
1966. JANUÁRXLI. ÉVF. 1. SZÁM

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI SZAKFOLYÓIRAT

LELKIPÁSZTOR



TARTALO M JEG YZÉK

TANULMÁNYOK

Püspöki jelentés (Dr. Vető Lajos) 1
Összekovácsolódtunk (D. Káldy Zoltán püspöki jelentése) — 14
Uj teológiai doktoraink köszöntése — — — — — — — 31 
Egyház a Nílus völgyében I. rész (Dr. Rédey Pál) •>!
..Megrepedt nádat nem tör e l ...” I. rész (Dr- Vámos József) 37

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Hatvanad vasárnap (Bárdossy Tibor) — — 4o
Ötvened vasárnap (Szabó Gyula) — — 49
Böjt 1. vas. (Virágh Gyula) — — — — — — — — — 53
Böjt 2. vas. (Pintér Károly) — — — — _  — — — 56
Böjt 3. vas. (ifj. Benkóczy Dániel) — — _  — — 59
Böjt 4. vas. (Garami Lajos) — — — — — — — — —

F őszerk esz tő - D r. P á lfy  M ik lós  
F e le lős  szerk esztő  és k ia d ó : D r. O ttlyk  E rn ő  

A  szerk esztés  m u n k á já b a n  a szerk esztő  b izottsá g  vesz reszt 
E lő fize tési á r : h a v i 12,— forin t , fé lé v re  72,— fo r in t , egy  é v re  144,—  forin t 

C sek k szám la : L e lk ip ásztor  K ia d óh iva ta la . B udapest 2200507 
S zerk esztőség  és k ia d óh iv a ta l: B u d a p est, V III., P u sk in  u . 12. 

T e le fo n : 142— 074
K ia d ja  az E van gélik u s  E gy etem es S a jtóosztá ly  

65.11136/2 — Z r ín y i N yom d a , B u d ap est. F . v . :  B o lg á r  I.
In d ex  szá m : 26 451

Naplómból (Friedrich Lajos) Borítólapon

C í m l a p o n  
Répcelaki templomunk

L E L K IP Á S Z T O R



Ta n u l m á n y o k

D. DR. VETŐ LAJOS 

P Ü S P Ö K I  J E L E N T É S
az Északi Egyházkerület 1965. november 18-i közgyűlése elé

1. Ez a legaktuálisabb probléma?

Ha azt próbáljuk tisztázni, hogy egyházi és vallási szempontból mi a 
legfőbb probléma, úgy látszik, akkor ezt abba az egy idegen szóba foglal
hatjuk, hogy szekularizáció, vagyis elvilágiasodás. Más oldalról ugyanezt 
a jelenséget érzékelteti egy másik közkeletű megállapítás, az, hogy az 
emberiség nagykorúvá lett, szemben korábbi kiskorúsági állapotával.

Azonban az a kérdés, hogy vajon csakugyan ez-e az a legfőbb prob
léma, amellyel a mai embernek, a keresztyén embernek is szembe kell 
néznie és meg kell birkóznia?

Jelentésem elején erről a kérdésről szólok. Teljes kifejtéséhez és meg
válaszolásához nyilván több helyre és időre lenne szükség, mint arneny- 
nyit ez az alkalom nyújt. Azért főleg a téma és kérdések felvetésére szo
rítkozom, lehetőleg úgy, hogy a megoldást és a választ ki-ki maga is meg
találhassa.

2. Világjelenségről van szó

Tény az, hogy akár Keleten, akár Nyugaton az ún. keresztyének már 
scak egészen kis százalékban, olykor pedig csak ezrelékben kifejezhető 
arányban vesznek részt, úgy ahogy, az egyházi életben. Egyes katolikus 
többségű fejlett államokban, mint pl. Franciaországban is ez a helyzet. 
Ami Rómát a II. vatikáni zsinat összehívására s bizonyos reformok ke
resztülvitelére indította, az elsősorban a fokozódó elvilágiasodás.

3. Mi lehet az oka?

Ha ezt a kérdést vizsgáljuk, azt a kérdést kell felvetnünk, hogy vajon 
egyházi, papi, gyülekezeti prakszisunk nincs-e kiskorú emberekrek mé
retezve? Nem azt szeretnénk-e, hogy az emberek úgy járjanak egész éle
tükön keresztül a templomba, mint a gyermek az iskolába? Hogy tehát 
örökké tanuljon, de az igazság ismeretére soha el ne jusson — ahogy
2. Tim. 3,7-ben olvassuk?

4. Vetítsük vissza a problémát az apostoli korba!

Kiderül, hogy az apostolok nem voltak a mai fogalmak szerint mű
velt emberek, és mégis jók voltak apostoloknak! Fel kell vetnünk a kér-
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dóst, vajon egyáltalán indokolt-e a kiskorú és a nagykorúvá lett ember- 
közt a különbségtétel? Indokolt-e éppen egyházi szempontból? A hit 
szempontjából? Nem úgy van-e, hogy valami más a legfontosabb kér
dés, amellyel foglalkoznunk kellene?

5. Ami a döntő

Ami az evangéliumokban s egyáltalán a szentírásban fontos, azt min
den időben könnyen meg lehetett érteni különleges filozófiai és tudo
mányos képzettség nélkül is. Például ezt, hogy: Szeresd az Urat, Istent és 
szeresd embertársadat. Ezt nem nehéz az élet különböző vonatkozásaira 
alkalmazni. Éppúgy, mint azt is, hogy: Ne ölj, vagy: Ne lopj, vagy: Ne 
hazudj! Mindezt legfeljebb megvalósítani nehéz, ami különösen az em
berszeretet vonalán érthető és világos. Nem nehéz megérteni, hogy a kö
zösségben, a népek és államok egymásközti viszonylatában is ezt a pa
rancsot, a szeretet isteni parancsát kell követni és megvalósítani. Ez in
dít bennünket arra is, hogy a béke előmozdításában s egyáltalán az em
beriség javának előmozdításában részt vegyünk. Valójában úgy van, hogy 
az Ö parancsolatai nem nehezek — ahogyan 1. Ján. 5,3-ban olvassuk. 
ELLENBEN baj van akikor, ha azt, ami világos a szentírásban, azt nem 
mondjuk ki, nem hirdetjük és nem valljuk meg világosan. így keletkezik 
és lesz egyre mélyebbé a szakadék egyfelől az egyház, a lelkész és más
felől az emberek, a keresztyének között! így keletkezett az említett prob
léma is.

Erről van szó. Ez a fő baj. S ezért szükséges ma is a reformáció, a 
megújulás, a visszatérés az evangélium világosságához és tisztaságához.

6. A reformációra ma is szükség van

A  reformációra szükség volt annak idején és szükség van ma is. Ez 
világosodott meg előttünk az elmúlt években, főleg a II. vatikáni zsinattal 
kapcsolatban. Hogy ez lenne a keresztyénség, az isteni szeretet megvaló
sulása, beteljesülése, amilyen a pápaság, a Mária-kultusz, a miseáldozat, 
a papnőtlenség, a reverzális s'tb? Mi köze mindennek a keresztyénséghez. 
Istenhez, az evangéliumi szeretethez? A felelet világos.

7. De mi magunkhoz szólunk elsősorban

a) Óvakodjunk attól, hogy eltérjünk az evangéliumi világosságtól.. 
Ma is érvényes Krisztus Urunk intelme: A ti beszédetek legyen Igen: 
igen, Nem: nem. Ami ezen fölül van, az ördögtől van (Mt 5,37.).

b) Legyünk bátrak Isten szent akaratának megvallására, hirdeté
sére. Arra, hogy ISTEN SZERETET (1. Jn 4,8). Azt pedig, ami az egy
házban ettől eltér, ezt elhomályosítja, megértését megnehezíti, leplezzük 
le, s óvjuk tőle hittestvéreinket, s minden keresztyént.

c) Legyünk bizonyosak afelől, hogy evangéliumi, reformált egyhá
zunknak nemcsak van küldetése, hanem éppen ma, amikor az emberiség 
politikai téren és műveltség tekintetében megszabadul a kiskorúság álla
potától, most lett valójában aktuálissá a szeretet Istenének egyetemes, az 
egész emberiségre kiterjedő örömhíre.

8. Miként teljesíti küldetését egyházunk, közelebbről lelkészt karunk 
egyházkerületünkben?

a) Kiváló hazai tudós-teológusainknak a munkája nyomán lelkészi 
karunk igyekszik szolgálatát elmélyülten és lelkiismeretesen végezni.
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Akár a gyülekezeteken belül, akár a közéletben hűségesen és felelősség- 
teljesen fejtik ki szolgálatukat. Kevés kivételtől ezt általában meg kell 
állapítanunk.

Nemcsak az illetőre magára, hanem sok lelkészünkre illik az, amit 
egyik idősebb lelkész testvérünk mondott el az elmúlt évben a egyik 
LMK-ülésen 

„Hogyan viszonylottunk hivatásunkhoz mi, 25—30—40 évvél ez
előtt? Tagadhatatlanul kényelmesebb volt az életünk, mint most. 
A hitoktatást tanítóink végezték, a filiai du. könyörgéseket is. 
Több lett a munkánk, mint elődeinké volt. A délutáni igehirdeté
sekkel, bibliaórákkal stb. De a dolog végét 1945 után kellett igazán 
megfogni. A mi dolgunk lett a hitoktatás, a filiabeli du. istentisz
teletek tartása. Azóta tartok vidéken három helyen bibliaórát. 
Filiámba legalább hatszor annyiszor megyek, mint húsz évvel ez
előtt. És nem kocsin, mint akkor, hanem kerékpáron, gyalog. Köz
ben segítséget jelent az autóbusz. Tény, hogy most fiatal lelkész
korombeli munkámnak többszörösét végzem. És Isten kegyelméből 
bírom. Szinte érthetetlen előttem, miért nem végeztem akkor is 
tágasabb körű lelkészi munkát. Nem tudok más választ adni, mint 
negyedik elődömmel kapcsolatban mondtam: Azt tettem, amit kí
vánt az a kor. A demokrácia sok embert megtanított dolgozni — 
hallottam nem egyszer megállapítani. Valóban, még lelkészeket 
is.”

Ez különösen így van azoknál a lelkészeknél, akiket a szeretet ereje, 
Isten- és emberszeretetük melege indít és hat át szolgálatukban. És ez 
nemcsak a szoros értelemben vett egyházi-gyülekezeti munkánkra vonat
kozik. Hanem az egész emberiségért s a népünkért érzett felelősségünk 
alapján végzett közélet-szolgálatunkra is. Szinte bámulatosan kifejlődött 
lelkészi karunk érzéke annak meglátására, hogy hol van a baj, s mi a 
teendő pl. a béke egyetemes védelme szempontjából. Ügyiis mondhatnánk, 
nagyon kifejlődött lelkészeink politikai műveltsége és felelősségtudata.

Az idei egyházmegyei gyűlések elé terjesztett s a jegyzőkönyvekben 
megörökíteni rendelt ESPERESI JELENTÉSEK igen tanulságosak ebt^n 
a tekintetben is. A legaktuálisabb feladatnak látja valamennyi espere
sünk a világ békéjének védelme szempontjából a vietnami háború be
szüntetését, s ebben a KBK áilásfolalásait érezzük ki ugyan, s ez helyes 
is, de mindig egyéni módon, s így igen meggyőzően és határozottan.

A BUDAI egyházmegye esperese jelentésében a következőket találjuk
„Merre megy az emberiség?” — ez most az izgalmas kérdés. 

Alighogy megemlékeztek világszerte a második világháborúnak 
húsz évvel ezelőtti végetéréséről és országszerte hazánk felszabadu
lásának huszadik évfordulójáról, máris szembe kell néznünk egy fe
nyegető rémmel. Az elmúlt években.. .  az embermilliók elérték, 
hogy az államférfiak a békés egymás mellett élés mellett döntöttek. 
Úgy tűnt, hogy végre kezdődik a nyugalom és tervezés, az alkotás 
és gyümölcsérés időszaka. Most meg egymás után vetődnek fel 
olyan kérdések, Ázsiában is, Dél-Amerikában is, amelyek veszedel
met jelentenek mindenki számára.”

A VESZPRÉMI egyházmegye esperesének jelentésében a következő
ket olvassuk:

„Szomorú szívvel és a szenvedőkkel együttérezve gondolunk 
Vietnamra, ahol egyelőre hagyományos fegyverekkel, de évek so
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rán át pusztít mái’ a háború. Kívánjuk, hogy mielőbb megszabadul
hasson az a sokat szenvedett nép is a háború borzalmaitól és az 
amerikai, ázsiai és európai dolgozók azoktól az áldozatoktól, amibe 
az a háború kerül, mert nem vitás, hogy ott már egy kissé az egész 
világ szenved és vérzik.”

A VASI egyházmegye esperesének jelentésében olvassuk a követke
zőket: ,

„A hazaszeretet velejárója annak a féltése, óvása, megvédése, 
ami részben megvan, részben készül. Ez határozza meg állásfogla
lásunkat minden agresszív cselekedettel szemben. Vietnamban ma 
háború folyik, melyet idegen érdek, végeredményben kívülállók il
letéktelen beavatkozása váltott ki és szít. Mi nem bíztatjuk ma
gunkat azzal, hogy vannak helyi jellegű hadműveletek. Kételke
dünk, amikor a világközvéleményt egy határok közé szorítható há
ború emlegetésével akarják csendesíteni. Általános tapasztalat, 
hogy a TÜZET NEM ELÉG LOKALIZÁLNI, KI KELL AZT OL
TANI, SŐT MÉG A HAMU ALATTI SZIKRÁT IS FIGYELNI 
KELL, MERT A GYÚLÉKONY ANYAG LÁNGOT VETHET”.

