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Csendben Isten előtt

Az ötödik út
D. Káldy Zoltán püspök november 26-án előadást tartott az 
Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatóinak az „Otthon
óra” keretében. Előadásából az alábbi részleteket közöljük 
lelkészeink számára is.

Az a lelkésznemzedék, amely ma különböző pozíciókban a 
Magyarországi Evangélikus Egyház vezetését végzi, igen sok 
munka árán és harc közben találta meg azt az utat, amelyen  
egyházunk ma jár. M eggyőződésünk szerint nemcsak nekünk, 
de az utánunk jövő nem zedéknek is lényegében és nagy vona
laiban ugyanazt az utat kell majd járnia, am elyen mi ma já
runk. Ezzel összefüggésben nem  mindegy nekünk, hogy milyen  
lesz a jövendő egyházának lelkészt nem zedéke. Segítésképpen  
szeretnénk átadni az ifjú nem zedéknek mindazt, amit Isten ne
künk mutatott meg a mi korunkban. Egyetlen nem zedék sem  
végezheti jól a szolgálatát, ha nem  vizsgálja meg azt, hogy hon
nan is jö tt az az egyház, am elyben neki szolgálnia kell.

Előadásom általános címe: Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk élete. Nem általánosságban akarok azonban szólni 
egyházunk mindennapi életéről, hanem egészen konkrété arra 
szeretném  irányítani a figyelm et, hogy mik azok a döntések, el
határozások és elvi szempontok, am elyek bennünket ma szol
gálatunkban és az egyház munkájának irányításában vezetnek. 
Mindenesetre azt szeretném, ha ezeket az elvi döntéseket a 
teológus ifjúság is világosan látná és magáévá tudná tenni. El
vek nélkül ui. lelkészi szolgálatot senki nem végezhet. Valami 
módon a mostani teológus ifjúságnak is végig kell gondolnia 
magában azokat a problémákat, am elyeket a mi otthoni hely
zetünk és a világ helyzete az egyházzal összefüggésben ad. A  
mi történelmi helyzetünk ui. és az egész emberiség mai hely
zete az egyház számára is kérdéseket ad fe l és ezeket a kérdé
seket meg kell válaszolni. Ha nem akarunk egyszerűen szektás 
rajongók lenni, hanem „lutheránus teológusok”  akarunk ma-
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radni, akkor Isten törvénye és evangéliuma által megvilágoso
dott értelmünket felhasználva kell végig gondolnunk egyházunk 
szolgálatát és az előttünk álló teendőket. A z igazi teológiai 
munka ui. sohasem egyszerűen abban áll, hogy szentírási idé
zetekkel, vagy a hitvallásokból vett szakaszokkal „operálunk” , 
hanem addig maradunk teológusok, míg a Szentírás és hitval
lási irataink talaján állva új helyzetekben m erjük az Isten igéje 
által megvilágosított és fogva tartott értelm ünket használni és 
ennek nyomán teológiai döntéseket hozni.

Honnan jött ez a mostani magyarországi evangélikus eg y 
ház? Közvetlenül a második világháború előtti időből szeretnék  
kiindulni, mert a mai teológus ifjúságnak nincsenek közvetlen  
tapasztalatai az akkori politikai és társadalmi helyzetről, de az 
egyházi helyzetről sem. A  második világháború előtti időt úgy  
szoktuk emlegetni, hogy az bizonyos vonatkozásban a „keresz
tyén Magyarország”  korszaka volt. Ez többek között azt jelenti, 
hogy az állampolgárok közössége többé-kevésbé azonos volt a 
vallásos közösséggel, illetőleg a magyar állampolgárok túl
nyom órésze „beleszü letett”  valamelyik egyházba. A z is je l
lemző erre a korszakra, hogy a politikusok, az államférfiak és a 
miniszterelnökök gyakran „keresztyén  program” -mal léptek föl 
és nem egyszer hangsúlyozták, hogy a keresztyén  erkölcs alap
ján, vagy legalábbis annak tiszteletbentartásával akarják az 
országot kormányozni, a társadalmi problémákat megoldani. 
Egyik-másik államférfi tett is bizonyos kísérletet arra, hogy ezt 
meg is próbálja. Végeredm ényben azonban a „keresztyén ”  Ma
gyarország csak nevében volt keresztyén, mert kiáltó társadalmi 
ellentétek, borzalmas gazdasági elmaradottság, faji megkülön
böztetések és 3 millió koldus rejtőzött e szép név m ögött: „k e 
resztyén Magyarország” . Rengeteg anyagi és lelki nyomorúság 
volt ebben az országban. Ebbe a „keresztyén ”  Magyarországba 
belefértek  a gettók is, a háború teológiai igazolása is és a „k e 
resztes háború”  ideológiája az „Istentelen K elet” -tel szemben. 
Persze voltak olyan em berek is —  és ilyenek az egyházban is 
voltak — , akik mind ezt látták, szót em eltek ellene és igyekez
tek  segíteni a zsákutcába jutott magyarságon és a többé-kevésbé  
csődbe jutott keresztyénséget. K evesen  voltak azonban, akik az 
egyház tiszta hangját m erték mondani és ha kellett kiáltani a 
kormány és az egész társadalom felé. A zt a tételt, hogy az egy
háznak az elnyomottak m ellé kell állnia és meg kell kísérelnie, 
hogy változás álljon be a gazdasági és társadalmi életben, csak 
igen kevesen m erték kimondani.

Erre következett a második világháború borzalmas világ
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égése. A z előbb vázolt helyzet után kész csoda, hogy egyáltalá
ban van itt keresztyénség és egyház a magyar földön. Mivel 
a visszaélésekben, a „keresztes háború” -ban és sok-sok mulasz
tásban szinte az egész magyar keresztyénség benne volt, min
den emberi értelm et felülhaladó csoda, hogy Isten kihozta a 
mi egyházunkat is a pusztulásból, a romokból, sok agyonbom 
bázott templom téglái alól. A z Istennek ez egy olyan csodája 
volt, mint amikor Jézus Lázárt feltámasztotta. Vagy, amikor a 
próféta látomásában m egelevenedtek a megszáradt csontok. 
Egyáltalában nem  csodálkozhattunk volna, ha Isten úgy sújtotta 
volna a magyarországi keresztyénséget és benne az evangélikus- 
ságot is, hogy ott hagyja annak a világnak a romjai alatt, 
amellyel mindenestül összenőtt. E helyett Isten új szolgálati 
lehetőséget adott egyházunknak. Isten ítélő Isten volt, de bűn
bocsátó Isten is. „Háta m ögé vetette  bűneinket” , megtisztította, 
új szolgálatba állította és ebben az új szolgálatban elindította 
egyházunkat m erőben új körülm ények között.

Am ikor az új körülm ények között egyházunk elindult új 
szolgálatra, elvileg többféle úton indulhatott el. A z utak között 
választani kellett. A z új Magyarországon kezdett kialakulni 
egyre erőteljesebben a szocializmus irányvonala és egyre job 
ban kiépült a szocializmus társadalmi, politikai és gazdasági 
rendje. A zok előtt, akik hivatva voltak arra, hogy az ú j kö
rülm ények közé került egyház útját m egkeressék és megtalál
ják, nem voltak példák, am elyeket egyszerűen lemásolhattak 
volna; az egyháztörténelem  egyetlen  egy korszaka, vagy eg yet
len külföldi egyház példája sem lehetett iránymutató a magyar- 
országi evangélikus egyház útjára nézve. Nem lehetett mást 
tenni, mint Isten Szentleikének vezetése alatt, az Isten törvé
nyétől és evangéliumától megvilágosított értelm et használni a 
döntéseknél. Elvileg négyféle döntés volt lehetséges. És ennek 
m egfelelően négyféle út rajzolódhatott ki a Magyarországi 
Evangélikus Egyház előtt:

A z egyik út lehetett volna a hierokrácia útja. Ennek lé 
nyege az, hogy az egyház uralkodásra született. A z egyház
nak a világ fölött kell állnia és intenie, tanítania kell a világot 
minden vonatkozásban a helyes útra. Közelebbről, magyar- 
országi vonatkozásban ez azt jelentette volna, hogy a magyar- 
országi evangélikus egyház is beleül valami féle  magas székbe 
és az „isteni igazságok”  birtokában inti a körülötte kialakuló 
új világot és arra tanítja, hogy csak akkor alakulhat ki Ma
gyarországon egészséges politikai, gazdasági és társadalmi rend, 
ha az arra illetékesek mindezt a keresztyén etika szellem ében



munkálják. Egyébként ilyen értelem ben születtek mindig azok 
a pápai enciklikák, am elyek a világ gazdasági, politikai és társa
dalmi problémáival foglalkoztak. Ennek az útnak a fő  hibája 
azonban az, hogy az egyháznak nem  hivatása a világ fe lett való 
uralkodás, és nem pusztán az a feladata az egyháznak a világ 
felé, hogy „intse”  a világot. Még nagyobb hiba az, hogy e fe l
fogás szerint végeredm ényben „evangéliummal lehet kormá
nyozni a világot” . De akik ezen az úton szeretnék látni egyhá
zunkat, arról is elfeledkeznek, hogy a világ nemcsak az egyhá
zon kívül van, hanem benne van az egyházban is. Nincsen 
„tiszta egyház” , am ely éppen a tisztaság jogán uralkodhatna a 
„bűnös világ”  fölött.

A  másik út a konformizmus útja. Ez azt jelenti, hogy az 
egyház a mindenkor fennálló társadalmi rendhez —  amelyben  
benne él —  oly m értékben hasonul hozzá, hogy szinte azono
sul vele, átveszi annak célkitűzéseit, elveit és maga az egyház 
is ezeknek az elveknek m egfelelően igyekszik a maga munká
ját végezni. Ebben az esetben az egyház tulajdonképpen eg y 
szerűen kiszolgálója lesz a körülötte levő világnak. Ezt tette a 
„keresztyén  Magyarország”  idején az egyház Magyarországon, 
amikor is az egyház úgy összenőtt a polgári társadalommal és 
olyan m értékben lett „szekértolója”  ennek a polgári társadalom
nak, hogy végeredm ényben már alig lehetett az egyházat a 
polgári társadalomtól megkülönböztetni. Ez történt N ém et
országban is a fasizmus idején, amikor a „N ém et K eresztyé
nek”  (DC) végeredm ényben átvették a fasizmus vér és faj el
m életét és Isten igéjével igyekeztek  alátámasztani a fasizmus 
ideológiáját. Az új magyar világban Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk számára azért nem jelen tett különösebb veszélyt a 
konformizmus, m ert az állam illetékesei egyáltalában nem  kí
vánták meg, hogy az új magyar társadalmi, gazdasági és politikai 
rend építésénél az egyház az evangéliummal támassza alá azt 
az ideológiát, amelynek alapján az új magyar világ épül. De 
maga az egyház is tudatában volt annak, hogy hamis út lenne 
számára, ha keverné az evangéliumot azzal az ideológiával, 
amely az új magyar világ felépítésének alapja. Nem ideológiai 
keveredésre volt tehát szükség, hanem arra, hogy az egyház 
megtalálja a helyes szolgálat módját népünk felé.

A  harmadik út lehetett volna a magyarországi evangélikus 
egyház számára, hogy az új magyar világban „gettóba vo
nul” . A  gettóba vonulás mindig nagy kísértése az egyház
nak akkor, amikor körülötte naqy társadalmi, politikai és 
gazdasági változások vannak. Különösen, ha úgy ítéli meg a
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változásokat, hogy az számára nem „kedvező” . Ilyenkor „ön
védelemből” igyekszik a gettót keresni. így gondolkodik: „M i” 
egyház vagyunk és az „ott” a világ. Ami a bűnös világban tör
ténik, az nem érdekel bennünket. Nekünk az a feladatunk, hogy 
az emberek üdvösségét szolgáljuk és ne sokat törődjünk azok
kal a politikai, gazdasági és társadalmi változásokkal, amelyek 
körülöttünk végbemennek. Ilyen nagy változások idején jobb, ha 
„semlegesek” maradunk és elbarikádozzuk magunkat a körü
löttünk kialakuló új élettől. Ennek a gettós egyháznak sajátos
sága az, hogy egyetlen feladatát a világ félé abban látja, hogy 
azt kritizálja, gyakran rásütve a „démonikus” jelzőt. A gettós 
egyház az nem dialógust folytat a világgal, hanem mcnologizál. 
Általában a gettós útra szoktak indítást adni a hamis pietiz- 
mus különböző válfajai. Akik azonban ilyesféle felfogásban él
nek, azok mindig elfelejtik, hogy az egyház ugyan a „kihívot
tak” gyülekezete, de egyben a világba „kiküldöttek” gyüleke
zete is. Jézus a főpapi imádságában is nem azért könyörög, hogy 
Isten az övéit „vegye ki” a világból, hanem azért, hogy „tartsa 
meg a világban” . A gettós egyház lényegében már nem egyház, 
mert szolgálatát tagadja meg abban a világban, amelybe kül
detett.

A negyedik út lehetett volna az egyházunk számára az 
opponálásnak az útja. Ez azt jelenti, hogy az egyház élesen és 
egyértelműen szembe helyezkedett volna azzal az új gazdasági, 
társadalmi és politikai renddel, amely egyre jobban kiépült ha
zánkban. Egy ilyen opponáló egyház abban látja a feladatát, 
hogy lazítja a gazdasági, társadalmi és politikai helyzetet, hogy 
az minél nehezebben tudjon megszilárdulni, vagy egyáltalában 
ne tudjon kialakulni. Az opponáló ideológia szerint az egyház
nak, mint valami harcos prófétának, vagy „ordító oroszlánnak” 
körbe kell járnia a társadalmi, gazdasági és politikai életben és 
meg kell próbálni feltartóztatni azt a fejlődést, amely végbe 
megy. A hidegháború virágzó korszakában nemegyszer várták 
külföldről egyházunktól ezt a „szolgálatot” és értékelték nagyra 
nemegyszer egyházunkban azokat az embereket, akik valami 
ilyesfajta felfogásban éltek. Jézus azonban soha sem hívta az 
egyházat arra, hogy a társadalom lazítója legyen, vagy hogy 
segítsen megbontani a társadalmi rendet. Ellenben arra hívta, 
hogy a társadalomban is hirdesse Isten törvényét és evangéliu
mát segítő szándékkal, nem pedig bontó szándékkal.

Ez a négyféle lehetőség kínálkozott Magyarországi Evan
gélikus Egyházunk előtt, amikor elindult az új magyar világ
ban. Melyiket választottuk? Egyértelműen kell megmondanom,
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hogy e négy út közül egyiket sem választottuk. Kisebb-nagyobb  
csoportoknak lehetett az egyházban olyan kísértése, hogy a négy  
út közül egyiket, vagy másikat kell választani. De maga az eg y 
ház elvetette ezeket a lehetőségeket.

A. Magyarországi Evangélikus Egyház hivatott vezetői és 
azok munkatársain keresztül, egy más utat választott. Ezt az 
utat ötödik útnak is nevezhetném . Ez az ötödik út a diakónia 
útja. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországi Evengélikus Egyház 
Jézus Krisztus követésében az Ö példája nyomán, az Ö evan
géliumának erejével a szolgálat útját választotta, az új magyar 
világban. A  samaritánus pozícióját választotta, aki ott a jerikói 
országúton szeretettel segített annak az em bernek, aki segít
ségre szorult.

A  mi egész alapállásunk a diakónia. De m ivel akarunk 
szolgálni? Elsősorban az evangéliummal. Jézus Krisztus üdvö
zítő evangéliumával. Vagyis meghirdetjük minden embernek, 
hogy Jézus Krisztusban van bűnbocsánat, m ert Isten úgy sze
rette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát odaadta ezért a vilá
gért. Azután kiszolgáltatjuk a szentségeket, a keresztséget és az 
úrvacsorát, am elyen keresztül Krisztus jön népéhez és ezzel 
összefüggésben a konkrét szeretetszolgálatot is elvégezzük a 
betegek, az aggok, a rászorulók között. De mi túlléptünk a dia
kónia eddig elképzelt határain és világm éretekben gondolko
dunk és látunk, és azt mondjuk, hogy a diakónia körébe tarto
zik népünk jóléte em elésének a segítése, a népek egymás közti 
békéje, a faji egyenlőség, a küzdelem a háború ellen a békéért. 
A  diakőniai szolgálatot tehát mi ilyen  értelem ben végezzük és 
ezen az úton kell nekünk ma járnunk és szolgálnunk.

De az evangéliumot sem általában kell hirdetnünk, hanem 
az örök evangéliumot úgy kell beleprédikálnunk a ma élő 
em berek életébe és problémáiba, hogy választ adjunk nekik  
azokra a kérdésekre, am elyeket az élet vet fe l az embereknek. 
A  diakóniai szolgálatot is egyre több m elegséggel végezzük. Mi 
úgy gondoljuk, hogy Jézus ezt várja tőlünk, m ert ő is ezt tette. 
Szolgálni jött és legnagyobb szolgálata, hogy meghalt értünk 
és most is imádkozik értünk Isten jobbján. A z egyházat nem  
lehet azoúosítani Jézussal. Mégis áll az, amit a lábmosásnál 
mondott: ahogyan én cselekedtem , ti is akképpen cselekedjetek.

Persze, mindezt könnyebb elmondani, mint végigküzdeni. 
Benneteket is erre az útra hívunk, m ert nem  általában fogtok  
szolgálni, nem  általában a világnak valamely pontján, hanem 
itt Magyarországon, am elyet jellem ezni fog a szocializmus épü
lése, bárkik gondolták vagy gondolják is azt, hogy Magyar- 
országon az evangélikus egyház egy más történelmi helyzetben
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fo g  szolgálni. A  szocializmusban kell szolgálnotok és az új lel
késznem zedéknek a diakónia útján kell szolgálnia. Ezen az úton 
'ma is modern tanítás Luthernak a tanítása Isten kettős ország- 
lásáról. A  Szentlélek Istenre figyelés közben nekünk kell ki
munkálnunk, hogy mit kell cselekednünk. Érdemes elolvasnunk 
Cullmann, Barth és mások műveit, elővehettek nagyszerű egze- 
getikai ó- és újszövetségi m űveket, hasznos dolog elolvasni 
Stauffer vagy Raad teológiáját. Ezek adnak bizonyos látásokat 
és kell is ezeket alaposan tanulni, de hogy hogyan kell nekünk 
itt a szolgálatot betölteni, azt csak mi tudjuk meghatározni, erre 
ők nem  képesek. Az az új élet, -amit Jézus Krisztus ad, tehát 
az egyház élete, mindig egy történetileg meghatározott korban 
élő keresztyén közösségnek az élete. Kettőszáz évvel ezelőtt élő 
egyház, amely az akkori történelmi körülm ények között élt és 
kialakított magának egy életformát, nem állíthat bennünket az 
elé a döntés elé, hogy mi ugyanolyan életformában éljünk, mint 
akkor ők. Sohasem a kialakult egyházi élet normáján, hanem  
Jézuson kell tájékozódni. A zt sem lehet mondani, hogy ahogyan 
Niemöllerék csinálták Hitler idején, csináljuk mi is úgy. Az ö 
útjuk  nem lehet számunkra norma. Maga Jézus a norma és amit 
mond, nem pedig egy bizonyos időpontban és helyzetben ki
alakult életforma.

Nyugatról hazatérő egyik-másik testvérünk belelelkesedik  
abba, amit ott látott és itt azt szeretné csinálni. Egyik egyház 
sem tarthatja magát az egyetlen  normának, amihez m indegyik
nek igazodnia kellene. Nekünk a magunk útján kell járnunk, 
belehatolni az igébe és közben a Szentlélek által megvilágosí
tott józan eszünket is használva megfontolnunk, hogy mi a 
teendő. Régi elavult tételekben nem élhet az egyház. Mi fig ye
lünk arra, amit 400 évvel ezelőtt atyáink mondtak. De abban 
a tudatban, hogy ma mások a problémák és más döntések előtt 
állunk.

A  Nyugaton élő egyházak hosszú időn keresztül nem sokat 
fogadtak el ebből, sőt vádoltak bennünket, hogy nem  m egfe
lelően döntöttünk. De öröm azt látni, hogy a mi döntéseink ho
gyan érnek be más nyugati egyházak életében is részben tő
lünk függetlenül, ahová nem  jutottak el a mi döntéseink, de 
Isten Szentlelke elvezette őket. Mások viszont olvassák azokat 
és így azok tovább gyűrűztek.

Az a teológia, amit a magyar evangélikus egyház a profesz- 
szorokkal együtt képvisel, az Nyugaton és Keleten  egyre hite
lesebb lesz. Ezt a teológiát m űveljétek ti is szívvel-lélekkel, 
mert akkor járunk a Krisztus útján, ha a diakónia útján járunk: 
a segítésnek és szeretetnek az útján.
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T a n u l m á n y o k

D. Dr. Vető Lajos püspök egyházi elnöki 
jelentése az Egyetemes Tanácsülésen

1. Felszabadulásunk 20. évfordulójának küszöbén
Régi szokásnak kívánok eleget tenni, amikor Egyetemes Tanács

ülésünk megnyitása után általános tájékoztatót tartok. Tájékozta
tómban elsősorban egyházunkra vagyok tekintettel, mégis szükséges, 
hogy hazánk és népünk egészére, sőt a világhelyzetre is gondoljunk, 
s ilyen nagy összefüggésben tisztázzuk és lássuk egyházunk helyét, 
szolgálatát a maga egészében, s ebből az általános helyzetképből kö
vetkeztessük ki a részletfeladatokat.

Ha a legjelentősebb eseményre gondolunk, amely ma foglalkoz
tat bennünket, akkor ez nyilván felszabadulásunk huszadik évfor
dulója. Vagyunk az egyetemes felügyelő úrral együtt nyilván itt 
is olyanok, akik már sokkal előbb átéltük a második világháború 
végét, mint ahogyan az tényleg befejeződött. A húszéves évforduló 
visszaemlékezésre késztet bennünket. Lehetetlen vissza nem gon
dolnunk mindenekelőtt arra, hogy a korábbi bűnök milyen szörnyű 
következményekkel jártak. A mérhetetlen pusztulást, reménytelen' 
kétségbeesés siratta. Az volt az általános felfogás, hogy fővárosunk 
és hazánk újjáépítéséhez 50 év is kevés lesz. Ha tárgyilagosak va
gyunk, ma sem mondhatunk mást, mint hogy az eddigi 20 esztendő 
alatt sikerült a romokat eltakarítani s a jövendő fejlődés alapjait 
lerakni. A felrobbantott fővárosi Duna-hidak közül az utolsót újjá
építettük, szimbólumául annak, hogy a lefektetett alapokon az or
szág igazi újjáépítése folyik.

Hogy ötven év helyett húsz év alatt ennyit ért el szorgalmas és 
tervszerű munkával népünk, annak egyik legfőbb feltétele a béke 
volt. Most már elmondhatjuk, hogy húsz évet töltöttünk el a máso
dik világháború óta békében. Az évforduló kapcsán mindenekelőtt 
ezért kell hálásaknak lennünk.

2. Permanens háborús veszélyben
Az elmúlt húsz esztendő békéjét állandóan a háború veszélye 

fenyegette. A reális valóság látásához ennek a megállapítása elen
gedhetetlen. A kapitalista imperializmus lényegéhez tartozik a 
háború és a fegyverkezés. Emiatt a történelem színpadán egyik 
olyan esemény a másikat követte, amiből a második világháború 
előtti korszakban háború robbant volna ki. Ez a permanens hábo
rús veszély jellemzi az elmúlt húsz esztendőt, s ez a háborús veszély 
az emberi tudomány és technika hallatlan fellendülése következté
ben minden korábbi háborúnál nagyobb pusztulással fenyegette
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az emberiséget. Ehhez járult, hogy világszerte voltak háborús gó
cok, fegyveres összecsapások, amelyek* az egész emberiséget újabb 
világháború borzalmaival fenyegették. Ami ezekben a napokban is 
Afrikában és Délkelet-Ázsióban történik, az korábban nagyon al
kalmas lett volna világháború kirobbantására. A letűnő kapitaliz
mus és az egyre erősödő szocialista világrendszer között önmagá
ban is világméretű a feszültség. Emellett ott van a még félig-meddig 
gyarmati sorban sínylődő, alighogy felszabadult népek és a gyar
matosító hatalmak között a küzdelem, mely igen gyakran fegyve
res felkelésekkel és fegyveres beavatkozásokkal jár. Európában az 
olyan megoldatlan kérdés, mint a német probléma, s ennek kapcsán 
a nyugatnémet militarista revansizmus éledése és nukleáris fegy
verek birtokába juttatása jelent állandó és akut veszedelmet a bé
kére. Amikor hálát adunk az elmúlt húsz esztendő békéjéért, ezt a 
hálánkat fokozza és elmélyíti annak tudata, hogy az eddig élvezett 
béke nem magától értetődő, hogy amíg mi békében munkálkodhat
tunk és építhettük hazánkat, egyházunkat, ugyanakkor az emberi
ség s benne magyar népünk is permanens háborús veszélyben élt.

3. Békénk a békeerők céltudatos és hősies küzdelmének a gyümölcse
Amikor a húsz éve élvezett békére gondolunk, hálával kell em

lékeznünk arra a heroikus küzdelemre, amelynek népünk és az em
beriség a békét köszönheti. Egyfelől a szocializmust építő népek és 
kormányaik békeakarata, másfelől a békevilágmozgalom felbecsülhe
tetlen érdeme a húsz éve élvezett béke. Ez a húsz év nagyon jó volt 
arra, hogy tudatosítsa a népekben a világbéke iránti felelősséget s 
azt is, hogy a békét meg lehet védeni. A felszabadulás előtt még 
kevéssé voltak tisztában sokan nálunk is azzal, hogy a háborúk ho
gyan keletkeznek és hogy azoknak megakadályozása céljából min
den békeszerető embernek a siker reményében síkra kell szállnia. 
Jellemző az emberiség békeakaratának hallatlan erejére napjaink
ban az, ami Kongóban történik. Ravasz fondorlattal a gyarmatosító 
hatalmak fegyveresen avatkoztak be a kongói nép belügyeibe, abba, 
hogy miként rendezze felszabadult országa életét. A Szovjetunióval 
az élen a világ békeszerető közvéleményének erőteljes kiállása kö
vetkeztében ezek az erők jobbnak látták, ha visszahúzódnak s csa
pataikat onnan kivonják. A békemozgalom sok hasonló esetben 
nagyszerűen megmutatta magas erkölcsi rendeltetését az elmúlt húsz 
esztendőben és jól vizsgázott. Lehetetlen, hogy hálát ne adjunk Is
tennek azért, hogy ez a mozgalom van, s hogy ez ennyire tudatosult 
és megerősödött, s hogy abban mi magunk is munkálkodhattunk és 
munkálkodatunk.

