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Csendben Isten előtt

„Keresztyén béke?"
Az elmúlt másfél évtizedben igen sokat foglalkoztunk a béke, 

közelebbről a világbéke problémájával. A  lelkészi munkaközössé
gekben, de a gyülekezetekben is igen sok előadás hangzott el erről 
a témáról. Igyekeztünk a béke problémáját minden oldalról megkö
zelíteni és teológiailag is végiggondolni. Kétségtelenül nagyon jelen
tős felismerésekig jutottunk el vizsgálódásaink során. Teológiai mun
kánkat megtermékenyítette a „béke” fogalmáról való teológiai esz
mecseréink és a fogalmi tisztázások után bátrabban és tevékenyeb
ben álltunk oda a béke ügye mellé. Ma szilárdabb elvi alapon végez
zük az egyházban a világbékéért való fáradozást, mint egy évtizeddel 
ezelőtti Nem volt hiábavaló ez irányú munkánk sem.

Ennek ellenére az utóbbi időben nem is egy olyan tapasztalatot 
szereztem, hogy több lelkészünkben még mindig nem rendeződtek el 
a „béke” problémával kapcsolatos kérdések, illetőleg az „elvi alapve
tés” nem jól sikerült. Ez a megállapítás áll több gyülekezetünkre és 
gyülekezeti tagunkra is. A  bajokat és a félreértéseket általánosságban 
így foglalhatom össze: a lelkészek és gyülekezeti tagok egyrészének 
álláspontja szerint mindaddig eredménytelen és hiábavaló lesz a 
világ békéjéért való emberi erőfeszítés, míg a népek hittel el nem 
fogadják Jézust Uruknak és ki nem mondják a nagy vallomást: „Ö a 
mi békességünk!” (Mik 5,5.) Vagyis a világ békéjének előfeltétele a 
Krisztus békességének a szívekben való győzelme. Ebből következik 
aztán az, hogy a világ békéjének megteremtéséhez „nem az emberek 
és népek összefogása, még csak nem is a keresztyének és nem-keresz
tyének közös fáradozása” vezet, hanem a világ evangelizálása és misz- 
szionálása. Arra a kérdésre, hogy „addig is, míg ez a misszió végbe 
nem megy, mi a feladata az egyháznak a világ békéjének megőrzé
sében?” — az e felfogást vallók így felelnek: „Az egyház figyelmez
tesse az uralkodókat, kormányokat és népeket, hogy Isten törvénye 
és evangéliuma szerint munkálkodjanak a világ békéjéért és annak 
szellemében törekedjenek a népek békéjének megvalósítására.” Más 
szóval fáradozzanak a „pax christiana” létrehozásáért (még azok is, 
akik nem-keresztyének!), összegezve: a világ „igazi” békéjének el
érése csak a keresztyén értelemben vett béke megteremtésével lehet. 
Itt kell megjegyeznem, hogy ilyen értelemben nyilatkozott VI. Pál 
pápa is legutolsó két beszédében!

Hadd idézzek azonban két hozzám írt levélből is, az egyiket egy 
lelkésztől, a másikat egy gyülekezeti tagtól kaptam. A  lelkész (aki
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elég rendszeresen olvas és képzi magát) többek között ezt írja: „Klaus 
von Bismarck rochesteri előadásának a tétele: Azok a problémák,
amelyeket világszerte meg kell oldani, olyan nagyok (a béke biztosí
tása, az éhínség legyőzése, a faji kérdés megoldása stb.), hogy nem 
is ennek a kérdésnek a megválaszolásán fordulnak meg a dolgok: 
„Hogyan jutunk el az emberekhez a keresztyén igehirdetéssel?” , ha-- 
nem ezen: „Hogyan segíthetünk mi, keresztyének és nem-keresztyé
nek a bajokon?” Ez a tétel félreértésre adhat okot — írja tovább az 
illető lelkész. Elismerem — írja — , helyzetrajznak megfelelő. De a 
mai embert is ahhoz az alapkérdéshez kell elvezetni, pontosabban az 
egyetlen megoldáshoz: Jézus Krisztushoz . . .  A  kérdések, minden kér
dés megoldásának gyökere Isten nekünk szóló üzenetének minél jobb 
megértésében és Istennek való engedelmességben rejlik. Erről bátran 
és félreérthetetlenül bizonyságot tenni: „ez az egyház társadalmi fe- 
lössége” . E levélbeli idézet alapján vonjuk le negatív irányban is e 
lelkész álláspontját: a béke és háború, továbbá más, nagy jelentőségű 
problémák megoldásánál nem az az egyház feladata, hogy összefog
janak keresztyének és nem-keresztyének és úgy segítsenek a bajokon, 
hanem az, hogy az egyház elvezesse az embereket az igehirdetés ré
vén „az egyetlen megoldáshoz: Jézus Krisztushoz” .

A gyülekezeti tag pedig így ír: „Olvastam az » életért és békéért-* 
című cikket az Evangélikus Naptárban. Igyekeztem elterelni a figyel
memet más irányban, de hatalmasan újra és újra Ezékiel próféta 13. 
fejezetére kellett gondolnom. Ez a fejezet ellentéte az ^életért és 
békéért* felszólalásnak. Jézus mondja: »A z  én békességemet nem 
adom«. Mert szól az Isten: »Dicsőségemet másnak nem adom«. Tehát 
az igazi béke — írja tovább —, ami mind sürgősebben világfontos
ságú, csak Őáltala adatik meg, bűnbánat és megtérés útján. S ezt hir
detni kell nappal és éjjel, alkalmas és alkalmatlan időben. Ezen lesz 
a béke áldása kegyelemből!” — Nézzük néhány ponton most ennek 
a gyülekezeti tagnak is a levelét. Nagy általánosságban egyezik a 
fent említett lelkész levelével, illetőleg az abban foglaltakkal. Mivel 
az „életért és békéért” cikkben ugyancsak a nem-keresztyénekkel 
való összefogásról volt szó a béke érdekében, azt feleli rá a levélíró,, 
hogy ez valamiképpen Jézus dicsőségének a csorbítása. Ezékiel 13-ra 
való hivatkozásnál a lényeg nyilván ez a mondat: „Izrael prófétái, 
kik prófétáinak Jeruzsálemben és látnak néki békességnek látását, 
holott nincsen békesség, ezt mondja az Úr Isten” (Ezék 13, 16!). Ebből 
az idézetből viszont az tűnik ki, hogy a levélíró általában minden 
békéért való munkát — az Isten békéjének hirdetésén kívül — vég
eredményben „hamis próféták” cselekedetének tekinti.

A  két levélidézet lényegében igazolja azt, amit a „keresztyén 
béke” elképzelésről mondottam. A  két levélíró álláspontját — annak 
ellenére, hogy abban van igazság-mozzanat — teológiátlannak, hit
vallásaink és Luther tanításával szemben állónak és sok vonatkozás
ban rajongónak tartom. Hogy miért, azt az alábbiakban szeretném 
kifejteni. Mielőtt ezt tenném, a félreértések elkerülése végett néhány 
vallomást kell tennem.
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EVANGÉLIUM, EGYHÁZ, BÉKE

Lutherral együtt vallom: „A  hívőnek az igében mindene megvan: 
tápláléka, öröme, békessége, világossága, megigazulása, igazsága, böl
csessége, szabadsága s mindennemű java bőséggel. Ez az ige pedig 
nem egyéb, mint a Krisztusról való prédikáció, az evangélium. Benne 
Istened szól hozzád. Hallanod kell, hogy cselekedeted, életed — min
dened semmi Isten elő tt. . .  Hogy pedig magadból kimenekedj, ma
gadtól — kárhozatodtól megszabadulj, Isten szerelmes Fiát, a Jézus 
Krisztust adja eléd, hogy erős hittel néki szenteld magadat és forrón 
benne bizakodjál. Ezért a hitért minden bűnödet megbocsátja, kár
hozatodat eltörli, s te megigazult, megbékélt, minden parancsolatot 
betöltött, szabad ember vagy.”

Ugyancsak Lutherral együtt vallom: „Krisztus az egyházat az 
igéhez kötötte. Hogy az egyház igazán egyház-e, annak legfőbb bizo
nyítéka az, hogy bírja-, tanítja-, hirdeti-, cselekszi-e az igét — 
Krisztus iránti szerétéiből.”

Hasonlóképpen vallom azt, amit Luther Jézus búcsúszavaihoz 
(„Békességet hagyok nektek. . . ” ) fűz: .„Ez a legjobb (ti. a békesség), 
amit néktek hagyhatok és adhatok. Mert a legfőbb béke a szív bé
kéje. Ahogy mondani szokás: a szív öröme az örömök öröme.”

Mindezt azért volt szükséges hangsúlyoznom, hogy a későbbiek
ben se legyen félreértés: nincs szó az evangélium „értékének és ere
jének lebecsülésé” -ről, sem az igehirdetés élet és társadalom-formáló 
hatalmának tagadásáról, sem a Krisztusban nyert „békesség” kicsi
nyítéséről. Ugyanakkor világos lesz előttünk a Luther idézetekből, 
hogy a megigazulás szempontjából mindenféle emberi „erény” vagy 
„jócselekedet” hiábavaló: Isten kegyelemből hit által igazit meg. (Ezt 
a később mondandók miatt kell hangsúlyoznom!) Az is tiszta előt
tünk, hogy Krisztus „békessége” azoké az új embereké, akik hisznek 
Jézusban.

Ezek után vessük fel újra a kérdést: a világbéke megteremtése 
valóban csak úgy történhetik, hogy az egyház (ahogy az egyik levél 
írója mondja!) „a mai embert elvezeti az egyetlen megoldáshoz: Jé
zus Krisztushoz” ?

AMIRŐL A  SZÁMOK BESZÉLNEK

A föld lakóinak a száma jelenleg több mint 3 milliárd! Ebből 
nem egészen 800 millió a keresztyén, tehát valamivel több mint a föld 
lakosainak egynegyed része. Viszont kb. 380 millió mohamedán, 350 
millió hindu, 350 millió konfuciánus, 200 millió buddhista, 600 millió 
különböző kisebb pogány vallásokhoz (fetisimádás stb.) tartozó, 40 
millió taoista, 45 millió sintoista stb. Tehát jelenleg a föld lakóinak 
kb. egynegyed része hallgatja vagy hallgathatja Jézus Krisztus evan
géliumát. Ennyien bírhatnák „Jézus Krisztus békesség” -ét. Csupán a
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statisztikát nézve, nagyon nehéz elképzelni, hogy majdnem 2,5 mil
liárd ember — akik nem-keresztyének — a béke keresztyén tartalma 
szerint akarná megoldani a világbéke problémáját. Erről a tartalom
ról egyfelől még semmit sem tudnak (nem hordják szívükben „Krisz
tus békesség” -ét!), másfelől, ha tudnának is valamit róla értelmük
ben, nehezen várhatnánk el tőlük, hogy ők a nem-keresztyének „ke
resztyén tartalom”-mal munkálkodjanak a békéért. De olyan ember 
is igen sok van a világon, akik valamikor bizonyos vonatkozásban 
voltak a keresztyénséggel, de ma tudatosan nem vállalják azt.

Külön problémát rejt magába még a 800 millió keresztyén egy
séges álláspontjának a kérdése is, A keresztyéneknek kb. a fele római 
katolikus, a másik fele pedig a jelentős ortodox tömb mellett igen 
sok csoportra oszló protestáns. A  különböző keresztyén felekezetek is 
bizonyos tekintetben másképpen értelmezik a „béke” fogalmát. (Gon
doljunk XX III. János pápa „Pacem in terris” enciklikájára!)

Ha arról beszélünk, hogy a „mai embert el kell vezetni az egyet
len megoldáshoz, Jézushoz” , gondolnunk kell arra, hogy o nem-ke
resztyének száma az elmúlt évtizedekben igen nagy mértékben meg
növekedett és őket a keresztyén misszió nem tudta ugyanilyen ütem
ben nyomon követni, annak ellenére, hogy a misszió komoly ered
ményeket tud felmutatni. Az 1938. évi tambarani világmisszió kon
ferencia közlése szerint 28 év alatt a nem-keresztyének száma 400 
millióval ( ! )  szaporodott, ugyanezen idő alatt a keresztyének száma 
pedig 8— 10 millióval. Tehát, amikor óriási lépésekkel haladt előre 
a misszió (10 millió ember igen sok!), akkor 390 millióval nőtt a nem- 
keresztyének száma! Indiában kb. 150 millió nem-keresztyén ember
rel van ma több, mint 150 évvel ezelőtt, amikor Carey Vilmos misz- 
szionárius India földjére lépett!

A  fentebb említett felfogás szerint tehát úgy lehetne elérni a vi
lágbékét, ha a 2,5 milliárd nem-keresztyén ember is Krisztushoz 
térne! Ez természetesen nem lehetetlen, mert „Istennél nincsen 
semmi lehetetlen” . De a jelek azt mutatják, hogy Isten nem dolgozik 
ilyen „milliárdos csodákkal” . Érdemes felfigyelni arra, hogy az el
múlt közel 2 ezer év alatt nem egészen 800 millióra növekedett a ke
resztyének száma! De arra is, hogy a „misszió évtizedei” alatt (az 
1900-as év első három-négy évtizedében) is összesen 8— 10 millió em
ber lett keresztyénné. Ma pedig reálisan kell számolni a „misszió 
válságáéval (sok ázsiai és afrikai országban), ezen felül a szekula
rizáció nagy térhódításával. A valóság az, hogy a népszaporulatot 
nézve és ahhoz arányítva a keresztyén egyház „kisebbedés” folya
matában van.

Világosan meg kell mondanunk a rajongásnak igen magas foka 
az, amikor valaki arra vár, hogy „mindenki Jézushoz tér” és akkor 
majd megvalósul az „igazi béke” . („Mindenki megtérésére” egyébként 
maga Jézus sem tett sehol ígéretet!).
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A „FEHÉR HOLLÓK”

De vegyük azt a soha meg nem ígért eshetőséget, hogy az „egész 
világ keresztyénné lesz” : ezzel megoldódna a világbéke problémája? 
Semmiképpen sem! Az igazi keresztyének ugyanis Luther szerint 
olyan kevesen vannak, mint a „fehér hollók” . Az Ágostai Hitvallás
VIII. cikke, amely azt a kérdést tárgyalja, hogy „mi az egyház?” töb
bek között ezt mondja: „Jóllehet az egyház valójában a szentek és 
az igazán hívők gyülekezete, mégis, mivel ebben az életben sok kép
mutató és gonosz is elegyedik közéjük, a szentségekkel élni lehet ak
kor is, ha gonoszok szolgáltatják ki.”

Luther Lukács 8, 4— 15-höz fűzött magyarázatában többek kö
zött ezeket mondja: „Most már értjük, hogy miért van olyan kevés 
igazi keresztyén. Mert nem minden mag hull jó talajba, hanem csak 
negyede — a kisebbik része. Nem lehet megbízni mindenkiben, aki 
magát dicsekedve keresztyénnek állítja és az evangélium tanítását 
dicséri. Hiszen maga Krisztus figyelmeztet: „Akinek van füle a hal
lásra, az hallja” . Ami azt jelenti, hogy bizony kevés az igazi keresz
tyén. Nem lehet mindazoknak hinni, akiknek keresztyén a nevük 
és az evangéliumot hallgatják. Ez még nem elég ahhoz, hogy való
ban keresztyének legyenek. (Ugyanakkor Luther természetesen arról 
is beszél, hogy „abban is biztosak lehetünk, hogy Isten igéje nem 
marad gyümölcs nélkül, hanem talál mindig jó talajt is. Mert ahol 
az evangélium felhangzik, ott vannak keresztyének” .)

De még az „igazi keresztyénekére is áll a reformátori felisme
rés: simul iustus simul peccator. Az „igazi keresztyének” életében 
valóság Pál apostol vallomása: „Mert tudom, hogy nem lakik én ben
nem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem,de a jó vég
hezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, 
hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt 
cselekszem, amit nem akarok, nem én mivelem már azt, hanem a 
bennem lakozó bűn” . (Róm 7, 18—20.) Mindez azt jelenti, hogy a ke
resztyén „új ember” is bűnös ember, annak ellenére, hogy Isten előtt 
Jézus Krisztusért „megigazult” ember. Vívja a „belső” és „külső” 
ember harcát, amelynek nem mindig győzelem a vége. így  a keresz
tyén emberek sem olyanok, akiknek „tökéletes békességük” van és 
ennek nyomán nem is olyanok, akik „tökéletes béké”-t tudnának 
megvalósítani a világban.

Természetesen azt sem felejthetjük el, hogy a keresztyén „új 
ember” a „külső és belső ember” harca közben nemcsak veszít, ha
nem sokszor győzelmet is arat, aki nemcsak ezt a felkiáltást ismeri: 
„Oh én nyomorult ember! Kicsoda szabadíthat meg engem e halál
nak testéből” , hanem ezt az örömöt is: „Hálát adok Istennek a mi 
Urunk Jézus Krisztus által” .

Azt is szem előtt tartjuk, hogy a keresztyén új embereken és ál
talában a keresztyén egyházon keresztül már igen sok áldás áradt 
a világra és sok megújult életű keresztyén ember és keresztyén kö
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zösségek nagy jelentőségű és gyümölcsöző munkát végeztek a világ 
békéjének kiépítése érdekében. Csak azt nem gondolhatjuk soha sem, 
hogy majd mi keresztyének „fogjuk megoldani a világ jó rendjének 
és ezzel együtt a világ békéjének nagy ügyét” .

A KERESZTYÉN HÜBRIS ÉS FÉLTÉKENYSÉG

A keresztyén embereket és a keresztyén egyházat (vagy egyhá
zakat) gyakran megkísérti a hübris és a féltékenység a világban fo
lyó, a világ jó rendjének kialakítását célzó emberi törekvések és erő
feszítésekkel kapcsolatban. Sokszor lehet tapasztalni, hogy a keresz
tyén emberek és egyházak úgy igyekeznek feltüntetni az evangé
liumot, mint ami egyedüli és kizárólagos megoldója a világ „világi 
kérdései”-nek, tehát pl. az állam, a társadalom problémáinak vagy 
a béke és háború ügyének. Máskor úgy emelik mindenek fölé az 
evangéliumot, mintha csak az adna józan belátást a világ dolgokban. 
E felfogás szerint csak akkor és nem máskor oldódnak egy or
szág és ezen túlmenőleg az egész földkerekség politikai, gazdasági, 
társadalmi és kulturális kérdései, ha azt az „evengélium szerint” old
ják meg, amit az evangéliumon kívül tesznek ezeken a területeken 
az emberek, az mind „merő hiábavalóság” , „céltalan szélmalomharc” , 
„bűn” ! Schlatter a világhírű exegéta — akit nem lehet egyháziatlan- 
sággal és az egyház lebecsülésével vádolni — mer beszélni „keresz
tyén féltékenység” -ről, „amely Jézus dicsőítésére minden mást meg
foszt becsületétől, ami mellette áll” . Jellemző példa erre cikkem ele
jén idézett levélrészlet, melynek írója kifogásolja, hogy egy bizonyos 
előadásban Jézus nem úgy szerepel, mint az e világi béke „egyetlen 
megoldója” , hanem az előadásban szó van keresztyének és nem-ke
resztyének közös erőfeszítéseiről a béke érdekében. A  cikkíró azonnal 
bibliai idézetet használ e közös munka megellenzésére: „Dicsősége
met nem adom másnak, mondja az Űr!” . Egy ilyen felfogás a „ke
resztyén hübris” és a „keresztyén féltékenység” jellemző példája. 
Abból az alapállásból ered, hogy ami „Jézuson kívül van, az sötét 
bűn és amit az ember nem Jézus Krisztussal való közösségben cse
lekszik, az lényegében bűnhalmozás” . Jézusnak szüksége van arra, 
hogy személyének első helyen maradása érdekében mindenkit és 
mindent „befeketítsünk” ? Akkor ragyog csak az Ö „dicsősége” , ha 
másokat megfosztunk még „szentjánosborgárnyi fényük”-től is? Ki 
kell oltani minden fényt, hogy az Ö fényének egyedülvalósága kitűn
jék? Más fények oltogatása nélkül is nem elég erős az Ö fénye ahhoz, 
hogy „dicsőségesen ragyogjon” ? És az igaz volna, hogy az evangélium 
a világ „világi kérdései”-nek egyedüli megoldója? Egy ilyen felfo
gással nem tesszük az „evangélium”-ot törvénnyé? Igaz volna az is, 
hogy aki nem az evangélium világosságából vesz világosságot, az nem 
képes a világi dolgokban, tehát a politikai, gazdasági kérdésekben, 
de a béke és háború problémájában is józanul látni és dönteni?
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Itt vetődik fel a nagy kérdés: van-e erkölcsiség Krisztuson és 
az egyházon kívül? Más fogalmazásban: van erkölcsiség a keresztyén 
hitből származó erkölcsiségen kívül? A  béke kérdésének megoldásá
nál lehet-e számolni valamiféle „világi erkölcs” -i erővel?

A  V ILÁG I ERKÖLCS LEBECSÜLÉSE

Habozás nélkül mondjuk ki: igenis van erkölcsiség a keresztyén 
hitből származó erkölcsiségen kívül is! Van világi erkölcs is! Ez a 
„világi erkölcs” ugyan a keresztyén egyház részéről gyakran lebe- 
csültetik, mégis van és sokszor olyan magas fokon van, hogy csak 
mélységes tisztelettel lehet előtte megállni. Van természetes emberi 
jóakarat, áldozatkészség, tisztesség, humanitás, amelyek mind-mind 
igen fontosak az emberi közösség oldaláról nézve. Vannak tudósok, 
akik nem a Jézus Krisztusban való hitben élnek és az életüket áldoz
zák fel olyan kutatásokra, amelyre rámegy az életük, de amelyeknek 
eredménye az egész emberiség javát szolgálja. Vannak munkások hi
vatalokban, gyárakban, bányákban, akik egy életen keresztül hűsé
gesen és becsületesen végzik munkájukat egy ország, sokszor az egész 
emberi közösség javára. Végzik szakszerűen, lelkiismeretesen és fele
lősséggel, anélkül, hogy a keresztyén hitből fakadóan tennék azt.

Pál apostol is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Róm 2, 14— 15-ben ol
vassuk: „Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, ter
mészettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lé
vén, önmaguknak törvényük: mint akik megmutatják, hogy a tör
vény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot 
tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást köl
csönösen vádolják vagy mentegetik.” Pál apostol szerint tehát Isten 
maga írt bele az ember szívébe bizonyos erkölcsi normákat. És ezek 
természetesen (hiszen Istentől származnak!) sok tekintetben tartalmi
lag megegyeznek Isten kinyilatkoztatott törvényével. Ugyancsak Pál 
apostol Róm 13, 1-ben csak azért tud úgy beszélni a pogány felsőbb- 
ségről, mint amely képes különböztetni az erkölcsi jó és rossz között, 
mert vallja azt, hogy van „szívbe írt” erkölcsi törvény!

Arra is érdemes felfigyelni, hogy az apostolok leveleiben talál- 
haló „erény és bűnkatalógusok” sok vonatkozásban megegyeznek a 
görög (tehát pogány!) etika hasonló felsorolásaival! Tehát ezeket az 
„ erény katalógusokat” az apostolok nem dobták egyszerűen félre, 
mint amik „semmik” , hanem azokat átvették, kiegészítették és sok 
tekintetben új tartalommal töltötték meg. De az új tartalom ellenére 
is a görög etika bizonyos értékét is jelenti ez az átvétel.

Sőt Jézus is egy olyan erkölcsi szabályt idéz és „vesz át” , ami 
mindenfelé ismert volt az akkori pogány világban: „Amit akartok 
azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy 
cselekedjétek azokkal” (Mt 7, 12). Ugyanilyen Jézusnak ez a mon
data is: „Méltó a munkás a maga táplálékára” (Mt 10. 10)., Nyilván
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Jézus ajkán ezek a szavak sokkal mélyebb tartalmat kaptak, mint 
ahogyan értették azokat a pogány világban, ez azonban nem változ
tat azon a tényen, hogy a „világ” -ból vette azokat át? Ez is mutatja, 
hogy van a keresztyén hiten kívül is erkölcsiség.

A  „világi erkölcsiséget” nem lehet egyszerűen „bűnös élet”-nék 
minősíteni. Isten teremtése még a bűneset után sem azonos egysze
rűen a bűnnel. A  kettő között van különbség, még akkor is, ha tud
juk, amit Pál apostol ír: „Mindnyájan elhajoltak . . . ” A  bűn által 
átjárt embernek is maradt annyi képessége, hogy magát a durva 
bűnöktől megtartóztassa, munkáját jól elvégezze és az emberi kö
zösség javát szolgálja. A  világi erkölcsiség képes a humanitás jegyé
ben érvényesülni. Az emberiesség gyakorlása pedig nem kicsi dolog!

M it szólnak mindehhez hitvallási irataink és Luther? Az Ágostai 
Hitvallás XVIII. cikke ezt mondja: „Az emberi akaratnak van vala
melyes szabadsága arra, hogy az ember tisztességes polgári életet 
tudjon folytatni és választani olyan dolgok között, melyek az ész íté
lete alá tartoznak . . Luther pedig ezt írja: „Lex . . .  inscripta cor- 
dibus nostris, ut admoniti statim dicamus ita rés habét” . Számtalan 
helyet lehetne még idézni Luthertől, a Formula Concordiae-ből és 
egyéb hitvallási iratunkból, amelyek azt igazolnák, hogy hitvallási 
irataink szerint vannak egyetemes erkölcsi normák, amelyek „bele 
vannak írva az emberek szívébe” és ezért azok képesek arra, hogy 
eredményesen munkálkodjanak a politikai, gazdasági, társadalmi 
életben, továbbá a világ békéjének érdekében is.

Ez a „világi erkölcs” természetesen nem elég az „Isten igaz- 
ságá”- nak, a „dikaioszüné theou”-nak elnyerésére. Nem elég az „üd
vösségére! A világi erkölcs szerint való becsületes és az emberek ja
vát szolgáló életfolytatás nem alap az „Isten előtti megigazulás”-ra l 
Idevonatkozólag azt mondja az Ágostai Hitvallás XVIII. cikke: „A z 
emberi akaratnak nincsen ereje arra, hogy a Szentlélek nélkül létre
hozza az Isten előtt való igazságot vagy a lelki igazságot, mert az 
érzéki ember nem érti meg a Szentlélek dolgait, hanem ez az Isten 
előtti igazság a szívekben jön létre, ha az ember az ige által a Szent
lélek adományában részesül.”

A  világi erkölcs alapján tehát nem állhatunk meg Isten ítéleté
ben, hanem csak Jézus Krisztus érdemére támaszkodva. De a világi 
erkölcs alapján igenis sokat és eredményesen munkálkodhatnak egy
másért a jóakaratú emberek! Ez vonatkozik a világ békéjéért való 
küzdelemre is.

TEOKRÁCIA, KRISZTOKRÁCIA, EKKLÉZIOKRÁCIA

Vannak keresztyén teológusok, akik a világ békéjéért való ke
resztyén fáradozást a teokrácia vagy a krisztokrácia, illetőleg az 
ekkléziokrácia oldaláról közelítik meg. (Bizonyos vonatkozásban ezt a 
problémát az előzőkben már érintettük is.) Ennek lényege az, hogy
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hangsúlyt kap Istennek, illetőleg Krisztusnak nemcsak az egyház„ 
hanem az egész világ feletti uralma. „A z Űré a föld és annak teljes
sége” — írja Pál (1. Kor 10, 26). Ez az Isten Krisztust is Űrrá tette* 
és olyan nevet adott néki, amely minden név felett való. Ez a Krisz
tus uralkodik a világban is. Ö maga mondotta: „Nékem adatott min
den hatalom mennyen és földön” (Mt 28, 18). Az egyház a történelem 
folyamán nemegyszer értelmezte úgy önmagát, hogy neki kell Krisz
tus uralkodó hatalmát képviselnie vagy megjelenítenie. \

Hogy Isten és az Ö Egyszülött Fia nemcsak az egyháznak, ha
nem a világnak is Ura, az Újszövetség egyértelmű tanúsága szerint 
valóság. De amit ebből a valóságból az egyház az évszázadok folya
mán a világ kormányzására és rendjének kialakítására kikövetkez
tetett, az már nem állhatott meg és ma sem állhat meg az Újszövet
ség mérlegén. Kialakult a teokrácia gondolata (amelynek természe
tesen megvolt az ószövetségi talaja!) A  teokrácia lényegét többféle
képpen lehet leírni, de a lényege az, hogy az egyház az állami és a 
közélet számára is egyházi mértékek felállítását kívánta meg, az ál
lami, társadalmi és nemzetközi élet irányítását is igényelte. Minden 
területen a vezetés igényével lépett fel. Ezt a teokráciát a legtelje
sebb formában a középkori római katolikus egyház képviselte, ami
kor a pápa alá kívánta vetni a világi uralkodókat is.

Ugyancsak teokratikus színezetű elgondolások következtek a v i
lágra nézve annak hangsúlyozásából, hogy Isten szuverén Úr. Voltak 
teológusok, akik ebből a tételből kiindulva aláhúzták, hogy a szuve
rén Isten akaratának, törvényeinek uralkodniuk kell az emberi élet 
minden területén a közéletben, az állami életben és a nemzetek éle
tében is. A  keresztyéneknek pedig úgy kell szolgálniuk a szuverén Is
tent, hogy az élet minden területét, a politikait is, meg a társadalmi 
és gazdasági életet is alávetik Isten kinyilatkoztatott törvényének.

Az utóbbi időben a teokrácia helyett egyes teológusoknál különö
sen is hangsúlyt kap a „krisztokrácia” . (Köztük Barth Károly vagy 
pl. Alfréd de Quervain.) Quervain egyik művében (Kirche, Volk, 
Staat) azt mondja ki, hogy az állam Krisztusnak van alávetve és 
nem a „Teremtő”-nek vagy a „Gondviselő”-nek az ajándéka, hanem 
azé, „akinek minden hatalom adatott” . Ez a „Jézus Krisztus királyi 
uralmának teológiá”-ja lényegében a teokrácia megújítása. Sőt annak 
bizonyos tekintetben felfokozása.

Mindezt azért kellett elmondani, mert a teokratikus és krisztok- 
ratikus teológiából magától értetődően folyik a „keresztyén béke” kí- 
nálgatása a világ számára.

A  KÉTFÉLE KORM ÁNYZÁS

Luther volt az, aki a döntő támadást intézte a középkori pápai 
egyház teokratikus teológiája ellen és megmutatta az egyház és világ 
önállóságát egymáshoz viszonyítva. Korszakalkotó cselekedete volt az
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állam saját, legitim helyének kijelölése Isten teremtésében. Megsza
badította az államot (a világot) Róma és általában az egyház ellenőr
zésétől.