A NÓGRÁDI egyházmegye esperesének a jelentésében a következő
ket olvastuk:

„A Krisztus jó szolgálatában járó egyháznak nemcsak a jót, 
az előbbrevivőt kell meglátnia ebben a világban, hanem a rosz- 
szat, a negatívumot, a veszélyeket is, hogy azok ellen FÖLEMELJE 
TILTAKOZÓ SZAVÁT s hogy harcoljon ellenük. ÍGY AGGODA
LOMMAL TOLT EL BENNÜNKET AZ, AMI JELENLEG VIET
NAMBAN TÖRTÉNIK. A délvietnami nép szabadságharcába 
ugyanis nyíltan és brutálisan beleavatkozott az Észak-amerikai 
Egyesült Államok. Mivel az ez év tavaszán indított agressziójuk 
során nem sikerült a vietnami nép szabadságáért harcoló dél-viet- 

^ namiak erejét megtörni, támadásukat ki térj esztették az Észak-Viet
nami Demokratikus Köztársaság ellen s amint arról a napi sajtó
ból értesülünk, nap mint nap légitámadásokat intéznek az Észak- 
Vietnami Demokratikus Köztársaság falvai és városai ellen. A la
kóházakra, kórházakra és iskolákra ledobott gyújtó- és napalm
bombák máris nagyon sok gyermeket, asszonyt és elaggott embert 
öltek meg. MINDEZ VÉGTELEN AGGODALOMMAL TÖLT EL 
BENNÜNKET, annál is inkább, mivel a történelem tanítása szerint 
egy kicsiny tűz igen könnyen lángra lobbanthatja az egész világot. 
Az ez év áprilisában Salgótarjánban, a Hazafias Népfront rendezé
sében megtartott békegyűlésünkön aggodalmunknak és tiltakozá
sunknak már hangot adtunk s TILTAKOZÓ TÁVIRATUNKAT 
már eljuttattuk az illetékes helyre, de legyen szabad aggodalmunk
nak és tiltakozásunknak itt is . . . .  hangot adnunk.”

A HAJDÚ—SZABOLCSI egyházmegye esperesének a jelentésében 
olvassuk a következőket:

„ . . .  a békés egymás mellett élés olyan életformára törekvés, 
amely a mai adottságok és lehetőségek között az egyetlen járható 
utat jelenti, és amelynek kimunkálásáért és megvalósításáért any- 
nyit fárad és tűr a szocialista tábor, élén a Szovjetunióval. EZT
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A BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉST TÁMADTA OLDALBA az 
a teljesen érthetetlen és esztelen magatartás, amely eleve kudarcra 
van ítélve és amelyet az Egyesült Álllamok agresszív koréi tanúsí
tanak Dél-Vietnamban . . .  és amely magatartást nem lehet ossze- 
egyeztetni a korábbi Kennedy képviselte magatartással. . . A ha
ladó világ, s a békét szomjúhozó emberiség, koztuk egyhazunk 
népe ELÍTÉLI ÉS MEGBÉLYEGZI azt dolgozó népünk minden 
tagjával egyetemben.”

A GYŐR—SOPRONI egyházmegye esperesének jelentésében olvas
suk a következőket:

Ma még inkább, mint húsz évvel ezelőtt az a világ keiesz- 
tyénségének a feladata, hogy a különböző egyházi testületek meg
nyilatkozásait a béke, leszerelés és atomveszely^ elhantasa tekm 
tétében komolyan vegye és erőteljesen hallassa.”

A FEJÉR—KOMÁROMI esperes jelentésében a következőket olvas
hatjuk-'

A vietnami és dominikai helyzet frappánsan bizonyítják, hogy 
a béke megmentése érdekében IGEN NAGY SZÜKSÉG VAN A 
VILÁG BÉKESZERETO EMBEREINEK ÖSSZEFOGÁSÁRA, ami
ből a keresztyén egyházak sem maradhatnak ki. ’

Végül igen figyelemreméltó a BORSOD—HEVESI egyházmegye espe
resének jelentésében az alábbi részlet:

Az imperialista államok kialakították a helyi konfliktusok 
stratégiáját és mint veszedelmes erdőtűz, hol itt hol oty ° bban t ó  
a fegyveres egyenetlenseg szikraja. RENDKÍVÜL SÚLYOSAN 
KELL MEGÍTÉLNÜNK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
DÉL-VIETNAMI KALANDJÁT, amely egy szegény, szerencsettlen, 
jobb sorsra érdemes népet használ fel arra, hogy primitív szalma
kunyhóik és faházaik napalmbomba gyújtotta tuzenel a sajat pe
csenyéjét sütögesse. MI EGY ELLENSÉGES BEAVATKOZÁS 
KÁRTÉTELEIT ÉRZÉKELJÜK KONGÓ, LATIN-AMERIKA ÉS 
AZ ARAB VILÁG FESZÜLTSÉGEINÉL IS.”

Eddig az idézetek. Ügy érzem, hogy egyházmegyéink példája nyo
mán egyházkerületi közgyűlésünknek is meg kell szólaltatnia aggodal
mát a béke ügyében, együttérzését a szabadságáért szenvedő neppet s 
mélységes rosszallását az Egyesült Államok agresszív háborús poli
tikája miatt a vietnami háború kapcsán. Egyben követeljük bekesze 
rető népünkkel együtt e háború mielőbbi beszüntetését s a vietnami 
nép szabadságának s önrendelkezési jogának a genfi egyezmény értel
mében való biztosítását.

b) Egyházkerületünk életének főbb vonásai a statisztika és a munka
jelentések tükrében

A továbbiakban egyházkerületünk 1963. és 1964. évi statisztikájá
nak és a gyülekezetektől beérkezett munkajelentéseknek az ísmertete 
sére térek rá. Ezek az adatok is jól mutatják, milyen lehetőségek van
nak egyházunk számára jó szolgálatok végzésére. Megjegyzem, hogy a 
kerületi tanácsülések a statisztikai jelentéseket évrol-evre letárgyalja 
és tudomásul veszik. Összefoglalóan ismertetem a két ev adatait.
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Lélekszám gyülekezeteinkben összesen
1963- ban: 158 798,
1964- ben: 170 987.

Keresztelések száma két év alatt: 3687, temetéseké: 4140, egyházi 
esketés: 1642 pár. Egyházunkba betért 25 személy, kitért 10 személy.

9. Lelkigondozás

A lelkigondozás, istentiszteletek és bibliaórák tartása, valamint a 
hívek pásztorolása zavartalanul folyt. Az anyagyülekezetekben, filiák- 
ban és szórványokban, két év alatt 70 188 különböző istentiszteletet, 
28 343 bibliaórát (ebben foglaltatnak a szeretetvendégségek és az egye
temes imahét alkalmai is) tartottak. Úrvacsorával élt: 156 011 lélek.

Lelkészeink két év alatt 87 883 pásztori látogatást végeztek.
Az istentiszteleteken és egyházi szertartásokon lelkészeink minde

nütt az 1963-ban megjelent Üj Egyetemes Agendánkat használják.
A lelkigondozás szolgálatában áll a konfirmációi oktatás, valamint 

a vallástanítás is. Mindkét munka rendszeresen és zavartalanul folyt. 
Egyházkerületünkben a konfirmációi órák száma az elmúlt két évben, 
1963-ban és 1964-ben: 12 525, a gyermekek száma: 4253.

Vallástanítási órák száma az elmúlt két tanévben: 30 011, gyerme
kek száma: 11 504.

Megfelelő konfirmációi és vallástanítási tankönyveink állnak ren
delkezésre.

Egyházi munkások ,

A lelkigondozást kerületünkben 170 gyülekezeti lelkész, 34 egyéb 
lelkész végzi. Munkájukban 265 önkéntes munkás segített.

Teológiánkról részletes jelentés fog elhangzani az egyetemes köz
gyűlésen, de kerületünket érintő adatokként ismertetem, hogy az Aka
démia 25 hallgatója közül 13 hallgató tartozik az Északi Kerülethez, 
szupplikációk eredménye: 1963—64. tanévben 73 051 — Ft. 1964—65-ben 
pedig 96 011,75 Ft bruttó összegben.

Diakóniai munkánkat is röviden ismertetem kerületi vonatkozás
ban. Kerületünkben 5 szeretetotthon működik. Férőhelyek száma: 413, 
ebből öregek részére 254, szellemi fogyatékos gyermekeké 192. Az ottho
nok összesen 130 alkalmazottal rendelkeznek. 34 ingyenes gondozottunk 
van, javarészt pedig havi 300—500 forint a gondozási havi díj. Egy sze
mély havi bekerülési átlaga 600 Ft. Fenntartó és (támogató egyházköz
ségek hozzájárulása 1964-ben 89 429,— Ft volt.

Gyülekezeti látogatások

Az Evangélikus Elet is tájékoztatásokat közölt arról, hogy az elmúlt 
években mely gyülekezeteinket látogattam meg. Ezek az alkalmak ju
bileumok, de főként renovált vagy újjáépített gyülekezeti épületek hasz
nálatbavételével kapcsolatos ünnepségek voltak, olykor pedig éppen 
nálunk tartózkodó külföldi vendégeinket is magammal vittem gyüleke
zeteinkbe.
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1963 októbere óta a következő gyülekezetekben végeztem látogatá
sokat: Eger, Diósgyőr, Győr, Salgótarján, Kemenesmihályfa, Nagygeresd, 
Tés Szombathely, Vönöck, Felsőpetény, Celldömölk, Debrecen. Nyíregy
házán kétszer, Ösagárd, Bakonyszombathely, Vanyarc, Bokor Kutasto, 
Pesthidegkút, Kétbodony, Komárom, Szák, Szend, Fancsal Hernadbud, 
Arnót, Oroszlány, Székesfehérvár, Vadosfa, Nagybörzsöny, Magyarszent 
keresztár, Répcelak, Nagysimonyi, Kelenföld-Farkasret, Miskolc, Lebeny, 
Szend, Tata, Székesfehérvár.

10. Egyházi közigazgatás

Egyházunk közigazgatása is zavartalanul folyt, mind az egyházköz
ségekben mind az egyházmegyékben, mind az egyházkerületben. Az 
egyházközségekben közel 5000 felügyelő, gondnok, presbiter intézi a gyű- 
lekezet felmerült problémáit. Az összes hivatalok évi aktaforgalma -0 
ezer körül van.

Az egyházközségekben 1963-ban: 826 tanácsülést, 21 képvisel őtestü- 
leti ülést, 390 közgyűlést, 1964-ben 783 tanácsülést. 17 képviselőtestületi
ülést, 357 közgyűlést tartottak. ......... ,

Az egyházmegyék 1965-ben megtartottak közgyűléseiket

11. Anyagi helyzet

a) Gyülekezetek adatai

költségelőirányzat Ft.— Zárszámadás Ft.
fedezet szükséglet kiadás bevétel

1963-ban 9 122 709— 9 155 202 — 10 917 531 — 10 045 533,—

1964-ben 9 069 483,— 9 022 342,— 11 184 917,— 10 265 622,—

Év Önkéntes offertórium megajánlás
Hat. célú 
adomány

Építkezések,
renoválások,
felszerelések

1963-ban 9 122 709,— 9 155 202,— 10 917 531,— 10 045 533,—

1964-ben 9 069 483— 9 022 342,— 11 184 917,— 10 265 622,—

Az egyházközségek zárszámadási bevételei magukban foglalják a 
Népköztársaságunk által folyósított lelkészi kongruákat is, mely egyház- 
kerületünkben több mint kétmillió forintot tesz ki.

Az alábbiakban feltüntetem a segélyezések adatait.

b) Segélyek

I. Egyházegyetem útján 1964-ben:
II. Egyházkerületi segélyek 1963-ban

328 000,— Ft 
1964-ben
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1. Egyházmegyéknek 24 000,— 24 000 —
2. Egyházközségeknek 25 465,— 78 150,—
3. Egyházközségeknek 

biztosítási díjitérítésekből 7 000,— 8 000.—
4. Személyeknek rendkívüli 21 607,— 9 500.—
5. Személyeknek gyermek

segély 22 675 — 21 000,—
6. Intézményeknek 7 905,— 8 500,—

összesen 108 652— 149 150 —
=  257 802.— Ft.

A fenti adatok tanúsága szerint a befolyt kerületi járulék kétszeresét 
fordítjuk segélyezésre, tehát jóval ftöbbet, mint amit a gyülekezetektől 
kapunk.

Itt kell megemlítenem, hogy Népköztársaságunk kormánya nagy tá
mogatást nyújt az egyezményben biztosított kongirua és ezen túlmenően a 
kongruacsökkenés pótlására juttatott rendkívüli államsegély és dologi 
államsegély folyósításával, valamint azzal, hogy nyugdíjterheinknek is 
kb. kétharmadát viseli.

c) Lelkészeink anyagi helyzete

A Központi Alaptól, egyházkerületünk kicsiny gyülekezeteinek lel
készei évente átlag 170 000,— Ft-ot, a segédlelkészek évente kb. 15 000,— 
Ft-ot kapnak segélyként.