4. Az egyház és a béke védelme
Az egyház mibenlététől és lényegétől nem idegen a háború és  

a béke kérdése. Nemcsak azért, mert az egyház szolgálatát s külső 
látható berendezéseit, épületeit is veszélyezteti a háború. Hanem
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azért is, mert a háború és a béke kérdése elsőrendűen erkölcsi kér
dés. A Szentírásból, de egyházunk egész teológiai alapjából világo
san .következik az a megállapítás, hogy a háború bűn, sőt a bűn 
legmagasabb kulminációja. Ezt korábban is tanultuk és tanítottuk, 
de nem vontuk le e tan konzekvenciáit. Korábban mindössze azt 
hallottuk, hogy ha már ez a nagy bűn rászakad az emberiségre, mi
tévő legyen az egyház a háború áldozatait illetően. Még jó, hogyha 
nem abban látta az egyház a feladatát, hogy a szembenálló háborús 
felek fegyvereit megáldja. Ma már egyházunk népe egészen más
képpen néz a háború és béke kérdésére, annak eredetét s ellensze
rét illetően is. Az egyház ráébredt felelősségére a háború és béke 
kérdésében. Tudatosította önmaga és hívei előtt, hogy Isten népe 
békeszolgálatra van hivatva. Magyarországi evangélikus egyházunk 
a testvéri református egyházzal együtta mögöttünk levő 20 év bé
kéiéért igen jelentős munkát végzett. Üj utakra léptünk. Tanultunk 
a Béke-világtanács vezette mozgalomtól. Majd a különböző egyhá
zakban és országokban a békéért kiálló egyházi tényezőkkel együtt 
létrehoztuk a keresztyén békevilágmozgálmát, szép, de erőtlen tör
téneti hagyományok után a maga nemében a legjelentősebb és legát
fogóbb keresztyén békeszolgálatot. Az 1964. esztendő számunkra 
azért is nevezetes, mert ennek az esztendőnek a nyarán már a má
sodik világgyűlést tarthatta a keresztyén egyházi békemozgalom 
Prágában, és hogy ez a mozgalom egyre nagyobb körben, szinte 
mind az öt világrészben sikerrel ébresztgeti az egyházak és a hívek 
felelősségét. A magyar országgyűlés legutolsó ülésszakán is ismétel
ten szóba kerjilt a Keresztyén Békevilágkonferencia munkája, s a 
külügyminiszter expozéja mint jelentős politikai eseményt említette 
azt, hogy a magyar protestáns egyházak püspökei november 2-án 
személyesen adták át a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnö
kének a II. Keresztyén Béke-Világnagygyűlésnek a kormányokhoz és 
országgyűlésekhez intézett felhívását.

A II. Keresztyén Béke-világgyűlés az egyházakhoz és a keresz
tyénekhez is üzenetet intézett. Ebből a következőket idézzük ezen 
á helyen:

„Felszólítunk minden olyan törekvés támogatására —  bár
m ely oldalról jönnének is ezek  — , am elyek alkalmasak az atom
veszély  elhárítására, s az általános, teljes és ellenőrzött leszere
lésre tett javaslatok megvalósítására.

Szálljanak síkra velünk együtt azért,
hogy a 18 hatalmi leszerelési konferencia hamarosan pozi

tív eredm ényekre jusson,
hogy érvényesítsék az erőszak alkalmazásáról lemondás el

vét a vitás határkérdések megoldásánál,
hogy kössenek megnemtámadási szerződéseket, létesítsenek
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atommentes övezeteket és szüntessék meg a föld alatti atom
feg yver  kísérleteket is, v

hogy tiltsák meg az atom fegyverek közvetlen vagy köz
vete tt továbbadását más államoknak,

hogy szüntessék meg az idegen területeken levő katonai tá
maszpontokat és vonják vissza külföldi országokból a megszálló 
csapatokat,

hogy szűnjék meg a más országok belügyeibe való beavat
kozás, vagy kívülről jövő  felforgatás,

hogy tárgyalják meg és fogadják el a nukleáris feg yver -  
készletek befagyasztására vonatkozó terveket,

hogy minden idegen hatalomtól függő nép szabadságot és 
teljes függetlenséget nyerjen.

A  többoldalú atomhaderő kialakítására vonatkozó javas
latok m élységes aggodalmakat váltanak ki s egyenesen  az atom
m entes övezetek  létesítésére vonatkozó tervek alternatíváinak 
látszanak. . .

A  különböző társadalmi rendszerű, valamint a különböző 
katonai és gazdasági potenciállal rendelkező államok közötti bé
kés együttélés elve az az út, amelyik az emberiség jövője  felé  
vezet. A  békés együttélés jelenti a hidegháború végét. Hatá
rozottan a koegzisztencia útját járjuk, de ezenfelül minden 
em berért való proegzisztenciára hivatottnak tudjuk magunkat. 
Élcsapat kívánunk lenni ezen az úton és felhívunk minden jó - 
akaratú embert, hogy tartson velünk!”

Egyházunk legmagasabb rendű szerve, az egyetemes presbité
rium, bizonyára örömmel fogadja ezt az üzenetet s mindenben a 
magáévá teszi, egész magyarországi evangélikus egyházunk, s ennek 
minden gyülekezete nevében.

Istennek adunk hálát az egyházaknak és a keresztyéneknek 
egyre erősödő békeszolgálatáért.

Örvendetes, hogy ma már az egyházi világszervezetek, minde
nekelőtt az Egyházak Világtanácsa s a vele kapcsolatban levő fele
kezeti világszervezetek, köztük a Lutheránus Világszövetség is, fel
ismerték felelősségüket a békéért. Ezt előbb is megtehették volna, 
mégis örvendetes, hogy miután a pápák is állást foglaltak a béke 
ügye mellett, felháborodtak ők is. Ma már elmondhatjuk, hogy az 
ökumenikus mozgalom és a békeszolgálat szoros kapcsolatban, pár
huzamosan folyik.
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5. A keresztyén egység értelme és célja
Az elmúlt esztendő során is tovább folyt világszerte a keresz

tyén egység megvalósulására irányuló tevékenység. Sok szó esett a 
vatikáni zsinatról ebben az összefüggésben is. A protestáns és or
todox egyházakat tömörítő Egyházak Világtanácsa is folytatta ide- 
irányuló tevékenységét. A túlfűtött és rajongó reménységek kezdeti 
stádiumán úgy látszik túljutottunk. A  jelszavak s az egymással 
való beszélgetés sürgetése után kijózanodás következett be. Hirte
len újra feltornyosultak azok a már régóta közismert választófalak 
és akadályok, amelyek minden idevonatkozó fáradozást egy bizo
nyos határon túl lehetetlenítenek. Kiderült, hogy voltaképpen mind
egyik egyház nyerni akar az ökumenikus, egységet sürgető jelsza
vak hangoztatásából. Hogy a római katolikus egyház régi álláspontja 
lényegileg nem változott, azt ma már minden magyar protestáns 
ember jól tudja: a Vatikán úgy képzeli el ma is a keresztyén egy
séget, hogy valójában minden nem római katolikus fogadja el a 
pápaságot és mindazt, ami ezzel jár. Valljuk be őszintén, a protes
táns egyházak s egyáltalán a nem római katolikus egyházak külön- 
külön szintén sokkal öntudatosabbak, semhogy megtagadnák és 
föladnák önmagukat. Ez vonatkozik a lutheri keresztyénségre is, Üe 
a reformátusakra, ortodoxokra, baptistákra és a methodistákra is 
világviszonylatban és idehaza egyaránt. Csak olyan kisebb egyhá
zak, mint a missziói területeken a különféle anyaországból származó, 
de azonos hitvallású egyházak, vagy Amerikában a sokféle hasonló, 
de nyelvi okokból külön szervezett egyházielekezet között jöttek 
létre, vagy vannak folyamatban egyesülések. Az Egyházak Világ
tanácsa Hit- és Egyházalkotmány Bizottsága ezidei dániai gyűlésén, 
amelynek a voltaképpeni feladata éppen az egyházak egységének a 
problémáit tisztázni, érezhető volt, hogy lutheránus teológusok dog
matikai okokból nem látták szükségesnek az egység forszírozását, 
s inkább csak olyan tényezők, akiknek a politikai célkitűzései jól 
ismertek, szorgalmazták az egyház külső egységének megvalósítását. 
Az egyház lényegi egysége, az egyház egységének a hite minden
esetre rendkívüli mértékben megerősödött az elmúlt egy-kót év 
alatt. De egyre erősödik az a genuin felfogás is, hogy az egyházak 
külső szervezeti egységénél sokkal lényegesebb az emberiség közös 
nagy feladatainak, az emberiség békéjének és haladásának a bizto
sítása érdekében együtt fáradozni. Ez az együttes munkálkodás 
hozza közelebb igazán a különböző felekezetű keresztyéneket s 
egyengeti aZ egyház egységének útját. Minden erőnkkel együtt szol
gálni a béke és a haladás ügyét: ez az az egyetlen reális közös ne
vező, mely a látható világban megadatott a hitünk szerint egy 
anyaszentegyháznak a testvéri együttmunkálkodáshoz. Hogy ma
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már egyházunkban ezt a kérdést lelkészek és presbiterek, gyüle
kezetek és hívek tisztán látják, szintén hálára indító valóság. Azo
kat, akik még ma se látják tisztán a helyzetet, s különösen vegyes
házasságok esetén hajlandók lennének az egyházunk iránti hűség 
követelményeivel megalkudni, lelkipásztori szeretettel tájékoztassuk 
és vezessük jót útra.

6. Egyházi békeszolgálatunk és a teológia

Egyházunknak a világhoz, az emberiséghez, a népünkhöz való 
viszonyát a békeszolgálat határozza meg (Csel. 10,36, Ef. 6,15, I. 
Kor. 14,33, I. Péter 3,11, Zsid. 12,11). Teológiai szempontból egy
házunknak a világhoz való viszonyát sikerült egyre jobban tisz
tázni. Voltak ugyan olyanok, akik nyugati példán felbuzdulva szó- 
vátették, hogy a keresztyéneknek a békét és az igazságot kell szol
gálniuk. Tudjuk azonban, hogy az igazság éppen az, amiről leg
különbözőbbek a felfogások, s amin a legkönnyebb összekülönbözni. 
Még az egyházakat is az igazságról alkotott különböző felfogásuk 
állítja szembe egymással. Más a katolikus egyház igazsága és más 
az az igazság, amelyre a protestáns ember törekszik. Más a kapi
talista igazság pl. a gyarmati népekkel szemben, és más a szocialista 
ember igazsága, mint a kapitalistáké. A keresztyén ember nem 
keveri össze a béke és az igazság fogalmát, legfőbb feladatának a 
békeszolgálatát tudja s minden adottságával törekszik a békességre 
Krisztus Urunk nyomdokain haladva. Teológiai Akadémiánk, Lel
készt Munkaközösségeink, teológiai konferenciánk ilyen eredmény
nyel foglalkoztak a békeszolgálat problémáival, szintúgy a gyüle
kezeti igehirdetések és a lelkipásztori látogatások és beszélgetések. 
Egyházi sajtónk is erre a szolgálatra koncentrálja erőinket.

7. A külföldi egyházakkal való kapcsolataink
A külföldi egyházakkal s egyáltalán a külfölddel való kapcso

latunkat is a békeszolgálat jegyében ápoPuk. Igyekeztünk a test
véri kapcsolatokat minden lehetséges vonalon felvenni és ápolni. Ez 
nem volt könnyű feladat, tekintettel arra, hogy pl. a Lutheránus Vi
lágszövetséget igen erős konzervatív politikai beállítottság jellemzi, 
s az Egyházak Világtanácsa is erőteljes nyugati politikai érdekeket 
látszik szolgálni. Amit a külföldi kapcsolataink negatívumairól D. 
Káldy Zoltán püspök-kollégám a déli egyházkerületi tanács leg
utóbbi ülésén elmondott, azt az én tapasztalataim csak alátámasz
tani tudják. Minket elsősorban az észak-európai nagy evangélikus 
egyházakkal és a német evangélikus egyházakkal való kapcsolat ér
dekel elsősorban. Kapcsolataink ezekkel az egyházakkal éppen a 
múlt és a most záruló esztendőben örvendetesen megjavultak. Ebben
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a döntő szerepet kétségtelenül az általános világpolitikai helyzet, 
közelebbről a Magyar Népköztársaság külpolitikai tekintélyének 
megerősödése játszotta. Nem lényegtelen az a külpolitikai szolgá
lat sem, amelyet egyházunk igen súlyos körülmények között a fel
szabadulás óta, közelebbről az egyezmény megkötése óta (1948) foly
tatott. Ennek a gyümölcsei most értek be. Elsősorban gondolunk 
arra a fordulatra, mely a finnországi, a dániai-és a német egyházak 
közül a ihüringiai evang. egyházakhoz való viszonyunkban követ
kezett be. Örvendetes a szomszéd osztrák evangélikus egyházzal 
való viszonyunk javulása is. Kölcsönös látogatások segítették elő 
és építették ki a jó viszonyt egyházunk és e tekintélyes külföldi 
evangélikus egyházak között. Egyházunk önálló külföldi kapcsola
tain túl intenzív munkát végzünk és vállalunk ökumenikus keretek 
között is. Ez egyrészt a magyarországi protestáns egyházak öku
menikus tanácsán belül, másrészt és főleg a magyarországi testvér 
református egyházzal együtt történik. Egyházi külügyi szolgálatunk 
jellemzéséül hadd említsem meg, hogy ez már hovatovább az egész 
földkerekségre kiterjed, hiszen pl. Káldy Zoltán püspök egy hónap 
múlva Afrikában vesz részt egy igen jelentős ökumenikus egyházi’ 
gyűlésen s akkor elmondhatja, hogy Ausztráliát kivéve minden vi
lágrészen végzett egyházi szolgálatot. Itt említem meg, hogy a püs
pökökkel együtt elsősorban teológiai akadémiánk professzorai vé
geztek különösen erőteljes szolgálatot külföldi vonatkozásban is. El
mondhatjuk, hogy ilyen valóban ökumenikus méretekben a ma
gyarországi protestáns egyházak, illetve evangélikus egyházunk, 
soha nem éltek és nem dolgoztak. És ez ismét Isten iránti hálaadásra 
indító fény. "

8. Gyülekezeteink élete
Természetesen nemcsak a külföldi kapcsolatokra fordítunk nagy 

gondot, hanem ha lehet még fontosabbnak tartjuk gyülekezetein
ket, a gyülekezeti élet zavartalan biztosítását, lelkészeink hathatós 
szolgálatát. Külföldi és békeszolgálatunk bázisát egészséges itthoni 
egyházi életünk alkotja. Egyházi szolgálatunk kereteit elsősorban 
templomaink, paróchiáink, gyülekezeti házaink képezik. Az idén 
végre sikerült gondosan összeállított új‘ statisztikai ívek alapján 
megállapítani országos egyházunk egyházi épületeinek pontos szá
mát.-Az északi kerületben összesen 722 templom, lelkészlak, isten- 
tiszteleti hely s egyéb épület van, a déli kerület 503, az egyetemes 
egyház birtokában, illetve kezelésében 19, összesen: 1244 épület.

Az egyházi épületek karbantartását elsősorban maguk az illető 
gyülekezetek dicséretre méltó módon végzik. A háborús károk úgy
szólván teljesen eltűntek. Különösen a jubileumi alkalmat ünnepük 
az egyes gyülekezetek azzal, hogy templomukat tataroztatják, reno- 
váltatják. A lelkészlakások modernizálása érdekében is nagy fel
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buzdulás észlelhető. A gyülekezetek áldozatkészsége egyenesen 
megiható. A külföldi testvéregyházak segítsége, amiért külön igen 
hálásak vagyunk, lényegesen kisebb a gyülekezetek részéről össze
gyűjtött adományoknál. Egyházi épületeinken kívül komoly ingat
lanokkal rendelkeznek kertek és háztáji földek formájában is egy
házközségeink. Az államsegély, és a kisebb jövedelmű lelkészek fize
tését az életszínvonalon tartó központi alapi juttatások, gyülekezeti 
lelkészeink számára biztosítják a gyülekezettől élvezett hiványszerű 
jövedelemmel együtt a mindennapi kenyeret.

Átlagban magyarországi evangélikus egyházunk minden ezer 
hívére egy lelkész szolgálata jut. A gyülekezeti lelkészi állások mind 
be vannak töltve, kivéve azokat a rövid átmeneteket, amikor a lel
kész elhalálozása, vagy nyugdíjazása után az állás betöltéséig elke
rülhetetlenek. Az utánpótlás biztosítottnak tekinthető, mert évről 
évre jelentkeznek kellő számban olyan fiatalok, akik élethivatásul 
a lelkészi szolgálatot választják.

Gyülekezeteinkben a belső élet az elmúlt esztendőben is a szo
kásos módon folyt. Nemcsak a templomi istentiszteletek tartattak 
meg az egyes ünnepnapokon és hétköznapokon is, hanem rendkívül 
fárasztó és intenzív szórványmunkát bonyolítottak le vasárnapról 
vasárnapra gyülekezeti lelkészeink és az irányításuk alatt működő 
segédlelkészek. Átlagosan egy-egy lelkész vasárnaponként 3—4 he
lyen végez istentiszteletet. A bibliaórák, gyermekistentiszteletek, 
hitoktatás, konfirmáció, keresztelések, esketések, temetések, lelki
pásztori látogatások, úrvacsora a legfontosabb megnyilatkozásai a 
gyülekezeti lelki életnek. A hívek többsége igénybe veszi a lelkész 
szolgálatát különleges alkalmakkor is. Ha a szekularizáció hatásáról 
beszélnek is a lelkészi jelentések, kétségtelen az, hogy az egyház
hűség, s a templomlátogatás arányszáma lényegesen jobb a mi egy
házunkban, mint a legtöbb nyugat-európai evangélikus egyházban. 
A statisztikai jelentésekből kitűnik, hogy örvendetesen nő az olyan 
gyülekezetek száma, amelyekben az ökumenikus imahetet meg
tartják.

A gyülekezetek ellátása bibliával, konfirmációi kátéval, éne
keskönyvvel, hittankönyvekkel, bibliai olvasó vezérfonallal, heti
lappal s egyéb olvasmányokkal folyamatosan történik. A lelkésze
ket is ellátjuk szakirodalommal, az új egyházi esztendőre többszáz
oldalas nagyon szép kiállítású prédikációs kötetet bocsátottunk a 
lelkészek rendelkezésére. Tőlünk tellően támogatjuk a nagy szór
ványokkal rendelkező lelkészeket abban is, hogy legalább motor- 
kerékpárral rendelkezzenek. A nagyobb lelkészi állások betöltésé
nél pedig előnybe részesítjük azokat, akik szórványgyülekezetekben 
szolgálnak.

A gyülekezetek anyagi helyzete rendezett. Ugyanez vonatkozik 
egyházunk minden intézményére, diakóniánkra, sajtóosztályunkra, 
nyugdíjosztályunkra, egyházmegyéinkre, egyházkerületeinkre, egy
házunk egészére.
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Ez a legfőbb jele és bizonyítéka annak, hogy a Magyar Nép
köztársaság biztosítja egyházunk számára a lelkiismereti és vallás- 
szabadságot és hogy egyházunk él is az egyezmény adta lehetősé
gekkel.

9. Egyetemes intézményeinkről
Az eddigiekben már elkerülhetetlen volt, hogy egyetemes intéz

ményeinket legalább futólagosán érintsük. Ezekről külön-külön 
hallunk jelentéseket. Három problémát hadd emeljek ki azonban 
ezen a helyen.

Központi könyvtárunk nemcsak egyházi, hanem nemzeti szem
pontból is óriási értéket jelent. Egyetemes könyvtárunk és teológiai 
akadémiánk könyvtárának a rendezése tovább folyik. Remélhetőleg 
hamarosan elérjük azt a legfontosabb célt, hogy könyvtárunk min
den értéke nyilván lesz tartva és hozzáférhető legyen.

Nyugdíjosztályunk egyre fokozódó terheket kénytelen hordozni. 
Ez onnan van, hogy 1954. január 1-e óta egyházunknak kell a nyug
díjba vonuló lelkészek nyugdíjáról gondoskodni. Ebben az eszten- 
tendőben még kötelezettségeinek a nyugdíj osztály eleget tudott 
tenni, s reméljük, hogy ez az 1965. esztendőben is így lesz, ha a 
gyülekezetek és a lelkészek fizetési kötelezettségeiknek maximálisan 
eleget tesznek.

Üdülőink közül csak a balatonszárszóit mondhatjuk kielégítő 
állapotban levőnek. A gyenesdiási üdülő, mely részben nyugdíjas 
lelkészek otthona, de különösen a két mátrai üdülő radikális segít
séget igényel. Mátrai üdülőink jelentik a legnagyobb problémát, mi
vel azokra költeni már szinte nem érdemes, annyira rossz állapot
ban vannak. Csak egy új, korszerű mátrai üdülő építése oldaná meg 
ezt a problémát, s mentené meg egyházunkat a céltalan és hiábavaló 
ezirányú kiadásoktól. Megvan azonban a reményünk arra, hogy az 
új esztendőben üdülőink korszerűsítése tekintetében már igen ko
moly lépéseket tehetünk.

10. A zsinat előkészítése
A törvényesség biztosítását elsőrendű kötelességünknek és fel

adatunknak tartjuk. Meglevő törvényeinkkel igyekezetünk a gyü
lekezetek békés életét és szolgálatát lehetővé tenni, személyi válto
zásoknál is. Az 1953. évi V. tc-ünk eleve lehetetlenné teszi a gyü
lekezeti lelkészt állások betöltésiénél a megelőző időkből jól ismert 
választási botrányokat, s ezekkel kapcsolatban a gyülekezetek meg- 
hasonlását. Akadnak ugyan most is olyan törvényeinket nem ismerő 
egyének, akik továbbra is „viharos”  választásokat szeretnének gyü
lekezeteinkben látni. Ezeket figyelmeztessük helytelen magatartá
sukra, s arra, hogy mind a püspököket, mind az espereseket, de a 
gyülekezeteket is kötelezi egyházunk rendje az 1953. évi V. te. ide
vonatkozó paragrafusainak a betartására, tehát arra, hogy a gyü
lekezeti presbitérium és a közgyűlés egy jelölt mellett foglaljon ál
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lást, s amennyiben ez valamilyen oknál fogva lehetetlen, a püspök 
éljen lelkészküldési jogával.

Zsinatelőkészítő bizottságunk —  örömmel jelentem — erőteljes 
munkát végez s az a célja, hogy új törvénykönyvet dolgozzon ki, 
illetve annak a tervét készítse el, s terjessze be az összehívandó 
zsinat elé.

11. Harmonikus együttműködés
Amiképpen igyekszünk gyülekezeteink békés életét 

biztosítani, úgy azt is kötelességünknek tartjuk, hogy a 
lelkészek egymás között azután espereseink, teológiai ta
náraink, a központi hivatalok s valamennyi presbitérium har
monikusan működjön együtt. Örömmel jelenthetem, hogy mind a 
Lelkészi Munkaközösségek szolgálata, mind az országos esperesi ér
tekezletek, a teológiai konferenciák, a testvéri együttmunkálkodás 
jegyében folytak le. Külön is szeretném kiemelni a két egyházkerü
let. illetve püspöki hivatal testvéri együttműködését egymás között 
és az egyetemes irodával, és intézményekkel. A két egyházkerület 
testvéri együttműködését jelzi, hogy a segélyek elosztásánál, kül
földi vendégeink programjának az összeállításánál, a rádiós szol
gálatra való felkéréseknél mindig tekintettel vagyunk mindkét ke
rületre. A testvéri együttműködés érvényesül abban is, hogy kész
ségesen segítjük ki egymást segédlelkészekkel, s hogy megüresedett 
lelkészi állások betöltésénél elsősorban a közegyházi érdekekre va
gyunk tekintettel és nem a kerületi határokra.

Ezalatt a címszó alatt jelentem azt is, hogy a református egy
házzal, de a magyarországi ökumenikus tanácsban egyesült többi 
egyházzal is viszonyunk közös egyházi és nemzeti feladataink tel
jesítésében a legmesszebbmenően testvéries.

12. Államunkhoz való viszonyunk
Az egyház és állam egymáshoz való viszonyát hovatovább nem 

úgy nézzük, mint két egymás mellett levő, két külön központú kör
nek a viszonyulását. Ez a hasonlat mértanilag talán nem egészen ki
fogástalan, de ezzel is érzékeltethetjük a valóságos helyzetet, amikor 
megállapítjuk, hogy mi mint evangélikusok államunk hűséges és 
teljesjogú polgárainak tartjuk magunkat, és semmiképpen se va
gyunk hajlandók a kettőt egymással szembeállítani. A szocializmust 
építő Magyar Népköztársaságunk a mi államunk is, mi is dolgo
zunk, munkálkodunk benne, érte és egyházi szolgálatunkban is 
igyekszünk elősegíteni jobb és szebb jövendőjének megvalósítását. 
Hazánk, népünk békéje és békés munkája, boldogsága és előrehala
dása szolgálatunk és imádságunk legmagasabbrendű evilági rendel
tetése.

Egyházunknak államunkhoz való viszonya zavartalanul jó. 
Örömmel jelenthetem, hogy lelkészeink túlnyomó többsége álla
munkhoz lojális, s mi azon leszünk, hogy őket a jövőben ebben is
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mindenképpen erősítsük és támogassuk. Ugyanakkor nem vesszük 
le tekintetünket arról az egyre szűkülő csoportról, mely egyhá
zunkban még mindig visszahúzó erőt jelent, s akadályozni igyekszik 
egyházunk és államunk jó viszonyát, valamint egyházunk jó szol- 
gálalát. Egyházunk lelkészei a különféle társadalmi mozgalmakban 
szívesen vállalnak és lelkesen végeznek szolgálatot a Népfrontban, 
a békebizottságokban, tanácsokban, sőt még az országgyűlésben is.

Az Állami Egyházügyi Hivatallal való kapcsolatunk szívélyes. 
Az államsegélyt, a rendkívüli államsegéllyel együtt, pontosan meg
kapja egyházunk, illetve megkapják lelkészeink. Sajtónk, külföldi 
kapcsolataink ápolása, külföldi segélyek elfogadása tekintetében 
hálára indító segítséget kapunk államunktól. Ezért megragadom az 
alkalmat, hogy ÁEH-nak köszönetünket itt is kifejezésre juttassam.

13. Hittel és ésszel
Azokon a teológiai megbeszéléseken, amelyeket szolgálatunk 

tisztázása céljából rendeztünk és folytattunk le, szintúgy a Lelkészi 
Munkaközösségekben és egyházi sajtónkban általánosan elfogadottá 
lett már az az ősi lutheri tétel, hogy mi nem keverjük össze egy
mással a világra és a hitre vonatkozó dolgokat. Ma már mindenki 
rendbenlevőnek tartja, hogy mi világi kérdésekben, tehát politikai 
kérdésekben is, az Isten igéjétől, illetve a hitünktől megvilágított 
eszünkkel, tudásunkkal foglalunk állást. Hitünk az, amelyik elfo
gadja, amellyel elsajátítjuk az igében közölt kinyilatkoztatást. Amit 
jelentésem nagy részében elmondottam szolgálatunkról, az ilyen 
lutheri alapon nyugszik. Szolgálatunk végső erőforrása azonban 
Isten igéjéből táplálkozó keresztyén hitünk. Jelentésem végén hadd 
utaljak a reformációnak erre a nagy vívmányára. Szolgálatunkat 
azért tudjuk vállalni és végezni, mert hitünk Isten igéjéből nyer 
erőt. világosságot, békét, bűnbocsánatot, gyógyulást és reménységet 
az üdvösségre. Szolgálatunknak és keresztyén életünknek erre az 
egyetlen forrására rámutatni mindig kötelességünknek tartjuk. 
Nem kereshetünk az olyan fán gyümölcsöt, amelynek a gyökere 
nincs az anyaföldben. Nem arathatunk ott, ahol nem plántálunk és 
nem öntözünk. Evangéliumi egyházunknak ez a bibliai igazsága 
lebeg szemünk előtt akkor is, amikor ennek a világnak a dolgaival 
foglalkozunk, benne szolgálunk, vagy amikor például a római kato
licizmushoz való viszonylatában hűségesek vagyunk egyházunkhoz 
s annak szolgálatához.

