 
viszályok is gyengítették, utóbb két részre szakadtak, de a finn egyház
ból egyik irányzat sem vált ki. Szigorú, néha aszketikus életfolytatásuk
kal komolyságra intő hatást gyakorolnak.

A  finn egyház életének e belső mozgalmai nélkül nem lehet meg
érteni ennek az egyháznak a sajátos lelkületét. Ugyanilyen fontosak a 
külső, történelmi események is, amelyek sajátosan színezték a finn egy
ház életét.

OROSZORSZÁG az 1808—09-es háborúban legyőzte a svédeket s így 
Finnország I. Sándor cár uralma alá került, aki felvette a Finnország 
nagyhercege címet. A  cár jóllehet az ortodox egyház híve volt, mégis 
nagy hatalma volt a finn evangélikus egyházban is, hiszen az állam
egyházi rendszer Finnországra nézve továbbra is fennmaradt. A  cárok 
ugyanazt az egyházpolitikai képletet követték, mint a svéd királyok. 
Ezen a téren nem volt változás.

A  FINN NACIONALIZMUS ugyanúgy ébredezett a 19. században, 
mint európaszerte bárhol. Lönnrot Herder szellemében összegyűjtötte a 
régi finn nemzeti eposzt, a Kalevalát, első kiadásban 1835-ben jelent 
meg. Előtte, 1831-ben megalakult a finn irodalmi társaság, s ennek nyo
mában fellendült a finn nyelv és irodalom művelése. Az orosz cároknak 
a nemzetiségeket elnyomó politikájába a finn nacionalizmus ugyanúgy 
nem illett bele, mint a cári Oroszország többi nemzetiségeié sem. Bár 
a liberálisan uralkodó II. Sándor cár 1863-ban engedélyezte a finn nyelv 
hivatalos használatát, de ezzel még az alapvető nehézségeket nem ol
dotta meg. 1901-ben érte el tetőfokát a cári nemzetiségi politika miatti 
feszültség.

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÜ a finnekre is nehéz helyzetet hozott. A  
háborútól megcsömörlött tömegek rokonszenvvel tekintettek a békét 
hozó szocializmusra, azonban a polgárháború harcaiban végül is nem 
a szocializmus erői győztek. A  győztesek megtorló cselekedetei miatt 
sokáig erős feszültség jellemezte a finn társadalmi helyzetet.

AZ ÚJ FINN KÖZTÁRSASÁG alkotmánya 1919-ben jött létre, 
amely az állam és egyház helyzetét változatlanul hagyta. A  demokrati-
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kus követelményeknek megfelelően, lehetővé tette az alkotmány az egy
házakból való kilépést is, ezzel azonban aránylag kevesen éltek.

Az új alkotmány elrendelte, hogy ahol a lakosság megfelelő száza
lékban svéd nyelvű, ott a finn és a svéd nyelv a hivatalos nyelv, a par
lamentben finnül és svédül is fel lehet szólalni. A  svéd anyanyelvűek 
javarészt a városokban laknak, bár egyes vidékeken vannak falusi tele
pülések is. Lassan, de fokozatosan csökken a svéd anyanyelvűek száma. 
1900-ban még 12,89%, 1930-ban 10,14%, 1950-ben 8,64%, 1960-ban 7,4%. 
volt a Finnországban élő svéd anyanyelvűek számaránya.

Az egyházi élet számára a svéd-kérdés rendezése azt jelentette, 
hogy Porvoo székhellyel svéd püspökséget állítottak fel a finnországi 
svéd anyanyelvű evangélikusok számára. Az első svéd püspök, Bonsdorff 
1954-ig viselte hivatalát, utána Rosenqvist püspök következett 1961-ig, 
azóta pedig Forssel a svéd püspök.

A  finn nyelvű. lelkészképzés a helsinki egyetem hittudományi karán,, 
a svéd nyelvű pedig a turkui svéd teológiai karon folyik.

A  mai Finnország életének legfontosabb adatai a következők: Finn
ország, területét tekintve, egyike Európa legnagyobb országainak. Míg 
területe 337 000 négyzetkilométer, addig lakosainak száma csupán 
4 4.46 222. Ebből a városokban 1 707 049, a falvakban pedig 2 739 173 ember 
lakik. Helsinkinek, a fővárosnak 452 777 lakosa van. Utána következik 
Tampere 127 260, Turku 124 359 lakossal. A  lakosság sűrűsége tekinteté
ben nagy különbség van az ország északi és déli része között. Míg a 
déli területeken 1960-ban négyzetkilométerenként 85,5, addig északon 
2,2 volt a népsűrűség. A  lakosság foglalkozása szerint: 35,5% mezőgaz
dasággal, illetve fakitermeléssel foglalkozik, 31,5% pedig gyári munkás, 
illetve kézműves.

Ebben a helyzetben él és szolgál a -mai finn egyház.

A  F I N N  E G Y H Á Z  S Z E R V E Z E T E

NYOLC PÜSPÖKSÉGBŐL áll a finn egyház, amelyhez még a tábori 
püspököt lehet hozzászámítani, bár az egyházkerületi rendszeren kívül 
van. A  legősibb püspöki székhely: Turku. 1276 óta áll fenn. Akkor 
még a svéd Uppsala érsekség alá tartozott. A  lutheri reformáció elter
jedése óta Turku evangélikus püspöki székhely. 1817 óta, a reformáció 
háromszázados évfordulója óta, pedig érseki székhely. A  finn evangélikus 
érsek az elnöke a püspöki konferenciáknak, az országos zsinatnak, ál
talában ő képviseli a finn egyházat. A  turkui egyházkerület 9 esperes- 
ségből, 98 gyülekezetből áll, lélekszáma: 570 000. Ilmari Salomies érsek 
70 éves, 1951 óta van magas méltóságában.

A második legrégibb egyházkerület 1554 óta áll fenn, 1923 óta püs
pöki székhelye Finnország nagy ipari városában, Tamperében van. 10 
esperesség, 72 gyülekezet tartozik ide 590 000 lélekkel. A  püspök Eelis 
Gulin, 70 éves, 1945 óta van hivatalában.

Finnország legészakibb területének 1851 óta van külön egyházkerü
lete. A  püspöki székhely: Oulu. Ezen az északi területen alakult ki a 
laestadianus ébredési mozgalom, itt működött Ruótsalainen Pál, a finn 
parasztpróféta is; 8 esperesség 79 gyülekezettel, 571 000 lélekkel tarto
zik ide. A  püspök, Leonard Tapainen, 70 éves, 1963-ban került hivata
lába.
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1896-ban létesítették a keleti területek egyházkerületét. Jelenlegi 
püspöki székhelye Mikkeliben van. 9 esperesség, 65 gyülekezet tartozik 
ide 563 000 lélekszámmal. Osmo Alaja püspök 48 éves, 1959-ben nevez
ték ki.

1939-ben alapították az északkeleti területek számára Kuopio egy
házkerületét. A  püspökség 8 esperességből, 69 gyülekezetből áll, 
590 OGO-es lélekszámmal. Olavi Kares püspök 60 éves, 1962-ben nyerte 
kinevezését.

1955jben alkották meg Lapua székhellyel a nyugati finn területek 
egyházkerületét. 9 esperesség, 65 gyülekezet, 531 000 lélek tartozik ide. 
Az 52 éves Lehtinen püspököt 1956-ban nevezték ki.

A  legfiatalabb egyházkerület Helsinki városában van. 1959-ben ala
pították. 7 esperesség, 45 gyülekezet, 554 000 lélek tartozik ide. Püspöke 
az 55 éves Martti Simojoki, aki 1959 óta van hivatalában.

A  nyolcadik egyházkerület svéd nyelvű, székhelye: Porvoo. Finn
országban a lakosság 7 százaléka beszél svédül. A  svéd nyelvű evangé
likus egyházkerület 8 esperességből, 86 gyülekezetből, 406 ezer lélekből 
áll. Ezek a gyülekezetek az egész ország területén szétszórtan találhatók. 
Karl-Erik Forssell püspök 58 éves, 1961-ben nevezték ki. Ehhez az egy
házkerülethez tartozik egy-egy német nyelvű gyülekezet Helsinkiben és 
Turkuban.

AZ ORSZÁGOS ZSINAT a finn egyház legfőbb szerve. A  zsinatok 
mindig Turkuban, az érseki székhelyen vannak, s az érsek elnöklete 
alatt üléseznek. A  zsinat összetételében a laikus elem van többségben. 
1931 óta nők is beválaszthatok a zsinat tagjainak sorába. 1963 őszén fog 
összeülni a legközelebbi zsinat, amelynek 79 laikus és 55 lelkész tagja 
lesz. Az országos zsinatot rendszerint öt évenként szokták összehívni. 
A zsinat nemcsak törvényeket alkot, mint a magyarországi evangéligus 
egyházban, hanem az egyház legfőbb intézkedő szerveként gondoskodik 
új agendának, énekeskönyvnek, bibliafordításnak, káténak a kiadásá
ról, s az egész országot érintő egyházi problémák megoldásáról. A  zsi
nat természetesen törvényeket is alkot, amelyeket az államelnök hagy 
jóvá. Az országos zsinaton kívül vannak egyházkerületi, egyházmegyei 
zsinatok, sőt — a 16. századi példát követve — az egyházkerületi lel
készértekezleteket lelkészi zsinatoknak nevezik.

A  PÜSPÖKI KONFERENCIÁK intézik az országos egyházi ügye
ket a két zsinat összehívása közötti időszakban. Évente egyszer összeül 
a kiszélesített püspöki konferencia, amelynek tagjai a központi és püs
pöki hivatalokban szolgáló lelkészekből, valamint választott laikusok
ból állanak. Jelenleg ez a testület 39 személyből áll, akik közül kettő 
nő. A  központi egyházi hivatal hajtja végre a püspöki konferenciák ha
tározatait, intézi az országos egyház anyagi ügyeit, irányítja a központi 
alap tevékenységét.

A  DÓM KÁPTALAN a püspök mellett működik. Négy tagja közül az 
egyik a dómprépost, a püspök helyettese, gyülekezetének vezető lelké
sze, akitől a törvény megköveteli a teológiai doktorátust. A  dómkápta
lan három további tagja közül kettő lelkészi jellegű, egy pedig jogász. 
Az elnöklést a püspök végzi. A  püspököt az egyházkerület lelkészei je
lölik úgy, hogy a három legtöbb szavazatot kapott jelöltet az állam
elnök elé terjesztik, aki azok közül a tetszése szerint nevezi ki a püspö
köt, sokszor nem is a legtöbb szavazatot kapott jelöltet.

A  LELKÉSZEK SZÁMA a több mint négymilliós finn egyházban
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1654. A  parochus lelkészt a múltban messzemenő jogok illették meg, en
nek a nyomai a mai egyházszervezetben is tükröződnek. Mellette szol
gálnak a másodlelkészek és segédlelkészek. A másodlelkészeket is a gyü
lekezetek választják, mint a parochus lelkészeket. A gyülekezet azon
ban csak a dómkáptalan által kijelölt három lelkész közül választhat. 
A  lelkészeik közötti különbség az anyagiakban is kifejezésre jut. 
Például Helsinkiben a parochus lelkész jövedelme a másodlelkész fize
tésének a felével több, noha lényegében azonos a szolgálatuk. A  lelké
szek 65, életévükig szolgálhatnak, de a 70. évükben kötelező nyugdíjba 
vonulásuk, amit a dómkáptalan kivételképpen egy, legfeljebb két év
vel hoszabbíthat meg.

A  LELKÉSZKÉPZÉS a helsinki és a turkui hittudományi karon tör
ténik. Helsinkiben 8 profeszori tanszék működik, ezenkívül két segéd- 
professzor, négy docens és az asszisztensek egész sora áll szolgálatban. 
Jelenleg ez a világ legnagyobb evangélikus hittudományi kara. A  hall
gatóság létszáma: 900, ebből 300 a női hallgatók száma. A  turkui fakul
táson 5 tanszék működik, s a hallgatók száma 75. 1962 óta korlátozzák a 
teológiákra való felvételeket ún. „numerus clausus” -t vezettek be.

A  GYÜLEKEZETEK szervezeti életén is a múlt emléke mutatkozik. 
Régebben a mammu tgyülekezetek rendszere uralkodott, ami azt jelen
tette, hogy. az óriás gyülekezeteknek több lelkészük volt, esetleg a leány
gyülekezetek és fiókgyülekezetek hálózatával kiegészítve. Noha már a 
múlt század eleje óta igyekeznek kisebb önálló gyülekezetekre felosz
tani a híveket, még mindig mutatkozik bizonyos aránytalanság. A  leg
nagyobb gyülekezet Ouluban van, 60 000 lélekkel, 9 lelkésszel. Turkuban 
48 000 léleknek van 8 lelkésze. Helsinkiben a Kallio gyülekezetnek 32 000 
híve van, 7 lelkésszel, 3 segédlelkésznővel. Viszont ugyanakkor vannak 
törpegyülekezetek is. A  legkisebb Haapasaari szigeten van, s 130 lélek
ből áll. A  gyülekezetek arányosítása azonban állandóan szerepel a finn 
egyház terveiben. A  gyülekezetekben ugyanúgy működnek az egyház
tanácsok, mint nálunk. Az egyházi adó általában a jövedelem 1 száza
léka, kiváltképpen vannak gyülekezetek, ahol ez másfél, sőt 2 százalékot 
tesz ki. Akik az evangélikus egyházból kilépnék, egyházi adót nem köte
lesek fizetni, ezeknek a száma azonban igen csekély.

MÁS EGYHÁZAK is vannak Finnországban, bár ezeknek a lélek- 
száma alacsony, mert Finnország lakosságának 95%-a tartozik a finn 
evangélikus egyházhoz. Nagy múltja van a finnországi ortodox egyház
nak, amelynek jelenleg 2 püspöksége, 25 gyülekezete, 72 000 híve van. 
Egy férfi és egy női kolostor áll fenn. Az istentisztelet nyelve a gyüle
kezetek egy részénél finn, másik részénél ószláv. A  katolikus egyháznak 
1957 óta van püspöksége Finnországban. 5 gyülekezetben 5 parochus lel
kész, 9 káplán működik. A  lélekszám mindössze 2000. Dominikánus 
szerzetesek és apácák is működnek Finnországban.

MINDEBBŐL az adatból az erős, jól szervezett finn egyház képe 
bontakozik ki, amely igen nagy szerepet játszik a nép életében, hiszen 
mint többségi egyház, a lakosság legnagyobb részét magában foglalja.

A  F I N N  E Q Y H Á Z  B E L S Ő  É L E T E

A SZEKULARIZÁCIÓ hatása egyre jobban érezhető a finn egyház 
életében. Statisztikailag ezt az egyházból való kilépések számának növe
kedésében lehet kimutatni, de természetesen a statisztika nem adhat
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teljes képet erről a bonyolult problémáról. 1923-ban, amikor az egyház
ból való kilépést törvényben biztosították, 19 342 személy élt ezzel a 
joggal. A  második világháború után egyre inkább növekedett a kilépé
sek száma. Ha 5 éves ciklusonként figyeljük az adatokat, akkor a követ
kező kép tárul elénk: 1942 és 1946 között kilépett 2715 személy, de ez a 
szám 1947 és 1951 között már 45 902-re emelkedett, 1952 és 1956 között 
pedig 68 663-ra növekedett. 1960-ban a lakosság 9%-a tartozott az ún. 
civilnyilvántartásba, tehát az egyházból kilépettek sorába, a városokban, 
3,1%-a a falvakban, országos átlagban pedig 5,47% tartozik a civil nyil
vántartásba. Ez azonban csupán azoknak a száma, akik hivatalosan is 
szakítottak az egyházzal, de azokról nincs adat. akik lényegében eltávo
lodtak ̂ az egyháztól, de még nem vonták le ennek a végső követekezmé- 
nyeit.