Világosan kimondotta, hogy Isten törvénye és evangéliuma nem 
tehetők a világi élet rendjének mértékévé. Aki ezt megteszi, rajon
góvá válik. Isten törvénye egészének betöltéséhez ugyanis új embe
rek, újjászületett emberek kellenek. Ezek pedig szerinte (mint fen
tebb mondottuk) „fehér hollók” a világban. Luther azt tanította, 
hogy Isten törvényei (követelményei) nem vihetők át egyszerűen a 
világi életre, minthogy a Hegyi Beszéd sem tehető meg a világi élet 
törvényévé. Ha ezt mégis megtennénk, abból még több baj szár
mazna, mint abból, hogy nem tesszük a világi élet alapjává a Hegyi 
Beszédet.

Luther nem félt kimondani, hogy „az evangéliummal nem le
het kormányozni a világot” , mert ha a Krisztust nem ismerő embe
reket evangéliummal akarjuk kormányozni, akkor csak növeljük a 
bajokat a világban.

A  lutheri etika alapja Isten kétféle kormányzásának világos 
megkülönböztetése. A  világi kormányzatot és az evangéliumot nem 
szabad összekeverni. Isten és az ember viszonylatában a hit az illeté
kes, a világi dolgokban az értelem. Luther szerint figyelembe kell 
venni a „regnum rationis humanae” és a „regnum spirituálé” kö
zötti különbséget. Természetesen mindkettő felett Isten az Ür, csak 
mindegyiket másképpen kormányozza.

Luther Gén 2 magyarázatánál többek között ezeket mondta: „Az 
igehirdetői hivatalban Krisztus ugyanis a Lelke által cselekszik. De 
a világi területen az embernek az értelme alapján kell cselekednie, 
ahonnan a jogok is származnak. Mert Isten az ilyen időbeli uralmat 
és testi életet az értelem alá vetette.”

Ez azt jelenti, hogy rajongás az, amikor egy keresztyén ember 
,,hitből” akarja szabályozni a világ életét, külső rendjét. Nem lehet 
„ ig e  alapján” világi dolgokban irányt szabni. A világi kérdésekben 
a döntést nem az Isten igéje, hanem az értelem helyes és felelős hasz
nálata mutatja meg.

Ez az értelem természetesen annak az embernek értelme, aki 
megújult értelmében is. És ezt a jnegújult értelmet Isten előtti fele
lősségben lehet és szabad használni!

Mivel a béke és háború kérdése is „világi kérdés” , ebben a prob
lémában is, „megújult értelme szerint” kell döntenie az evangélikus 
keresztyén embernek. És ha aszerint dönt, akkor máris nem a „ke- 

i resztyén béke” ideológiáját tartja szem előtt.
Igen nagy kincsnek kell tartanunk Luthernak „a kétféle kor- 

mányzás” -ró l szóló tanítását, mert ez megőriz bennünket minden ra
jongástól, amely közvetlenül az Igéből, a Szentírásból, a Szentlélek 
által, „hitből” akarja szabályozni a világ életét, külső rendjét, így a 
béke és háború problémáját is. Bár egyes teológusok Luthert e taní
tása miatt azzal vádolták, hogy kettészakította az életet, mert „dua
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lista” álláspontot vállal, azonban ez a vád teljes félreértése a „két
féle kormányzás” -ról vallott lutheri felfogásnak. Luther nem sza
kította ketté az életet, hiszen világosan tanította, hogy mind a két te
rületen Isten az Űr, Ö kormányoz, csak két különböző módon. Ha 
viszont ,,dualizmus”-t emlegetünk, akkor számba kell venni ennek 
ellentétét és azt a megállapítást kell tennünk, hogy ha nincs „kétféle 
kormányzás” , akkor „egyféle kormányzás” van. Ebből pedig mi kö
vetkezik? Az, hogy az Ö törvényével és evangéliumával kormányozza 
azokat az embereket is, akik Öt és az Ő Fiát, a Jézus Krisztust nem 
ismerik. Viszont akkor ezt a kérdést kell föltenni: lehet-e kormá
nyozni evangéliummal azokat az embereket, akik nem ismerik Jézus 
Krisztust? A  feleletünk csak „nem” lehet.

A  „józan értelem” használata Luthernál kétségtelenül nagy hang
súlyt kap. E miatt Luthert több teológus teológia naturális-szál is vá
dolja. Azonban ez is félreértése Luthernak. Ö nem azt tanította, hogy 
ember és Isten viszonylatában van nagy jelentősége az emberi érte
lemnek, vagyis nem azt tanította, hogy az emberi értelem megismer
heti Istent, hanem azt, hogy a világi dolgokban, tehát az állam, a 
nemzet, a gazdasági és társadalmi kérdések, a béke és háború prob
lémája megítélésében és e kérdésekben való döntésekben van szerepe 
a józan emberi értelemnek. Ez pedig nem teológia naturális.

Nekünk evangélikus keresztyéneknek a béke és háború prob
lematikájában, illetve e területre tartozó döntésekben a lutheri etiká
nak megfelelően nagy szerepet kell adnunk az Isten előtt felelős
séggel használt józan értelemnek. Ehhez azért is kell ragaszkodnunk, 
mert ez közös alapot ad nekünk a világiakkal, tehát a nem-keresz
tyénekkel való együttmunkálkodáshoz a béke érdekében. Jó dolog 
az, hogy együtt dolgozhatunk a nem-keresztyénekkel az emberiség 
nagy kérdéseiben, hiszen a józan értelem közös, még akkor is, ha mi 
hangsúlyozzuk, hogy nem akármilyen józan értelemről van szó, ha
nem a Krisztusban megújult ember megújult értelmének az Isten 
előtt való használatáról. A nem-keresztyén embereknek is a józan 
értelem belátására van szükségük akkor, amikor az emberiség nagy 
kérdéseiben való döntésről van szó. Éppen ezért teljesen hibás volna 
az egyház részéről egy olyan magatartás, amely kiélezné olyan irány
ban a problémát, hogy mi Jézus Krisztusban hívő emberek a béke és 
háború kérdésében „az evangélium alapján” , „hitből” döntünk. Az is 
teljesen felesleges, hogy a béke kérdésében, amely lényegében poli
tikai kérdés, állandóan kiemeljük, hogy „sajátos egyházi módon” 
munkálkodunk ezen a területen. Mindezeknek a kihangsúlyozása sok 
vonatkozásban elválasztó tényező a jóakaratú emberektől, akik 
ugyan nem keresztyének, de a le nem becsülhető „világi erkölcs” , 
vagyis „szívükbe írt törvény” alapján fáradoznak a békéért. Ne en
gedjük hát a józan értelem szerepét a békemunkában háttérbe szo
rítani.

75



MIT KELL TENNÜNK A  BÉKÉÉRT?

1. Mivel az egyháznak legdrágább kincse Jézus Krisztus evan
géliuma, azért ezt az evangéliumot fáradthatatlanul kell hirdetnünk 
a világban. Ez az evangélium „Isten ereje” , amely képes arra, hogy 
önző és szeretetlen emberi szíveket legyőzzön és békességet teremtsen 
az emberi szívben. Ha hangsúlyoztuk azt, hogy „a világi erkölcsöt” 
nem szabad lebecsülni, legalább olyan mértékben hangsúlyozzuk, 
hogy az evangélium hirdetést sem szabad lebecsülnünk a béke szem
pontjából. Az Istennel megbékült emberek, ha komolyan veszik Isten 
ajándékát, a „szívbeli békességet” , kétségtelen fáradozni fognak nem
csak azért, hogy mások is elnyerjék ezt a „szívbeli békességet” , ha
nem, hogy megvalósuljon a világban a „politikai béke” is. Ha ezek 
az emberek valóban „igazi keresztyének” , nem fogják lebecsülni a 
„lelki békesség” mellett „a politikai békét” .

2. Azoknak, akik elnyerték az evangélium meghallása nyomán 
a „szívbeli békesség”-et, meg kell élniük azt az emberek felé is. 
Vagyis a hétköznapokban, a családjukban, a munkahelyükön ebben 
a békességben kell élniük. Ez nem kis jelentőségű dolog még a vi
lágbéke szempontjából sem, mert sok békességet nyert ember sokát 
tehet a világ békéjéért.

3. A  keresztyén embereknek és egyházaknak össze kell fogniuk 
a nem-keresztyén emberekkel a béke megteremtése érdekében. Ezt 
nem hitből kell tenniük, hanem szeretetből. Éspedig a józan értelem 
alapján. Ez a közös összefogás meghozhatja a béke világát. Ezzel az 
összefogással nem fosztjuk meg Istent „dicsőségétől” , hanem éppen 
Neki adunk dicsőséget ezzel, Neki, Aki az egész emberiséget „egy 
vérből teremtette” és Aki ura az egész világnak.

4. Nekünk keresztyéneknek még külön is meg kell tennünk min
dent a magunk körén belül az egész keresztyénség lelkiismerete meg
mozgatásáért a béke érdekében. Erre szolgál többek között a Prágai 
Keresztyén Békekonferencia is, amely most készül a Második Ke
resztyén Béke-világgyűlésre. Ezen a világgyűlésen a fenti szempontok 
érvényesítésével szeretnénk jelen lenni és a béke szent ügyét segíteni.

Káldy Zoltán
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Tanulmányo k

A Z  EV A N G ÉL IK U S EGY H Á Z JO G
A L A P JA I

Az evangélikus egyházban mindig az ige és a szentségek szolgálata 
az első. Ez szükségképpen szorítja háttérbe az egyházszervezési problé
mákat. Azonban — ha nem is elsősorban — de mégis az egyház életéhez 
tartozik azoknak a formáknak, szabályoknak, törvényeknek az összes
sége, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy jó rendet lehessen általuk 
tartani az egyházban. Az egyházszervezeti kérdéseket akkor tesszük a 
maguk helyére, ha nem túlozzuk el jelentőségüket, de nem is becsül
jük le őket.

Kétségtelen, hogy az egyházjog eléggé elhanyagolt és háttérbe szo
rult ága teológiánknak. Ennek az az oka, hogy a teológiai racionalizmus 
és liberalizmus hatására elhalványult az egyházjog teológiai megvilágí
tása. Ezt a területet a teológia átengedte a jogászoknak. Ezért váltak 
a magyarországi evangélikus egyház 1891—94-es és 1934—37-es zsinatá
nak törvényei jogászi beállítottságúakká. Időközben azonban egyhá
zunkban megelevenedő teológiai munka folyt, a régi jogászias egyház
jogi rendszerünk egyre elavultabbá vált. egyre idegenebbé lett az egy
házi élet egészéhez képest. Ez viszont azzal a következménnyel járt, 
hogy az egyházjog „tekintélye” lehanyatlott, az egyháztól távol álló te
rületnek tűnt, amellyel nem érdemes foglalkozni. Ez a fásult álláspont 
lényegében rajongás, amely lebecsüli az egyház szervezeti formáit. A 
pietizmus változatai érzéketlenek az egyházszervezeti kérdések iránt. A  
jogászkodó elvilágiasodás és a pietista egyházjogásziatlanság két véglete 
között kell megtalálnunk a helyes utat.

Nem fölösleges tehát, sőt éppen nagyon aktuális, az evangélikus egy
házjog alapjainak tisztázása. Egyházi életünknek egyik területe sem 
nélkülözheti a teológiai „átvilágítást” . így látjuk meg, milyen területet 
bízott Isten ránk ebben a vonatkozásban, mi a teológia feladata, és mi 
a jognak a feladata. így juthatunk el ahhoz a higgadt egyensúlyi álla
pothoz, amelyben a teológia nem akarja elvenni a jogtól, ami az övé, 
és a jog nem akarja kiszorítani a teológiát így érvényesülhet a maga 
rendeltetése szerint ez a kettős tudományterületre tartozó feladat, amit 
így nevezünk: „egyházjog.”

Elméletileg az egyházjog három területét lehet megkülönböztetni:
a) egyházjogi alapvetés, b) egyházjogtörténet, c) tételes egyházjogrend- 
szer. Ebből az elsőnek az a feladata, hogy rendszeres formában vilá
gítsa meg az evangélikus egyházjog teológiai alapjait, összemérve más 
egyházak szervezeti tanításával. A  második az egyházjog kialakulásá
nak történetével, az egyházszervezeti típusok kiformálódásával, a törté
nelmi hatásokkal és hagyományokkal foglalkozik, amelyek motiválják
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a jelenben is ható egyházkormányzati szempontokat. A  harmadik vezet 
az egyházi élet konkrét kérdéseihez, az érvényben levő vagy a kialakí
tandó tételes egyházjogrendszer problémáihoz.

Ez a hármas tagolás azért elméleti, mert lényegében egyik sem le
het meg a másik nélkül. Nincs értelme annak a teológiai alapvetésnek, 
amely nem szolgálja az egyházi életet a maga normatív megállapítá
saival. Hasonló megítélés alá esik az az egyházjogtörténielmi feldolgo
zás is, amely nem válik az élet tanítómesterévé. Viszont szűklátókörű 
az az egyházjogi prakticizmus, amely teológiai megalapozás és egyház
történelmi tájékozódás nélkül akar paragrafusokat „gyártani” . Az egy
ház jog mindhárom területének együtt kell érvényesülnie a gyakorlat
ban, egymást segítve és támogatva.

I. EG Y H Á ZSZERVEZET A  SZENTÍRÁSBAN
Amint majd látni fogjuk, az evangélikus egyházjog nem tud „ius 

divinum”-ként kinyilatkoztatott egyházjogi formákról, ilyen alapon nem 
közeledhetünk a Szentíráshoz. Ellenben annál fontosabb tudnunk, hogy 
mit .mond a Szentírás az egyházról, annak külső szervezeti életéről, az 
egyháztagok és gyülekezetek közt kívánatos jó rendről. Ezekben az 
alapvető kérdésekben a Szentírás az egyházjog forrása is, hiszen benne 
található az a zsinórmérték, amelynek alapján az egyházban minden 
tanítást és életjelenséget le Kell mernünk. Az egyház szervezeti életében 
is az Isten igéjének uralma alatt áll. Ez természetesen anélkül megy 
végbe, hogy a Szentírásban egyházi jogszabályok gyűjteményét keres
nénk.

AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Az Ószövetség egybehangzó bizonyságtétele szerint Isten Izráel né
pét a viiag népei közül kiválasztotta saját népévé, vele szövetséget kö
tött, néki adta törvényét. Ezzel Izráel „szent nép” (ám kadós), Jahve 
gyülekezete (káhál, édáh) lett. Egzisztenciáját elejétől fogva az hatá
rozta meg, hogy az empirikus nép egyúttal Isten népe, Isten gyüleke
zete volt. Ettől az empirikus néptől nem vezet közvetlen út Jézus Krisz
tus egyházához, mert nem alakult ki az Ószövetség „egyháza” , hanem 
a kiválasztott Isten népe lelki és világi vonatkozásban egyaránt Isten
hez tartozott.

Ezt a tényt erősítik meg a „káhál” és „édáh” ószövetségi kifejezések 
fordításai a Septuagintában, amely „egyház” és „zsinagóga” szavakkal 
fordítja. A  „kehál jahvéh” tagjai sorába a Sinai törvényadás (Deut 23> 
idején a teljes jogú, fegyverképes polgárok tartoztak, később azonban 
az asszonyok és a gyermekek is (Jer 44, 15; Neh 8,2), sőt nem-izraeliták 
is (Jer 31,8). Míg a „káhál”-t a Septuaginta az „ekklésia” szóval, addig 
az „édáh”-t a „synagógé” kefejezéssel fordítja, s rajta a kultuszban való' 
részvételre jogosított férfi izraeliták gyülekezetét érti. Lényegében tehát 
a néphez tartozás egybeesett a hívek közösségéhez való tartozással. Kü
lönösen érvényesül ez Izrael tizenkét törzsével kötött szövetség eseté
ben.

Lényegében Izrael egész történetén végigvonul az a feszültség, 
amely a néphez tartozás és a hívek közösségéhez tartozás között meg
nyilvánult. A  próféták jövendölésében szerepel az a reménység, hogy
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Isten egykor minden népre kiterjeszti hívását (Ézs 2,2—4, 19,23; 56,3)., 
az Ebed Jahve a „pogányok világossága” lesz (Ézs 42,6 49,6) és sokak 
bűnét fogja hordozni (Ézs 53). Így vezet át az ószövetségi „egyházfoga
lom” az újszövetségibe, ahol a keresztyének válnak Isten újtestamen- 
tomi népévé (1 Pét 2,9).

Az egyházi és világi felsőbbségnek a theokratikus összefonódása 
majd az Újszövetségben fog feloldódást nyerni.

AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Jézus Krisztus földi működésében Isten eljövendő országa elközelí
tett (Mt 12,28; Mk 4, 26—32). Ennek megfelelően a tanítványok elhívá
sát, a tizenkét apostol kiküldését, az Úrvacsora szerzését, az anyaszent- 
egyház felépítéséről mondott igéit (Mt 16,18) úgy tekinthetjük, hogy 
Jézus Krisztus egy begyűjtötte mindazokat, akik hittek az Emberfiában^

Jézus Krisztus halála és feltámadása után megalakult első gyüle
kezetek teljesen önálló alakulások voltak, minden szilárdabb szervezet 
nélkül, bár Pál apostol kezdettől fogva mindenütt elöljárókat (proista- 
menoi) állított a gyülekezetek élére (1 Tessz 5,12; Fii 1,1). A  gyülekező 
helyről gondoskodtak, felügyeltek az összejövetelek rendjére, később ők 
őrizték az apostoli leveleket és egyéb szent iratokat is. Pál apostol két
féle néven említi őket: „presbyteroi” , episkopoi” . A  később két egymás
tól oly erősen különböző tisztséget jelentő név tehát itt még együtt je
lenik meg. A z istentisztelet anyagi részének ellátására, az árvák, özve
gyek és elhagyottak gondozására létesített tisztség a „diakonia” (Csel 6; 
1—6). Vannak férfi és női „diakonoi” . Ezek a „presbyteroi” és „episko- 
poi”-jal szemben kisebb jelentőségűek. A  presbiteri intézmény már az 
ősi zsinagógái szervezetben is meg volt. Valószínű, hogy a keresztyén 
gyülekezetekben is zsidó hatásra kerültek az idősebbek (presbyteros) az 
első helyre. Kezdetben elmosódott a püspöki és presbiteri tisztség ha
tára, később azonban egyre világosabban bontakozott ki a püspök fel
vigyázói (episkopeó) hatásköre.

A  kezdeti szervezetlenséggel szemben korán kibontakozott a gyüle
kezetek között az összetartozás érzése (1 Kor 12; Ef 2,13). A  látható 
összetartó erőt egy-két kiemelkedő gyülekezet jelentette. Legtekintélye
sebb volt a jeruzsálemi gyülekezet, de az antiochiai és az efezusi is ha
mar emelkedett nagy tekintélyre.

Pál apostol szerint a Jézus Krisztusban való élet természetes vele
járója a jó rendnek a kialakítása: „Mindenestől fogva növekedjünk 
Abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel egy
berakatván és egybeszerkesztvén az ő segedelmének minden kapcsai
val, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti 
a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben” (Ef 4,15—16). A  
Krisztus által istenfiúságra egybehívott egyház az Újszövetség bizony
ságtétele szerint élő szervezet. Pál apostol a Krisztus-test hasonlattal is 
kifejezi a testben rejlő rendet, céltudatosságot, amelyben mindennek 
megvan a maga helye és szerepe, semmi sem megy rendetlenül vagy 
visszájára. Ugyanezt fejezi ki az épülettel való összehasonlítással is. A 
jól megépített, szép épület maga a rendezettség, a tervszerűség, szerve
zettség, céltudatosság. „Akik fölépíttettek (epoikodométhentes) az apos
toloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisz
tus, akiben az egész épület (pasa oikodomé) szép renddel egyberakatván

79



növekedik szent templommá az Ürban (Ef 2,20—21).” Ugyanígy nevezi 
1 Tim 3,15 és 1 Pét 4,17 Isten házának (oikos Theou és oikos tou Theou) 
az egyházat. A z egyház szép rendjének a megfordított]a a fejetlenség- 
„ szeplő” és „sömörgőzés” a Krisztustest tisztaságán (Ef 5,27).

Mindez azt mutatja, hogy bár a Szentírásból semmiféle örökkévaló 
egyházi jogszabály nem olvasható ki, de megbecsülendő az a tanítás, 
hogy az egyházat annak a törekvésnek kell áthatnia, hogyan biztosít
ja a lehető legjobban az ige hirdetésének és a szentségek kiszolgáltatá
sának szent ügyéhez az egyházi élet jó rendjét. Rend az egyházban — 
ez minden egyházszervezeti rendszer célja, ez annak alapszándéka. 
Ennek a konkrét kivitelezése, a gyakorlati lépések mikéntje koronként 
és vidékenként változott.

II. A  KATOLIKUS EG Y H Á ZJO G RENDSZERÉNEK
JELLEMZÉSE

Az egyházszervezet alapvető típusainak kialakulása hamar megkez
dődött. Másként alakult a nyugati és keleti egyház jogi rendszerének fej
lődése.

AZ APOSTOLI KORTOL A KATOLIKUS EGYHÁZIG

Az apostoli kor egyszerű egyházszervezete hamarosan új színekkel 
bővült. Az eretnekségekkel szemben való küzdelem mindenekelőtt a 
püspök tekintélyének erősítését kívánta meg. Az egyházkormányzat for
mája a monarchikus püspökség irányában alakult ki.. A  presbiterek kö
zül egyesek kiemelkedtek tekintélyükkel s a többiektől megkülönböztetve, 
épiscopusnak nevezték őket. Míg az apostoli korban az egyház kormány
zása a presbiterek kollégiumának kezében volt, addig fokozatosan ki
alakul a monarchikus püspökség, amikor az episcopus kezébe kerül az 
egyházkonmányzás. Az episcopusok az apostoli hagyomány őrzői, az 
igaz tan tanítói, majd közvetítők Isten és ember között (mystagógoi), 
egyházfegyelmileg pedig iudices, akik a kulcsok hatalmának (Mt 16,19) 
kötését és oldását kizárólagos jogon gyakorolják.

A  püspök körül alakultak ki az ordines maiores és ordines minores. 
.Az előbbibe tartoznak a presbiterek, ebből lesznek később az áldozó
papok, ezeknek feje a püspök, az utóbbiakhoz tartoznak az alacsonyabb 
egyházi tisztségek viselői, akik a püspök és az áldozópapok segítői. Ele
inte mind az ordines maiores, mind az ordines minores választását az 
egyház népe közvetlenül intézte.

Az egyház népe a laikus elem fogalma alá tartozott, egyre halvá
nyodott az a bibliai tanítás, hogy a keresztyének mindnyájan az egye
temes papság tagjai. A  gyülekezet fokozatosan szétvált klerikusokra és 
laikusokra. A  laikusok (laos, laikoi, plebs, laici) a kiskorúság állapotába 
szorultak vissza, míg a papság egyre több kiváltságot biztosít magának, 
majd Augusztinusz óta character indelebilis-t tulajdonítottak az ordi- 
nált papoknak. Az egyház egyre inkább a hierarchia kiépítése felé ha
ladt.

Nagy Konstantinusztól fogva a klérus hatalmi emelkedését elősegí
tette a császártól adományozott kiváltságok sora, az adómentesség, a 
világi bíráskodás alóli kivétel, a papság rohamos vagyonosodása, a fő
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papok nagybirtokossá válása, az egyház és az állam összekeveredése, 
a főpapság politikai hatalomhoz jutása.

Az apostoli kor egyszerű egyházszervezetéből létrejött a hatalmas 
katolikus egyház, a maga lelki, vagyoni, politikai erejével. Ennek az 
egyházjogi rendszere korántsem lehetett olyan egyszerű, mint az apos
toli korban. A  római jogászi szellem hatalmas rendszert alkotott az egy
házszervezet kiépítésére. Azóta is alapvető fontosságú ez a katolikus 
egyház számára.

A  CORPUS IURIS CANONICI ÉS A  CODEX IURIS CANONICI

A  klasszikus római jog alkotásából, a Corpus iuris civilisből alakult 
ki a (katolikus egyház jog. Már itt ki kell emelni azt a sajátságosságot, hogy 
nem a Szentírás felől, a Jézus Krisztusban való hit felől tájékozódott a 
katolikus egyházjog, hanem a világi klasszikus római jog felől.

1582-ben X III. Gergely pápa római kiadású Corpus iuris canonici-je 
vált a katolikus egyház hivatalos egyházjogrendszerévé. Ennek javított 
kiadása a jelenleg érvényben levő, s 1918-ban kiadott Codex iuris 
canonici. Ez a katolikus egyházjog újabb fejlődését kodifikálta.

A  Corpus iuris canonici négy főrészből áll. Az első főrész a Decre- 
tum Gratiani nevet viseli. Gratianus bolognai tudós szerzetes volt a 
„kanomisztika atyja” , aki a 12. században összegyűjtötte és megalkotta 
a középkori egyház jog rendszerét a jogászi skolasztikus módszerével. 
Már itt jelentkezett a katolikus egyházjogra mindmáig jellemző kazu- 
isztikus módszer. Distictiones cím alatt az általános jogi fogalmakat 
tisztázza. A  eausae csoportba a jogi esetek, a quaestiones csoportba a 
jogi kérdések, a canones címszóba az egyházjogi határozatok tartoztak. 
A z eredetileg egyetemi tankönyvnek szánt mű (1140) annyira nagy te
kintélyre emelkedett, hogy később a katolikus egy ház jog alapjává lett.

A  második főrész azokat a dekretálékat tartalmazza, amelyeket
IX. Gergely pápa (1227—1241) Liber extra címen gyűjtött össze. Az ad
dig kibocsátott pápai rendeleteket tartalmazza, amelyek az egyes egy
házi tisztségek jogkörét, az egyházi törvénykező hatalom gyakorlásának 
módját, az egyházi büntetőjogot, családjogot, házasságjogot, valamint a 
klérus joghatóságát szabályozták.

A  harmadik főrész V III. Bonifáciusz (1294—1303) Liber sextus cí
men kiadott dekretáléit foglalta magába. A  nagyratöréséről ismert pápa 
itt a pápaság egyházjogi hatalmának megalapozását nyújtja. Törvény- 
könyvét Sacrosanctae című bullájában 1298. március 3-án hirdette ki s 
tette kötelezővé.

A  negyedik főrészben V. Kelemen pápa (1305—1314) dekretáléi sze
repelnek Clementinák címen, mivel ezeket a pápa halála miatt utódai 
fejezték be.

Ezek voltak azok a dekretálisok, amelyek ellen Luther olyan gyak
ran szót emelt, mivel ezek szorították háttérbe az Isten igéjét. Amikor 
Luther 1520. december 10-én a wittenbergi Elster kapunál elégette
X. Leó pápa átokbulláját, ezeket az iratokat is a tűzbe dobta, mert Isten 
igéjét féltette ezektől az emberi kitalálásoktól, amelyek annyira az egy
házi élet előterébe kerültek, hogy elhomályosították az egyház igazi fe
jét, a Jézus Krisztust.

A  Codex iuris canonici 1918-ban megjelent gyűjteménye a régi ala
pokon fejlesztette tovább a katolikus egyházjog rendszerét, figyelembe
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véve a Vatikanum újabb dogmaalkotását és a pápák újabb egyházjogi 
rendelkezéseit.

Ebből kibontakozódik a katolikus egyházjogi rendszer legfőbb jel
lemvonása: a hierarchiára épített egyházszervezeti forma.

A  HIERARCHIÁRA ÉPÍTETT KATOLIKUS EGYHÁZJOGI RENDSZER

A  katolikus egyházjogra is kihat az az alapvető dogma, hogy a szent 
hagyomány a Szentírástól független és vele egyenlő rangú hitforrás, 
amelynek végső fokon a pápa a megállapítója. Ezzel betetőződik a kato
likus egyház monarchikus szervezete. Az egyház hármas hatalmát: a 
legfőbb tanítói tisztet (magisterium), a papi hatalmat (sacerdotium), a 
kormányzói hatalmat (imperium) a pápával az élen a hierarchia gyako
rolja.

Katolikus hiittétel szerint: „A z egyházban maga Jézus Krisztus ál
landó és eltörölhetetlen különbséget rendelt a hívők és elöljárók között, 
amennyiben a tanítás, papi megszentelés és kormányzás hatalmát az 
elöljárókra bízta, a hívőknek pedig kötelességévé tette, hogy az elöljá
róknak e hármas hatalom körében alávessék magukat” (Schütz Antal: 
Dogmatika, Budapest, II. 149.). Tehát az egyházban minden hatalom a 
pápa és a hierarchia (hiera arché, sacer principatus), valamint a klérus 
kezében van, ez jelenti az egyház kormányzó erejét, míg a laikusoknak 
(laos — nép) az engedelmeskedés osztályrésze jut. Az egyház két részre 
tagolódik: a kormányzó és az engedelmeskedő részre.

Katolikus hittétel szerint „a kormányzó egyházban Krisztus a kor
mányzó hatalomnak három fokát állapította meg, melyeknek hordo
zói a püspök, az áldozópap és a diakónus” (I. m. 11. 155.). A  püspök 
mint a közönséges áldozópapok fölött álló és teljes pásztori hatalommal 
rendelkező elöljáró, isteni jogcímen áll a hívek élén. A  püspök katoli
kus felfogás szerint krisztusi rendelkezés értelmében hierarchiai hata
lom tekintetében lényegesen különbözik a presbiterektől és a diakó
nusoktól, mert a püspök az apostolok tanító, papi és kormányzó ha
talmának utóda, és magától Jézus Krisztustól kapta főpapi hatalmát. A  
püspökök isteni jogon rendelkeznek saját egyházmegyéjükben, teljes 
joghatósági, monarchikus hatalommal, amelynek birtoklásában termé
szetesen alá vannak rendelve a pápának, aki episcopus ecclesiae és 
episcopus episcoporum. A pápa fenntarthatja magának a püspökökkel 
szemben is a joghatóságot bizonyos személyek és ügyek felett. A  katoli
kus egyházban a pápa és a megyéspüspök isteni jog címén gyakorol 
joghatósági hatalmat a hívek felett. A  katolikus egyházban tehát van 
„szent” egyházjog, amelyet híveik fölött (lelki téren, in foro interno) 
gyakorolnak, csak egyházjogi intézkedések útján bírják, de nem isteni 
rendelésből, mint azt a hierarchia képviselői birtokolják.