14. Bizalommal a jövő felé

Keresztyén hitünk forrása, a Szentírásban foglalt isteni kinyi
latkoztatás ígéri, hogy minden kívánságunk teljesül, ha Isten is úgy 
akarja. Megismétlem: minden kívánságunk teljesül, ha és amennyi
ben Isten akarja.
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De mit akar Isten? Mi tetszik Istennek?
Az bizonyosan tetszik neki, ha megbékülünk vele és embertár

sainkkal kapcsolatban is a béke útját járjuk.
Isten akarja és Istennek tetszik, hogy a béke útján járjunk és 

a béke szolgálatát végezzük. Szolgálatunkat ebben a bizonyosság
ban végezzük, s jelentésemet azzal a hittel terjesztem elő, hogy 
Isten megáldja egyházunkat, s annak békeszerető és békét szol
gáló népét továbbra, ezután is.
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D. Káldy Zoltán püspök jelentése 
a Déli Egyházkerület Tanácsülésén

Egyházi törvényeink szerint kétévenként kell egyházkerületi 
közgyűlést tartanunk, a közbeeső években pedig az egyházkerületi 
tanács van hivatva arra, hogy a különböző munkáról szóló jelentést 
meghallgassa és a szükséges határozatokat meghozza. A mai ülésen 
az 1963. évről terjesztjük be jelentéseinket, természetesen nem te
hetjük ezt anélkül, hogy ne számolnánk be az 1964. év eddig le
folyt időszakának jelentősebb eseményeiről is.

Elsősorban szívünk legmélyéből köszönjük meg Istennek, hogy 
egyházunknak és benne egyházkerületünknek 1963-ban és az 1964. 
év eddig lefolyt hónapjaiban, minden lehetősége megvolt arra, hogy 
Istentől kapott szolgálatát elvégezhesse. Magyar Népköztársasá
gunkban egyházunknak megvan nemcsak a belső, de a külső sza
badsága is arra, hogy szolgálatát elvégezhesse. Senki nem akadá
lyozott bennünket abban, hogy részt vegyünk abban a szolgálatban, 
amellyel Jézus Krisztus szolgál az ő egyházának és a világnak. Ha 
ebben a szolgálatban egyházunk, vagy valamelyik gyülekezetünk 
nem volt alkalmas eszköze Jézus Krisztusnak, vagyis nem vállalta a 
Krisztus szolgálatában való részvételt, akkor egyházunk, vagy gyü
lekezeteink csak önmagukat vádolhatják, de semmiképpen sem a 
történelmi tényezőket. Jézus Krisztus a maga szolgálatát minden 
helyen és minden időben el tudja végezni, de azt igényli, hogy az 
ő egyháza minden helyen és minden időben engedelmeskedjék néki. 
Ha valakinek mégis az volna egyházunkban a kifogása, hogy álla
munk a maga részéről semmilyen formában sem vállalja a keresz
tyén hit terjesztését, akkor az illetőnek két dolgot kell világosan 
látnia. Az egyik az, hogy hazánkban nincs állam-egyház, amely
nek esetleg feladata lenne a keresztyén hit terjesztése. Másfelől ép
pen teológiailag volna helytelen, ha mi az államot akarnánk köte
lezni arra, hogy terjessze az evangéliumot és gondoskodjék a hit 
megőrzéséről. A Szentíráson és hitvallási iratainkon alapuló meg
győződésünk szerint, az evangélium hirdetésére és a hit ébreszté
sére Isten nem az államot, hanem az egyházat rendelte. Ami viszont 
azt illeti, hogy egyes evangélikus keresztyének az egyház múltbeli 
helyzetét — amikor pl. kötelező volt az iskolai hitoktatás — ideáli- 
isabbnak tekintik a jelenleginél, arra azt kell mondanunk, hogy az 
ilyen látás deformálódott teológiai gondolkodásból és kényelemsze
retetből származhat. Az ilyen gondolkodás ui. összekeveri az egy
ház és az állam hivatását, amit pedig Luther és a reformátorok vi
lágosan megkülönböztettek. Az egyház, ha valóban egyház, soha sem 
várhatja az államtól olyan szolgálatok elvégzését, amit Isten tőle vár.

Szívből örülünk annak is, hogy az elmúlt két évben egyhá
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zunk békében végezhette szolgálatát. Bár háborús gyújtogatok az 
elmúlt két esztendőben is voltak a világ különböző részem, és még 
most is vannak, mégis a békeszerető erőknek hatalmas erőfeszítése 
nyomán a békét meg lehetett őrizni és szilárdítani. Tudnunk kell, 
hogy a béke megőrzéséért nemcsak köszönettel tartozik a mi egyhá
zunk is és általában az egész keresztyénség a békeszerető erőknek, 
hanem ezért a békéért a mi egyházunknak is és az egész keresztyén- 
ségnek együtt kell dolgoznia a jóakaratú emberekkel. Magyarországi 
evangélikus egyházunk a maga helyén az elmúlt két esztendőben 
is támogatta magyar népünket a békéért vívott harcában és nem
zetközi találkozásokon is azok mellé állt, akik felemelték szavukat 
az emberiség békés jelenéért és jövőjéért.

Egy olyan nép tagjaiként végeztük az elmúlt két esztendőben 
egyházi szolgálatunkat, amely egyre jobban kiépíti a maga életét 
és amely népben múlttá lett a társadalmi, a faji és vallási megkü
lönböztetés. A mi evangélikus egyházunk tagjai, mint ennek a ma
gyar népnek a tagjai, nemcsak segítői egy békében és jólétben élő 
társadalom kiépítésének, hanem egyben részesei és élvezői is annak. 
Az állami felsőb.bségre sem úgy tekintünk, mint valami tőlünk ide
gen hatalomra, amelyet bizonyos távolságból szemlélhetünk, hanem 
abban a tudatban élünk, hogy evangélikus népünk is részese ennek 
a hatalomnak, mivel hazánkban népünké a hatalom. Ha hiányokat 
látunk népünk életében, azt egyházunk tagjai nem nézhetik úgy, 
mint amihez nekik nincs közük, hanem csak úgy, hogy felteszik 
maguknak egyházunk tagjai is a kérdést, mennyiben hibásak ők 
maguk is abban, hogy ezek a hiányok fennállnak. Az egyház tag
jaihoz az illő, hogy elsősorban önmagukon kezdik mindig a vizsgá
latot és csak azután néznek körül és veszik észre mások mulasz
tásait. Meggyőződésünk szerint népünknek minden lehetősége meg 
van arra, hogy nagy lépésekkel jusson előre a fejlődés útján.

Viszonyunk az egyházi világszervezetekhez
Magyarországi Evangélikus Egyházunk szolgálatát — ha csak 

nem akarunk elszigetelődni —  összefüggésben kell látnunk az egy
házi világszervezetek és azok tagegyházainak munkájával. Ezeknek 
a kapcsolatoknak fenntartása az egyház lényegéből fakad és szük
séges is az egymástól való tanulás érdekében. Ha az egyházak világ- 
szervezetei és a tagegyházak között testvéri beszélgetés folyik, ab
ból áldás fakad az egyházi világszervezetek és a tagegyházak szá
mára is. Evangélikus egyházunk az elmúlt két esztendő folyamán is 
tevékenyen részt vett a Prágai Keresztyén Békekonferencia, az Egy
házak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség és az Európai Egy
házak Konferenciájának munkájában. Az a megfigyelésünk, hogy 
az egyházi világszervezetek munkája általánosságban elmélyült és 
sok olyan döntés született, amelyek nemcsak az egyházak egymás 
közötti kapcsolatait tették jobbá, hanem segítették az egyházak jobb 
szolgálatát a világban az egész emberiség érdekében. Ezek a szem
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pontok nem egyforma súllyal érvényesültek és érvényesülnek a kü
lönböző egyházi világszervezeteknél, és tagegyházaknál, de az bizo
nyos, hogy ma már el sem lehet képzelni olyan egyházi világgyűlést, 
amely ne törekedne arra, hogy egészen a gyökerekig menően vizs
gálja meg az egyház szolgálatának tartalmát, irányát és célját és 
ne elemezné mélyrehatóan, hogy miben segíthetnének az egyházak 
a mai emberiség nagy problémáinak megoldásában. Mindez nem je
lenti azt, hogy az egyházi világszervezetekben is ne volnának olyan 
erők és csoportok, amelyek jobb szeretnék, ha az egyházak csak 
önmagukkal foglalkoznának és a maguk szolgálatától távolvalónak 
tekintenék az emberiség békéjéért és a népek egymásért éléséért 
való munkát. Olyan csoportok is vannak még, amelyek a Keleten 
és Nyugaton élő egyházak viszonylatában, az egyre jobban letűnő 
„hidegháború” eszközeiként a testvéri kapcsolatok elmélyítése he
lyett. a bizalmatlanság légkörét szeretnék fenntartani ma is. A nyil
vánvaló tények és a szocialista országokban élő egyházak szolgála
tának egyre jobban és egyre többek által való megismerése azonban 
nem kedvez azoknak, akik az egyházi „hidegháborút” akarják 
fenntartani.

Isten iránti hálával gondolunk vissza ez év nyarán megtartott 
II. Keresztyén Béke-Világgyűlésre. Ezen a Béke-Világgyűlésen több 
mint ezer jelenlevő — akik különböző keresztyén felekezetekhez 
tartoztak — , tett tanúságot arról, hogy a keresztyén egyházak a bé
két, a népek gyümölcsöző együttélését, az éhség világszerte való 
megszüntetését, a fajok egyenjogúsítását és minden vitás nemzet
közi problémának tárgyalások útján való megoldását kívánja. Ezen 
a Béke-Világgyűlésen a meglepő éppen az volt, hogy a résztvevők 
nagyobb része a nyugati államokban élő egyházakhoz tartozott és 
ezek a delegátusok a szocialista országokban élő egyházak kikül
dötteivel együtt, testvéri szeretetben és nyílt vitákban tudtak 
együttműködni a békéért és az életért. Kétségtelenül igaz az, hogy 
a Prágai Keresztyén Békekonferencia az elmúlt pár évben szolgála
tában megerősödött és ennek a szolgálatnak teológiai alapjait is 
jobban kimunkálta. Az is tény, hogy szolgálata szerte a világban 
továbbgyűrűzött és ma már munkájában széles bázisra- támaszkod- 
hatik mind Nyugaton, mind Keleten. Munkájának elismerését és 
megbecsülését jelenti az, hogy az Európai Egyházak Konferenciá
jának ez év őszén a Bornholm hajó fedélzetén tartott ülésén, ez a 
túlnyomórészt nyugati delegátusokból álló konferencia nagygyűlé
sén, ünnepélyesen átvette a II. Keresztyén Béke-Világgyűlés egy
házakhoz intézett üzenetét és ezt az üzenetet sokszorosította és a 
jelenlevők között kiosztotta.

Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága rochesteri 
ülésén, továbbá a Végrehajtó bizottság ez év telén Ogyesszában tar
tott ülésén és ugyancsak a Végrehajtó bizottság ez év nyarán Tut- 
zink'ban tartott ülésén is számos olyan határozat született, amelye
ket örömmel üdvözölhetünk. Ezek a határozatok segítik az egyes
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tagegyházaknak a maguk helyén való szolgálatát, a tagegyházak 
egymáshoz való viszonyának elmélyítését, továbbá az egyházak kö
vetkezetes munkáját az egész emberiség érdekében. Az is jól meg
figyelhető, hogy az Egyházak Világtanácsán belül nemcsak az egyes 
felekezetek között alakul ki egyre őszintébb beszélgetés, hanem a 
Nyugaton és Keleten élő egyházak kiküldöttei között is. Mindin
kább megerősödik az az álláspont, hogy az egyházaknak nem szíta
niuk kell a Nyugat és Kelet közötti nemzetközi ellentéteket, hanem 
éppen hidaknak kell lenniük,- amelyek segítik az „átjárást” Nyugat 
és Kelet között és fenntartják a kapcsolatokat bizonyos nehéz hely
zetekben is. A magunk részéről úgy látjuk, hogy az Egyházak Világ
tanácsa határozatai bármennyire jelentős előrelépést mutatnak a 
múlthoz viszonyítva, ott akadnak el bizonyos mértékig, hogy nem 
hatolnak bele elég mélyen a tagegyházak életébe. Jók a határozatok, 
de nem eléggé gyümölcsöznek szerte a világon a gyülekezetek és 
a gyülekezeti tagok életében. Ha az Egyházak Világtanácsa hatá
rozatait a ’tagegyházak, a gyülekezetek és a gyülekezeti tagok ko
molyan vennék, az egyházak sokkal eredményesebben tudnának 
szolgálni egymás felé, de a világ felé is. A tagegyházak vezetőit kel
lenne egyre jobban arra indítani, hogy a határozatokat népszerű
sítsék a saját egyházaikban és gyülekezeteikben.

A Lutheránus Világszövetség múlt évi helsinki nagygyűlésén 
több jó előadás tárta fel az evangélikus egyház szolgálatának lénye
gét. Helyes határozatok születtek a béke és a faji kérdés ügyében is. 
Az utóbbi hetekben különösen is felfigyeltünk Dr. Schmidt-Clau- 
sen főtitkárnak Augsburgban tartott előadására, amelyben egy 
ilyen jelentős kérdést tett fel: „Miért nem gondolunk már mi evan
gélikusok is arra, hogy egyházunk megújulása érdekében zsinatot 
tartsunk?” A főtitkár szerint a reformátorok az ilyen zsinatot igen 
jelentősnek tartották az egyház megújulása szempontjából. „Ne le
gyünk gyávábbak atyáinknál” — mondta a főtitkár. Schmidt-Clau- 
sen főtitkár feltett kérdése is mutatja, hogy ő maga is azt szeretné, 
ha a világ evangélikussága frissebben válaszolna azokra a kérdé
sekre, amelyeket maga az élet tesz fel ma az egyházaknak és benne 
az evangélikusságnak is. Bátrabban kellene legyőzni azokat a kon
zervatív erőket, amelyek akadályozzák, hogy az evangélikus egy
házak világszerte végiggondolják mai szolgálatukat és olyan dönté
sek szülessenek, amelyek azt mutatják, hogy a mai evangélikus 
egyházak -éppen úgy merik megragadni koruk problémáit, mint azt 
Luther és általában a reformáció népe a maga korában tette. A mi 
Magyarországi Evangélikus Egyházunk testvéri jó viszonyt tart fenn 
a Lutheránus Világszövetséggel. Készek vagyunk arra-, hogy a nagy 
evangélikus családban mi is tanuljunk, de azt is igényeljük, hogy 
a mi szavunkra is figyeljenek, mert egy olyan történelmi helyzetben 
érlelődtek meg egyházunk döntései, amelyben bizonyos sajátosságo
kat nyertünk, és amely sajátosságok jól kamatozhatnának az egész 
világ evangélikussága számára is.
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Az Európai Egyházak Konferenciája. Ez a konferencia ez év  
őszén nem tudta megtartani ülését a szokott helyen a dániai Nyborg- 
ban, mert Dánia kormánya nem adott beutazási engedélyt a Kelet- 
Németországból érkező egyházi delegátusok számára. Dánia ui. a  
NATO-államokhoz tartozik és ebből a helyzetéből adódóan tagadta 
meg az NDK-beli kiküldötteknek a beutazást. A konferencia ve
zetősége azután egy dán hajót bérelt ki, amely 5 napon keresztül 
hordozta fedélzetén a konferencia résztvevőit. A konferencia elő
adásainak összefoglaló témája az „Együttélés” volt. A hajón való
ban együttélésre voltak kényszerítve a különböző felekezetekből, 
Nyugatról és Keletről érkező egyházi emberek. Ez a helyzet egy
ben szimbolikusan utalt arra, hogy az egyházaknak ki kell tarta
niuk mindig az együttélés mellett. Viszont az is tény, hogy az 
„együttélés” könnyebben megvalósítható egy hajó fedélzetén, mint 
a népek között. Arra kell törekedniük az egyházaknak, hogy ne 
csak egy hajó fedélzetén, hanem a népek között is (bátran dolgoz
zanak nemcsak az egyházak, hanem valamennyi nép együttéléséért.

Összegezve a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi 
világszervezetekhez és azok tagegyházaihoz való viszonyát, a követ
kezőket kell mondanunk:

Egyházunk testvéri szívvel akarja munkálni az egyházi világ- 
szervezetekhez való jó viszonyát és fenn akarja tartani velük a test
véri közösséget. Készek vagyunk arra, hogy nyitott szívvel megta
nuljuk tőlük mindazt, ami hazai egyházunk szolgálatára nézve 
hasznos és alkalmazható.

Viszont azt kérjük tőlük, hogy semmiképpen se törekedjenek 
arra, hogy a mi szolgálatunkat a Nyugaton élő egyházak alapállásá
ból nézzék és ítéljék meg. Ne higgyék azt, hogy a mi magyarországi 
evangélikus egyházunk akkor teljesíti jól szolgálatát, ha „a nyu
gati egyházak arcára formálódik” . A mi történelmi helyzetünkben, 
nekünk magunknak kell kimunkálnunk a Szentlélek Isten vezetése 
alatt szolgálatunk irányát, tartalmát és módját.

Van olyan megfigyelésünk, hogy egyes nyugati egyházak bizo
nyos személyei, vagy csoportjai a legutóbbi két évben nem ítélték 
meg helyesen azt a folyamatot, ami hazánkban politikai és társa
dalmi életünkben végbement. Azt „liberalizálódásnak” fogták fel és 
messzemenő hamis következtetéseket vontak le belőle. Ügy gon
dolták, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház a közelj övőben az 
eddigitől elütő történelmi körülmények között fog élni. Egyesek 
még „segíteni” is akarták különböző módon ezt a „liberalizálódást” , 
sőt úgy gondolták, hogy magának a Magyarországi Evangélikus 
Egyháznak is be kell folynia a „lazításba” . Mindenesetre ezek hely
telen szempontok és hamis nézetek voltak és talán ma már ezek 
előtt a nyugati emberek előtt is világos, hogy nincs szó „liberalizá
lódásról” és hogy egyházunk a jövőben is olyan történelmi körül
mények között fog élni, amelyet változatlanul a szocializmus épí
tése határoz meg.
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A külföldön élő magyar evangélikus lelkészek és hazai egyházunk
viszonya

A fentiekkel összefüggésben kell röviden szólnunk a külföldön- 
élő magyar evangélikus lelkészek és egyházunk viszonyáról. Köz
tudomású, hogy több magyar evangélikus lelkész él a nyugati orszá
gokban, elsősorban az Északamerikai Egyesült Államokban, de 
Nyugat-Németországban, Svédországban, Norvégiában és Dél-Ame- 
rikában is. Ezeknek egy része.még 1945 előtt került külföldre, má
sok 1945 körül és ismét mások 1956-ban mentek ki. A lelkészek túl
nyomó része odakint magyar nyelvű gyülekezetben szolgál, kisebb 
része azonban az őket befogadó ország nyelvén szolgál nem magyar 
nyelvű gyülekezetekben. Van köztük teológiai igazgató és egy-egy 
intézmény vezetője is. A kint élő magyar evangélikus lelkészek na
gyobb része a maga munkakörében hűséggel és becsületességgel 
szolgál és valamilyen formában igyekszik kapcsolatot tartani hazai 
egyházunkkal. Velük kapcsolatban az a véleményünk, hogyha úgy 
döntöttek, hogy külföldön szolgálják az evangélikus egyházat, azt 
tegyék továbbra is hűséggel. És tudjanak hazai egyházunkról és 
magyar hazájukról megbecsüléssel és ragaszkodással beszélni.

Sajnos, vannak a külföldön élő magyar evangélikus lelkészek 
között olyanok is, kisebb számmal, akik feladatuknak tekintik, hogy 
hazánkról és hazai evangélikus egyházunkról a valóságnak .meg 
nem felelő híreket terjesszenek, népünk kialakuló új életét és egy
házunk munkáját állandóan kritizálják. Véleményünk szerint ezek 
a hangok egyre kevésbé illenek bele abba az őszinte viszonyba, 
amely egyházunk és a külföldi egyházak között mindjobban kiala
kul. Emellett az a meggyőződésünk, hogy nincs erkölcsi alapja a kri- 
tizálásnak azoknál a külföldre ment magyar evangélikus lelkészek
nél, akik elhagyták hazánkat és nem segítették kialakítani egyhá
zunk és népünk új életét a világháború után. Reméljük, hogy egy
szer ezt ők is megértik.

A II. Vatikáni Zsinat és az evangélikus egyházunk
Az utolsó két évben különösen sokat foglalkoztatta a róm, kát., 

de a protestáns és ortodox keresztyénséget is a II. Vatikáni Zsinat* 
melyet még az általunk is nagyra becsült XXIII. János pápa hívott 
össze. A zsinat már a harmadik ülésszakban foglalkozik azokkal a 
kérdésekkel, amelyeknek megválaszolása a római katolikus keresz- 
tyénség számára sürgetővé vált. Magától értetődően a II. Vatikáni 
Zsinat munkáját igen nagy figyelemmel kísérik a nem róm. kato
likus keresztyénségben is, mert a zsinat pozitív, vagy negatív dön
tései közvetve kihatnak a protestáns és ortodox keresztyénségre is. 
Az is érthető, hogy a hazai protestantizmus is éber figyelemmel 
kíséri a zsinat munkáját és szeretné, ha ott olyan döntések szület
nének, amelyek áldást és előrehaladást jelentenének nemcsak a róm. 
kát. keresztyénségben és nem is csak a nem róm. katolikus keresz-
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tyénségben, hanem valamilyen formában az egész emberiség életé
ben is.

A II. Vatikáni Zsinat eddigi munkáját a világ különböző részei
ben élő rom. kát. és nem róm. kát. keresztyénségben különbözőkép
pen ítélik meg. Vannak a róm. kát., de a protestáns egyházakban is 
olyan megnyilatkozások, amelyek egyfelől a legnagyobb elismerés
sel beszélnek a zsinat munkájáról és eddig elért eredményeiről, más
felől olyan megnyilatkozások is, amelyek szinte kizárólag negatív 
vonásokat emelnek ki. Egyesek a róm. kát. egyház nagy belső meg
újulásáról és a felekezetekre osztódott keresztyénség közeli „egye
sülés ”-éről beszélnek, mások viszont elképzelhetetlennek tartják a 
róm. kát. egyházon belül gyökeres reformok megvalósulását és a 
nem róm. kát. kersztyénséghez való viszony alapvető megválto
zását.

Hogyan ítéljük meg mi a mi Magyarországi Evangélikus Egy-' 
házunkban a II. Vatikáni Zsinat munkáját? Kapcsolódva az utolsó két 
évben idevonatkozólag elhangzott, püspöki jelentésekhez, valamint 
az Evangélikus Élethez és Lelkipásztorban megjelent cikkekhez; 
elsősorban elvetünk minden illúziót és rajongást, amely csak a leg
felsőbb fokú dicsérettel tud beszélni a zsinat eddigi eredményeiről, 
de nem vagyunk egy véleményen azokkal sem, akik nem várnak 
a zsinattól semmit. A mi hazai evangélikus egyházunkban a 
szeretet, a józanság és a reménység talajáról nézzük a II. Vatikáni 
Zsinat munkáját. Józanságunk magába foglalja éberségünket és 
kritikánkat is, de azt is, hogy nem kergetünk illúziókat a zsinattal 
kapcsolatban. Bár a magyar protestantizmus közel 450 éves törté
netének igen sok olyan fekete lapja van, amely a róm. kát. egyház 
és egyes képviselőinek egyáltalában nem keresztyén, sőt egyenesen 
embertelen magatartásáról beszélnek — amelyek egyben alkalma
sak arra, hogy szeretetünket oltogassák és reménységeinket megté
pázzák — , mégis szeretnénk és tudunk is a II. Vatikáni Zsinat mun
kájára szeretettel és reménységgel nézni. Szeretettel, ami azt jelenti, 
hogy tudunk örülni minden olyan erőfeszítésnek, amely küzd a 
jobbért és évszázados meggyökeresedett álláspontokat — amelyek
nek helytelensége Isten igéjének fényében kiderült — , mer feladni 
és igazabbal felcserélni. Reménységgel is merünk a zsinatra nézni, 
ami azt jelenti, hogy a róm. kát. egyházon belül is 'hiszünk a Szent
lélek Űr Isten megújító hatalmában és ezért el tudjuk képzelni a 
fejlődést is.

Szeretetünk nevében szívesen figyeltünk fel a II. Vatikáni Zsi
nat néhány tervezetére, javaslatára és határozatára, továbbá ott el
hangzott több helyes felszólalásra. Elsősorban annak örülünk,' hogy 
a jelek szerint a Szentírás egyre nagyobb szerephez jutott a tanács
kozások során. Ez nemcsak abban jutott kifejezésre, hogy a reggeli 
misék után ünnepélyes szertartás keretében egy nagyon régi evan
gélium-kötetet helyeztek az oltárra (hiszen ez önmagában még csak 
szimbolikus cselekedet lett volna), hanem abban is, hogy a félszóla-
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lók a múlthoz képest sokkal gyakrabban igyekeztek bibliai alap
vetést adni mondanivalójuknak és a legtöbb tervezetben sok bibliai 
idézetet lehet találni, különösen is a liturgia kérdéseivel foglalkozó 
sémában. A „Szentírás és hagyomány” tervezetben szerepel egy 
ilyen jelentős megállapítás: „a Szentírás minden prédikáció és az 
egész keresztyén élet maradandó normája. Belőle nyerik a hívők 
a hit erejét, birtokolja az egyház lelki életének forrását.” Helyesel
jük egy angol bencés apátnak felszólalását, aki ezt mondotta a Bib
liával kapcsolatban: „Ne féljünk a tudományos és történeti kritiká
tól. Nincs szükségünk gyermeki megnyugvásra, miközben az igaz
ság előtt becsukjuk szemünket, hanem igazi kritikai tanultságra, 
amely arra képesít, hogy valódi párbeszédet folytassunk a nem
katolikus írásmagyarázókkal.” Arra is felfigyeltünk, hogy az „öku - 
menizmus”-ról szóló séma kimondja, hogy „az egyház folytatólagos 
reformáció”-ra szorul. A reformáció egyházait a tervezet — a tör
ténelem folyamán először — „egyházakénak nevezi, halott eddig csak 
egyes „hivők”-ről vagy „közösségekéről, vagy „elszakadt testvé
rekéről ezeket megelőzőleg pedig „eretnekekéről beszéltek hivata
losan. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ez a tervezet fel
szólítja a róm. kát. hívőket a nem-katolikusokkal való párbeszédre. 
A  „vallásszabadság” - yó\ szóló séma elején pedig ez a jelentős mon
dat áll: „Senkit sem szabad a hit elfogadására kényszeríteni — ez 
ellentmond az egyház hagyományos előírásainak és a hit természe
tének, amely Isten kegyelmének hatására szabad döntésben szüle
tik.” Ha gondolunk arra, hogy az elmúlt közel két évezredben, a róm. 
kát. egyház miféle eszközöket használt a róm. kát. hitre való kény
szerítésre, akkor szívből örülhetünk a fenti javaslatnak. De örülünk 
egy holland püspök felszólalásának is, aki azt mondotta, hogy a 
vegyesházasságok esetén a nem-római kát. félnek is teljes lelkiisme- 
ret-szabadságot kellene adni. „Az egyház a világban” tervezet is 
igyekszik az egyháznak a világhoz való viszonyát felmérni. Ebből 
a tervezetből nagyon jelentős ez a mondat: „Korunk embereinek 
öröme és szenvedése, reménysége és aggódása — mindenekelőtt 
a szenvedőké és a szegényeké — a zsinat reménysége és aggódása, 
öröme és bánata is.” Több haladó szellemű felszólalásra a püspöki 
tiszttel, továbbá a zsidókkal és a nem-keresztyénekkel kapcsolatban 
itt most nem térhetünk ki. de azt meg kell jegyeznünk, hogy nem 
egv helyes irányú felszólalás hangzott el a zsinaton ezekben a kér
désekben.

Örömmel figyeltünk fel arra is, hogy az első és második ülés
szakon előtérj észtett szövegekhez képest a harmadik ülésszakon 
több helyén jelentősen megváltoztatott szövegeket terjesztették elő, 
amelyekben nemegyszer kitűnt az előre mutató felszólalások ha
tása. Tehát a zsinat mer változtatni a szövegeken a jobb érdekében.