A  TEMPLOMLÁTOGATÁS kérdésében tekintetbe kell vennünk a 
sajátos finn egyházi viszonyokat. Finnország földje aránylag gyéren la
kott, vannak gyülekezeti tagok, akik 50 km-re, vagy ennél is többre lak
nak a templomtól. Azután a finn nyár igen rövid, a parasztoknak a me
zőgazdasági termeléshez alkalmas, szűkre szabott időt ugyancsak ki kell 
használniuk, ha eredményt akarnak elérni. A mezőgazdasági munkák 
torlódása idején a parasztok • templomlátogatása megcsappan. A  hoszú 
és rendkívül kemény tél viszont gyakran teszi próbára a tejnplomláto- 
gatókat.

Például a lapuai gyülkezethez 17 000 lélek tartozik, ebből vasárna
ponként átlagban 700 jelenik meg az istentiszteleten. Helsinkiben a Kallio 
templomhoz 32 000 lélek tartozik, a vasárnapi átlagos templomlátoga
tás 744. A  legkedvezőtlenebb a statisztika a svéd nyelvű istentisztelete
ken. Országos átlagban 3% a templomlátogatási statisztika adata. Az éb- 
redési vidékeken természetesen az átlagon felüli a helyzet, viszont a 
városokban az átlagon alul marad.

1961-ben 804 609 hivő vett Úrvacsorát. Ha abból indulunk ki, hogy 
30% évente többször járul az oltárhoz, s a 16 éven aluliak még nem 
járulhatnak a szetséghez, akkor ahhoz az eredményhez jutunk, hogy 
1000 egyháztagból 209-en vettek átlagban Ürvacsorát.

Mindez azt mutatja, hogy a finn egyház is küzd azokkal a problé
mákkal, amelyek az európai egyházak általános problémái, hogy ti. a 
szekularizáció hatására csökkenést mutatnak az egyház belső hitéleté
nek adatai.

A  FINN LELKÉSZ szolgálata abban különbözik a miénktől, hogy 
minden lelkészi hivatal egyúttal anyakönyvi hivatal is. A  finn lelkészek 
gyakran sóhajtoznak amiatt a „papírháború” miatt, amelyet a különféle 
népmozgalmi statisztikák, anyakönyvi kivonatok, egyéb kimutatások je
lentenek. Ezekkel nemcsak az egyházi, hanem az állami hatóságoknak 
is tartoznak.

AZ ISTENTISZTELETEK tekintetében általában az a helyzet, mint 
minden más evangélikus egyházban, az ige és a szentségek állnak a 
középpontban. Amikor Finnország svéd befolyás alatt állt, a svéd egy
házban használt liturgia honosodott meg. A  finn egyház agendája 1693- 
ból való, amelyet 1886-ban átdolgozott kiadásban jelentettek meg. 1903- 
ban újra hozzáfogtak az agenda átdolgozásához, ennek a gyümölcse 
1913-ban érett meg. A  finn lelkészek általában éneklik a liturgia szöve
geit, aki nem tudna énekelni, olvashatja is a szöveget, azonban ez rit
kán fordul elő. A  Skandináviában szokásos miseruhákat használják a 
finn egyházban is, ebben a középkori egyházi tradícióhoz való hűség
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tükröződik. A  pietista beállítottságú lelkészek azonban nem sokat adnak 
ezekre az öltözékekre. Többnyire a gyülekezet helyi tradícióitól függ az 
ünnepi öltözékek használata vagy mellőzése.

AZ ÜKVACSORÁNÁL a külön kelyhes rendszert követik. Finnor
szág sokat szenvedett a tuberkulózis miatt, higiénikus szempontok teszik 
célszerűvé ezt a szokást. Jelenleg 275 gyülekezetben van külön kelyhes 
úrvacsoraosztás.

AZ IGEHIRDETÉS mindig a perikopák textusai alapján történik. 
Nemcsak az óegyházi, hanem új perikoparendet is használnak. Olykor 
a lelkészek szabadságában áll a választás a perikopa evangéliumi, epis- 
to’ai ószövetségi igéi között. Az igehirdetések tartalmi jellemzése nem 
kísérelhető meg. Be kell érnünk azzal a külsőleges megfigyeléssel, hogy 
a városi gyülekezetekben többnyire olvassák a prédikációt, míg a fal
vakban, s az ébredési vidékeken szabadon mondják. A  püspökök a 
szóról-szóra leírt, alaposan kidolgozott prédikációra adnak ösztönzést.

AZ EGYHÁZI ÉNEK területén már Agricola tette az első lépéseiket, 
németből fordított finnre énekeket. Az első finn énekeskönyvet Jákob 
Finno adta ki 1580-ban és 1585-ben. A  101 éneket többnyire németből és 
svédből fordította. 1612-ben Hemming adta ki a második énekeskönyvet, 
amelynek több mint 100 énekét saját maga szerezte. E magán kezdemé
nyezések után 1701-ben jött létre az első hivatalos finn egyházi énekes
könyv. Amikor pedig 1886-ban az új agendát bevezették, a finn zsinat 
felújított énekeskönyvet is életbe léptetett. A  finn nyelv azonban gyor
san fejlődött, új, javított kiadás vált szükségessé, amit 1938-ban öntöt
tek végleges formában. Az énekeskönyv természetszerűleg igen sok for
dítást tartalmaz, mert az egyházi énekek széles területéről gyűjtötte egy
be a legszebb énekeket. 215 ének német, 151 svéd fordításban szerepel, 
de van benne magyar, észt, afrikai fordítás is. Az eredeti finn énekek 
száma 136.

A  CURA PASTORALIS gyakorlására a finn lelkésznek kevesebb 
módja van. Vidéken óriási távolságok vannak a gyülekezet határán be
lül. Városban pedig a hatalmas lélekszám jelent nehézséget. A  vezető 
lelkészeket leköti az irodai munka, a segédlelkészek pedig a hitokta
tással vannak lekötve. A  lelkészek általában csak a betegeket látogat
ják. vagy csak külön meghívásra mennek házhoz. Falun még szokásos 
az elmúlt századok tradíciójaként a „házi kihallgatás” . Ez még abból 
az időből maradt fenn, amikor katolikus szokás szerint mindenkinek 
évente egyszer gyónnia kellett. A  nagy távolságok miatt a lelkész be- 
járt» a körzetét s meggyóntatta híveit, lelki problémáikkal foglalkozott. 
A  látogatásnak ez a formája most már kiveszőben van.

A  KONFIRMÁCIÓT a 18. század közepétől vezették be fokozatosan 
az egyes püspökségekben. Mai formájában 1958-ban szabályozta a püs
pöki konferencia. Eszerint a gyermeknek be kell töltenie a 15. életévét, 
amikor a konfirmációi oktatásra jelentkezhet. Gyakran azonban ezen a 
koron is túl vannak a konfirmandusok. A  kiszabott anyag magas köve
telményeket támaszt a konfirmandusokkal szemben, ami olykor azzal a 
következménnyel jár, hogy nem mindig sikerül megvalósítani azt. A  
konfirmáció elvi és gyakorlati kérdéseiről igen sokat cikkeznek a finn 
egyházi sajtóban, a probléma ugyanúgy égető, mint Európa más orszá
gaiban is.

A  finn egyház belső életéről mindez csak ízelítőül szolgál, megha
ladná e cikk kereteit, ha teljességre törekednénk. A diakóniai munka, a 
b'lső és külső misszió területe, a sajtómunka, a bibliaterjesfctés és még 
sok más munkaág külön feldolgozást igényelnének. Erre nézve a szakiro
dalomra utalunk.
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A  F I N N  T E O L Ó G I A  E R E D M É N Y E I

A  finn teológiai tudomány mindig szoros kapcsolatban állt más or
szágok teológiájával. Az európai teológia eszmeáramlatok hatása kimu
tatható a finn teológiában is. A  teljes áttekintésről itt is lemondunk, 
csupán a 19. század második felétől követjük a finn teológia munkáját, 
tehát mintegy 100 esztendőre tekintünk vissza.

A  B IBLIA I TEOLÓGIA neves képviselője volt Ingman (megh. 1877), 
aki az első teológiai profeszor volt, aki finn nyelven tartotta előadásait. 
Az Ószövetség néhány prófétai könyvét, János evangéliumát s néhány 
újszövetségi levelet fordított finnre, s a szöveget magyarázattal is el
látta. Stenij (megh. 1925) és Hjelt (megh. 1931) a szövegkritikai kérdések 
szakértői voltak. Hjelt Lindblom svéd professzorral fényképfelvételeket 
készített a Syr Sinaiticus szövegéről a sinai hegyi kolostorban. Puukko 
(megh. 1954), Kittel tanítványa, elsőrendű filológus és történész volt. A  
Deuteronomiumról írt könyve német nyelven is megjelent. Stenij, Hjelt, 
Puukko szorgalmas munkája révén új bibliafordítás jelent meg. Az ószö
vetségit 1933-ban, az újszövetségit 1938-ban fogadta el a zsinat.

Az Ingman féle magyarázatos Szentírás torzó maradt, csak néhány 
bibliai könyvre szorítkozott. A  Szentírás magyarázatának munkáját 
Hannermaa oului püspök, Hyvárinen és Heman lelkészek vitték tovább. 
A z  Újszövetséghez készítettek kommentárt, amely részleteiben külön
böző értékű ugyan, de egészben véve kiemelkedő alkotás, mert a teljes 
Újszövetség magyarázatát jelentette. Nem tudományos kommentár volt 
a célkitűzésük, hanem a hívek kezébe adható írásmagyarázat.

Gyllenberg, a turkui akadémia profeszóra, az írásmagyarázók nesz
tora. Két kötetes műve jelent meg a „pislis” fogalmáról (1922). A  Zsidók
hoz írt levél krisztológiájáról írt műve 1928-ban jelent meg. Az Újszö
vetség neves professzora volt Gulin, aki 1930—33-ig a turkui svéd aka
démián, majd a helsinki egyetem teológiai fakultásán volt professzor, 
1945 óta tamperei püspök. Főművét az újszövetségi öröm fogalmáról írta 
(1932—35). Mint püspök továbbfolytatta tudományos tevékenységét, szá
mos kommentárt írt.

Jelenleg Lauha professzor képviseli a helsinki fakultáson az ószö
vetségi, Nikolainen professzor pedig az újszövetségi tudományt. Lauha, 
Puukko tanítványa, a próféták történelemszemléletéről írt. Nikolainen 
pedig a felebarát fogalmáról és az újszövetség emberképéről, valamint 
a feltámadáshitről.

A  fiatalabb kutató nemzedékhez tartozik Haapa, Repo és a nálunk 
is ismert Soisalon-Soininen.

Gyllenberg és Nikolainen vezetésével újszövetségi kommentársoro
zatot adtak ki, amely az újabb tudományos eredményeket is számba- 
vette. Haapa Máté és Márk evangéliumáról, Nikolainen Lukács evangé
liumáról, az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvről, János Jelenésekről 
szóló könyvéről, Gulin a Római levélről, a Galáciai levélről és a két 
Thessalonikai levélről, Byllenberg János evangéliumáról, a Korinthusi 
levelekről, a Zsidókhoz írt levélről, Sormunen az Efezusi és Kolossei 
levélről, valamint a pásztorlevelekről, Lauha pedig a katolikus levelek
ről írt kommentárt.

Saarisalo professzor a keleti nyelveket adja elő a helsinki egyetemen. 
A  Szentföldön végzett archeológiái kutatásairól nevezetes, 1936-ban bib
liai lexikont adott ki.

A  RENDSZERES TEOLÓGIA kiemelkedő művelője volt Granfelt 
(megh. 1892). Korának megfelelően, össze akarta kapcsolni a hitet és a
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tudományt, az egyházat és a kultúrát. Főműve a három kiadást megért 
Keresztyén dogmatika (1880) és a Keresztyén erkölcs (1872—73).

Utóda, Johansson (1876— 1884-ig volt professzor), a finn pietizmust 
képviselte. Nagyszabású teológiai műve nem jelent meg, inkább a gya
korlatnak, mint az elméletnek volt az embere. Legjobb műveként a 
laikusok számára írt dogmatikáját emlegetik. Mint kuopioi püspök, nagy 
hatással volt a lelkészekre és teológusokra, a köréje tömörülteket a 
„kuopioi iskolához” tartozóknak tekintették.

Rosenqvist azok közé tartozott, akik a bibliakritika jogait elismerték, 
s emiatt sok küzdelemben volt része. A  hit és tudás, keresztyénség és kul
túra problémája őt is erősen foglalkoztatta.

Pietilá (megh. 1932) ismét pietista egyéniség volt. Háromkötetes dog
matikáját halála előtt egy órával fejezte be. Ritschl hatása ellen küzdött 
laestadianus teológiai alapról.

Kaila, Viipuri püspöke, majd turkui érsek (megh. 1944), viszont sokat 
foglalkozott Ritschl-lel. Érdekelték az aktuális teológiai kérdések, mint a 
teológiai ismeretelmélet, a valláslélektan, a természettudomány, a biblia
kritika.

Sormunen, aki a rendszeres teológia professzora volt 1939-től 1962-ig, 
kuopioi püspöki kinevezéséig, a Luther-kutatúsnak szentelte idejét. Fő
művei az Isten kegyelméről és a lutheri etika sajátos vonásairól szólnak, 
amelyek át vannak szőve Luther reformátori felismerésének (iustus et 
peccator), a hit lényegének szálaival.

Alánén (megh. 1960) szintén Luther teológiájával foglalkozott, külö
nösen a kiengesztelés és a lelkiismeret problémáival.

Tiililá termékeny teológiai szerző, aki már eddig 20 különböző köny
vet írt. Legnagyobb műve kétkötetes dogmatikája (1951—54). Álláspontja 
erősen konzervatív. Nagy feltűnést keltő lépése volt, hogy kilépett a finn 
egyházból, amelyet konzervatív teológiájának alapján bírál. '

Pinomaa szintén a Luther-kutatók sorába tartozik, különösen a fiatal 
Lutherrel foglalkozik. Luther teológiájának egyes részletkérdéseiről írt 
könyvet, mégpedig Isten haragjának fogalmáról (1938), Luther teológiájá
nak exisztenciális karakteréről (1940). Vezetése alatt jelent meg három 
kötetben Luther kiemelkedő műveinek finn fordítása (1958—59).

Castrén Clairvauxi Bernáttal, Aquinoi Tamással, Haikola Flacius 
Mátyással, a lutheri orthodoxiával, az „usus legis” problémájával, Siirala 
Luther-kutatással, Láhteenmáki Luther etikájával, Salakka Emil Brun- 
ner teológiájával foglalkozott.

AZ EGYHÁZTÖRTÉNET KUTATÓI a tárgy természetéből folyóan 
kettős feladatot láttak maguk előtt: egyrészt az egyetemes egyháztörténet, 
másrészt a finn egyháztörténet művelését. 1840 óta működött egyháztör
téneti tanszék a helsinki fakultáson. Rabergh (megh. 1920) könyvei az 
alexandriai zsidóság, a német misztika problémáival foglalkoztak. Leg
nevezetesebb műve a turkui egyetem történetének megírása. Porvooi 
püspökké történt kinevezése után is szorgalmasan művelte szaktárgyát, 
az egyháztörténetet.

Gummers professzor, majd tamperei püspök a finn lutheránusság 
kiemelkedő alakja, aki számos ökumenikus konferencián képviselte a finn 
egyházat, könyveiben Nagy Konstantinról, a svéd egyház történetről, Ag- 
ricola életrajzáról, Gossner életművéről írt. Gummers fordította az egyház- 
történészek figyelmét a finn egyháztörténet kutatására.

Ruuth a finn egyháztörténet területén kutatott, elsősorban az ébredési 
mozgalmakat tanulmányozta.

Salomies, mint az egyháztörténet professzora, szintén az ébredés
történet felől indult. Renqvistről, a hallei pietizmusról írt műveket. Mint
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turkui érsek is továbbfolytatja egyháztörténeti irodalmi tevékenységét. 
Eddig három kötetben jelent meg a finn egyháztörténetről írt munkája.

Kares püspök az ébredési mozgalmak történetét dolgozta fel öt kö
tetben „A  felébredt nép vándorlása” címmel.