Katolikus dogma szerint Jézus Krisztus szent Pétert közvetlenül 
egyenesen az egyház jogi fejévé tette. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus 
maga adta szent Péternek, tehát nem az egyháznak, sem az apostolok 
testületének, a joghatósági főséget, hanem kizárólagosan Péternek. Ezzel 
a teljes kormányzó, törvényhozó, ítélkező és végrehajtó hatalom jár 
együtt. Ezt (tehát nem a zsinat gyakorolja, sem valamiféle egyházi tes
tület, hanem kizárólagosan szent Péter, illetve annak utódai, a pápák. 
A  vatikáni zsinat szerint: „K i van közösítve, aki azt mondja, hogy a 
római pápának csak felügyelői vagy irányító tiszte van, nem pedig az 
egész Egyházra kiterjedő teljes és legfőbb joghatósága, nemcsak a hit
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és erkölcs ügyében, hanem az egész földön elterjedt Egyház fegyelmére 
és kormányzatára tartozó ügyekben is; vagy hogy övé ama legfőbb ha
talomnak csak oroszlánrésze, nem pedig egész teljessége; vagy hogy ez 
a hatalom nem rendes és közvetlen, akár az összes és egyes egyházak, 
akár az összes és egyes pásztorok és hivők fölött (I. m. II. 189.). A  pápa 
hatalma tehát az egyházban teljes, vagyis a pápa birtokosa az egyház 
összes tanítói, papi és kormányzói hatalmának. Nem szabad — kato
likus tanítás szerint — azt mondani, hogy ez a hármas hatalom a maga 
teljességében az apostoli testületnél van letéve és a pápának csak része 
van belőle, ha mindjárt oroszlánrésze is, hanem a pápa egyedül birtokosa 
ennek a jognak. Tehát sem az összagyház, sem valamiféle egyházi test- 
tület nem állhat a pápa fölött, mert a pápa mindezek fölött, tehát a 
zsinat fölött is áll. Minden hívőnek két püspöke van: saját megyés 
püspöke és a pápa. A  megyés püspök és a pápa nem mellé-, hanem alá 
és fölérendeltség viszonyában vannak, olyanformán, mint egy katoná
nak parancsnoka a közvetlen feljebbvalója is, de a hadvezér is, anélkül, 
hogy ezért csorba esnék a katonai fegyelmen.

A  pápa tehát isteni jogon (iure divino) teljes hatalmú jogi feje az 
egyháznak.

A  vatikáni zsinat szerint a pápa „azzal a tévedhetetlenséggel ren
delkezik, melyet az isteni megváltó a hitbeli és erkölcsi tanítások meg
határozásában az ő egyházának adott” (I. m. II. 197.). Ennek a téved
hetetlenségnek tárgya minden dogmatikai igazság, de másodlagos tár
gya mindaz, „ami nélkül lehetetlen volna a kinyilatkoztatást sértetle
nül megőrizni és tévedhetetlenül előterjeszteni” (I. m. II. 200.). Ez az 
utóbbi vonatkozik az egyházjogi, egyházkormányzati intézkedésekre. E 
tévedhetetlen tanítást vagy intézkedést a pápa fősége alatt álló egyete
mes zsinat is hozhatja, de tévedhetetlen a pápa egymagában is, amikor 
szent Péter székéből (ex chatedra) szól. A  vatikáni zsinat megállapítja: 
„A  szent zsinattal egyetértésiben tanítjuk és istenileg kinyilatkoztatott 
hitigazságként kimondjuk, hogy a római pápa midőn Szent Péter szé
kéből (ex chatedra) szól, azaz midőn az összes keresztények pásztorának 
és tanítójának tisztében jár el és legfőbb apostoli tekintélye erejében 
hitre vagy erkölcsre tartozó tanítást az egész Egyházra kötelezőleg mond 
ki: (doctrinam de fide vei moribus a'b universa Ecclesia tenendam) 
azzal a tévedhetetlenséggel rendelkezik, melyet az isteni Megváltó a 
hitre és erkölcsre vonatkozó dolgok eldöntésében adott az ő Egyházá
nak, és ezért a pápa döntései a maguk erejében és nem az Egyház bele
egyezése következtében perújítást nem tűrnek (irreformabiles)” (I. m.
II. 205—206.).

A  katolikus egyházszervezet tehát mindenestől felülről lefelé tago
zódó, amelyben minden hatalom birtokosa a pápa, mellette még szintén 
isteni jogon rendelkeznek a püspökök, ezeknek segítőik és beosztottaik, 
a plébánosok és áldozó papok, és az alárendelt engedelmeskedők töme
gét a hivők serege alkotja. Ebből az egyházi gőgből szükségképpen kö
vetkezik a katolicizmus egyedül üdvözítő egyházról szóló tanítása, amely 
nem tűr meg maga mellett más egyenrangú lelki tényezőt, de követke
zik a világhoz való viszony tekintetében is az a fölényes magatartás, 
amely még mindig Aquinói Tamás két kard elméletére megy vissza, 
amely szerint Krisztus mind az egyházi, mind a világi hatalom kardját 
a pápára bízta, csak a pópa mintegy hűbérbe nyújtotta át a világi 
kardját a világi felsőbbségnek. De ha azt nem az egyház kedve szerint
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forgatja, jogában áll tőle visszavenni. Természetesen ezt a bigott taní
tást a történelemben nem sokáig tudták érvényesíteni a pápák. De még 
IX. Pius és X III. Leó pápa is ex chatedra tanította, hogy a katolikus 
egyház minden állammal szemben független és önálló. Ezen túlmegy a 
jezsuita tanítás, amely azt képviselte, hogy az állam alá van rendelve 
az egyháznak. A  római katolikus egyház nem ismeri el semmilyen vo
natkozásban sem az egyháznak az államhoz mért alárendeltségét, ha
nem a „potestas coordinata”-t vallja, azaz az egyház egyenrangúságát 
hangoztatja. Ezért jön létre egyház és állam között konkordátum, azaz 
két egyenrangú félnek a szerződése.

A  katolikus egyházjog tehát mind befelé az egyház felé, mind ki
felé az állam felé a pápa mindenek felett álló hatalmára épül fel. A  
pápa isteni jogon ura az egyháznak, de ura vagy legalábbis vezére még 
szerényebb körülmények között, fő tanácsadója az államnak is.

III. A Z  ORTODOX EQYHÁZJOQI RENDSZER 
JELLEMZÉSE

Azsprtodox egyházjog legfőbb forrása Isten akarata, amint az a 
Szentírásban és az egyházi tradícióban megnyilvánul. A  Szentírás és a 
tradíció együtt képezik a ius divinum-ot. A  törvényhozó hatalom az 
apostoli szukcesszión alapul, amely a püspökök részvételével alkotott 
egyetemes zsinaton jut kifejezésre. Az autokefál egyházak tartományi 
zsinatai pótolják az összortodox egyetemes zsinat szerepét.

A z ortodox egyház elvet minden jurisdikcionális primátust, ezért a 
legfőbb egyházjogi tekintélyt azok az egyetemes zsinatok határozatai 
jelentik, cmelyek a püspökök összességét reprezentálták. Az első száza
dok egyetemes zsinatainak határozatai valamennyi nemzeti ortodox 
egyházra érvényesek, ez a tény egyházjogi egységet biztosít az ortodox 
egyházon belül. Ortodox tanítás szerint az utolsó ökumenikus zsinat a 
787-ben egybegyűlt második niceai zsinat volt. Eddig lerakódtak az or-      
todox egyház szervezetének alapjai. Innentől fogva az autokefál egy
házak zsinatai a mértékadók.

Az autokefál ortodox egyházak rendszerint nemzeti egyházak, ve
zetőik az illető nemzeti egyházból kerülnek ki, mind az istentisztelet
nek, mind az egyházjogi életnek, illetve egyházi közéletnek a nyelve az 
illető nemzet nyelve.

A z egyházszervezet a klerikusok és laikusok közti különbségtétel 
jegyében alakult ki. Ez azonban korántsem olyan éles, mint a katolikus 
egyházban, az ortodox egyházszervezetben szerepet kap a laikus elem 
is, ha nem is olyan széles körűt, mint a protestantizmusban. Laikusok 
is részt vesznek a magasabb lelkészi tisztségek és az egyházvezetői ap
parátus választásában.

Az ortodox egyházszervezet hierarchikus jellegű. A  klerikusok kö
zött különbség van ordinációjuk alapján. Legalsó fokon az ordinálatlan 
szubdiakónusok vannak, majd fölfelé haladva következik a diakónus, a 
presbiter, a püspök. Felszentelő hatalma csak a püspöknek van.

A  püspök kezében van az egyházkormányzati hatalom. Ezt erősíti 
az az alapvető ortodox egyházjogi tétel, hogy a püspökök egymás közt 
egyenlők. Ez a püspöknek a legfőbb tekintélyt biztosítja, amelyet az 
apostoli szukcesszióról szóló tanítás is alátámaszt, a püspökök az apos-
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tolok utódai. Az autokefál egyházak zsinatain valamennyi püspök részt 
vesz, ezeket a zsinatokat olykor olyan permanens zsinattal is pótolják, 
amelynek elnöke az autokefál egyház patriarchája, vagy metropolitája, 
tagja pedig a püspökökből kiküldött választmány, ami rendszerint négy 
püspökből áll. Ez a „szent szinódus” intézi az egyházkormányzat legfőbb 
ügyeit az autokefál egyház két nemzeti zsinata közötti időben.

A  püspök „egyházkerületét” eparohiának nevezik. A  kifejezés a 
keletrómai tartomány megjelölésére szolgált eredetileg, amelynek élén 
az eparcha állt. A  byzánci birodalom cézáropápizmusa idején azonosí
tották az állami tartomány határát a püspök egyházi jurisdikcionális 
területével. A  püspök eparchiájában világi és klerikus elemek központi 
segítséget nyújtanak az egyházkormányzat intézésében. Rendszerint ma
gasabb egyházi címmel rendelkeznek a püspök közvetlen munkatársai. 
Kifejezett káptalan azonban ismeretlen az ortodox egyházban. A püs
pökre a cölibátus feltétlenül érvényes, ezért rendszerint az ortodox 
szerzetesek sorából kerülnek ki a püspökök.

A  püspöknél magasabb egyházi méltóságok viselői, az érsekek, met- 
ropoliták, patriarchák, a hierarchia magasabb fokán állók, nem rendel
keznek olyan messzemenő hatalommal, mint a katolikus egyházban. 
Saját eparehiájukon túlmenő hatalmuk csak bizonyos kérdésekben van, 
mint pl. az autokefál egyház képviselete kifelé, a nemzeti egyház zsina
tainak egybehívása és vezetése, legfelsőbb egyházszervezeti ügyek inté
zése. Mindezekhez megfelelő apparátus áll rendelkezésükre. Nincs azon
ban joga az egyik hierarchiának a másik megválasztása vagy elmozdí
tása terén. A  magasabb hierarchiához tartozó is csak az illetékes 
eparcha püspökének beleegyezésével végezhet vizitációkat.

A  helyi lelkészek választása vagy kinevezése nincs egységesen sza
bályozva az ortodox egyházakban. Egyrészt a püspöki kinevezés, más
részt a gyülekezet választásának kombinált változatai terjedtek el.

Az ortodox egyházjogi rendszer lényegében hierarchikus struktúrájú, 
ezt azonban a zsinatok és a laikusok egyházszervezeti szerephez jutta
tása enyhíti. Ebben is kifejezésre jut az ortodox egyház dogmatikájának 
alapvető tanítása arról, hogy az egyház közösség, amelyet Jézus Krisztus 
hozott létre. Az egyháznak ez a közössége nem más, mint Isten országa 
a földön. Innen meríti öntudatát az ortodox egyház, amikor magát igaz
hitűnek tartja.

IV. A  KÁLVINI EQ YHÁZJOG I RENDSZER 
JELLEMZÉSE

Kálvin alapvetően más társadalmi rendszerben alakította ki az egy
házkormányzati formáját, mint Luther. Míg Németországban a szuverén, 
örökös fejedelemnek a kezében volt a hatalom, addig Svájcban a patrí- 
ciusi vezetés alatt álló városi tanácsok, magisztrátusok jelentették az ál
lamot és a társadalom vezető erejét. Az egyházkormányzat itt természe
tesen nem a fejedelmet, hanem a magisztrátust és a városállamok pat- 
ríciusi rétegét juttatta vezető szerephez. Maga a nép, a plebejus réteg 
ugyanúgy nem juthatott szóhoz, mint Németországban a 'fejedelmek 
alatt.

A  genfi theokrácia az egyház és állam sajátos keveredését mutatja. 
Az „Ordonances ecclesiastiques” , a genfi egyházi rendtartás a Szent- 
írásra hivatkozva, négyféle tisztséget különböztet meg az egyházban:
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1. a lelkészek (ministres), 2. ige tanítói (doctores), 3. a világi tanácsból, 
a magisztrátusból kiválasztott presbiterek (anciens), 4. a diakónusok 
(diacres). Ebben figyelemre méltó hogy nincs szíj a püspökségről, amely 
pedig gyakran szerepel az Újszövetségben. A  katolicizmus püspöki értel
mezését sehol sem fogadta el a reformáció. Ennek a lényege az volt, 
hogy a püspök rendi fokozatban is különbözik paptársaitól, míg a pápa 
Krisztus helytartója, addig a püspök az apostolok utóda. A  reformáció 
által hangoztatott egyetemes papság elve viszont nem ismer papi egy
házat, papi rendet, Isten és a laikusok között közvetítő klérust és hie
rarchiát. Isten azért rendelte az egyházi hivatalt, hogy a rend érdeké
ben szabályszerűen elhívott lelkészek és pásztorok végezzék az igehir
detést, a szentségek kiszolgáltatását és a nyáj pásztorolását. A  püspök 
újszövetségi és evangélikus értelmezés szerint felügyel az egyház jó 
rendjére. Ezt nem magasabb papi fokozati, tehát hierarchiai alapon 
végzi, hanem „primus initer pares” -'ként, lelkésztársai és gyülekezeti tag
társai egyházkormányzati vezetőjeként. A  kálvini egyházalkotmány ál
talában a püspöki tiszt nélkül oldja meg az egyházkormányzást. K ivé
telt a magyarországi református egyház képez, amelynek sajátos tör
ténelmi helyzetéből következett a püspöki tiszt kifej lődése. Erdélyben a 
fejedelmek támogatása csaknem államvallás rangra emelte a reformá
tus egyházat.

Visszatérve a genfi theokráciára, ki kell emelni ennél azt a sajátos 
vonást, hogy mind a városi magsztrátus, mind a lelkészekből és pres
biterekből álló consistoire lényegében a Kálvin álltai magyarázott Ige 
uralma alatt állt. Az egyház és állam sajátos összekeveredése folytán az 
egyház ítélkezett vétségeik esetében is, a presbitereknek szabad beme
netelük volt bármely háziba, mint hatósági közegeknek. Mindez e presbi
térium jogának és jelentőségének megnövekedésére vezetett. Az „Ordo- 
nances ecclesiastdques” szerint 6 lelkészből és 12 presbiteriből állt a 
consistoire. Ez máris a presbitereket helyezte túlsúlyba. A presbiteri 
szervezet mellett a zsinat volt hivatott a nagyobb jelentőségű tanbeli 
és egyházszervezetbeli döntéseik hozatalára. Az így kialakult zsinat- 
presbiteri rendszer terjedt el a kálvini keresztyénség körében, ennek 
az eszméi hatották át a presbiteriáinus és puritánus mozgalmakat.

Ha mindennek a konkrét megvalósulását nézzük például a Hollan
diában működő református egyházak esetében, akkor a következőkben 
foglalhatjuk össze a jellemvonásokat:

A  holland Nederlandse Hervormde Kerk 1400 gyülekezetei s 2000 
lelkészt számlál. Mindegyik gyülekezet élén egyháztanács (presbitérium) 
áll, ennek tagjai a lelkészen vagy lelkészéken kívül a presbiterek, diakó
nusok. A  magasabb egyházkormányzati fokon, az egyházmegyének meg
felelően (számuk: 54), szintén presbitériumok gyakorolják a vezetést. Az 
egyházkerületnek megfelelő tartományi presbitériumok száma: 10. Leg
magasabb agyházkormányzati szerv az egyetemes zsinat. Ez a zsinat 
pásztorleveleket bocsát ki, egyházi, teológiai, társadalmi, politikai ügyek
ben, ezen az úton is ̂ gyakorolja a gyülekezetek irányítását. Az országos 
egyházi feladatok végzésére különféle tanácsok működnek, mint az 
összegyház munkaáigait ellátó szervek.

A  Gereformeerde Kerken nevű egyháznak 790 gyülekezete van, ezek 
62 osztályt, 12 tartományi zsinatot képeznek, legfőbb szervük pedig az 
egyetemes zsinat.

Mindkét hollandiai egyház következetesen megvalósította a zsinat
presbiteri elveket.
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V. A  SZABADEGY H Á Z A K  EG Y H Á Z A IN A K  
JELLEMZÉSE

A  szabadegyházak szervezete sokféle hatás keresztezését mutatja. 
Ez abból adódik, hogy lényegében a dogmatika és egyházszervezeti kér
dések tekintetében közönyösek.

Nagyjából két csoportra oszthatók a szabadegyházak abból a szem
pontból, hogyan viszonyulnak az igehirdetői tiszthez.

Az egyik táborba azok a szabadegyházak tartoznak, amelyek elis
merik a lelkészi szolgálatot. Ezek között a metodisták egyházszervezete 
püspöki, presbiteri és herrnhuti elemeket tartalmaz. Zsinat vagy egye
temes értekezlet a legfőbb törvényhozó és végrehajtó szerv. Tisztán pré
dikátorokból áll. Ez nevezi ki a püspököket. A  baptista egyház szerve
zete zsinat-presbiteri, püspöki tiszt nélkül. Az idetartozó szabadegyhá
zak nagyjából a protestáns egyházszervezetek valamelyik típusának a 
hatása alatt állnak, vagypedig a típusok keveredésének a képletét mu
tatják.

A  másik csoportba azokat a szabadegyházakat lehet sorolni, ame
lyek lelkészellenesek (a pap a sátán trombitája) és egyházi szervezet 
ellenesek. Legfeljebb az apostoli kor egyházszervezetének néhány vo
nását ismerik el.

A  baptista egyház nem ismer központból irányított egyházszerve
zeti rendszert. A  helyi gyülekezetekben él az egyház. A  gyülekezeteket 
átfogó csoportosulás (Associations) jelenti a magasabb színtű egyház
szervezeti összejöveteleket, ezek felett pedig az országos egyházi szövet
ség (Bünden, Unions, Conventions) áll. A  helyi gyülekezetek képviselő
ket küldenek a szövetségi gyűlésekre. A z országos baptista szövetség 
központi feladatait külön választott szerv (Verwaltung, Board, Executive 
Commitee) végzi, amelynek hatáskörébe tartoznak a szemináriumok, 
sajtó vállalkozások, szeretetintézmények stb.

VI, A Z  E V A N G ÉLIKUS EGY H Á ZJO G 
JELLEGZETESSÉG EI

Az evangélikus egyházjog „ius humánum” . Ez azt jelenti, hogy az 
egyház szervereti rendjét Jézus Krisztus tanítványai, a keresztyének 
alkották meg. Tehát az ember, a gyülekezet, az egyház a törvényhozó. 
Ezért az egyes egyházjogi normák változnak az emberek akarata, a 
korok múlása, társadalmi rendek változása szerint. Az egyházjog szer
kezetében és részletkérdéseiben éppen ezért tévedni is lehet, ezek Ide
jétmúltakká is válhatnak, viszont ugyanakkor helyesek, célszerűek és 
korszerűek is lehetnek. Tehát az egyházjog és az egyház szervereti élete 
nem Isten tévedhetetlen, örökkévaló parancsa, hanem emberi rendelés, 
„ius humánum”.

Az Isten igéje és a szentségek Isten ajándékai, bennük és általuk 
Isten cselekszik az emberrel. Mindez azonban nem áll az egyházjogra 
és az egyház szervezeti életére. Az egyházjognak az egyház életében 
ezért nem elsődleges és alapvető, hanem alárendelt és szolgáló jelentő
sége van. Mindaz, amit ezzel a kifejezéssel jelölhetünk: szervezett egy
ház, minden szabályával együtt az emberért van és ezért enríek a vál
toztatásra és javításra is készen kell lennie. Mert az egyház szervezeti 
és jogi élete Isten népét, isten gyülekezetét akarja szolgálni, nem ural-
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kodhat fölötte, ezért a gyülekezetek és a közegyház kívánsága nyomán 
kell alakítani és jobbá tenni a szervezeti életet. Az egyház jogi életének 
ura tehát Krisztus egyháza, a hívek nyája, az egyház közakarata.

Mindez azt jelenti, hogy nincs tehát „szent” egyházjog, amely Is
tentől eredne, sem a Szentírás, sem a hitvallási iratok nem nyújtanak 
egyházi jogszabályokat. Ellenben van hitvalló egyházjog, amelyben az 
egyház bizonyságot tesz szervezeti életének és jó rendje kialakításának 
szándékáról és mikéntjéről. Az egyház rendje szükséges a keresztyének 
számára, de nem szükséges az üdvösséghez.

Az a tétel azonban, hogy az egyházjog „ius humánum” egyáltalában 
nem jelenti azt, hogy emberi önkény szerint lehetne formálni. Mindig 
ügyelni kell az egyházjog alapjaira, keletkezése törvényeire, és a közegy
házra, amelyet az egyházjognak szolgálnia kell. Ugyanakkor a hivőnek az 
egyházjog szabályaiban, a jogilag körvonalazott egyházban és gyülekezet
ben, a hivatalos lelkészi szolgálatban, a jog szerinti egyházfőhatóságban, 
az egyháztag jogaiban és kötelességeiben, az egyház Ura Iránti engedel
mességgel kell járnia, meg kell látnia a külső formák és szabályok mögött 
a belső lényeget, azt az egyházat, amelyben az Apostoli Hitvallás alapján 
hiszünk, amelynek a jó rendjét akarja szolgálni az egyházjog minden 
szabálya és rendelkezése.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZJOG K IALAK U LÁSA

Bár Luther korában még nem merevült meg annyira a katolicizmus, 
mint a trienti zsinat, vagy a pápai tévedhetetlenség dogmává emelése óta, 
azonban lényegében és tendenciájában már akkor is az volt a katoliciz
mus, amivé később lett.

Luther minden erejét lekötötte az egyház megtisztítása a római ko
vásztól. Az Isten igéjét kellett megvédelmeznie az egyház zsarnokával 
szemben. Mindenekelőtt a Szentírás tisztán és igazán való magyarázatát 
kellett, biztosítani, a páli teológia középponti tanítását, a hit által való 
megigazulást kellett kifejteni a középkori teológia semipelágiánizmusáva] 
szemben. Luther a „Szentírás doktora”, az egzegéta és apologéta, minden 
erejét erre a fő frontra összpontosította. Az egyházszervezeti kérdések 
történelmi okok miatt is, de elvi-teológiai okok miatt is a háttérbe szo
rultak. Csak annyiban jutottak szerephez, amennyiben összefüggtek az 
evangélium hirdetéséhez szükséges jó renddel.

Az egyháztörténelmileg kialakult új helyzet kényszerítette Luthert az 
egyházszervezeti kérdésekkel való foglalkozásra. Az evangéliumot tisztán 
hirdető és Rómától elszakadt egyháznak új szervezetre volt szüksége. 
1523-ban a leisnigi gyülekezet kérésére megírta „A  keresztyén gyülekezet 
jogáról és hatalmáról” című iratát. Ez nem tekinthető az evangélikus 
az egyházjog megalapozásának, mert nem ez volt Luther célja, csupán a 
konkrét történelmi helyzetben adott eligazítást. A  probléma az volt: ho
gyan történjék a lelkészek alkalmazása, amikor még a katolikus püspö
kök igényt tartanak az egyházi főhatalomra. Luther válasza lényegében 
ez volt: a jó rend kedvéért el lehet fogadni, hogy a reformációhoz csat
lakozott püspök kinevezzen a gyülekezet által is kívánt lelkészt, azonban, 
ha a püspök továbbra is a reformáció ellensége, akkor a gyülekezet maga 
intézze a lelkész alkalmazásának ügyét.

Hasonlóan aktuális kérdésről szól Luthernek ,,Bgy gyülekezeti köz
pénztár szervezete” (1523) című irata is.
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Sem Luthernek, sem a reformációnak nincs olyan írásos alkotása, 
amelyben az evangélikus, egyházjog alapelvei maradéktalanul megtalál
hatók lennének. Viszont már ebből a tényből is következik annyi, hogy 
nincs „isteni” , vagy „igei” , vagy „kinyilatkoztatott” evangélikus egyház
jog és egyházszervezet, amely minden időben és helyzetben érvényesen 
szabályozná az evangélikus egyház kormányzatát.

A  legfontosabb alapelveket azonban megtalálhatjuk az evangélikus 
hitvallási iratokban, mindenekelőtt az Ágostai Hitvallásban.

Az Ágostai Hitvallás VII. cikke az ige hirdetését és a szentségek ki
szolgáltatását állítja az egyházi élet középpontjába. Ebben kell egyet
értésnek lennie az egyház egységét illetően. „De nem szükséges, hogy 
az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és 
szertartások .mindenütt egyformák legyenek.” (Konkordia Könyv, Buda
pest, 1957. II. köt. 25.) Ebből tárgyunk számára az a fontos, hogy miután 
a Széritírás nem tartalmaz kinyilatkoztatott egyházszervezetet és egyház- 
kormányzástant, ennélfogva az egyházban kialakult jogszokás, szervezeti 
élet: „az emberi hagyományok” és „emberi eredetű egyházi szokások”  
fogalma alá tartozik. Az Ágostai Hitvallás itt különbözőséget és sokféle
séget enged meg, aminthogy a történelmileg kialakult evangélikus egy
házak szervezeti életre nézve különböznek is egymástól, mint pl. a svéd 
egyház, vagy a szlovákiai egyház. De egyetlen egyház történelmén belül 
is vannak egyházszervezeti változások, ezt majd a magyarországi evan
gélikus egyház sajátos viszonyai között fogjuk látni a továbbiakban.

Természetesen az emberi eredetű egyházi szokások, rendelkezések és 
szabályok sohasem ellenkezhetnek a Szentírással. Ezt egyházunk hitval
lásai sokszor hangsúlyozzák. Isten igéje a zsinórmérték, amelyen min
den jelenséget le kell mérni az egyházban.

Ezen belül a következő mérték az, hogy az egyház jó rendjét szol
gálják az emberi rendelkezések. Az Ágostai Hitvallás XV. cikke egyházi 
szokások címe alatt általában szól az emberi hagyományokról, s ezek 
közül mindazt megtarthatónak ítéli, amelyek „az egyház békességét, jó 
rendjét szolgálják” (I. m. 28.).

Ugyanakkor szól az Ágostai Hitvallás az egyházi kánon változandósá- 
gáról. „Napról napra sok válik közülük idejét múlttá” (I. m. 62.). Vannak 
olyanok, amelyek „a későbbi időkben már nem felelnek meg” (I. m. 62.). 
„Sok emberi hagyomány megváltozott az idők során, amint ezt maguk 
a kánonok is mutatják” (I. m. 62.). Mint minden emberi dolog, úgy az 
egyházjog egyes intézkedései is elavulttá válnak, idővel megújításra, 
korszerűsítésre szorulnak.

Ezzel lényegében meg is kaptuk az Ágostai Hitvallás eligazítását az 
evangélikus egyházjog alapelveit illetően: 1. az egyház szervezeti életének 
a megállapítása az emberi eredetű dolgok körébe tartozik, 2. éppen azért 
a Szentírásnak van alávetve, azzal nem ellenkezhet, 3. az egyház jó rend
jét kell szolgálnia, 4. ha pedig valamilyen intézkedés elavult, bátran kell 
újat és jobbat állítani a helyébe.

Ezekkel az alapelvekkel ellenkezik minden részletekbe menő bon
colgatás. Már azt a kérdést sem lehet felvetni, hogy ki az egyházjogi sza
bályok, vagy törvények létrehozásának az alanya, mert a történelem fo
lyamán már erre sem volt egységes a felelet. Hitvallásaink sem adnak 
erre útmutatást. Már ez is a sokféleség és sokszínűség lehetőségei közé 
tartozik. Abból az alaptételből, hogy az evangélikus tanítás szerint az 
egyházjog az emberi dolgok körébe tartozik, következik minden részlet- 
kérdésre nézve a különbözőség és esetlegesség.

Így volt ez már a reformáció korában is.
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Luther eredeti demokratikus egyházkormányzati elvei nem tud
tak megvalósulni. 1523-ban „A  keresztyén gyülekezet jogéról és hatalmá
ról” című. iratában még arról szól, „dass eine christliche Gemeinde das 
Recht habé, allé Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen” . Egyrészt az 
1525-ös német parasztháború tapasztalatai, másrészt a feszült történelmi 
légkör arra kényszerítették a lutheri reformációt, hogy — szükségmegol
dásként és kényszerből — egyre nagyobb szerepet adjon az egyházban a 
fejedelmeknek. Luther és a reformáció tanítása ellenére fejlődött ki a 
„landesherrliche Kirchenregiment”, a fejedelmi egyházkormányzat 
rendszer, amelyben a Landesherr, a fejedelem, vagy szabad „reichsunmi- 
telbar” város vette át a katolikus püspököknek nem a lelki-főpapi, hanem 
a törvényhatósági (jurisdictio) hatalmát.

Történelmileg kivihetetlen volt Luther kétféle kormányzatáról, vagy 
két birodalomról szóló tanítása, amely logikusain átgondolva, az egyház 
és állam szétválasztásához vezetett volna. Hatástalan maradt az Ágostai 
Hitvallás X X V III. cikkének óvása az egyházi és világi hatalom összeke
veréséről, amely ugyancsak az egyház és állam szétválasztásának irányába 
mutatott volna, ha a történelmi helyzet érett lett volna ehhez. Csakhogy 
Luther és Melanchthon által megadott egyházkormányzati elvek a feudá
lis társadalomban nem voltak megvalósíthatók.