Egyházkerületünk folytatja a sokgyermekes lelkészek és öreg szülei
ket tartó lelkészek segélyezését.

d) Építkezések, tatarozások, felszerelések

Gyülekezeteink mindenütt igyekeznek egyházi épületeiket rend
ben tartani, templomokat tatarozni, paróchiákat korszerűsíteni. Gyüle
kezeteink két év alatt összesen: 3 511 857,— F-ot fordítottak építkezé
sekre, tatarozásokra és felszerelésekre. Ennek körülbelül háromnegyed 
részét saját erőből fedezték, a többit segélyekből.

útt említem meg, hogy 236 templomunk, 37 imaházunk, 32 imater
münk, közel 100 gyülekezeti házunk és termünk, összesen 403 helyisé
günk van. Lelkészi és egyéb javadalmi lakásunk 319 van.

Kert, temető, háztáji föld lelkészeink és más javadalmasaink hasz
nálatában összesen 229 hold 363 négyszögöl.

12. Munkatársaim

A jó munkavégzés elsőrendű feltétele, hogy megfelelőek legyenek 
munkatársaink. Hót éve dolgozunk együtt D. Káldy Zoltán püspöktár
sammal. Egyházszeretete, széles látóköre, s a köztünk levő baráti jó 
viszony biztosítja az együttmunkálkodás jó lehetőségeit.

Támaszkodom munkámban az espresekre, egyházmegyei felügyelőkre, 
presbiterekre, minden más munkatársunkra.

Ismertetem a személyi változásokat kerületemben.
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a) Változások az egyházmegyékben.
Lejárt a megbízatása Megyer Lajos Hajdú-szabolcsi, Selmeczi János 

Fejér-komáromi, Várady Lajos budai egyházmegyei esperesének, valamint 
Balczár István Hajdú-szabolcsi, Csipkay Imre Fejér-komáromi egyház- 
megyei felügyelőnek.

A választásokat az illető egyházmegyék lefolytatták és az esperesi, 
illetve egyházmegyei felügyelői tisztségeket betöltötték. Ennek során a 
Hajdú-szabolcsi egyházmegye új esperese: ifj. Benkóczy Dániel lett, a 
Fejér-komáromi egyházmegye esperese ismét: Selmeczi János, a budai 
egyházmegye esperesévé ismét: Várady Lajost választották.

A Hajdú-szabolcsi egyházmegye új felügyelője: Hütter Keresztéig, a 
Fejér-ikomáromi egyházmegye felügyelője ismét: Csipkay Imre lett.

b) Lelkészavatás és lelkészvizsga
1965. január 22-én Rőzse István végzett teológust a budavári temp

lomban, 1965. július 4-én Bozorády Zoltán végzett teológust a csepeli 
templomban avattam lelkésszé és szolgálatra bocsátottam Sághy Ildikó 
végzett teológust.

Egyházkerületünk lelkészképesítő bizottsága előtt vizsgát tett és lel- 
készi oklevelet kapott 1964. január 17-én Kőszeghy Tamás, Molnár Jenő. 
Szebik Imre és lelkészi oklevél elnyerése nélkül Kovács Etelka. 1965. 
március 4-én ifj. Joób Olivér. Péter Jenő és Rác Miklós segédlelkészek. 
Németnyelvű lelkészi szolgálatra képesítést m'ert Reuss András csöglei 
lelkész.

c) Változások a lelkészi szolgálatban.
Lelkészcsere: A  diósgyőri és tokaji lelkész, miután a cseréhez mind

két egyházközség hozzájárult, állást cserétek. Ennek következtében a 
diósgyőri egyházközség lelkésze: Tarjáni Gyula, a tokaji egyházközség 
lelkésze: Moravcsik Sándor lett.

Lelkészküldés: A miskolci gyülekezet lelkészi állása áthelyezési ha
tározattal megüresedett. A gyülekezet lemondott lelkészválasztási jogá
ról. A miskolci állásra törvényeink alapján dr. Fabiny Tibort küldtem ki 
1964. szeptember 22-én.

Beiktatások gyülekezeti lelkészi szolgálatba: Plachy Lajos volt tatai 
lelkészt a győri gyülekezet hívta meg, a tési gyülekezet Barcza 
Béla volt soproni segédlelkészt, a tatai gyülekezet Nagy István 
volt angyalföldi segédlelkészt, a buda-hegyvidéki gyülekezet Csengődy 
László volt kerületi lelkészt, a szendi gyülekezet Magyar László volt 
magyarbolyi lelkészt, a hánta-ászári gyülekezet Puskás János volt vadosfai 
segédlelkészt, a csákvári gyülekezet Simonfay Ferenc h. lelkészt, az őri- 
szentpéteri gyülekezet Molnár Jenő celldömölki segédlelkészt, a bakony- 
szentlászlói gyülekezet Dorn Vilmos ózdi segédlelkészt, a nagybörzsönyi 
gyülekezet ifj. Dedinszky Gyula volt albertirsai másodlelkészt a Déli 
Kerületből, a diósgyőri gyülekezet Tarjáni Gyula volt tokaji lelkészt, a 
lovászpatonai gyülekezet Szalay Kálmán volt izményi lelkészt, a kisvárdai 
gyülekezet Bárdossy Tibor volt h. lelkészt, a nyíregyházi gyülekezet a 
II. körzeti lelkészi állásba Tarján Béla volt vallástanító-lelkészt, a csöglei 
gyülekezet Reuss András volt rudabányai segédlelkészt, a bokori gyüle 
kezet Németh Géza volt csabdi-bicskei lelkészt, a komáromi gyülekezel 
Szebik Imre volt miskolci segédlelkészt, Zászkaliczky Péter volt békés
csabai segédlelkészt a Déli Kerülettől átvettem és a csabdi-bicskei gyü
lekezet hívta meg lelkészéül. Krecsák Kálmán volt nyíregyházi segéd- 
lelkész a nyíregyházi vallástanáo állásra kapott megbízást.
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d) Változások a segédlelkészi szolgálatban.
A legutóbbi kerületi közgyűlés óta ifj. Joób Olivért Sopronba, Péter 

Jenőt Komáromba, Tétre, onnan Ózdra, Szűcs Kálmánt Tétről Kisfaludra, 
Gerhát Pált Galgagutáról Tétre, majd Várpalotára, Rác Miklóst Szakony- 
ból Kissomlyóra, Lőrincsik Juditot a Déli Kerülettől átvéve Tétre, onnan 
Miskolcra, Aradi Andrást ugyancsak a Déli Kerülettől átvéve Debrecen
be, majd Rudabányára, Kovács Etelkát Celldömölkre, majd onnan Veszp
rémbe, Rozsé Istvánt Debrecenbe, Gáncs Aladár másodállásként megbízást 
kapott a Hajdú-szabocsi egyházmegyei segédlelkészi szolgálatra is. Bozo- 
rády Zoltánt Kővágóőrsre, majd Miskolcra, Sághy Ildikót Csepelre küld
tem segédlelkészi szolgálatra.

Adminisztrátori megbízást kapott a tokaji gyülekezet gondozására 
Buchalla Ödön volt délborsodi s. lelkész, aki a Budai Egyházmegye Tör
vényszékének határozata alapján újból kérte szolgálatba állítását.

d) Nyugdíjazások
Az Egyetemes Nyugdíjosztály Tanácsa 1964. október 1-i ülésén 1965. 

január 1-i hatállyal nyugdíjazta Csákó Gyula püspöki titkárt.
Az egyházkerület elnöksége 1957. április 1-ével kezdődő hatállyal, 

további intézkedésig, létszámfeletti ideiglenes-kisegitő munkaerőként al
kalmazott Menyhár István nyugdíjas esperes-lelkész alkalmazását 1964. 
július 1-i hatállyal megszüntette.

e) Egyházkerületünkből távoztak:
Petor János bokori lelkész á Déli Egyházkerületbe, Solti Károly aba- 

újszántói lelkész a piliscsabai szeretetotthon szolgálatába.
Kozma Évamária segédlelkész rendelkezési állományba vételét kérte, 

dr. Weiszer Elek volt miskolci lelkész világi pályán helyezkedett el.
Elhalálozások.

Bojsza János lovászpatonai lelkész 1964. április 13-án, 61 éves korá
ban, Rőzse István nyíregyházi lelkész 1964. május 9-én, 66 éves korában, 
Weltler János ny. igazgató-tanító 1964. július 1-én, 80 éves korában, 
Moravcsik Sándor lelkész 57 éves korában Tokajban, 1964. október 8-án, 
Ottmár Béla ny. legéndi lelkész Sopronban, 1964. december 3-án, 72 éves 
korában elhunyt.

Emlékezzünk rájuk kegyelettel.

13. Egyéb jelentős mozzanatok

a) Jubileumok. Sok gyülekezet ünnepelt az elmúlt közgyűlés óta is 
jubileumot. Amiről tudomásom van, azokat felsorolom: a budavári egy
házközség 1964. szeptember 27-én ünnepelte fennállásának 120 éves év
fordulóját. A tési gyülekezet temploma kibővítésének és a templomtorony 
felépítésének 100. évfordulóját ünnepelte 1964. szeptember 16-án. 1964. 
május 24-én a celldömölki gyülekezet új paróchiát avatott. A debreceni 
gyülekezet temploma építésének 75 éves jubileumát ünnepelte 1964. szep
tember 13-án. Temploma felszentelésének 171 éves évfordulóját ünnepelte 
a bakonyszombathelyi gyülekezet 1964. május 10-én. A pesthidegkúti 
templom építésének 10. évfordulójáról emlékezett meg ünnepi isten
tiszteleten a gyülekezet. Temploma építésének 170 éves jubileumát ünne
pelte a lébényi gyülekezet 1965. október 3-án.

b) Felekezetközi kapcsolataink kifogástalanok. Sem a gyülekezetektől, 
sem az egyházmegyéktől panasz nem érkezett ezen a téren. A református 
egyházzal testvériesek a kapcsolataink. A közös munka különösen meg
mutatkozik jó eredményeiben a Keresztyén Békekonferencia keretében 
végzett közös szolgálatunkban. Most októberben ülésezett a Tanácsadó
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Bizottság Budapesten, amelyen a világ minden részéből részt vettek és 
jó eredményekkel zárult. Az elmúlt napokban ülésezett a Magyar Bib
liatanács, amely hivatva van a magyar evangéliumi egyházakat bibliával, 
illetve jó bibliafordítással ellátni. Arra törekszünk, hogy mindent lehetővé 
tegyünk az új bibliafordításnak még a legközelebbi években való meg
jelentetésére, s lelkészeink és a hívek kezébe adására,

c) Külföldi testvéregyházainkkal is tovább javultak kapcsolataink. 
Lelkészeink hivatalos és magánlátogatásokat tettek a külföldi országok
ban, s sok vendéget köszönthettünk hazánkban is.

Jelentősebb külföldi útjaim voltak:
1964-ben: részt vettem Pozsonyban Káldy Zoltán püspök úr dísz

doktorrá avatásán 1964. június 23-án, a Keresztyén Békekonferencia jú
niusban, Prágában tartott ülésén, augusztusban a dániai Aarhusban 
a Hit- és Szervezet Bizottság ülésén, októberben a Német Demokratikus 
Köztársaságban voltam Mitzeinheim Moritz thüringiai püspök úr 50 éves 
telkészi szolgálati jubileumi ünnepségén, s egyházunk nevében köszöntöt
tem őt, s körülbelül hat thüringiai gyülekezetben ökumenikus üdvözlő
beszédeket mondottam.

1965-ben: márciusban részt vettem Weimarban a buchenwaldi gyász
ünnepségen, s ott felszólaltam, szeptemberben Halléban a Prágai Béke- 
konferencia bizottsági ülésén, melyen reggeli áhítatot tartottam, s fel
szólaltam.

Jelentősebb külföldi vendégeink voltak:
1964- ben: Wantula Andrej püspök Varsóból, Katina Lajos püspök 

Zvolenből, Westergaard-Madsen dán püspök és felesége Koppenhágából. 
Dr. Paul Hansen LVSZ-főtifckár Géniből, Kátlovszky István püspök 
Kassáról.

1965- ben: D. Chabada János püspök és Bartho László főtitkár Bra- 
tislavából, április 3—14-ig finn egyházi delegáció: Martti Simojoki érsek 
és felesége, dr. T. Aimo Nikolainen professzor és felesége, Jorma Sipila 
domprépost. Osztrák egyházi delegáció május 15—21-ig: Leopold Ach- 
berger szuperintendens, Georg Traar szuperintendens, Oskar Sakrausky 
egyházfőtanácsos, dr. Kari Schaedel lelkész, szerkesztő. Augusztusban 
jelentős volt az LVSZ sáfársági bizottságának budapesi konferenciája, 
melyet egyházunk nevében angol nyelvű beszédben köszöntöttem, októ
berben a Prágai Keresztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottsága ülé
sezett Budapesten, s látogatást tett nálam: Paul Hansen LVSZ-titkár, 
dr. Mitzeinheim, thüringiai püspök feleségével, Hertzsch jénai professzor, 
Martikainen finn lelkész. Október 15—20-ig vendégünk volt D. Hermann 
Dietzfelbinger müncheni püspök és felesége, október 19—25-ig Kaj Erik 
Lindqvist koppenhágai szerkesztő és felesége, november 9—15-ig Ake 
Castlund svéd lelkész és felesége, a Svéd Evangélikus Egyház Nemzeti 
Bizottságának igazgatója.

Ezek a látogatások igen értékesek. Nemcsak egyházi, hanem nem
zeti szempontból is. Különösen jó hatásúak külföldiek nálunk tett láto
gatásai. Igyekszünk őkjet gyülekezeteinkkel is megismertetni, s lehetőleg 
minden gyülekezetbe külföldi vendéget vinni. A két kerületbe és az egy
házmegyékbe arányosan juttatjuk el 'külföldi vendégeinket.