Kansanaho a gyakorlati teológia professzora, a hallei pietizmus finn
országi hatásaival és a. finn ébredési mozgalmak kiemelkedő egyéniségei
vel foglalkozott. Schmidt turkui professzor. Hedbergről és mozgalmáról, 
Zfdháck és Miettinen a laestadianizmusról írt.

Utóbb a középkori egyháztörténet felé fordult az érdeklődés. Pirinen 
a középkori svéd egyháztörténettel, Alaja Tertullianussal, Pinomaa és 
Juva Augustinus-szal, Nordberg Athanasius-szal foglalkozott.

Juva a jelenlegi egyháztörténész professzor három munkát is írt a 
líl századi finn szellemtörténeti fejlődésről.

A  GYAKORLATI TEOLÓGIA területéhez tartozott az egyházjog is. 
Ennek volt kiemelkedő művelője Schauman, a finn egyházi törvénykönyv 
szerzője. Porvooi püspökként jelentette meg 1877-ben „A  finn egyházjog 
kézikönyve” című művét, valamint a gyakorlati teológia ágairól írt 
könyvét.

Colliander különösen a himnológiát művelte. 1890 körül heves vitába 
keveredett a lutheri hitvallások jelentősége terén.

Appelberg és Ingman az egyházjoggal foglalkoztak.
Lehtonen professzor, aki később turkui érsekké lett, a finn ébredési 

mozgalmak felől jött. Művei az istentiszteleti renddel, a kazuáliákkal, a 
liturgiái mejújhódással foglalkoztak.

Voipio professzor szintén az ébredési mozgalmakhoz tartozott. Nagy 
szerepe van a finn énekeskönyv és a konfirmációi káté létrejöttében.

Kansanaho, a jelenlegi gyakorlati teológiai professzor az ébredés
történetet kutatta, ezenkívül a konfirmációról és a finn egyházalkotmány 
fejlődéséről írt.

Simojoki helsinki püspök a finn igehirdetések elmélyítésén munkál
kodott. Kurvinen a finn énekeskönyv és a perikoparend összeállításában 
végzett jelentős munkát. Teinonen a misszió tudományával, ökumenikus 
kutatással emelkedett ki.

A. turkui svéd nyelvű teológia professzora, Rosenqvist, aki később 
svéd nyelvű püspök lett, a 19. század második felének egyházi életét dol
gozta fel. Utóda Nymán, Ruotsalainenről írt könyvet. Forssell, jelenlegi 
svéd nyelvű püspök a konfirmációi oktatásról írt, s jelentős szerepe volt 
a svéd nyelvű énekeskönyv összeállításában. '

összegezésül ki kell emelnünk a finn teológia egyházias jellegét. 
Minden tudományszak az egyház életének szolgálatában végzi kutatá
sait. A  radikális irányzatoknak semmi jelentős hatásuk nem mutatható ki.

Az élet más problémákat vet fel a finn egyház számára, mint a miénk 
számára, hiszen alapvetően más az a társadalmi helyzet, amelyben a finn 
egyház él. A  saját múltunkra emlékeztet az, ami a finn egyházat körül
veszi. Mi a múltunkba nem kívánkozunk vissza, a jövő számára akarunk 
élni. Érdeklődésünk sem arra irányul, ami a távoliakra utal, hanem arra, 
hogyan él és szolgál az egyház Ura iránti hűségben a finn testvéregyház. 
Erre a kérdésre igyekeztünk választ adni ebben az összefoglalásban.

Dr. Ottlyk Ernő

678



Szemle

Spirituálé és gospel song
1871 októberében jutott Észak-Amerika fehér világa arra a felisme

résre, hogy az Afrikából Amerikába hurcolt néger rabszolgák utódai egy 
egészen sajátos, hallatlanul gazdag és erőteljes népi eredetű ének- 
ki ne és előadásmód birtokosai. Ebben az évben figyeltek fel széles kör
ben s. s p i r i t u á l é  szépségére.

1945-ig a fehér világi semmit 
sem tudott még a spirituálé új, 
mai formájáról, a gospel song-ról 
(evangéliumi énékről). Máhaiía 
Jaekson egy feltűnően nagy pél
dányszámban megjelenít hangle
meze hívta fel a fehér közönség 
figyelmét arra, hogy már régóta 
jelentős változás állott be a né
gerek vallásos énekeiben. A gos
pel .song azóta bevonult a koncert
termek pódiumára és a dzsesz- 
fesztiválok műsorában is helyet 
biztosítanák számára.

A Furehe kiadónál 1961-ben egy 
reprezentatív kiállítású album je
lent meg ezzel a címmel: „Das 
Buch des Spirituals und Gospel 
Songs” . Az öt részből álló album 
102 spirituálé és goispel song szö
vegét közli eredeti nyelven és né
met fordításban. Nagyszerű fény- 
képfelvételek mutatják be a néger 
egyházi muzsika különös világát. 
Siegfried Schmidt-Joos ötvenolda- 
las tanulmánya mélyreható törté
nelmi és társadalmi elemzés segít
ségével vázolja fel a spirituálé és 
a gospel song különös zenei jelen
ségének kialakulását, életét és vál
tozásait* Ugyancsak 6 és testvére, 
Ursula Schmidt-Joos összeállítják 
a spirituálé és gospel song hang
lemezfelvételek listáját. Ennek a 
nagyon gazdag anyagot felölelő és 
igen pontosan összeállított disz- 
kográfiának külön értéke, hogy

nem csupán pontos adatok szaraz 
felsorolását nyújtja, hanem ismer
teti és nagyon elfogadható mérték 
szerint értékeli a különféle céllal 
és érdekből készült hanglemeze
ket. Általában az a szempont ve
zeti őket értékelésükben, hogy a 
tetszetős, az európai fül számára 
„frizurázott” , sokszor giccses elő
adásokkal és átköltések'kel szem
ben azoknak az értékét emeljék 
ki, amelyek az eredeti néger val
lásos muzsika folklorisztikus jelle
gét és naívságát híven tükrözik. 
Az album bevezető tanulmányát 
Hans Lilje írta „Rabszolga költé
szet és hitbeli örökség” címen. Az 
albumhoz egy 25 em-es mikrole- 
mez is tartozik 10 spirituálé és 
gospel song részlettel. Ezeket kü
lönféle lemezek anyagából válasz
tották össze. Az énekesek között 
ilyen nevek szerepelnek: Louis
Armstrong, Rosetta Tharpe és Ma- 
halia Jaekson. A könyv, igényt 
tarthat a részletes ismertetésre; 
kivált most, amikor a dzsessz törté
nete iránt mind jobban fokozódik 
az érdeklődés (a rádió rendszere
sen közöl eredeti hangfelvételek
kel illusztrált előadásokat) és ez
zel együtt fokozódik a néger spi
rituálék iránti érdeklődés is. Rész
letes ismertetés helyett most két 
rövid szemelvényt mutatunk be a 
231 oldal terjedelmű albumból.
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Hogyan figyeltek fel
a négerek vallásos népdalaira, 

a spirituáléra?
1866-ban, három évvel a nége

rek felszabadítása után a kongre- 
gacionalista egyház amerikai misz- 
sziói bizottsága a Tennessee-ál- 
lambeli Nashville-ben létrehozta 
az első néger egyetemet. Hihetet
lenül nehéz körülmények között 
építették fel The Fisk School né
ven felsőfokú tanintézetüket, 
amely az elemi iskolát és a kollé
giumot is magába foglalta. Ebből 
nőtt ki később a Fisk University. 
Eleinte a polgárháború után fel
oszlott hadseregből átvett fabara- 
kokban kezdtek munkához. Taná
rak és tanulók hallatlan lelkese
déssel küzdötték le a napi nehéz
ségeket. Csak olyan nemzedék le
hetett erre képes, amely évszáza
dok álmának beteljesedését élhette 
meg. Nem építhettek azonban pusz
tán csak a lelkesedésre. Anyagiak 
hiányában néhány hónap múltán 
majdnem be kellett már zárni az 
USA első néger egyetemét. Végül 
George L. White, aki nemcsak az 
intézet gondnoki tisztét töltötte be, 
hanem egyben énektanár is volt, 
tervezetet készített, hogy négei 
diákokból szervezett énekkarával 
turnéra indul s így segítenek a ka
tasztrofális anyagi helyzeten. Ta
nítványainak gazdag hanganyaga 
annyira meglepte, hogy kezdettől 
fogva tartott egy-két diákja szá
mára énekórát, akiket különféle 
énekeskönyvekből tanított énekel
ni. Tanóra anyagába azonban újra 
meg újra belekerült néhány olyan 
dallam, amelyet ezeknek a fekete 
diákoknak az ősei már évtizedek, 
sőt talán már évszázadok óta éne
keltek. De se a diákok, se George 
White nem gondoltak arra, hogy 
ezek a dallamok a koncerttermek 
pódiumát is kiállják.

Ellenkezőleg: a rabszolgasorsból 
felszabadult fiatal négerek zöme 
szégyelte ezeket a dallamokat, 
mint ahogyan a déli államokból 
hozott nyelvjárásukat is szégyelte. 
Megvetéssel tekintettek a „rabszol
ga-muzsikára” . A  Fisk egyetem ta

nácsa végül hozzájárult a George 
White által tervezett koncert-kör
út hoz, mert anyagi helyzetük már 
tűrhetetlen volt. Egy hűvös októ
beri reggelen, 1871-ben, útra kelt 
White énekkara, hogy kopottas öl
tözetükben megkezdjék északi 
koncert-körútj,ukait. Északameri'ka 
és Európa fehér világa számára 
ezen a napon kezdődött el a né
ger spirituálék története.

A  turné eleinte nem kecsegtetett 
sikerrel. White — bár maga se 
bízott a gondolatban — azt java
solta, hogy vegyenek fel néhány 
spirituálét is az énekkar reper
toárjába. Egy Oberlinben tartott 
vallásos ünnepség alkalmával lé
pett fel először templomban spi
rituáléval nyilvánosan' a Fisk 
énekkar. A  „Steel away tu Jesus” 
kezdetű spirituálét énekelték. Á t
törő sikert arattak. A  kezdetben 
majdnem pénzügyi csődbe fulladó 
turné, az amerikai néger muzsika 
diadalútjává vált. Még a Fehér 
Házban is elénekelték Grant elnök 
előtt a „G o down Moses” kezdetű 
éneket. Nashville-be visszatérve 20 
ezer dollárnál is nagyobb bevételt 
könyvelhettek el. Így oldódott meg 
a Fisk egyetem gazdasági helyze
te. A  „Fisk Jubilee Singers” —  
ahogyan később nevezték őket — 
két év múlva, 1873-ban, Európába, 
ment át turnéra.

Mi a gospel song?
A  gospel song és a spirituálé 

között nincs lényegbeli különbség. 
Mindkettő az eksztatikus jellegű 
istentiszteletből származik és az 
eksztatikus muzsika eszközeivel 
él. A  spirituálék népi jellegű, 
közösségi alkotások, a gospel son
gok viszont többnyire egyéni szer
zemények. A  spirituálék képei 
ótestamentomi eredetűek, a gospel 
song viszont általában Jézus szen
vedésével és az Újszövetség üzene
tével foglalkozik. A  gospel songot 
a dzsesz elemek, a dzsesz ritmusok 
intenzívebbé, magával ragadóvá és 
elevenebbé teszik, mint aminő a 
legtöbb spirituálé.

Benczúr László
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+  P A L O T A Y  G YU LA

A kántor már ott ült az orgonánál, hogy kezdődjék az istentisztelet 
a kerületi közgyűlés előtt. Akkor esett le az egyik székről az Üllői úti 
imateremben, mert más orgonazúgást hallott Palotay Gyula:

Áldott Urunk, mi híven elkísérünk,
Orgonazúgás ajkad szózata.
A  halálban is Te vagy reménységünk 
Tudjuk az utat s elmegyünk — haza.

Ez történt vele.
Ott született, ahová élete folyamatos szolgálatára visszatért: Hartán, 

1903-ban. Népe iránti szeretetének csíráit bizonnyal ott kell keresni a szü
lői házban. Apja kántortanító volt. Ma is élnek a szülők.

Érettségit a kúnszentmiklósi ref. főgimnáziumban tett. Teológiai ta
nulmányait Sopronban végezte 1925—29 között. Közben utolsó évének téli 
szemeszterét Erlangenben. Budapesten szentelte lelkésszé Raffay Sándor 
1929 okt. 22-én.

Mindössze másfél évig volt segédlelkész, de négy helyen s mindig 
falun: Hartán, Tápiószelén, Pilisen, Bényén. 1931. ápr. 27-én került Hartá- 
ra, végleg. 32 esztendeig szolgált itt töretlen hűséggel.

1935-ben kötött házasságot Selmeczy Erzsébettel. Négy gyermekük: 
Csaba, Gyöngyvér, Gyula, Csilla.

Adatokban ennyi az élete. De aki végignézett temetésekor a zsúfolt 
templomon s a templomot körülvevő fekete tömegen, az megértett vala
mit az adatok mögött rejlő valóságból.

Szerette népét s hűséges papja volt.
Hartán és Hartának élt, bárhol járt. Magával ragadó társalgó volt 

s ha beszélni kezdett, népének arca színesedett szavaiban. Életét adta erre 
a népre. A szeretet tette élessé látását. „M i maradjunk együtt” — érezte 
mindig s ezért volt, hogy illetékesek így tették fel annakidején a kérdést: 
„K i a hartai lutheránus pap, hogy ott nem megy a Volksbund?” Ez a sze
retet által élesedő látás állította oda a béke ügye mellé akkor, amikor az 
az egyházban még nem volt magától értődő. Ez a szeretet készített helyet 
neki a Népfrontban épp úgy, mint a községi tanácsban. Ez a szeretet hul- 
lámoztatta szerte a világban elszóródva élő hartai származásúak között 
honvágy-dalát: „Megáldom ezerszer a mi kis falunkat” . Ez a szeretet ül
tette íróasztal mellé, hogy elsárgult lapok és szürkülő emlékek anyagából 
felépítse faluja 240 éves történetét. És mindezek fölött ez a szeretet nyi
tott kaput neki népe szívében.

A  hangulat s a tények mélységeiben szántó ember volt. Elég volt egy 
őszi falevél, amit a szél rásodort az ablaküvegre, hogy zongorához üljön s 
dallam és vers egyszerre fakadjon fel szívéből. Dalaival komoly sikereket 
és széleskörű elismerést szerzett. De ha leült messze átlagon felüli könyv
tára elé, elmélyülten tudott olvasni. Ilyenkor olvasó, kutató, író volt egy
szerre. Hagyatékában hatalmas tanulmány fekszik Bóra Katalinról s az 
LM K elé készült legutolsó dolgozata Jeremiásról a mélyreásó e m lir  mun
káját tanúsítja. Nem volt kiugró teológus, de a kicsiben és szerény csend
ben való hűség sokat termett.

Minket nagyon váratlanul ért halála. Öt nem. Ismerte betegsége 
súlyát s tudta, hogy nincs kiút. De ismerte Krisztusát s tudta; hogy van 
kiút. )

Koren Emil
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Az igehitdető m űhelye

k a r á c s o n y  esté je

a  k a r á c s o n y  s z a v a

Rm 1, 1—6

Olyan ez a ma esti Ige, mint egy szép karácsonyfagyújtás. Boldog, 
beszédes karácsonyfagyújtás. Közeledünk a karácsonyfa felé és szinte 
minden gyertyaláng fellobbanása mond valamit nekünk a karácsonyról.

Mert sok szép szava van a karácsonynak. Ahogy kipirult arccal és ki
nyújtott kézzel visszük a karácsonyi lángot gyertyáról-gyertyára, mindig 
hallunk valamit a karácsony titkaiból.

A  sok szép boldogító beszédből hadd írjunk le ide néhányat.
Az első gyertyaláng talán csak ennyit mond: ü n n e p  ! — Igen, ün

nep van! Szürke hétköznapok, mindennapi munkák és mondanivalók 
közül kiragyog ezen az estén a gyönyörű szó: ünnep van! És ennek a szó
nak mindig öröme, ragyogása van. Az ember szeret ünnepelni és a kará
csonyi kikapcsolódás különösen is megdobogtatja a szívét.