A  hatalmas katolikus egyháznak, mint a szó valódi értelmében „ural
kodó egyháznak” az erős nyomásával szemben a reformáció kénytelen 
volt a fejedelmek védelmére támaszkodni, akik azután egyházkormány
zati téren elfoglalták a katolikus püspökök helyét. 1527-ben ők rendelték 
el az egyes egyházközségek meglátogatását, majd ők nevezték ki a szuper
intendenseket, akik felügyeltek az egyházi élet jó rendjére. Amikor pedig 
a szuperintendensi hivatal még ne.m volt elég az egyház sokféle ügyének 
intézésére, 1539-ben létrejött Wittenbergben az első egyháztanács, a kon- 
zisztórium, amely lelkészekből és állami hivatalnokokból állott. így fej
lődött ki a szász választófejedelemségben a konzisztoriális egyházkor
mányzati rendszer, majd pedig ezt vették át a különböző tartományok 
lutheri egyházai is általában. A  konzisztoriális egyházkormányzati rend
szerben egyenlően vesz részt az egyház és az állam. A  konzisztórium áll 
az összes egyházközség felett. Felette csak a fejedelem vani, aki mint 
„summus episcopus” gyakorolja monarchikus egyházkormányzati hatal
mát. Abból a tényből, hogy Luther „Notbischof”-nak nevezte a fejedel
met, látszik, hogy teológiai elvei ellenére ő is kénytelen volt a történelmi 
kényszerrel megalkudni. Luther halála után azonban gátlástalanul haladt 
a  fejlődés az államegyházi rendszer kialakulása felé.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZSZERVEZET FEJLŐDÉSE 
AZ EGYES ORSZÁGOKBAN

Különböző korok, különböző országok történelmi szituációiban más
ként fejlődött az egyházszervezet rendje. Az evangélikus egyházon belül 
is különböző az egyházjog fejlődése.

a) DÁNIÁBAN az evangélikus egyház államegyházi formában élt 
1849-ig, amikor az ország demokratizált alkotmányt kapott. Innentől 
kezdve az államegyház helyébe.a népegyházi forma lépett. A  vallássza
badság lehetővé tette az evangélikus egyházból való áttérést is. Az állam 
hivatalosan semlegessé vált vallási ügyekben. Az új alkotmány szerint" 
„A z evangélikus lutheri egyház a dániai népegyház, amelyet az állam 
támogat.” A  népegyház fogalma leíró értelemben azt a tényt fejezi ki,
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hogy gyakorlatilag az egész lakosság (97 százaléka) az evangélikus egy
házhoz, mint a dán nép túlnyomó többségének egyházához tartozik. Erre 
való tekintettel ad az állam támogatást az evangélikus egyháznak. Ezen 
a támogatáson kívül az egyházi vagyon (földbirtok), a tized, majd később 
az egyházi adó, jelentette az egyház anyagi bázisát.

Az 1849-es állami alkotmány azt ígérte, hogy a népegyház helyze
tét egyházi alkotmány fogja szabályozni. Ezt azonban a megoszlott állás- 
foglalások miatt nem tudták megalkotni. Ennek az lett az eredménye, 
hogy a vallásilag semleges parlament az egyházszervezeti élet törvényho
zója. Az állam egyházügyi minisztere pedig az egyház külső ügyeinek leg
főbb intézője. Lényegében az egyháznak nincs legfelsőbb irányító szerve 
Hivatalosan nincs megállapítva, hogy kinek áll jogában a dán evangélikus 
egyház képviselete. Gyakorlatilag a prímás-püspök látja el ezeket a teen
dőket. A  dán egyháznak országos központja nem alakult ki. Dániában 
tehát egészen sajátos képet mutat a népegyház szervezeti élete.

A  19. század eleje óta terjedtek el a gyülekezeti presbitériumok. 
Ezeknek a hatáskörébe tartozik a gyülekezeti lelkészek, prépostok, püspö
kök megválasztása.

b) A  FINN egyház legfőbb szerve az országos zsinat. A  zsinatok min
dig 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 a zsinat
nak 79 laikus és 55 lelkész tagja volt. Az országos zsinatot rendszerint öt 
évenként szokták összehívni. A  zsinat nemcsak törvényeket alkot, mint 
a magyarországi evangélikus egyházban, hanem az egyház legfőbb intéz
kedő szerveként gondoskodik új agendák, énekeskönyvnek, bibliafordítás
nak, káténak a kiadásáról, s az egész országot érintő egyházi problémák 
megoldásáról. A  zsinat természetesen törvényeket is alkot, amelyeket az 
államelnök hagy jóvá. Az országos zsinaton kívül vannak egyházkerületi, 
egyházmegyei zsinatok, sőt — a 16. századi példát követve — az egyház
kerületi lelkészértekezleteket lelkészi zsinatoknak nevezik.

A  püspöki konferenciák intézik az országos egyházi ügyeket a két 
zsinat összehívása közötti időszakban. Évente egyszer összeül a kiszélesí
tett püspöki konferencia, amelynek tagjai a központi és püspöki hivata
lokban szolgáló lelkészekből, 'valamint választott laikusokból állanak. 
Jelenleg ez a testület 39 személyből áll, akik közül kettő nő. A  központi 
egyházi hivatal hajtja végre a püspöki konferenciák határozatait, intézi 
az országos egyház anyagi ügyeit, irányítja a központi alap tevékenysé
gét.

A  dómkáptalan a püspök mellett működik. Négy tagja közül az egyik 
a dómprépost, a püspök helyettese, (gyülekezetének vezető lelkésze, aki
től a törvény megköveteli a teológiai doktorátust. A  dómkáptalan három 
további tagja közül kettő lelkészi jellegű, egy pedig jogász. Az elnöklést a 
püspök végzi. A  püspököt az egyházkerület lelkészei jelölik úgy, hogy a 
három legtöbb szavazatot kapott jelöltet az államelnök elé terjesztik, aki 
azok közül a tetszése szerint nevezi ki a püspököt, sokszor nem is a leg
több szavazatot kapott jelöltet.

A  lelkészek száma a több mint négymilliós finn egyházban 1654. A  
parochus lelkészt a múltban messzemenő jogok illették meg, ennek a nyo
mai a mai egyházszervezetben is tükröződnek. Mellette szolgálnak a má
sodlelkészek és segédlelkészek. A  másodlelkészeket is a gyülekezetek vá
lasztják, mint a parochus lelkészeket. A  gyülekezet azonban csak a dóm
káptalan által kijelölt három lelkész közül választhat. A  lelkészek kö
zötti különbség az anyagiakban is kifejezésre jut. Például Helsinkiben a
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parochus lelkész jövedelme a másodlelkész fizetésének a felével több, 
noha lényegében azonos a szolgálatuk. A  lelkészek 65. életévükig szolgál
hatnak, de a 70. évükben kötelező nyugdíjba vonulásuk, amit a dómkáp
talan kivételképpen egy, legfeljebb két évvel hosszabbíthat meg. (Rész
letes tájékoztatás olvasható a Lelkipásztor 1963. novemberi számában dr. 
Ottlyk Ernő: A  finnországi evangélikus egyház c. cikkében.)

c) NORVÉGIÁBAN az evangélikus egyház államegyházi rendszer
ben él. A  hitlerista megszállás alatt a lelkészek 90 százaléka lemondott 
államegyházi jellegéről. A  fasiszták leverése után visszaállt a régi állam
egyházi rendszer. 1948-ban az egyház új rendtartást készített, azonban a 
parlament a beterjesztett javaslatoknak csak kis részét fogadta el. Ez 
nagy csalódást jelentett az egyházban. Hivatalosan az államegyházi rend
szer az évszázados keretek közt áll fenn, azonban a norvég egyház igyek
szik lépéseket tenni önállósága kiépítése érdekében olyan területeken, 
amelyekre a régi szabályok nem vonatkoznak.

d) SVÉDORSZÁGBAN a királynak, a kormánynak, a parlamentnek 
messzemenő jogai vannak az egyházban. Ez összefügg az államegyházi 
rendszerrel. Itt van a legkonzervatívabb egyházszervezet, amely ma már 
a múlt itt maradt kövületét jelenti. A  lelkészek egyúttal állami hivatalno
kok is, a lelkészi hivatal egyúttal állami anyakönyvi hivatal is. A  100 tag
ból álló zsinatnak javaslattevő joga van a parlament felé, a vallásügyi 
állami törvényekkel szemben pedig vétójoga van.

A 13 püspökségből álló egyház élén az Uppsalában székelő érsek áll, 
aki primus inter pares alapon képviseli hivatalosan az egyházat. Min
den püspök mellett dómkáptalan működik, amely segíti a püspököt ke
rülete ügyeinek intézésében, A  püspöki konferenciák nincsenek hivata
losan megszervezve, azonban mégis sokat jelentenek a svéd egyház életé
ben. A  lelkészi állások betöltése a püspök, a dómkáptalan és a gyüleke
zet együttes közreműködése révén valósul meg.

Az északi evangélikus egyházak szervezete a legkonzervatívabb for
mákat mutatja. Államegyházi, vagy ennek enyhítettebb változataként a 
népegyházi keretben élnek ezek az egyházak. Az állam és az egyház ha
tárai olykor elmosódnak, a parlament az egyházi ügyekbe is beleszól s 
azt irányítja, sőt a trón és oltá-r szövetségének árnyéka sincs távol.

e) A  NÉMET evangélikus egyház különféle tartományi egyházak rend
tartásai szerint alakította ki a maga szervezetét. Jelenleg a fejlődés az 
egységesítés arányában halad, ma már nincsenek olyan nagy különbsé
gek az egyes tartományi egyházak között, mint korábban voltak. Ez 
lehetségessé teszi az összegezést.

Az egyházközség fogalmát az Ágostai Hitvallás alapján igyekeznek 
meghatározni. A  hessen-nassaui tartományi egyház törvénye szerint: „A 
gyülekezet a Krisztusban egybehívottak közössége, amelyben Isten igéjét 
hirdetik.” A  szász egyházi tartomány szövege szerint: „Az egyházközség 
a hitnek, a reménységnek és a szeretetnek a közössége.” A  thüringiai fo
galmazás szerint: „Az egyházközség a helyileg meghatározott közösség, 
amelyben az egyházi élet az igehirdetés útján valósul meg.” A  szász 
!utheri. egynazi tartomány szerint: „A z egyházközség az egyháztagok 
közössege, akik az ige és a szentségek köré gyűlnek, hogy őket a lel- 
keszi szolgaiat az egyház rendjének megfelelően pásztorolja.”

Minden gyülekezetnek van elöljárósága, presbitériuma, egyháztaná
csa, amely a lelkészből, vagy lelkészekből áll. Az egyháztanács a gyüle- 
kezet jogi képviseleti es mtezkedő szerve. A  „Gemeindeversammlung”-ot, 
a mi fogalmaink szerinti egyházközségi közgyűlést évente egyszer hív
jak egybe, tagja minden konfirmált evangélikus. Az egyházközség tagja
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— még a régi népegyházi fogalmak szerint — minden evangélikus, aki 
huzamosabb ideig tartózkodik a gyülekezet földrajzi kiterjedésének terü
letén.

A  lelkész választásának kérdése tekintetében nincs egység a német 
tartományi egyházak között. A  főbb típusok a következők. Az egyházi 
vezetőség, amely alatt a püspököket és a konzisztóriumot kell érteni, ki
nevezi a gyülekezeti lelkészt a bajor és a württembergi tartományi egy
házakban. A  rajnai, a westfaliai és az északnémet tartományi egyházak
ban az egyházi vezetőség és a helyi gyülekezet presbitériuma együttesen 
vesz részt á gyülekezeti lelkész megválasztásában. A  Berlin—Branden
burg tartományi egyházban alternatív formában történik a gyülekezeti 
lelkész megválasztása: a helyi presbitérium választja meg a lelkészt, azon
ban a konzisztórium által megállapított szükség esetén a gyülekezeti lel- 
készi állás betöltésének joga átmegy az egyházi vezetőség' hatáskörébe. 
Az egyháziközségi közgyűlésnek megfelelő „Gemeindeversammlung” a 
gyülekezeti lelkész megválasztásában sohasem vesz részt, jogait mindig a 
presbitérium gyakorolja.

Az egyházmegye élén a szuperintendens áll, akinek tisztségében a 
vizitációkat hangsúlyozzák az egyházi rendtartások. A  reformáció korá
ból származó vizitációs hagyományok kiterjednek mind a gyülekezet, 
mind a lelkészek vizsgálatára. Az egyházmegye szerve a „Bezirkskir- 
chenrat” , az egyházmegyei presbitérium, tágabb szerve pedig a „Bezirks- 
synode” , az egyházmegyei közgyűlés, amely a lelkészekből és a gyüle
kezetekből választott képviselőkből áll.

A  „Landeskirche” a mi egyházkerületünknek felel meg, élén a püs
pök áll, aki rendszerint egyúttal gyülekezeti lelkész is. A  püspöknek 
nincs külön felszentelése, mint a katolikus egyházban, ugyanannak a 
lelkészi tisztnek a viselője a kegyelmi eszközökkel való szolgálat terén, 
mint a többi ordinált lelkész, de egyházkormányzati feladatával emel
kedik ki a lelkészek sorából. A  püspök az elnöke az egyházi vezetésnek, 
a konzisztóriumnak és a kerületi zsinatnak. Ugyanakkor azonban fele
lősséggel tartozik a „Landessynode”-nak. Egyes tartományi egyházakban, 
mint pl. a hessen-nassauiban a püspököt egyházi elnöknek hívják, és nyolc 
évre választják meg. Ez azzal függ össze, hogy itt uniált egyházról lévén 
szó, engedményt tettek a kálvini egyházalkotmány szellemének.

A  konzisztórium az egyházvezetés fontos szerve. A  püspök elnökleté
vel teológus és jogász egyházfőtanácsosokból áll, akik a rendszerint ha
talmas lélekszámú Landeskirche egyházkormányzatának kérdéseiben se
gítenek a püspöknek. Az egyházfőtanácsosok közül kerül ki a püspök he
lyettese is,

A  Landessynode a tartományi egyház legfőbb képviseleti és kor
mányzati szerve. Egyes tartományi egyházakban a zsinat elnöke nem a 
püspök, hanem a Práses.

Az egyes német Landeskirche-k magasabb egyházi egyesülésbe is tö
mörülnek mind az NDK területén, mind az NSZK-ban, ezek azonban 
számunkra nem jelentenek útmutatást, a speciális német egyházi hely
zetre érvényesek.

f) AZ AM ERIKAI evangélikus egyházak szervezete új jogi formát 
nem jelent, mivel ezek az egyházak európai gyökerűek. Tőlünk távol áll
nak azok az egyházszervezeti tömörülések, amelyek az egyes evangé
likus egyházaknak magasabb szintű összefogását célozzák felsőbb egyházi 
szövetségekbe. Ezeknek az ismertetésére ezúttal nem térünk ki.

g) A  lengyel, osztrák, román, szlovák evangélikus egyházak szervezeti 
élete önálló vonásokat nem tartalmaz, rendszerint a németországi evan
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gélikus egyházjog befolyása alatt álltak, bár a magyarországi evangé
likus egyházalkotmány hatása is kimutatható azokon a területeken, ame
lyek korábban a magyarországi evangélikus egyházhoz tartóztak, vagy 
annak hatása alá kerültek.

Mindezek igazolják, hogy a lutheri keresztyónségnek a különböző or
szágokban lévő egyházai egymástól eltérő egyházszervezetet alakítottak 
ki. Az Ágostai Hitvallás szerint nincs szükség az egyház szervezeti egy
ségűére, mert a döntő kérdés az ige és a szentségek kérdésében való 
egyetértés. Ezért legális, sőt szükségszerű az a különbség, ami egyház
szervezeti téren kialakult az egyes lutheri egyházak között. Az itt mu
tatkozó változatosságnak az a tanulsága, hogy az egyházi szervezetről 
vallott teológiai-elvi alapokon kívül nagy szerepe van a történelmi hely
zetnek, az idő, a környezet, a társadalom hatásainak, tehát a nem teoló 
giai tényezőnek is.

VII. A  M A G YARO RSZÁG I EVANGÉLIKUS 
EG Y H Á ZJO G FEJLŐDÉSÉNEK VO N Á SA I

KEZDETTŐL AZ ELSŐ ZSINATOKIG

A  lutheri reformáció által felszabadított evangélium győzelmesen ter
jedt hazánkban, azonban az önálló evangélikus egyház megszervezését 
hosszan tartó folyamat előzte meg. Az evangélium hirdetése messze elöl 
járt, s csak lassan követte az új egyházszervezet kialakulása.

Az első évtizedekben az evangéliumot elfogadó gyülekezetek és lel
készek is még a katolikus egyház szervezetébe voltak besorolva, annak 
a joghatósága alá tartoztak. A  katolikus püspöktől való függés ugyan for
mai volt, mert teológiai kérdésekben az evangélikus lelkészek nem kö
vették utasításaikat. Az 1547—63-ig tartott trienti zsinat merevsége euró- 
paszerte indítást adott a protestáns egyházak önálló' szervezkedésére.

Az első gyülekezetekben a lelkésznek még olyan kizárólagos egyház
kormányzati hatalma volt, mini a katolikus papnak. A 16. század máso
dik felében alakulnak meg az esperességek vagy fraternitások. Az egy
házkormányzatnak ezen a második fokozatán is a lelkészi elem kizáróla
gossága érvényesült, A  fraternitós kifejezetten a lelkészek tömörülését je
lentette, „fraternitas verbi divini ministrorum” . Keletkezésére is úgy ke
rült sor, hogy egy vidék lelkészei teológiai, egyházkormányzati kérdések 
megtárgyalására összejöveteleket (conventus, congregatlo) tartottak. Eb
ből fejlődött ki a fraternitás. A  Gömörben megalakult „murányi frater- 
nitás” például 1584-ben, majd 1594-ben szervezeti szabályzatot alkot. Az 
ilyen és ehhez hasonló szabályzatok szerint a fraternitás élén a szenior,, 
az esperes áll, akit olykor csak egy évre választottak. A fraternitás ma
gasabb egyházkormányzati fórumot nem ismert, ezért az élén álló espe
resnek messzemenő jogai voltak. Lelkészt szentelt, bíráskodott, egyház- 
látogatást végzett, lelkészküldési joggal élt. A  gyülekezetek az esperes
ü l kértek és kaptak alkalmas lelkészt. A  lelkész nem a híveitől — akik 
jogfosztott jobbágyok voltak —, hanem az esperestől és a fraternitás- 
tol függött, olykor pedig a patrónusi jogokat gyakorló földesúrtól. A  
murányi fraternitás 1584-i szabályzatának 13. cikke átvette azt a kato- 
íkus egyházi kiváltságot, hogy lelkész csak az esperes előtt vádolható és 

nem a polgári hatóság előtt. A  fraternitás tehát védelmet is jelentett lel
készeknek. Ezért a fraternitásba újonnan befogadott lelkész (fráter novi-
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tius) esküt tett a fraternitás szabályaira, és azután a többi taggal együtt- 
évi járulékot fizetett a fraternitásnak, ha pedig az évi rendes gyűlésen 
nem jelent meg, büntetéspénzt fizetett.

A  lelkészi elemnek a kizárólagos egyházkormányzati hatalmát a föl
desúr és a városi tanács korlátozta. Ez azonban kívülről jövő tényező 
volt, inkább állami jellegű.

A  földesúr a feudális társadalom viszonyai között, a királytól nyert 
birtokán teljhatalmú úr volt. Mint ilyen azonban a világi felsőbbség fo
galma alá tartozott akkor is, ha egyházunkhoz tartozott. A  jobbágyfalvak
ban a földesúri jogot az egyház felé, mint patronus ecclesiae gyakorolta 
Ez általában az egyház védelmét jelentette a 16. század három részre sza
kadt országának zűrzavaros viszonyai között. Befelé, az egyház felé in
kább anyagi természetű volt a patrónusság, a földesúr támogatta a papot 
és tanítót, és ha kellett, behajtotta a pap és tanító járandóságait a job 
bágyságon, így például a katolikusoktól átvett papi tizedet.

A  szabad királyi és bányavárosokban a városi tanács gyakorolta a 
földesúri jogot, fizette az egyházi szükségleteket. Sokszor a városbíró az 
egyház gondnoka is volt egyszemélyben. Azonban a védelmen és az 
anyagi dolgok intézésében ez sem ment túl.

Lényegében tehát a magyarországi evangélikus egyház kezdetétől az 
első zsinatokig terjedő korszakát két egyházkormányzati jelenség jel
lemzi;

1. Még nem alakult ki a szuperintendens-püspöki tiszt, az egyházkor
mányzat leghiagasabb fokozata. A  fraternitások jelentették az egyház- 
szervezet magasabb, gyülekezetek feletti fórumot. Ezért az esperesek 
messzemenő jogokat gyakoroltak a lelkészszentelés, lelkészküldési jog. a 
tanfegyelem és egyházfegyelem terén.

2. Egyházkormányzatunk ebben az időben kizárólag a lelkészi elemre 
épül mind a gyülekezetben, mind a fraternitásban. A  fraternitásnak 
csakis lelkészi tagjai voltak. A  világi elem védelme és anyagi segítség® 
nem jelentett egyházkormányzati szerepet.

Mindez azért alakulhatott így, mert a német helyzettől eltérőleg, ná
lunk nem voltak fejedelmek, akik átvehették volna a summus episcopus1" 
feladatokat, a nálunk uralkodó feudális anarchia nem tette lehetővé a 
„landesherrliche Kirebenregimemt” kialakulását. Nálunk a 17. századdal' 
indul meg a fokozottabb ellenreformációs küzdelem, addig azonban nem 
is volt olyan nagy szükség a patrónusok védelmére és egyházkormány
zati szerepére, a győzelmes evangélium nélkülük is meghódította a 16. 
század végére az ország lakosságának legnagyobb részét. Érthető, hogy 
az evangélium hirdetői, a lelkészek különös egyházkormányzati szerepet 
vittek.

A magyarországi evangélikus egyházban tehát nem ismeretlen a lel
készi elemen nyugvó egyházkormányzat.

A  ZSOLNAI ZSINAT

Bocskay István szabadságharcának köszönhette egyházunk az 1603. 
koronázás előtti 1. törvénycikket, amely egyrészt a vallásszabadság gya
korlásába a falvakat is belefoglalta, másrészt kimondta, hogy a protes
tánsoknak is legyenek szuperintendenseik, harmadrészt egyházunk köz
jogi állásának elismeréseként két katolikus és két protestáns jelölt közül 
kerül ki a nádor.
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Egyházunk most már nemcsak egyházközségekben és f rátérni tások - 
bán, hanem egyházkerületekben, szuperintendenciákban is szervezkedhet 
s önkormányzati úton alakíthatja ki a maga szervezetét.

Országos törvény alapján hívta egybe az evangélikus Thurzó György 
nádor 1610-ben a zsolnai zsinatot. Tíz vármegye esperességének, nemes
ségének és városainak a képviselői gyülekeztek egybe.

Időileg bármennyire is távol van tőlünk a zsolnai zsinat, mégis máig 
élnek egyes alapvető rendelkezései.

1. Ezek közül az egyik az, hogy a zsinat van hivatva egyházunk te
rületi rendezésére. A  zsolnai zsinat három egyházkerületet állított fel, 
három szuperintendenst választott.

2. A másik fontos lépés a szuperintendens feladatának és hatáskö
rének a meghatározása. A  szuperintendens lényegében azonos a püspök
kel, a zsinat 1. cikke 1 Tim 3., tehát a püspökről szóló igék alapján kör
vonalazza a szuperintendensi tiszt lényegét. Magát a püspök szót nem 
volt szabad használni, .mert az uralkodó katolikus vallás közjogi méltó
ságot is jelentő püspöki állásával lett volna összetéveszthető. Bár a 
püspöki cím használatára itt-ott mégis sor került, de tulajdonképpen 
csak az 1848-as vallásegyenlőségről szóló törvény óta volt hivátalosan 
is lehetséges az evangélikus püspöki cím használata, amit azonban a 
Bach-korszak átmenetileg újra megszüntetett. A  zsolnai zsinat tehát a 
szuperintendens-püspök feladata során elsőnek a gyülekezetek látoga
tását említi meg, majd ajánlja a püspök részvételét a lelkész! összejö
veteleken. A  püspök feladata a liturgia megállapítása. Országos agenda 
bevezetését is szorgalmazta a zsolnai zsinat, erre azonban csak egy év
század múlva került sor Krmann Dániel püspök tollából. Püspöki jog 
a lelkészjelöltek megvizsgálása és ordinálása, a parochiára meghívott 
lelkész alkalmasságának megvizsgálása, a hozzá fellebbezett peres ügyek 
 elintézése, az egyház tulajdonainak védelmezése és megóvása.

A  püspök esküt tesz a teljes Egyezség Könyvére (Liber Concordíae). 
Jellemző a lelkészi elem egyházkormányzati súlyára, hogy a zsinat ren
delkezése szerint a püspöki állás megüresedése esetén a másik két püs
pök jár el az állás betöltésének előkészítésében, és gondoskodik az új 
püspök megválasztásáról. A  püspököt nem a gyülekezetek, hanem a zsi
natok, vagy egyházkerületi gyűlések választották.

3. A-zsolnai zsinattal kialakult egyházkormányzatunk hármas foko
zata: a gyülekezet, a fraitemitás, a szuperintendencia. Ezt az egyház
kormányzati rendszert nem lehet hierarchikusnak nevezni, mert a hie
rarchia a protestáns egyházjog alapjaival ellenkezik, a püspökben ma
gasabb papi rend kiváltságosát látja, aki isteni jogon gyakorolja hatal
mát. Ezzel szemben ami nálunk kialakult, a bibliai-lutheri püspöki tiszt 
volt, amelyben a püspök is egyúttal gyülekezeti lelkész, tiszte a felügye
let és a felvigyázás az egyház jó rendjére, „primus inter pares”-ként.

A  zsinat-presbiteri rendszernek semmi nyomát sem találjuk egy
házkormányzatunkban ebben az időben. A  világi elemből csak a nemes
ség és a városok képviselői jutnak szóhoz, ennél többre a feudális tár
sadalom keretei között nem lehet gondolni. Lényegében azonban az egy
házkormányzat a szuperintendens, a senior és a parochus lelkész Kezű
ben volt, amit a fraternitás és szuperintendencia gyűlései irányítottak, 
a lelkészelem vezető szerepével.
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A  S Z E P E S V Á R A L J A I Z S IN A T

Az ország északkeleti részében a szepesváraljai zsinat ugyanazt a 
szerepet töltötte be, mint a zsolnai zsinat az északnyugati tíz vármegye 
esetében.

A z 1614. évi szepesváraljai zsinat két újabb szuperintendenciát szer
vezett. Magát a püspöki jogot és kötelességet lényegében ugyanúgy kör
vonalazta, mint a zsolnai zsinat kánonai.

A  zsinat tagjai szintén fraternitások, a nemesség és a városok kép
viselőiből álltak. Az egyik szuperintendencia az öt szabad királyi város 
evangélikusságából állott, itt a dolog természeténél fogva nagyobb sze
rephez jutottak a városi polgárok, amíg ez a szuperintendencia 1738-ig 
fennállott, amikor azután a tiszai egyházkerületbe olvadt be.

A SEMPTEI ZSINAT

1622-ben . a török hódoltság határán levő vármegyék fratemitásai 
gyűltek össze. Magukat külön szuperintendenciának jelentették ki, s 
szuperintendenst választottak. Húsz kánont alkottak, a zsolnai és szepes
váraljai zsinatok kánonjainak figyelembe vételével.

Ez a zsinat, vagy másként consistorium, kizárólag a lelkészi elem 
gyűlése volt, míg az előző két zsinaton a világi elem is részt vett.

Mindhárom zsinat kánonai állami megerősítést nyertek a nádor által. 
A  zsolnai és szepesváraljai zsinatok kánonait Thurzó György, nádor, a 
 s:mpteiét pedig Thurzó Szaniszló nádor erősítette meg.

A z eddigi zsinatok Bocskay István, Bethlen Gábor szabadságharcai
nak köszönhették létrejöttüket, mert különben a Habsburg és katolikus 
elnyomás kérlelhetetlenül átgázolt volna egyházunkon, a szervezési kér
désekre sem lehetett volna feleletet találni.

Amint megerősödött a Habsburg-katolikus nemzeti és egyházi el
nyomás, egyházszervezetünket is szétzúzta a pozsonyi vértörvényszék, 
Szelepcsényi és Kollonich érsekek ellenreformációs fellépése, az ország
szerte zajló templomfoglalások, lelkészeink császári és jezsuita erővel 
történő elűzése.

A  RÓZSAHEGYI ZSINAT

Jellemző, hogy zsinataink időpontja egybeesik a szabadságharcok 
időpontjával. Az ellenreformáció korszakában majdnem egészen kiirtott 
evangélikus egyház II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának oltalma alatt 
tarthatta meg 1707-ben a következő zsinatát, Rózsahegyen. A  Rákóczi- 
szabadsáigharc jelentette azt a lehetőséget, hogy egyházunk tisztázhatta 
teológiáját, rendezhette szervezetét.

A  zsinat külsőségeiben is kifejezésre jutott Rákóczi szabadsághar
cának támogató jellege. A  zsinat Petrőczi István tábornok védnöksége 
alatt ült össze. Vezéregyénisége volt Jánoky Zsigmond, Rákóczi taná
csosa és akkori kancellárja.

Az előző zsinatok hagyománya alapján, a rózsahegyi zsinat is saját 
hatáskörébe tartozónak tekintette az egyházkerületek területi rendezé
sét. Az I—IV. kánon négy egyházkerület alakításáról intézkedik. A  felső- 
magyarországi területekhez most már hozzácsatolhatok voltak a délen 
fekvő vármegyék evangélikusai is. Az Alföldön a XVIII. század első 
éveiben már rohamosan emelkedett az evangélikusok száma, mert a tö-
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rök hódoltság megszüntetése után az új földbirtokosok a szabad vallás
gyakorlat ígérete mellett nagy számban telepítettek le evangélikus job
bágyokat is. 

A  zsinat kánonjai részletesen intézkedtek új és egyöntetű ágenda 
bevezetéséről, leírják az istentiszteletek rendjét, az Úrvacsora kiszolgál
tatásának mikéntjét, szabályozzák az ünnepnapokat, hétköznapi reggeli 
istentiszteleteket, a keresztelést, esketést, temetést, tehát országoson akar
ták egységesíteni az egyházi élet külső rendjét.

A  territorális jellegű egyházszervezetet megpróbálták nagyobb egy
ségbe összpontosítani. Ezért a XXV. kánon két konzisztórium létesíté
sét mondja ki. Az egyiket a dunán/inneni és a bányai, a másikat a két 
tiszavidéki egyházkerületre kiterjedő hatáskörrel hozta létre. Ezzel az 
egyházszervezetben egy új, a kerületek felett álló szerv jött létre. Ez a 
konzisztórium azonban nem azonos azzal, amit a németországi egyház
jogban értenek alatta. Ez a két konzisztórium nem annyira egyházi köz- 
igazgatási hatóság, hanem inkább legfelső törvénykező egyházi testület 
volt. E két konzisztórium a hozzá, mint legfelső fórumhoz fellebezett há
zassági ügyekben, egyházi tisztviselők fegyelmi ügyeiben döntött. Tag
jai felerészben lelkészekből, felerészben világiakból állottak, akiket a 
zsinat választott meg.