Az is letagadhatatlan, hogy a protestáns megfigyelőkkel a zsi
nat vezetősége valóban párbeszédet folytat és ezeknek a párbeszé
deknek kihatása érződik a tervezetek újrafogalmazásánál.
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Szeretetünk mellett azonban józanul látjuk a II. Vatikáni Zsi
natot és általában a róm. kát. egyházat. Azt is józanul látjuk, hogy 
bármilyen mértékben növekedett a Szentírás jelentősége, a vatikáni 
zsinaton, még nagy és hosszú út vezet odáig, hogy a Szentírás a róm. 
kát. egyházban is a hit egyedüli forrásává legyen.

Sőt, etekintetben bizonyos hátralépés is történt, amikor az ide
vonatkozó tervezet az „egyházi hagyományok”-hoz sorolja nemcsak 
a szájhagyományokat és egyes régi egyházi iratokat, hanem az 
egyház egész életét, tanítását és kultuszát. így a tervezet az egy
házat teszi meg a hit forrásává, lényegében így az egyház a Szent
írás fölött áll. Továbbá, bármennyire hangsúlyozza az egyik ter
vezet a másvallásúakkal való párbeszédet, a II. Vatikáni Zsinat és 
általában a róm kát. egyház még nem tart ott, hogy a nem-róm. 
kát. keresztyén egyházakat önmagával egyenlő partneroknak te
kintse a párbeszéd során és a most folyó vatikáni zsinat továbbra 
is megtiltja a róm. kát. hivőknek a nem-róm. kát. istentiszteleteken 
való részvételt. Az sem helyes az ,,Ökumenizmus” -ról szóló terve
zetben, hogy az üdvjavak teljessége csak a róm. kát. egyházban 
van meg. Az sem vitás, hogy a „világ”-gal kapcsolatos megállapí
tások nem elég biblikusak és még mindig úgy szerepel a határoza
tokban az egyház, mint valami „diadalmas” egyház, amely a rajta 
kívül álló világhoz inkább csak intésekkel és erkölcsi tanításokkal 
fordul és nem szolgálni akar valójában a világban. A vatikáni zsi
naton a jelek szerint, továbbfolytatódott az egyháznak a világ fölé 
való emelése. Sajnálatos, hogy az „ökumenizmus” tervezetét, ame
lyet pedig a zsinat megszavazott, végül is a pápa ellenezte meg.

E megállapítások mellett azzal is tisztában vagyunk, hogy a 
róm. kát. egyházban változatlanul erősen áll a pápai csalatkozhatat- 
lanságnak a dogmája, továbbá továbbfolyik a romlás a szentek 
tisztelete vonalán. Külön is feltűnik, hogy pár évvel ezelőtt mon
dották ki a róm. kát, egyházban Mária mennybemenetelének dog
máját. A Vatikán oldaláról végeredményben ma is úgy gondolják 
el a „keresztény egység”-et, hogy a nem-róm. kát. keresztyénség be
tér a pápa főhatósága alá tartozó róm. kát. egyházba.

Mi, a magunk részéről „A  keresztyén egység” oly módon való 
megvalósítását, hogy a nem-róm. kát. keresztyénség betérjen a róm. 
kát. egyházba, a pápa főhatósága alá, teljesen elképzelhetetlennek 
tartjuk, mert a reformáció egyházai, soha nem áldozhatják fel azo
kat a drága kincseket, amelyeket Isten számunkra a reformációban 
ajándékozott és az Ige világosságában megmutatott. Mi, az „Öku
menizmus” jegyében semmiképpen nem gondolunk „egyesülésire, 
mert az meggyőződésünk szerint csak az Isten színről színre való 
meglátásának világában jöhet létre, ellenben szívesen gondolunk 
egy állandó testvéri párbeszédre a róm. kát. egyházzal, mely pár
beszéd során kölcsönösen tanulhatunk egymástól.

Attól pedig külön is őrizkedünk, hogy az egységre törekvésnek
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valamiféle éle legyen a világ, vagy a világ bizonyos része ellen. 
Fáradoznunk kell a keresztyénség egységéért, de olyan egységéért, 
amely nem a világ ellen, hanem éppen a világért van. Ezért sajná
latos, hogy a zsinat harmadik ülésszakában több antikommunista 
jellegű felszólalás hangzott el. Az is meggyőződésünk, hogy ugyan
akkor, amikor dogmatikai egység megvalósulásáról ebben a világ
ban nem lehet szó, de létrejöhetne a róm. kát. és a nem-róm. kát. 
keresztyénség között egy olyan egység, amelynek keretében az egész 
keresztyénség szívvel-lélekkel dolgozik az egész emberiség béké
jéért, a különböző gazdasági, társadalmi és politikai rendekben élő 
népek békés egymás mellett éléséért, a fajok egyenlőségéért, a gaz
daságilag elmaradott népek felemelkedéséért és az éhezők elegendő 
kenyérrel való ellátásáért. Ezekben a kérdésekben való „egység” 
az, ami már itt a földön is elérhető. Ez a „diakóniai egység” bizo
nyára lehetőséget adna arra is, hogy a különböző tanításokról is 
testvéri párbeszéd folyjék és ezeknek a tanításoknak ereje, vagy 
erőtelensége megmutatkozzék a cselekedetekben.

Hazai evangélikus egyházunk részéről külön is hangsúlyozzuk, 
hogy Magyarországon csak úgy tudna a nem-katolikus keresztyén
ség a róm. kát. keresztyénekkel igazi testvéri jóviszonyt fenntar
tani, ha a róm. kát. egyház részéről megszüntetnék a reverzális-har- 
cot és vegyesházasságok békéjének a zavarását. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, | hogy a reverzális probléma ódiumát nemcsak a róm. kát. 
egyháznak kell viselnie, hanem azoknak az evangélikus gyülekezeti 
tagoknak is, akik nem eléggé öntudatosan ragaszkodnak a reformá
cióban nekünk ajándékozott drága kincseinkhez és felelőtlenségüket 
a róm. kát. egyház vegyesházasságoknál tanúsított merev magatar
tásával igyekeznek fedezni.

Mi reménykedünk abban, hogy a II. Vatikáni Zsinaton meg
indult jó irányú folyamatok, a Szentlélek Isten munkája nyomán 
egyre inkább kiteljesednek és meghozzák gyümölcseiket. Ugyanak
kor az evangélikus keresztyénség szerte a világon kötelezve van 
arra, hogy a maga portáján is komolyan vegye azt, hogy „az egyház 
állandó reformációra szorul” . Meggyőződésünk szerint ui. magában, 
az evangélikus egyházban szerte a világon, alapos megújulásra van 
szükség ahhoz, hogy úgy tudja betölteni szolgálatát a világban, 
ahogy azt Isten parancsolja nekünk. Erre az előrehaladásra, a mi 
Magyarországi Evangélikus Egyházunknak is szünet nélkül szük
sége van.

Végül meg kell emlékeznünk arról a megállapodásról, amely 
Magyar Népköztársaságunk és a Vatikán között létrejött. Ennek fo
lyamán öt új róm. kát. püspök felszentelése vált lehetővé és a fel
szentelt öt püspök letette Népköztársaságunk Alkotmányára az es
küt. A megállapodásban Kormányunk és a Vatikán néhány kérdés
ben tisztázta egymáshoz való viszonyát. Tudnunk kell, hogy a ma
gasabb egyházi tisztségek betöltésénél, államunk a róm. kát egy
házra vonatkozóan ugyanazokat a törvényerejű rendelkezéseket ér
vényesítik. mint amelyek a mi evangélikus egyházunkra is vonat
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koznak. Vagyis, az új püspökök kinevezésénél a Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 22. sz. törvényerejű rende
letének előírásai érvényesültek. Ez a megállapodás mint általában 
minden megállapodás, mind a két félnek kedvező. A Vatikán ezzel 
a megállapodással elismerte Népköztársaságunk Kormányát, a róm. 
kát. egyház pedig betölthette a megüresedett püspöki székeket. A 
megállapodás nyomán mi úgy látjuk, hogy Magyar Népköztársa
ságunk nemzetközi súlya megnövekedett, de azt is látjuk, hogy 
hazánkban élő egyházak között jogegyenlőség van, mert államunk 
ugyanazokat a szempontokat érvényesíti a róm. kát. egyházi ma
gasabb tisztségek betöltésénél, mint a protestáns felekezeteknél. 
Mi örülünk ennek a megállapodásnak és kívánjuk, hogy annak sok 
haszna legyen Népköztársaságunk és a róm. kát. egyház életében.

Gyülekezeteink élete
A nagy nemzetközi és egyházközi összefüggések vizsgálata után, 

fordítsuk tekintetünket most gyülekezeteinkre. Egyházkerületünk - 
ban 156 anyagyülekezetben, sok filiában és igen sok szórványban 
élnek az evangélikusok. Kerekszámban 200 lelkész szolgál ezekben 
a gyülekezetekben. A lelkészek szolgálata az elmúlt két esztendőben 
is akadályok nélkül folyhatott. Mindenütt rendszeresen megtartot
ták az istentiszteleteket — a legtöbb gyülekezetben délelőtt és dél
után, szolgáltak a filiákban és szórványokban, megtartották a gyü
lekezeti bibliaórákat felnőtteknek és ifjaknak egyaránt, végezték 
a konfirmációi oktatást, az iskolai vallástanítást, a családlátogatást, 
felkeresték a betegeket, kiszolgáltatták a szentségeket és végezték a 
szeretetmunkát. A legtöbb gyülekezetben jó munka folyik és a gyü
lekezeti tagok túlnyomó része igényli a lelkészek szolgálatát. A leg
több gyülekezetben az elmúlt 2 esztendőben az istentiszteletet lá
togatók száma nem csökkent. Néhány gyülekezetben határozottan 
nőtt a templomlátogatók száma, viszont néhány gyülekezetben csök
kenés tapasztalható. Általában, nyugodtan elmondhatjuk, hogy az 
istentiszteletet látogatók arányszáma a mi evangélikus egyházunk
ban jobb, mint a legtöbb nyugati evangélikus egyházban. Ugyan
akkor, kétségtelen tény, hogy a világszerte végbemenő szekularizá
ciótól a mi hazai evangélikus egyházunk sem mentes. Ez a folya
mat arra kell, hogy indítsa lelkészeinket, hogy még az eddiginél is 
hűségesebben végezzék az igehirdetés szolgálatát, alaposan készülje
nek fel arra és olyan prédikációkkal közeledjenek a mai emberhez, 
amely életük közepébe szól bele. nem repül el a fejük felett és fe
leletet ad nékik mai életükkel kapcsolatban felvetődő sok kérdé
sükre. A jó igehirdetések mellett. Isten arra hívja egyházunk lel
készeit és gyülekezeti tagjait, hogy a hit gyümölcseképpen, Krisztus
tól kapott szeretet melegével és áldozatával járjanak az emberek 
között, vegyék föl az emberek minden gondját, osztozzanak örömük
ben és bánatukban, legyenek szolidárisak velük és így töltsék be 
Krisztus „törvényét” .
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Itt kell megemlítenem, hogy az iskolai hitoktatásra és a kon
firmációi tanításra jelentkezők száma az elmúlt két esztendőben 
alig csökkent, illetőleg a konfirmációi oktatásban részt vevők száma 
változatlan maradt.

Az egyházkerületben folyó különböző munkákról külön jelen
tések hangzanak el a püspöki jelentés után.

Püspöki látogatások a gyülekezetekben

A gyülekezetekben folyó munkáról nemcsak jelentések alapján, 
hanem személyesen is igyekeztem meggyőződni az elmúlt két év
ben, de az előző években is. Jelentem az Egvházkerületi Tanácsnak, 
hogy püspöki szolgálatom 6 esztendeje alatt egyházkerületünk 156 
gyülekezetéből meglátogattam 90 gyülekezetét, melyekben 140 al
kalommal szolgáltam. Minden alkalommal prédikáltam a gyüle
kezeti istentiszteleten és a legtöbbször külön előadást tartot
tam a presbiterek számára, akikkel az előadás után kötetlenül el
beszélgettem gyülekezetüket érintő kérdésekről. Azt is örömmel je
lenthetem, hogy kivétel nélkül mind a 90 gyülekezetben tele temp- 

• lom előtt szolgáltam és a gyülekezetek vezetői minden alkalommal 
az egész gyülekezet előtt juttatták kifejezésre az egyházi vezetőség 
iránti bizalmukat és szeretetüket. Ezt a bizalmat és szeretetet esetről 
esetre őszintének éreztem.

A püspöklátogatások során, meggyőződtem arról, hogy lelké
szeink túlnyomó része hűséggel áll helyt a maga helyén és örömmel 
végzi szolgálatát. A presbiterek nagyobb része is áldozatosan szol
gál és mély felelősséget érez gyülekezete iránt. Csak elvétve talál
koztam megfáradt; vagy szolgálatát lazán végző lelkésszel és pres
biterrel.

Az is feltűnő, hogy a gyülekezetek igen nagy része milyen sze
retettel gondozza az egyházi épületeket, a templomot és a paróchiát. 
Igen nagy áldozatot tudnak hozni a gyülekezetek épületeik rend
ben tartásáért. Az 1963. esztendőben a Déli Egyházkerületben közel 
2 millió forintot áldoztak a gyülekezeti tagok az épületek renová
lására. Ebben a vonatkozásban nagy segítséget jelentett a Luthe
ránus Világszövetség segélye is, amely kipótolta a gyülekezetek ön
kéntes adományait. Vannak egyes egyházmegyék, amelyekben a' 
templomok és a paróchiák szinte teljes egészében megújíttattak és 
rendben vannak. Különösen is elöljárt e tekintetben a Pest megyei 
Egyházmegye, a Bács-Kiskun megyei Egyházmegye, de nem sokkal 
marad le a Somogy-Zalai Egyházmegye sem. A Kelet-Békési Egy
házmegyében is nagy erőfeszítéseket tettek az épületek rendbe
hozatalára.
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A szórványlelkészek helyzete.
Püspöki szolgálatom elkezdése óta igen nagy súlyt helyeztem, 

arra, hogy a szórványlelkészek helyzetén javítsunk és őket hathatós 
támogatásban részesítsük. Elsősorban arra törekedtem, hogy a hosz- 
szabb idő óta nehéz szórványszolgálatot végző lelkészek, helyüket 
felcserélhessék, jobb hellyel, nagyobb gyülekezettel, ahol anyagi 
vonatkozásban is megfelelőbb körülmények közé juthatnak. Ezt a 
munkát tervszerűen és rendszeresen folytattuk. Jelentem az Egy
házkerületi Tanácsnak, hogy püspöki szolgálatom 6 esztendeje alatt 
44 lelkészválasztást bonyolítottam le egyházkerületünkben. Ez azt . 
jelenti, hogy minden negyedik gyülekezetben lelkészváltozás történt. 
Ennek nyomán igen sok szórványlelkész került nagyobb gyülekezetbe, 
városba, jobb körülmények közé. A volt szórványlelkészek közül 
jelenleg többen a fővárosban szolgálnak.

De gondoskodtunk arról is, hogy a szórványlelkészek fizetését 
rendezzük. Ebből a célból hoztuk létre a Központi Alapot, amely 
arra van hivatva, hogy kiegészítse azoknak a szórványlelkészeknek 
a fizetését, akik saját gyülekezetüktől nem tudják megkapni az or
szágos átlagfizetést. A jelek szerint, a legtöbb esetben ez a kiegé
szítés igen nagy segítséget jelent lelkészeinknek. De még nagyobb 
ezáltal az erkölcsi segítés, mert szórványlelkészeink abban a tudat
ban végezhetik munkájukat, hogy mögöttük ott van egész magyar- 
országi evangélikus egyházunk.

Az utóbbi időben arra is gondoltunk, hogy a legtöbb szór
vánnyal rendelkező lelkészeket és a társ-gyülekezetekben szolgáló 
lelkészeket autóval is ellássuk. Egyes helyeken ui. olyan nagy terü
letű a szórvány, hogy motorkerékpárral, vagy kerékpárral a lelkész 
képtelen elérni a szórványban élő híveket. Több lelkészünk saját 
költségén vásárolt autót és azzal végzi szórványszolgálatát.

Ugyancsak segíti a szórványgyülekezeteket a szórványoffertó- 
rium, amelyet minden gyülekezetben szeptember első vasárnapján 
tartanak a szórványgyülekezetek támogatására. Ebben az offertó- 
riumban is egyházunk valamennyi gyülekezetének felelőssége jut 
kifejezésre a szórványok iránt.

Itt kell elismeréssel szólanunk a Gyülekezeti Segély szolgálatá
ról, amely a kis- és szórványgyülekezetek épületeinek rendbentar- 
tását van hivatva előmozdítani. Érdekes felfigyelni arra, hogy a 
Gyülekezeti Segély munkáját legjobban .az a Tolna-Baranya Egy
házmegye támogatja, amelyben a legtöbb szórványgyülekezet él. 
Országos átlagban ez az egyházmegye áll adakozás szempontjából a 
16 egyházmegye élén.

Esperest látogatások a gyülekezetekben
Egyházi törvényeink előírják, hogy az esperesek kétévenként 

tartsanak háztartási vizsgálatot a gyülekezetekben. Ez év február
jában az esperesekhez intézett levelemben erre külön is felhívtam
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az esperesek figyelmét. Több szempontot is adtam és kértem az 
espereseket, hogy azoknak megfelelően vizsgálják meg a gyüleke
zetek életét, anyagi helyzetét, teherbíróképességét, épületeik állagát 
és a lelkészi szolgálat minőségét. Ez az esperesi vizsgálat mind a 
nyolc egyházmegyében folyamatban van. A legtöbb gyülekezetét 
eddig Koszorús Oszkár Nyugat-Békés-i, Bártfai Lajos Csongrád- 
Szolnok-i és Korén Emil pesti esperes vizsgált meg. Az eddig beér
kezett jegyzőkönyvek alapján megállapítható és valószínűleg álta
lánosítható is, hogy a gyülekezeti szolgálatban beállott személyi vál
tozások kedvezően hatottak a gyülekezetek életére. Több helyen a 
gyülekezetek társítása, a kis gyülekezetekre kedvezően hatott, mert 
társuknak érzik az erősebb és nagyobb gyülekezetét. A jegyző
könyvekből az is megállapítható, hogy a lelkészek általában gon
dosan vezetik a lelkészi hivatalt és az anyakönyveket és egyéb fel
jegyzéseket az előírásoknak megfelelően tartják rendben. Több 
helyen azonban kifogásolják az esperesek, hogv a lelkészek az irat
tári és levéltári anyaggal kapcsolatban nem mutatnak elég nagy 
gondosságot. Pedig erre feltétlenül szükség van, mert ezek a levél
tárak közegyházi, sőt több vonatkozásban nemzeti értékek.

Azt is megállapítják az esperesek, hogy lelkészeink túlnyomó 
része szívesen vett részt községének, vagy városának közéletében és 
igyekszik a maga helyén és eszközeivel egyházi módon elősegíteni a 
község és a város fejlődését. Többen különböző közületektől kitün
tetéseket is kaptak a közéletben végzett munkájukért.

A lelkészek teológiai munkája
Az elmúlt években igen nagy gondot fordítottunk a lelkészek 

teológiai továbbképzésére. Ez elsősorban a lelkészi munkaközösség 
keretében folyik. A lelkészek egyházmegyénként évente 8— 10 al
kalommal, tehát majdnem minden hónapban összejönnek, hogy 
együttesen végezzenek teológiai munkát. A teológiai dolgozatok té
máját a központokból kapják, de több esetben szabadon választott 
témáról is hoznak dolgozatokat. A dolgozatok értéke és nívója az 
elmúlt években feltétlenül megnövekedett.

Ez év tavaszán Országos Teológiai Konferenciát rendeztünk 
Budapesten, melyen több előadásban feldolgoztuk az utolsó 50 esz
tendő teológiáját hazai vonatkozásban. Megvizsgáltuk ezt az utolsó 
50 esztendőt történeti, egyháztörténeti, teológia-történeti szempont
ból, majd summáztuk azt a teológiai munkát, amelyet az utolsó más
fél évtizedben kimunkáltunk és igyekeztünk rendszerezni azt. Ezen 
a teológiai konferencián a meglepő az volt, hogy a jelenlevők szinte 
valamennyien egyetértettek az előadókkal és a püspökökkel azok
ban a teológiai nézetekben, amelyek érvényesültek egyházunkban 
az elmúlt másfél évtizedben. Együtt kerestük meg a hibákat is és 
a téves teológiai nézeteket is, amelyek itt-ott megkísértettek ben
nünket. Ezeket az előadásokat megismételtük ez év őszén Pécsett 
tartott körzeti teológiai konferencián is, amelyen részt vettek a
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Tolna-Baranya-i, a Somogy-Zala-i, és Bács-Kiskun megyei Egyház
megye lelkészei. Itt is az volt a tapasztalatunk, hogy a lelkészek túl
nyomó többsége azonos teológiai nézeteket vall atekintetben. hogy 
miképpen kell egyházunknak betölteni szolgálatát a mi történelmi 
körülményeink között. E két konferencia nyomán máris meg lehet 
állapítani, hogy egyre jobban kiteljesedik a konszenzus a lelkészek 
között teológiai nézetek és döntések szempontjából. Ezek a teológiai 
döntések határozottan a Szentírásra és Hitvallási Iratainkra támasz
kodnak, de feldolgozzák azokat a problémákat, amelyekkel egyhá
zunk a mi időnkben találkozik.

A lelkészek teológiai munkáját igyekszünk többféleképpen se
gíteni. Ebben az esztendőben két exegetikai művet adtunk ki. Ezek 
a könyvek elősegítik azoknak a lelkészeknek a teológiai továbbkép
zését, akik idegen nyelven nem tudnak könyvet feldolgozni.

Ugyancsak ebben az esztendőben vált újra lehetővé, hogy Teo
lógiai Akadémiánkon doktorálni lehet. Ez a lehetőség több lelké
szünket arra indította, hogy komoly teológiai munkát végezzenek 
és hozzákezdjenek egv-egy disszertáció elkészítéséhez. Máris töb
bén vannak, akik jelentkeztek a doktori vizsgára.

Segíti a teológiai eszmélődést és továbbképzést az is, hogy Teo
lógiai Akadémiánkon csere-professzorság keretében az elmúlt he
tekben Dr. Jan Michalko, a pozsonyi Teológiai Akadémia dékánja 
tartott előadást, majd Groó Gyula dékán ment előadások tartására 
Pozsonyba.

Déli kerületünk két segédlelkésze jelenleg a Német Demokra
tikus Köztársaságban tanul egy-egy évig, az egyik a lipcsei teoló
gián, a másik pedig Berlinben. Ennek azért is kell örülnünk, mert 
így lehetőség nyílott ifjaink számára is a német nyelv elsajátítására.

Lelkészeink külföldi utazásai
A népek békés együtt élése munkálásának irányvonalába esett, 

hogy az elmúlt két esztendőben sok százezer magyar állampolgár 
külföldre utazott és ugyancsak sok százezer külföldi állampolgár 
látogatta meg hazánkat. Ezek a látogatások kétségtelenül elősegítet
ték a népek jobb megismerését ,és ezáltal előmozdították a békés 
együtt élés megvalósítását. Ez a nemzetközi méretű tapasztalatcsere 
általában pozitív eredményt hozott magyar hazánk számára. Egy
mástól tanulni mindig szükséges és hasznos. Több magyar állam
polgár a külföldi útja után jobban szereti a mi életünket és jobban 
becsüli hazai viszonyainkat. Sokan vannak olyanok, akik a külföldi 
út után jobban észreveszik a jót itthon, mint azt tették külföldi 
útjuk előtt. Vannak természetesen negatív jelenségek is ebben a 
vonatkozásban, de azok nem jelentősek.

A külföldre utazók között elég szép számmal voltak evangé
likus lelkészek is, úgyszintén a hazánkba érkező turisták között, 
gyakran lehetett találni külföldi evangélikus lelkészcsaládokat. Egy
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házi vonatkozásban is ezek a cserelátogatások általánosságban po
zitív eredményt hoztak. Külföldre utazó lelkészeink természetesen 
észrevették a külföldi evangélikus egyházak életében is a jót, de 
megfigyelték a kevésbé jót is. És amikor összehasonlították saját 
gyülekezetük életét és a maguk szolgálatát több külföldi evangé
likus gyülekezet életével és több külföldi lelkész szolgálatával, ak
kor hálát tudtak adni itthoni gyülekezetükért és szolgálatukért. Sok 
külföldi egyházi ember viszont, aki hozzánk érkezett meggyőződ
hetett arról, hogy nem igazak a hidegháború által terjesztett hírek, 
amelyek arról szóltak, hogy „Magyarországon a templomok zárva 
vannak” és „az egyház nem végezheti szolgálatát.” Nem egy külföldi 
egyházi ember állapította meg, hogy ő boldog volna, ha neki olyan 
gyülekezete volna, mint amilyeneket több esetben a mi evangélikus 
egyházunkban látott.

Viszont az is tény, hogy ezeknek a látogatásoknak egyházi vo
nalon is voltak negatív jelenségei. Külföldre utazó lelkészeink és 
gyülekezeti tagjainknak egy elenyésző része nem olyan magatartást 
tanúsított külföldön, mint amilyet egy evangélikus lelkésztől és 
gyülekezeti tagtól minden esetben el kell vámunk. Vélt sérelmeit 
általánosítani próbálta a külföldiekkel való beszélgetés során és az 
igazságnak meg nem felelő híreket adott tovább. Egyesek kéregeté
sekre használták fel külföldi útjaikat és ezzel éppen nem mozdítot
ták elő a magyarországi evangélikus lelkészek jó hírnevét. Ezek 
az emberek a szabadságot összetévesztették a szabadossággal. Arra 
is volt példa, hogy külföldről hozzánk érkező egyházi emberek, akik 
turistaként jöttek, nem jó szerepet vállaltak hazánkban. Lényegében 
azonban ezek az elszórtan jelentkező negatív jelenségek nem érin
tik a lényeget, amely mégiscsak az, hogy hasznosak voltak ezek a 
látogatások és valóban elősegítették a békés együttélés egyre jobb 
kialakulását.

Jelentésem végére érve, hálásan megköszönöm elsősorban köz
vetlen munkatársaimnak hűséges szolgálatát, de az Egyházkerület! 
Tanácsnak is és valamennyi lelkésznek, felügyelőnek és presbiter
nek munkáját. Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy szolgála
tunkat továbbra is örömmel tudjuk végezni és ennek a szolgálatnak 
legyenek meg a gyümölcsei egyházunk és népünk életében.
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Lutheri etikai örökségünk
Az egyházat minden időben két kísértés veszélyezteti.
Az egyik az, hogy elvonuljon a maga csendes, áhítatos világába 

és megfeledkezzék mindennapi kötelességeiről. Ez nemcsak a világtól 
elvonult, kolostori zsolozsmázás esetében jelentkezett az egyháztörté
neten belül, hanem a protestantizmusban is felütötte a fejét, sőt a mi 
egyházunk történetében is voltak olyan jelenségek, amelyek hátat akar
tak fordítani a világnak és a vallási élet belső körére akartak vissza- 
vonulni.

A másik az a veszély, hogy az egyház beleveti magát mindennapi 
feladatainak teljesítésébe, csak aktuális célokat lát maga előtt, ennek 
következtében elvilágiasodik, s elveszti Urával, a Jézus Krisztussal való 
benső kapcsolatát, azaz elszakad Tőle, az áldott szőlőtőkétől.

Mindkét veszélyt kikerüljük, ha az erkölcsi kérdésekkel Luther 
útmutatása nyomán foglalkozunk. Azt a mértéket kell követnünk, ame
lyet Luthertől tanultunk, akinél a keresztyén hit és élet, a dogmatika 
és etika szerves egységet alkotott, az élet nem bomlott szét szférára, 
hanem az Istenben való keresztyén hit és élet gyümölcsöt termett az 
élet minden területén, a szeretet síkján is.