Egy másik gyertyaláng mellett ez a karácsonyi szó érkezik az ember
hez: p i h e n é s !  — Igen, ezen az estén és ezen a napokon a pihenés 
puha órái várnak az emberre. A  karácsonynak van olyan szava is, ame
lyik azt mondja, hogy a karácsony olyan, mint egy pont a hosszú mondat 
után. Itt meg kell állni. Szünetet kell tartani, mert utána egy új mondat 
következik. Sokan így néznek a karácsonyra, mint egy aranyos fényes 
pontra, amire azt mondják: „Nekem pont erre a pontra, erre a pihenésre 
van szükségem!”

Van olyan gyertyaláng, amelyik mellett ezt a szót hallani: a kará
csony ö r ö m !  Milyen jó lesz majd örülni, szórakozni, programot csi
nálni. A  szabadnapok szabadsága, sok terve, lehetőséget ad és kínál a 
karácsonyra készülő és örömöt váró embernek.

Sok gyertyaláng világít erre a szóra: a karácsony a j á n d é k  ! Igen, 
milyen jó lesz — mondják milliók —• ha eljön a karácsonyeste, akkor meg
érkezik hozzám a meglepetés. Ajándékot fogok kapni. Talán éppen azt, 
amire már olyan régóta vágyom és akkor magasra csap fel szememben 
és szívemben az öröm vidámító lángja. Szép a karácsony — mert az aján
dékok napja.

Van olyan karácsonyi szó is, amelyik azt mondja: karácsonykor 
h a z a m e g y e k .  Karácsonykor otthon leszek! Olyan jó lesz együttlenni 
és hallgatni az otthon altatódalát. Majd megcsókolnak, átölelnek csend
ben, békességben, boldogan, mint régen. Hiszen karácsonykor mindenki 
egy kicsit gyermekké szereti álmodni magát, mert olyan jó elringatózni és 
elaludni az otthon ölelésében. A  karácsony az otthon ünnepe, világít rá a 
karácsonyi szó a terített asztalra, az anyacsókra, a hazai küszöbre.

Aztán van olyan karácsonyi szó is, amelyik erre a szóra világít: 
s z e r e t e t .  Jó lesz találkozni a szeretettel — mondják mások, akik sze
gények a szeretetre. Jó lesz érezni és látni, hogy engem is szeretnek. Jó 
lesz megmelegedni egy másik szív mellett, pásztortűzhöz ülni havas, téli
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éjszakán. Jó lesz szemébe nézni a szeretetnek — hiszen a karácsony a sze
retet ünnepe.

Sokak számára csak ennyi a karácsony. Sokak számára csak ennyi 
láng lobban fel karácsony estéjén a karácsonyfán. Lehet, hogy ez az oka 
annak, hogy vannak sötét és hideg karácsonyi esték.

A  mai Ige szerint még egy szava van a karácsonynak. És ez a szó a 
karácsony igazi szava. Ez a szó gyújtja meg a legnagyobb fényt a kará
csonyfán és az ember életében. Kár, hogy sok karácsonyfán sötéten marad 
ez a láng.

Nos, ez a karácsonyi szó azt mondja, hogy I s t e n  s z ó l a l  m e g  
ezen az estén! A  karácsony igazi szava Isten szava, Isten igéje. Maga az a 
tény, hogy Isten megszólal, beszél!

Az egész karácsony úgy született meg, hogy Isten elhatározta, hogy 
ezen az estén megszólal és megszólítja az embert szeretető szavával, a 
szíve irgalmával, örök és egyetlen karácsonyi ajándékával.

Ma is ez minden karácsonyestének az értelme, értéke és jelentősége, 
hogy a hatalmas, örök Isten a szeretet örök nyelvén megszólal.

Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol ezt tudják, ahol em
berek elcsendesednek a „Csendes éj, szentséges éj”-ben és várják a hívő 
áhitat karácsonyi szobájában, hogy megszólaljon az Ige, megszólaljon az 
Isten!

Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol emberek felfigyelnek 
a megszólaló Isten mondanivalóira, ahol ez a legnagyobb öröm, leg
nagyobb ajándék, a legnagyobb meglepetés, hogy megszólal az Isten.

Ott van igazán szép és boldog karácsony, ahol emberek meglátják, 
hogj' karácsonyi harangok zúgásánál, a szeretet szép szavának muzsiká
jánál is nagyobb, szebb, boldogítóbb az a valóság, az az ajándék, hogy 
megszólal az Isten.

És e n g e m  szólít meg! — A karácsony szavának ez a megvidámító 
szépsége, hogy mindig személyes szó. Az az Ige, amit ezen az estén Isten 
ajkáról hallunk, vagy amit az Ö könyvéből, a Bibliából karácsony esté
jén kiolvasunk, az olyan mondanivaló, olyan levél, amire az én nevem 
van felírva.

Karácsony estéjén Isten nem kijelent valamit, hanem személyes 
ügyemben szólít meg engem. Amit mond, az nem valami „ünnepi beszéd”, 
valami bölcseknek való tudomány, hanem az én kicsiny életem nagy 
ügyének döntő fordulata, elintézése.

A  karácsony szava ezt jelenti: engem szólít meg szeretettel az Isten.
Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol a megszólaló Isten 

szívének szeretetét megérzi a karácsonyi ember.
Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol a hívő embereknek 

ez a vallomása: „Szólj Uram, mert jól hallja a te szolgád!”
A karácsony szava arról beszél, hogy e l i n d u l t  felénk az Isten 

szeretete. Az a Jézus, Aki karácsonykor született, Isten szeretetének sze
méllyé született szava!

Ezért döntő és nagy dolog a karácsony, mert az Ige testté lett. Isten 
szeretete nemcsak szóba öltözött, hanem személlyé lett. Krisztusban „kéz
zelfoghatóvá” vált Isten elmondhatatlan szeretete.

Ö a legnagyobbat küldte a legkisebbhez. A  Fiát, a Gyermekét adta, 
hogy gyermekeivé lehessünk.

Karácsonykor Isten atyai arca mosolyog a világra, hogy megváltott, 
boldog gyermekek egyszerre elimádkozhassák nyugodtan a Mi Atyánkot.

Jézus Krisztusban Isten szeretete indult el felém és jön ’ e l . ma is 
hozzám, hogy Az, Aki karácsonykor született, Megváltóm, Üdvözítőm és 
Testvérem legyen végig az úton.
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Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol tudják, hogy Isten 
jót akart, amikor a karácsonyt készítette.
'  Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol tudják, hogy Isten ezt 

a jót, a karácsonyt nekem készítette és azért adta olyan szépnek, hogy 
szép legyen örökké a hitem karácsonyi útja.

Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol tudják, hogy Isten 
szeretető azért melegítette át annyi fénnyel'és örömmel ezt az éjszakát, 
hogy az ember megtudja, mit jelent ennek a csodálatos és örök Szeretet
nek a közelében élni.

A  karácsony szava szerint Isten mindezért nem kér mást, csak annyit, 
hogy szeretetét, a nekem készített karácsonyt elfogadjam, hogy a g y é r 
m e k e legyek. Hogy hitben, engedelmességben, igazságban, irgalomban 
és alázatban Vele legyek. Hogy szeressem Azt, Akit hozzám és értem 
küldött, Jézus Krisztust. Hiszen Tőle tudom, majd meg mindennap szere- 
tetének további szavait.

Milyen szépen írja Luther a karácsony szaváról: „M it használna ne
kem, ha ezerszer megszületett volna, ha nem h a l l a n á m ,  hogy ez én- 
reám vonatkozik és hogy Ö az enyém lett.”

Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol hívő emberek meg
tudják és boldogan vallják: — nem vagyok egyedül! Az örök Isten sze
retető az enyém! Krisztus az én legnagyobb ajándékom: örök kará
csonyom!

Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol valósággá válik az ősi 
emberi vágy: gyermek vagyok, akit szeretnek, mert Isten gyermeke let
tem, akit soha el nem hagy, hanem örökkévaló szeretettel szeret az Istent

így lesz a karácsony szava a legnagyobb ö r ö m n e k  a szava!
Miért van az, hogy a hitnek csendje, otthona, békessége van akkor is, 

amikor elmúlik a karácsonyi ünnep.
Miért van az, hogy a hit nyugodt és boldog arccal énekel akkor is, 

amikor már rég elhangzott a karácsonyi angyalok éneke.
Miért van az, hogy a hitnek akkor is szeretetre nyílik a szíye, amikor 

már rég kilépett a karácsony küszöbén.
Egyetlen felelet van erre. Olyan örömöt kapott a karácsonyban, ame

lyik örökké tart
Egy örök fényt vett le a karácsonyfáról és ez világítja előtte az utat.
Ez a fény a karácsony szava: isten gyermeke lett és a Krisztus test

vére.
Jó találkozni ezzel az örvendező, megajándékozott karácsonyi em

berrel.

Friedrich Lajos



k a r á c s o n y  ü n n e p e

Zsid 1, 1—3

A  Zsidókhoz írt levél minden bevezetés nélkül, egyszerre magas 
igényű teológiai tartalommal kezdődik.

A  kiindulópont: Isten cselekvése. Az Ószövetség gazdag képet nyújt 
arra vonatkozólag, milyen sokféleképpen ajándékozza Isten a kinyilat
koztatást (álom, vízió, angyalok, állatok), de gazdag az a személyi kör is, 
amelyeken keresztül Isten megszólalt. A  legkülönbözőbb típusú embere
ket használta fel Isten kinyilatkoztatásának eszközéül. Ezek sorában leg
nagyobb szerep a prófétáknak jutott, ők voltak a kinyilatkoztatás ki
emelt hordozói, akiken keresztül Isten az atyákhoz szólt. Az atyákról 
úgy szól a zsidó-rabbinista irodalom, de az őskeresztyén irodalom is, 
hogy Isten, „a mi atyáink Istene” , különösképpen a patriarchák Istene. 
Az „atyákhoz” sokszor és sokféleképpen megszólaló kinyilatkoztatás 
ténye éppen arról beszél, hogy Isten nem mondta még el a legdöntőbbet, 
nem zárta le kinyilatkoztatását, nem fejezte be, nem tett pontot a 
végére.

Isten Jézus Krisztusban nyújtja a kinyilatkoztatás teljes gazdagsá
gát. Rajta kívül nincsen a világon semmi más kinyilatkoztatás, viszont 
a Fiú magában foglalja Isten szavának és akaratának teljességét. Szö
vegünk ünnepélyes formája és tartalma ezt erőteljesen emeli ki.

Mindez a messiási időben történt, amely a Biblia szóhasználata 
szerint a végső időt jelenti.

„A  Fiú által” kifejezésben éri el a mondatszerkesztés a maga tar
talmának tetőfokát. A  görög szöveg nem használ névelőt, s ezzel is 
aláhúzza Jézus Krisztusnak az Isten Fiának páratlanságát, méltóságát, 
hatalmát. A  Fiúságban összpontosul a kezdetnek és .a végnek a tartal
ma. Jézus Krisztus, a valóságos Isten „a mindenek örököse” , a messiá
si zsoltár szerint (Zsolt 2, 8). A  „Fiú” fogalma az antik szóhasználat sze
rint magában foglalja az örököst is, amint a fent idézett zsoltár a Fiú 
örökségének tekinti az embervilágot és a föld határait egyaránt. Már 
ebben is szoros az összefüggés a Fiúság és az örökség között. A  Fiú 
azonban közvetítő is, őáltala emelkedhetünk ki mi is a bűn rabságából, 
s lehetünk Istennek örökösei (Gál 4,7, Róm 8,17). A  Fiúnak a tiszte 
azonban ennél is több: a világmindenség is általa jött létre, mi is általa 
jutunk Istenhez. „Egy urunk van, a Jézus Krisztus, aki által Van a min- 
denség, mi is őáltala” (1 Kor 8, 6; Kol 1, 15).

Textusunk a megdicsőült Krisztusról mondott hitvallás. Ó nemcsak 
eljövendő, hanem ő a kezdet is, ő a közvetítő is. A  világon való meg
jelenése, születése által, élete, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe
menetele által, szava és magatartása által Isten kinyilatkoztatása szól 
hozzánk. Jézus Krisztus az a kulcs, aki által megnyílik előttünk Isten 
velünk való tervének és szándékának a meglátása. Jézus Krisztus a 
valóságos ember, aki magára vette emberlétünk minden következmé
nyét, Isten engedelmes eszköze volt, valóban „Isten báránya” volt. A 
feltámadott és megdicsőült, a valóságos Istenként uralkodó Ür pedig, 
a világmindenség hordozója.

A  3. vers a figyelmet egészen Jézû s Krisztusra fordítja. Valószínűleg 
önálló Krisztus-költemény lehetett. Hasonlót olvasunk Kol 1,15—18-ban 
is. Jézus' Krisztus, aki a kezdet és a vég ura, páratlan viszonyban áll 
Istennel: Ö az Isten dicsőségének kisugárzása, lényének tükörképe. A 
világ felé való vonatkozásban Ö azt jelenti: a mindenséget hordozza hatal
mas igéjével. Az ember felé való vonatkozásban Ö azt jelenti: megtisztít
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a bűneinktől, s felemel magához, O, aki a magasságból! Felség jobbjára 
ült. A Krisztus nagyságát tükrözik az itt előforduló kifejezések és képek, 
amelyeken keresztül a korabeli nyelvhasználat a legszebbet és legtöbbet 
akarta kidomborítani. Az „apaygasma” és a „charaktér” kifejezések 
passzív és aktív vonást tartalmaznak: a kisugárzás feltételezi a forrást, 
a fényerőtől függ, azt szorosan követi, ugyanígy a „tükörkép” hű mása 
az eredetinek, valódi vésete, lenyomata, ismertetőjegye. Mindez plaszti
kusan fejezi ki az Atya és Fiú tökéletes egységét és belső összefüggését. 
Világos itt a párhuzam azzal, amit a páli teológia „eikón tou Theou" 
(2 Kor 4,4; Kol 1,15) fogalmával fe jez  ki. Jézus Krisztus isteni telj
hatalmával Istent magát képviseli. Általa pillantunk be a mennyekbe. 
Általa, mintegy tükör által ismerhetjük meg Isten jóságtól és szeretettől 
sugárzó orcáját. Általa nyílik meg szívünk Isten igéjének és kinyilat
koztatásának befogadására. Általa oszlik el a sötétség, és ragyog fel 
Isten igéjének világossága. Általa látjuk meg Isten „doxa”-ját, „kábód”- 
ját (Ex 24, 16; 33, 18; 40,34). Ö a közvetítő Isten és a világ, Isten és az em
beriség, Isten és az emberi szellem, Isten és az ember hite között. Nem 
valami elvont eszme vagy előfeltevés, vagy kiváló egyéniség <5, akin ke
resztül szellem és anyag, eszme és mítosz kapcsol-aba jutnak egymással, 
hanem Ö a történeti Jézus, az Isten egyszülött Fia, a valóságos ember 
és a valóságos Isten, a megfeszített, feltámadott, megdicsőült Űr, akit 
nem a spekuláció, hanem a kinyilatkoztatásból származó hit ragad meg 
és tesz magáévá.

Ez a Jézus Krisztus hordozza hatalmas igéjével a mindenséget. Luther 
figyelmeztetett arra, hogy amit a héber a „hordozni” igével fejez ki, 
annak a fordítása a megőrizni, megóvni, megvédeni igével fejezhető ki. 
Ezt a gondviselő, világfenntartó szeretetet „hatalmas igéjével cselekszi, 
amely elég erős ahhoz, hogy teremtő szavával létre hozza a mindensé
get. Az ige és az er-ő, Isten szava és annak a hatalma szorosan egybetar
toznak a Zsidókhoz írt levél tanításában (Zsid 4,12). Nagy vígasztalás 
és bizonyosság rejlik abban, hogy a Fiú hordozza, viszi, vállalja védel
mezi, gondviseli a mindenséget.