A rózsahegyi zsinat törvényei rövid életűek voltak, mert a Rákóczi- 
szabadságharc leverése után országgyűlésileg törvénytelennek nyilvání
tották. A  katolikus klérus éppen a rózsahegyi zsinatra hivatkozva bi
zonygatta, hogy a protestáns rebellis zsinat a felségsértés eklatáns pél
dája. Az 1715. évi XXX. és XXX I. országgyűlési te. betiltja a rózsahegyi' 
zsinat által létrehozott címek, pecsétek használatát, a törvények és ren
delkezések végrehajtását, és az azoknak való engedelmeskedést.

A FÖURAK EGYHÁZKORMÁNYZATI SZEREPÉNEK 
MEGNÖVEKEDÉSE

III. Károly 1731-i vallásügyi rendelete újra csak megtűrt vallásnak 
tekintette egyházunkat. A  királyi legfőbb felügyeleti jogot messzeme
nően kiterjesztette. A  katolikus földesurak hűbéri jogát arra, hogy pro
testáns jobbágyok lelkiismereti szabadságát befolyásolják, az Explanatio 
Leopoldina értelmében megerősítette. A  18. században tömegesen vesz
nek el virágzó evangélikus gyülekezetek.

Egyházunk ebben az elnyomott helyzetben az evangélikus földes
urakra volt kénytelen támaszkodni. A  Habsburg-katolikus feudalizmus 
üldözéseivel szemben az evangélikus feudális földesurak jelentették a 
védelmet. Ez természetesen azt jelentette, hogy megnövekedett az evan
gélikus földesurak egyházkormányzati hatalmának a jelentősége.

Az evangélikus főurak előbb magánösszejöveteleken tárgyalták meg 
az egyház ügyeit, majd később ezek a magánösszejövetelek mindinkább 
állandósultak. A  bécsi centralizmus miatt kénytelenek voltak a bécsi 
kancelláriához és a budai helytartótanácshoz jogászokat, ágenseket be
állítani, akik beadványaikkal ostromolták a Habsburg-rendszer központi 
hivatalait. Szükségessé vált, hogy legyen egy evangélikus központ, amely 
az összegyház érdekét tudja képviselni. Így választották meg a feudális 
földesurak 1758-ban egyik társukat, báró Zay Pétert elnöknek, generális 
irspector címmel. Sem az egyetemes felügyelőnek, sem a kongresszus
nak nevezett főúri összejövetelnek nem volt világosan meghatározott 
hatásköre. Nincs tudomásunk arról, hogy ezeken az egyetemes kongresz-
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szusokon a püspökök, esperesek és lelkészek részt vettek volna, ezek a 
gyűlések tehát kifejezetten a főurak egyházi gyűlései voltak.

Az első alakuló egyetemes közgyűlés 1774-ben, Mária Terézia biz
tatására jött létre. A  királynő azért szorgalmazta evangélikus központi 
testület létrehozását, hogy az állandó sérelmeket és panaszokat egy hely
ről kapja, s ne kelljen az országos felháborodással számolnia. Az első 
egyetemes közgyűlésen a lelkészi karból seniki sem volt jelen. Ezen úgy 
döntöttek, hogy a szuperintendensek választása ezután az egyetemes fel
ügyelő tudtával történjék. Tehát egyházunk szorongatott helyzetét ki
használva, a főurak mindinkább kezükbe vették az egyház kormány
zását. Az 1778. évi pesti egyetemes gyűlésen is csak világiak szerepel
tek.

1790. november 24-én a pozsonyi egyetemes közgyűlésen jelentek 
meg először a lelkészi kar tagjai, a három pozsonyi lelkész személyé
ben.

Amikor zsinattartási lehetőség nyílt meg egyházunk előtt, az egye
temes gyűlés a zsinat tagjaiként az egyetemes felügyelőt, a kerületi fel
ügyelőket, a szuperintendenseket tekintette hivatalból való tagoknak, a 
48 választott tag fele világi, fele lelkész-jellegű volt.

AZ 1791-ES PESTI ZSINAT

Ezek után természetes, hogy a zsinaton az egyházkormányzat kér
dése sóik gondot okozott. Perlaky Dávid esperes a dunántúliak nevében 
indítványozta, hogy zsinati alelnökként a hivatalra rézve legidősebb 
püspököt válasszák meg. Báró Prónay László zsinati elnök szerint ez a 
javaslat merőben új, sem a történelemben, sem a gyakorlatban nincs 
példa rá, mert a múlt zsinatokon is mindig világiak elnököltek. Ezt a 
kérdést a főurak azzal ütötték el, hogy mivel a királyi engedély dog
matikai kérdések tárgyalására nem vonatkozott, már pedig csak ott 
lenne értelme püspökelnöknek, ennélfogva az egyházszervezeti kérdé
sekről tárgyaló zsinaton természetes a világi elnök szerepeltetése. Mikor 
Ráth Mátyás győri lelkész kijelentette, hogy ő Magyarországon semmi 
patronátusi jogot és semmi patrónust el nem ismer, a főurak nagy fel
háborodásban tőitek ki. Még Szinovitz püspök is leintette Ráthot: „Tisz- 
teltessék azon fa, melynek árnyéka minket véd.’’

Az egyházkormányzat gyakorlatára nézve a főurak azt akarták, 
hogy csupán ők gyakorolják ezt a hatalmait. Míg a lelkészek védekező 
álláspontról csupán annyit kívántak, hogy a világiak és egyháziak 
egyenlő arányban vegyenek részt az egyház kormányzatában. Végül is
— hosszas küzdelem után — az utóbbi álláspont győzött.

Az" egyházkormányzatban egyre nagyobb szerepet nyertek főuraink. 
Oly erős volt a Habsburg-katolikus feudális elnyomás, hogy egyházunk
— mindadddig, amíg a haladó eszmék nem jelentkeztek — nem találha
tott más külső védelmet, mint az evangélikus feudális főurak támoga
tását.

A VALLÁSEGYENLÖSEGÉRT FOLYTATOTT HARC

A  híres 1848. XX. te. 2. §-a kimondta, hogy „e hazában törvényesen 
bevett minden vallásfelekezetre nézve különbség nélkül tökéletes egyen-
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lőség  és viszonosság állapíttatik meg.” Ezzel végre hosszú évszázadok 
keserves és véres küzdelmei után megszületett legalább a bevett vallás
felekezetekre nézve az egyenlőséget és viszonosságot biztosító törvény. 
Evangélikus egyházunk haladó beállítottságára jellemző, hogy sokan 
nem elégedtek meg ezzel a törvénnyel, hanem amint annak Székács Jó
zsef, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain hangot adott, min
den vallás számára követelték a vallás- és lelkiismereti szabadság ki
terjesztését. Székács a törvény bírálata után ilyen törvényszöveget java
sol: ,,A magyar hazában mindenkinek lelkiismereti s istentiszteleti sza
badsága elismertetik s biztosíttatik. Jöjjön azután a világ bármely sar
kából bármely felekezet embere, az azonnal tudni fogja, miként olly 
országba lépett, melynek határain belül mindenki hitének, lelkiismere
tének s istentiszteletének szabadsága elismerve van.”

Ma bármennyire is természetesnek látszik a vallások közötti egyen
lőség, a magyar történelem folyamán mindez a haladó erők hosszú és 
nehéz küzdelmébe került, s ennek a küzdelemnek fontos közjogi ese
ménye lett az 1848. XX. te. A  teljes vallási egyenlőség és lelkiismereti 
szabadság ebben a törvényben nem valósulhatott meg. Egyházunk 
azonban az 1848. XX. te. részeredményéért is hálát érzett a nemzeti 
kormánnyal szemben.

A  BACH-KORSZAK

A  szabadságharc leverése utón egyházunk négy püspökét Haynau 
császári helytartó 1850-ben megfosztotta hivatalától, Haubner Máté, Pákh 
Mihály, Szeberényi János püspököket pedig ezenkívül még börtönre is 
ítéltette, egyházunk önkormányzatát felfüggesztette, gyűléseit betiltotta, 
egyházunkat az evangélikus lelkészek sorából kinevezett négy császárhű 
„szuperintendensi adminisztrátorral” vezettette, akik igen jelentős kész
pénz fizetést kaptak Bécsből.

Ebben az állapotban érte egyházunkat Bécs egyházrendezési terve, 
amelyet 1856-ban megküldött valamennyi evangélikus és református 
egyházkerületnek tárgyalás végett. Noha az egyházkerületek egyhan
gúan tiltakoztak a felülről, császári rendelkezéssel bevezetendő újszerű 
és egyházunktól idegen egyházszervezet ellen, Ferenc József 1859. szep
tember 1-én pátens, tehát császári parancs formájában kötelező erővel 
kiadta ezt az új egyházszervezeti rendszert, amelynek a következő na
pon már meg is jelent a miniszteri végrehajtási utasítása.

Mindebben az volt az alapvető sérelem, hogy a pátensben megje
lent egy császári-királyi államegyház képe, amelyben az uralkodó ön
magában abszolút törvényadója az egyháznak. A  pátens például elren
delte a meglevő négy egyházkerület helyett hatnak az alakítását, Pest, 
Pozsony, Sopron, Eperjes, Szarvas, Üjverbász székhellyel. Ez magában 
véve helyes intézkedés is lehetett volna, de hogy császári paranccsal így 
lehessen az evangélikus egyház szervezeti életét átalakítani, az hallat
lan merénylet volt egyházunk önkormányzata ellen. Joggal hivatkoztak 
egyházunkban arra, hogy csak a zsinatnak van ilyen joga, az uralkodó
nak csak legfőbb felügyeleti joga van az egyházak felett, de ilyen aktív 
törvényhozói joga nincs, és nem is volt. Ehhez hasonlóan avatkozott 
bele Ferenc József egyházunk életébe más téren is. A  pátens tele van 
olyan intézkedésekkel, amelyek idegenek egyházunk évszázadok során 
kialakított jogszokásaitól.
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Egyházunk pátens elleni küzdelmének a lényege a Habsburg-hata- 
lom önkényuralmi intézkedésének a teológiai és egyházi eszközökkel 
való elhárítása. Az igazság annyira nyilvánvalóan egyházunk mellett 
volt a császári zsarnoksággal szemben, hogy el nem maradt a jogos 
győzelem. Az egészben csak az volt a sajnálatos, hogy a pátens körüli 
küzdelem jogászi gondolkodással telítette meg egyházunkat. Azokat, akik 
a pátens mellé álltak, a magyar földbirtokos-dzsentri réteg egyházi ha
talma elleni tiltakozás vezette az abszolutizmushoz. Viszont a pátens 
elleni küzdelem megerősítette a jogászi, világi gondolkodású földbirto
kos-dzsentri réteget egyházkormányzati hatalmában. Ez később számos 
nehézség forrása lett. A  legjobb megoldás az lett volna, ha a pátens és 
egyben az abszolutizmus elleni küzdelem a hivő nép tömegeire támasz
kodott volna. Mégis jó szolgálatot tettek egyházunknak és hazánknak, 
akik elhárították az abszolutizmus által felszított veszedelmet.

A  KIEGYEZÉS UTÁNI KOR
Az 1867-es kiegyezés Magyarország számára nemcsak a gyűlölt 

Habsburg-házzal való kompromisszumos alkut jelentette, hanem ugyan
akkor azt is, hogy Deák Ferenc az 1849-es „békepárt” politikáját foly
tatva, cserbenhagyta 1848 forradalmi eszméit. A  nép körében azonban 
egyre terjedt Kossuth népszerűsége, ebben az időben vált „Kossuth 
apánkká” .

Éz az egyházkormányzás számára azt jelentette, hogy az a ferenc- 
józsefi elgondolás, ami á pátensben mipt felülről irányított állam
egyházi rendszer, nem tudott 1859-ben megvalósulni — ha a törvény 
betűje szerint nem is — de a gyakorlatban közel került a megvalósu
láshoz. A  Habsburgok áltál 300 évig üldözött evangélikus egyház most 
jól érezte magát az államegyházi gondolathoz közel álló helyzetben. 
Felsőházi tagságokért küzdött, közéleti jogait építgette, s nem vette ész
re, kikhez kötötte az egyház szeikérrúdját. A  semmit meg nem oldó, 
mindent halogató és az időre bízó táblabírói szemlélet, valamint a jo- 
gászkodó, paragrafusgyártó közszellem hatott az egyházra is. A  konzer
vatív tehetetlenségnek nem is volt más célkitűzése, mint a meglevők 
őrzése és minden újnak az elutasítása. Az egyetemes közgyűlésről írott 
egyik beszámoló szemléletesen fejezi ki ezt a helyzetet.

Az egyházi élet egész területén jelentkező elvilágiasodás, a raciona
lizmus (térhódítása a teológiában, a konzervativizmus jelentkezése az egy
házi közszellemben — azt jelentette, hogy az egyházkormányzás eljogá- 
sziasodott, mégpedig a ferenejózsefi kor bürokratikus jogásziságának ér-, 
telmében. Hiányzott az egyházkormámyzás teológiailag átgondolt rend
szere.

AZ 1891—94-IK1' ZSINAT

Az 1791-es pesti zsinat óta, egy évszázadon át nem tarthatott egy
házunk zsinatot. Az uralkodó az 1791-es zsinat kánonjait sem erősítette 
meg, így azokat jogérvényesen nem lehetett használni. Az egyházjogi 
bizonytalanságot azzal igyekeztek kivédeni, hogy kerületi szinten rend
tartásokat hoztak létre. Ilyet alkotott a bányakerület 1871, a papválasz
tásra vonatkozóan pedig 1879-ben, a dunántúli kerület 1875-ben, a du- 
náninneni 1879-ben. a tiszai 1885-ben. Ez viszont egyenetlenséget jelen
tett, mert a kerületi rendtartások és szabályzatok nem voltak azonosak. 
A  zsinatra várt az egységesítés feladata.
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A  zsinat munkája rendkívül értékes volt, hiszen első ízben adott a 
magyarországi evangélikus egyháznak teljes egyházalkotmányt, az egy
házi élet főbb területeire kiterjedő egyházkormányzati jogi szabályozást.

Az egyházkerületi partikularizmus a 19. század végének viszonyai- 
között teljesen korszerűtlen volt, az egységes országos egyházszerve
zet kialakítására minden feltétel megérett. A  zsinat munkájának egyik 
fontos eredménye volt ennek az országos szintű szempontnak az érvé
nyesítése.

A  zsinat nem tekinthetett vissza valami jelentős egyházjogi hagyo
mányra, hiszen a korábbi zsinatok munkája egészen más feltételek Kö
zött jött létre. Amikor újonnan alkotta meg a zsinat egyházunk alkot
mányát, természetes, hogy ezen erősen meglátszott a kor bélyege. Teo- 
lógiatörténetileg ez az idő a liberális teológia és a kultúrprotestantiz- 
mus fénykora. Az egyházjog is elvilágiasodott. A  zsinat munkálataira 
nem annyira a teológiai szempont, mint inkább a liberális parlamenta
rizmus volt a jellemző. Ez tükröződött az egyházalkotmány egyik fontos 
elvében is, amely szerint „a gyülekezet minden jognak a kutíorrása” . 
Ez az elv összefüggött azzal az egyházfagalommal, amely az egynázait 
az egyes hivők önkéntes csoportosulásában látta. Így az egyház közel 
állt a liberális demokrácia egyik egyesületének fogalmához. Ennek az 
egyesületi elgondolásnak felel meg az, hogy a tagság összakarata szabá
lyozza a szervezeti életeit. Jézus Krisztus egyházában azonban sohasem 
embereken, vagy azok csoportján van a hangsúly, hanem mindig Őrajta. 
A z egyház Őhozzá engedelmes. Van zsinórmértékünk, amelynek alapján 
az egyházban minden tanítási és cselekvést le kell mérnünk, s ez az 
Isten igéje. Az egyház szervezeti életében is Jézus Krisztus a hatalom 
forrása, őt kell szolgálnia mindennek. Ebből a szempontból mindegy, 
hogy ki homályosítja el Jézus Krisztust, a római pápa és hierarchikus 
szervezete, vagy az egyesületi mintára elképzelt egyházközségi akarat. 
Sem egy ember, sem emberek bizonyos csoportja nem állíthatja azt ma
gáról, hogy övé a hatalom forrása az egyházban. Az egyház azonban 
nem az egyes hivők önkéntes egyesülése útján keletkezik, hanem az 
egyház a Jézus Krisztusé, annak Ö a feje, azit isteni erejével tartja fenn. 
A z egyházi hatalom is az övé, az 0  nevében lehet azt gyakorolni. Azért 
mindenki az egyházban a hozzá való hűségre van kötelezve. Az egyház
nak szüntelen keresnie kell a jézusi magatartás útját. A  keresztyénség 
lényegéhez való hűség az a mérték, amely alatt kell cselekedni az egy
házban. Ezt a mértéket nem szabhatja meg sem a pápaság, sem a jogi 
egyházközség. Minden egyházi fórumnak keresnie kell az adott helyzet
ben a legméltóbb keresztyén megoldást. A  leghivatottabb szerv erre a 
magyarországi evangélikus egyház egészét képviselő zsinat. Az egyház
történelmi gyökere ennek a legmélyebb. Az egyház múltján mindig vé
gigvonult a zsinatok megbecsülése. Ez az a szerve az egyháznak, amely 
a lényeges döntések kimondására jogosult. A  lutheri teológia a zsinat
nak sem tulajdonít isteni tekintélyt — amint ezt Luther a Von den Con- 
cilien und Kirchen című iratában kifejtette, de emberi jogon a zsinat az 
egyháznak a legfőbb törvényhozó és intézkedő szerve, minit amely nagy 
perspektívájú útmutatásra illetékes.

A  lelkész! és nemlelkészi személyek egyházkormányzati elnökségé
nek, a paritásnak a kérdésében az 1891—94-es zsinat kiépítette a kettős 
elnökség sajátos rendszerét. Ebben a formában ez csak a magyarországi 
evangélikus egyházban található, illetve még azokban az evangélikus
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egyházakban, amelyek a történelem folyamán egyházunk jogrendszeré
nek befolyása alá kerülitek. A  18. század kyriarchikus és hierarchikus 
vitáját oldotta meg ezzel az 1891—94-es zsinat. Itt azonban azt a követ
kezetlenséget figyelhetjük meg, hogy a feudalizmusnak tett engedmény
ként, legmagasabb egyházkormányzati fokon nem valósította meg a pa
ritást. A  csaknem kivétel nélkül arisztokraták kezében levő egyetemes 
felügyelői tiszt mellé nem rendelt a zsinat püspöki elnöktársat. Ennyi
ben még a régi kyriarchikus törekvések hatása érvényesült.

Az 1891—94-iki zsinat hozta az első országos szociális intézkedése
ket egyházunkban. A  lelkészek szolgálati korhatárát a 70. életévben ál
lapította meg, innentől váltak a lelkészek nyugdíj jogosultakká. A nyug
díj rendkívül alacsony volt, összegszerűleg a zsinat nem határozta meg, 
de a tárgyalások során az évi 400 Ft-os lelkészi nyugdíjra sem találták 
meg a szükséges fedezetet. A  zsinat kimondta az országos közalap fel
állítását is. Anyagi bázisát a gyülekezetek által befizetett összegre épí
tették. A  közalap az elaggott, munkaképtelenné vált papok, özvegy pap- 
nék, árvák segélyezését is ellátta. A  gyülekezetek egymás közti segélye
zését szolgálta a már korábban is fennállott gyámintézeti munka or
szágossá tétele.

1891—94-es zsinat végezte eddigi zsinataink sorában a legnagyobb 
jelentőségű munkát. Űttörő zsinat volt, mert először fogalmazta meg a 
magyarországi evangélikus egyház, alkotmányát, jogrendszerét. A  későb
bi zsinatok csupán novelláris munkát végeztek, törvény kiegészítést al
kottak, az 1891—94-es zsinat által megszabott úton. Természetes, hogy a 
zsinat a korszellem befolyása alatt állt, ezért vált a későbbi időben bi
zonyos mértékben elavulttá a munkája. Az egyházi élet és a teológiai 
gondolkodás is nagy változáson ment át, megszűnt az a bázis, amelyről 
a zsinat az egyházi alkotmányt kidolgozta, a liberális teológiának, a 
kultúrprotesitantizmusnak, a 19. századvégi polgári jogi szemléletnek a 
világa.

AZ 1934—37-IKI ZSINAT

Már 1902-ben felvetették új zsinat tartásának a gondolatát, amely 
kiegészítette volna az 1891—94-es zsinat törvényeit. 1913-ban új zsinatot 
hívott össze egyházunk. Ez azonban csak a törvényjavaslatok kidolgozá
sáig jutott el, egyetlen határozatot sem hozott, az 1916. évi egyetemes 
közgyűlés megállapította, hogy a zsinat egyhangú határozattal befejezte 
ülésszakait, az első világháború súlyos eseményeire való tekintettel.

Az 1920. évi egyetemes közgyűlés viszont a zsinat tartását szüksé
gesnek tartotta. Az előkészítő munkák is megindultak, de a világháború 
utáni súlyos pénzügyi nehézségek, majd pedig a húszas évek végén meg
kezdődött gazdasági válság miatt új zsinat tartására nem kerülhetett 
sor.

Az anyagi nehézségek megszabták az 1934—37-es zsinat munkáját 
is. ugyanis, már eleve csak novelláris zsinat tartását vették célba, amely 
nem alkot új alkotmányt, csupán kiegészítéseket eszközöl az 1891—94-es 
zsinat munkáján.

Az 1934—37-es zsinat legfontosabb alkotása az, hogy a presbitériu
mokat az egyházkormányzat minden fokozatán felállította. Ez a kíván
ság már 1914-ben is szerepelt a zsinati előkészítő munkálatokban. A  
közgyűlések nehézkességével szemben a presbitériumokkal takaréko-
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sabban és könnyebben lehet intézni az egyházkormányzat ügyeit. A z  
egyházi élet fejlődése azóta is igazolta a presbitériumok működtetésé
nek helyességét. A  zsinat kettős szerepet szánt a presbitériumoknak 
egyrészt előkészítő szervek a közgyűlések munkájának megkönnyítésé
re, másrészt önállóan intézkedő szervek a közgyűlések közötti időszak
ban.

Az 1934—37-es zsinat törvényeinek szövegében nem találjuk a zsi
nat-presbiteri rendszer említését, azonban az egyházjogi irodalomban 
annál gyakrabban lehet olvasni arról, hogy ezzel az intézkedéssel a ma
gyarországi evangélikus egyház a zsinat-presbiteri forma mellett döntött. 
Ez azonban alaptalan. A  zsinat-presbiteri egyházalkotmány jellegzetes 
kálvini egy ház jogi rendszer, amely idegen az evangélikus egyháztól. Az 
evangélikus egyházak — világszerte — megbecsülik az Újszövetségben 
is jelentős szerepet játszó püspöki tisztet s annak egyházkormányzati 
feladatát. Igaz ugyan, hogy az 1934—37-es zsinat a jellegzetes evangé
likus egyházjogi rendszerből nem valósított meg mindent, engedményt 
tett a kálvini egyházalkotmány felé is, de mégsem lehet azt állítani, 
hogy a_ zsinat-presbiteri rendszert fogadta volna el. A  későbbi fejlődés 
mindenesetre nagyobb hangsúlyt tett a püspöki tisztre, s ezzel egyház- 
szervezetünk evangélikus jellegét is jobban kiemelte.

Míg az 1891—94-es zsinat a régebbi idők irányítás és szervezés nél
küli lelkészválasztási módszerét megtartotta, mint a múlt itt maradt 
kövületét, addig az 1934—37-es zsinat már szerepet juttatott a püspöki 
diszkrécionális jog megadásával, a magasabb egyházkormányzati szem
pontok érvényesítésének is. 'Ezen a vonalon fog majd tovább lépni az 
1952—53-as zsinat, amikor bevezeti a püspök lelkészküldési jogát is. Lé
péseket tett az 1934—37-es zsinat a lelkészek áthelyezése érdekében is. 
Itt is az egyházi érdek védelme vezette a zsinatot, amikor szükség ese
tén lehetővé tette a lelkészek áthelyezését. A  későbbi fejlődés igazolta 
ennek az iránynak a helyességét, az 1952—53-as zsinat továbbépítette 
ezt az utat az egyházi közérdek szempontjának kiemelésével.

Természetesen az 1934—37-es zsinat munkáján is érezhető volt a 
korszellem érvényesülése. Itt elsősorban az egyházkerületek arányosí
tása javaslatának elvetésére kell gondolái. A  kor nacionalista és irre
denta felfogása játszott szerepet abban, hogy az első világháború utáni 
időtől aktuális kerületi arányosítást a zsinat nem végezte el, s tovább
terhelte egyházunkat az aránytalan és fölösleges számú kerületek fenn
tartásával.

Jelentős lépés volt az 1934—37-es zsinat tevékenységében, hogy a 
szász evangélikus egyház alkotmányának mintájára „Hitelvi nyilatkozat”  
formájában szólt a magyarországi evangélikus egyház hitbeli alapjáról. 
Bár az egyháznak nem „hitelvi” alapja van, hanem megvallott hite, 
teológiai bizonyságtétele, az is igaz, hogy kár volt csupán nyilatkozat 
formájában szólni ezekről az egyház életében annyira döntő kérdések
ről, a finn egyház például törvényi anyagát a teológiai alapról szóló 
bizonyságtevéssel kezdi, de így is nagy fontosságú lépés volt ez a ko
rábbi helyzethez képest. Ugyanakkor azonban a' zsinat munkáján még' 
mindig végigvonult az elvilágiasodott szellem, a túlzott jogászkodás. 
Leginkább a VIII. tc-ben, az egyházi törvénykezésben látszott ez meg. 
Az állami bíróságok mintájára, méghozzá a Horthy-korszak bírósági 
rendszere alapján írták meg az idevonatkozó törvényeket. Az egyház
fegyelem gyakorlását megkívánó intézkedések helyett, terjedelmes és
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bonyolult törvénykezési szakaszt alkottak. Ezek a túlzások azt a benyo
mást keltették, mintha az egyház legfőbb feladata a törvénykezés, bí
ráskodás, jogászkodás volna. 

Az 1934—37-es zsinat egész munkájára jellemző a jogászias, elvilá- 
giasodott gondolkodás, kevéssé érvényesül a hozott törvények teológiai 
megalapozása. Erre a hiányosságra felfigyelt az 1952—53-as zsinat, s tör
vénycikkeiben mindenütt érvényesítette a teológiai szempontokat.

AZ 1952—53-AS ZSINAT

A  zsinat első intézkedése az első világháború befejezése óta esedékes 
egyházi területi rendezés megvalósítása volt. A  nógrádi egyházmegye 
1924. június 12-én tartott lelkészértekezletén már felmerült a kerületek 
arányosításának kérdése. Innentől kezdve sokszor szerepelt az egyházi 
közélet napirendjén a kérdés, de a Horthy-korszakban mindig azzal 
odázták el a megoldását, hogy irredenta okok miatt fenn kell tartani a 
régi területi beosztást. Az 1952—53-as zsinat területi rendezésről szóló 
I. törvénycikke valóban régen esedékes közóhajt teljesített, amikor ren
dezte egyházunk területi problémáit, s egyben a takarékosság szem
pontját is érvényesítette. A  két püspöki székhelynek Budapesten, az 
ország fővárosában történt felállítása azt jelentette, hogy erősödhetett 
egyházunkban az országos egyház egységének a kidomborítása, eltűn
hetett a régi egyházkerületi partikularizmus, jobban érvényesülhetett 
az országos egyházi érdek megvalósítása.

Az 1952—53-as zsinat is csak novelláris zsinat volt, a legsürgősebb 
egyházjogi szabályozás feladatát végezte el, célkitűzései között nem 
szerepelt a teljes egyházalkotmány kidolgozása.

A  részfeladatok sorában igen jelentősei alkotott a zsinat az 1953.
V. te. kidolgozásával. A  törvény egyházhoz méltó hangnemben, teoló
giai megalapozottsággal szólal meg, az Ágostai Hitvallás tanítását érvé
nyesítve. A  zsinat folytatta annak az egyenesvonalú fejlődésnek az 
útját, amely a lelkészi alkalmazásoknál a tervszerűséget, az országos 
egyházi érdeket tartotta szem előtt, az egyéni érdekkel szemben. A  ha
zai egyházjogtörténeti anyagban láttuk, mennyire változott a lelkészi 
állások betöltésének módja az egyes korszakok folyamán, hogyan ala
kult az a 16. századi viszonyak, majd a későbbi patrónusi (földesúri! 
jog kifejlődése révén. Az 1891—94-es zsinat már megkezdte az egyházi 1 
közérdek érvényesítését az egyéni érdekkel, vagy a helyi érdekkel szem
ben. Ezen az úton haladt tovább az 1952—53-as zsinat, amikor a lelkészt 
alkalmazásban azt az alternatív megoldást választotta, hogy vagy meg
hívással tud élni a gyülekezet, vagy érvénybe lép a püspök lelkészkül
dési joga. Hasonlóan szolgálta az egyházi közérdeket az az intézkedés,, 
amely lehetővé teszi a lelkész áthelyezését abban az esetben is, ha ki
fejezett fegyelmi vétség még nem áll fenn.

Egyházunkban Isten egyre jobban ébresztette a diakóniai felelőssé
get. Az emberszeretet gyakorlásának jegyében született meg a diakóniai 
törvénycikk, amely szintén teológiai alapvetésből vezette le a szeretet- 
munka egyesek felé, gyülekezetek felé és az egyház alkalmazottai felé- 
történő megnyilvánulását.

A  háztartási törvénycikk lényegében újat nem tartalmaz, de rész
letekbe menő utasításaival hűen szolgálja a „rend az egyházban” elvet,, 
amelyet a pénzkezelés terén különösen aprólékos gonddal kell végezni..
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Az 1952—53-as zsinat nagy eredménye volt, hogy teológiai megala
pozással készítette el a törvényeket. Valamennyi törvénycikk teológiai 
alapvetést nyújt, és abból bontakoztatja ki a részletintézkedéseket. Az 
előző zsinatok elvilágiasodott fogalmazásával szemben ez feltétlenül ör
vendetes lépés.