14. Alapigék

Az istentiszteletek alapigéiként püspöktársammal együtt, az 1963— 
64. egyázi esztendőre a magyar perkóparend B. sorozatát tettük köte
lezővé, úgy, hogy időszakonként váltogatva, evangéliumi, epistolai és
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ótestamentomi igék kerültek sorra. Az oltári lekciókat az óegyházi igék
ből jelöltük ki oly módon, hogy az epistolai és ótestamentomi alap
igéhez evangéliumi, az evangéliumi alapigéhez pedig epistolai lekciót 
jelöltünk ki.

Az 1964—65. egyházi esztendőre az óegyházi perikópa-rendet tettük 
kötelezővé. A délelőtti istentiszteletek igehirdetéseinek alapigéi az 
evangéliumi perikópák voltak, az oltár előtt pedig a levélbeli igéket 
kellett felolvasni. A délutáni istentiszteleteken az egyetemes Agendában 
közölt perikópák közül a „C” jelzéssel feltüntetett sorozat levélbeli 
textusait kell használni az igehirdetések alapigéjéül.

Az 1965—66. egyházi esztendőre elrendeltük a délelőtti istentisztele
tek alapigéiül az óegyházi perikóparend epistoláit, az oltár előtt pedig 
az óegyházi perikóparend evangéliumait. A délutáni istentiszteleteken 
az Agendában feltüntetett sorozatok közül a „C”-vel jelzett sorozat 
evangéliumi textusai alapján hirdetendő az ige.

*  *  *

Ezzel végére értem jelentésemnek.
Köszönetét kell mondanom a munkatársaimnak a sok segítségért. 

Az egyházegyetem, a kerületek, püspöki hivatalok, az egyházmegyék, 
s a gyülekezetek dolgozóinak jó munkájukért, mellyel kerületünket segí
tették. Főleg pedig s mindenekfelett Egyházunk Urának neve legyen 
áldott, hogy velünk volt. Öt kérjük, tartsa meg továbbra is egyházun
kat, gyülekezeteinket, hazánkat, az egész emberiséget békében, jó együtt- 
munkálkodásban mindenek javára, s az Ö szent nevének dicsőségére!

Püspöki jelentésem végére érve, megköszönöm a közgyűlés szíves 
figyelmét, s kérem annak tudomásulvételét.

Az TJr kegyelme legyen és maradjon egyházkerületünkkel!
( A püspöki jelentés alapján egyházkerületi közgyűlés egyhan
gúlag a következő határozatokat hozza:

a) A püspök jelentését elfogadja, köszönetét mond érte és — 
eyházikerületi felügyelő javaslatára — egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvben megörökíti.

b) Örömmel üdvözli a Keresztyén Békekonferencia munkáját, 
különösen is Tanácsadó Bizottságának budapesti gyűlésével kapcso
latban, mely erősíti reménységünket a békés egymás mellett élésre 
és a kérdéseknek békés úton való megoldására. Fájdalommal és 
aggodalommal gondol a vietnami eseményekre, együttérzésének ad 
kifejezést a szabadságért küzdő és szenvedő vietnami nép iránt, 
mélységesen elítéli és rosszallja az USA agresszív politikáját, mely 
az egész világ békéjét veszélyezteti, követeli a vietnami háború 
azonnali beszüntetését és a vietnami nép szabad rendelkezési jogá
nak biztosítását a genfi egyezmény értelmében. Végül minden vitás 
nemzetközi kérdésnek tárgyalások útján való rendezését.

c) Köszönetét mond népköztársaságunk kormányának a lelkészt 
kongrua pótlásaként az egyezményen felüli rendkívüli államsegély 
folyósításáért és egyéb dologi államsegélyekért, valamint a nyugdí
jak emeléséért.

d) Köszönetét mond az Állami Egyházügyi Hivatalnak az egy
házunknak nyújtott, sok irányban megnyilvánított megértő támo

12



gatásáért, név szerint is Prantner József elnök úrnak, Miklós Imre 
elnökhelyettes úrnak. Veres Pál főosztáyvezető úrnak, G-rnák Ká
roly főosztályvezető h. úrnak és Straub István csoportvezető úrnak.

e) Jóváhagyólag tudomásul veszi az 1963—64., 1964—65., 1965— 
66. egyházi esztendőkre kötelezővé tett perikóparend elrendelését.

f) Jóváhagyólag tudomásul veszi a sokgyermekes lelkészek to
vább folytatott segélyezését.

g) Köszönti az építkező és jubileumokat ünneplő gyülekezeteket.
h) Köszönti a tisztségekre megválasztott egyházi munkásokat, 

felügyelőiket, lelkészeket, gondnokokat, presbitereket és minden más 
tisztségviselőt, az eltávozottaknak pedig köszönetét mond munká
jukért.

i) Köszönti azokat a lelkészeket, akik megérték lelkésszé ava
tásuk 50 éves vagy ennél magasabb évfordulójukat.

j) Kegyelettel emlékezik meg azokról, akik a földi életből leg
utóbbi közgyűlésünk óta eltávoztak tisztségviselőink és egyházi 
munkásaink közül.

k) Köszönetét mond azoknak a lelkészeknek, tisztségviselőknek 
és egyháztagoknak, akik szeretettel, fáradsággal és áldozatkészség
gel a" jelenben is szolgálnak egyházunkban és benne Egyházunk 
Urának.

1. Köszönetét mond szolgálatukért az espereseknek s a püspöki 
hivatal dolgozóinak.

Ajándéknak
A J Á N L J U K  A L Á B B I  K I A D V Á N Y A I N K A T

Új szövetség

Ára: 
40,— Ft

Ö röm hír
(Igehirdetések)

Ára: 
70,— Ft
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D. K Á L D Y  ZOLTÁN:

Összekovácsolódtunk
PÜSPÖKI JELENTÉS 
az 1963. és 1964. évről

Elhangzott a Déli Evangélikus Egyházkerület 1965. november 19-én: 
tartott közgyűlésén

Az a feladatom, hogy jelentést tegyek az egyházkerületi közgyűlés 
előtt egyházkerületünk életéről és munkájáról az 1963. és 1964. évre vo
natkozólag. Természetesen nem tehetem mindezt anélkül, hogy legalább 
néhány pontban ne utaljak a folyó évben végzett szolgálatokra is, hiszen 
ennek az esztendőnek is majdnem 11 hónapja telt el. Arra is szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy püspöki jelentésem után részletes jelentések 
hangzanak el különböző munkaágakban végzett szolgálatokról, éppen 
ezért több munkaterületen nem fogok hosszabb ideig időzni jelentésem
ben. Jelentésemet úgy készítettettem el, hogy részletekig menően átta
nulmányoztam a nyolc egyházmegye közgyűlésein elhangzott esperesi 
jelentéseket, továbbá az egyházmegyei közgyűléseken elhangzott mm 
den jelentést úgy, ahogy azok a jegyzőkönyvben szerepelnek. Az espe
resi jelentések viszont valamennyi egyházmegyében úgy készülték, hogy 
az esperesek bekérték a lelkészektől a gyülekezeti közgyűléseken el
hangzott lelkészi jelentéseket. Mindezt azért hangsúlyozom ennyire, 
mert szeretném nyilvánvalóvá tenni, amit én elmondok püspöki jelen
tésemben az egyházkerület, az egyházmegyék és a gyülekezetek élete
rői, azt nem egyszerűen magam állapítottam meg, hanem az minden
ben támaszkodik az esperesek és a lelkészek jelentéseire. Sőt, még azt 
is hangsúlyozom, hogy ezeket a jelentéseket az egyházmegyei közgyűlé
sek és a gyülekezeti közgyűlések magukévá tették, illetőleg jóváhagy
ták, tehát nyugodtan mondhatom, hogy nem egyszerűen az esperesek es 
a lelkészek véleményére és értékelésére támaszkodom, hanem a gyüle
kezetekre, illetőleg az egyházkerület közvéleményére. Mindezzel azt sze
retném hangsúlyozni, hogy ma már egyházkerületünk összeforrt egyet
len gyülekezetté, amelyben a gyülekezeti tagok, a presbiterek, a gyüle- 
kezeti felügyelők és lelkészek, az esperesek és egyházmegyei felügyelők 
szeretetükkel, munkájukkal ott állnak az egyházkerület püspöke és fel
ügyelője mellett, ugyanakkor a gyülekezetek, az egyházmegyék érzik és 
tapasztalják, hogy az egyházkerület vezetősége szívével, szolgálatával, se
gítségével mellettük áll. Mind ezt nem a „levegőből” veszem, hanem sze
mélyes tapasztalat alapján, amelyet egyfelől úgy szereztem, hogy püspöki 
hivatalomban az elmúlt 3 esztendőben sok száz beszélgetést folytattam lel
készekkel és gyülekezeti tagokkal és ez idő alatt 60 gyülekezetben szol
gáltam egyházkerületünkben és ott győződtem meg mind arról, amit az 
imént mondottam. Mivel egyházkerületünknek, de ezen túlmenőleg 
egész Magyarországi Evangélikus Egyházunknak ezt az összeforrottságát. 
és együttgondolkodását és egy úton járását tartom a leglényegesebb
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ténynek, egész jelentésemet ennek jegyében írtam meg. Ennek az ösz- 
szeforrottságnak az illusztrálására eddigi jelentéseimtől eltérően nagyon 
sokat fogok idézni esperesi jelentésekből. Ezek az esperesi megnyilatko
zások igazolják majd, hogy valóban mennyire együtt gondolkodunk, 
egyek vagyunk és bizonyos színeződések mellett is, milyen egyetértésben 
vagyunk arra az útra nézve, amelyen Magyarországi Evangélikus Egy
házunknak és benne Déli Egyházkerületünknek járnia kell.

I.

Egyek az örömben

Egyek vagyunk magyar népünkkel abban az örömben, amely abból 
fakad, hogy 20 esztendővel ezelőtt véget ért egy véres háború és ezzel 
együtt népünk felszabadult a fasizmus és saját urainak elnyomása idol. 
A hitleri Németország által kirobbantott második világháború iszonya
tos szenvedést zúdított nemcsak Európa, hanem szinte az egész világ 
népeire. Ebben a világégésben 50 millió halott, óriási anyagi és lelki 
veszteségek, elpusztított otthonok, megcsonkított emberek százezrei és 
életük végéig halálos sebeket hordó milliók nyomorúsága jelzi azokat 
a borzalmakat és égbekiáltó szenvedéseket, amit ez a háború jelentett. 
Annál reményteljesebb és örvendetesebb volt 1945 tavasza, amikor or
szágunk és népünk felszabadult, a romokon megindult az építés, a ha
lott mezőkön az élet és egy sokat szenvedett nép szinte a sír széléről 
előbb tántorogva, aztán egyre biztosabb járással visszatért az életbe, 
megfogta újra az eke szarvát, a kalapácsot, a tollat, a csákányt és kez
dett egy új magyar világot építeni. A mi magyarországi evangélikus 
egyházunk, benne gyülekezeteink és gyülekezeti tagjaink 20 esztendővel 
ezelőtt együtt álltak lábra népünkkel, együtt kezdtek lélegzeni és friss 
levegőt szívni 1945 tavaszán és együtt álltak munkába egy új ország 
felépítésére népünkkel. Ezt az együttes reménységet, munkát, örömöt 
juttatta kifejezésre a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának, 
a 20 éves évforduló alkalmából kiadott körlevele és ünnepélyes nyilat
kozata, amelyet a mi evangélikus templomaink szószékein is felolvas
tak: „A háború véres szakadékéba rántott nép nyomorúsága és tragé
diája kimondhatatlan szenvedéseket zúdított egész országunkra, pedig 
már a háború nélkül is szociális igazságtalanság, a társadalmi elnyomás 
és elmaradottság milliókat sújtott és Európa társadalmilag legelmara
dottabb népei közé sorolta hazánkat. 20 esztendővel ezelőtt a magyar 
nép kétszeresen felszabadult: a háború rémétől és a társadalmi igazság
talanság béklyói alól.” A Kelet-Békési Egyházmegye lelkészei külön 
nyilatkozatot is adtak ki felszabadulásunk 20. évfordulója kapcsán, 
melyben többek között ezt mondották: „Örvendező szívvel adunk hálát 
Istennek, hogy a második világháború borzalmas pusztításai és veszte
ségei után hazánkban újból megindult a békés újjáépítés munkája. 
Sorsdöntő változások következtek be népünk politikai, gazdasági és kul
turális életében s az eddig elért hatalmas eredmények biztató perspek
tívát nyitnak meg jövőnket illetőleg is.” Valamennyi esperesünk jelenté
sében megemlékezett erről az évfordulóról. Hadd idézzek megragadó és 
iránymutató megnyilatkozásaikból néhány szakaszt. Detre László Pest 
megyei esperes jelentésében olvassuk: „A  háború vasszekere végig dü- 
börgött hazánk földjén is és kerekei alatt szinte romba dőlt gyönyörű 
fővárosunk, csaknem teljesen megsemmisült egész iparunk és mezőgaz-
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daságunk. A nyilas őrület pedig szinte egész nemzeti létünket a meg
semmisülés katasztrófájának veszélyébe sodorta. Amikor emberileg 
semmi reménységünk nem volt, tetszett Istennek történelmünket úgy 
vezetnie, hogy a halál és pusztítás helyett élet - lett a sorsunk, nemzeti 
megsemmisülés helyett egészen új élet: felépültek otthonaink, benépe
sültek az iskolák: népünk virágos kertjei; megindult a közlekedés: az 
ország vérkeringése; dolgozni kezdtek a gyárak, új élet pezsdült min
denütt. És az élet szebbé és gazdagabbá lett, mint amiről egyáltalában 
álmodni is mertünk. Szebbé és gazdagabbá tette népünk szorgalma.”