Luther csodálatos melegséggel tud írni a szeretetről, amely azért 
olyan tevékeny az emberek között, mert Isten megtapasztalt szereteté- 
ből táplálkozik. A hit, mint Istenben való élet, és a szeretet, mint az 
embertársaink körében cselekvő erő, a legszorosabban összetartoznak. 
Szerinte „a keresztyén ember nem él önmagának, hanem Krisztusban 
és felebarátjában; Krisztusban a hit, felebarátjában a szeretet által” . 
(A keresztyén ember szabadságáról.) A hit és a szeretet összefüggésé
ből bontakozik ki Luther egész erkölcstana, amely döntő fordulatot 
jelent a teológia történetében. De hatása nemcsak a múltra, hanem a 
jelenre is tartozik, hiszen evangélikus egyházunk az örököse ennek a 
tanításnak, s a mi dolgunk ezt egyházunk mai életében gyümölcsöz- 
tetni.

„A  zsinatokról és az egyházról” című iratában, a harmadik részben, 
ahol a „keresztyén szent nép” (ecclesia, Kirche) jellemvonásait vázolja, 
arról ír, hogy Jézus Krisztus által a Szentlélek, a „sanctificator” (meg
szentelő) vagy „vivificator”  (éltető) bennünk élve és hatva, képessé tesz 
minket a keresztyén szent élet útján való járásra. Röviden summázza 
a keresztyén ember erkölcsi jellemvonásait. A Szentlélek „megszenteli 
a keresztyéneket és képessé teszi őket arra, hogy szüleiknek engedel
mesek, a felsőbbség iránt alázatosak legyenek, hogy békességben, alá
zatosságban éljenek, hogy haragtól, bosszúvágytól, gonoszságtól men
ten, türelmesek, nyájasok, szolgálatra készek és testvéries szeretettel 
legyenek, hogy ne legyenek paráznák és bujálkodók, hanem szemér
mesen éljenek feleséggel, gyermekkel, háznéppel, vagy akár feleség és 
gyermekek nélkül is. Továbbá: hogy ne lopjanak, zsugoriskodjanak és 
így tovább, hanem szorgalmasan dolgozzanak, becsülettel megéljenek, 
szívesen kölcsönözzenek, adjanak, segítsenek, ahol csak tehetik; hogy 
tehát ne hazudjanak, csaljanak, rágalmazzanak, hanem jóságosak, iga
zak, hűségesek és megbízhatók legyenek, és ami egyebet még Isten 
parancsolatai kívánnak. Ezt teszi a Szentlélek.”

„A keresztyén ember szabadságáról” című iratában Luther kettős 
tételt állít fel: „A  keresztyén ember mindeneknek szabad ura, és nin
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csen senkinek diája vetve. — A keresztyén ember mindenkinek kész
séges szolgája és mindenkinek alá van vetve.” Mindezt Isten igéjére 
alapozza, amelyben 1 Kor 9,19-re hivatkozik: „Én mindenkivel szemben 
szabad vagyok, és mindenkinek szolgájává tettem magam”, valamint 
Róma 13,8-ra: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, kivévén, hogy egy
mást szeressétek”, és Gál 4,4-re: „Az Isten a maga Fiát elbocsátotta, 
ki asszonytól született, és a törvény alá vettetett.” A szabadságnak 
és szolgálatnak kettős tétele azt jelenti, hogy Isten igéje által bűntől 
és törvénytől szabaddá tesz, s vezeti a kegyelmet nyert embert a hála
adás útján, amelyben a keresztyén ember felebarátai körében hálálja 
meg Istennek a tőle ajándékképpen vett kegyelmet. „Nincs más dolog 
sem égen, sem földön — írja Luther —, amely a léleknek életet adna, 
amely őt kegyessé, szabaddá és keresztyénné tenné, csak egy: ti. a 
szent evangélium.” Ha pedig valaki azt kérdezi, melyik az az ige, 
amely ilyen nagy kegyelmet nyújt, akkor a felelet az rá: „Semmi más, 
mint a Krisztusról való beszéd, úgy, amint az az evangéliumban fog
laltatik, amelyet úgy kell venned, és amely olyan is, mintha Istenedet 
hallanád veled beszélni, hogy minden élted és cselekedeted Isten elölt 
semmi, ellenkezőleg, hogy neked mindazzal, ami benned van, örökre 
el kell kárhoznod” (u. o.). „Hogy pedig te magadból és magadtól, vagyis 
a te romlásodból kiszabadulhass, oda állítja eléd az ő szerelmetes fiát, 
a Jézus Krisztust, és élő vigasztaló igéje által értésedre adja, hogy 
rendíthetetlen hittel Neki add által magadat, és Ő benne vesd erős 
bizalmadat. Akkor ezen a te hitedért minden bűneid megbocsáttat- 
nak, minden te romlásod véget ér, és te igazságos, igaz, boldog, kegyes 
leszel, és minden parancsolatot betöltesz, mindenekelőtt szabad leszel, 
amint Szent Pál mondja: (Róm 11,17) „Az igaz keresztyén egyedül az 
Ö hitéből él” (u. o.).

Ebből érthető, hogy miért mondhatjuk a hitről azt, hogy minden 
parancsolatot betölt és teljesít, „mert a hit Isten s nem ember csele
kedete, miként Pál tanítja. Minden más cselekedetet Isten velünk és 
általunk hajt végre, egyedül ezt hajtja végre bennünk és nélkülünk” 
(Az egyház babyloni fogságáról). Tehát nem az emberé az érdem, ha 
Isten akaratát cselekszi. Nem a jócselekedetek tesznek valakit jó em
berré, hanem az Isten által megváltott ember végez jó cselekedeteket. 
„Annakokáért igaz e két mondás: Jó, kegyes cselekedetek sohasem 
tesznek senkit jó, kegyes emberré; hanem a jó, kegyes ember jó, kegyes 
cselekedeteket mivel. Gonosz cselekedetek sohasem" tesznek senkit go
nosz emberré, hanem a gonosz ember gonosz cselekedeteket mível. Ügy 
hogy mindenesetre elébb a személynek kell jónak és kegyesnek lenni 
minden jó cselekedetet megelőzőleg, akkor aztán a kegyes és jó sze
mélytől jó cselekedetek származnak. Amint Krisztus mondja (Mt 
7,18): „A rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. A jó fa nem terem rossz 
gyümölcsöt.” S az is világos, hogy nem a gyümölcs tartja a fát; a fák 
sem nőnek a gyümölcsön: hanem megfordítva, a fa tartja a gyümöl
csöt és a gyümölcs nő a fán. Valamint hát fának elébb kell lenni, 
mint gyümölcsnek; és a gyümölcs nem teszi a fát se jóvá, se rosszá, 
hanem a fától függ a gyümölcs minősége: ugyanúgy az embernek is a 
maga személye szerint előbb kegyesnek vagy gonosznak kell lennie, 
mielőtt jó vagy rossz cselekedeteket mívelhetne; és az ő cselekedetei 
nem teszik őt jóvá vagy rosszá, hanem ö követ el jó vagy rossz cse
lekedeteket.” (A keresztyén ember szabadságáról.)
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A keresztyén egyház történetében senki sem határozta meg szeb
ben és felemelőbben a keresztyén ember földi életcélját, mint Luther, 
amikor azt tanítja, hogy a keresztyén embernek Krisztussá kell lennie 
felebarátja számára, azaz azt kell cselekednie vele, amit Krisztus tett 
iránta. Szinte himnuszként hangzik Luther szava, amikor a keresztyén 
ember felebaráti szeretetének gyakorlásáról ír: „A  keresztyén ember
nek, miként Krisztusnak, az ő fejének, meg kell teljesednie és be kell 
érnie a maga hitével, azt folyton növelnie, mint amelyben élete, ke
gyessége és üdvössége vagyon, amely neki mindazt megadja, amije 
Krisztusnak és Istennek van, miként fentebb mondtuk. Szent Pál is 
mondja (Gál 2,19): „Amely életet még a testben élek, azt is a Krisztus
ban, az Isten Fiában való hitben élem.” És bár már ő egészen szabad, 
önként ismét szolgává kell magát tennie, felebarátjának segítenie, vele 
élnie és bánnia, amiként Isten Krisztus által ővele bánt. És ezt mind 
ingyen, semmi mást nem keresve, mint Isten . tetszését, ilyenformán 
gondolkodván: Íme, az én Istenem engem, méltatlan és elkárhozott 
embert, minden én érdemem nélkül, ingyen való kegyelméből meg
ajándékozott Krisztus által és Krisztusban minden kegyesség és üd
vösség teljes gazdagságával, úgyhogy immár semmi másra nincs szük
ségem, mint hogy higgyem, hogy ez így van. No hát, ennek az én jó 
Atyámnak, aki engem fölös jókkal ingyen elhalmozott, megteszek en 
is önként, szabadon és ingyen mindent, ami neki tetszik és leszek 
felebarátaim iránt én is keresztyén, amint Krisztus irántam lett, és 
nem teszek egyebet, csak amiről tudom, hogy nekik szükséges, hasznos 
és üdvösséges;' hiszen nekem hitem által Krisztusban mindenem meg
van bőséggel.” (A keresztyén ember szabadságáról.)

A felebarát iránt való krisztusi szeretet motívuma Luther kedves 
gondolata, teológiájának egyik középponti tanítása, ami a különböző 
munkáiban újra meg újra előkerül. Például „írás a mennyei próféták 
ellen” című munkájában ezt mondja: „A  szeretet cselekedeteit a fele
barátok iránt szelídséggel, türelemmel, jótevéssel, tanítással, segítség
gel és tanáccsal kell végrehajtanunk, lelkileg és testileg, szabadon és 
ingyen, amint Krisztus cselekedett velünk.” Másutt pedig ezt olvas
suk: „A  felebarátaink iránt való szeretet nem nézi a maga hasznát, 
azt sem nézi, milyen nagyok vagy kicsinyek az egyes ügyek, hanem 
azt nézi, hogy azok mennyire hasznosak felebarátainkra, vagy pedig 
a közjóra nézve.” (A világi felsőbbségről.)

Nagy fontosságú Luthernek az a megállapítása, hogy Isten nem 
akarja, hogy Öt a világtól elvonulva, a kolostor csendjében vagy a 
szertartások szemfényvesztésében szolgálják, mert annak a cselekedet
nek, amely nem szolgálja a felebarát javát, nincs semmi erkölcsi lét- 
jogosultsága. Az üres, farizeusi „Uram-Uramozó” vallásosságról írja: 
„Itt már azt is igazi, nagyszerű jó cselekedetnek hívják, s nem győzik 
eléggé magasztalni, ha egy papocska kiáll arany miseruhában vagy egy 
egyszerű hivő egész nap térden csúszik a templomban. De hogy egy 
szegény leányka vigyáz egy kisgyermekre és hűségesen végzi feladatát, 
annak nincs neve náluk”  — írja a Nagy Kátéban. A keresztyén fele- 
baráti szeretet cselekedetei „nem különlegesek, nem felfújhatok, nin
csenek különös időponthoz, helyhez, eljárásmódhoz és külsőséghez 
fűzve, hanem nagyon is közönséges hétköznapi dolgok, amit akárki 
gyakorolhat a szomszédjával szemben.”  (Nagy Káté.)

Ennek a gyakorlati, cselekvő keresztyénségnek az Istentől adott 
forrása és útmutatója a Tízparancsolat. Luther rendkívül nagyra be-
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icsillte az ebben rejlő útmutatást arra nézve, mit tegyünk, hogy Isten
nek tetsző legyen az egész életünk, ezért dolgozta fel Kis és Nagy 
Kátéjában a Tízparancsolatot.

Lutheri etikai örökségünket kívánjuk a mában megszólaltatni, 
amikor az erkölcsi kérdésekkel való foglalkozást egyik teológiai prog
rampontunkká szeretnénk tenni. Ennek nyomán foglalkozik most folyó-- 
iratunk a hatodik parancsolat mai problémáinak lelkipásztori mértékkel 
történő feldolgozásával. A jövőben pedig a keresztyén munkaerkölcs és 
hivatástudat, valamint a közösségi és egyéni tulajdon védelme kérdéseire 
szeretnénk ráirányítani a figyelmet.

Az erkölcsi kérdésekben sohasem lehet a téma kimerítő feldolgo
zását nyújtani, hiszen az élet sokkal tágabb, mint amennyi megoldás 
belefér egy-egy cikkbe, ezért szívesen ad helyt folyóiratunk a vitának, 
a vélemények egymás mellé állításának, a problémák többoldalú meg
világításának.

Ezzel a teológiai alapvetéssel, lutheri etikai örökségünk megszólal
tatásával vezetjük be etikai sorozatunkat, amelynek célja, hogy a klasz- 
szikus lutheri teológia alapjairól közelítse meg jelenünk fontos prob
lémáit és tennivalóit.

Mindezzel az a célunk, amit Luther a Nagy Kátéban így fejezett 
ki, amikor összefoglalta Isten embertársaink felé kitáruló szeretetaka- 
ratát: ,.Végeredményben az az Isten akarata, hogy senkit szenvedésbe 
esni ne hagyjunk, hanem mindenkihez jóságot és szeretetet tanúsít
sunk . . .  Tégy jót mindenkivel, segítsd, s munkáld előmenetelét min
denkinek, ahogy és ahol csak tudod, egyedül Isten kedvéért és az ő  
tetszésére: telve azzal a bizalommal, hogy Ö mindenért megfizet neked 
bőségesen.’’

Dr. Ottlyk Ernő

A  család lelkipásztori szemmel
 A címben foglalt téma aktualitása nyilvánvaló. A család, a házas

ság kérdései az érdeklődés homlokterébe kerültek. Se szeri se száma 
azoknak a cikkeknek, tanulmányoknak és könyveknek, amelyek a csa
lád, a házasság kérdéseivel foglalkoznak. A színház, a televízió és a 
rádió is tág teret szentel a családi problémák tárgyalásának (pl. Szabó 
család). A nagyfokú érdeklődés elsősorban nem annyira a téma érde
kességének, hanem sokkal inkább annak a bizonysága, hogy a házas
ság, a család kérdéseiben valamiképpen minden ember érdekelt. Ezen
kívül az is magyarázza az élénk érdeklődést, hogy a családi élet nap
jainkban átalakulóban van.

I. FÉRFI ÉS NÖ (HÁZASTÁRSAK)
Isten teremtő munkájának csodálatos alkotása az ember. Az összes 

élőlény közül csak az embert teremtette az Isten a maga képére és 
hasonlatosságára (Gén 1,26—27). Az ember azonban csak mint férfi 
vagy nő létezik. Férfi vagy női mivoltunk sohasem olvad fel valami
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elvont „emberségben” . Következésképpen a férfi akkor ember, ha 
férfi, a nő pedig akkor, ha valóban nő. Emberségük teljességét csak 
együtt élhetik meg, mint igazán férfi és igazán nő. A férfi és nő együtt 
s egymásért élése a házasság.

1. A házasságot Isten szerezte. A Szentírás egyöntetű bizonyság- 
tétele, hogy a teremtő Isten akarta és teremtette a házasságot. Mind
két „teremtési történet” (Gén 1,27—28; 2,18—25) hangsúlyozottan szól 
az ember teremtéséről, — ami érthető is, hiszen a teremtés koronája 
az ember —, s mindkét elbeszélésben jelentős helyet kap a házasság 
teremtése. Igen fontos szem előtt tartanunk, hogy a házasság Isten 
teremtési rendjéhez tartozik. Mint ilyenre, érvényes a megállapítás: 
„íme, igen jó.” (Gén 1,31.) A házasság kezdetben nemcsak igen jó, 
hanem tökéletes volt. A házastársak, a férfi és nő közösségét nem 
zavarta semmi és senki. Erre utal Gén 2,25: „Valának pedig mindket
ten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenük vala.”

2. A házasságot megrontotta a bűn. Az a végzetes törés, a bűn, 
amely megrontotta az Isten és az ember boldog közösségét, megron
totta a férfi és a nő tökéletes házasságát is. Amit Van de Velde tű
réssé vált könyvének címében így fogalmazott: A tökéletes házasság 
— illúzió. Ezt pedig, bármily fájdalmas is, tudomásul kell vennünk: 
A tények ismeretében számolnunk kéíl a bűn rontásával a házasság
ban is. Míg kezdetben a férfi és a nő viszonya problémamentes, har
monikus volt, a bűneset után a harmóniát diszharmónia váltotta fel. 
A diszharmónia egyaránt megmutatkozik a szexualitás és a szocietás 
vonalán. A férfi zsarnoki módon uralkodik a nőn s a segítőtárs (nő) 
bűnre csábít, s kölcsönösen egymást vádolják (Gén 3).

A bűn rontása minden házasságra kiterjed, csak más-más mér
tékben és módon. Ezért minden házasság csak bűnösen élhető és meg
váltás, megszentelés és megújítás után kiált. Amit tehát a következők
ben a házasságról elmondunk, az a jelen „aión” házasságaira vonat
kozik.

3. A házasság teljes életközösség. „Annakokáért elhagyja a férfiú 
az ő atyját és az ő anyját és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ket- 
ten egy testté.” (Gén 2,2'4). Ez a kifejezés „lesznek ketten egy testté”
•— a közösség mélységére utal. Nem túlozunk, amikor azt mondjuk, 
hogy a férfi és nő közössége a házasságban a legteljesebb, legszorosabb 
és legmélyebb közösség. Benne ér céljához a szerelem, .vagyis a társ
nak a társsal történő társulásának, a házasfélnek a házasfélben való 
egészülésének dinamikus ősi vágya. Ez a vágy erősebb, mint a család
tagok egymáshoz való vonzalma, hiszen a családi kapcsolatok lazulá
sának révén jön létre a házasság: „ . . .  elhagyja a férfi az ő atyját 
és anyját és ragaszkodik feleségéhez.” (Gén 2,24.) így van ez rend
jén. Viszont az semmiképpen sem helyes, ha bármelyik házastárs job
ban ragaszkodik atyjához vagy anyjához, mint hitvestársához! Sok 
házasság megromlása ide vezethető vissza. De az is helytelen, ha a 
házastárs gyermekéhez, vagy gyermekeihez jobban ragaszkodik, mint 
házastársához s gyermekei miatt elhanyagolja hitvestársát. A házasság 
a családdal szemben primér jellegű közösség, vagyis ha a házastársak 
szülőkké lesznek, nem szűnnek meg a családon belül külön is közös
séget alkotni. Természetesen a házassági és családi közösség között 
lehet, sőt szükséges a harmónia. A  házasság olyan misztikus közösség, 
mely a férfi és nő egész lényére, testére-lelkére kiterjed, de úgy, hogy 
lényük, személyiségük nem szűnik meg, nem oldódik fel.
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A házasságban mint totális közösségben úgy formálják egymást, 
hogy személyiségük korlátáit le nem rombolják s azt nem is óhajtják. 
Barth Károly szerint ez a szabadság a közösségben és ez a közösség 
a szabadságban a házasság' titka. Közben azonban az is nyilvánvalóvá 
válik, hogy az egymás megértésének és megismerésének van egy ha
tára, amin nem léphetünk át. Ez előtt a határ előtt azonban nem 
rezignáltan kell megállni, hanem azt örvendező tisztelettel és a titok
nak kijáró áhítattal kell tudomásul venni.

4. A házasság egy férfi és egy nő halálig tartó közössége. A há
zasság lényegéhez hozzátartozik, hogy az egy férfinak egy nővel való 
közössége. Erre utal a „teremtéstörténet” , amikor így szól a házas
ságról : „ . . .  a férfi . . .  ragaszkodik feleségéhez.” Egyes szám és nem 
többes! „Lesznek ketten egy testté.” Itt egy férfiról és egy nőről van 
szó. Az Isten akarta házasság a monogámia. Ennek teológiai alapja, 
hogy Isten is egy népet, Izraelt, egyházat választott magának. Amikor 
ezt határozottan valljuk, nem hallgatjuk el, hogy Izraelben előfor
dult a poligámia is. (Az ősatyák, Dávid, Salamon stb.) Ez azonban 
depraváció, s nem a Kezdet rendjének megfelelő állapot.

A  házasság egy férfinak egy nővel, sírig tartó felbonthatatlan 
közössége. Ezt leghatározottabban Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki: „Amit 
az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.” (Mt 19,6.) A férfi és 
nő egymás mellett való szabad döntése alapján létrejött házasságot 
Isten akarata szerint csak a halál bontja szét. A halál természetesen 
megszünteti a házassági közösséget, . a házastársaknak ehhez nincs 
joguk. Ellenben szent feladatuk hűségesen kitartani az eredeti döntés, 
vagyis egymás mellett. Minden válás, a házasság széttörése, minden
képpen bűnös, mert ellenkezik Isten szándékával. Ha bekövetkezik, 
mindkét házasfélre sok szenvedést, fájdalmat zúdít, a legtöbbet azon
ban a gyermekekre. Az a helyes,, ha a házastársak egymást szeretve 
és becsülve élnek együtt halálukig, hűséggel.

De mi a hűség? A Szentírás felől nézve: A Lélek gyümölcse (Gál 
5,22), a hit ikertestvére (pisztisz egyformán jelent hitet és hűséget), 
olyan ajándék, amit naponként kell kérnünk. Bővet alapján azt mond
hatjuk, hogy a hűség feltétlen becsületesség, sőt átlátszóság a partner 
előtt. Teljes őszinteség a házastársak között. Az olyan szavak, pillan
tások, mozdulatok mellőzése egy harmadik személy irányában, amelye
ket hitvestársunk jelenlétében nem tennénk meg, vagy amit házas- 
társunknál fordított esetben nem tűrnénk el. A házastárs' javáért való 
odaadó, önzetlen és ernyedetlen szolgálat, amely nincs tekintettel arra, 
hogy a házastárs kedves vagy nem kedves, egészséges vagy beteg, 
fiatal vagy öreg, vonzó vagy valamiért már nem az.

Kétségtelen, hogy a házassági hűségben megállani nagyon nehéz a 
bűn rontása miatt. A Hegyi Beszéd jézusi mértékével mérve nincsen 
ember, aki igazán hűséges lenne házastársához: „Mindenki, aki asszonyra 
bűnös vággyal tekint, már paráználkodott azzal az ő szívében” (Mt 5, 
28). A hűség azért elsősorban állandó feladat, amelyet szüntelen, gya
korolnunk kell. Itt is érvényes az Ige „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne 
essék.”

5. A házasság gyümölcse a gyermek. A férfi és nő legbensőbb 
közösségének, eggyélételének önmagában is van értelme. A koitus a leg
teljesebb testi-lelki közösség kifejezése. Ennek az aktusnak rendszerint 
következménye is van, a gyermek. Sokat vitatkoztak arról, hogy mi a 
házasság célja? A  testi-lelki eggyélétel, vagy a termékenység? A Szent
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írás alapján azt mondhatjuk: mind a kettő. Arról is lehetne vitatkozni, 
hogy melyik az elsődleges cél. Meg is oszlanak e tekintetben a véle
mények.

Nem lényeges kérdés az elsőség kérdése. Az viszont lényeges, hogy 
a gyermek igenis hozzátartozik a házassághoz, mint gyümölcs a fához. 
Felvetődik itt egy sokak számára kínos, fájdalmas kérdés: a gyermek
telen házasságok kérdése. Erről itt csak annyit, hogy különbséget kell 
tennünk az olyan gyermektelen házasságok között, amelyekben nem 
vállalják a gyermeket, és azok között, amelyekben a házastársakon kívül 
álló okok miatt nem lehet gyermek. Az előbbi esetben Isten teremtő 
akaratával történő szembenállással, lázadással, tehát bűnnel van dol
gunk. Az utóbbi esetben ezt nem mondhatjuk el. Azt leszögezhetjük, 
hogy az ilyen gyermektelen házasság is lehet jó, boldog házasság. Isten 
szerint is, de a házastársak boldogságából is hiányzik valami sajátos íz, 
különös szín, ami a gyermekes házasságokban megvan.

A Szentírás szerint az Űr ajándéka a gyermek, s az anyaméh gyü
mölcse jutalom (Ps 127, 3). Éz nagyon lényeges és fontos megállapítás. 
Kiváltképpen az Ótestamentum világában érvényesült ez a felismerés. 
Persze, ennek társadalmi-gazdasági alapja is volt (sok gyermek — sok 
munkás kéz, több hadakozó), bár az is bizonyos, hogy üdvtörténeti 
vonatkozása is van. (A szent maradékból sarjadzott a Messiás.) A gyer
mekeknek önző érdekből történő nem vállalását a házasságban Isten 
határozottan megítéli.

6. A házasságban más a szerepe a férfinak és a nőnek. Isten 
teremtő akarata szerint lényegesen különbözik egymástól a férfi és a 
nő. Ez a különbség nem csupán testi, hanem lelik! adottságaikra, képes
ségeikre is vonatkozik. Ez a különbség a férfi és nő rendeltetésének 
különbözőségével függ össze. Más a feladata a férfinak és más a nőnek. 
A férfi az erősebb, az ő feladata a vezetés, az irányítás, védelemnyújtás, 
egy általánosan használt kifejezéssel élve: a „fej” munkája. Az asszony, 
a nő bizonyos vonatkozásban gyengébb, tehát védelemre, vezetésre szo
rul. Az ő feladata, hogy szíve melegével, intuitív képességével vonzóvá, 
hívogatóvá tegye az otthont. Ö az otthon lelke, a férfi készséges segítő
társa, megértője. Benne fogan, csírázik az új ember, belőle születik az 
új élet, ezért mélyebben, szívével éli át az élet mélységeit.

A férfi és a nő különbözősége nem jelent minőségi, kvalitatív 
különbséget. Mindkettő egyenlő értékű lény, s értékük hivatásuk, sajátos 
szerepük hűséges betöltésével egyenlő arányban nő. A különbözőségek 
nivellálására való törekvés természetellenes, káros.

Ha egy házasságban szerepet cserél a férfi és a nő, ha a férfi helyett 
a nő a „fej” és a férfi a „szív”, ott előhb-utóbb végzetesen rossz dolgok 
következnek be: zátonyra fut a házasság hajója. Mert nem lehet felelőt
lenül visszaélni az Isten adta renddel, mely szerint a férfi a házasság
ban a „fej” , a nő a „szív” . Jó volna, ha ezt megszívlelnék azok a férfiak, 
akik terhesnek érzik a családfői tisztet és szívesen menekülnek az ebből 
a tisztből eredő kötelességek elől és azok a nők, akik mindenáron kJ 
akarnak törni megalázottnak hitt női szerepkörükből, s a férfiak „babé- 
raira”, a vezetésre áhítoznak.

7. A házasság nem kötelező életrend minden emberre. Bármennyire 
igeneljük és értékeljük a házasságot, tudomásul kell vennünk, hogy a 
házasság nem kötelező életforma minden ember számára. Voltak, vannak 
és lesznek, akik nem érzik a házasság szükségességét, vagy noha érzik, 
mégis lemondanak róla. Isten nem teremtett mindenkit házasságra. Az
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ilyenek nem igénylik a házasságot. Mások valami ok miatt mondanak 
le róla.

A Biblia tanúsága szerint a házasság nem természeti szükségesség 
és nem is általánosan kötelező isteni törvény. Világosan kell azonban 
látnunk azt is, hogy Isten szemében a házasságról való lemondás nem 
különb és értékesebb, mint a házasság. Sem a házasságot, sem a házas
ságról való lemondást nem parancsolhatja, illetve tilthatja az egyház. 
Erre nincs felhatalmazása Urától. Pál apostol is csak tanácsot adott a. 
korintusiaknak e kérdésben. Ellenben a  tiszta, szent életre — akár 
házasságban, akár házasság nélkül — világosan és határozottan az Ür 
nevében utasította a híveket. A  szolgálat érdekében vállalt önmegtar
tóztatás — kísértései ellenére — lehet igen értékes és hasznos. Az önmeg
tartóztatáshoz való erő Isten kegyelmi ajándéka.