Másik nagy érdeme az 1952—53-as zsinatnak, hogy előbbre vitte az 
összegyház érdekének szem előtt tartását a partikularizmussal szemben. 
A z  előző törvényék a részérdekekre helyezték inkább a hangsúlyt, s nem 
érvényesült bennük eléggé az egész egyház országos érdekének a kép
viselete.

Az 1952—53-as zsinatnak ez a két döntő fontosságú jellemvonása 
irányításul szolgál bizonyára az előttünk álló zsinat számára is. Isten 
iránti hálával gondolhatunk egyházi vezetőségünk új zsinatot egybehívó 
intézkedésére, mert egyházunkban most már minden feltétel együtt van 
ahhoz, hogy az új zsinat egyházjogi életünk egész területén érvényesít
hesse a teológiai megalapozottság szempontját, érvényesíthesse az egész 
egyház érdekének szem előtt tartását, s korszerű, gyakorlati beállított
ságú egyházi törvényekkel tudja gazdagítani egyházunk életét.

Dr. Ottlyk Ernő

HÉTRŐL  — HÉTRE
címen kapható az evangélikus áhítatos 

könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot

Az áhítatos könyv ára 12. —  Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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A z igehirdető műhelye

BÖJT 5. VA SÁR NAPJA  

1 Móz 18,20— 33 

ABRAHÁM TÓL k r i s z t u s i g

Textusunk annak a sorozatnak a része, amely Jahve Ábrahámnál 
tett látogatásáról szól. Az Isten megjelenésének ez a testi formája az 
Ószövetségben is szokatlan, s csak itt fordul elő, itt azonban úgy kell 
felfognunk, mint Jahve részéről az Ábrahám személyének tett kitüntető 
gesztust. Textusunk nem ad alapot arra, hogy túlságosan részletezzük 
Jahve testet öltésének ezt a formáját, mert éppen csak érinti ezt a prob
lémát a 22. versben. Az előző szakaszok körébe tartozó exegetikai prob
léma Jahvének és két kísérőjének a földön való megjelenése.

Ebben az összefüggésben az a fontos, hogy Isten Ábrahámot kitün
teti a vele való személyes találkozással. Az előző fejezetben nevezte Isten 
Ábrámot Ábrahámnak, azaz sok nép atyjának. Ö a test szerinti Izrael 
ősatyja, akiről az Újszövetségben is úgy beszéltek a zsidók: „Ábrahám, a 
mi atyánk”, de ő Pál apostol teológiája szerint a hitben járók atyja is, 
mint a hit által való megigazulás példája és előképe (Rm 4,16— 17). Isten 
maga emelte ki Ábrahámot azzal, hogy szövetséget kötött vele s mind
azokkal, akik tőle származnak (1 Móz 17,1—14). Mind az Ö-, mind az 
Újszövetségben Isten barátjának tartja Ábrahámot (Ézs 41,8; Jak 2,23). 
Ez a legmagasabb foka annak a szoros viszonynak, ami Isten és ember 
között lehetséges volt.

Ábrahámnak az Istenhez való különleges viszonya alapján érthető, 
hogy nem akarja előle elfedni Isten azt, amire készül Sodorna és Gomora 
megbüntetésével kapcsolatban. Ábrahám válaszából is kitűnik (23) az a 
bensőséges, meghitt viszony, ami közte és Isten közt volt. Ábrahám te
kintélye mutatkozik meg abban, ahogy pártfogásába veszi Sodorna meg
mentését, mint akinek lehetősége van a helyzet megváltoztatására.

Súlyos vád érte Isten előtt Sodomát és Gomorát. A  „vöákáh” kifeje
zés a büntetőjog köréből való, a bevándorlást jelenti, az igazság segítségül 
hívását valamely „hámám”-mal, erőszakos cselekménnyel szemben. Jahve, 
mint minden jognak és igazságnak a védelmezője, nem bünteti meg Sodo
mát és Gomorát addig, amíg alaposan meg nem győződött a kiszabandó 
ítélet feltétlen szükségességéről. Mintegy megindítja a szigorú vizsgála
tot ebben a súlyos ügyben.

Két angyal ( 1 Móz 19,1) fog megérkezni Sodomába Lóthoz, míg a 
harmadik, Jahve, visszamaradt. Előtte áll Ábrahám (22). Nem két egyenlő 
rangú személynek a beszélgetéséről van szó, ezt már az is kifejezi, hogy 
Ábrahám állva maradt Jahve előtt, de a beszélgetés egész alaphangjá
ban is tükröződik Ábrahám szoros értelemben vett istenfélelme. Ábra
hám azzal beszél, akinek hatalmában van az élet és a halál.

Maga a bűnös város semmit sem tud sem a bíróról, sem a közben
járóról. Ábrahám nemcsak Lót és családja kedvéért akarja megmenteni
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Sodomát, az egész város és környéke közbenjáró könyörgésének a tár
gya. Hiszen Sodorna nem áll kívül, annak a népnek a körétől elkülönítve, 
amellyel Isten szövetséget kötött, hanem éppen ellenkezőleg, Sodorna is 
beletartozik abba, sőt Isten éppen azt mutatja meg, hogy nincs más tör
vénye azok számára, akik kívülésnek a szövetségkötés körén, és azok 
számára, akik beletartoznak abba. Isten erkölcsi törvénye egy és oszt
hatatlan. A  kérdés csak az: Sodorna bűnös-e: („rásá”), vagy ártatlan 
(„cadik”)? Istenhez való viszonyában: követi-e Isten akaratát, mint en
gedelmes, igaz, vagy pedig szembeszáll Isten törvényével? Ezek a fogal
mak természetesen itt még nem a késői zsidóság, vagy a páli teológia 
értelmében szerepelnek. Itt az „igaz” azt jelenti, akit felmentenek az íté
let alól, aki nem méltó a bírói büntetésre.

Mind Jahve, mind Ábrahám tudják, hogy a kiküldött angyalok mit 
fognak Sodomáról jelenteni, s ennek következtében milyen büntetésre 
lesz méltó a város. Ezért kell kitárulnia annak, mekkora nagy Isten kész
sége a bűnök bocsánatára.

Az alapkérdés az: a többség gonoszsága miatt elveszhet-e az igazak 
kisebbsége, vagy pedig a kevés igaz kedvéért megmenekülhet-e az egész 
város?

Ezt a kérdést csak a régi Izráel kollektív szelleme alapján lehet meg
érteni. Természetesnek tartották, hogy az egész család felelős a család
tagért, vagy az egész törzs és nemzetség felelős tagjainak tevékenysé
géért. A  törzsközösségben élők számára ez a szoros összefüggés magától 
értődő volt. (Példák: 1 Móz 20,9; Józs 7,24 skk; 5 Móz 21, 1—-9.) Félre
értenénk a textust, ha azt gondolnánk, hogy Ábrahám itt a régi kollek
tív szemlélet helyett most az individuális látás igazságáért küzd, s azt 
szeretné, ha a kollektív büntetés helyett inkább az egyéni megtorlás 
érvényesülését kívánná. Ábrahámot nem ilyen „jogelméleti” szempont 
vezeti. Sokkal inkább azt akarja elérni, hogy az egész város kegyelmet 
nyerjen. Ezért állítja fel ezt a kérdést: minek alapján megy végbe Isten 
ítélete Sodomán, a sokak gonoszsága vagy a kevesek igaz volta alapján? 
Fontos-e annyira Istennek a kevesek igazsága, hogy azokért hajlandó a 
gonoszoknak is megkegyelmezni? Mi az Isten igazsága: az-e, hogy a 
sokak bűnét kiterjeszti a kevesekre is, vagy inkább az, hogy a kevesek 
igazsága fátyolt borít a sokak gonoszságára? Már itt jelentkezik a helyet
tesítő elégtétel gondolata, aiTiely majd olyan nagy szerepet fog játszani 
az üdvtörténetben. Ábrahám „Isten igazsága” ismeretében hivatkozik az 
egész föld bírájának igazságszolgáltató módszerére.

Ábrahám sokkal jobban átérzi Isten előtti semmiségét, mint a modern 
ember, szerinte „por és hamu” (Jób 30,19; 42,6) az ember Isten előtt, 
nincs oka dicsekvésre, fölényre. Mégis közbenjár, s egyre merészebb mé
retet ölt Isten igazságára történt hivatkozása. Egyre kevesebb igazra van 
szükség ahhoz, hogy Sodorna kegyelmet nyerjen, s egyre csökken azok
nak a száma, akiknek igazsága helyettesítheti a sokak bűnét, akiknek 
érdeméért kegyelmet nyerhetnek azok, akik egyébként nem állhatnak 
meg Isten színe előtt.

Ebben a történetben megszakad ugyan Ábrahám közbenjáró könyör
gése, mert már olyan alacsonyra méretezte az igazak számát, hogy nincs 
bátorsága a folytatásra.

Isten igazsága azonban nem állt meg, annál is tovább ment, mint 
amit Ábrahám gondolt róla. Ézsaiás próféta már csupán egyetlen sze
mélyt nevez meg, akinek igazsága elégtétel a sokak bűnéért: „Ö meg- 
sebesíttetett bűneinkért, megrontatott vétkeinkért, békességünknek bün
tetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg” (Ézs 53, 5). Őbenne
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válik valósággá az, hogy Isten nem kegyetlen bíró, nem akar összetörni, 
inkább önmagát sebzi meg, Egyszülött Fiát adja oda Váltságul sokakért. 
Ennek az Egynek a közbenjárása és áldozata válik mindenek üdvössé
gévé. „Miképpen egének bűnesete által minden emberre elhatott a kár
hozat, úgy egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek 
megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan 
bűnösökké lettek, úgy egynek engedelmessége által sokan igazakká lesz
nek” (Rm 5,18—19). Ö az az Igaz, aki által és akiért Isten kész irgal
masságban részesíteni az embert. Az Ö igazsága háttérbe szorítja, el
feledteti a bűnöket, mert Ö, mint Isten ártatlan báránya, az Újszövetség 
főpapja, önmagát, saját életét és vérét hozta áldozatul a bűnös emberért, 
hogy számára bűnbocsánatot szerezzen.

Éppen ezért a teljes Szentírás fényében kell látnia a gyülekezetnek 
textusunkat. Amikor Jézus Krisztus összehasonlítja Sodorna lakóinak bű
nét a kortársaiéval, akik nem fogadták el Őbenne az egyetlen Igazat, aki 
közbenjárói tisztével megment a bűnök büntetésétől, sokkal inkább el
marasztalja őket (Mt 10,15) 11,23—24; Lk 10,12). Az ítélettől való meg
menekülés lehetősége Jézus Krisztusban nyílik meg, aki jobb közbenjáró 
Ábrahámnál, s akiért, mint egyetlen Igazért, készen van Istennél a 
kegyelem.

Textusunknak böjt ötödik vasárnapján való megszólaltatása azt je
lenti, hogy a gyülekezetnek el kell jutnia Ábrahámtól Krisztusig. Mert 
mi az ószövetségi ige alapján is a teljes Szentírás középpontját, Jézus 
Krisztust prédikáljuk, aki a közelgő nagyhét eseményeiben úgy áll elénk, 
mint miattunk, helyettünk, érettünk halálra ment és feltámadott Űr, hogy 
általa örökéletet nyerjünk.

Az Ábrahámtól Krisztusig érő összefüggést Isten irgalmasságában ta
láljuk meg. Textusunk ugyanarról az irgalmas Istenről beszél, aki a ke
reszten Fia által bizonyult irgalmasnak. Ábrahám, az „Isten barátja”, 
akiben Isten szövetséget kötött vele és mindazokkal, akik hozzá tartoz
nak, tőle származnak, hitét példaként követik, világosan látta Isten ir
galmas szeretetét. Közbenjáró imádságában egyre közelebb merészkedett 
ehhez a kegyelemhez, egyre többet kért e kegyelem nevében, egyre bát
rabban hagyatkozott reá. De csak tíz igaz érdeméért adott kegyelemig 
jutott el. Tovább nem is juthatott. De Isten, aki az Ábrahámmal kötött 
szövetség vonalán csodálatos szeretettel az egyetlen Igazt adta oda a 
bűnökért, új szövetséget szerzett a Krisztus vére által. Azóta Jézus Krisz
tus a közbenjáró is az Atya színe előtt, és az az egyetlen Igaz is, akiért 
a bűnös ember megmenekül a büntetés elől, s benne új életet nyer.

Így vezet minket a teljes Írás világossága Ábrahámtól Krisztusig!

O. É.
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v i r á g v a s A r n a p

Zakariás 9,9— 12 

EXEGÉZIS

Zakariás könyvének második fele (9—14. részek) „a Biblia egyik 
exegetikailag legnehezebb és legvitatottabb szakaszai közé tartozik” (O. 
Weber). A  legtöbb kutató megállapítása szerint más történeti helyzetet 
tükröz, mint a könyv első fele (1—8. részek). Míg az első részek a köz
vetlen fogság utáni időre utalnak, a könyv második szakasza valószínűleg 
Nagy Sándor uralkodásának idejével hozható kapcsolatba. Elliger szerint
9.1— 8 annak a hadjáratnak az eseményeire vonatkozik, amelynek során 
Sándor seregei elfoglalták Palesztinát s leigázták a filiszteus városokat. 
A  maroknyi maradék zsidóság számára ez azt jelentette, hogy gazdát 
cseréltek — immár nem először a történelem során. E történeti háttér: 
egy, a világtörténelemben eddig talán páratlan világhatalom kibontako
zásának lélegzetfojtó szemléletében hangzik el Zak. 9,9—12 messiási 
jövendölése.

A  himnusz-szerű sorok hangvétele a király-zsoltárokra emlékeztet. 
Ujjongó örömöt hirdet a próféta Jeruzsálem számára. Jeruzsálemet, a 
„porba omlott” várost ismét meglátogatja Jahve kegyelme. Isten hűsége 
kitart az oly sokszor hűtlenné vált s ezzel Isten ítéletét kiérdemelt város 
mellett. A  király, akit a prófécia ígér, a „te királyod” lesz. Hangsúlyo
zottan kiemeli ezt a próféta. Jeruzsálemnek sok királya volt már Saul
tól kezdve a fogságba menetelig s ezeknek a királyoknak az emléke 
inkább véres és sötét árnyékot borít reá, mintsem fényt. Minden eddigi 
király, még a legkiválóbbak és legnagyobbak is csak előremutató árny
képe lehettek annak, aki most jön, aki majd az igazi lesz. „A  Messiás 
és gyülekezete összetartoznak” (Brandenburg), a Messiás Izrael királyá
nak. Jeruzsálem fejedelmének fog neveztetni.

A  Messiás-kép, amit a prófécia elénk rajzol, merőben ellentéte a
9.1— 8 versekben szemléltetett események fegyvercsörgéses hadvezér
királyának. Sőt egészen más, mint a fogság előtti idők inkább hősi Mes
siás-képe. Ez a király itt félreérthetetlenül és kifejezetten béke-fejedelem. 
Személyének jelzői közül első az, hogy „igaz” lesz (Zaddik). Vagyis Isten 
akaratának minden tekintetben megfelelő, Isten kedve szerint való. Min
den cselekedete tökéletes összhangban van küldetésével.

„Szabadító”, mondja a Károli-szöveg. A  kifejezés értelme egyes ku
tatók szerint azt is magában foglalja, hogy olyan valaki, aki maga is 
szabadításban részesült s ezért hozza, szerzi Isten szabadítását (Heilvoll 
— Elliger ford.). Ez a szabadítás nyilván egészen kézzel foghatóan és tör
ténetileg értendő. Erre mutatnak 10—12. versek. Éppen az Ót szövegek 
intenek arra, hogy Isten szabadításának ígéretét nem szabad elspirituali- 
zálnunk. Isten segít, már itt a földi életben is, annak mindennapi dolgai
ban. A  Messiás-királynak ez a jelzője egyúttal annak reális hatalmára 
utal. Aki jön, akit örömmel lehet és kell várni, az hatalommal jön: tud 
és akar is segíteni. Ő a segítő katexochén. Nála van a segítség, a szaba
dítás.

Paradox ellentétben áll a király szabadító hatalmával a megjelenése: 
szegény és szamárháton ülő. A  „szegény” kifejezés „alázatos”-sal is for
dítható. A  szamár nem feltétlenül a nyomorúság és megalázottság jel
képe; itt nem szabad a mi mai fogalmainkat a képbe magyarázni. Kele
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ten az ókorban, de ma is, a szamár a legegyszerűbb, általános hátasállat, 
közlekedési eszköz. Ábrahám (Gén 22,3), Mózes (Ex. 4,20), de Akhltófeí 
is, Izrael előkelő embere (II. Sám. 17,23), szamáron közlekedett. Nem 
kell tehát a szamár-motívumot túlhangsúlyozni. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a szamár nem harci állat. És ezen van a hangsúly. Aki jön, az 
valóban a béke fejedelme lesz. Nem harci ménen közeleg, fegyvercsör
tetve, hanem a mindennapi közlekedés egyszerű hátasállatán. A  „nős
tényszamár vemhe” , vagyis szamárcsikó kifejezés valószínűleg arra utal, 
hogy fiatal, még a teherhordásban el nem használt állaton jön a király. 
Tehát nem méltatlan a megjelenése, azonban nem is harcias, fenyegető. 
Mk 11,2-ben ez a mozzanat visszatér: Jézus egy olyan hátasállat beszer
zésére utasítja tanítványait, amelyen még senki nem ült.

A  fentieket még jobban megvilágítja a 10. vers. A  békefejedelem 
eltávolítja Efraimból és Jeruzsálemből — tehát egész Izraelből! — a 
lovat és a szekeret. Vagyis a harci paripákat és a harckocsikat. A  hátas
lovat, mint harci eszközt, tehát a lovasságot, csak Salamon idejétől 
kezdve találjuk Izraelben (I. Kir. 4,26; 9,19; 10,26—29). Salamon szervez, 
szomszédai mintájára, modern — már ti. abban a korban modem — 
fegyveres erőt, harci kocsikkal és lovassággal. Ezt az eljárást azonban 
Izraelben mint idegen szellem betörését, negatíve értékelték. Józsue még 
Jahve parancsára az elfogott ellenséges lovakat megbénítja s a harc
kocsikat elégeti (Józs. 11,6—9), ugyanígy tesz később Dávid is (II. Sám. 
8,4). Jellemző, hogy a lázadó Absolon egyik első dolga, hogy lovakat és 
harckocsikat szerez magának. „Ez a feudalizmus betörése Izrael paraszt
államába” (W. Vischer). A  próféták elítélik ezt a szellemet, á „lovakban 
való bizakodást” (És 31,1—3). A  Zakariás 9,9-kk-ban megígért békefeje
delem éppen azért eltávolítja ezeket az idegen szellemet képviselő harci 
eszközöket s általában békességet hirdet — és szerez — nemcsak egész 
Izraelnek, hanem a többi népeknek is.

Ez a béke-univerzalizmus jellemző vonása a próféciának. Efraim 
említése már magában is feltűnő. Hiszen Észak-Izrael országa már jóval 
Júda előtt, 722-ben, elbukott az asszír hódító ellen vívott kilátástalan 
küzdelemben. Népét elhurcolták s e törzsek hihetőleg nyomtalanul el
merültek a hatalmas birodalom olvasztótégelyében. Hogy a próféta mégis 
említi Efraimot, ez kettőt is jelenthet: egyfelől azt az eszkatológikus 
reménységet, hogy Jahve egyszer összegyűjti majd Izrael szétszórt fiait 
a föld minden tájáról. A  foglyok hazatérésének kétszeri ígérete is erre 
utalhat: a diaspóra összegyűjtésére gondol valószínűleg a próféta. Az el
jövendő békekirály másfelől nemcsak a maradék, Júda fejedelme lesz, 
hanem egész Izraelé. Ezen túlmenően azonban kiterjeszti uralmát „ten
gertől tengerig és a folyamtól a föld határáig” . A  folyam: az Eufrátesz, 
Kelet népeinek sors-folyója, melynek völgye talán földünk legősibb kul
túrájának bölcsője. E kép azonban szétfeszíti a történeti valóság kereteit: 
Izraelnek sohasem volt és sohasem lett ilyen királya. Ez a jövendölés 
csak abban teljesedett be, aki a föld végső határáig (Mk 16,15) küldötte 
el tanítványait, hogy béke-uralmát hirdessék, valóban minden népnek. 
Mt 21,5 és Jn 12,15 joggal vonatkoztatták ezt a jövendölést Jézusra.

A 11. verssel egyesek véleménye szerint új gondolatsor kezdődik; a 
12. vers szövege romlott. A  „szövetség véréért” kifejezés valószínűleg a 
Sinai-szövetségre utal (II. Móz. 24,6—8). Jahve ekkor kötött szövetséget  
népével s ezt áldozat vérével pecsételték meg. Erre a szövetségre emlé
kezik újra meg újra a hűséges Isten, aki nem hagyja el a szövetség 
népét. A  kút, amelyben nincs víz: kiszáradt vízgyűjtő ciszterna. Ilyenbe
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-dobták Józsefet is (I. Móz. 37,22), majd Jeremiást (Jer. 38,6). Az erősség, 
ahova a foglyok visszatérnek, nyilván Sión vára. Az elszenvedett nyomo
rúságért kétszeresen kárpótolja Izrael foglyait Jahve.

MEDITÁCIÓ

Virágvasárnapján hangzik el szószékeinken az ótestamentomi pró
fécia, melynek betöltét a virágvasárnapi esemény hirdeti, s aminek szö
vegét — részben — az evangélisták is közlik elbeszélésükben. Mostani 
prédikációnkban az eredeti szöveg üzenetét összefüggésében kell meg
szólaltatnunk. Vagyis fel kell mutatnunk annak eredeti jelentését abban 
a történeti helyzetben. Fel kell tárnunk Krisztus békekirályságának 
hatalmas világperspektíváját, amit e prófécia oly széles ecsetvonásokkal 
fest meg.

Közben óvakodnunk kell az Izrael-egyház rövidzárlatos, közvetlen át
tételű párhuzamától. Az Izraelnek adott ígéretek nem mindenben vonat
koztathatók az egyházra. A  konkrét történeti helyzethez alkalmazkodó 
próféciákat ne akarjuk allegórisztikusan alkalmazni a gyülekezet minden
kori helyzetére, mert ez visszaélés volna. Mi már a beteljesedés, Krisztus 
felől hallgatjuk a Krisztus előtti prófétai szót s az újtestamentomi kije
lentés fényében érthetjük meg annak reánk is vonatkozó érvényes 
magvát.

Groó Gyula

NAGYCSÜTÖRTÖK

AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY SZOLGÁLJON NEKÜNK  

Jn. 13,1— 15, 16—17

A  lábmosás Jézus halálát megelőző napon, csütörtökön történt. Nem 
késő este. Az ünnepi vacsorán Jézus bejelenti megdicsőülésének elérkeztét. 
Bejelenti: elérkezett az az óra, amikor aí jelen-való világból visszamegy 
Atyjához. Ezzel a bejelentéssel tanúbizonyságát adja annak, hogy ami 
vele történni fog, az nem a vak véletlen és a kiszámíthatatlan sors kö
vetkezménye. Ö céltudatosan tart a kereszt felé. Kezdettől fogva hir
dette is: „azért jött, hogy életét adja váftságul sokakért.” A  kereszten 
nyilvánvaló az Isten bűn feletti kérlelhetetlen ítélete. De Jézus azért 
lett testté, hogy leszámoljon a bűnnel. Isten bűnné teszi saját Fiát, hogy 
minket szentnek, gyermekeinek fogadhasson el. Jézus megfontoltan saját 
vállára vette és a saját személyében hordozta az egész világ bűnét, s ez
által az egész világot a váltság alapjára helyezte. Élő közösségbe kerül
hetek a Krisztussal, mert Krisztus keresztje ezt lehetővé tette. Az ember 
minden bűnével együtt, mint Krisztus tulajdona, beletartozik Isten irgal
mának körébe, aki most már nem azt nézi, hogy1 bűnös vagyok, hanem 
azt a Krisztust, aki meghalt a bűneimért.

A lábmosás cselekedetével Jézus egész művének összefoglalását adja. 
Nyilvánvalóvá teszi: nem azért jött, hogy bókos szentek hajlongjanak
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előtte álkegyességgel, hogy néki tömj éhezzenek, hanem azért, „hogy 0  
szolgáljon” . Ennek a Jézusnak semmi köze az uralkodó egyházhoz, a tia
rákhoz a földi értelembe vett dicsőséghez, hírnévhez és nagysághoz. 
Nem kiszolgáltatni akarja magát az emberrel, hanem jövetelének rend- 
kívülisége éppen az: „szolgai formát vett fel • „  ,

Szolgálatának mozgató rugója: a vegeremehetetlen szeretet, amellyel 
tökéletesen szerette az övéit. Az „agapé” magában foglalja azt a mun
kás szeretetét amely ót egészein a Golgatháig betöltötte és meghatározta.

A  lábmosás cselekedetével a tanítványok számára is meghatározta 
életük feladatát. Az egyház, a gyülekezet, az egyes keresztyén ember 
feladata abban a világban, ahol él, a Krisztus szolgáló szeretetéből fa
kadó örvendező szolgálat. Ahol és amikor az egyház népét nem ez a 
szolgáló szeretet határozta meg, ott mindig tévelygés és a Krisztus indu
latától távol élés lett úrrá. Jézus azért szolgál bűnbocsátó, újjáteremtő 
szeretetével népének, hogy aztán elindítson a bűnbocsánatot kapott em
ber örömével a szolgáló szeretet megélésére.

1) Azért jött Jézus, hogy életének halálra adásával szolgálja üdvös
ségünket.

Jézus tudja, hogy az ő órája elérkezett. Látja a keresztet, de nem 
menekül előle, hanem tart feléje. Tanítványainak kezdettől fogva erről 
tett bizonyságot. Igehirdető szolgálata elején hirdette: „Rontsátok le a 
templomot. . . ” , és „Ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy 
kell az Ember Fiának is felemeltetnie” . Jézus földi élete, műve a ke
reszten ért célhoz. A  kereszt nem valami vértanúsági színtér, hanem an
nak a győztes harcnak a helye, ahol Krisztus alapjaiban rázta meg a 
poklot és győzött a bűn felett. Jézus dicsősége a golgothai kereszten lesz 
nyilvánvaló. Az üdvösség középpontja lesz a kereszt: miénk az üdvös
ség ingyen, mert azért Isten a legnagyobb árat fizette Fia halálra adá
sában. Krisztus halála által szélesre tárult az Istenhez vezető kapu. Jé
zus a kereszten megbékéltette Istennel az embert. Miénk a bűnbocsánat 
és az örök élet, mert Jézus a golgothai kereszten eltörölte az ellenünk 
szóló kézírást, vádiratot. Közösségbe kerültünk általa élő Urunkkal. Is
tenünkkel.

2) Jézus azért jött, hogy szolgáljon nékünk.
a) Mi emberek nem így képzeljük el Jézus küldetését. Az emberi 

kívánság Vele szemben az lett volna: tegye nyilvánvalóvá, kézzelfogha
tóvá hatalmát és dicsőségét. Leplezze le Messiási voltát. Legyen híres 
csodái által. Teremtsen! olyan népet, amelyiken uralkodik.

b) Pedig Jézus a mi „szolgánk lett” . Botrányosan hangzik, s mégis 
ez a valosag. Nem másért jött, hanem, hogy szolgáljon nekünk. Jézus 
nem arra var hogy mi kezdjünk el neki szolgálni. — Mindig ez a lát- 
szatosabb, s ebben rejlik a keresztyének számára a kísértés. — Nincs 
Vele közössegünk ha először nem élünk az Ű szolgálatából. Mi csak az
után szolgálhatunk neki, ha már elfogadtuk a szolgálatát.

nékünk bűntörlő vérével. A  Sátán rabságából ezzel a vér- 
valtsagdijjal szabadított meg. Jézus Krisztusnak a vére megtisztít min-
A^mMdőnfch^11- 1' Y el1ye1’ amelyik jobbat beszél, mint az Ábel vére.

mi időnkben jo ezt nekünk nagyon meghallani, mert talán két világ
háború verzivatarában és viszontagságos idejében éppen azt felejtettük 
el, hogy a testvér életét tőlünk kéri számon az Isten. Krisztus vére törli 
el haragtartó, gyűlölködő, bókétlenkedő életünk minden bűnét.

Szolgál halálával, mely eltörölte a halált. A  halál nem előttem, ha
nem mögöttem van. Előttem az élet, üdvösség és feltámadás van.
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Szolgál igéjével. Azzal az igével, amelyik újjáteremt. Jézus igéje 
újjáteremtő hatalom. Általa tisztogatja keresztyén életünket. Jézus Krisz
tus igéje életet formáló hatalom. Ez formálja hitünket, tölt el bizodalmas 
reménységgel, munkálkodik bennünk.

Szolgál nékünk emberré léteiével. Krisztus valóságos emberi testet 
öltött magára. A  földi élet igazi értékét és méltóságát éppen ezzel a 
krisztusi cselekedettel nyeri el. Mit jelent igazán embernek lenni, em
beriként élni az Isten által teremtett embervilágban, úgy, mint közösségre 
teremtett ember, azt Iisten a testben megjelent Krisztusban tette nyil
vánvalóvá.

Szolgál alázatával. Nem erőszakolta a maga igazságát, renoméját 
senkire. Hírnevét nem őrizte páncélszekrénybe zárva. Alázatos volt égé. 
szén a keresztfának haláláig.

Szolgál szelídségével. Jézus szelíd volt. Hozzá mentek a kis gyer
mekek, a bűnösök, akik irtóztak a farizeusi álkegyességtől. Jézus szelíd 
szeretete vonzott, és győzte le az ember gőgjét és fennhéjázását.

Szolgál a szentségekkel. A  keresztség szentségével, amellyel önma
gával hoz közösségbe. De a Jézus Krisztussal való közösség jelenti az 
Istennel való helyreállt közösséget is. Nem vagyak a harag alatt, hanem 
kegyelem alatt. ”Keresztségünk szüntelen bűnbocsánatot nyújt. Ha el
buksz és bűnbe esel, odafutsz, odabújsz a keresztséghez, amelyben min
den bűnöd lemosva van és megbocsátva, vigaszt merítesz belőle, ismét 
felemelkedsz és hiszed, hogy a keresztségbcn nem egy, hanem vala
mennyi bűnödtől tisztára mosattál. A  keresztyén élet nem egyéb, mini 
naponkénti keresztség egyszer elkezdve és állandóan abban járva ” 
(Luther)

Az Ürvacsora szentségével. Az Ürvacsora személyes kapcsolat Krisz
tussal. „A  szentséghez azért járulunk, hogy ott olyan kincshez jussunk, 
amely által és amelyben bűnbocsánatot nyerünk.” A  Krisztustól kapott, 
bűnbocsánat, s az Űrvacsorában a Vele való közösség azt eredményezi, 
hogy a bűnös einber közeledhetik a szent Istenhez. Ami elválasztott 
Istentől, azt Krisztus elteszi az utunkból. Isten a Krisztusért elengedi a 
vétkes tartozást és a vele való közösséget állítja helyre. Az ellenséges
kedést lerombolja és a békesség állapotát valósítja meg. Ez a normális 
viszony a Teremtő és a teremtmény között. Jézus ezzel az üdvösséget, 
munkálja, mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van.