EGYHÁZTÖRTÉNELMI il l u s z t r á c ió

Ennek az igének történelme van a magyar földön. 1541-ben Nádasdy 
Tamás dunántúli főúr sárvári birtokán, Sylvester János a szorgalmas 
bibl.afordító, elkészült á teljes Újszövetség magyar nyelvű fordításával. 
Az Erasmus görög szövege alapján készült fordítást az tette nevezetessé, 
hogy az evangéliumok summáját distichonokban foglalta össze, s ezzel 
elsőnek alkalmazta az időmértékes verselést magyar nyelven. Amikor 
nagy művét letette az ország asztalára, ezzel az igével köszöntötte olva
sóit a magyar néphez intézett ajánlásában, mert ebben az igében benne 
lüktet a teljes Írás Summája, Jézus Krisztus művének magasztalása:

„Próféták által szólt rígen néked az Isten,
Azkit igírt, imé, vígre megadta Fiát,
Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.
Néked azírt ez lűn prófétád, doktorod ez lűn,
Mestered ez most es, melyet az Isten ada.”

Négy évszázaddal ezelőtt így építette Isten Szentlelke a bibliaolvasók 
hitét, az Isten Egyszülöttjéről szóló bizonyságtevés által.
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Karácsonyi Krisztushimnusz

Ez az ige a Szentírásnak önmagában is drága kincse, de karácsony 
fényében válik igazi Krisztushimnusszá, az érettünk emberré lett Krisz
tust magasztaló énekké. Az egyházi esztendőnek ez a pontja különösen 
is alkalmas arra, hogy az inkarnáció tényét — karácsony legfőbb mon
danivalóját — ezen az igén keresztül értse meg a gyülekezet.

1. Isten hosszan készítette elő Fiának útját. A  Szentírás első lap
jain elhangzott az ígéret Arról, aki majd a bűn és a Sátán legyőzője 
lesz. Innentől kezdve végigvonul az Ószövetségen a jövendölés: eljön 
az Isten Báránya, hogy mindazt beteljesítse, amit Isten a prófétákon 
keresztül üzent.

A  karácsonyi evangélium igénk üzenetének tükrében így hangzik: 
Akit Isten a próféták által ígért, íme most nékünk ajándékozta Fiát. 
Az ádventi várakozás beteljesedett. Az Ige testté lett. Jézus Krisztus 
megszületett. Karácsonykor megszólaló igénk üzenete egybeesik a kará
csonyi evangéliumban mégszólaló angyalok öröménekével.

2. Karácsony krisztológiája bontakozik ki igénk nyomán. Ez a teo
lógiai tartalom öntse a himnusz formáját a gyülekezetnek szóló igehir
detésben.

K i ez a megszületett Jézus Krisztus? Milyen karácsonyi ajándékot 
nyújt Isten Őbenne?

Igénk gazdag képanyagon keresztül mutatja be a Fiú és az Atya 
egységét.

A  Fiú tökéletesen képviseli az Atyát. Benne jelenik meg a kinyilat
koztatás végső, lezárt, tökéletes foka. Amit Isten mondott és cseleke
dett, Benne foglalódott össze, Benne érte el a csúcspontját, úgyhogy 
nincs is már szükség a kinyilatkoztatás folytatására, kiegészítésére, 
vagy fokozására. A  Fiú mindenek örököse, az Atya szándékát, tervét, 
akaratát, üzenetét tökéletesen jeleníti meg.

A  Fiú az Atya képmása, dicsőségének viszatükröződése. Olyan szo
ros a kapcsolat az Atya és a Fiú között, mint a fényforrás és a kisugár
zás között. A  Tükörkép pontosan az eredetit követi.

Mindezeknek a képeknek az a feladatuk, hogy belőlük megértsük: 
Isten valóban önmagát adja az embervilágnak. A  betlehemi jászolböl
csőben a kezdet és vég Ura piheg, kicsiny gyermek formájában. Hallat
lan ajándékot jelent az a csecsemő, mert benne az örökkévaló Isten 
született a világra, olyan embernek, mint mi vagyunk. Ez Isten legna
gyobb ajándéka, amit az embernek adhat, ezt nyújtotta a Krisztus 
születésében.

3. „Cur Deus homo?” Miért lett Isten emberré? Miért adta ezt az 
ajándékát? Mit akar vele elérni?

Érettünk adta. Hogy megszabadítson a bűn és halál hatalmából. 
Nem önmagáért cselekedte, hanem miattunk. Nem is volt könnyű néki 
ezt megtennie, hiszen az Atyától a Fiú feláldozását követelte ez a lépés, 
valóban Egyszülöttjét adta oda miértünk. A  Fiútól pedig a keresztre 
feszíttetés vállalásának az áldozatát jelentette. Mégis így történt. De 
csakis azért történt így, hogy általa mi éljünk, kárhozatunkat magára 
vegye, bűneinkért eleget tegyen, a haláltól megszabadítson, minden 
váltságdíjat lefizessen értünk, hogy mi az ő halála árán élhessünk és 
üavözölhessünk.

IGEHIRDETÉSI VAZLAT:
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Karácsonyi Krisztushimnuszunk tehát nemcsak magasztalja és cso
dálja Isten cselekvését az inkamáció tényében, hanem ugyanakkor há
laéneket is jelent, amiért mindez érettünk és miattunk történt, hiszen 
ezzel a célkitűzéssel lett Isten emberré!

4. A világot hordozó szeretetről tesz bizonyságot igénk. Isten kinyi
latkoztatását nem adja hűen vissza az, aki csak a lélek belső körében, 
vagy legfeljebb szűk emberi közösségekben képzeli el az Ige testté levé
sének eseményét. Igénk kifejezetten arról szól, hogy Jézus Krisztus az 
egész mindenséget hordozza hatalmas igéjével. Az ő perspektívája nem 
azonos semmiféle szűklátókörű szemlélettel. Ö világméretben lát és 
ugyanúgy cselekszik. Néki nem mindegy, hogy merre halad az ember
világ. Néki nem mindegy az emberiség jövője. Hiszen övé a minden- 
ség. Ő  gondviselő szereiével hordozza, teremtő szavával kormányozza 
azt. Szeretetéből nem is következhet más, mint az embervilág javának, 
előmenetelének a munkálása. Ez érvényes mind lelki, mind anyagi vo
natkozásban. Az Ö világtervében egyszerre van hangsúly azon, hogy 
ne legyen elnyomott, éhes, betegségtől, gondoktól gyötört ember, hanem 
érvényesüljön a társadalmi igazság, az anyagi és kulturális fejlődés, — 
és ne legyen lelkileg egyedül maradt, megváltatlan ember, hanem han
gozzék az evangélium szava, hogy belőle áldás és üdvösség fakadjon.

Ezt a Jézus Krisztust, a próféták által jövendölt, az Atyával egy, 
az érettünk emberré lett, az egész világot gondviselő szeretetében hor
dozó Jézus Krisztust hirdeti igénk, mint Isten legdrágább karácsonyi 
ajándékát! Dr. Ottlyk Ernő

Megjelent az 

Új testamentum 
és a zsoltárok

(nem az új próbafordítás szövege) fekete pegamoid kötésben, 
arany felirattal 8,5x14,5x1,7 cm méretben

Ára 40 forint

Kapható az Evengélikus Sajtóosztályon 
Budapest, VIII. Puskin u. 12.
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KARÁCSONY MÁSODIK ÜNNEPE

ÚJ ÉLETRE INDÍTÓ SZERETET
3         3 1 Jn 1,1—4.

Az ünnep jellege: Karácsony másnapja már mindig kifelé menetelt 
jelent az ünnepből. Ez a nap apró pénzre váltja fel az első nap nagy ige
bankóját. Első napon a hangsúly arra kerül, amit Isten tett, a második 
napon arra, amit nekünk kell cselekednünk — Ez a megszokott formulá- 
zás kissé sablonos, mert minden prédikációban a döntő az, amit Isten cse
lekedett, viszont mindig el kell érnünk addig, hogy tudjuk, milyen követ
kezményekkel jár ez hétköznapi életünkre nézve. Karácsony másodnap
ján Isten útravalót ad tarsolyunkba, hogy ne üressen induljunk a hétköz
napokba. Azt akarja, hogy tartson az ünnepi étel a hétköznapok világá
ban is. Ágendánk témameghatározása ezt így érzékelteti: Karácsony má
sodnapja az új életre indító szeretetről beszél. Figyelmeztetésként így is 
fogalmazhatnánk: Vigyázzunk! Kárba ne vesszen rajtunk Isten szeretete, 
éljünk vele és belőle a hétköznapok sodrában is.

összefüggések: Textusunk szoros összefüggésben van az előző fejezet 
29. v.-vel és e fejezet 4—6. versével is. Vannak fordítások, amelyek egy 
összefüggő szakaszban hozzák ezeket a verseket, ilyen címmel: Isten 
Atyánk, éljünk, mint Isten gyermekei.

Az egész I. János levél összefüggésében is bele kell állítanunk textu
sunkat, hogy jól értsük mondanivalóját: János apostol harcol a meddő 
keresztyén élet ellen egy olyan szituációban, ahol a hamis próféták éppen 
úgy veszélyeztették a gyülekezetei, mint a visszahúzó pogány környezet, a 
belső erőtlenség és tétlenség éppen olyan veszély volt, mint a keresz- 
tyénség hatástalansága és egyhelyben topogása. János szerint, aki Jézus 
Krisztusban hitre jutott, annak ezt a szeretet közösségében meg is kell 
mutatnia. Nem az Isten gyermekeire, hanem a hamis tanítókra jellemző 
a kettészakadt schizofrén élet, ők dicsekszenek magas Isten-ismerettel és 
ugyanakkor mégsem Jézus szerint járnak, hanem sötétségben botorkál
nak, a felebaráti szeretet parancsait nem teljesítik, a rászorulókat nem tá
mogatják. „Aki azt mondja, megismertem Ót és parancsolatait nem tartja 
meg, hazug az és nincs meg abban az igazság” . (11,4.) János viszont azt 

, akarja, hogy levelének olvasói igaz keresztyén emberek legyenek, hitük 
megvallásában és tiszta életfolytatásukban egyaránt.

A napi evangélium azt hangsúlyozza, hogy aki hisz a Fiúban, már itt . 
és most örök élete van, az O. T. ige pedig Jézus nagyszerű országát pró- 
fétálja, aminek realitását átélhetjük és teljességre jutását várhatjuk.

Megjegyzések a szöveghez: 1. idete: Lássátok — tudjátok a görögben 
a kettőt egyszerre jelenti. — Teknon: gyermek, az egész fejezet egyik 
kulcsszava, különböző formában hétszer fordul elő ebben a fejezetben. 
2. v. Nem lett nyilvánvalóvá: nem jött világosságra, még nem jelent meg: 
Ephanerothé.

Homois nem egyszerűen hasonlót jelent, hanem részesülést is az is
teni dicsőségben. A  szótár szerint egyenlő, nagy, erős jelentései is vannak.

Kathos: amint, közvetlen Isten-látásról, Isten-kapcsolatról van szó, 
ami pillanatnyilag itt még elképzelhetetlen. V. ö. Jn. 1, 18. és I. Jn. 4, 12: 
„Az Istent soha senki nem látta.”

3. v. Hagnidzó: tisztítani, kultikus és átvitt értelemben egyaránt, 
megszentelni, amint ö  is tiszta és szent (hagnos) más fordítás szerint.

Meditáció: Az idő vonalába kell beállítani textusunkat. Van mondani
valója múltról jelenről, jövőről, A  sorrend nem a megszokott: múlt, jelen,
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jövő, hanem így kerül elő: múlt, jövendő és jelen. Múlt: Lássátok, milyen 
nagy szeretetet adott az Atya. Jövő: Reménységünk van, hogy egyszer 
olyanok leszünk, mint Urunk és Öt szemtől szembe látjuk majd meg. 
Jelen: Ezért már most megtisztított, megszentelt életben kell járni. A  je
len két pilléren nyugvó, ezt átívelő híd. Múlt és jövő e két pillér. Kará
csony másodnapján meg kell hirdetnünk, mit tett Isten, miben mutatta 
meg szeretetét irántunk és hogy reménység szerint mit várhatunk még, 
majd le kell vonni a következtetést, hogy mindez mire kötelez a jelenben. 
Isten szeretete a múltban: ez emlékezésre késztet. Isten szeretete vár a 
jövendőben: ez reménységre bátorít. Az emlékezés is, a reménykedés is 
megtisztított életre kötelez.

I. Lássátok meg milyen nagy szeretetet adott az Atya. Lássátok, néz
zétek csak, ezt lehet látni a jászol bölcsőben, ez Isten szeretetének egyik 
látható jele. Isten szeretete mindennél jobban Jézus életében nyilatkozott 
meg, minden cselekedete, csodája, szava jel volt: Isten szeretetéről. A  já
szol bölcső éppen úgy, mint a kereszt, a segítő gyógyítások éppen úgy, 
mint a kúszált gondolatokat rendező tanítás. A  tanítvány ezekből a jelek
ből olvasni tud és másokat is megtanít erre, a tanítvány szerepe így: jel- 
magyarázat. A  tanítvány az a jószemű ember, aki felismeri Isten szerete
tének jeleit. Sok embernél mindez látókörön kívül esik ma, ezeknek is 
úgy kell beszélni, hogy a horizonton belülre kerüljön Isten szeretetének 
sokféle jele, elsősorban maga Jézus. Az ember nem lát magától, fel kell 
nyitni szemét. A  tudatlan nem veszi észre például a szépet a művészet
ben, amíg valaki meg nem mutatja, fel nem hívja a figyelmet rá. Esetleg 
valaki éppen nem látja Isten szeretetének jeleit, sőt csak az ellenkezőjét 
fedezi fel életében. Az ilyen embernek is nyitogatni kell a szemét. Ha 
semmi más nem marad életében, ami Isten szeretetére utalna, Jézusról 
kell leolvasnia, Róla mindig lehet.

Jézusért nevezhetjük Istent Atyának, s magunkat Isten gyermekei
nek. Drága név mind a kettő. Tudatosítani kell, ki az Isten: Atyánk, és 
kik vagyunk: gyermekei. Ez a tudat, keresztyén öntudat nem büszkeségre, 
hanem hálára és csodálkozásra nevel bennünket. Ne gondoljunk önma
gunkra Istentől függetlenül, mi Istenhez tartozunk, az ö  gyermekei va< 
gyünk. Körülményeinket, hétköznapjainkat se tekintsük Isten nélkül. Az 
egész világra sem tekinthetünk úgy, mintha karácsony nem történt volna, 
mintha Isten nem adta volna szeretetének jelét. Mindenbe bele kell kal
kulálni Isten szeretetét. Ez a gyermeki hit.

Ostoba módon, sokszor mellékes dolgokkal vagyunk elfoglalva az egy
házban is, egy-egy istentiszteleten is. Nem vesszük komolyan magát a 
képet, csak a kerettel törődünk. Sok külsőleges mozzanat foglal le s köz
ben megfeledkezünk, kik vagyunk, miért vagyunk együtt. Sok felesleges 
pletyka, egymás méregetése, szidása, rágalmazása, dicsérgetése helyett 
nézzük a lényeget. Meg kell tanulnunk a lényegesre koncentrálnunk, hogy 
ne fulladjunk bele a lényegtelen részletekbe. Karácsony a leglényegesebb
ről beszél: Isten szeretetéről.

II. Reménységünk van, hogy Isten szeretetéből egyszer olyanok le
szünk, mint Urunk és Öt szemtől-szembe megláthatjuk. Már sok mindent 
megkaptunk — Isten szeretetéből, de még sok minden vár ránk. Élő re
ménység éltet bennünket, nem általános reménység ez, hanem ilyen re
ménység, speciális reménység. Természetesen nem vetjük meg a világ 
reménységeit, nem vagyunk nihilisták, akik semmiben célt és értelmet 
nem akarnak látni, örülünk annak, hogy a reménység emberei lehetünk 
sokféle vonatkozásban, mégis tudjuk, hogy Isten gyermekeinek remény
sége még ezek felett való, nem kevesebb, hanem több ezeknél.