A szörnyű háború befejezése után egyházunk népe eggyé lett né
pünkkel nemcsak a felszabadulás örömében, hanem a béke szeretetében 
és a békés építő munka végzésében. Mindannyian éreztük és tudtuk, 
hogy egy újabb háborút és világégést nemcsak népünk, de a sokat szen
vedett emberiség sem bírna el. Ezért állt magyarországi evangélikus 
egyházunk nagyon korán azok mellé, akik a béke megőrzését és meg
szilárdítását látták legfőbb feladatuknak. Az elmúlt 20 esztendőben egy
házunk kivette részét a békemunkából. A  beindítást 1949 virágvasár- 

napján kiadott püspöki körlevél jelentette, amely lelkészeinket és gyü
lekezeteinket arra szólította fel, hogy mindenki a maga helyén és esz
közeivel munkálkodjék a béke fenntartásáért. Bár számos külföldi egy
házi ember és a hazai visszahúzó erők sokszor tették kritika tárgyává 
magyarországi evangélikus egyházunk békemunkáját, sokszor gúnyosan 
neveztek bennünket „békeegyház’’-nak és a béke munkájában elöljáró 
papjainkat „békepapoknak” — éspedig lesajnáló és bántó hangsúllyal 
—, mi végeztük ezt a munkát abban a szent meggyőződésben, hogy amíg 
az egyház egyház, annak valóban „békegyháznak” kell lennie és amíg 
pap a pap, addig annak „békepap” -nak kell lennie, mert ha nem az, 
akkor nem egyház és nem pap. A békének a megbecsülése és szeretete 
jut kifejezésre szinte megható módon Lágler Béla Somogy-zalai esperes 
jelentésében: „Annyit szenvedtünk és annyit veszítettünk, hogy ma a 
békénél nagyobb értéket nem ismerünk és hősibb küzdelmet nem vál
lalhatunk mint a békéért való összefogást minden jóakaratú emberrel. 
Mi már tudjuk, mi az: vérben gázolni, üszkös romok között széttépett 
emtberroncsokat összeszedni, tömegsírokat elhantolni és kedveseiket 
kereső tébolyodottak között a halál felé vánszorogni. Nagy hálaadással 
tartozunk Istennek, hogy lassan ezek mintegy rémes álmok kísértenek 
csak, de a tanulságokat nem feledjük el. Féltjük a békénket, mert ma ez 
többet jelent nekünk, mint a régi időkben. Jelenti annak a hatalmas 
fejlődésnek a megőrzését is, ami 20 év alatt végbe ment hazánkban. Je
lenti, hogy itt mindenkinek van munkája és kenyere. Jelenti, hogy nin
csenek kiváltságosok, közkinccsé lett a technika és kultúra minden ál
dása. Jelenti a népi-nemzeti egység egyre erőteljesebb kialakulását. Je
lenti azt az életet, amiért érdemes élni.”

Espereseink a gyülekezetek hangját szólaltatták meg, amikor kifeje
zésre juttatták népünkkel való egységünket a felszabadulás örömében és 
a béke szeretetében. A mi magyarországi evangélikus egyházunk tagjai 
ma és a jövőben is egyek akarnak maradni népünkkel nemcsak ünnepi 
évfordulókon, hanem a hétköznapi munkában, az ország továbbépítésé
ben, a fejlődés segítésében, a béke munkálásában és a népek közötti 
megértés és együttmunkálkodás előmozdításában.
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II.

Egyek a szomorúságban

Miközben együtt örülünk népünkkel annak, hogy fejlődik országunk 
és béke van hazánk földjén, egyházunk tagjai együtt szomorkodnak 
azokkal a népekkel, amelyeknek földjén most is pusztító háború dühöng. 
Elsősorban Vietnam népére gondolunk, amely hazája földjét védi az 
amerikai imperializmus és annak kiszolgálóival szemben. Szomorkodunk 
a vietnami néppel együtt, amelynek az elmúlt 20 esztendő alatt alig 
volt egy nyugodt pillanata, hiszen az egyik imperialista betörést nyomon 
követte a másik. Mialatt, mi magyarok két évtizeden keresztül országot 
építettünk és a békés családi otthonok tízezreit varázsoltuk hazánk föld
jére, Vietnamban azalatt otthonok tízezrei dőltek össze, most is könny 
és vér folyik, életek pusztulnak és óriási anyagi értékek vesznek el. Fáj
dalommal gondolunk erre a hősi népre, köztük keresztyén testvéreinkre 
és kívánjuk nekik, hogy saját erejűk és a jóakaratú népek összefogása 
révén megszabaduljanak elnyomóiktól, tapasztalják meg a szabadság és 
építés örömét és szépségét. Elítéljük az amerikai imperializmust és biz
ton reméljük, hogy eljön az idő, amikor az utolsó amerikai katona is 
rákényszerül arra, hogy elhagyja Vietnam földjét. De együtt szomorko
dunk azokkal a népekkel is, akik Afrikában és Ázsiában a gyarmati el
nyomás alatt élnek, faji megkülönböztetés terhét hordozzák. De azokkal 
is együtt szomorkodunk, akik szerte a világon éheznek, rosszul táplál
tak, otthontalanok, munkanélküliek, járványokkal küszködnek és ki van
nak zárva a kultúra áldásaiból. A mi Magyarországi Evangélikus Egy
házunknak az az egyértelmű és határozott álláspontja, hogy a keresztyén 
egyházaknak és az egyházakat összefogó egyházi világszervezeteknek 
maximális erőfeszítést kell tenniök azért, hogy segítsék leküzdeni a 
földön az éhséget, a szegénységet, a járványokat, a társadalmi igazság
talanságokat, az anyagi javak egyenlőtlen felosztását, a faji megkülön
böztetést, a gyarmati elnyomást, a háborút. Ezért tudjuk szívből üdvö
zölni a Keresztyén Békekonferencia ilyen irányban folyó gyümölcsöző 
munkáját, ugyancsak örülünk annak, hogy az Egyházak Világtanácsa, 
de a Lutheránus Világszövetség is, igen erőteljes munkát fejt ki az el
maradott népek megsegítéséért, a faji megkülönböztetés eltörléséért, a 
háború leküzdéséért és az atomfegyverek kiküszöböléséért. A Magyar- 
országi Evangélikus Egyház képviselői az elmúlt években az egyházi 
világszervezetek ülésein e kérdésekben egyértelműen és gyakran hal
látták szavukat és a külföldi egyházak képviselőivel való találkozások al
kalmával ismételten kifejtették álláspontjukat. A jövőben is következetesen 
ezen az úton akarunk haladni és Istentől kapott erőnket ilyen irányban 
is felhasználni. Annak is örülünk, hogy a II. Vatikáni Zsinaton a püspö
kök részéről számos olyan felszólalás hangzott el, amelyek azt bizonyít
ják, hogy a róm. kath. egyházban is egyre többen vannak olyanok ma
gas pozíciókban is, akik felismerték az egyház diakóniai szolgálatát 
a mi világunkban. Még ha vannak is visszahúzó erők, ezeket a felszóla
lásokat meg nem történtté tenni már nem lehet és bizonyosak vagyunk 
abban, hogy azok tovább fognak hullámozni a római kath. hívek között 
szerte a világban. Annak is örülünk, hogy VI. Pál pápa többször emelt 
szót a béke mellett, nem utolsósorban az ENSZ közgyűlésén és ha a pápa 
arra is ügyel, hogy e békebeszédekkel egyidőben gyakorlatilag is segítse 
a népek megbékélését és együttmunkálkodását és szembehelyezkedik 
minden olyan irányzattal és akcióval, amely szembeállítja egymással a
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népeket, mint például az antikommunista propaganda, akkor bizonyára 
jelentős szolgálatot tud tenni a jóakaratú népekkel együtt a béke meg
őrzéséért és a társadalmi igazságtalanságok megszüntetéséért az egész 
világon

III.

Egyek egyházunk útján

A mögöttünk levő közel 3 esztendő legnagyobb eredményét — mint 
azt már fenntebb is mondottam — abban látom, hogy elsősorban a lel
készeink egymásra találtak és összekovácsolódtak egyházunknak azon az 
útján, amelyen ma járunk. Ez az összekovácsolódás és egymásra találás 
mindenekelőtt teológiai síkon történt igen komoly, évek óta folyó rend
szeres teológiai munka gyümölcseképpen. Nem arról van szó, hogy össze
kovácsolt bennünket valamiféle „sors" és még csak arról sincs szó, hogy 
az adott történelmi helyzetben nem volt más választása a lelkészeknek,, 
mint rálépni arra az útra, amelyet a külső ún. „nem-teológiai-tényezők” 
jelölnek ki számára, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az adott 
történelmi körülményeket le nem becsülve, azokkal számolva, de sem
miképpen nem azoknak kényszere alatt — teológiai felismerések, és
pedig közös felismerések állították egymás mellé a lelkészeket. így is 
mondhatnám, maga a teológia, ill. a teológiai munka kovácsolta őket 
össze. De ez az összekovácsolódás nemcsak a lelkészek között történt 
meg, hanem az egyház vezetői és a lelkészek között is, és ezt az utóbbit 
is joggal lehet ma már hangsúlyozni.

Ennek az összekovácsoltságnak nagyszerű bizonyítékát adták az 
1964 és 1965-ben tartott Országos Teológiai Konferenciák. Az egyház ve
zetői, de a lelkészek is évek óta kérték, hogy történjék végre valamilyen 
összefoglalás azokból a teológiai felismerésekből, amelyekkel teológiai 
munkánk közben az utolsó 20 esztendőben Isten megajándékozott ben
nünket. A lelkészek azt érezték, hogy püspöki és esperesi megnyilatko
zásokban, a Lelkipásztor c. szaklapunkban és az Evangélikus Életben 
vannak olyan teológiai megállapítások, amelyek segítik szolgálatunk 
mai betöltését és amelyek iránymutatóak egyházunk szolgálatára nézve. 
De nem látták együtt ezeket a teológiai felismeréseket és nem látták 
azokat bizonyos rendszerbe összeölelve. Ezért igényelték az összegyűjtés 
és rendszerbe foglalás munkáját. Így jutottunk el arra a gondolatra, hogy 
össze kellene foglalnunk nemcsak az utolsó 20, hanem az utolsó 50 esz
tendő történetét éspedig egyháztörténeti, teológiai történeti vonatkozás
ban, mert nem érthetjük meg az utolsó 20 esztendő teológiai döntéseit az 

    előző évtizedek ismerete nélkül. A teológiai professzorok és a püspökök 
vállalkoztak erre a munkára. Az elkészült összefoglaló munkánkat 1964 
áprilisában előbb egy szűkebb körű teológiai konferencián vitattuk meg 
abból a célból, hogy ott lemérjük a munkák értékét és megvizsgáljuk 
azok hiányosságait. Ezen az Országos Teológiai Konferencián megbeszélt 
dolgozatokat vittük aztán tovább az ország különböző helyein rendezett 
regionális konferenciákra. A célunk az volt, hogy valamennyi lelké
szünkkel megbeszéljük egyházunk mai útjának teológiáját és az el
hangzó véleményeket beledolgozzuk az előadásokba. Ilyen konferenciá
kat rendeztünk Pécsett, Budavárott, az Északi Egyházkerületben pedig;
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Celldömölkön és Miskolcon. A négy teológiai konferencián eddig mint
egy 200 felszólalás hangzott el, melyek nyomán az eredeti előadások je
lentős változtatásokon mentek át. Magam, a Rédey Pál, Dr. Ottlyk Ernő, 
Dr. Pálfy Miklós, Dr. Prőhle Károly professzorokkal mindegyik konfe
rencián részt vettem és azokon elhangzott felszólalások alapján, bátran 
merem mondani azt, hogy lelkészeink valóban összekovácsolódtak, és
pedig teológiailag és annak alapján a gyakorlati munkában is azon az 
úton, amelyet egyházunk mai útjának vallunk. Természetesen vannak 
színeződések, hiszen a lelkészek különböző teológiai és kegyességi irá
nyokból érkeztek meg a mába. De a ma felvetődő teológiai kérdések 
túlnyomó többségében egyértelmű feleleteket adnak. Ez nem jelent 
semmiképpen uniformizálódást. De jelenti azt, hogy lelkészeink _a 
mai egyházunkban a teológiai munkát a közegyházi szolgálat szem
pontjából művelik és igyekszenek legyőzni minden káros szubjekti
vizmust azért, hogy a magyarországi evangélikus egyház a maga egészé
ben jól tölthesse be szolgálatát a szocializmust építő Magyarországon. 
Egészen elvétve fordul elő egy-egy visszahúzó hang, vagy esetleg tartóz
kodó magatartás. Az összképet ez ma már nem zavarja és ma már meg
engedhetjük magunknak, hogy ilyen jelenségek miatt különösebben nem 
nyugtalakodunk. Az ilyen negatív hangnak, vagy tartózkodó magatar
tásnak ma már nincs jelentős befolyása lelkészeinkre és gyülekeze
teinkre, inkább azokra nézve káros, akik azt „művelik” .