S. A házasság Isten és az ember, Krisztus és az egyház viszonyának 
transzparense. Az Ótestamentumban gyakran találkozunk azzal a kép
pel, mely Isten ési népe viszonyát a férfi és nő viszonyához hasonlítja. 
(Főképpen Hóseásnál.) Sokszor fájdalmasán hangzik fel Isten panasza, 
mert meg-megújuló szeretetére Izrael hűtlenséggel válaszolt. Az Űjtes- 
tamentumban Krisztus a vőlegény, a gyülekezet a menyasszony. Kettejük 
viszonya a házasság mintája. A házasság tükröz valamit Isten és az 
ember közösségéből, míg Krisztus és a gyülekezet viszonya követendő 
példa a házastársak számára. „Az asszonyok saját férjüknek engedel
mesek legyenek, mint az Ürnak. Ti férfiak szeressétek feleségeteket, 
amint Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte.” (Ef 5,22— 
25). A házasság „nagy titok” , amelynek mélyére emberi elme el nem 
ér, fel nem tár és meg nem magyarázhat. S jól van ez így!

9. A házasság nem tart örökké. Egy-egy házasságnak véget vet vala
melyik házastárs halála. A halálon túl, Isten közelében — Jézus szavai 
szerint — „sem nem házasodnák, sem férjhez nem mennék, hanem olya
nok lesznek (ti. a feltámadt halottak), mint az Isten angyalai a menny
ben” . (Mt 22,31). A házasság tehát földi életrend, földi életforma. A földi 
lét végén megszűnik. Hogy milyen lesz a mennyei életrend, mi követ
kezik a házasság után odaát, nem tudjuk, mert Isten nem jelentette ki. 
Azt viszont tudjuk, hogy „amiket szem nem látott, fül nem hallott és az 
emberi szív meg se gondolt, készített Isten az őt szeretőknek” (1 Kor 2,9).

A házasságban átéljük a legszorosabb, legmélyebb múlandó földi 
közösséget. Odaát, az örökkévalóságban pedig részesedünk Isten örökké
való közösségében. Az a boldogság, amelyet Isten a házasságban ad 
nekünk, nem hasonlítható ahhoz a boldogsághoz, amelyben odaát része
sedünk. Hálásan elfogadjuk azért a házasságban adott örömet és remény
séggel várjuk a mennyei boldogságot.

II. SZÜLÖK ÉS GYERMEKEK (A CSALÁD)
Az előbbiek során elmondottuk, hogy ha nem is egyetlen célja, de 

gyümölcse a házasságnak a gyermek. A gyermek megjelenésével, meg
születésével fontos változás következik be a házasságban. A férfi atyává, 
a nő anyává válik. Míg eddig csak egymásért s egymás javára éltek, 
most már a gyermekért is felelősek. Ezt a felelősséget minden szülőnek 
örömmel kell vállalnia. Beteges, bűnös tünettel van dolgunk ott, ahol 
a gyermeket a házastársak idegenkedve fogadják, s a gyermekben a 
házassági közösség megzavaróját látják.

Lényeges különbség van a férfi és nő, valamint a szülők-gyermekek
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viszonya között. A férfi és nő szabad elhatározással köthet házasságot, 
alkothat közösséget. A szülők és a gyermekek viszonylatában kölcsönös 
szabad döntésről nem beszélhetünk, hiszen a gyermek nem választhatja 
meg a szüleit. A szülők és a gyermekek viszonya Isten és az ember, a 
Teremtő és a teremtmény analógiája. Ebből fontos dolgok következnek.

Elsőként említjük a szülők tekintélyét. E tekintély alapja nem a 
szülők kvalitása, hanem az a tény, hogy ők a teremtő Atyának munka
társai. Nagyon helyesen hangsúlyozza Luther Márton a szülői tekintély 
Istentől való eredetét, amikor a IV. parancsolatot magyarázza (lásd 
Nagykátébam). A  szülők Isten helyettesei. Őket az Isten minden más 
halandó fölé emeli, s önmaga mellé ülteti. Ezért nemcsak szeretnünk, 
hanem tisztelnünk is kell őket és természetesen nekik engedelmes
kednünk.

A szülői tekintély nem ragadomány — hanem Istentől kapott aján
dék és feladat. Nem szabad vele visszaélni. Az Istentől kapott tekinté
lyét gyalázza meg az a szülő, aki zsarnokoskodik gyermekein. Isten 
atyasága nem uralkodásban, hanem áldásos szeretetben, bűnös gyerme
keinek felkarolásában nyilatkozott meg, szülői mivoltunk pedig gyerme
keinkért munkálkodó, önzetlen szeretetben és szent felelősségben.

Itt kell szólnunk a szülők iránti engedelmességről is. A gyermekek 
engedelmességgel tartoznak szüleiknek — ez a Biblia tanítása. Engedel
mességük akkor Isten szerint való, ha az nem félelemből, hanem hálás 
szerétéiből fakad.

Szülők és gyermekek viszonyában éppen úgy, mint a házasságban, a 
szeretet a legfontosabb. Ha a szülők és a gyermekek Krisztustól tanulnak 
szeretni, megvalósul a családban a szülők és a gyermekek boldog kö
zössége.

III. A CSALÁDI é l e t  l e g é g e t ő b b  k é r d é s e i n a p j a in k b a n
Az előzőekben általánosságban szóltunk a házasságról, a férfi és nő 

életközösségéről, valamint a szülők és gyermekek viszonyáról a Szent
írás, a Kijelentés fényében. Ebben a világosságban meglátjuk a családi 
élet mai legégetőbb kérdéseit is. A következőkben az általunk legége
tőbbnek tartott kérdésekről lesz szó.

1. A válás.
Napjaink égető családi kérdései között a válás az egyik legfontosabb.
Az alábbi adatok a válások és a házasságok közötti összefüggésekre 

vonatkoznak:
a házasság 1. éve előtt felbontott házasságok aránya 2,5%
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az 1. évig 6,4%
a 2. évig 7,4%
a 3. évig, 7,3%
a 4. évig 7,5%

az 5. és 9. év között 30,5%
a 10. és 14. év között 17,5%
a 15. és 19. év között 6,7%
a 20. év után 12,2%

A felbontott házasságok közül gyermektelen volt 44,2%
1 gyermekes 34,3%
2 gyermekes 14,8%
3 gyermekes 4,1%
4 vagy több gyermekes 2,6%



Az elváltak megoszlása korcsoportonként:
25. évnél fiatalabb férfiaknál 7,3% nőiknél 21,1%
25—29. év között férfiaknál 20,2% nőknél 20,8%
30—34. év között férfiaknál 21,0% nőknél 17,0%
35—39. év között férfiaknál 16,2% nőknél 13,9%
40—49. év között férfiaknál 18,9% nőknél 15,3%
50. évnél idősebb férfiaknál 16,4% nőknél 11,08%

Több tízezer ember házasságának felbomlása mérhetetlenül sok 
szenvedéssel, anyagi és erkölcsi kárral jár. Szenvednek maguk a házas
társak, de velük szenvednek a hozzátartozók — és legfőképpen a gyer
mekek. A válások alkalmával ők a legnagyobb vesztesek. Az ő számukra 
sokszor egyenesen végzetessé válik a hitvestársi és családi közösség 
felbomlása. A szülők válása minden esetben súlyos lelki megpróbáltatást 
jelent a gyermekeknek, rossz irányban befolyásolja lelki-jellembeli fej
lődésüket.

Elgondolkodtató, hogy bár a válások a házasság minden időszakában 
előfordulnak, bizonyos korban gyakoribbak. A teljesség igénye nélkül 3 
ilyen korszakot különböztetünk meg. Az első a házasság első évei (az 
összeszokás ideje), a második az első évtized vége, a második évtized 
eleje (változatosság vágya), a harmadik a climax, illetve „naplemente 
előtt” . (a kapuzárás félelme). Mindhárom időszakiban a legfontosabb 
tényező a házastársi hűség megszegése, a hűtlenség. Ezzel elérkeztünk 
a válás okainak felvetéséhez.

Miért válnak az emberek?
Lehetetlenségre vállalkoznánk, ha megkísérelnénk a válások okait 

mind felsorolni. Erre nem is törekszünk, csak a leggyakoribbakat említ
jük meg.

A válások oka
1. A házasságból az egyik fél hibájából nem született gyermek 1,7%
2. A gyermek a házasságkötés előtt született és a házasságot

csupán ezért kötötték 3,0%
3. A házasfelek szekszuális téren nem értik meg egymást 3,4%
4. Az egyik házasfél tartós betegsége 3,7%
5. A fél katonai szolgálata és emiatt egymástól való elhidegülés 5,4%
6. Tettlegesség, iszákosság 11,1%
7. Az egyik házasfelet elítélték 4,9%
8. Az egyik házasfél állása vagy tanulása miatt nem tölti

családjával szabad idejét 4,1%
9. A család tartós elhanyagolása 5,8%

10. Érdekházasság vagy egyéb meg nem alapozott házasság 3,2%
11. Az egyik házasfél szüleivel való közös lakás vagy egyéb

ellentétek a szülőkkel 6,8%
12. Át nem gondolt, túl fiatal korban kötött házasság 2,5%
13. Nagy korkülönbség 2,3%
14. Házassági hűséget sértő magatartás 22,8%
15. Hosszú időn keresztül tartó meg nem értésből vagy egyéb

okból folyó elhidegülés 15,3%
16. Egyéb okok 4,0%
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Amint a statisztikai adatok mutatják, a válás leggyakoribb oka a 
házassági hűséget sértő magatartás (22,8). Második helyen szerepel a 
hosszú időn át tartó meg nem értésből vagy egyéb okokból eredő elhi- 
degülés (15,3%). Harmadik helyen pedig a tettlegesség, iszákosság talál
ható (11,1%).

Miután a hűtlenség okozza a legtöbb válást, érdemes egy kicsit 
azzal is foglalkozni, mi vezet a házastársak közötti hűtlenségre. Elöl
járóban meg kell jegyeznünk, hogy a hűtlenségre vezető okok sokfélék, 
s azok külön-külön és összességükben is hatnak.

A hűtlenségre csábító okok közül elsőként a nemi kielégületlenséget 
említhetjük. Álszent magatartás lenne részünkről erről hallgatni. A 
házasság lényegéhez szervesen hozzátartozik a házastársak szerelme. A 
szerelem beteljesülésre vágyik. Ahol a beteljesedés elmarad, ott hiány
érzet támad. Minél nagyobb valamelyik házastárs hiányérzete, annál 
erőteljesebben törekszik a beteljesedésre. Ha erre valamely ok miatt 
nem kerül sor a házasságban, adva van a kísértés, hogy házasságon 
kívül keressen kielégülést. Ez az igyekezet azonban legtöbbször zsák
utcába visz, mert a nemi kielégülésnek nem csupán szebszuális feltételei 
vannak. A  .szerelem tulajdoniképpen a házasságban valósulhat meg leg
teljesebben, ahol adva vannak testi-lelki feltételei. Éppen ezért a házas- 
társaknak mindent el kell követniük annak érdekében, hogy egymásnak 
a maximálisát nyújtsák testileg-lelkileg egyaránt.

Hűtlenségre csábító lehet idegen férfi vagy nő erotikus varázsa is 
A „varázs” legtöbbször szertefoszlik, miután hűtlenségre vitt, s a csaló
dás ilyenkor — bár későn — nagyon keserű. Óvakodni kell azért az 
olyan helyzetektől, amelyekben idegen férfi vagy idegen nő erotikus 
varázsa érvényesülhet.

A lelki-szellemi érdeklődés különbözősége is hűtlenségre csábító 
tényező. A  házasság nemcsak testi közösség. Legalább annyira lelki, 
szellemi is. Következésképpen a házastársak közötti közösség lazulásá
hoz vezethet, ha á házastársak érdeklődése merőben eltér egymástól. 
Azt természetesen^ nem várhatjuk, hogy a házastársak szellemi-lelki 
érdeklődése, egy bizonyos irányban azonos intenzitású legyen. Nagyon 
ritka az olyan házasság, ahol szinte azonos a lelki-szellemi érdeklődés 
iránya. De eleve rossz, ha olyanok házasodnak össze, akik között igen 
nagy a műveltségbeli különbség. Különösképpen is akadályozza a har
monikus házasság kialakulását, ha a férfi a műveletlenebb. A házastár
saknak lelkileg-szellemdleg is össze kell hangolódnáok. Ellenkező esetben 
nagy a kísértés, hogy egymástól előbb szellemileg, majd érzelmileg és 
testileg is elváljanak. Ezt igen sók nőnek kellene megszívlelnie, mert a 
testi, erotikus vonzás az évek múlásával veszíthet erejéből, a lelki kap
csolat viszont természetéből fakadóan mélyülhet.

Az elváltak kor szerinti megoszlásánál már említettük, hogy a há
zasságoknak megvannak a kritikus időszakai. Három ilyen időszakot 
különböztettünk meg (lásd előbb). Mindháromban megnövekszik a hűt
lenség kísértése, következésképpen fontos a kísértés elleni fokozott 
védekezés.

Táborszky László

(Folytatjuk)
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Könyvszemle

Zsoltárok üzenete
Dr. Pálfy Miklós kommentárjáról

Nyersen is gyémánt a gyémánt, 
de azért meg kell csiszolni, hogy 
igazán megmutassa szépségét, ér
tékét. Ez a Szentírás igéjének ese
tében — némileg egyszerűsítve a 
dolgokat — három fázisban törté
nik: fordítás, exeigézis, igehirde
tői alkalmazás. (Persze ezeket nem 
lehet szigorúan elkülöníteni egy
mástól.) Ezek közül főként az el
ső két ütem munkájára vállalko
zott dr. Pálfy Miklós professzor, 
miközben a harmadikra is szünte
len tekintettel volt, így aztán olyan 
szakkönyvet vehetnek kezükbe lel
készeink, amely nemcsak a kisze
melt 18 zsoltár-textussal, de az 
egész Zsoltárok könyvével, sőt az 
Ószövetséggel kapcsolatban igen jó 
alapul szolgálhat áz eredeti szöveg 
„ízének” , sajátos gondolatvilágá
nak, mondanivalójának megérté
séhez. Hiszen elég csak közepes 
mértékben belekóstolni az ószövet
ségi írásmagyarázatba ahhoz, hogy 
nyilvánvaló legyén: olyan biblia
teológiai fogalmak alapos ismerete 
nélkül, mint például a cheszed, 
góél, nefes, nemcsak az ótestá- 
mentumi, de az újszövetségi exe- 
gézis területén sem lehet megmoz
dulni. így aztán ez a szerény ter
jedelmű munka nemcsak az ószö
vetségi írásmagyarázat szempont
jából hézagpótló, hanem segítség 
addig is, amíg egy jól használ
ható magyar nyelvű ószövetségi 
teológia meg nem jelenik. Itt kell 
megjegyezni azt is, hogy a feladat 
fajsúlya eleve nem kedvezhetett a

közérthetőségnek — minden igye
kezet ellenére sem —, mert ez a 
mű igényes tudományos szempont
ból is és így nem riadhat vissza 
attól, hogy bizonyos fokig kemény 
eledelt adjon. Ez szerencsére se
hol sem vezet szűnni nem akaró, 
körmondatokhoz, csaknem érthe
tetlen „elproblémásításokhoz” , át
tekinthetetlen adat- és spekuláció
halmazokhoz, sem pedig teológiai 
zabhegyezéshez, de kemény csapá
sokkal igyekszik jól hasogatni az. 
igét ott is, ahol a szálak összefut
nak s könnyen megszorulhat a fej
sze. Szabatos mondatfűzése, ma-, 
gyár nyelvi és szakszempontból 
egyaránt korrekt gondolat-kifejté
se örömet szerez mindazoknak,, 
akik önmagukkal szemben is igé
nyesek,

Többnyire igen a háttérben szo
kott meghúzódni ilj'en munkák
nál az a „mellékes” körülmény, 
hogy az exegéta saját fordításában 
a magyarázandó szöveget is közli 
Hogy ez korántsem csupán vala
miféle obiigát bevezetés, az érzé
sem szerint Pálfy Miklós könyvé
ben különös fontosságot nyer. Ne
ki, mint irodalom-esztétikai kér
désekben járatos és disztingvált 
stílusérzékkel rendelkező biblia
fordítónak különösen is szívügye a 
szép s egyben erőteljes, kifejező 
magyarsággal megszólaló költői 
szöveg minden tekintetben hiteles 
csengése. Akik őt kicsit is köze
lebbről ismerik, tudják róla, mi
lyen élénken foglalkoztatják az
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ilyen kérdések, nem utolsósorban 
a készülő új magyar ószövetségi 
bibliafordítás szempontjából. Ha 
talán nem is akar e könyvében 
nyújtott fordításával polemizálni 
más fordítói felfogásokkal, de , ha
tározott egyéni álláspontja kitűnik 
— amihez mindjárt hozzá kell 
tennünk, hogy ez nem egyénies- 
kedés. Ám, hogy erre nézve az in
gatag feltételezések vadonjába ne 
tévedjünk, inkább talán jellemez
ni próbálom Pálfy Miklós fordí
tói stílusát — távolról sem a tel
jesség igényével, hanem inkább 
egy-egy „nyomjelző pont” felvil
lantásával.

Nem akar mindenáron mást, az 
eddigitől eltérőt, nem alapelve a 
hagyományrombolás, amit a pél
dák özönével lehetne tanúsítani. 
Olykor még régiesen csengő kife
jezésektől sem idegenkedik. (Az én 
lelkem Zs. 103,22. Fogadalmimat 
116,4.) Ugyanakikor minden „lel- 
kifájdalom” nélkül eloldódik a ha
gyománytól. ha elevenebb, maibb, 
frissebb kifejezést sikerül találnia: 
kajánok körében 1,1; Ki parancsol 
nekünk?! 12,5; hűtlen tetteinket 
10S.12; siker koronázza 1.3; ismer
jétek föl 100,3; hadirendbe álltak 
2.2: csúffá teszi 2.4; pázsitos lege
lőkön deleltet 23.2; mert ő aztán 
tudja 103.14; törődött velem (..hoz
zám hajtotta fülét” helvett) 116.2; 
az Or műve, hogy ísv történt 
118.23: akik mással állnak össze
16.4; szélkergette, semmibe vész 
1.4:6; zendúlnek. zúgnak 2,1. Nem 
egyben érezhető, hoev a' zsoltár- 
fordítás irodalom is. Néha biblia
teológiai kulcsfogalmakat fordít a 
szokásostól eltérően, teljes tuda
tossággal; a heszed például ismé
telten „szeretet” , a tóráh pedig 
1,2-ben előbb „kijelentés”, majd 
„tanítás”. Ez utóbbival kapcsolat
ban meg kell jegyeznem: végre
megszabadulunk attól a kényszer
képzettől, hogy egy bizonyos fon
tos kifejezést — „hacsak egy mód 
van rá” — egyedül üdvözítő meg
oldás gyanánt csakis ugyanazzal a

magyar szóval kell visszaadnunk, 
szigorúan tilos viszont ez eredeti
ben egyaránt meglevő két külön
böző színezetű tartalmat két kü
lönböző magyar szóval adnunk 
vissza, ha a kifejezés rövidesen is
métlődik is.

Persze a fordító meggondolt bá
torsága szüntelen útkeresést is je
lent; az ember nemegyszer önma
gával is vitatkozik, s a legjobb
nak látszó megoldásra sem merne 
mérget venni. (Luther bibliafordí
tási kéziratában rengeteg a he
lyesbítés.) Talán túl merésznek tű
nik például 96,9-ben a „szent je
lenlétében”  fordítás; 96,13-ban az 
„igaz voltuk”  elírás lehet (volta 
helyett). Van aztán egynéhány 
crux transletorum, mint pl. 16,3; 
12,8—9; mikoris a fordító meg
jegyzi: „Ennek a zsoltárnak a szö
vege helyenként annyira romlott, 
hogy kötelező fordítást adni nem 
is lehet.” (33.0.) Más jellegű nyi
tott kérdés, hogy mondjuk 16.8- 
ban lehetne-e kevésbé nehézkes 
fordítást adni a „magam előtt tar
tottam az Urat” szövegnél, anél
kül, hogy parafrázist csinálnánk.

Nem is csodálatos ezek után, 
hogy a-z exegézis sem ódon hang
vételű. Ezt természetesen nem csu
pán egyes kifejezések jelzik, me
lyek frissen és maian hatnak, s 
amelyekből csupán kettőt idézek: 
„Izmos hitbeli optimizmus, hogy 
nem eredménytelen az igaz ember 
élete.” „A  zsoltár az isteni bioló
giai alaptörvényét vallja; A jó fa 
fa nem terem hét rossz gyümöl
csöt.” (22. o.) Pálfy Miklós exegé- 
ziseinek egészét jellemzi, hogy 
nem óhajt egy percre sem a ká- 
naáni zsargon ködruhájába bur
kolózni, de másféle modorosság
nak sem barátja. S ezt korántsem 
csupán terminológia, hanem sok
kal inkább mentalitás dolga. Ma
gától értődőén kapcsolatos ezzel, 
hogy a zsoltárok eredeti mondani
valójának megközelítésében, ki
fejtésében is nyugodt mértéktar
tással jut megbízható eredmények
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hez. Nem szándékozik „modern- 
kedni”, de éppen a józanul, bib
likusán előrelépő írásmagyarázat 
jegyében. Igen érdekes, ahogyan a
2. zsoltárral kapcsolatban Izráel 
királyának „világhatalmi igényét" 
tárgyalja. „ . . .  a királyzsoltárok 
sokkal inkább Jahve fölkentjének 
és birodalmának a prófétai őské
péről beszélnek, mint megjelenésé
ről a történelemben. Nevetséges
nek tűnt tehát nemegyszer, ha 
Sión királya „világuralmáról” nyi
latkozott. Mögötte azonban ott áll 
az Ür, a földkerekség Teremtője és 
Ura. De nem hatott-e skandalon- 
ként az Üt. korában is, ha Istennek 
a világuralmáról beszéltek a Mes
siás Jézussal kapcsolatban?! Min
denképpen az Üt. és az ahhoz iga
zodó messiási krisztológiai exegé- 
zisnek az oldalára kell inkább áll
nunk, mint azokhoz a modern ma
gyarázókhoz, akik elsietett vallás- 
történeti következtetéseikkel meg- 
üresítik a 2. zsoltár, s általában a 
királyzsoltárok üzenetét.” (28. o.) 
Ez az idézet is megmutatja, hogy 
ebben a szolid problémalátásban 
sem az alapos szakember kutató 
lelkiismeretessége, tudományos 
igénye, sem pedig a végső soron 
evangéliumi-újszövetségi meghatá
rozottság nem szenved hátrányt, 
mivel vetus testamentum in novo 
pateí.

Minden mindennel összefügg, s 
már szinte soknak tűnik] ismét azt 
mondani: „Ezzel kapcsolatos,
hogy .. .” De hát az igazság mégis
csak az, hogy az eddigiekkel szer
ves összefüggésben mutat rá az 
exegéta „ hétköznapi” következé
sekre is. „Már itt a földön fontos
nak tartja az igazak gyülekezeté
nek tisztaságát.” (23. o.) „A tör
vényszegők . . . : akik nem vonták 
le hitükből a gyakorlati konzek
venciákat az emberi együttélés 
minden pontján.” (34. o.) „A földi 
javakban is Isten szövetségi sze- 
retetét éli át.” (40. o.) „ . . .  ebben 
az aiónban a válasz: az egész éle

tet átfogó szolgálatkészség, isten- 
tisztelet.” (98. o.)

Egyéni dolog lehet, hogy arány
lag kis . terjedelmű írásmagyará
zattól adott helyen milyen részies
tes fejtegetést vár az ember, s 
hogy azt, amit kapott, nem keves- 
li-e, mint pl. a „vérontás bűne” 
(Zs. 51, 16; 73. o.) értelmezésére
nézve. Ez esetben Duhm nagyon 
általánosságban mozgó s talán 
nem is egészen helytálló vélemé
nyének idézése mellől hiányzik a 
2 Sám 11, 15.17-re, az Uriás ellen 
elkövetett dávidi „vérbűnre” .való 
hivatkozás, amelyet viszont a 
Zsoltárok fordítási próbafüzetében 
éppen Pálfy professzor nem mu
lasztott el jegyzetben megemlíteni.

Hogy egy-egy szinte semmitmon
dónak tűnő bibliai kifejezést min
den erőltetettség nélkül milyen 
mélyen lehet feltárni, annak jel
lemző példája a „Básán erőseinek” 
exegézise (48. o.), vagy a ,,-nafsi 
jesóbéb” magyarázata (56. o.). Ál
talában jelentős haszna e könyv
nek, hogy egy-egy konkrét textus 
kifejtésén túlmenően alapvető bib- 
liateológiai-eregetikai szinten so
kat tanulhatunk belőle, még az 
újszövetségi írásmagyarázat szem
pontjából is, hiszen kellő ótestá- 
mentumi járatosság nélkül vaskos 
melléfogásokat követhetünk el az 
Üjszövetség értelmezésében.

A könyv kiállítása ízéleses, pa
pírja kitűnő minőségű. Az olvasót 
csak egy-két .sorcsere és sajtóhiba 
zavarja, például az ismételten t- 
vel írott fiducia. De ezektől a ha
mar elfelejthető apróságoktól elte
kintve: olyan könyvet kaptunk 
kezünkbe, amely elsőrendű stílus
ban és széles horizontú látással 
olyan módon és pontokon erősíti 
teológiai képzettségünket, szemlé
letmódunkat, hogy az alapvető 
fontosságú. Keveset mondunk az
zal, hogy köszönjük a szerzőnek, 
aki ezzel a jó bevezetéssel is ellá
tott exegézi sével életművének egy 
darabját tette fokozott mértékben 
„közszolgálattá” . Bodrog Miklós
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Az ige hirdető műhelye

BÖJT 4. VASÁRNAPJA
JÉZUS VENDÉGEI 

János <6, 1—15.

Az ún. „nagy kenyércsoda” történetét mind a négy evangélista 
közli; (Mk 6,30—44; Mt l4,13—21; Dk 9,10—17). Mk 8,1—10 valószínűleg 
dublettnek tekinthető. Jn az elbeszélésben közölt eseményeket időileg a 
páska ünnepe előtti napákra rögzíti. Schlatter szerint ezzel az ev. szer
zője az úrvacsorára akart utalni, az új-szövetség lakomájára. A magyar 
fordítás, az Út próbaszövegében is: „a húsvét a zsidók ünnepe” félre
értést okozhat. A páska nem húsvét.

Mk és Mt elbeszélése szerint Jézus pihenés céljából vonult el egy 
puszta helyre (erémosz =  sivatag). Az utána tóduló tömeg azonban 
szánalommal tölti el (Mk 6,34) s ezért tanítja és — kenyérrel, eledellel 
is ellátja őket. Az „opszarion” =  sült hal, a szegények piacon árult egy
szerű eledele. A sokaság létszámára vonatkozó megjegyzés — 5000 férfi, 
Mt szerint asszonyokon és gyermekeken kívül ennyi — az esemény- 
jelentőségét akarja növelni.