Szolgál imádságával, amellyel szüntelenül hordozza népét Isten előtt 
könyörögve: Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ott legyenek, ahol 
én vagyok.

Peter tudta, hogy a Krisztussal való közösség jelenti számára az 
életet és feltámadást.

3) Azért jött Jézus, hogy a szolgáló szeretet útján járassa tanítvá
nyait.

Az egyház, a gyülekezet és benne az egyes keresztyén ember Krisz
tus szolgálata által újjáteremtve él a világban a világért. Jézus kihúzza 
a „láthatatlan egyházba” menekülök lába alól a talajt. A  Vele való kö
zösség abban szolgálatban lesz nyilvánvaló, amit elvégez a keresztyén 
ember az embertestvér javára, örömére, boldogítására. Pál a maga sze
mélyében minden keresztyénre érvényes módon mondja: „Én közöttetek 
olyan vagyok, mint aki szolgál.” Urunk szerint a keresztyén ember arra 
van hivatva, hogy mások „lábát megmosó” alázatos szolgáló ember le
gyen. Ennek a szolgálatnak mozgatója — nem a hála, megbecsülés, tisz
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teletadás várása, — az a rajongó szeretet, amely abból az emberből árad, 
akinek már szolgált a Krisztus. Aki úgy akar Istennek szolgálni, hogy 
megkerüli és kikerüli azokat, akiket Isten éppen azért adott melléje, út
jába, hogy rajtuk keresztül mutassa meg Iránta való szeretetét, — az 
az ember nem szolgál Istennek sem! Jézus azt akarja, hogy a másokért 
végzett szolgálat révén legyünk az Ö szolgálatára. A  Krisztus testével 
és vérével való közösség ajándéka az ilyen élet.

Szolgálni nem lógó orral, hanem örömmel. Nem úgy, hogy odaha
jítom az életemet mások javára, hanem odaajándékozom. Nem kénysze
rűségből, hanem örvendező szeretetből.

Aki Krisztusnak szolgál, az beállítja az életét az ember földi és 
mennyei boldogságának munkálásába.

Nagy István

N AG YPÉNTEK

4 Móz 21,4—9

2 K ir 18, 4 szerint Ezékiás király idejéig a jeruzsálemi templomban 
füstölő áldozattal tisztelték azt a rézkígyót, amelyet a hagyomány sze
rint Mózes készített a pusztában, és a nép „nehustán”-nak nevezett. Ása
tások bizonyítják, hogy nemcsak Babilóniában és Egyiptomban, hanem 
Kánaán területén is kultikus tisztelet tárgya volt a kígyó, többféle for
mában. Istenségnek, ill. istenség megjelenésének tekintették, s valószínű
leg nem egyszer csodatévő, gyógyító erőt tulajdonítottak neki. Ez a po
gány kultusz érvényesült bizonyára a jeruzsálemi templomban őrzött 
szent rézkígyó tiszteletében, s ezért a Jahve-kultuszhoz ragaszkodó kegyes 
Ezékiás egyéb pogány kultuszi elemekkel együtt a rézkígyót is eltávo
lította a szent helyről, és összetörte.

4 Móz 21, 4-9 a rézkígyó eredetét mondja el, s igazolja Ezékiás el
járását, mert hiszen a rézkígyó eredetileg nem önálló istenség, hanem 
Isten kegyelmére utaló jel volt. Minden egyes vers egy-egy mozzanatot 
rögzít a rézkígyó történetéből:

4. v.: a pusztai vándorlás váratlan meghosszabbodása; 5. v.: Izráel 
zúgolódása; 6. v.: Isten büntetése mérges kígyókkal; 7. v.: Izráel meg
térése; 8. v.: Isten a megmenekülés lehetőségét adja a rézkígyóval; 9. v.: 
a rézkígyó felállítása.,

4. vers. Izráel a 40 évi vándorlás után azt remélte, hogy rövid úton 
eljuthat az ígéret földjére. Edom azonban nem engedte meg az átvonu
lást, s ezért nagy kerülővel és részben pusztákon át kellett Kánaánt meg
közelítenie. Edom földje Kánaántól délre feküdt, Hór hegye ettől nyu
gatra. Izraelnek tehát először délkeletre, részben már bejárt úton kellett 
megindulnia, hogy keletről megkerülve Edomot és a Holt-tengert, eljusson 
Kánaán földjére.

5. vers. A  megpróbáltatások váratlan folytatódása zúgolódásra indítja 
a népet Isten és Mózes ellen. Egyszerre elfelejtik, hogy a pusztában is 
velük volt az Isten, és 40 éven át megtartotta őket. Mint már többször, 
úgy most is az egyiptomi jólétet emlegetik, s elhallgatják annak nyomo
rúságát. A  pusztában szenvedett Ínségre emlékeznek, és ócsárolják Isten
nek azt az ajándékát, amellyel táplálta őket.
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6. vers. Isten büntetésül kígyókat küld, amelyek marása következté
ben sokan elpusztulnak. Ezzel figyelmezteti a népet, hogy nem volt ma
gától értődő 40 évi megmaradásuk a pusztában.

7. vers. A  veszedelem arra kényszeríti a népet, hogy ahhoz forduljon 
segítségért, akitől eddig is segítséget kapott. Mint már többször, úgy 
most is Mózest kérik közbenjárásra.

8. vers. Isten elrendeli a rézkígyó felállítását azzal az ígérettel, hogy 
aki feltekint rá, az életben marad. Nem kétséges, hogy a nép bűnbánata 
őszinte volt. Isten azonban a bűnbánat és megtérés komolyságát próba 
alá vetette a rézkígyó felállításával. Kijelölte azt az utat, amely kegyel
méhez vezet, s ez az út különös és hihetetlen volt. Joggal lehetett kér
dezni, miért éppen a rézkígyóra tekintéssel ad menekülést. De éppen így 
lehetett nyilvánvalóvá, hogy kik azok, akik a zúgolódásban kifejezésre 
jutott bizalmatlanságból valóban megtértek, és valóban hajlandók bízni 
abban, amit Isten ígér, bármilyen szokatlannak és különösnek is tűnik 
az. A  rézkígyóra tekintés lesz a próbája és bizonysága annak, hogy kik 
azok, akik a hitetlenségből kigyógyultak az Isten iránti teljes bizalomra.

9. vers. A  befejező mondat megállapítja, hogy aki teljesíti Isten pa
rancsát, és hisz ígéretében, az meggyőződhet Isten bűnbocsátó és életet 
adó kegyelméről.

A póznára tűzött rézkígyót és a kéresztrefeszített Jézust az őske- 
resztyénség óta szívesen állították egymással párhuzamba. Templomi 
ábrázolásokon is nem egyszer kerül egymás mellé a rézkígyó és a feszü
let. Maga Jézus is felhasználta a rézkígyó történetét arra, hogy megma
gyarázza Nikodémusnak, miért jött az Emberfia a világba (Jn 3, 14—15). 
Így lett ez a történet nagypénteki alapigévé. Helyes feldolgozását azon
ban nehezíti az a körülmény, hogy sokszor hibásan értelmezték a pár
huzamot a rézkígyó története és Jézus keresztje között. Az ún. tipologikus 
magyarázat szerint a rézkígyó előképe a keresztnek. Ezzel az a benyomás 
támadt, mintha a rézkígyó története önmagában és eredetileg is valami
lyen jóslatszerű próféciát tartalmazna Jézus keresztjéről. Bizonyos voná
sok allegorizálására is sor került. Viszont a történetkritikai irány olyan 
élesen harcolt minden tipologizálás és allegorizálás ellen, hogy most már 
a rézkígyó és a kereszt párhuzambaállítása is a történet meghamisításá
nak tűnik.

Feladatunk ennél az alapigénél is ugyanaz, mint minden ótestamen- 
tomi igénél: az ótéstamentomi ige figyelembevételével Jézus Krisztust 
prédikáljuk, jóllehet az alapigénél Jézus Krisztus ismeretét még nem té
telezhetjük fel. A  jelenlegi esetben tehát az a feladatunk, hogy megvilá
gítsuk Jézus keresztjének értelmét, s azt kell keresnünk, hogy ehhez 
mennyiben nyújt segítséget ez az ótestamentomi textus. Jézus keresztje 
és a rézkígyó között az összefüggést Isten személye biztosítja, ö  az, aki 
mindkettőben önmagát, kegyelmét nyilatkoztatja ki- Mivel mindkét eset
ben ugyanaz az Isten cselekszik, nyilván vannak hasonlóságok is a két 
eset között, s egyik a másik értelmét megvilágosíthatja. Ilyen szemlélet
tel nem kell meghamisítanunk az ótestamentomi történet eredeti értelmét, 
nem kell beleértelmezinünk az Újszövetséget. Belőle azt emeljük ki, ami 
Jézus keresztjére is igaz és érvényes, s magától értetődően számontartjuk 
azokat a különbségeket is, amelyek a történeti helyzet különbözősége 
miatt a rézkígyó története és Jézus keresztje között fennállnak.

Igehirdetésünkben tehát egymással mellé állítjuk a rézkígyót és a 
keresztet, tudván, hogy mindkettő által Isten cselekedett; de míg  Izráel 
népének a pusztai vándorlás egy bizonyos helyzetében a rézkígyóra kel
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lett pillantania, addig nekünk a keresztrefeszített Jézusra kell tekin
tenünk. így aknázhatjuk ki az ótestamentomi ige mondanivalóját eredeti 
történeti értelmének megváltoztatása nélkül.

Az élet lesz igehirdetésünk témája az alapigének megfelelően. Ez az 
ótestamentomi ige csattanója: aki feltekint a rézkígyóra, az él. Egyszer 
mint ígéret, azután mint ténymegállapítás hangzik el ez a kijelentés. 
Isten szándéka az élet. Izráel zúgolódásának végső oka az, hogy ezt nem 
hitte el. Nem hitte, hogy a hosszabb út, Edom kikerülése, és ezzel a vér
ontás elkerülése az ő életbenmaradásukat szolgálja. Nem hitt.e, hogy 
Isten a pusztai vándorlás megpróbáltatásain keresztül szebb és jobb 
életre vezet. A  rézkígyó felállítása pedig döntő bizonyítéka'annak, hogy 
Isten még ellene lázadó népét is meg akarja menteni az élet számára. 
Az élet a keresztről szóló evangélium tartalma is. Isten Jézus kereszt- 
halálával az életet akarja. Annyira akarja, hogy az embernek élete 
legyen, hogy saját fiának életét adja oda az ember életéért. A  kereszt 
az élet jelvénye: az emberi életért odaáldozott isteni élet jelvénye. Ez 
nemcsak valami elvont teológiai tétel a kereszt értelméről,' hanern Jézus* 
szenvedésének és halálának valóságos történeti eseményeiből is kiolvas
ható. Jézustól azt várták kortársai, hogy mint Messiás fegyveresen vagy 
ítéletével érvényesítse hatalmát. Ő azonban sokszor hangsúlyozta: nem 
azért jött, hogy ítéljen, hanem hogy megtartson, és életet adjon (Mk 
10,45; Jn 3,17).. Ez a magatartása csalódást okozott, s a csalódott remény
ségből fakadó gyűlölet kísérte Öt a keresztre. így a kereszt eredeti tör
ténelmi valóságával is arról tanúskodik, hogy Jézus nem a pusztulást 
és a halált, hanem a világ életét akarja.

Bűnbochánat és kegyelem áll Isten életet adó akarata mögött: ez 
témánk továbbfejtése. Izráel hitetlen zúgolódása és lázadozása által el
játszotta életét, de Isten irgalmából a rézkígyó által visszakapta az élet 
lehetőségét, A  rézkígyó tehát nemcsak arról tanúskodik, hogy Isten akarja 
az életet, hanem arról is, hogy megbocsátó irgalmával az elvesztett életet 
is visszaadja. Ami a rézkígyóban Izraelre érvényesen, az Krisztus kereszt
jében az egész világra érvényesen jelent meg. A  világnak élete van, mert 
felállíttatott a földön Krisztus keresztje, a kegyelemből és bűnbocsánat
ból származó élet jelvénye. Jézus keresztje kettős értelemben is táplálja 
az élet reménységét. Egyrészt személy szerint tudhatjuk, hogy Isten bűn
bocsátó kegyelme Krisztusért kiemel minket életünk zsákutcáiból, és az 
új élet lehetőségét nyitja meg előttünk. Másrészt remélhetjük, hogy a 
világban is új élet támad a megbocsátás és irgalmasság minden csele
kedete nyomán. Igehirdetésünkben tehát alkalom nyílik arra ezen a pon
ton, hogy megmutassuk a bűnbocsánat és irgalmasság életet adó erejét 
egyéni, egyházi és világi viszonylatban egyaránt.

Hit által lesz bennünk életté Isten bűnbocsátó kegyelme. Erre is rá 
kell mutatnunk igehirdetésünkben. Jézus is annak megértetésére hasz
nálja fel a rézkígyó történetét, hogy aki hisz őbenne, annak van élete 
(Jn 3,14). A  történet valóban alkalmas arra, hogy szemléletessé tegyük 
a „hit által” értelmét. A  történet magyarázatánál láttuk, hogy a réz
kígyóra tekintés az Istenbe vetett hit jele és próbája. Miért éppen a réz
kígyóra tekintés hoz szabadulást? Ezzel a kételkedő kérdéssel szemben 
a feltekintés valóban a hit kifejezése. De lehet-e ezt valamilyen értelem
ben Jézus keresztjére alkalmazni? Jézus keresztjében van valami, ami 
hasonlóképpen kihívhatja a kételkelő kérdést: hogyan jelentheti az Ő 
halála az életet? Az életről alkotott közönséges fogalmunk szerint ez 
ellentmondásosnak és hihetetlennek látszik. Ezzel szemben a hit jele és 
próbája, ha Krisztus keresztjére tekintünk, és az élet fogalmát róla rnin-
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tázzuk. Jézus számára pedig az élet nem az isteni dicsőség élvezete és 
az isteni hatalom éreztetése, hanem az emberrel való közösségnek és a 
világ terhének vállalása, nem a saját életének megtartása, hanem odaál- 
dozása. Feltekinteni a keresztre tehát nemcsak azt jelenti, hogy Jézus 
érdeméért hisszük bűneink bocsánatát, hanem azt is, hogy hittel fogadjuk 
és vállaljuk az életnek azt az értelmét, amelyet az Ő keresztje mutat. 
Ez pedig nem más, mint a kereszt vállalása: mások terhének hordozása, 
életünk odaszánása embertársaink javára — azzal a bizonyossággal, hogy 
Isten így ad nekünk életet a szó igazi értelmében.

Prőhle Károly

N AG YPÉNTEK  D ÉLUTÁN

Ján. 19,17—30 

TEXTUS FELÉ

Jézus a kereszten. Ján. 19,16/b—30.
A  nagy pör meglehetősen részletes leírása után az események már 

egyértelműen és gyorsan peregnek. János leírása a kereszt szenvedéséről 
szokatlanul rövid. Alapjában véve egybehangzó a szinoptikusokkal, de ha 
ki nem emelne néhány momentumot, voltaképpen csak a tények rövid 
közlésére szorítkozna. A  leírás négy részre tagolódik: Jézust keresztre 
feszítik (16/b—22), ruháin osztoznak (23—24), Jézus anyja (25—27), Jézus 
kiadja lelkét (28—30).

Jézust keresztre feszítik. 16/b. Az ítéletvégrehajtás következik. Jé
zust átveszik a katonák, a kivégzőosztag, tehát immár kikerült a zsidók 
kezéből, azoknak nincsen többé szerepük. (A  21. versben ez konkretizá
lódik is.) 17. Szokás szerint az elítéltek maguk vitték a keresztet, ill. a 
keresztgerendát a helyszínen már előre leásott oszlophoz. Valószínű, hogy 
János a „maga” szócskával voltaképpen szembeszáll a szinoptikusok köz
léséből elfajzott tévtanítással, amely szerint Jézus felvette Kyrenei Simon 
alakját, s voltaképpen őt végezték volna ki (gnosztikus tévelygés). Egyes 
egyházatyák utalnak arra, hogy János közlése typologikus összhangban 
van Izsák esetével (I. Móz. 22,6). Vannak magyarázók, akik utalnak Jézus 
szavára: „vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem” . De a legkézenfek
vőbb az, hogy bizonnyal nem akart mást mondani, minthogy nem kivéte
leztek Jézussal, hanem ugyanúgy hajtották végre az ítéletet, mint bár
mely gonosztevőn. A  Via sacra, vagy Via dolorosa kérdése Jánost nem 
érdekelte. A  hely, ahová viszik, a valószínűen külső formájáról Koponya
hegynek nevezett domb. Csupán hagyományra alapul az a feltevés, hogy 
ott volt ez a domb, ahová később a Szent sír templomot emelték. (Legenda 
szól arról, hogy e dombon temették el Ádám koponyáját.) 18. A  szinopti
kusokkal egybehangzóan közli, hogy Jézussal két gonosztevőt feszítettek 
meg, de ez különösebben nem érdekli, csupán a 31—34. versekben tér 
vissza erre. Egyesek arra mutatnak rá, hogy ezzel is a kivégzés ki nem 
emelkedő voltát húzza alá. Mások viszont Pilátus gúnyát látják benne: 
királyt nem illik magában kivégezni. 19. Római szokás volt, hogy a ki
végzendő nyakában táblát vitt nevének és bűnének megjelölésével. Vagy
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kiáltó hirdette meg a menet élén. Ez a tény a menet mellett s a kivégző- 
helyen kíváncsiskodó sokadalmat is feltételezett, akik egészen közel jö
hettek. 20. A  több nyelvű felirat megfelel a helyi hivatalos közlések for
májának. 21. A  felirat szövegében nem Jézus igénye jelentkezik. Pilátus 
a tényt rögzíti s ezzel, anélkül, hogy szándékosan tenné, Krisztus tanú
jává válik (Karner). 22. Pilátus szavának perfektuma uralkodói döntést 
takar: mondottam, kijelentettem, nincs vita. De János többet is kifejez 
ezzel. Pilátus prófétai mondatot mond, mint előbb Kajafás (11,51). Ezzel 
a kereszt királyává tette. Róma gúnyos szavában Ján. 4,42 igazsága rej
lik: Ő a világ Megváltója.

Ruháin osztoznak. Jézus ruháinak sorsát János bővebben mondja el, 
mint a szinoptikusok. 23. A négyes kivégzőosztag (vö. Acta 12,4) szokás 
szerint megkapta a kivégzett ruháit. A  felsőruhákon könnyen osztoztak, 
de az alsó köntös, amely egybeszövött volt, értéktelenné vált volna szét
szabdalva. Josephus és a rabbinisták közlése szerint a főpap köntöse volt 
varrattam 24. A  katonák sorsvetésre bízzák a kérdést.' János, vagy az 
őshagyomány, amelyből János merített, Zsolt. 22,19 beteljesedését látja 
ebben Ez a közlés a szinoptikusokkal szemben teológiai többlet. (Bár 
egyesek vitatják, mivel szerintük az idézett zsoltárvers parallelismus 
membrorum.) János szerint mindenesetre a római katonák ezzel a körül
ménnyel Jézus messiási művének tanúsítóivá válnak.

Jézus anyja. Jézus anyagi hagyatéka vajmi csekély volt s ezzel ő 
nem is törődött. Annál inkább súlyt fektetett a szeretet hagyatkozására, 
az övéinek a személyére. A  következő közlés a Ján. 13,1 drámai illuszt
rációja. 25. A  rendezés tökéletes: egyik oldalon négy katona, akik sorsot 
vetnek. A  másik oldalon négy síró asszony. A  kereszt előtt a tanítvány, 
akit Jézus szeret. (Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az asszonyok száma 
az írásmagyarázók között vitatott kérdés.) 26. A  személyek jelenlétével 
kapcsolatban Gyllenberg utal arra, hogy a kánai menyegzőben Jézus 
megmutatta az Ö dicsőségét. Most pedig végső dicsőségét rejti ez az al
kalom. Akkor azt mondta anyjának: „nem jött még el az én órám” . 
Most eljött az órája. Ezért kellett jelen lennie az anyjának is. A  tanít
vány jelenlétét pedig más összefüggés teszi izgalmassá. Júdás elárulta 
Mesterét. Péter megtagadta. Itt a harmadik pólus: egy tanítvány hűsége
sen elkísérte a kereszt szenvedéséig. Ez a tanítvány névtelen: a tanít
vány, az örök tanítvány, aki ott van — ugyancsak névtelenül — az utolsó 
vacsora megtisztelő helyén s most itt a kereszt tövének megtisztelő he
lyén, a hűséges követőnek, a testamentum átvevőjének megtisztelő helyén. 
(A  „szeretett tanítvány” és az evangélista János azonosságát Karner a 
25. verssel kapcsolatban feltevésnek minősíti, a 26. versnél viszont való
színűsíti.) 27. Jézus szeretet-hagyatkozásából adopció történik. A  tanít
ványból az anyja fiát teszi s így saját testvérévé fogadja. Vö. Márk 3,33— 
35. Ennél továbbmagyarázni a tényt, tévútra vinne. (Baur és követőitől 
származik az a magyarázat, hogy Jézus anyja a zsidóságot. Hl. a zsidó
keresztyén gyülekezetei példázza, a tanítvány pedig a hellenizmusban 
megújuló Izráelt s ezeket kötné össze Jézus:) Azt a feszültséget, hogy 
Mária többi gyermeke, tehát Jézus testvérei még életben voltak s az ő 
természetes kötelességük lett volna Mária eltartása, a Mk 3,33—35-re való 
utalás nyilván feloldja.

Jézus kiadja lelkét. János feldolgozása szerint Jézus még halálas kín
jában is ura a helyzetnek. Voltaképpen Ő az, aki egész idő alatt a cse
lekvő. Amit mások cselekednek vele, csak annyiban érinti Öt, amennyi
ben bizonyságai feladatának. „Jézus szenvedésének, halálának látszólag 
egészen mellékes mozzanataiban is Isten akarata teljesedik be” (Karner).

119



28. Most pedig, íme, ebben a küldetésben minden céljához ért: elvégez
tetett. Még egy apró mozzanat előzi meg: szomjazik. De ez is az egészet 
támasztja alá, írás teljesedik be általa. Vita tárgya, hogy melyik ÓT-i 
textusra utal. A  magyarázók általában azt a zsoltárt vélik, amelyet az 
őskeresztyének Krisztus szenvedésével oly szoros kapcsolatba hoztak: a 
22. zsoltárt (Zs. 22,16). 29. Jézus kérésének teljesítésében is zsoltár tel
jesedik be: Zsolt. 69,22. Márk arról ír, hogy a szivacsot nádszálon nyúj
tották Jézusnak. (M'k. 15,36.) Lényegtelen különbség, amin elvitázgatnak 
az írás tudói. [Camerarius Joakim (megh. 1574) harmadik lehetőséget is 
vitába vet: azt állítja, hogy régi elírás folytán hiba csúszott a szövegbe s 
itt dárdáról van szó.] Gyllenberg arról szól, hogy János szóhasználata 
természetes, hiszen az izsópnak szerepe volt a páskaszentartásban. Az a 
kifogás pedig, hogy az izsóp rövid szárú volt, nem áll helyt, mert a 
kereszt alacsony volt, elértek vele Jézus szájáig. 30. Az „elvégeztetett” 
szóval az esemény csúcsához érkeztünk. Betöltetett, céljához ért az a 
munka, amit az Atya rábízott. (10,18; 14,31, 15,10.) Jézus voltaképpen a 
főpapi imában mondott saját szavát idézi: „én dicsőítettelek a földön; 
elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt” (17,4). 
Minden elvégeztetett éppen abban a pillanatban, amikor emberi szem
mel nézve minden elveszett.

SZÓSZÉK FELÉ

Ma fekete az oltár Suomiban épp úgy, mint Madagaszkárban. Jeru
zsálemben épp úgy, mint a kölni dómban. Egyetlen esemény textusa szól 
mindenütt, ahol keresztyén bizonyságtevés hangzik. Bach: János passió
jának két perces csendje ez az „esemény” , s ezért a csendért vagyunk 
most együtt. Előtte izgalmas nagy pör pergett akkor, ma halk böjt előzte 
ezt a napot. A  sírbatétel temetői léptei kísérték akkor — ma felsír utána 
az énekünk: Ö, siralom, szívfájdalom... Közben a csend, amit egyetlen 
szó tölt be, ami az imént hangzott: elvégeztetett. Ez visszhangzik azok
nak fülében, akik körülállták akkor a keresztet, s ennek a szónak hallá
sára hívlak most.

Elvégeztetett!
Így látta Mária is, Jézus anyja. Anyai reményeket fújt el a sirokkó, 

ami akkor napot sötétítő mértékben süvített, forróságot árasztva és sűrű 
porfelhőt kavarva. De mi volt ez a forróság és millió homokszem-tűszúrás 
ahhoz a tűzhöz és fájdalomhoz képest, ami az anya szívében égett?1 
Elsőszülötte, szíve büszkesége nincs többé: elvégeztetett!

Így látta magdalai Mária is. Sokat köszönhetett neki: megtisztult 
életét, amely igaz tartalommal telt meg s milyen jó volt nyomában járni, 
de immár mindennek vége, vele nincs tovább: elvégeztetett.

Így látták a rómaiak s a katonák is. Pilátus lezárt egy kényelmetlen 
ügyet s a katonák elvégezték feladatukat. Most jön az ő részük: a ruhák 
s a köntös.

Így látták a farizeusok is. Nem volt könnyű ez a szívós küzdelem a 
Názáreti ellen, de végül is befejeződött, pontot tettek rá: elvégeztetett.

De nem így látta Jézus! Pedig ö  mondta ki: elvégeztetett — mégis 
mennyire más ennek a szónak a tartalma az ö  ajkán! Szemben áll azzal 
a passzív fájdalommal, amit az anya érez és szembenáll azzal az érzelmi 
felfokozással, amit sokan egy isteni gyász magasztosságában e köré a nap 
köré szőnek. Nem az Ő ügye az az emlékező magány, ami Mária Mag
daléna szívét betölti s nem az Ő ügye az a néhány mai keresztyént betöltő
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emlékező pesszimizmus, ami fel tudja mérni a tőle kapott értékeket, de 
úgy látja, hogy vele nincs tovább. Kiveszi Pilátus s a katonák kezéből 
a kényelmetlen ügyeket lerázó gesztust s pozitív szerepükre mutat rá a 
nagy műben. (L. 21—22. vers exegézisét.) Nem engedi át a befejezést a 
farizeusoknak sem. Kiveszi kezükből az elintézés elégedettségét s Ö ma
rad a cselekvő.

Elvégeztetett — Jézus ajkán ez a győzelem szava. A  váltság műve 
végeztetett el. A  főpapi imádság és ez egyetlen szó között mélységes össze
függés vsn. „Te hatalmat adtál Fiadnak minden emberen, hogy örök éle
tet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldték a Jézus 
Krisztust. Én dicsőítettelek Téged a földön; elvégeztem a munkát, ame
lyet rámbíztál. . . ” (Ján. 17,2—4). Azokért, akiket néki adott az Atya,, 
életét adta, hogy örök életük legyen — s ez a munka elvégeztetett. „Én 
érettük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az. 
igazsággal” (17,19). „Atyám, alkiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én 
vagyok, azok is velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet’” 
(17,24).

Ennek a győzelemnek a nyomába nem az „Ó, siralom” szívet tépő 
fájdalma lép, sem az Emmaus felé bandukoló tanítványok borongó pesz- 
szimizmusa. Ebben a győzelemben, amelyben a szeretett tanítvány a ke
reszt tövében lejátszódó különös adoptió jelzésével Jézus testvérévé lép 
elő, természetszerűen következik, hogy Mária Magdaléna lesz az első, aki 
a nyitott sírtól a tanítványokhoz fut az örömhírrel, hogy Mária, az anya, 
gyermekeivel együtt ott van a későbbi jeruzsálemi gyülekezetben (Csel. 
1,14), mégpedig „szíwel-lélekkel” s hogy a veretes farizeusból, Saulból, 
Pál lesz. Ez természetszerű, hogy Jézus nem sirokkóval, ég-föld megren
dülésével keretezi a döbbenetes történetet, hanem ott leng mögötte —- s 
nem is disszonáns hangként — az evangélium elején mondott ige, amely 
itt teljesedik be, mert voltaképpen éppen ez „végeztetett el” , hogy „úgy
szerette Isten a világot. . . ”

Koren Emil

NAG YSZO M BAT D ÉLUTÁN

Mt 27, 57—66.

A  TEXTUS ÉRTELMEZÉSE

A zsidók halottaikat még holtuk napján eltemették, különösképpen 
a kivégzetteket (V. Móz 21,22—23), de ezeket nem a családi sírkamrába, 
hanem a törvényszék rendelkezésére álló sírkamrák egyikébe. Jézus holt
testét azonban Isten oltalmába vette. Egy előkelő zsidó volt ebben esz
köze, aki Jézus szavát hittel fogadta, s akinek állása lehetővé tette, hogy 
Pilátussal tárgyaljon. A  holttestet Pilátus József rendelkezésére bocsá
totta. Jézus holtteste egy új és üres sírkamrába került, a fal melletti 
alacsony kőpadra fektették, majd a sír bejáratához egy lapos követ he
lyezitek, mely megfelelő vájatokbán csúszott. A  férfiak a temetés után 
elmentek, de az asszonyok nem tudtak Jézustól elszakadni. Ezen az estén 
azonban semmi sem történt. A  halál csendje uralta a sírt és környékét- 
Jézus meghalt.
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A temetés híre azonban izgalomba hozta a zsidók vezetőit. Érezték, 
hogy Jézus halálával a harc még nem fejeződött be. A  halott „három 
napról” szóló szaváról egyre többen beszéltek. Attól tartottak a főpapok, 
hogy a tanítványok „fanatizmusukban” csalást követnek el: eltüntetik a 
holttestet, és csalásukhoz felhasználják Jézus mondását. Ez az „utolsó 
csalás” , Jézus feltámasztásának elhíresztelése még rosszabb lesz, mint az 
„első” , ti. az, hogy Jézus a Messiás. (Egyes írásmagyarázók szerint itt 
utólagos betoldásról, „védekezésről” van szó, dehát ez csak feltételezés, 
viszont az őrség, a lezárt sír, s főleg és mindenképpen az üres sír t é 
ny e k ,  melyeket persze megpróbáltak a zsidók elferdíteni, s melyeket 
nem volt szükség utólagosan „igazolni” , mintegy „kegyes csalással” !) 
Pilátus őrséget bocsát a zsidók rendelkezésére, de ők még ennél is jobban 
be akarták biztosítani dolgukat: a kőlap elé zsinórt feszítettek, melynek 
két végét a falhoz pecsételték. Ezzel a sír titkos felnyitása lehetetlenné 
vált.