Úgy gondolom, nem lesz hiábavaló, ha az esperesek jelentéseiből jó 
néhány szakaszt idézek püspöki jelentésemben annak igazolásául, hogy 
lelkészeink valóban megtalálták helyüket és szolgálatukat az új magyar 
világban, az új politikai, gazdasági és társadalmi körülmények között és 
általában egész magyarországi evangélikus egyházunk látja maga előtt 
az utat, amelyen járnunk kell és a célt, amit el kell érnünk. Detre László 
esperes jelentésében többek között ezt írja: „Külön is meg kell emlékez
nünk ez év január 7—8. között Budapesten megrendezett teológiai konfe
renciáról, amely egyházunk jelenlegi útjának történetét és teológiai alap
jait tárgyalta. Mind a hozzászólásokból, mind a résztvevők aktív figyel
méből, mind pedig az elhangzottak beszélgetéseink során visszatérő hul
lámveréséből megállapítható volt, hogy a lelkészek nagy egyetértésével 
találkozott a konferencia. Jó volt felmérnünk helyzetünket és világosan 
látni az utat, amelyen egyházunk halad és végzi szolgálatát a miai világ
ban.” Lágler Béla esperes jelenti: „A megtartott népes teológiai konfe
renciánkon a különböző teológiai gondolkodású és különböző korban levő 
öregek és fiatalok egyaránt örömmel vállalták a „diakónia út”- ját. Erre 
valóban a Szentlélek vezette egyházunkat, mert, ahol egység van, ott 
minden a Lélek ajándéka.” Kráhling Dániel a Tolna-baranyai egyház
megye esperese ezt mondotta: „Isten nemcsak megőrizte egyházunkat, 
hanem képessé tette arra, hogy az új társadalmi helyzetben az egyház 
szolgálatának új formáját és tartalmát is megtalálja. Hálával emlékezünk 
meg egyházmegyénk területén megrendezett Teológiai Konferenciáról és 
hisszük, hogy egyházunk tusakodása közepette más területen élő keresz
tyén testvéreink számára is értékes és iránymutató munkát végzett.”

Valamennyi esperesi és egyházmegyei felügyelői jelentés megemléke
zik arról, hogy egyházunk útkeresése és úttalálása az elmúlt 20 eszten
dőben nem, volt könnyű, egyfelől azért, mert az egyház számára is me
rően új volt az a társadalmi és politikai helyzet, amelyben az egyház
nak a szolgálatát végeznie kellett, másfelől magában, az egyházban is 
voltak olyan akciók, amelyek ennek az útnak a megtalálását és a lelké
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szék teológiai felismerésének összekovácsolódását nehezítették. Nagyon 
világosan és az igazságnak megfelelően beszél erről jelentésében Korén 
Emil, a pesti egyházmegye esperese. Utal arra, hogy vita folyt az egy
házban arról, „milyen is legyen az új társadalmi helyzetben az egyház 
arculata” . Aztán ezt mondja: „Ha nem népegyház leszünk, vajon nem 
az-e az egyháznak az útja — miután kezdtek kibontakozni az ideoló
giai alakú ellentétek —, hogy a mártíriumot kell vállalnunk? Nem a 
mártír-egyház útja-e az út, végletében azzal az egyházi megfogalmazás
sal, amit Nyugatról csengve hallottunk „a hallgatás egyházai” . De kezd
tünk rájönni, hogy az egyház útja ez nem lehet, mert az alapföltétel 
hiányzik a mártíriumhoz. Mártír-utat az egyház ugyanis csak akkor vál
lalhat, ha maga lényének és szolgálatának kifejtése akadályokba ütkö
zik, ha az igehirdetés, az evangélium továbbmondása, a szeretet közös
ségében való élet lehetetlenné válik. Amikor észrevettük, hogy nincs 
akadálya az igehirdetésnek, hogy nincs akadálya az egyházi funkciók 
végzésének, hogy nincs akadálya a szeretet szolgálatának és gyűrűzhet, 
tovább az egyházi élet, kezdtünk rájönni, hogy „mártír-egyház” : ez olyan 
fogalom, ami nem a mi történelmi szituációnk természetes velejárója. 
Most visszatekintve látjuk világosan, hogy akik a mártír-egyház komp- 
lekszumában éltek, téves úton jártak.”  Mindehhez természetesen hozzá
tehetjük azt ma, hogy meggyőződésünk szerint újszövetségi értelemben 
minden igehirdetés martüria, „bizonyságtétel” , amely mögött ott kell 
állni minden helyzetben az életnek is. A  mi lelkészeink a diakónia út
ján járva, ezzel is tisztában vannak.

Nincs most arra idő, hogy sokat időzzünk az ellenforradalom és 
evangélikus egyházunk kapcsolatával. Az azonban világos előttünk, hogy 
egyházunknak bizonyos rétege akkor összefonódott az ellenforradalom
mal és ennek nyomán arról volt szó, hogy egyházunk letérjen arról az 
útról, amelyre az új magyar világban rálépett és amelynek keretei az 
állammal kötött Egyezményben bontakoztak ki. Végül is ezeket a nehéz
ségeket is legyőztük és a téves nézeteket teológiai síkon küzdöttük le.

Bártfai Lajos, a Csongrád-Szolnoki Egyházmegye esperese mondja 
jelentésében: „Ma már senki előtt sem vitás, hogy egyházi vezetőink 
1948 óta következetesen képviselt egyházvezetése Isten kegyelmes aka
rata szerint való egyetlen helyes út volt: egyházi vezetőink kitusakodott 
útmutatásáért is hálásan borulunk le Isten előtt. Meggyőződésem szerint 
— mondja Bártfai Lajos — a lelkészt kar az utóbbi időben hatalmasat 
lépett előre. Éspedig a teológia útján. Ebben nagy része van az új Agen- 
dának. a teológiai konferenciáknak, Jakab levele és a Zsoltárok magya
rázatának, az Örömhír prédikációs kötetnek, a Lelkipásztornak, az Evan
gélikus Életnek és a lelkészi munkaközösségeknek. Másképpen olvas
sák ma már lelkészeink a Bibliát, másképpen meditálnak, másképpen 
gondolkodnak az emberről, egyházról, világról, életről, munkáról, fele
lősségről, szocializmusról és minden egyébről. Teológiailag gondolko
dunk és ez óriási jelentőségű. Különösen azért, mert ez érezhető a pré
dikációkban, a beszélgetésekben és a lelkészek életében. Ennek gyü
mölcse be fog érni a gyülekezetekben is.” Nagyon érdekesnek találom 
a Csongrád—Szolnoki egyházmegye közgyűlésének egyhangú határozatát, 
amelyet a? esperesi jelentéshez e tárgyban fűzött. A határozat így hang
zik: „Az egyházmegyei közgyűlés örömmel és Isten iránti hálával veszi 
tudomásul a lelkészi kar teológiai megújulását és szolgálatának jobb 
betöltésére való igyekezetét.”

A Bács-Kiskuni Egyházmegye és annak esperese, Sikter András is
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ezen az állásponton van. Esperesi jelentésében többek között ezt mond 
ja: „Teológiai vonalon is sok mindent át kellett gondolni és új utat kez
deni. Istennek adunk hálát azért, hogy a 20 esztendő munkáját meg
áldotta. Egyházunk megtalálta útját, küldetését és helyét a szocializ
musban. Nem volt könnyű az útkeresés, de Isten megsegített. Egyhá
zunk a „diakónia út”-ját járja. Együtt és egymásért.”

Egyházkerületünkben élő gyülekezeti tagoknak igen jelentős része 
él Békés megyében. A Békés megyei esperesek, lelkészek és gyülekeze
tek együtt haladnak az egyház vezetőivel és jelentős támogatást adnak 
egyházunk munkájáról. Mekis Adám, a Kelet-Békési Egyházmegye es
perese jelentésében ezt mondja: Nem volt 'töretlen és folyamatos egy
házunk útja az elmúlt 20 esztendőben, többek között az ellenforrada
lommal kapcsolatos visszahúzó erők munkája miatt, mégis tény az, hogy 
egyházunk megtalálta helyét és szolgálatát a szocializmust építő hazánk
ban. Bizalommal vagyunk egyházunk vezetősége irányában és a magunk 
lehetőségeivel, továbbra is szeretnénk együtt haladni azon az úton, amely 
egyházunk szolgálatának minél hűbb betöltésében vezet gyülekezeteink
ben és társadalmunkban egyaránt.” Koszorús Oszkár, Nyugat-Békési 
egyházmegye esperese pedig ezt jelentette az egyházmegyei közgyűlé
sen: „Fel kellett mérni új helyzetünket és felvetni azt a kérdést, hol 
találjuk meg helyünket az új társadalomban. Hogyan tudjuk feladatun
kat betölteni úgy, hogy sérelmet ne szenvedjen szolgálatunk, hűek ma
radjunk az evangéliumhoz. Egyházunk megtalálta a helyes utat úgy, 
hogy szolgálatunk hatalmas perspektívát nyert, mert az egyes ember
ről minden ember felé kiterjedő szolgálat lett.”

Az esperesi megnyilatkozásokhoz hasonló megállapításokat szinte 
tömegével tudnék idézni a teológiai konferenciákról. Erre azonban itt 
most nincs időnk. Tény igzonban az, hogy mind az esperesek, mind a 
lelkészek megnyilatkozásai valóban azt igazolják, hogy összekovácsoló- 
dott lelkészt kar végzi munkáját az új Magyarországon, új körülmények 
között, egy új úton. Természetesen teológiai felismeréseink kiegészítésre 
és esetleg korrekcióra szorulnak. De ez természetes, hiszen teológiánk 
egy úton levő csapatnak a teológiája és útközben szükség van arra, 
hogy újra és újra átgondoljuk teológiánkat és abból folyóan tudjuk járni 
az Istentől rendelt utat.

IV.

Egyek a világ keresztyénségével

A Magyarországi Evangélikus Egyház soha nem tekintette magát a 
világ keresztyénségén és azon belül a világ evangélikusságán kívülálló
nak. Mindig komolyan vette Jézus Krisztus testének egységét és azon 
belül igyekezett a maga szolgálatát elvégezni. Ez kifejezésre jutott az 
elmúlt századokban abban is, hogy magyar evangélikus teológusok, lel
készek és professzorok jártak külföldi egyetemekre tanulni és igyekeztek 

külföldi egyházakkal a kapcsolatot fenntartani. Nem egy van közöttük, 
aki teológiai díszdoktorátust kapott külföldi teológiákon. Az ökumenikus 
mozgalom bölcsőjénél is ott álltak magyar evangélikus professzorok és 
lelkészek. Az elmúlt 30—40 esztendőben különösen is megerősödött az 
ökumenikus mozgalom és a magyar evangélikus egyház képviselői is 
elevenen részt vettek annak munkájában. Megalakulása óta tagjai va-
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gyünk a Lutheránus Világszövetségnek és az Egyházak Világtanácsának 
és a csehszlovák testvérekkel együtt szinte elindítói voltunk a Keresz
tyén Békekonferenciának. Az elmúlt 20 esztendőben a Lutheránus Vi
lágszövetséghez és az Egyházak Világtanácsához való viszonyunk nem 
volt mindig zavartalan. Még olyan szakasz is volt, amikor a Lutherá
nus Világszövetség bizonyos személyi okok miatt megtagadta evangé
likus egyházunktól az anyagi segélyt éppen akkor, amikor a más világ
nézeti alapon épülő magyar társadalom és magyar kormány segített ben
nünket abban, hogy a háború által romba döntött templomainkat és pa- 

róchiáinkat felépítsük. Az Egyházak Világtanácsa 1956 nyarán Galya
tetőn tartott Központi Bizottsági ülése kapcsán az Egyházak Világtaná
csa néhány képviselője nagyon rossz szolgálatot tett magyarországi evan
gélikus egyházunkban is és ezzel csak megnehezítették a későbbi kibon
takozás lehetőségét. Az sem vitás, hogy az elmúlt két évtizedben kül
földre szakadt magyar evangélikus lelkészek és gyülekezeti tagok egy 
része, de több külföldi egyházi ember is rossz híreket költött magyar
országi evangélikus egyházunk életéről és munkájáról és nemegyszer 
szegték meg a 8. parancsolatot. Az elmúlt hét év alatt mintegy 20 or
szág különböző felekezetű egyházainak meglátogatása során többször 
tapasztaltam, hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunkról terjesztett 
hamis hírek nemegyszer hitelre találtak. Tudjuk, hogy az elmúlt 20 esz
tendőben nem csináltunk mindent jól és valóban követtünk el hibákat, 
mégis, néha az volt a benyomásom, hogy sokfelé hamarabb hitték el 
rólunk a rosszat, mint a jót. Természetesen ez megfelel annak a hideg- 
háborús politikának, aminek szenvedői voltunk különösen az utolsó más
fél évtizedben. Beigazolódott több esetben az a szólásmondás, hogy „A  
nagy mesék hamarabb találnak hitelre az embereknél, mint a kis igaz
ságok.” Az is tény, hogy a rólunk híresztelt „nagy mesék” kitalálói fe
lelősek azért, hogy sokszor olyan nehezen lehetett kapcsolatot építeni a 
lutheranizmus nagy családján belül is, de azon kívül is. A jelek azon
ban most azt mutatják, hogy bár a „nagy mesék” által teremtett bizal
matlanságot még nem sikerült mindenütt egyforma mértékben legyőzni, 
de ma már otthon érezhetjük magunkat az Egyházak Világtanácsa és a 
Lutheránus Világszövetség nagy családjában. Itt-ott még találkozunk 
emberekkel, akik próbálnak nehezíteni, de ezeknek az embereknek az 
idő ma már nem kedvez, úgy is mondhatom, hogy olyan olvadó jégtáb
lán úsznak, amely előbb-utóbb teljesen elolvad alattuk.