Hasonlóvá leszünk hozzá. Már itt is utánoznuk kell Öt, átvenni az 
életstílusát, idézni a szavait, megszokni a gondolkodásmódját: a követés
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ennyit is jelent. Jézus invitációja azonban sohasem perfekt itt és most, 
csak az irány lehet helyes. Amint a tanítvány már sorsközösségben él 
Urával, úgy ez a .közösség még. inkább teljességre jut majd Nála.

Találkozunk Vele, színről-színre látjuk Öt, ahogyan van. A hitből 
látás lesz. Itt csak rész szerint van meg bennünk az ismeret, a második 
„karácsonyra” tudatosan készülnünk kell. Nem azért hogy közben meg
feledkezzünk földi hazánkról, szolgálatunkról, hanem azért, mert Isten 
szeretetéből ezt az ígéretet is megkaptuk. Ezt az üzenetet hitünk egyik 
jelentős tényezőjét nem feledjük.

III. Az emlékezés is, a reménység is megszentelt életre kötelez. A  ke
resztyén morál mindig az előző két pilléren — múlton és jövőn — alapul.

A  tisztogatás, takarítás nemcsak karácsony előtti napokra, vagy he
tekre való, hanem karácsony utánra is. A  karácsonyi nagytakarítás jó 
háziasszonyi ösztönből fakad, az ünnephez hozzátartozik a tisztaság is. 
Csak tisztaságban lehet méltó módon ünnepelni. Karácsony múltán sem 
szabad azonban megfeledkezni az ünnep kötelezéséről: a tisztaságról. Is
ten szeretetét felismert emberek, Isten szeretetében a jövőben is remény
kedő emberek kell, hogy megtisztuljanak erkölcsi vétekből éppúgy, mint 
bizalmatlanságból, aggodalomból. Istennel való kapcsolatunk tisztázatlan
sága emberekkel való rossz viszonyunk, családban és azon kívül, harag, 
gyűlölet, paráznaság, mások tulajdonának elvétele, pletyka és irigység, 
éppen úgy nem illik a karácsonyi emberhez, mint az aggodalom, a ciniz
mus, a rossz kedv, az állandó destruálás. Jézus azért jelent meg, hogy a 
gonosz munkáit lerontsa. A  keresztyénség nem elmélet, hanem élet, meg
tisztított, megszentelt élet. Isten szeretete erre az új életre kötelez.

H. K.

KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP

II. KOR. 5, 18—21

A z alapige homiletikumát akkor értjük helyesen, ha jól értjük mit 
tartalmaz az alapige első szava: tá panta! Mi az a „mindez” , ami Isten
től van és amiből a következők érthetők?

Pál apostol számára a Krisztussal való találkozás az új élet kezde
tét jelentette. A  régi elmúlt, újjá lett minden. Ezen az elvi alapon nyug
szik az apostol élete és hivatása.

Pál világidőkben, aiónokban gondolkodik. Az új aión már eljött, 
illetve bekövetkezett! Krisztus halála és feltámadása jelenti az új aión 
betörését a régi aiónba. Ez a tény új helyzetet és új lehetőséget jelent. 
Üjjá lehet minden! S Pál azzal a bizonyosággal szól az emberekhez, 
hogy amint személy szerint az ő életében, úgy minden ember életében 
megvan az újjálevés lehetősége. (Az újjálevés bizonyos értelemben 
egyenlő az újjászületéssel!) Az érettünk megjelent, meghalt és feltáma
dott Krisztus által ISTEN munkája ez a ‘megújulás mibennünk. Soha 
nem jut el az ember a maga ereje, bölcsessége, értelme útján erre az 
új életre, mert azt, hogy az új aión már betört a világba csak Isten 
tudja megláttatni megértetni és elfogadtatni velünk. (V. ö. I Kor. 2, 1—5, 
10— 16)

Amennyire bizonyos, hogy Pál az új aión eljötté mögött érzi magát,
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ahnyira bizonyos az is, hogy Pál abban a meggyőződésben él: az új aión 
még nem jutott teljességre. Ma még együtt van a két aión; a régi világ
idő és az új világidő. Az új aión teljessége a Krisztus „trónraléptekor” 
(Heim) következik el. Ez az idő: a szünteleia tu aiónu tutu, a consum- 
matio mundi; ekkor következik el a „lelki-testbe” való öltözés; a szín- 
ről-színre való látás ideje.

Ez a páli teológia alapja.
Mi ma a helyzet?
Krisztus meghalt a kereszten. Ez az esemény az ISTEN kiengesztelő, 

megbékéltető cselekedete az egész világ, vagyis az egész emberiség szá
mára. Isten a megbékélő, a kiengesztelő! Isten a Krisztus kereszthalá
láért nem számítja be a bűnöket s ezzel lehetőséget ad arra, hogy a bű
nös ember életében valami új kezdődjék el. Üj ti. csak ott keletkez
hetik, ahol a régi bűnök eltűnnek az útból. Isten vitte ezt véghez (v. ö. 
Hm. 3, 25, 5, 1.10. Kol. 1, 20. stb.) Tehát nem mi emberek engeszteljük 
ki Istent; nem mi lépünk felé a megbékélés szándékával — kegyes em
beri cselekedeteinkkel, vallásossággal, imádságainkkal, áldozatainkkal. — 
A  megbékélés azért következhetik be: Isten azt, aki bűnt nem ismert 
bűnné'Tette értünk, ez által megszüntette békétlenség okait és lehetsé
gessé. tette számunkra, hogy megbékéljünk az Istennel. Isten a Krisz
tusért „nem számítja be bűneinket” !

Isten megbékéltető cselekedete azonban itt még nem ért véget. Isten 
megbékéltető cselekedetei közé tartozik az — alapigénk szerint —, hogy 
nékünk adta a megbékéltetés igéit. Isten azt akarja, hogy az egész 
világ megtudja megbékélési szándékát és ezért véghezvitt cselekedetét! 
Ezért adta a „megbékéltetés szolgálatát” ! És ismét azon van a hang
súly, hogy Isten adta ezt a szolgálatot. A  megbékélés munkája és a 
békéltetés szolgálata az Isten szuverén munkája. Szeretetéből fakadó 
önkéntes cselekedete. Az apostoli tisztnek, ma pedig az igehirdetői tiszt
nek, mindenekfelett való méltósága ebben a szolgálatban van, hogy ti. 
Isten megbékülési szándékát tudtul adja az emberiségnek, és ezzel egy 
új kezdetnek a lehetőségét megteremti. Hogy tehát mi mit gondolunk, 
vagy mit nem gondolunk az Istenről, az nem döntő és nem visz bennün
ket előbbre. Az azonban, hogy Isten nem akarja a bűnösnek halálát, 
meg akar békülni és ezért Krisztusra, a bűntelenre veti a világ bűneit 
és ezt hirdetted nekünk és az egész világnak, ez Pál apostol számára 
mindennél nagyobb jelentőséggel bír.

Ennek a szolgálatnak nagyságát és méltóságát emeli az a körül
mény is, hogy ezen a szolgálaton keresztül szinte Isten maga kérleli az 
embert: béküljön meg vele! Isten eme hívásának titka: Isten szeretete1 
Titok ez! Minden emberi értelmet felül halad, mert karácsony, nagy
péntek és húsvét is felül halad minden emberi értelmet.

Eredményes ez a szolgálat akkor, ha valaki hisz az apostolok sza
vának! Isten emberekkel megbékélni kívánó szeretete akkor él célhoz, 
amikor valaki „nem veszi hiába” a megbékélésre irányuló isteni ke
gyelmet. *(6, 1) A  megbékélés szolgálatára igennel felelő ember, az azt 
elfogadó ember az Isten igazságává lesz! Különös kifejezés ez is. Azt 
akarja vele mondani az apostol: az „igazak sorába lép” (Rm 5, 9) az 
ember, de nem a maga erejéből: Isten kegyelmi ajándéka ez! (Rm 
5, 1 stb.) Ez tehát megint az Isten műve!

Két dolgot hadd hangsúlyozzunk még ezzel kapcsolatban: 1. Igaz
ságunk teljesen az Isten műve. Isten Krisztust, aki bűnt nem ismert 
bűnné tette érettünk. Luther tehát a páli teológiát magáévá téve be
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szélt a „helycseréről” , vagyis arról, hogy a bűnös ember helyét az Isten 
előtt a Krisztus foglalta el (vö. Zsid. 4, 15, I Pét. 2, 22) vagyis Krisztus 
a bűnösök halálával hal. Ezt a halált miattunk és érettünk szenvedte 
el. (I Kor 15, 3, Rm 3, 25, I Pét. 2, 24) S az ember, aki bűnös, az Isten 
igazságává lesz, vagyis olyanná „akiben Isten kedvét leli és aki az íté
letben megáll” . (Wendland) — 2. Isten igazának lenni ebben a világ
ban azt jelenti: „nem a bűnnek élni, hanem új teremtéssé válni. A  meg
békélésen keresztül leszünk új teremtéssé” ! (Wendland) — Ahol nem 
látszik meg az emberek életén az, hogy ők Isten igazságává lettek, meg 
kell kérdőjéleznünk a békéltetés szolgálatának elfogadását!

Ha most már a meditáció irányára vetjük tekintetünket, akkor a 
következőket ajánlom:

Karácsony ünnepe után vagyunk közvetlenül. Karácsony az incar- 
natio ünnepe. S mi ennek az ünnepnek közvetlenül szomszédságában 
arról hallunk, hogy Isten éppen az incamatio következtében, az új 
aión elkövetkeztében milyen új lehetőséget adott az embernek! Az az 
ember, aki elvesztette Istenét és felebarátját, újra megtalálhatja Iste
nét. Újra lehet Istene és lehet új élete; s lehet új életének áldott sok 
szép gyümölcse a világ, felebarátai számára, (vö. Gál 5, 18 kk) Mind
ezért Istené a hálaadás, magasztalás és minden dicsőség. Hangsúly esik 
minden tettére: 1. Isten a békélő fél! 2. „Isten gondoskodik arról, hogy 
megbékéléséről szóló szava eljusson „széles e világon minden teremt
ményhez” (Márk 16, 15) 3. Isten tesz minket igazságává, hogy itt a még 
két aión világában új teremtményként új életet éljünk.

Bevezetőnk kapcsolódhatik a karácsonyi angyali kórushoz és meg
adhatja prédikációnk címét, de összefoglaló mondanivalóját is. Dicsőség 
a magasságban Istennek! — Újra és újra ennek a magasztalásnak kell 
hangzania ajkunkon Isten nagyságos dolgaiért! Ö, az erősebb fél és kész 
a békülésre; szándéka előttünk is ismert; ebben a világban vezet el új 
életre, s tesz a maga igazságává. Mindezért: Dicsőség a magasságban 
Istennek.

VÁZLAT

Még fülünkben cseng a karácsonyi ünnepek alkalmából hallott an
gyali ének: Dicsőség a magasságban Istennek! S mi ma az esztendő 
utolsó vasárnapján ismét ajkunkra- vehetjük ezt az éneket! Igénk tanít 
és biztat erre! Igénk? Igen! Első hallásra igen nehéz követni Pál apos
tol gondolatmenetét, de ha kissé megvilágítom, kitetszik majd, hogy 
nem is olyan idegen a mi világunktól a mondanivalója és valóban csat
lakozhatok minden hivő keresztyén a karácsonyi énekhez: Dicsőség a 
magasságban Istennek.

Tudós orvosok, lélekbúvárok egyre többet írnak arról, hogy a féle
lemnek milyen nagy szerepe van az ember életében. A  belső élet ren
dezetlensége, békétlensége kihat a mindennapi életre, a mindennapi 
munkára. Sok idegösszeomlás mögött sokszor talál a gyógyító orvos lelki 
nyugtalanságot. Sok orvos ki is meri mondani: rendezetlen ügyek, el
mulasztott kötelességek, a Biblia nyelvén bűn az oka sok-sok emberi 
nyomorúságnak! — K i tudja ebben a templomban ma hányán ülnek 
szívükben ezzel a belső békétlenséggel? Hányán gondolják magukban. 
— ha nem is tudják ilyen szépen megfogalmazni, ahogyan egy költőnk 
tette:
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Nincs nyugalom, nincs nyugalom — a szív 
Amíg ver mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul 
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől. (Reményik: Békesség Istentől)

Bizony nyugtalan a mi szívünk, míg haza nem talál Istenhez! S haza 
találhat! Ez az apostol egyik döntő fontosságú mondanivalója! Az em
bernek, akinek akármi miatt nyugtalansága, békétlensége van, akit 
utolértek a bűnei; akit vádol az otthona, akinek nincs nyugalma, mert 
elhagyta őt még a szíve is (Zsolt 40, 10) lehet békessége, lehet nyugalma, 
mert ISTEN minden feltételét megteremtette ennek a békességnek. 
Isten mindent megtett azért, hogy a békességet kereső ember békességre 
jusson! Nincs az a bűn, amely ezt a békességet semmissé tehetné! — 
Erről beszél az apostol.

1. Az apostol arról beszél, hogy Isten, aki a sértett fél, hiszen Dávid 
helyesen imádkozik így: ,,Egy edül te ellened vétkeztem és cselekedtem 
azt, ami gonosz a te szemeid előtt” (51 Zs. 6) megbékéltette magával a 
világot akkor, amikor a Golgotán felállították Fiának keresztjét! Mert 
ez á kereszt nem azt jelenti, hogy egy ember, aki jó ember volt, akire 
nem tudtak rosszat mondani, akit nem tudtak bűnnel vádolni egy sze
rencsétlen hintapolitikus — Pilátus — miatt meghalt, hanem az ennek 
a keresztnek az értelme, hogy Isten őt, aki bűnt nem ismert bűnné 
tette érettünk, és amióta ott állt ez a kereszt, nyilvánvalóvá lett, hogy 
Isten „kezet nyújtott” minden haragosának, minden embernek és meg
békélésre hívja. — Mikeás próféta korában még így siránkozott a meg
döbbent, félelemben élő ember: „Mivel menjek eleibe' az Úrnak? . . 
Égő áldozatokkal menjek-e eléje? . ..  elsőszültöttemet adjam-e vétkei- 
miért?” (Mik. 6, 6 kk.) Az apostol most már arra biztat: menj az Úr 
elé! Szeretetéből, irgalmasságából megbékélt veled is a Golgotán! Nem 
neked kell valamivel kiengesztelni Istenedet; imádságod, templomozá
sod, adakozásod nem vezetnek célhoz! Amit Isten cselekedett érted, azt 
lásd meg: Krisztus meghalt érted. Ö, aki bűnt nem ismert, meghalt a 
bűnösök halálával, hogy neked békességed lehessen.

Ezért hát valóban újra felcsendülhet ajkunkon az angyali ének- 
Dicsőség a magasságban Istennek.

2. Isten megbékélésre nemcsak Pál apostol korának népet hívta. 
Hogy én ma itt nektek erről az apostoli igéről prédikálhatok, hogy 
szerte a világban minden nép között prédikáltatik az evangélium, az 
is az Isten kegyelmes cselekedetének a következménye!

Azért van egyházi hivatal, lelkészi hivatal ebben a világban, hogy 
mindenkihez elérhessen Isten hívó szava, a megbékéltetés evangéliuma, 
így mondta az apostol: a Krisztusért járunk követségben! Mi is a Krisz
tusért járunk közietek követségben és úgy hallgassatok minket, mintha 
Isten kérne a mi ajkunkon keresztül. Jertek és béküljetek meg az 
Iestennel! Nem akarunk mi uralkodni rajtatok! Szolgálni akarunk nék- 
tek, mint a megbékélés evangéliumának szolgái: Emberek, Isten kész 
a megbékélésre, jertek béküljetek vele! Ez az egyházi szolgálat értelme 
és ez az értéke. — Nektek, akiknek Isten nem ezt a hivatást adta, 
megvan rólunk lelkészekről a véleményetek. Jó is, rossz is! De a lel
készi, követi szolgálat mégiscsak azt célozza, hogy lelkek, emberek
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találjanak vissza az Istenhez. Nemrégen hunyt el Sik Sándor piarista 
áldozó pap, rendfőnök és tudós tanár. Egyik versében így ír a maga szol
gálatáról:

Az Isten küld testvéreim tinektek 
Hogy sugarai eleven tüzét 
Amik arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét.
A  testvéreknek, akik az éjben járnak,
Az Isten küldött szentjános bogárnak.