A M ONDANIVALÓ KERESÉSE

Ennek az igének üzenete túlmutat a megszokott „nagyszombati ige
hirdetésen” , s így lehetne összefoglalni: megtörtént az elképzelhetetlen! 
A  tanítványok számára elképzelhetetlen volt, hogy Jézus meghaljon! A  
főpapok (de a tanítványok!) számára is elképzelhetetlen volt, hogy fel
támadjon! Pedig Jézus mindkettőt előre megmondotta. S itt nem a „fana
tikus” és „csaló” tanítványok, hanem az élet és halál Ura cselekedett! 
S a szenvedés és feltámadás története, benne mai igénk is pecsét hitünk 
•számára, mindaz, amit Jézusról olvasunk, így halála és feltámadása is: 
v a l ó s á g !

VÁZLAT

Mindjárt a Biblia első lapjain felvetődik a kérdés: „Csakugyan?” Ez 
a kérdés azóta is hangzik a világban, s bennünk is visszhangra talál. 
Csakugyan igaz mindaz, amit Isten tetteiről olvasunk? S ez a kérdés még 
élesebbé válik Jézus személyével kapcsolatban. S legfőképpen: valóság 
az, hogy Ő meghalt és feltámadott? Ezen a nagyszombati igén keresztül 
Isten meg akar győzni bennünket, s igéjének üzenete ebben az egyetlen 
szóban foglalható össze: VALÓSÁG!

1. Jézus valósággal meghalt bűneinkért. János evangéliuma elején 
ezt olvassuk: „az Ige testté lett” . Mai igénk alapján még tovább is mehe
tünk: holttestté lett! Valóságosan meghalt, ezt nemcsak tanítványai, ha
nem ellenségei is elismerték. Annyira valóság volt halála, hogy tanítvá
nyai is letettek a reményről. Éppen úgy megsiratták, eltemették, mint mi 
szeretteinket. Temetése a zsidók szokása szerint történt, egy sírkamra 
kőpadjára fektették, majd egy nagy kőlappal elzárták a sírt. A  temetésen 
nem vett részt nagy gyülekezet, csak néhány asszony volt ott, s siratta. 
Aztán csend áradt a sírból: a halál csendje. Temetésével kapcsolatban 
el kell még mondani azt, hogy pénteken, halála napján történt. A  ki
végzetteket ugyanis szigorúan holtuk napján kellett eltemetni. így szól 
a törvény az „akasztott emberről” : „Ha valakiben halálos bűn van és 
megölik és felakasztatod azt fára, ne maradjon éjjel holtteste a fán, ha
nem temesd el azt azon a napon: ment á t k o z o t t  Isten előtt, aki fán 
függ, és meg ne fertőzd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad 
neked örökségül” (V. Móz 21, 22—23). Így értjük meg Pál szavát, hogy 
Jézus kereszthalálával „átokká lett értünk” (Gal 3, 13). A  földet meg
fertőző átkot, a bűnt vállalta magára halálával, hogy mi Isten áldását,
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bocsánatát elnyerjük! S halálával ez valóság lett! Hihetjük! Jézus való
sággal meghalt bűneinkért!

2. Jézus valósággal feltámadt megigazulásunkra! Igaz, hogy ma 
nagyszombat van, de ez az ige egyrészt a nagypénteki, másrészt a húsvét 
vasárnapi eseményekről beszél, tehát vissza- és előremutat! Igaz, hogy 
nincs ebben az igében kifejezetten szó Jézus feltámadásáról, de figyel
met érdemlő módon beszélnek róla. Milyen nyugtalanok a főpapok, az a 
világ, mely Jézust keresztre és sírba juttatta! Érzik, hogy a harc még 
nem ért véget. Tartanak attól, hogy a tanítványok tesznek valamit, de 
nem számolnak Isten cselekvésével! Bebiztosítják magukat az „utolsó 
csalással” szemben, őrséget állítanak, sőt le is pecsételik a sírt. De éppen 
ezek a tények ellenük szólnak! A  sír le volt pecsételve, senki titokban 
fel nem nyithatta kívülről. Ott állt az őrség, senki erőszakkal ki nem 
rabolhatta. És a sír mégis üres volt harmadnapra, ez olyan tény, amelyet 
a „bebiztosítás” ellenére is el kellett ismerniük. Mert Annak, aki a halál
ból képes visszajönni, nem akadály a pecsét, vagy az őrség! S Jézus 
visszajött, valósággal feltámadott! Ez a tény nem „hitetés”, „ámítás” , 
hanem boldog örömhír, olyan tény, amelyre támaszkodhatik hitünk, Is
tennek olyan csodája, amelyet ámulva hallhatunk: Jézus valósággal fel
támadt megigazulásunkra!

3. Jézus valósággal meghalt, valósággal feltámadott, hogy mi való
ságos keresztyén életet éljünk!

Halála és feltámadása két alapkő, melyen felépülhet keresztyén éle
tünk. S amíg nem épülünk rá erre a két alapkőre, amíg „bebiztosítjuk” 
magunkat különböző dolgokkal ez ellen a hit ellen, vagyis a farizeusok 
módjára viselkedünk, addig nem is valóság a keresztyén életünk! De 
hihetünk! És élhetünk olyan életet, amelyről Ö beszélt és megélt előt
tünk! Szolgálhatunk Neki és embertársainknak boldogan és készséges 
szeretettel, amint Ö parancsolta! Szolgálhatjuk az életet s ezzel az élet 
Fejedelmét. Azt is akarja Isten, hogy a keresztyén élet ne csak ábránd 
legyen szívünkben, vagy szó az ajkunkon, hanem valóság, Istennek na
ponként és mindennapi életünkben megvalósuló csodája! S hihetjük, 
nemcsak ábránd, hanem boldogító valóság: Isten minket is oltalmába vesz 
halálunk, temetésünk napján, s egyszer feltámaszt, új testbe öltöztet és 
örökéletet ad!

Mindez valóság! Isten adjon ilyen hitet, boldog meggyőződést ne
künk, amint olvassuk is: „A  hit pedig bizodalom azokban, amiket remé
lünk és meggyőződés a nem látott valóságokról.” (Zsid 11,1.)

Keveházi László
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HÚ SVÉT I. ÜNNEPE

Lk 34,1—12 

ÍRÁSM AGYARÁZAT

Az üres sírról szóló történet az Újszövetség egyik legfontosabb evan
géliumi tudósítása, mind a négy evangélium közli Mt 28, 1—10; Mk 16, 
1—8; Lk 24, 1—12; Jn 20, 1—10. Az egyes részletekben eltérnek egymás
tól a Jézus Krisztus feltámadására vonatkozó újszövetségi közlemények, 
azonban a lényeges dologra nézve teljesen megegyeznek, hogy ti. a meg
feszített és meghalt Jézus Krisztus nincsen a sírban, hanem feltámadt.

1 — 3

A  három első evangélium nagyjából azonosan adja elő, hogy az. 
asszonyok vasárnap kora reggel mentek a sírhoz, hogy az előre elkészí
tett „arómá”-val megkenjék a halottnak tartott Jézust. A  többi evan
gélium elbeszéléséhez képest új vonás Lukácsnál, hogy az asszonyok 
nagyobb köre tartott a sír felé, a tanúk száma tehát szélesedett. Az 
evangéliumi híradás Jézus feltámadásának mikéntjét, hogyanját, titkát 
nem tárja fel. A  sír már üres, mire az asszonyok odaérkeznek. Jézus 
feltámadása húsvét reggele előtt történt eseményének nem voltak em
beri tanúi, de valóságos, testi feltámadásának bizonyítéka az asszonyok 
által üresen talált sír.

4 — 5

A  reálisan és konkrét vonásokkal leírt evangéliumi történet bemu
tatja az asszonyok tanácstalanságát, még az „övéi” is (aporeó =  zavar
ban lenni, tanács nélkül lenni, habozni, tétovázni) megdöbbennek az 
üres sír láttán, s nem emlékeznek vissza arra, amit a tanítványoknak 
mondott Jézus Krisztus, hogy váltsághalálával nem zárul le műve, ha
nem azután fog kiteljesedni és tetőfokához jutni. Maguktól nem jöttek 
rá a történtek értelmére, Isten világából jött két küldöttnek, angyalnak 
kellett felfedni előttük az események titkát. Enyhe feddés is van szavuk
ban, amikor azt, amit tudniuk kellene, megmutatják: „Mit keresitek a 
halottak között az élőt?” (tón dzónta) Rémületet kelt körükben Isten 
nyilvánvaló cselekvésének, közelségének, követei jelenlétének a ténye, 
valóban „mysterium tremendum” előtt állnak, amint tanúi Jézus Krisz
tus halálból való feltámadásának.

6 — 7

Az angyalok szavának a célja azonban korántsem a szemrehányás, 
hanem a húsvéti hitre juttatás. Rámutatnak arra, hogy Jézus Krisztus 
már Galileában előre megmondta váltságművének útját, saját népe sem 
fogja ugyan becsülni, de Isten akaratából vállalni fogja a golgotái ha
lált, a megfeszítést, és harmadnap fel fog támadni. Az üres sír várat
lan élménye tehát nem valami új mozzanat, hanem az isteni tervsze
rűség következő lépése, amint ő azt előre megmondta. Műve így válik 
egésszé. Földi élete nem a kereszthalállal fejeződik be, hanem a feltá
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madás dicsősége ragyog fel. Az angyaloknak tehát az a céljuk, hogy a 
tanítványokat és mindazokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, lépésről 
lépésre vigyék előbbre tanácstalanságuk és kishitűségük legyőzésében, 
hogy azután újra szent örömmel és teljes hálával gyülekezzenek a fel
támadott Krisztus körül. Így fognak majd a tanítványok megerősödni 
apostoli elhivatásukban (24,4), és így lesznek maguk is bizonyságtevoi 
Isten hatalmas cselekedeteinek (Csel 2,11).

8 —  10 ’

Ebben a tudósításban az asszonyok nem kapnak különleges felada
tot, mégis a feltámadás örömhírének továbbadóivá válnak Jézus Krisz
tus tanítványai számára. A  tizenegy tanítvány ebben a pillanatban be
zárkózó kis közösség. Jézus Krisztus halála után újra összejönnek, de 
gyengék még a hitben, akik Jézus Krisztus tanításában, felhatalmazásá
ban és küldetésében részesültek, azok most csak üres asszonyi beszédnek 
hiszik mindazt, amit hallanak az Űr feltámadásáról. Ugyanakkor az 
evangélista ezzel kiemeli, hogy nem egyszerű hiszékenységről volt szó a 
tanítványok körében, akik könnyen készek elfogadni mindazt, amit hal
lanak, hanem itt a nehezen hivő, mindennek alaposan utána néző embe
rek mozdulásáról volt szó.

ÍZ

Ez a vers nem minden kéziratban szerepel, sok írásmagyarázó ké
sőbbi betoldásnak minősíti, amely Jn 20,3 kedvéért került volna a szö
vegbe. De a kétségtelenül Lukácstól származó anyag (24,24) is tud arról, 
hogy egyes tanítványok útja nyomban Jézus sírjához vezetett, hogy az 
asszonyok bizonyságtételének igazsága felől személyes meggyőződést sze
rezzenek.

Jézus Krisztus bizonyságtétele haláláról és feltámadásáról, az üres 
sír ténye, az angyalok szava, az asszonyok hírnök-szolgálata, a tanítvá
nyok megbizonyosodása — mind a húsvéti örömöt hirdetik: feltámadt az 
Űr, bizonnyal feltámadott!,

FELTÁMADT!

1. Húsvét ereje.

Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe nagy távlatot nyit meg előt
tünk. Ebben tárul fel a húsvéti ünnep jelentősége és ereje.

Húsvét összekapcsolja a gyülekezetei az egyháztörténelemmel. Hús
vét a keresztyénség legrégibb ünnepe. Jézus Krisztus feltámadását ma 
úgy ünnepeljük, ahogyan az apostolok, az első keresztyén gyülekezetek 
ünnepelték, s ahogy azután kétezer esztendő alatt hatalmas székesegy
házakban, vagy kis falusi templomokban ünnepelték.

Húsvét összekapcsolja a gyülekezetét az egyházi esztendő kiemelkedő 
pontjával. Amire böjt óta készültünk, most éri el tetőfokát: végigkísér
tük az Urat a szenvedés útján, most pedig eljött a vasárnapok vasár
napja, a feltámadás örömünnepe. Augustinus szerint „húsvét átmenet a 
halálból az életbe, a szenvedéstörténetből az Űr dicsőséges feltámadá
sának csodálatos eseményébe” . Nagyhét szenvedéstörténeti énekeit fel
váltja a gyülekezet örvendező hallelujája. Ettől az ünneptől kezdve hat 
vasárnapon át húsvét fénye ragyog az igékben egészen pünkösdig.
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Isten a mai napon egyik legdrágább ajándékát nyújtja a gyülekezet
nek, a húsvéti evangéliumot, amely a hit forrása volt az egyház múltjá
ban, s amelynek Isten kiemelkedő szerepet szán az egyház jelenében, a 
mostani gyülekezet életében is.

De vajon készek vagyunk-e ennek az ajándéknak az elfogadására? 
Megérint-e minket a húsvéti evangélium? Lesz-e a gyülekezetnek igazi 
húsvétja, keresztyén feltámadáshite?

2. Nem magától értődő a húsvéti hit.

Igénkből újra meg újra feltárul az a helyzet, hogy a Jézus Krisztus 
környezetéhez tartozók, sőt maguk a tanítványok sem jutnak el köny- 
nyen a húsvéti hitre. Isten követeinek, az angyaloknak kell emlékez
tetniük a kegyes asszonyokat arra, hogy a halottak között keresik az élőt, 
pedig az Úr előre megmondta még Galileában, hogyan kell Neki szen
vednie, meghalnia és harmadnapra feltámadnia. Még a tizenegy is először 
csak üres asszonyi beszédnek hiszi a húsvéti hit bizonyságtevését.

 Mindez arra int minket, hogy nézzünk szembe a magunk húsvéti 
hitének nehézségeivel, hiszen számunkra sem magától értődő az, ami az 

  evangéliumban szerepel. A  modern ember előtt is csak Isten Szentlelke 
nyitja meg a húsvéti evangélium befogadásának ajtaját. Amíg azonban 
ez be nem következik, kész a modern ember a különféle elméletek gyár
tására, hogy az emberi ész kategóriái között közelítse meg a húsvéti tör
ténetet.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy legjobb esetben jóhiszemű mito
lógia, vagyis a vallásos képzelet, esetleg a költői kitalálás birodalmába 
tartozik a húsvéti történet. Mások a tanítványok, s a hozzájuk csatlako
zott kegyes asszonyok hallucinációiból, révületes látomásaiból, szubjektív 
vízióiból akarják származtatni a húsvéti hitet. Ismét mások az objektív 
vízió álláspontjára helyezkednek, amely szerint a tanítványok előtt a 
megfeszített és megdicsőült Jézus bizonyította magát számukra élőnek 
a lelki-szellemi élet síkján. És még hosszan lehetne sorolni, hányféle 
elmélet próbálja „megmagyarázni” az üres sírt.

A  modern ember hitbeli nehézségei fölött nem lehet átsiklanunk, azt 
komolyan kell vennünk, mert csak e nehézségek leküzdése után támad az 
igazi húsvéti hit. Isten Szentleikének a közbelépése révén érezzük ma
gunkhoz szólónak a húsvéti evangéliumot.

3. Két Krisztus-kép.

Igénk szemléletesen tárja fel a Jézus Krisztus környezetéhez tartozó 
asszonyok és a tizenegy tanítvány lelki helyzetét. Még teljesen a hagy- 
pénteki esemény megrázó hatása alatt állottak. De Isten nem hagyta 
őket ebben az állapotban. Igénkén keresztül éppen annak a folyamatnak 
vagyunk a tanúi, ahogyan a golgotái kereszt alatt összeomlott tanítvá
nyok kezdenek eszmélni a feltámadás csodájára. Nehézkesen, hitetlen- 
kedve, az elkeseredés mélyéből közelednek lassan-lassan a húsvéti hit 
bizonyossága felé.

A nagypénteki Krisztus-kép gyötrelmes, gyászos, véres kép, Jézus 
ott függ a latrok között, s kimondhatatlan kínok és fájdalmak közt meg
hal. Ezen a képen is rajta van az Isten szeretete, mert mindez bűnein
kért történt, mint igaz és örök főpap, áldozatul adta magát értünk s 
bűneinkért életével fizetett meg. Valahányszor ez a szomorú és véres
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golgotai kép áll előttünk, mindig magunkat is oda kell gondolnunk, bű
neinket Isten igazságos haragja elől csak ekkora áldozattal lehetett meg
váltani.

A  húsvéti Krisztus-kép a legszorosabb összefüggésben van a nagy
péntekivel: a megfeszített, meghalt, eltemettetett, poklokra alá szállt Jézus 
Krisztus harmadnapon feltámadt halottaiból, s ezzel halála nemcsak 
bűneinket törölte el, hanem feltámadása megigazulást és örökéletet szer
zett, amint Pál apostol mondta, hogy aki meghalt bűneinkért, feltámadt 
megigazulásunkért.

Egyik Krisztus-képet sem lehet Iájátszani a másikkal szemben, a 
feltámadás örömét nem lehet elnyerni nagypéntek nélkül. A  két Krisztus- 
kép együtt és egyszerre mutatja meg Isten szeretetét. Ez az, ami egybe
fűzi mindkettőt. Isten szeretető a Krisztusra vetette bűneinket, ezért 
olyan kínos a keresztfa képe, de húsvétkor már Krisztuson sincsenek a 
bűnök, hová lettek hát? Valóban feloldotta azokat Isten szeretete, hogy 
soha senki meg ne találja többé.

A  nagypénteki Krisztus-képtől így jutottak el a tanítványok a hús
véti Krisztus-képhez, hogy mindkettő lényegét megértsék, s benne fel
fedezzék Isten irántuk való szeretetét.

4. A bűn és a halál legyőzője.

Természetesen a keresztyén feltámadáshit nemcsak a tanítványoké, 
nemcsak a múltra tartozó ügy, hanem nekünk készített és számunkra 
felkínált ajándék. A  húsvéti hit reménysége átfogja a keresztyén nem
zedékeket, s minden időben aktuálisan, frissen szólal meg, mert az em
berélet alapproblémájára ad választ.

Az élet fejedelme érettünk meghal, de újra él és uralkodik. Luther 
szerint Jézus Krisztus emberi természete valósággal halott volt, isteni 
természete azonban halhatatlan, szenvedése és halála alatt ez csendesen 
visszavonult és nem mutatkozott, hogy mint ember meghalhasson. Mivel 
pedig isteni természeténél fogva örökké él és a halálban nem maradhat,, 
újra előtör, eltiporja a halált s azt, ami a halálnak segítséget nyújt, a 
bűnt, és új, örök életben uralkodik, amelynek most már a bűn és a halál 
semmit sem árthat.

Ez a keresztyének számára nagy reménységet jelent, mert a bűnt és 
a halált legyőzte Krisztus. A  bűnösök közé számlálták, gyengének lát
szott, mintha el kellene vesznie, de ebben az erőtlenségben mégis legyőz
hetetlen erő rejlett. Ennek következtében, amint Jézus Krisztus a halálból 
feltámadt és örökéletben jár, úgy részesít minket is ezekben, ha hiszünk 
Őbenne. Ma még nekünk, keresztyéneknek is ugyanúgy kell meghalnunk, 
mint mindenki másnak, de miénk az örökélet ígérete, hogy egykor Jézus 
Krisztus érdeméért mi is feltámadunk. A Jézusban való hit által tiszták 
és szentek vagyunk, az ó Ádám szerint pedig (tisztátalanok és bűnösök. 
Ez azonban nem keserít el minket, mert a húsvéti hitből merítünk bizo
dalmát, hogy Jézus érdeméért, feltámadásának erejénél fogva Isten ke
gyelmébe fogad és örökéletre hív minket. Luther szerint Jézusban a hit 
által szentek vagyunk, noha még bűnösnek kell magunkat vallanunk, de 
tudjuk, hogy bármennyi is legyen még a bűnünk, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus feltámadt a halálból és általa nem uralkodik többé sem a bűn, 
sem a halál. Luther szerint: „Bűnös vagyok, az igaz, de azért kétségbe 
nem esem, mert Krisztus nem bűnös, abban van bizodalmám, hogy Ő 
értem meghalt és a halálból feltámadt.”
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Ha mindezt Isten Szentlelke által megértjük és hittel elfogadjuk, 
akkor a húsvéti evangélium minket is egybefűz azoknak seregével, akik
nek reménységük Jézus Krisztus, itt a földi életben és az örökkévaló
ságban. Így értjük meg, milyen drága kincset jelent a húsvéti hit szá
mára ez a szó:

„Feltámadt!”
O. E.

HÚSVÉT II. ÜNNEPE
Lk 24,36— 45

A  TEXTUS EREDETI ÉRTELMÉRŐL

36. v.: „Mikor ezeket beszélték” — az emmaausi tanítványok a tágabb 
tanítványi körben beszámolnak Jézussal való találkozásukról.

„Megállóit maga Jézus közöttük” — nem kevés, tévedhető tanít
vány élményén alapult az ősgyülekezet feltámadás-hite. A  Feltámadott- 
nak gondja volt arra, hogy minél többen tanúskodjanak árról, hogy Ö él. 
Máté, János és Pál (I. Kor. 15-ben) egyaránt beszámol erről — a tágabb 
tanítványi körben való — megjelenéséről.

„Békesség néktek” — a Feltámadott ismételten ezzel köszönti meg
rettent és bizonytalankodó tanítványait. A  szokványos köszöntés-forma 
itt erővel és üzenettel teljes.

37. v.: „Megrémülvén... és félvén” — feltámadása előtt is megmu
tatta Jézus alkalmanként, hogy uralkodni képes a tér és idő korlátain. 
A  tenger lecsendesítésekor (Mk 6, 49) ugyanígy kísértetnek nézte Őt a 
babonából nehezen kibontakozó tanítványi hit.

38. v.: Rettegő iszonyat és spekulatív okoskodás fogadja a feltáma
dás tényét. Ez is, az is távol áll az élő hittől. Jézus itt sem huny szemet 
az emberi tévedés előtt, de türelmes szeretetével lemetszi a tévhit vad
hajtásait a tanítványi lélekről, és maga vezeti élő hitre övéit.

39. v.: „Lássátok... tapintsátok” — a feltámadás-hitre való eljutás 
nem csupán a tanítványi „hit-tudat” átformálódása. Hit és tapasztalás 
nem feltételezi, de nem is zárja ki egymást. Érzéki tapasztalás nem vezet 
hitre. Hitre vezet azonban maga Jézus, Aki bizonyosság-keresésünk fel- 
használásával is önmagához vezet bennünket.

41. v.: Gyorsan váltva egymást előbb a félelem, most az öröm fog
lalná el a hit helyét a tanítványi lélekben. Jézus azonban nem rettegést 
és nem rajongást akar, hanem a hit félelmen és örömen túli bizonyossá
gát. A  feltámadott Jézussal is csak az emberi megismerés útjain talál
kozhatunk. Dicsősége abban van, hogy hozzáférhetővé teszi magát az 
ember, a bizonyságot kereső és mégis kételkedő számára. Ez oldja fel 
textusunknak Jn 20, 17-el való látszólagos ellentétét.

Az étkezési közösség itt is, mint annyi másszor az UT-ben barát
ságot és együvé tartozást fejez ki. Sült hal szabbat-napi ünnepi étel 
Jeruzsálemben is. Önmagában még nem indokolja, hogy a történet szín
helyét itt is, mint Jn.-nál a Genezáret partjára gondoljuk. A  lépesméz 
csak egyes szövegvariánsokban szerepel. Az ÚT próbakiadásában sem 
találjuk.
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44—45. v.: A  Krisztus-történet céljához érkezett. Részletezés nélkül 
összefoglalja és lezárja. Jézus elhangzott tanításait. Tanítása: élete. 
A  teljes OT beteljesedett és célhoz ért. A  Feltámadottal való személyes 
találkozásban nyeri el célját, értelmét, sőt iránya szerint végét is (telos-át, 
mint Pál írja) a teljes OT-i kinyilatkoztatás.

A TEXTUS M AI MONDANIVALÓJÁRÓL

Jézus él! E két szó így egymás mellett semmitmondó jelszó, babonás 
varázsige vagy sápadt, vértelen elv (él az igazság és szeretet eszméje) 
a mai ember számára. A  tanítványok számára e hír (amit textusunk 
bevezető szavai szerint most hallottak újra a sebbel-lobbal visszatért 
emmausi barátaiktól) személyes életüket megrázó és átformáló üzenet 
volt.

Nem szükséges, de nem is lehetséges magunkat holmi lelki akroba
tikával vissza-élni a tanítványok korába ahhoz, hogy húsvét üzenete 
evangélium legyen ma is, a mi számunkra is.

Útjukat, mely egykor kettőjüket a csalódott fásultság Emmausába 
vezette, sokan végigjárták .(vagy végigjártuk) azok, akik félreismerték 
Jézust (Lk 24, 21/a.). Csalódtak benne betegek, akiket egyszer meggyó
gyított és azt hitték, soha, semmi baj nem éri már őket, felkopott állá 
éhezők, akik egyszer jóllaktak Jézus mellett és azt hitték, hogy soha nem 
kell már többé dolgozni, hanem terülj-asztalkám az élet. Csalódtak benne 
az élet igazság-keresői, akik azt hitték, hogy Jézus valami patent-meg
oldást ad, amit a mindig változó élet bonyolult helyzeteiben a személyes 
döntés felelősségét és kockázatát elkerülve alkalmazni lehet. Végül már 
senki nem hitt benne igazán, azért kellett meghalnia.

Isten azonban hisz az emberben. Határtalan bizalmában nemcsak 
odaadta, hanem vissza is adta a világnak azt a Jézust, ákit kivetett éle
téből. És a feltámadott Jézussal visszaadta Isten az embernek önmagát: 
bizalmát és reménységét az életben.

Jézus él! Nem elvont tantétel ez, hanem annak boldog megvallása, 
hogy érdemes élni. Húsvét előtt a tanítványok nem egy életelvet vesz
tettek el, hanem maga az élet, a gyakorlati, mindennapi élet vált értel
metlenné számukra. Hiszen ha még Jézus is meghalt, mégpedig csúfos 
és szégyenteli halállal, akkor mindenképpen a halálé az utolsó szó, ha 
pedig így van, akkor vagy nem érdemes élni, vagy mindegy, hogy hogyan 
élünk.

A  Feltámadottal való találkozáskor elhangzott köszöntésben, az ősi 
keleti „békesség néktek”-ben 'önmagukat, saját, az életbe vetett remé
nyüket kapták vissza. Olyan békesség ez, amely kihat az élet minden 
relációjára, átformálja, áthatja azokat, és a tanítványt ez az alap-békes
ség mindenben a béke követésére vezeti.

A  feltámadott Jézus nem fantom. A körülményektől meg nem hatá
rozottan, de valóságosan él Jézus Krisztus az egyház életében. Az egyház- 
történet ezernyi példával bizonyítja,- hogy a legelzártabb történelmi hely
zetekben is be tudott jutni Jézus Krisztus a békességére szomjuhozók 
közé, és ahol ö  megjelent, ott kézzelfoghatóan és reálisan átalakította az 
életet. Számunkra elég itt a reformációra gondolni.

A  feltámadott Jézus Krisztus nemcsak a jövendőt adja áldás és ígé
retként kezünkbe, hanem a múltat is. A  múlt csak annak számára reve- 
láns, akinek van jövendője is. Ott, Jeruzsálemben ez abban lett nyilván
valóvá, hogy egy elfásult nép múltjának évszázados prófétai remény-



ségei teljesedtek be Jézus feltámadásában. (44—45. v.). K i célhoz ért, az 
látja csak: nem volt hiábavaló az út odáig. Mert az útnak csak a cél 
ad értelmet. A  törvény kemény követelése, a zsoltárok imádságos fohászai 
és a próféták sejtő reménysége által kicövekelt út Jézushoz, az élet tel
jességéhez vezetett.

Húsvét másodnapján ennek az igének fényébé kell állítanunk gyüle
kezeteink elfásult és megkeseredett szívű tagjait és azokat, akiknek egy- 
egy ünnep (főleg, ha kétnapos) mást sem jelent, mint menekülést min
dennapi feladataik elől.

Mi nem valami homályos és zavaros „élet-mítoszban” hiszünk. Nem 
az „önmagáért való” élet legyőzhetetlenségében bízunk. A  keresztyének 
nem vitalisták. Rokon, de távoli rokon húsvéti hitünk azzal a vitaliz- 
mussal, amelyet így ír le Ady: „Egyformán szent minden élet. Magverő, 
avagy rothadt, csírátlan semmi- Bűn az életet nem szeretni”, vagy ame
lyet ugyanő a „Hulla a búza-földben” című versében megszólaltat. Jézus 
Krisztusnak, a bűnt magára vállalónak és a bűnöshöz irgalmasnak a fel
támadása által hisznek az Örök életben az Ő követői.

A  feltámadás ereje, amely elmozdított egykor egy nehéz követ egy 
sziklasír szájáról, mozdítsa el életünkről a csüggedés, a kilátástalanság 
és bizalmatlanság nehéz súlyát. Jézus feltámadásáért bízunk az örök élet
ben és ezért szeretjük, becsüljük és óvjuk a múlandó életet is. A  feltáma
dás ereje áradjon be mindennapi életünkbe, és tanuljunk meg és tanít
sunk meg másokat is reménységgel élni.

Schreiner Vilmos

Lelkészi szolgálati napló

*  Ára: 11.— Forint

*  Kapható a  Sajtóosztályon

*  Budapest, Vili. Puskin u. 12.