A történet egyik csomópontja: a Jézus cselekedetének gyökeres, 
félreértése. Pontosabban: általában félreértése Jézus cselekedetei jel- 
jellegénék. Az Üt-i „szémejon” fogalom önmagán túlutaló valóság. Jelez, 
mutat valamit, fel alkarja hívni a figyelmet valami fontosra. A sokaság 
szeme azonban függve marad a jelen, ebben az esetben a „kenyér
csodán” — máskor a gyógyításokon stb. A jel így eltakarja előlük azt, 
amit valójában mutatni akar: Jézust s Istennek benne megjelent hatal
mát és szeretetét. Felismerik ugyan benne a prófétát — s ezt a kifeje
zést itt úgy is érthetjük: a Messiást —, azonban csak a kenyér-messiást 
látják, vágyaik és szükségleteik kielégítőjét. Eláimélkodnak a miráku- 
lumon, pedig „Eine Wundergláubigkeit. die das Wunder an die Stelle 
dér Natúr setzen wollte, habén die Jüniger bei Jesus nioht gélernt. Das 
aber hat Johannes gesagt, dass Jesus von dán Jüngern verlangte, dass 
ihnen die allmachtige Gegenwart Gottes mehr gelte, als allé natürlichen 
Notwendigkeiten” (Schlatter). Jézus sohasem önmagáért tett „csodákat” , 
hanem amit tett, azt jelül szánta, éppen az út-i „szémejon” értelmében.

Bultmann szerint Jn 6. része a 4. után következik eredetileg, ill. így 
csatlakoznak az események egymás után, mert a 4. r. azzal zárul, hogy 
Jézus átmegy Judeából Galileába s a 6. r. ott folytatja, hogy a galileai 
tó másik partjára megy — viszont az 5. r. szerint Jézus már felmegy 
a páska ünnepére Jeruzsálembe. Ez az okfejtés elfogadható. A legtöbb 
írásmagyarázó valóban a Jn 6-ban elbeszélt eseményekben látja a 
döntő fordulatot Jézus és a zsidó nép tömegeinek viszonyában. 66. v. 
szerint Jézus tanítványainak köre ettől fogva leszűkül. Mindazok, akik 
nem találták meg benne a szájuk íze szerint való Messiást, elfordulnak 
tőle, sőt, hamarosan ellene fordulnak.

50



A nép magatartása — királlyá akarják kikiáltani Jézust — kísértés 
Jézus számára. A 15. v. talán a zelótákra utal. Ez a szélsőséges nacio
nalista mozgalom Galileában mindig erős volt. A politikai rajongók 
makacsságára jellemző, hogy még a sikertelen „elragadási” kísérlet 
után sem hagynak fel szándékukkal, hanem szinte üldözőbe veszik 
Jézust (22—25. v.). Jézus azonban elutasítja a politikai messiás-várást. 
<3 az Atya kezéből veszi, kapja elhivatását (Bengel), s ezzel öntudatosan 
a passió útjára lép (V. ö. Filippi 2!).

Mindezzel nem utasítja el a jogos emberi életigényeket. Sőt, maga 
terít asztalt követőinek s megvendégeli őket. Az elbeszélés ezt pí. azzal 
is kiemeli, hogy ő maga mondja el az asztali imát (11. v.), s hogy maga 
veszi kezébe az eledelt, s azután osztatja ki a tanítványokkal. Ezzel a 
családfő, a házigazda, a vendéglátó tisztét gyakorolja — mint az utolsó 
vacsorán is. A maradékok összegyűjtése megfelelt a korabeli zsidó szoká
soknak. Azzal, hogy több maradt, mint amennyi eredetileg volt, illetőleg 
kiosztásra került, az ev. a „jel”, vagyis a „csoda” jelentőségét akarja 
kiemelni.

A jel által Jézus elháríthatatlan döntés elé állítja követőit: a kenye
ret, a jótéteményt akarják-e tőle, vagy őt magát? Pontosabban: felisme
rik-e ajándékában Isten szeretetét? Mert Jézusban Isten szeretete lett 
testté, hogy általa könyörüljön rajtunk és konkrét segítséget is nyújtson 
minden ínségünkben. A „csoda” tehát sohasem öncél Jézus életművében, 
hanem Jézus személyére s azon keresztül Isten szeretetére utaló jel, 
amely állásfoglalásra kényszerít.

Luther e történetet magyarázva többek között ezt mondja: Krisztus 
e tettéivel azt mutatja, amit a Hegyi Beszédben tanít: hogy akik Isten 
országát keresik először, azok mindent ráadásul megkapnak Isten kezé
ből. Utal a történet összefüggésére Jézus megkísérlésének történetével 
(Mik 1,12—13; Mt 1—11; Lk 4,1—13). Az ember nemcsak kenyérrel él, 
hanem Isten igéjével is — s ez az ige maga Jézus. Ö pedig megmutatja 
Isten nagy szeretetét is: mindenek élvezik ajándékait, az egész sokaság, 
tehát nemcsak tanítványai! Hiszen Jézus tanította a mennyei Atyáról 
azt, hogy napját felhozza mindenekre . . .  S ezzel a cselekedetével, hogy 
ti. válogatás nélkül részesíti szeretetének ajándékaiban az embereket, 
példát adott nekünk is. Sőt, tanítványainak értetlenségét is türelemmel 
hordozza el, s megmutatja a kétségeskedőknek, hogy az ő kezében a 
kevés is sok (Zsolt 34,11; Lk 1,53).

Luther ezzel kapcsolatban rámutat Isten hétköznapi csodáira: arra, 
hogy Isten naponta ellát bennünket kenyérrel és minden szükségessel. 
Minderre azonban nem ügyelünk, mert természetesnek tekintjük, s észre 
sem vesszük ezeket a „csodákat” . Ezért Luther szerint „in diesem Evan
gélium findet sich nichts anderes, als Liebe, Menschenfreundlichkeit und 
Dienst Christi” .

I 1 Groó Gyula
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BÖJT 5. VASÁRNAPJA
János 8, 46—59,

Judica vasárnapjának központi gondolata: Krisztus a közbenjáró. 
Ö az egyetlen főpap. Ez van az óegyházi epistola és ez az evangélium 
középpontjában is. Alapigénk János evangéliumából való, a „páratlan 
szépségű igaz főevangéliumból”. A nehéz textusok közé tartozik tartal
mánál fogva, s ezt még nehezíti a vitaszerű, nekünk idegen forma. A 
párbeszédek logikája is sajátos, ha szabad így mondani: pneumatikus 
logika. Nem a mondatok formális értelme kapcsolódik a következőhöz, 
hanem sokszor inkább azok hitbeli legmélyebb értelme, a mögöttük 
levő élményszerű tartalom. Az alapige tartalmának fensége éppen ezért 
csak a fejezetben való elmélyedésen keresztül közelíthető meg.

EXEGÉZIS

Az előző fejezetekben az evangélista bemutatta Jézus tetteit és jeleit. 
A hetedik fejezettől kezdve kezdi megmutatni a növekvő ellentétet, 
amely Jézus és a vezetők között fokozatosan napvilágra jön, s végül a 
kereszthez vezet. Ebben a nyolcadik fejezetben a vallásos elit képvise
lőivel, a farizeusokkal szembenállva ez az ellentét a szakításig, életre- 
halálra szóló ellentétig fokozódik. Jézus népi, nacionalista vallásosságuk 
alapjait tagadja. A vita az emberi és vallásos magatartás legmélyebb 
alapjairól folyik. Egyfelől hangsúlyozást nyer az Ábrahámtól való szár
mazás, a Pál apostol féle „test szerinti szépség”, a hagyományokra való 
büszkeség, a vallásos bizakodás; másfelől a Krisztusban megjelent 
kegyelemre való teljes ráhagyatfcozás, az,Isten szava megértésének és 
a tőle jövő új kezdet elfogadásának szükségessége.

A 46. versnek nagyon sima lenne az értelme, ha a hamartiát téve
déssel, hibával fordítanák, mint Bengel teszi. Ekkor ez volna az értelme: 
ha igaz, a tényeknek megfelelő, amit tanítok — s ha tévedtem, mutas
sátok ki, hol és mikor —, miért nem hisztek nekem? Erre azonban 
nyelvileg nem vagyunk feljogosítva, s mindenütt bűn szóval fordítják. 
Jézus beveti a bűn kérdését. Az igazság kérdése rendszerint a bűn 
kérdése is egyben.

47. v. Azt mind együtt, amit Jézus mond, csak úgy lehet elfogadni, 
ha az ember alapvetően Istentől kiindulóan építi fel életét és látását. 
Az ember világa általában én középpontú. Mindent magunkból kiindu
lóan értünk meg és a magunk egyéni szolgálatába állítunk. Ha az ember 
vallásos, ebben az énközpontú világba bele van építve Isten is, hogy 
dísze és segítsége legyen. így azonban Jézust sem megérteni, sem elfo
gadni nem lehet. Mindezt le kell bontani és újra felépíteni úgy, hogy 
a középpont Isten legyen. Ugyanezt fejezi ki Pál apostol más terminoló
giával pl. Kol. 2,12-ben a keresztségben való meghalásról és feltáma
dásról szólva. Istentől való tehát nem az, aki egy, vagy más közkeletű 
vallásos tételt elfogadni, hanem aki engedi, hogy Isten újjáteremtse őt.

48. Mindebből a hallgatók csak a negatívumot: vallásos világuk taga
dását látják és kijelentik: ilyet csak megszállott állíthat. 49. v. Jézus 
ezt azzal utasítja vissza, hogy rámutat: a megszállott szemléletének 
középpontjában sohasem áll a legszélesebb horizont: Isten. 50. v. A meg
szállottság szűk világ: egy rögeszme, amely az ént leplezi. A megszállott
ság szűk, elszigetelt önző világ. Ezt Jézus életéről nem lehet elmondani. 
(Gondoljunk A. Schweitzer doktori értekezésére: lelki beteg volt-e Jézus?)
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51. v. Jézus beszédeiben és életében éppen ellenkezőleg a legszéle
sebb obiectivitás szólal meg. Benne nem az egyén, nem egy klikk, nem 
a náció, hanem az emberiség, sőt azon túl a kozmos, sőt azon túl: Isten 
beszél. Ez a megszállottságnak éppen az ellenkezője: az örökkévalóság. 
Aki kapcsolatba kerül vele, azt mindörökre az esetleges, az elmúló fölé 
emeli. Az ő beszéde teszi ezt, amely arra hív fel, hogy az embert sze- 
szeressük, másokért éljünk és bízzuk magunkat Istenre, aki szeret és 
magához hív. Az 51. vers a szakasz egyik középpontja.

52—53. v. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni, Jézus személyét nagyon 
nagyra kell helyeznünk. Ezt észreveszik hallgatói is. 54—55. v. Fel kell 
ismernünk, hogy itt Isten maga szólalt meg és felel az ember legmélyebb 
igényére és hiányára.

56. Természetesen Ábrahám személyét is másként kell megítélni 
ekkor, mint Jézus hallgatói teszik. Ű nem vallásos hérosz, nem egy 
vallási rendszer magabiztos képviselője, a kiváltságos; hanem olyan 
ember, aki mindent feladott, semmit sem tud és elindult újat, jövendőt 
keresni, hogy oda mehessen, ahová Isten vezeti. A zsidó írástudomány 
szerint Isten megmutatta Ábrahámnak a jövendőt, különösen is a 
„messiás napjait”, amikor véle a szövetséget kötötte. (A testté lett Ige.) 
Ábrahám prófétai látásban látta Krisztust.

58. Az ige mögött tehát a minket új életre hívó Krisztus személye 
áll. Ez az ige másik középpontja. 59. v. Jézus- a támadással nem fordul 
szembe, de kitér előle. Még nem jött el az Ö órája. Egy válasza lesz rá: 
a kereszt. Elmegy meghalni az emberért. A vallásos emberért is. A tex
tussal kapcsolatban még ki kell térnünk néhány teológiai kérdésre, 
illetve fo'galomra.

Jézus beszéde nem tan. Az ige isteni hatalom, amely véghez viszi, 
amit mond. Igényt támaszt arra, hogy halljuk, meghallgassuk és hittel 
fogadjuk. Igéjében maga Krisztus közeledik hozzánk. Mögötte ott áll 
Ö maga. Igéjének tartalma: az evangélium Isten vigasztaló, magához 
hívó, újjáteremtő szava és Istennek bennünk megszólaló szava, mely 
eligazít: a törvény.

Dicsőség. Ennek a fogalomnak megvan a maga fejlődéstörténete a 
szentírásban. Míg kezdetiben jelentése inkább annyi, mint hatalom, erő, 
illetőleg e tulajdonságok elismerése; jelentése később, mindinkább 
erkölcsi irányba tolódik el. Az újszövetségben és éppen János evangéliu
mában teljesen ilyen értelmű. „Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttének dicsőségét, aki teljes vala igazsággal és kegyelemmel.” 
Jézus kiábrázolta, nem külső hatalommal, vagy külső megjelenésével, 
hanem jóságával, szentségével és szeretetével Isten dicsőségét. Élete Isten 
jóságát hirdeti, az emberért áldozott élete nem magát, hanem az Atyát 
dicsőíti. De az Atya is tanúságot tesz e mellett az élet mellett és meg
dicsőíti őt, igazat ad neki.

A 47. verssel kapcsolatban egyesekben felvetődhet a predestináció 
kérdése. Ez az igeszakasz azonban nem veti fel azt a kérdést, hogy vég
eredményben milyen segítséggel, hogy sikerül az embernek az életét 
Isten szerint tárgyilagos, szolgáló életté átalakítania? Jézus semmi 
esetre sem a megváltozhatatlant hirdeti, hanem felszólít a hitre.

Vallás vagy hit. Rosszul értelmeznénk az egész szakaszt, ha úgy 
gondolnánk, vagy úgy akarnánk magyarázni, hogy Jézus itt a „hitet
lenekkel” áll szemben. Sajnos, éppen a vallásosokkal. Vessük össze erre 
vonatkozóan azt, amit a Lelkipásztor 1964. évi 10. számának 61?. oldalán 
olvashatunk erről. „A vallás emberi vállalkozás arra, hogy az ember 
megpróbálja birtokba venni az istenséget.” Barth dogmatikájában ezt a 
kérdést ilyen fejezet alatt tárgyalja: Religion als Unglaube.
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MEDITÁCIÓ

Ebben a szakaszban tehát a keresztyén hit legbensőségesebb, leg
mélyebb tanításai kerültek szóba, mint Isten beszéde, örök élet, Krisztus 
személyének titka stb. Ha a böjti vasárnapok témáit végiggondoljuk, 
miről szóltunk már, és miről nem szóltunk még; mint már mondottuk, a 
mostani vasárnap feladata erről szólni: Krisztus a közbenjáró! És ez 
összhangban is van a mostani vasárnap perikópáival. Jézus személyéről 
van itt szó, aki megtart és Istenhez köt Ábrahámtól korunkig minden 
hívőt. Vigyázzunk azonban és kíséreljük meg, hogy az itt felmerült 
teológiai fogalmakat ne gépiesen használjuk és ne dobálózzunk velük, 
hanem a szentírásnak, a páli és jánosi leveleknek megfelelően, nem 
szakrális, hanem etikai értelemben használjuk azokat. Jézus igéje úgy 
örök élet, hogy szétszórt, önző, jelentéktelen dolgok után kapkodó önma
gamat, szubjektív, a pillanat befolyásának kitett életemet érdemes, igaz, 
önmagámon és kis életemen túlmutató feladatok felé irányítja. Megtanít 
nemcsak önmagamért élni. (Nem keresem a magam dicsőségét.) Krisztus 
egységet, határozott irányt ad az ember egyéniségének. Megláttatja 
azokat a bár evilági, aktuális célokat, amelyeket nekem mégis az Atya 
kezéből és így komolyan kell vennem, s amelyek azután jg y  betölthetik 
és értékessé tehetik, hitem szerint az örökkévalósághoz kötik napjaimat. 
Megmenti az ember életét az önámítástól. Megtanít szembenézni önma
gámmal és hazugságaimmal. Másfelől Jézus beszéde örök élet, mert 
Istenhez emel, személye áll mögötte, akire rábízhatom magamat.

Még arra kell vigyáznunk ennél a textusnál, hogy mivel nagyon 
sok mindent tartalmaz, ne akarjunk mindenről beszélni, mert az oda 
vezet, hogy semmiről sem szólunk igazán. A felvetett témák. gazdag 
tárházából kivehetjük azt, amiről úgy gondoljuk, hogy leginkább van 
szüksége rá a gyülekeznek. S azt azután meg kell kísérelnünk szétbon
tani egészen a konkrétumokig.

Uzon László

VIRÁGVASÁRNAP

Mt 21, 1—9.

Mindenekelőtt olvassuk el — okvetlen — a Lelkipásztor szeptemberi 
számában található fejtegetéseket erről a textusról, mert ezek friss 
ismeretét feltételezik a most következő

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Betfagét a rabbinista hagyomány már a szent város területéhez 
számította; az utána a város felé vezető út a templomból látható volt. 
A menet különben nem érintette közvetlenül Betfagét, mert akkor túl 
magasra kellett volna hágni fölöslegesen; egyszerűbb, volt két tanítványt 
beküldeni.

Az Olajfák hegyének „eszkatológikumához” vegyük még hozzá, hogy 
a zsidó hagyomány szerint Noé galambja innen hozta az olajágat. Ha 
Zak 14,4 mellett erre is gondolunk, feltételezhetjük, hogy a körülmények 
tudatos megválasztásával Jézus egyebek között az isteni végcselekvés 
irgalmas, embermentő jellegét akarta hangsúlyozni.
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Zak 9,9 bizonyos fokig különleges szerepet játszott a zsidó Messiás- 
váradalomban. Rabbi Alexandraj szerint, ha Izraelnek érdemei lesznek, 
akkor a Messiás „az ég felhőin” jelenik meg, Dn 7,13 szerint, ha viszont 
nem lesznek érdemei, akikor szegényen, szamárháton (Straok—Billerbeck). 
A  Krisztus megjelenésének módja tehát önmagában utalás lehet népé
nek bűneire.

A pálmagallyak a lombsátor-ünnepre emlékeztetnek, vagyis Isten 
jelenlétére, akinek örökkévalóságával szemben a mi „sátorunk” múlandó. 
Különben természetesen a győzelem, illetve a hódolat kifejezői is.

Az „aki jön” (ho erchomenos) kifejezés is messiási jellegű: Mt 3,11. 
11,3. Ki is jár neki a hozsánna, amely könyörgésből (v. ö. 2 Sám 14,4) 
lett üdvkiáltás, mégpedig a megballgattatás bizonyosságának a jegyében.

Emberileg nézve merő paradoxia ez a bevonulás, igei szellemben 
vizsgálva azonban a még rejtett hatalmú Messiás irgalmas inkognitója 
nyilatkozik meg (Jn,12,16 szerint maguk a tanítványok sincsenek tisz
tában vele, mi is történik valójában), ugyanakkor ez az egész rangrej- 
tettség valamelyest már ítélet is azokon a vakokon, akik „azt hiszik, 
hogy látnak”. Ahogy a gyülekezet visszatekint az akkor történtekre, már 
mindent húsvét fényében lát és láttat, „mert ami volt, annak más távla
tot ád a halál már” (Radnóti), még általános emberi síkon is — és ez a 
valósabb —, itt viszont az isteni kinyilatkoztatás egészévé állnak össze 
a korábban még széttartó, ellentmondásosnak tetsző Vonalak. (Éppen 
ezért ok sincs R. Eisler spekulatív konstrukciójára.)

Jézusnak gondja van egy bizonyos értelemben vett ünnepélyességre, 
de már ennek „megszervezése” és gyakorlati alakulása is mintegy a 
kereszt jegyében történik; azt is mondhatnám: sub contraria spécié. 
A  dicsőség teológiáját valló farizeusok szemével nézve valóban érthe
tetlen, sőt groteszk látvány a kölcsön-szamáron bevonuló, szegényes 
galileai próféta — szánalmas rajongónak vennék, ha nem látnának 
veszedelmes kankurrenst benne. S az alkalmi hozsannázók szedett-vedett 
csapata! Mire megy majd velük ez a fantaszta népámító! Csak ne lenne 
olyan kényes a helyzet!

Ám a fel-felhangzó üdvkiáltás is csak szövegében egyértelmű. Sokan 
csak egy prófétát látnak Jézusban (11. v.) — még ha egyesék az egyetlen 
Prófétára gondolnak is (5 Móz 18,15. Jn 1,46) — mások viszont alkalma
sint önnön szívük Messiás-bálványát ünnepük benne, aki majd a meg
felelő pillanatban megfuvatja a kürtöket, s ellátja a rómaiak baját. 
(Az ilyenek csalódása aztán dühbe csaphat át, bár a zarándoksereg, s a 
városiból hozzájuk csatlakozók nem azonosíthatók minden további nélkül 
a pár nap múltán feszítsd meg-et üvöltő tömeggel.) Bizonyos értelemben 
vajon nem ekkor kezdődött meg Jézus számára a szorosabb értelemben 
vett szenvedéstörténet?!

A Király bevonul, hogy kitaszíttassék. Nem a történelem vaskövet
kezetessége, a dolgok belső logikája viszik mintegy irgalmatlan jár- 
szalagon az őt megemészteni kész iszonyú malomkövek közé; ő sem hősi 
lemondással, emberfölötti erőfeszítéssel megy az elkerülhetetlen elébe: 
ő nem elszenvedi, hanem vállalja a halált, nem az találja el őt, hanem 
ő hívja ki azt.

Az őt, mint Messiás-Királyt megillető ünneplés ellen sem tiltakozik, 
de királyi jogát alázat és szegénység fátylába rejtve proklamálja. S 
ebben nem gyengesége, hanem ereje mutatkozik meg. Ö nem kénytelen 
szíve indulatának engedve uralomra, vagy legalábbis csodál tatásra törni: 
ő az egyetlen, aki a legcsekélyebb mértékben sem „adósa a testnek” 
Anélkül, hogy bárkinek is tartozna, az életét kész odaadni mások halálos 
adósságának kiegyenlítésére. A személyéhez fűződő álmodozást aztán
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úgyis eltemeti a kereszt, amely nem is egyszerűen a szenvedést jelenti, 
hanem sokkal inkább a végletekig komoly engedelmességet, a szolgálat 
maradéktalan vállalását.

Bengel jegyzi meg, hogy itt is összekapcsolódva jelentkezik Jézus 
dicsősége és „alacsonysága” . Királyi hatalommal parancsol, a „véletlen” 
is engedelmesen áll rendelkezésére, s mi több, az őt jobbára csak félre
értő tömeg is, mintegy tudtán kívül, az igazán méltó dicséretet zengi, 
noha ennek még csak a szövege helyes; mellé a dallam majd akkor 
lesz hamisítatlan, amikor előtte „minden térd meghajol”. •

Mindenekelőtt ez az eszkatológikus feszültség, az igazi üdvtörténés
nek az emberileg érzékelhetővel szembeni isteni paradoxiája jellemzi 
textusunkat. Ha Pál az Isten iránti engedelmességet odaadó pályafutás
ként aposztrofálja, akkor nem profaniizálás azt mondanunk: Jézus Bet- 
fagénál befordult a célegyenesbe, hogy arccal a Golgota felé bevégezze 
futását — és ezzel nekünk is utat teremtsen az Atyához: a szolgálat 
késztő lehetőségét. (Ezért kissé olcsó megoldás arról prédikálnunk, hogy 
„Jézus a szívünkbe akar bevonulni”, ami igaz ugyan, de igénk többet 
mond.)

Nehéz választóvonalat húzni e textus ádventi és virágvasárnapi 
mondanivalója közé. A „bajból” talán kisegít némiképp a vasárnap 
jellege, amelynek fontos alapeleme a lombsátor-ünnep; erre a pálmaágait 
utalnak. Az ünnep (hehhág) — így emlegették, vagyis középponti jelen
tőségű volt. Eredete ősi időkre nyúlik vissza: régi újév-ünnep lehetett, 
szoros kapcsolatban azzal az idővel, amikor még sátorban lakott egész 
Izráel, a szövetség ládájával egyetemben. S ha aratási hálaadó ünnep
ként tartjuk számon, nem szabad szem elől veszítenünk, hogy ennek 
alapjául mi szolgált: Jahve betér népéhez, s ettől áldást remélhetünk! 
5 Móz 16,13 és a termékenységi ünnepre jellemző kultikus cselekvények 
(vízkiöntés stb.) nem jogosítanak fel arra, hogy valamiféle pogányoktól 
átvett, csak éppen „körülmetélt” ünnepnek véljük, annál is inkább, 
mivel a lombsátor-ünnep erőteljesen mutat rá a pusztai vándorlás ide
jére, különösképpen pedig a Sinai hegyi törvényadásra, illetve szövet
ségkötésre. így aztán a földi áldásokért mondott hálaadással szoros pár
huzamban esik hangsúly arra, hogy Jahve megújítja kegyelmi szövet
ségét, lehajol méltatlan népéhez.

GYŐZELMÜNK TITKA

Nagyon szeretünk győzni. Éhezzük és szomjazzuk a győzelem kel
lemes érzését, mert gyógyulni belső gyengeségünk alig bevallott tudatá
ból, de végső soron abból az úgy, ahogy sejtett tényből, hogy „szent, 
győzedelmes élettel” nemigen dicsekedhetünk, s ezért nyomorultul 
rászorulunk a magunk házilag előállított, jobbára nagyon is kisszerű 
„diadalainak” gyógyírjára, csatározgatásaink itt-ott esurranó-cseppenő 
„eredményeire” . Egy-egy jelentősnek elkönyvelt győzelem pedig kész 
szanatórium tépett önérzetünknek. Ha keresztyének vagyunk, annál 
inkább be kell ismernünk: azért van ez így, mert nem akarjuk, hogy 
üres szívünket Jézus Krisztus igazán betöltse, dirigálja, s a nagy belső 
hiányt akarjuk ily módon feledtetni önmagunkkal, lehetőleg mások 
szemében is.

Jézust annak idején győztes hadvezérnek kijáró ünnepléssel fogadták 
Jeruzsálemben, illetve kísérték be oda. Sok más bevonulást látott már 
a történelem, de minden más esetben a fegyverrel erősebbnek bizonyuló
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fél gyűrte le az ellenséget. Itt azonban Jézus tulajdonképpen senki ellen 
nem harcol, sőt, mindenkiért sorompóba lép. Harci mén helyett a min
dennapok „civil” közlekedési eszközén, szamárháton érkezik, még azt is 
kölcsönzi; semmiféle külső hatással nem akar imponálni. A háttérben 
ellene acsarkodókkal szemben igazán nem látszik erősnek, győztesnek, 
királyinak; aligha lehet neki sok esélyt adni a ravasz és gátlástalan 
farizeusok ellenében. Csak „szemre” a továbbiakban is úgy tűnik, mintha 
kereszthalála igazolná a korábbi papírformát — ám ha az Ige mértéke 
alá állítjuk a történteket (mert Isten gondolatai nem- a mi gondola
taink), akkor kiderül, hogy Jézus mégis győzött, csakis így győzhetett: 
vállalva mindent — s ebben legkevesebb a vereség látszata — s diadalt 
aratva értünk és javunkra, hogy minket is győztesekké tegyen.

1. Pedig mi magunktól nem tudnánk győzni. Nem arról van szó, 
mintha az ember adott esetben nem lehetne képes akár nagy jelentő
ségű, önzetlen cselekedetek végrehajtására is, mert ilyenre a keresztyén- 
ségen kívül is találhatunk példákat. Győzelmen ugyanis nem egy bizo
nyos emberi elképzelés érvényre juttatását értjük, hanem a bűn legyő
zését, Istentől elszakadt s folyamatosan elszakadóban levő énünk-önma- 
gun.k legyűrését, „foglyul ejtését” Krisztus szolgálatára, a szeretet által 
munkálkodó hit cselekedeteire. A győzelem: ha Istent mindennél job
ban szeretjük, felebarátunkat pedig, mint önmagunkat, s nem érjük be 
ennél kevesebbel, például kegyes szokásokkal, főleg külsőségekben meg
nyilvánuló vallásossággal, mely belső vonalon folyton csak önsorsynk s 
üdvünk körül forgolódik. Ha csak egy mákszemnyi Isten előtti tisztán-í 
látás akad bennünk, felsóhajtunk: Istenem — hol vagyok én ettől! Kitel
het ugyan belőlem sok minden, ami emberi mértékkel mérve megfelel, 
sőt, talán tiszteletre méltó, de a személyválogatás nélküli, el nem fogyó, 
teljes szeretet, az Isten iránti szüntelen odaadás, az nem. S ez a bűn. 
Azt is mondhatnám: ez a vereség.