Isten rendelte, hogy legyenek „szentjános bogarak” , akik az éjben 
Járó emberek között sugározzák, hirdetik az Isten szeretetét, hogy vissza
találjanak hozzá és békességre jussanak, azok, akik elvesztették!

Isten rendelte ezt a szolgálatot. Vegyük hát ajkunkra az angyalok 
énekét: Dicsőség a magasságban Istennek!

3. Isten azért veszi el, bocsátja meg a mi bűneinket; azért paran
csolja, hogy követei a világ minden emberéhez elvigyék megbékélésre 
hívó szavát, hogy az Ö igazsága legyünk a világban.

Mit jelent ez a nagyon papos kifejezés: Isten igazsága legyünk a 
világban?

Jelenti azt: nem a bűnnek, hanem az igazságnak élni.
A  bűnnek akkor élek, ha vágyaim, önzésem és önös szándékaim 

vezetnek cselekedeteimben. Ha nem érdekel a világ, nem érdekelnek 
az emberek, nem érdekel mások nyomora, más népek szegénysége. Min
dig csak magamat és a magam javát látom. Valaki így fogalmazta meg 
nekem: Ami nekem jólesik, az nem bűn!

Az igazságnak élni azt jelenti: Isten parancsa alá rendelem az éle
temet. Szolgává leszek, de ez a szolgálat jó gyümölcsöket terem Isten 
dicsőségére és embertársaim javára. Hagyom, hogy Isten Lelke vezes
sen a szeretet, józanság, mértékletesség, önzetlenség útján. Isten igaz
sága vagyok ebben a világban azt is jelenti, hogy készen vagyok min
denre, ami a világban a magam és embertársaim életét előbbre viszi, 
szebbé teszi, gazdagítja. Ellene mondok mindennek, ami önzés és ezért 
bűn!

De az, hogy az Isten igazsága vagyok, az ennél még többet is je
lent. Ugyanez az apostol írja: „Nekünk mindannyiunknak meg kell 
jelenni a Krisztus ítélőszéke e lőtt... Nos, testvérek, eljön ez az idő. 
Sem a napját, sem az óráját nem tudjuk, mikor! Aki Isten igazsága 
volt ebben a világban, az megáll ebben az ítéletben! Hiszen Krisztus 
helyet cserélt vele!

Isten teszi ezt is! Újra csak arra biztatlak azért: Énekeljük a ka
rácsonyi angyalok énekét: Dicsőség a magasságban Istennek!

Az elmúlt napokban súlyos beteg testvérünkhöz hívtak. Űrvacsorát 
kért. Meg kívánt békélni Istennel, családjával, mindenkivel. Adjunk 
hálát Istennek, hogy mint Krisztusnak követe elvégezhettem a megbé
kél tetés szolgálatát; Isten lehetővé tette ezt, hiszen Ö parancsolta, hogy 
ezt tegyem. Felétek is elkiáltom: Krisztusért kérlek: Béküljetek meg 
.az Istennek, hogy megújult életű emberek lehessetek!

K. P.
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ÓEV ESTE

Zofóniás 2, 3.

Zofóniás próféta könyve a legkisebbek közül való az Ószövetség
ben. Mindössze néhány száz mondat az, amit ránkhagyott, de sem ez a 
tény, sem pedig az, hogy személyéről igencsak keveset tudunk, nem je
lenti azt, hogy szolgálata is a jelentéktelenségben múlott volna el. Sőt. 
— De éppen ez. az, amiről beszélnünk kell akkor, amikor az óév esti 
istentiszteletre kijelölt igéről kívánunk szólani.

Ha Zofóniás működésének idejét rögzíteni akarjuk, akkor nyugod
tan rábízhatjuk magunkat arra az adatra, ami könyvének első monda
taiban található. Nevezetesen arra az utalásra, hogy Jósiás korában élt, 
működött, hirdette az igét. Igen. rábízhatjuk magunkat erre az adatra 
márcsak azért is. mert sok minden árulkodik arról, hogy szolgálatának 
a lehetőségét, munkájának kiteljesedését abban a korban kell keres
nünk. ami az ún. „deuteronómiumi reformot” megelőzte.

De miért állíthatjuk ez utóbbit teljes határozottsággal? Egyszerűen 
azért,, mert azoknak? az emberiességi törvényeknek nagyon is határozott 
nyomait találjuk meg Zofóniás szavaiban, amelyeket a 622-ben „törvény
erőre emelt” könyvben — amit Deuteronómiumnak nevezünk — rész
letesen kidolgozott formában fellelhetünk. S éppen ezek a hasonlósá
gok jelentősek Zofóniás igehirdetésében, szolgálatában. Jelentősek, mert 
a prófétát magát és szolgálatát is azok mellé állítják, akiknek az em
berségre a leginkább szükségük volt: a „nyomorult és szegény nép”" 
mellé (3, 12).

Ez a „melléállás”, tehát a szegények — falusi és városi nincste
lenek — ügyének a képviselete nemcsak az előbb idézett versből ol
vasható ki, hanem eredeti könyvének majd minden sorából (a 2,4— 
15-ig terjedő szakaszt nem szoktuk Zofóniás munkájaként számontar- 
tani). Kemény ítéletet hirdetnek ezek a szavak, de nemcsak úgy általá
nosságban — általános okok miatt —, hanem nagyon is konkrét módon, 
egy konkrét szituációban.

Ez a szituáció: a Júdát vezető „polgári” és vallási rétegek, a „feje
delmek és királyok fiai” (egyszerűbben és magyarul: a nemesek), a 
papok „erőszakot tesznek a törvényen” (3,4). Erőszakot tesznek a tör
vényen, amikor „nyomorgatják” a népet (3,19) és ebből az embertelen 
magatartásból gazdagságot, ezüstöt, aranyat harácsolnak össze maguk
nak

Ma azt mondanánk minderre, hogy Zofóniás a szociális igazságta
lanságok ellen prédikált és ha a szóhasználat anakronisztikus is, de 
fedi a valóságot. Fedi a valóságot, mert a próféta valóban a korában 
.és környezetében megtalálható társadalmi és anyagi visszásságok ellen
eméit szót mégpedig úgy, hogy nem tagadta el: kiknek a pártján állás 
kik ellen beszél.

Ez utóbbi tény olvasható ki abból a szeretetteljes indulatból, mely 
a föld „alázatosaidnak (az eredeti szövegben található „ánáv” szó in
kább nincstelent, szegényt jelent, mintsem a semleges és ezért semmit
mondó alázatost), „nyomorult”-jainak, „szegény népének” Ígéri a sza
badulást (2,3; 3,11—-12) és azoknak az ítéletet, akik „csalárdsággal és 
erőszakkal” töltik meg a nép vallásos és hétköznapi életét (1,8).

Ha azt mondottuk, hogy Zofóniás munkássága nem törpül el jelen
tőségében, hanem éppenhogy hangsúlyossá lesz, ha helyesen értjük, ak
kor még inkább érdeklődésre tarthat számot az, a körülmény ahogyan
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éppen a próféta szavait a középkori, de a későbbi egyházi, teológiai 
irányzatok „átértékelték” .

Az utóbbi mondat megértéséhez abból kell kiindulnunk, amit már 
elmondottunk: a próféta konkrét bűnökre hirdet ítéletet, mégpedig ha
marosan bekövetkező fenyegetéssel. Tehát — mégegyszer — nem álta
lánosságokban beszél és nem egy majdan, ki tudja mikor, bekövetkező 
büntető fordulatról.

Ezzel szemben áll az a tény, hogy az 1,7 ;14— 18. versek a középkor
ban a „Dies irae” szavaiban oldódtak fel, mosódtak el. Nem tévedés:’ 
igenis feloldódtak, elmosódtak akkor, amikor a konkrét büntetést egy 
ugyan nagyon is rémisztőén megfestette, de azért a messzi eszkatonban 
bekövetkező ítélettel helyettesítette az egyház teológiája.

Ne értsük félre, nem az a baj, hogy a középkori egyház és annak 
újabbkori követői az ember örökéletéig kiterjedő felelősségét hangsú
lyozta és hangsúlyozza, hanem az, hogy ezzel a mozdulattal valami
képpen elbagatellizálta az ember jelenbéli felelősségét és ezzel szinte 
nullifikálta azt, ami történt.

Valami olyas’ történt ez esetben is, mint Jézus „boldogok a sze
gények” szavaival, amikor a „gyengébbek kedvéért” a későbbi gyüle
kezeti hagyomány a „lelki szegények” semleges kifejezést állította 
szembe, meghamisítva, letompítva az előzőek igazságát, élét. Azt az. 
élt, ami kényelmetlenné tette a keresztyénség egy rétégének a krisz
tusi úton való járást.

Óév estéjén, amikor rendszerint számot vet az ember egy elmúlt esz
tendő eseményeivel, éppen ilyen értelemben értendő az a néhány szó, 
amit a szószéken felolvasunk.

Az igaz, hogy nekünk, akik ebben az országban élünk nem kell 
szégyenkeznünk azért, hogy egy olyan rendszerben élünk, amely antiszo
ciális és antihumanista (vannak még ilyen egyházak és nem is kis 
számmal ezen a földön). Nem kell, mert ilyen vonatkozásban éppen az 
ellenkezője az igazi valóság. Ennek ellenére akad még sok olyan vonás 
közösségi és egyéni életünkben, amelyekért jogosan szégyenkezhetünk 
és amelyekért már most, mindennapi életünkben és sorsunkban, szá- 

monkér bennünket Isten. Igen, nemcsak „azon a napon” , hanem már 
most.

Ez a figyelmeztetés tegyen bennünket, tegye egyházunkat felelősen 
szolgáló emberekké, egyházzá a mindennapok apró eseményeiben csak
úgy mint a világ egész emberiségének átfogó kérdéseiben.

Vámos József
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ÚJÉV

Józsué 1, 1—9.

Ha az újesztendő első napjára kijelölt ószövetségi alapigét beveze
tés-kritikai szempontból vesszük szemügyre elsőnek némi nehézséggel 
találjuk magunkat szemközt.

A  nehézséget, nem is az jelenti elsősorban, hogy problémáink van
nak általában a Józsué neve alatt számontartott könyvvel kapcsolat
ban, hanem egyszerűen az, amit maga a könyv a késői olvasónak el 
kíván mondani. Nevezetesen arról van szó, hogy az az eseménysorozat
— a honfoglalásról szóló, nem is mindenbeh egyező, sőt nem egy eset
ben homlokegyenest ellentétes tudósítások —, amiről a könyv lapjain 
olvashatunk, történelmileg távol van tőlünk és még inkább távol attól 
az ünnepi alkalomtól, amelyre az újév első napján összegyülekezik az 
egyház népe.

Ugyanakkor a nehézséget éppen egy nagyon is meggondolandó — 
bevezetés-kritikailag alátámasztható — tény oldja fel, amiről ez alka
lommal is érdemes néhány szót elmondani.

Józsué könyve egy része annak a hagyományanyagnak, amely Iz- 
ráel népének előtörténetét, az új haza elfoglalását és az új hazában 
való letelepedését, ill. ezeknek a történelmi mozzanatoknak az esemé
nyeit rögzíti. Mivel pedig a könyv így egy része egy nagyobb egység
nek, ugyanazokat a hagyományelemeket találjuk meg anyagában, mint 
amiket megtalálunk az ún. mózesi könyvekben és a könyvet követő 
történelmi jellegű munkákban (Bírák, Sámuel és Királyok könyve). Így
— nyilvánvalóan — egymást váltva bukkannak elénk a Jahvista, a 
Papi irat mondatai csakúgy, mint a más hagyományokat őrző szavak.

Ez alkalommal nincsen semmi értelme annak, hogy az egyes irato
kat egyenként értékeljük, de annak igenis van, hogy arról az iratról 
szóljunk néhány szót, amelyből alapigénk való: az ún. „deuteronó- 
miumi” iratról.

Ez utóbbi irat onnan nyeri különös jelentőségét, hogy továbbfej
leszti azokat az elemeket, melyek más vonatkozásban ugyan, de meg
találhatók a prófétai beállítottságú Jahvista iratban. így is mondhatjuk 
az utóbbi mondatot: a deuteronómiumi anyag a tiszta Jahve hiten 
állva, még világosabban és félreérthetetlenebbül mint az előbbi, kidol
gozza a hit etikai alaptételeit s ezt teszi úgy, hogy magatartásában el
sősorban az emberség, a humánum felé fordul. (Csak mellesleg jegyez
zük meg azt, hogy ez az irat nem azonosítható Mózes V. könyvével.) 
Ebben a vonatkozásban többször is kimondja, elismétli alapfelismeré
sét: a kegyes embernek a vallásos életben csakúgy mint a mindenna
piban Jahve törvényeit kell szem előtt tartania, ezek alapján kell éle
tét berendeznie.

Ugyanakkor — ellentétben a Papi irattal — a deuteronómiumi irat 
szellemétől nagyon is távol áll egy merev, kazuisztikus törvényvallásos
ság. Ilyenről nem is akar tudni. Nem akar tudni, mert számára éppen 
az a természetes, hogy Isten kinyilvánított akarata az ember számára 
az életet, az egészséges kegyességet jelenti. Azt a kegyességet, mely 
mindent Istentől valónak tud, hisz és, amely éppen ezért etikai vonat
kozásban ugyanerre az alapra helyezkedik.

Így, tehát nem mint merev előíráshalmazt, hanem mint szép élet
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lehetőséget, kell értenünk azokat a sorokat, melyek igénkben a törvény 
betartásáról szólnak. S ha ezen az ünnepnapon újból megszólaltatjuk a 
régi igéket, akkor éppen ezeket a vonásait kell megszólaltatnunk. Ne
vezetesen azt, hogy keresztyén hitünk egész emberségünk Krisztus-sze
rinti átrendezését jelenti. A  hit és a cselekedetek szép egységét.

Vámos József

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP

Józsué 24, 14—24 

A TEXTUS

bevezetését az Istentől nyert jótétemények következményszerű summá- 
zása képezi.

14 Most azért féljétek az ÚRat: szolgáljátok őszintén (bötámim: 
maradéktalanul, tökéletesen, tisztán) és híven! Ki azokkal az istenekkel, 
amelyeket atyáitok szolgáltak a Folyamon túl és Egyiptomban! Az ŰRat 
szolgáljátok! 15 De ha ti rossznak (ra’ : fizikai és erkölcsi romlás) lát
játok, hogy az ŰRnak szolgáljatok, még ma válasszatok magatoknak, 
akit szolgáljatok: akár a Folyamon túli, atyáitok-szolgálta isteneket, akár 
az emóriakéit, akiknek földjét lakjátok. Én azonban és az én házam 
az ŰRat szolgáljuk!

16 Erre a nép így válaszolt: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk 
az ŰRat és más isteneket szolgáljunk! 17 Mert az ÚR a mi Istenünk; 
ő hozott fel minket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a rabszolgaság 
házából; ő cselekedte azokat a nagy jeleket szemünk láttára, és őrzött 
meg az egész úton, amelyet megtettünk, s mindazon népek között; ame
lyek közt átvonultunk. 18 Minden népet kiűzött az ÜR előlünk, az or
szágot lakó emóriakat is. Mi is az ŰRat szolgáljuk, mert ő a mi Iste
nünk!

19 Ekkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem szolgálhatjátok az ŰRat, 
mert szent Isten ő! Féltékeny Isten! Nem tűri (vagy: nem bocsátja 
meg) bűneiteket és vétkeiteket! 20 Ha elhagyjátok az ŰRat és idegen 
isteneket szolgáltok, akkor elfordul tőletek, romlást hoz rátok és el
pusztít benneteket, ámbár azelőtt javatokra volt.