Az utolsó pár évben testvérivé és őszintévé vált a Lutheránus Vi
lágszövetséghez váló viszonyunk. Ennek jele volt a mi részünkről, hogy 
8 tagú delegációval vettünk részt az 1963. évi helsinki nagygyűlésen és 
a főtémához igen jelentős hozzászólást nyújtottunk be. Ugyancsak a 
Lutheránus Világszövetség felé mutatott gesztusunk volt, hogy ez év 
augusztusában meghívtuk a „Sáfárság és evangelizáció” nevű munka- 
bizottságot Magyarországra. Ez volt az első eset, hogy a Lutheránus Vi
lágszövetség egyik munkabizottsága Magyarországon ülésezett. Ugyan
csak előremutató lépés volt részünkről, hogy 1963-ban meghívtuk Ma
gyarországra Schmidt-Clausen főtitkárt, Muetzenfeldt igazgatót és Paul 
Hansen titkárt. A Lutheránus Világszövetség részéről is több testvéri 
gesztus történt felénk, egyfelől a helsinki nagygyűlésen, ahol dr. Prőhle 
Károlyt és dr. Pálfy professzort és engem megválasztottak egy-egy mun
kabizottság tagjának. Dr. Pálfy Miklós professzort ez év tavaszán fel
kérték az ún. Kisebbségi Egyházak szliácsi konferenciáján előadóul. Je
lentős anyagi segítséget is kaptunk templomaink és lelkészlakásaink re
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noválására. Mi úgy érezzük, hogy a Lutheránus Világszövetséghez való 
viszonyunk nemcsak rendezett, hanem szívélyes is és reménykedünk 
abban, hogy a közös munkában a jövőben még jobban igénybe fognak 
bennünket venni, s ennek nyomán a kapcsolataink nemcsak szívélyesek, 
hanem gyümölcsözők is lesznek. Abban is reménykedünk, hogy a nega
tív irányban ható erőket, amelyek esetleg kapcsolatainkat zavarhatnák, 
maga a Lutheránus Világszövetség fogja semlegesíteni, illetőleg félre
állítani.

Az Egyházak Világtanácsával jó kapcsolatunk áll fenn. Tagja va
gyok a Központi Bizottságnak és mint ilyen az utóbbi 3 évben részt- 
vettem a Központi Bizottság rochesteri és az afrikai enugui ülésén. 
Örömmel tapasztaltam, hogy az Egyházak Világtanácsán belül milyen 
nagymértékben ébredt fel a felelősség az emberiség mai nagy kérdései
vel kapcsolatban és milyen határozott állásfoglalás történt például a 
faji kérdésben, vagy az afrikai népek gazdasági és kulturális megsegí
tése ügyében. Annak is örülhetünk, hogy a -római katolikus egyházzal 
való dialógus kérdésében az EVT jelenlegi vezetősége józan, reális ál
láspontot foglal el és nem kerget álmokat.

A Keresztyén Békekonferencia munkája területén az elmúlt 3 esz
tendőben két kiemelkedő esemény volt, az egyik 1964 nyarán Prágá
ban tartott Második Keresztyén Béke Világgyűlés, a másik pedig ez év 
őszén Budapesten tartott ülés, melyen a Tanácsadó Bizottság tagjai vet
tek részt. A Keresztyén Békekonferencia munkája jelentős lépésekkal 
haladt előre, sok nehézséget tudott az elmúlt 3 esztendőben legyőzni, 
munkáját elmélyítette, szolgálatát kiszélesítette több nyugati egyház 
tagjai között is és a teológiai alapjait is jobban tisztázta. Ennek a kon
ferenciának rendkívül nagy jelentősége van atekintetben, hogy ébresztő 
szolgálatot végez a békemunka érdekében szerte a világon az egyhá
zakban. A magyarországi Keresztyén Egyházak Ökumenikus Tanácsába 
tömörült egyházak megbecsülését és munkájának értékelését jelentette 
a Tanácsadó Bizottság budapesti ülése, örülünk, hogy azon mi jelen 
lehettünk, ott dolgozhattunk és a külföldről érkezett bizottsági tagok
kal kapcsolatainkat elmélyíthettük.

Résztveszünk az Európai Egyházak Konferenciáján is, amelynek fel
adata az, hogy az európai egyházak speciális problémáit beszélje meg.

Az elmúlt két esztendőben elmélyült a kapcsolatunk a finn, a dán, 
az osztrák' evangélikus egyházakkal, a szovjetunióbeli ortodox egyház
zal, sőt a legutóbbi időben felvettük a kapcsolatot a bajor evangélikus 
egyházzal és a svéd evangélikus egyházzal is. Westergaard-Madson dán 
evangélikus püspök, Simojoki finn evangélikus érsek. Sakrausky osztrák 
evangélikus egyházfőtanácsos által vezetett delegáció segítették a kap
csolatok továbbépítését. De örömünkre szolgált Dietzfelbinger bajor 
evangélikus püspök, továbbá Kastlund svéd evangélikus lelkész és Lind- 
Quist szerkesztő magyarországi látogatása is. Szinte mindegyikkel olyan 
megállapodásokat kötöttünk, amelyek segítik majd a jövőben egyháza
inknak jobb kapcsolatát, professzorcserék, néhány esetben teológus 
csere révén. Számomra rendkívül nagy élményt jelentett, hogy részt- 
vehettem az orosz ortodox egyház hivatalos meghívására Szovjetunióba 
utazott magyar protestáns delegációban. Alexij pátriárkával, Nyikodim 
metropolitával és Alexij érsekkel és munkatársaikkal való találkozásunk 
és az orosz ortodox egyház életének tanulmányozása maradandó emlé
künk marad.
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Magyarországi evangélikus egyházunkról a kölcsönös látogatások 
után a külföldi sajtóban számos számunkra kedvező cikk jelent meg. 
Itt már csak három hoszabb cikkre gondolok. Az egyiket Sakrausky 
egyházfőtanácsos írta az Amt und Gemeinde című osztrák evangélikus 
egyházi lapban, a másikat dr. Schaedel szerkesztő az Europáische Be- 
gegnung c. nyugatnémet lapban, végül Wiencke szerkesztő által írt 
cikkre a közel egymilliós példányszámban megjelenő The Lutheran I 
went to church in Budapest címen. Ezek a cikkek azt mutatják, hogy 
valóban lejárt a „nagy mesék” kora és külföldi testvéreink is reálisan 
látják azt a szép szolgálatot, amit magyarországi evangélikus egyhá
zunk végez.

A róm. kath. testvérekkel való egységről részletesebben ezen a he
lyen nem tudunk beszélni. Mindenesetre azon a véleményen vagyunk^ 
hogy a velük való dialógusnak akkor volna valóban jelentősége, ha első
sorban nem a köztünk fennálló évszázados problémákra figyelnénk és 
azokat próbálnánk megoldani, hanem arra a kérdésre koncentrálnánk 
a velük való beszélgetésben, hogy a mi világunkban, az atomkorszak
ban, amikor kétmilliárd ember éhezik, amikor még mindig folyik a 
gyarmati elnyomás és amikor az atomháború veszélye fönnáll, mi az 
egyház küldetése és feladata. A feladatokra nézve kellene „egység” -re 
jutnunk, mert így tudná a keresztyénség a mai világban küldetését tel
jesíteni. Ezen belül aztán folytathatnánk dialógust dogmatikai kérdé
sekről is és kölcsönösen tanulhatnánk egymástól szolgálatunk meg- 
gazdagítására.

V.

Egyek az evangélium hirdetésében és hallgatásában

Magyarországi Evangélikus Egyházunkban és ezen belül Déli Egy
házkerületünkben az elmúlt 3 esztendőben is változatlanul az evangé
lium hirdetését tartottuk elsőrendű feladatunknak. Szeretném hangsú
lyozni, hogy nem egyetlen feladatunknak tartottuk ezt, de mindenkép
pen elsőrendű feladatunknak. Súlyt helyeztünk arra, hogy lelkészeink 
kellőképpen készüljenek fel az igehirdetés szent szolgálatára. A szol
gálatra való felkészülést segítették a Lelkipásztor cimű szakfolyóira
tunkban megjelent egzegetikai előkészítő munkák, továbbá a Lelkészi 
Munkaközösségekben szünet nélkül végzett homiletikai munkaközös
ségi szolgálat, végül 1964 ádventjére megjelent Örömhír c. prédikációs 
kötetünk, amely az óegyházi perikópák alapján készített igehirdetése- 
kte tartalmaz. Tapasztalatom szerint lelkészeink prédikációinak tartalma 
gazdagodott és felismerhetőleg közelebb kerültek ezek az igehirdetések 
a ma emberéhez. Az elvontság, az emberek feje fölött elrepülő gyü- 
mölcstelen teologizálás egyre kevésbé jellemző a magyar evangélikus 
lelkészek prédikálására. Több helyen kísért ugyan még a konzervativiz
mus, a „kanaáni nyelv” és az ál-tisztaság, vagyis az, hogy egyik-másik 
lelkész még mindig azt gondolja, hogy akkor lesz „tiszta” az igehirde
tése, ha a mai emberek és általában az emberiség égető kérdéseit csak 
úgy érinti prédikációjában, mint ahogy a fecske érinti szárnyával a tó 
vizét, azaz egy pillanatra. Az ilyen prédikáció pedig nem segít annak 
az embernek, aki a földön él, közelebbről a magyar földön él és még 
közelebbről, a szocializmust építő Magyar Népköztársaságban él. Az 
ilyen prédikációknak a gyakorlati életben csak az lehet a sorsa, mint
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annak a hógolyónaik, amit a kisgyerek meleg kezével egyre jobban szo
rít és amikor kinyitja tenyerét nincsen abban semmi, mert elolvadt az 
és az ujjai között kicsurgott.

Lelkészeink a Déli Egyházkerületben 217 templomban, 51 imaház
ban hirdették az evangéliumot, de szolgáltaik 131 gyülekezeti terem
ben is. Az elmúlt 2 év alatt mintegy 56 ezer istentiszteletet tartottak 
vasárnap és hétköznapokon. Szolgáltak még két év alatt nem egészen 
18 ezer felnőttek számára tartott bibliaórán, több ezer gyermekbiblia- 
órán, több mint 2 ezer családi áhítaton és mintegy 700 szeretetvendég- 
ségen.- Ha ezeket a számokat halljuk, kell, hogy megteljen a szívünk 
hálaadással az evangélium hirdetés ilyen sok alkalma és lehetősége 
miatt. Ha ezeket a számadatokat nézzük, nem lesz-e nevetséges egyes 
nyugati egyházi köröknek, vagy inkább személyeknek az a propagan
dája, amely a mi magyarországi evangélikus egyházunkat más szocia
lista államban élő egyházakkal együtt a „hallgatás egyházai”-nak ne
vezi? Az is tény, hogy egyes elkészek aránytalanul több szolgálatot 
végeznek helyi körülményeik folytán, mint mások. A Tolna—Baranyai 
esperes jelentésében meg is jegyzi: „Van lelkészünk, aki évi 121 és van. 
aki évi 511 igehirdetői szolgálatot látott el” és hozzáteszi „még válto
zatosabb lenne a kép, ha a megtett kilométereket hozzászámítanánk'. 
Itt jegyezzük meg azt is, hogy az istentiszteletekből 6930-at szlovák 
nyelven, 1938-at pedig német nyelven tartottak egyházkerületünkben.

A másik kérdés az, hogy ezt a sok szolgálatot milyen arányban vet
ték igénybe a gyülekezeti tagok? Az esperesek általánosságban azt je
lentik, hogy a legtöbb gyülekezetben az előző évekhez képest a templom
látogatást illetően nincs csappanás, egyes helyekről növekedést jelen
tenek a lelkészek, de több helyről őszintén megírják, hogy fogyott a 
templomlátogatók száma. A lelkészi jelentések több esetben említik a 
szekularizációt, más esetben hivatkoznak arra, hogy különösen ez év 
elején az állat járványok miatt több gyülekezetben akadályozva voltak 
az emberek a templomlátogatásban, végül említik azt is, hogy több 
gyülekezetből a gyülekezeti tagok faluról városba vándorolnak és így 
a gyülekezeti lélekszám is több esetben fogyott s ezzel összefüggésben 
a templomlátogatás is. A budapesti esperes nagyon jellemző módon 
foglalja össze a fővárosban élő gyülekezetek templomlátogatását. Ezt 
írja: „Sűrűsödnek a gyülekezetek.” A jelentésekben hol kisebb, hol erő
sebb hangon panaszkodnak a budapesti lelkészek, hogy a fővárosban 
több helyen csökkent bizonyos mértékig a templomlátogatás. De ugyan
akkor a legtöbben hozzáfűzik boldogan, hogy akik résztvesznek, azok 
olyan mértékben együtt vannak, oly mértékben lettek egy családdá, 
hogy ezek között az evangélium hirdetése mélyebb és jobb talajra ta
lál, mint az előtt, amikor tömegeknek prédikáltak. Nem azon sopánko
dunk, hogy az egyháznak van lemorzsolódó széle, hanem annak örven
dezünk, hogy egyházi munkánkat Isten megáldja azok között, akik halló 
füllel és nyitott szívvel figyelnek fel az evangélium üzenetére.” Korén 
Emil találó megjegyzéséhez csupán annyit fűzök hozzá, hogy több bu
dapesti templomban nincs csökkenés, továbbá azt, hogy még a Kelet- 
Békési esperes is — akinek a területén pedig igen nagy a mozgás a 
a városok felé — azt jelenti: „az istentiszteletek látogatottsága nagyjá
ból ugyanaz, mint volt az előző években.”