2. Ám Jézus tudott győzni! Sokan ugyan mást várták tőle: kápráza
tos messiási hadjáratot, mellyel Isten választott népét tüneményesen 
rövid idő alatt a történelmi karrier csúcsaira dobja, hadd ámuljon a 
világ. A Szentírás tanúsítja: még maguk a tanítványok is nemegyszer 
túlon túl emberi várakozást fűztek Jézus személyéhez. De nem is kell 
olyan messzire menni: saját bukdácsoló hitéletünkben is sokszor rajta
kaphatjuk magunkat egy kis biblikus éberséggel, hogy igencsak egyéni 
recept szerint óhajtanánk elképzelni a Megváltó „segítségét” . Ilyenkor 
azonban Istent egy mindenható segédmunkásnak akarnánk megtenni, 
akinek nincs nemesebb feladata, mint nekünk rendelkezésünkre állni. 
Az átlagember azt tekinti győzelemnek, ha sikerül keresztülvinnie aka
ratát, ha valami „nyereséget” söpörhet be. Jézus viszont úgyszólván 
megbotránkoztat bennünket azzal, amikor azt mondja: „Jobb ( = üdvö- 
sebb dolog) adni, mint kapni.” A jeruzsálemi bevonulás párhuzamos 
leírásában, János evangéliumában pedig — valószínűleg az aratási hála
adó ünnepre célozva — azt jelenti ki: „Ha a földbe esett gabonamag 
el nem hal. csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt te
rem . . . ” (Jn 12,24 kk!) S ő, a szent Búzaszem, úgy győzött, hogy „enge
delmes volt halálig” , mdvél életének egyetlen átfogó „programja” volt; 
értünk, javunkra győzni, élete árán is, Isten ajándékává lenni!

3. Ez a győzelmes Jézus azonban bennünket is győzelemre segíthet! 
Túl kényelmes dolog lenne csak úgy karba tett kézzel, páholyból cso
dálni, mintha a nagyhét eseménysorozata csak amolyan isteni színjáték 
lenne, amelynek mi legföljebb megdöbbent s mélyen elbölcselkedő szem
lélői kell, hogy legyünk. Amit Jézus értünk tett. azt másokért is tette,
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s ez nem maradhat csupán elmélkedésünk tárgya, „szigorúan belhasz- 
nálatra”, kizárólagos magánügyünk gyanánt. Ö ténylegesen birtokba 
akarja venni életünket, vagyis nem egyszerűen a mi lelki igényeinket 
akarja kielégíteni, hanem hatalmi körébe akar vonni, hogy magatartá
sunkat kívülről-belülről az ő keresztje, vagyis hézagtalan szolgálatvál
lalása, odaadása jellemezze munkánk szeretettel végzésétől hitünk meg- 
vállalásáig, az elmélyült imádkozástól egyes emberek és kisebb-nagyobb 
közösségek gondjainak leggyakorlatibb vállunkra vevéséig. Isten aján
dékai ugyanis sajátságos módon csak akkor maradandók, ha tovább
adjuk őket — különben ítéletesen „ránk romlanak” s mintegy ellenünk 
tanúskodnak. Jézus tehát nem úgy segít diadalra bennünket, hogy tes- 
pedt nyugalmunkat tiszteletben tartva, a győzelem sültgalambjával lep 
meg minket, hanem úgy, hogy Lelki megújító erejével magával von, 
bele a szeretet sodrába-sűrűjébe, ahol nem egyéni lelkinyugalmam, vagy 
érvényesülésem a legérdekesebb, hanem a jézusi magatartás valóvá 
élése. Mert az ő győzelme nem légüres térben terjed, hanem embertől 
emberig, s amikor ő hozzánk közeledik, akkor tudhatjuk, hogy ember
társunkhoz nem nélkülünk akar továbbmenni — különben hamis lesz 
hozsánnánk dallama!

Bodrog Miklós

NAGYCSÜTÖRTÖK

Jn 13, 1—15 i

Az utolsó másfél évtizedben megújult, elementáris erővel köztudatba 
került egyházfogalmunk, a „szolgáló egyház” fogalmának valóságos locus 
classicusa ez a szakasz. A szolgálatot vállaló és végző Ür Jézus Krisztus 
tanítványait is hasonló szolgálatra kötelezi és indítja.

Mint ahogy az emmausi tanítványok történetét, úgy ezt is lehet a 
mindenkori keresztyén istentisztelet képének is tekinteni. Ott arról van 
szó, csüggedt, rezignált emberek vonulnak ki az emberek közül csaló
dottan, de a Vele való találkozás ujjongó, tartalmas életű emberekké 
teszi őket — mint ahogyan minden istentiszteleten ez történhetik. Itt is 
arról van szó, ami minden istentiszteleten kell, hogy történjék: Urunk 
szolgál nekünk: megtisztít szavával, vagy szentségével, hogy hasonló 
szolgálatra küldjön, s hogy nyomunkban tisztuljon az élet. Ez a liturgia 
értelme: Urunk szolgálatának elfogadása és továbbsugárzása az emberek 
között. így lesz a liturgiából — diakóniá.

Figyelnünk kell a napra kijelölt contextusokra: a felolvasásra ren
delt epistola éppen úgy az úrvacsoráról beszél (méltatlanok, de nem mél
tatlanul járulnak az úrvacsorához), mint a másik kijelölt textus Jel. 
kv. 3,20, ahol most nem az ajtó előtt álló, hanem a velünk vacsoráié, 
a már most is asztalközösséget vállaló és egykor is majd asztalához 
hívó Jézusról van szó. Nagycsütörtökön az úrvacsora szereztetésének 
emlékünnepén textusunk alapján is az úrvacsorái közösségről kell szólni, 
ajándékáról éppen úgy, mint feladatáról. Sok gyülekezetben nagycsü
törtök úrvacsoravétel szempontjából épp oly hangsúlyos, mint nagy
péntek. /
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János külön anyagához tartózik ez a szakasz. „János számára a láb
mosás eseménye olyan fontos volt, hogy ő, aki Urának életéből csak 
nagyon kevés adatot közöl evangéliumában, ezt az eseményt részletesen 
továbbadja azért, hogy Jézust valóban megismerjük’’ (Martin Dürr). Ne 

feledjük: ebből a szakaszból nőnek ki Jézus búcsúbeszédei is (14—16. 
fejezet). Valószínű az összefüggés a Lk 22,27-iben közölt jézusi logionnal. 
Lukács csak azzal az egy mondattal emlékeztet erre az eseményre, 
János pedig magát az eseményt is szokásától eltérően leírja.

1. v. Ez a vers az egész passiótörténetet vezeti be, nemcsak ezt a
szakaszt. Kicsit körülményes, nehézkes, de érdemes kibogozni és hang
súlyozni. mert kulcsversnek számít. Kulcs perikopánk kincstárához. Az 
óra Jézus órája, v. ö. Lk 22,53-mal: a tanítványok órája a sötétség
órája. János már itt hangsúlyozza, hogy a passió nemcsak emberi gonosz- 
tett eredménye, hanem Jézus tudatos keresztvállalása is. Nemcsak halál, 
hanem átlépés az életbe. Jézus az Atyához megy — ez az igazság 16,10 
szerint is. Jézus cselekedeteinek rugója itt is, mint az egész passióban, a 
szeretet. Ez az agapé nyilván nemcsak érzelem, lágy hangulat, hanem 
áldozatos tett’, viselkedés, magatartás is. Itt látszik világosan, hogy az 
„agapé nem keres, hanem teremt szeretetet” (Nygren). — Eis telos 
időileg és tartalmilag egyaránt értendő. Időileg: mindvégig. Tartalmilag: 
egészen, ez az Ö szeretetének mértéke, ti. szeretete abszolút szeretet. 
Nem szabad felednünk, hogy ez a szeretet legjobban akkor lett nyilván
valóvá, amikor Jézus kimondta: elvégeztetett 19,30 tetelestai: célhoz 
jutott. Ezzel kezdődik és ezzel végződik a passió János szerint. Ha para
frázis jellegű is, mégis szép próbálkozás a r. k. fordítás: Ekkor adta 
övéinek, akiket szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb 
jelét. f

2. v. Hogy pásfcavaesora volt-e, vagy sem, az ebből a versből nem 
derül ki, mindenesetre ünnepélyes vacsora. A Judással kapcsolatos meg
jegyzésnél a tényre gondoljunk csak: Ekkor mór döntött Judás v. ö. 
13,27 is. Luther fordítása így hangzik: „da schon dér Teufel hatte dem 
Judas ins Herz gegeben” .

3. v. Jézus pontosan tudta, ki Ő, honnan jött és hová megy, nem 
emberek kezében tudta sorsát. Nem sodródik, hanem tudatosan megy a 
kereszt felé. János a passió története folyamán újra és újra bemutatja, 
hogy nem igaz a látszat, nem ellenfeleinek van hatalmuk Jézuson, 
hanem megfordítva. Az események nem fátumszerűen közelednek a 
tragédia végéhez, hanem tudatos keresztvállalásról, „célratörésről” van 
szó, a teljes szeretet így érkezik célba. Jézus ismerte saját „méltóságát” 
és mégis így cselekedett. Erős kontrasztot jelent ez a vers a követ
kezőhöz.

4. v. Rabszolgamunka, megvetett tevékenység a lábmosás, zsidó 
ember nem is volt kötelezhető rá, csak pogány. Jézus így szereti övéit, 
hogy éppen ezt a szolgálatot vállalja el.

6. v. Péter joggal nem érti, mi történik, természetes emberi logi
kája tiltakozik ellene, nyilván a többi tanítvány is csodálkozott a nem 
mindennapi jeleneten, csak nem jutott szóhoz, mert Péter szokott leg
hamarabb megszólalni.

7. v. utalás a 12. v.-re is. A  feltámadás után értik csak meg a 
tanítványok ezt a jelenetet is, amikor már összefüggésben látják az

M EGJEGYZÉSEK A  SZÖVEGHEZ
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egész passiót és a jézusi szolgálatot, amikor a szőnyegnek már nemcsak 
a fonákját, hanem a színét is látták.

8. v. Annak van Jézushoz köze, aki elfogadja Jézus szolgálatát, 
mert az Embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, 
hogy Ö szolgáljon sokaknák Mt 20,28 szerint is.

10. v. Egészen tiszta — rejtélyes kifejezés. Valószínűleg így érthető: 
a teljes tisztulás a tanítványoknál megtörtént már a beszéd „az ige 
által, amelyet hirdettem nektek” Jn 15,3 szerint. I. Jn 1,7-re is gondol
hatunk „Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűn
től” — Tertulliánus óta ezl a leloumenos-t a megkereszteltekre vonat
koztatják általában az egyházban. A napi tisztuláson pedig a napi bűn
bocsánatot (Miatyánk) vagy az úrvacsorát szöktök érteni és nem alap
talanul.

12—17. v. Üj szakasz, új irányt szab, Jézus cselekedetéről a tanít
ványok cselekedetére, illetve az erre való ösztönzésre teszi a hangsúlyt. 
Ennek a cselekedetnek formális megtartása kevés, ezért sem az ősi 
hémerobaptiszták, sem a Békés megyei lábmosók, sem, a pápai udvar 
nagycsütörtöki rítusa nem jelenti még a jézusi kívánság teljesítését. 
Sokkal többről van itt szó: életstílus átvételéről. Azt kell ebből a 
szakaszból megérteni, hogy a tanítványi közösség alapfeltétele a köl
csönös szolgálat. Jézus szolgálata közösségépítő erő s Jézus tanítvány
gyülekezetének az Ür szolgálatát kell továbbsugároznia. Nagycsütörtökön 
csak úgy fogadhatjuk helyesen az úrvacsora ajándékát, ha Jézusnak ez 
a szeretetadománya (és nem vitaindítója, vagy választó tana, amivé 
lett az egyháztörténetben!) meglepetést, csodálatot szül bennünk és fel
ébreszti bennünk is azt a szándékot, hogy mi is végezzük a szeretet 
cselekedeteit egymás között. így válik a keresztyén istentisztelet és 
úrvacsora erőközponttá, ahová a tanítványok azért mennek, hogy ott 
megtöltekezve szétszéledjenek a világban és ott használják a vett jézusi 
erőket. Ez a ritmusa a gyülekezet életének: meghallja-Jézus hívó szavát: 
Jöjjetek énhozzám mindnyájan! Elfogadja Ura szolgálatát, majd meg
hallja a küldő parancsot: Menjetek el széles e világra! Jöjjetek, men
jetek! ebben a kettős felszólításban él a gyülekezet. A keresztyén élet 
nem Jézustól független morál, hanem mindig személyéhez kapcsolt, 
hozzákötött. A szolgálat sem független tőle. Az új élet törvényét úgy 
adja, hogy közben magát halálra adja, a szolgálat életstílusát úgy 
kívánja, hogy előbb bemutatja kicsinyben és nagyban, mit jelent ez.

MEDITÁCIÓ

Értitek-e mit cselekedtem? Példát adtam néktek, hogy amint én cse
lekedtem tiveletek, ti is úgy cselekedjetek! 12. v. 15. v. A kötényt kötő 
Jézus az ÜT Jézusa, nem a giccsek, rossz oltárképek hamisan festett 
Krisztusa, nagy glóriás, ragyogó ruhájú, finom vonású, előkelő Idegen, 
aki emberfeletti régiókban mozog, szinte csak lebeg itt a föld felett, ö  az 
ember Jézus (I. Tim. 2,5), akinek emberarcáról mégis hiányzott egy álta
lános emberi vonás: a fölény vonása, másként a gőg, az idegenkedés, 
mások szégyenlése. Sehol sem hallunk arról, hogy bárkit szégyelt, nem 
tudunk arról, hogy valakitől irtózott, valakit, vagy valamit kévéséit, nem 
tartott semmit és senkit rangján alulinak, magához méltatlannak. Nem 
volt Tőle semmi idegen, ami emberi — hiszen „övéi közé jött” . Neki 
nem derogált semmi. Ő mindent és mindenkit vállalt, volt hely a szívé
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ben mindenki számára, csodálatosan tágszívű volt.. . Tanítványai, akik 
között élt, szürke, hétköznapi emberek, műveletlenek, jórészt írástudat
lanok (Acta 4,13) s Ö, aki már 12 éves korában csodagyereknek számított, 
felnőtt korában ilyenek között él. De ezek a tanítványok nemcsak műve
letlenek, hanem kicsinyhitűek, álomszuszékok, akik Mesterük mellett a 
legnehezebb időben sem tudnak virrasztani egy órácskát sem . . .  Jézus 
mégsem idegenkedett a nagyszájú Pétertől, a hitetlen Tamástól, a vám
szedő Mátétól, a versengő Zebedeus fiáktól. Elszenvedte őket. S Jézusnak 
nem derogált semmiféle cselekedet sem: ácsműhelyben a munka, ország
úton a gyaloglás, szamárháton a bevonulás s most itt a lábmosás. A vilá
got indult megváltani és egyszerű rabszolgamunkát vállal. Érthetetlen 
csodaszeretet. Miért tette mindezt? Kettős a válasz erre a miértre: Mert 
szerette az övéit és hogy ők is így cselekedjenek.

A tanítvány sem lehet nagyobb Mesterénél. Kicsinyben és nagyban 
ezt az életstílust kell vállalnunk. Lehet, hogy gyakran fázunk az egy
szerűségtől, kerüljük a „piszkos” embereket, gőgösek és fölényesek va
gyunk és idegenül érezzük magunkat e világon, Jézusra kell figyelnünk, 
ö  másirányú impulzust ad. Ezt a szolgáló életstílust kell vállalnunk ott
honunkban. Bizony más lenne otthonaink képe, ha ott midenki azt várná, 
mikor szolgálhat a másiknak és nem azt, hogy őt mikor szolgálják ki. 
Nyíregyházán egy ref. otthon felirata ez: Itt szeretetet senkitől ne várj! 
Meghökkentő mondat — kijózanító. — Vállalni kell ezt a stílust munka
helyen, társadalomban, gyülekezetben. Nem várni, hanem adni a szere
tetet, nem keresni, hanem teremteni. — Szolgálni mindig lehet. Ezt az 
utat Urunk mindig szabadon hagyja, így biztosított zseniálisan jövőt 
tanítványainak, hiszen amíg ez a világ világ, szükség lesz szolgálatra 
s így szükség lesz jézuslelkületű és életstílusú emberre. Értitek-e mit 
cselekedtem? Feleljünk így a kérdésre: Igen Urunk, mi is úgy akarunk 
cselekedni, ahogy Te tettél, mint egyének és mint egyház egyaránt! így 
lesz a nagycsütörtöki liturgiából egész életünkre jellemző diakónia.

H. K.
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NAGYPÉNTEK
Ján 19, 16—30

í r á s m a g y a r A z a t

Textusunk a következő gondolati egységek szerint osztható fel: 1. A 
16. vers Jézus Krisztus halálraítélésének körülményeire utal. 2. A 17—22. 
versek a keresztre feszítés történetét tartalmazzák. 3. A 23—24. versek 
a kereszt alatt álló katonák részvétlen magatartását mutatják. 4. A 25—27. 
versek a Jézus Krisztusban hivő asszonyok és a „kedves tanítvány” meg
rendülését és hűségét tükrözik. 5 A  28—30. versek Jézus Krisztus halálát 
ábrázolják

16

Perikopánk első verse Jézus Krisztus elítéltetése történetének utolsó 
mozzanatát eleveníti meg. Ez egyben visszautalás arra, hogyan állt Jézus 
Krisztus Pilátus előtt.

Pilátus tipikus képe a földi tájékozódáséi, kompromisszumokat kereső, 
elvtelen „reálpolitikusnak” , aki minél kevesebb megrázkódtatással akarja 
képviselni a római impérium érdekeit Jeruzsálemben. Bár maga meg
győződött Jézus Krisztus ártatlanságáról, hiszen vitatkozik a tömeg veze
tőivel, nem akarja kérésüket teljesíteni, hogy Jézus Krisztust halálra 
ítélje, újabb meg újabb ötleteket vet fel, hogyan lehetne kikerülni szaba
don bocsátását, mégis átadja Jézus Krisztust a kivégző osztagnak. Miért? 
Mert utalás történt császárhűségének a kétségbevonására. Ez a gyengéje. 
Ha a között kell választania, hogy vagy megmarad az általa felismert 
igazság mellett, hogy Jézus Krisztusban' nem talált semmi bűnt, de ma
gára vonja a császár iránti hűtlenség gyanúját, vagy pedig meggyőződése 
ellenére kivégezteti Jézus Krisztust, hogy az igazság kárára megment
hesse a saját karrierjét, akkor Pilátus az utóbbit választja.

Jézus Krisztus Pilátussal és a kivégzését követelő főpapokkal és írás
tudókkal szemben úgy áll, mint Isten Báránya, aki kész magára venni 
a kereszthalál minden szenvedését. Egészen Isten kezében tudja magát, 
ezért válik alakja akkor is felségessé, amikor a megszégyenítésnek, meg
aláztatásnak, megcsúfolásnak a mélypontján van. Ami itt végbemegy, 
nemcsupán egy ember igazságtalan elítéltetése, hanem a világra szóló 
váltság műve az. „Ecce homo. Ecce justus, servus meus.” Munkácsy Mi
hály „Ecce homo” című festménye plasztikusan fejezi ki Jézus Krisztus 
kereszthalált vállaló, alakját, valamint a körülötte állók hitványságát és 
méltatlanságát.

Pilátus cinikus magatartással enged a halálos ítéletet követelőknek. 
A kivégző osztag pedig átveszi Jézus Krisztust. Sorsa meg van pecsé- 
telve-

17—22

A régebbi evangéliumok szerint cirénei Simont kényszerítették, hogy 
vigye Krisztus keresztjét (Mk 15,21 és a parallel helyek). Mivel János a 
régebbi evangéliumokat — legalábbis részükben — ismerte, így a 17. 
versnek az állítása, hogy Jézus Krisztus maga vitte a keresztjét, tudatos
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szövegezésnek tulajdonítható. Így mindenesetre jobban egyezik ez a fogal
mazás Jézus Krisztusnak a tanítványokhoz intézett szavával, hogy vegyek 
fel keresztjüket és úgy kövessék őt (Mt 10,38; 16,24 és a parallel helye
ken). János evangélista erőteljesen hangsúlyozza ezzel Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának önkéntességét.

János nem tud a Lukács által említett sirató és gyászoló sokaságról, 
amely Jézus Krisztust követte a Golgotára vezető úton (Lk 23,27—31). 
A Jézus Krisztussal együtt megfeszített két elítélt személyében betelje
sedett az Ézs 53,12-ben szereplő jövendölés, amely szerint „a bűnösök 
közé számiáltatott” . De amint az Mk 15,28-ban is így volt, itt sem nyert 
személyük hangsúlyt.

A Pilátus által írt felirat, amit a keresztfára feltétetett, nyilván
való gúnyt tartalmazott, amely azt fejezte ki, hogy Jézus Krisztust a zsi
dók úgynevezett királyának csúfolta. A felirat nemcsak Jeruzsálem ős
lakosai számára akarta közzétenni a halálra ítélés okát, hanem a három 
nyelvű városban megforduló minden ember számára.t Az ünnepekre Jeru
zsálembe sereglő messziről jött zsidók és más népek fiai számára hallat
lanul nagy ,,propagandát” fejtett ki ezzel Pilátus. Miközben Jézus Krisztus 
ellenségei nemcsak személyét, hanem nevét is szerették volna megsem
misíteni, anélkül, hogy ezt szándékolta volna Pilátus, mégis széles rétegek 
figyelmét hívta fel arra, ami a Golgotán történt.

Pilátus határozottan visszautasította felirata megváltoztatásának ja
vaslatát. János ezzel kiegészíti a szinoptikus evangéliumok elbeszélését, 
amelyek erről a jelenetről semmit sem írtak. Ugyanakkor ez az egész 
szituáció még egyszer felvillantja Pilátus és a főpapság feszült viszonyát.

23—24

A kereszt alatt levő katonák részvétlen s . minden emberi érzés nél
küli magatartása csak annyiban kap hangsúlyt, amennyiben rajtuk ke
resztül is bemutathatja János evangélista, hogy ami a kereszten végbe
megy, Isten előre megjövendölt, megtervezett szándékának a beteljese
dése. A 22. zsoltár 19. verse szerint: „Megosztoznak ruháimon és kön
tösömre sorsot vetnek” . János két jelenetben rögzíti ezt az eseményt. 
A katonák számáról csak János tudósít az evangéliumokban (Csel 12,4). 
Megosztoznak Jézus Krisztus ruháin. Az egybeszőtt, varratlan köntösét 
nem akarták szétvagdalni, sorsot vetettek rá. Régi zsidó szokás szerint 
a főpapnak volt ilyen köntöse. Itt szimbolikus értelmet nyer mindez, 
Jézus Krisztus főpap és Isten Báránya egy személyben — a kereszten

25—27

Máriának, Jézus anyjának alakja kiemelkedik azok közül, akik a 
kereszt alatt állnak. Az "Újszövetség Jézus Krisztus születésekor foglal
kozik részletesen Mária szerepével. Jézus Krisztus nyilvános fellépése 
idején Mária a háttérben van, nem sokszor hallunk róla. Mária jelentő
ségének második csomópontja itt következik, amikor a kereszt tövében 
is hűségesen ikitart fia, egyben pedig Megváltója előtt.

János apostol szerényen elhallgatja saját nevét, amikor arról a tanít
ványról van szó, akit Jézus Krisztus különösen szeretett. A haldokló 
Jézus Krisztus a kereszt szenvedései között sem magával törődik, hanem 
azokkal, akik hisznek benne. Amikor Jézus Krisztus anyját, Máriát és
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kedves tanítványát, Jánost egymásra bízza, nem földi szempontok veze
tik. Mária Jézus Krisztus halála után sem lesz anyagiakban elhagyatott, 
hiszen Mk 3,32 és Mt 13,55 szerint még sok gyermeke maradt. Itt a hit 
közösségéről van szó, amely egybefűzi őket. Jézus Krisztus családja nem 
mutatott több hitbeli érdeklődést iránta, mint a galileaiak (Mk 3, 21), ő 
maga többre becsülte azokat, akik Isten akaratát cselekszik, a családi 
összetartozásoknál (Mk 3,31—35 s a parallel helyeken). Azonban nagy
péntek és húsvét gyökeres fordulatot jelent ebben a vonatkozásban. Ap. 
Csel. 1, 14 szerint Jézus anyja és testvérei a szorosabb értelemben vett 
tanítványi körhöz tartoznak. Bizonyára jelentős szerepe volt ebben Jakab 
húsvéti élményének (1 Kor 15,7). Jézus Krisztusnak a keresztfán anyja 
iránt megnyilatkozó szeretete bizonyára döntő szerepet játszott Mária 
Krisztus-hitre jutásában, erre a megváltói szeretetre adott választ Mária 
Ap. Csel. 1,14-ben

A „másik Mária”, ahogy Mt 27,61; 28,1 nevezi, anyja Jakab apostol
nak és Józsefnek (Mt 27,56; Mk 15,40). A  Mk 3,18-ban szereplő apostol
katalógus Jakabot Alfeus fiának nevezi, ebben az esetben a „másik 
Mária" férje az a személy, akinek héber és görög neve is van (Klefás, 
Alfeus), mint ahogyan ez nem volt ritkaság abban a korban (Saul-Pál).

Magdalai Mária lakóhelyéről kapta melléknevét. Jézus Krisztus 7 
démont űzött ki belőle (Lk 8,2; Mk 16,9). Innentől kezdve leghűségesebb 
tanítványai közé tartozott, s már asszonyokkal együtt gondját viselte 
.Jézus Krisztusnak és tanítványainak (Lk 8,3). Elkísérte Urát Jeruzsá
lembe is, ott állt a kereszt alatt is (Mt 27,55—56), jelen volt húsvéti üres 
sírnál is (Mk 16, 1—5; Ján 20,1).

28—30

János evangélista nagy gondot fordít az isteni tervszerűség bemu
tatására. Az Isten által előre meghatározott és Jézus Krisztusra bízott 
feladat beteljesült. Isten küldte Jézus Krisztust (4,34; 5,36; 14,31; 17,4). 
Ahogyan Isten előre megmondta az ószövetségi próféciák által, az isteni 
„program" beteljesedett (12,38—40; 13,18; 15,25; 17,12; 19,24). János evan
gélista a haldokló Jézus Krisztus „szomjúhozom” szaván keresztül is gon
dosan igazolja a zsoltárokban kifejezett jövendölés beteljesedését, minden 
úgy megy végbe ahogyan megíratott (Zsolt 22,16; 69,22).

A szinoptikus evangéliumokban említett jézusi kiáltás elmarad János
nál (Mt 27,50; Mk 15,35). Jézus Krisztus utolsó szava pecsét egész meg
váltói művén;„Elvégeztetett!:’ Azaz befejezést nyert mindaz, amiért „az 
Ige testté lett”. Ö engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfa 
haláláig. Lehajtotta fejét, az élet elszállt belőle, meghalt.

Halála azonban Isten Bárányának halála, aki mindent a mi bűneinkért 
•szenvedett el. Engedelmesen hordozta mindnyájunk vétkét, értünk elég
tételt szolgáltatott, hogy bűnös voltunkat, amivel Isten haragját és kár
hoztató ítéletét érdemelnénk, szenvedésével és ártatlan halálával el
vegye. Így halt meg értünk!

O. E.
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