21 A nép azonban így felelt: Nem! Mi az URat akarjuk szolgálni! 
22 Józsué erre így beszélt tovább a néphez: Tanúk vagytok magatok 
ellen — ti választottátok magatoknak az URat, hogy őt szolgáljátok. S 
ők feleltek: Tanúk vagyunk!

23 Most akkor ki közületek minden idegen istennel, és fordítsátok 
szíveteket az ÚRhoz, Izráel Istenéhez! 24 S a nép így válaszolt: Iste
nünket, az URat akarjuk szolgálni, s amit ő mond, arra hallgatunk.

NÉHÁNY KULCSFOGALOM

megközelítése vért vihet perikópánk mondanivalójának arculatába.
Hogy az istenfélelem semmiképpen sem valami pogányos rettegés, 

embertipró kiszolgáltatottság-érzés, melyben az abszolút védtelenség
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nyomasztó tudatának megújuló ökölcsapásai biztosítják a „vallásossá
got”, hanem az isteni maiestas előtti lélegzetelállító, de engedelmesség
ben feloldódó szent döbbenet, melyben az ember imádó csodálattal nem 
„merhet” más tenni, mint amire ennek a fenséges tisztaságnak felsza
badító ereje elkötelezi, és egyben képessé is teszi, azt igen jellemzően 
szemlélteti a 14. vers bevezető felszólítás-párja: „féljétek az Urat: szol
gáljátok őszintén!” Mivel a magyarban a „szolgálni valakit” erőtelje
sebben domborítja ki e tevékenység egész egzisztenciát igénybevevő 
jellegét, s a feltétlen elkötelezettséget, mint a „szolgálni valakinek” 
kifejezés, ami érzésem szerint alkalmilag is történhet, az előző viszont 
mintha szüntelen rendelkezésre állást jelölne meg, ezért döntöttem a 
tárgyesetes forma mellett a fordításban (egy stílusjavító kivételtől el
tekintve). Az ’ábód Jahve kifejezés semmiképpen sem valami ad hoc 
kötelesség-lerovást jelent, amit szabályszerű vallásossággal: áldozattal, 
imádsággal, templomozással, s egy-egy rendkívüli nekibuzdulással le 
lehetne tudni, hanem szakadatlan „szolgálatot” . Nyelvünkben némileg 
leterhelik ezt a szép szót bizonyos feudális „ráragadmányok” , a bibliai 
’ábod azonban elsődleges jelentésében egyszerűen: dolgozni, cselekedni, 
végezni valamit, (pl.: „Hat napon át munkálkodjál” ,) s csak mintegy 
a bűn rontásának eredményeképpen torzul másodlagos jelentésében a 
rabszolgai, illetve kényszermunka megjelölésévé. Ebből is világos: a 
hivő ember úgy szolgál Istennek, hogy életének számtalan alkalmát 
Urától kapott feladatként munkálkodja végig. S a szolgálatnak ebben 
a szent kontinuitásában nincs lényegi különbség tevékenységének köz
vetlenül vallásos jellegű és „civil” szektorai között. A  keresztyén ember 
különben sincs sohasem „civilben” : az Űrtől nyert magatartásának, az 
engedelmességnek egyenruhája soha nem szabad, hogy lekerüljön róla. 
Életének sincsenek egymástól elfalazott szektorai, hogy az egyikből ne 
lehetne átlátni a másikba, s ne tudhatnák az egyikben, mi történik a 
másikban. Amennyiben új ember vagyok, életem az Isten „félelmének”, 
vagyis uralmának egyetlen hatalmas, osztatlan „szektorát” képezi. Ezt 
hívjuk úgy, hogy szolgálat.

Igen érdekes, ahogy úgy tűnik, mintha Józsué le akarná beszélni 
a népet az Ür melletti döntésről. Persze, csak a naiv vallásos önbiza
lom könnyelmű fogadkozását akarja kikapcsolni a halálosan komoly 
ügyből. Isten „féltékenységére” hivatkozik. Talán jobb lenne a „féltő 
Isten” kifejezés, mert aki féltékeny, az inkább önmagát félti. Emberileg 
szólva: Istent nem idegesíti az a gondolat, hogy tisztelői elfogyván, ő 
hoppon marad a mennyben. (Bocsánat az erős kifejezésért, de ez közel 
áll sokak megfogalmazatlan gondolkozásához.) Ö bennünket félt súlyos, 
hatalmasan izzó, szentül önzetlen szeretetével. Ismer bennünket, nem ok 
nélkül félt, s ismeri a „láthatatlan oroszlánt” is, a Veszedelmet, a Ha
zugság Atyját. S ebben az elszánt féltő szeretetében akár „megemésztő 
tűznek” is bizonyul, aki „nem tűri” (ló’-jisszá’) engedetlenségeinket. 
A  nászó ige alap jelentése: fölemel; innen: elvesz, hordoz (eltűr), meg
bocsát. Éppen megfelel az újszövetségi airónak ( „ . . .  aki elveszi a vi
lág bűneit” ). Az idők teljességekor Isten maga gondoskodott róla, hogy 
legyen, Akiért eltűrhessen bennünket, s megbocsáthassa szánalmas szol
gálatunk bukdácsolásait.
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M IT  V Á L A S Z O L  É L E T Ü N K  A Z  IS T E N N E K ?

Körülbelül ezt a súlyos kérdést teszi fel igénk nekünk s a gyüleke
zetnek. Persze semmiképpen sem marad meg valamiféle vallásos interjú 
keretén belül, vagyis nem egyszerűen érdeklődik, hanem az élet min- 
denekfölött izgalmas, tulajdonképpeni egyetlen kérdésében akar jó dön
tésre segíteni.

Lehet, hogy ezt a kérdésfeltevést a magunk számára akadémikus
nak, kizárólag elméleti jellegűnek, vagyis lényegében fölöslegesnek 
érezzük. Templomi törzsvendégek, fémjelzett egyháztagok, sőt alkalmi 
prédikáció-hallgatók is jobbára úgy vélik, hogy aki vallásos — kivált, 
ha amolyan minőségi kegyes — annál efféle probléma aligha kerülhet 
komolyan napirendre. Csakhogy itt nem arról van szó: hogyan viszonyu
lunk Isten dolgaihoz a szájunkkal, s általában elvileg, hanem arról: a 
szolgálat engedelmességében igent mond-e életünk, magatartásunk 
Isten hívására? S ezt a kérdést sohasem lehet egyszer s mindenkorra 
elintézni, mert minden óra, s minden helyzet külön-külön állít válaszút 
elé: szabad utat kap-e Isten hatalmas ereje életünk gyakorlatába, en
gedjük-e és kikönyörögjük-e, hogy magával is ragadjon? S ezt nem 
lehet amúgy félkézzel, mellesleg csinálni. Klubtag lehetek szerdánként 
hattól nyolcig, de ha keresztyénségem beleszorul a vasárnapi istentiszte
letbe, mint a szellem a palackba, ha Istenre rázárom a templomajtót, 
(„Jobb is, ha nem jön utánam hézköznapjaimba, mert az neki nem lenne 
olyan kellemes, mint amilyen kellemetlen nekem”), akkor magam izo
lálom azt az élettől, s befullasztom, teóriává sápasztom. Bélyeggyűjtő
nek lenni: alkalmi kedvtelés. Egészségesnek lenni: állapot. Szeretni 
a muzsikát, vagy a sportot: szívesen foglalkozni vele szabad időmben. 
De Jézus Krisztust szeretni, megragadottnak lenni, az engedelmesség 
sodrában élni, Őrá behangoltnak lenni, mintegy szüntelen rádióösszeköt
tetésben állni vele, mikor is ő a távirányító. Nem „érdekes”, hogy mo
mentán kertet ások, moziba ülök, vagy társalgók, bosszankodom, ne
vetek, vagy gondolkozom, csak az Ö szolgáló szeretetének jóíze jelle
mezze mindenkori magatartásomat, az az indulat sugározzák belőlem, 
amely az ő életstílusát és tartalmát mindenki másétól olyan csodála
tosan megkülönböztette; s amit mindenkin annyira lehet megérezni, 
amennyire az övé. Pontosan annyira, nem jobban, s nem is kevésbé. 
A  kezdeményezés érdeme mindig az Istené^ („Nem ti választottatok en
gem, hanem én választottalak titeket” ), dé nekem megvan az a sötét 
lehetőségem, hogy őt ne engedjem beszabadulni az életembe.

Az igenlő döntés azonban nem képzelhető el negatív konzekvenciák 
nélkül: ki az idegen istenekkel! Persze nem tilalomfa-rendszer a ke- 
resztyénség, s a hivő emberre elsősorban nem az jellemző, amit nem 
csinál, hanem, amit csinál az engedelmesség jegyében, de éppen ennek 
a számára kell megtisztítani a terepet. Mert tányérral ugyan még senki 
sem lakott jól, de a tápláló ételnek tiszta tányérba kell kerülnie, kü
lönben hiába próbálunk óriási reklámot csapni neki, fejünkhöz verik 
az emberek. Lehetetlen pincérnek ez a fizetése. Jól átgondolt, szent el
szántsággal kell tehát magamban világom minden rendű és rangú érté
keit Uram szolgálatának alárendelnem, azt pedig, ami kárt okoz, teke
tória nélkül kiebrudalnom. Végső soron tehát egyetlenegy dolog izgal
mas számomra: hogy Krisztus szeretetét percről percre valósággá éljem. 
Bármit, de bármit cselekszem, az ennek a keretében kell, hogy történ
jék. Ajándékcsomag legyen az életünk. Tartalma: Krisztus. S akkor 
:nem kell odaírni azt is, hogy romlandó.
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Persze, kegyes elbizakodottság alapján sem történhet ez a szent 
döntés. Csak úgy magunktól száj-hithősök lennénk. Isten „féltékeny”" 
szeretettel fegyelmez meg bennünket nemegyszer. Az ő szeretete ugyanis 
nem szentimentális. Ö bölcsen és szentül szeret, kimondhatatlanul 
jobban, mint mi szeretnénk magunkat, függetlenül attól, hogy ennek 
egyes konkrét megnyilvánulásai kellemesek-e számunkra, vagy nem. 
Az ő követése ugyanis nem séta, szolgálata nem nyaralás. Neki enge
delmeskedni csak úgy lehet, ha beismert alkalmatlanságunkon esetről 
esetre diadalmaskodik az ő ereje.

Dönthetünk-e Isten mellett? Igen. De csak azért, mert ö már dön
tött javunkra Jézus Krisztusban, s általa lehetséges, hogy szeretetének 
hívására a hit visszhangját adja életünk naponkénti engedelmessége.

Bodrog Miklós

Az alapigék fordítása 

Karácsony este Róma 1, 1—6

Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott 
evangéliumának hirdetésére, 2 amelyet előre megígért prófétái által 
a szent iratokban, 3 Fiára vonatkozóan, aki test szerint a Dávid utódai 
közül származott, 4 s a Szentség Lelke szerint Isten hatalmas Fiává 
rendeltetett, mivel föltámadott a halottak közül; Jézus Krisztusra, a mi 
Urunkra vonatkozóan, 5 aki által nyertük a kegyelmet és az apostol- 
ságot, hogy hitbeli engedelmességet munkáljunk neve dicsőségére az 
összes pogányok között, 6 akik közül vagytok ti is, Jézus Krisztus el- 
hívottjai.

Karácsony ünnepe Zsid 1, 1—3

Sokszor és sokféleképpen szólott Isten hajdan az atyáknak a pró
féták által, 2 e végső időkben azonban Fia által (tkp. „Fiú által” , minő
ség-megjelölésként, ti. nem próféta által) szólt hozzánk, akit mindenek 
örökösévé tett, s aki által a világmindenséget is teremtette. 3 Mivel 
ő az Isten dicsőségének kisugárzása és lényének tükörképe (szószerint a 
charaktér: bemetszvény, véset, lenyomat, ismertetőjegy, vö. karakter) s 
hatalmas igéjével a mindenséget hordozza, megtisztított bennünket bű
neinktől s a magasságbeli Felség jobbjára ült.

Karácsony másodnapja 1 Jn 3,. 1—3

Lássátok, milyen nagy szeretettel ajándékozott meg bennünket az 
Isten: gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk! Azért nem ismer 
minket a világ, mert őt nem ismerte meg.

2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyil
vánvalóvá, mivé leszünk.. Azt azonban tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá 
lesz, hozzá leszünk hasonlóvá, mert meg fogjuk látni őt, úgy, amint 
van. 3 S akiben csak él ez a belé vetett reménység, az megtisztítja (meg
szenteli) magát, amint ő is tiszta (szent).
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Karácsony utáni vasárnap 2 Kor 5, 18—20

18 S mindez Istentől van, aki megbékeltetett bennünket magával 
Krisztus által s reánk ruházta a békéltetés szolgálatát. 19 Mert Isten: 
volt az, aki megbékéltette magával a v ilágot Krisztusban: nem rótta 
fel (számította be) vétkeinket és ránkbízta (szó szerint: bennünk helyezte 
le, esetleg bennünk, közöttünk állította fel) a békéltetés igéjét.

20 Krisztus követeiként kérjük tehát — mintha maga Isten intene 
szavunkban — : Béküljetek meg Istennel!

Üjév Józsué 1, 1—9

(Ezúttal helyesebbnek látom az Ószöv. Szakbizottság füzetben meg
jelent fordítását közölni, mert saját fordításom attól alig valamiben 
térne el.)

Történt Mózesnek, az ÜR szolgájának halála után, hogy ezt mon
dotta az ŰR Józsuának, Nun fiának, Mózes szolgájának: 2 Az én szol
gám, Mózes méghalt. Most azért indulj, kelj át ezen a Jordánon, te és 
ez az egész nép arra a földre, amelyet én most adok nekik, az Izrael 
fiainak. 3 Nektek adok minden helyet, amelyre talpatok lép, ahogyan 
megígértem Mózesnek. 4 Ettől a pusztától és a Libánontól a nagy fo- 
lyóig, az Eufrátes folyóig — a hittiek egész földje — és a nagy tengerig 
napnyugat felé terjedjen határotok. 5 Senki sem áll meg előtted, amíg 
csak élsz. Amiképpen Mózessel vele voltam, tevéled is veled leszek. Nem 
maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. 6 Légy erős és bátor, mert 
te teszed majd ezt a népet annak a földnek örökösévé, amelyet esküvel 
ígértem atyáiknak, hogy nekik adom. 7 Csak légy igen erős és bátor, 
hogy mindenben megőrizzed és megcselekedj ed azt a törvényt, amelyet 
szolgám, Mózes parancsolt néked. El ne térj attól se jobbra, se balra,, 
hogy okosan cselekedjél mindenben, amiben jársz. 8 Ne távozzék el ez 
a törvénykönyv a szádból, hanem elmélkedjél arról éjjel-nappal, s 
vigyázz, hogy mindent úgy cselekedjél, ahogyan meg van írva abban, 
mert akkor boldogulsz utaidon és akkor cselekszel okosan. 9 Nem meg
parancsoltam-e neked: Légy erős és bátor!? Ne ijedj meg és ne rettegj,, 
mert veled van az ŰR, a te Istened mindenben, amiben jársz.

Az újév utáni vasárnap textusát lásd az igehirdetésnél.

Vízkereszt M t 4, 12—17

12 Amikor tudomást szerzett János elfogatásáról, visszavonult Ga- 
lileába. 13 Elhagyta Názeretet s a tóparti Kapernaumban telepedett le, 
Zebulon és Naftali területén, 14 hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás pró
féta mondott:

15 Zebulon földje, Naftali földje,
Tengermellék, Jordántól, pogány ok Galileája!

16 A  sötétségben élő nép nagy világosságot látott, 
azoknak, akik a halál földjén és árnyékában éltek, 
fény ragyogott fel!

17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni-tanítani: Térjetek meg! Közel 
a mennyek országa!
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