Kráhling Dániel esperes beszél arról, hogy egyes gyülekezetekben 
a hitélet csökkenése összefügg azzal, hogy évtizedekig, vagy egy egész 
évszázadon keresztül ezek a gyülekezetek nagyon gyenge pásztori szol
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gálatot kaptak és egyik-másik lelkész élete és magatartása rombolást 
végzett. Ezzel kapcsolatban idézi egyik gyülekezeti presbiternek egy jel
lemző mondását: „Nem számíthat közönségre az a -csapat, amelyik tar
tósan rosszul játszik.”

Lelkészeink az elmúlt két évben is végezték az iskolai hitoktatás 
munkáját, a gyermekbiblaiköri munkát, a konfirmációi oktatást és az 
ifjúsági biblaiórákat. Egyházkerületünkben az elmúlt két évben összesen 
5200 'gyermeket konfirmáltunk meg. Több gyülekezetben a konfirmá
ciós kort elért gyermekek 100%-a konfirmálkodott, másutt 70—80%-a. 
Tolna—Baranyában 90%-a konfirmálkodott a gyermekeknek. Az elmúlt 
két évben a bibliavasárnap offertóriumát felhasználtuk arra, hogy abr 
ból bibliákat vásároljunk konfirmandusaink számára. Mindenütt nagy 
örömöt váltott ki ez az ajándék és számos gyülekezetből érkezett levél 
a püspöki hivatalba, amelyet valamennyi konfirmandus aláírt és meg
köszönte a bibliákat.

Néhány helyen a bibliaórákkal baj van.. Erre mondja Kráhling 
Dániel esperes: „Egyházmegyénkben az elmúlt két évben nyolc biblia
órai csoportunk fulladt be, de nem külső körülmények miatt, hanem 
azért, mert szolgatársaink nem jutottak ki a maguk okozta zsákutcá
ból. Hiba volt a készülésben, hiányzott a mondanivaló frissesége és élet
közelsége és egyáltalában baj volt a mondanivaló körül.” Mindenesetre 
érdemes ezen elgondolkodni bibliaórai munkánkkal kapcsolatban.

VI.

Egyek a szeretetben
Magyarországi Evangélikus Egyházunkat nemcsak az jellemzi, hogy 

megvan az egység a teológiai gondolkodásban, hanem az is, hogy fenn
áll a szeretet egysége is. És pedig lelkészek és lelkészek, gyülekezetek 
és gyülekezetek, közegyház és gyülekezetek között. A szeretet gyakor
lásának számtalan formája és alkalma van egyházunkban. Csak né
hányra szeretném felhívni a figyelmet.

A Déli Egyházkerületben évente kerekszám 140 000 Forintot adnak 
össze a gyülekezetek az ún. Központi Alapra, amelynek az a feladata, 
hogy kiegészítse a szórvány, vagy kislélekszámú gyülekezetek lelkészei
nek helyi járandóságát. Az alacsonyabb fizetésű lelkészek ezen keresztül 
újra meg újra megtapasztalhatják a szeretet egységét.

Egyházkerületünkben évente mintegy 100 000 Ft offertóriumot ad
nak a gyülekezetek különböző közegyházi célokra, szórványszolgálatra, 
szeretetintézményekre stb. Többek között a szórványlelkészek maguk mö
gött érezhetik e segélyen keresztül az egész egyház szeretetét és mun
kájukért való felelősségvállalást.

A Lelkészi Munkaközösségeken belül a lelkészek megszervezték az 
ún. „lelkészi önsegély”-t, melyből segélyeket adnak azoknak a lelké
szeknek, akiknek a családjában betegség vagy haláleset fordul elő.

Vannak olyan gyülekezetek, amelyek egy kisebb gyülekezetei segíte
nek. így például a nagy tárcsái gyülekezet anyagilag segíti a jóval ki
sebb gyömrői gyülekezetei, vagy például a pilisi, alberti és irsai gyü
lekezetek segítették az elmúlt években a mezőhegvesi gyülekezetei.
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Vannak egyházmegyék is, amelyek segítenek egy másik egyházme
gyén. A  Bács-Kiskuni egyházmegye az elmúlt években segélyt adott a 
Csongrád-Szolnoki egyházmegyének, amelyben igen sok szórványgyüle
kezet van.

Mindezeken túlmenően a szeretet egysége különösképpen megnyi
latkozott egyházunkban a Gyülekezeti Segély munkájában. A Gyüleke
zeti Segély javára 10 év alatt, több mint 3 millió forintot adtak össze 
a gyülekezetek. Ebből az összegből templomokat és paróchiákat reno
válhattak és szórványlelkészeket láthattak el járművekkel.

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy öregeket és gyermekeket 
gondozó szeretetintézményeink mögött is ott állnak az egyházmegyék 
és jelentős segítséget adnak az intézmények fenntartására.

Végül talán nem lesz felesleges megemlítenem, hogy azoknak a lel
készeknek, akiknek a családjában, keresztelés, házasságkötés, betegség 
vagy haláleset volt, mindig küldött az egyházkerület személyi segélyt. 
Ez év őszén jedig 40 lelkésznek küldöttem 500—500 Ft segélyt az egy
házkerület megtakarított pénzéből.

Ha a diakónia útját akarjuk járni, a jövőben is nagy gondot kell 
fordítanunk arra, hogy a szeretet egységében végezzük szolgálatunkat.

VII.

Egyek a megoldások keresésében

Szólnunk kell még néhány olyan problémáról, amelyek bizonyos 
nehézségeket jelentenek egyházunkban és amelyeknek megoldását csak 
közös munkával tudjuk megtalálni.

Bármennyire segítünk szórványlelkészeinken és igyekszünk nekik 
anyagilag is jobb megélhetést biztosítani, velük kapcsolatban mégis van
nak problémák. Egyes szólványlelkészek túl hosszú időt töltenek na
gyon nehéz munkaterepeken. Az elmúlt 7 esztendő alatt igen sok szór
ványlelkészt emeltünk ki helyéről, juttattunk városokba, több esetben a 
fővárosba. Állandó program számomra, hogy a megüresedett nagyobb 
gyülekezetek lelkészi állásába szórványlelkészeket juttassunk. Ennek el
lenére több olyan szórványlelkészünk van, akik felett az idő már el
járt, nagyon nehezükre esik már a szórványmunka, a motorozás, ugyan
akkor alig van már lehetőség arra — idős koruk miatt —, hogy nagyobb 
gyülekezetbe kerüljenek A jöi'óbon zsinati törvénnyel kellene elejét 
venni annak, hogy ilyen helyzetek álljanak elő. Köteleznünk kell a 
fiatal lelkészeket, hogy szolgálatukat szórványgyülekezetekben kezdjék 
el, ugyanakkor zsinati törvénnyel kell biztosítani, hogy legfeljebb 10 
esztendőt töltsön egy lelkész szórványterületen, aztán adja át helyét 
fiatalabbnak. Ezt írja erről Lágler Béla, a Somogy-Zalai Egyházmegye 
esperese: „A  volt fiatal lelkészek a mi egyházmegyénkben a szórvá
nyokban öregednek, de most is a régi helyükön vannak, nemcsak a 
motoruk ment tönkre, de sokszor ők maguk is. Motor csak a fiatalnak 
való. Ide vagy autó kell, vagy az új zsinati törvénynek a lelkészt szol
gálatot alapvetően meg kell változtatnia. Először minden fiatal kezdje 

s a szolgálatot a szórványokban.” Ügy gondolom, ezzel a kérdéssel való
ban kell foglalkoznia majd zsinatunknak. Én magam is 17 esztendőt 
töltöttem Pécs óriási szórványterületén és szeretném felhívni a mai fia
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tál segédlelkészeknek a figyelmét arra, hogy a fővároson kívül is van 
élet és aki Krisztus szolgálatára vállalkozott, az nem kötheti magát 
ahhoz, hogy ezt a Krisztus kizárólag a főváros gyülekezeteiben hajlandó 
csak szolgálni. Ügy gondolom, a jelenlegi fővárosi segédlelkészek egy ré
szének vidéki paróchiákat kellene vállalnia, mihelyt arra alkalom 
nyílik.

Másik nehézség az, hogy egyes gyülekezetekben nem kísérik nyomon 
a lelkészi fizetésnél a magyar dolgozók kereseti színvonalát. Több es
peres jelenti, hogy sokfelé lecsökkent, vagy elmaradt a terményjavada- 
lom, de a gyülekezet egy része nem tartja kötelességének annak pót
lását, illetőleg csak olymértékű pótlást ad, ami nem áll arányban a ré
gebbi fizetéssel. Másutt még az is probléma, hogy a lelkésznek csak 
évente adnak fizetést, és azt nem osztják el havi részletekre. Ebből több 
lelkészcsaládban sok probléma adódik, mert a lelkészcsalád rákénysze
rül, hogy kölcsönt vegyen igénybe évi fizetése terhére. Egyik esperes 
egyértelműen megjegyzi, hogyha néhány gyülekezet nem változtat ezen 
az álláspontján, akkor ezek a gyülekezetek a jövőben aligha fognak 
lelkészt kapni. Magam is egyetértek azokkal az esperesekkel, akik ezt 
így látják. Már most e helyről is felhívom az esperesek figyelmét, vé
gezzenek ellenőrzést a gyülekezetekben, hogy a lelkészek valóban meg
kapják-e az őket megillető javadalmat, illetőleg tettek-e lépéseket a 
gyülekezetek azért, hogy zsinati törvényünk értelmében lelkészük fize
tésénél nyomon kísérjék a magyar dolgozók keresetét.

Ezzel függ össze az is, hogy több gyülekezetünk nem foglalkozik a 
lelkészlakások modernizálásával. Ezek a lelkészlakások a maguk idejé
ben a falu legmodernebb épületei voltak, ma azonban több esetben 
nagyon lemaradnak az egyre szépülő falvakban. Erről panaszkodik 
ugyancsak Lágler Béla esperes, aki jelentésében ezt mondja: „Szo
morú az, hogy míg falun is minden modernizálódik, a gyülekezeti köz
tudat krajcároskodó. Van még olyan eset is, hogy vita tárgyát képezi 
az, hogy közegyházi segélyből lehet-e paróchián fürdőszobát építeni, ami
kor ma már e nélkül falun sem adnak ki új házra építési engedélyt. 
Itt elsősorban a presbitereknek, de minden hűséges egyháztagnak is 
vállalnia kell a harcot a maradiság ellen. Ki fog menni a lélkészi pá
lyára, ha vizes, dohos papiak várja? Nemcsak a templomra kell áldozni, 
ahol hetenként egy-két órát töltenek el az emberek, hanem a lelkész
lakásra is, ahol egy család egy egész életét él le.” Már két évvel ez
előtt tartott egyházkerületi közgyűlésünkön felhívtam a gyülekezetek 
és lelkészek figyelmét a lelkészlakások modernizálására. Ezt most újra 
megteszem. Azóta nagyon sok segélyt adtunk a paróchiák átépítésére. 
A jövőben is adunk erre segélyt, de nem fogunk segélyt adni ott, ahol 
maguk a gyülekezetek is nem tesznek meg mindent azért, hogy lel
készük egészséges, fürdőszobás és megfelelő mellékhelyiségekkel ellá
tott lakásban lakjék.

Több nehézséget okozott az elmúlt években az is, hogy egyfelől 
nyugdíjba vonult lelkészeink némelyike nem akarta elhagyni a paró- 
chiát, másfelől a lelkészi szolgálatot elhagyó lelkészek (2—3 esetről 
van szó) nem akartak kivonulni a lelkészlakásból. _ Több esetben azon
ban jó megoldás született az elmúlt két évben, így például Zalaeger
szegen, Vácott, Mezőberényben, Kardoskúton. De még mindig nem ürí
tette ki a paróchiát Pribelszky Mihályné Tápiószentmártonban, Zalán 
Pál Szentetornyán. Mindent elkövetünk azért, hogy ezek a lakásproblé
mák is megoldódjanak. Nyugdíjba vonuló lelkészeinknek tudomásul kell

28



venniük, hogy á paróchiát el kell hagyniok és ha saját maguk nem 
tudnak lakásról gondoskodni, rendelkezésükre áll, vagy a gyenesdiási, 
vagy a zuglói papi szeretetotthon. Minden nyugdíjba vonuló lelkésznek 
tudnia kell, hogy egyházunk nincs olyan anyagi helyzetben, hogy nekik 
főbérleti lakásokat vásároljon. Akik pedig elmennek a lelkészi pályáról, 
azoknak azt kell tudniok, hogy erkölcsileg lehetetlen abban a gyüleke
zetben maradniok a paróchián, amely gyülekezetei elhagyták.

VIII.

Egyek beteg szolgatársainkkal

Az elmúlt két esztendőben több szolgatársunk súlyos betegségen 
esett át, vagy még most is hordozza betegségének terhét. Többen hó
napokon keresztül betegek voltak, hosszú heteket kórházban töltöttek, 
vagy súlyos operációkon estek át. Közülük többen a gyógyulás útján 
vannak, mint Lakatos György vései, Fónyad Pál nagykani
zsai, Molnár Lajos barcsi, Havasi Dezső kaposszekcsői, Korén Emil bu
dapesti, Koszorús Oszkár orosházi, Mekis Ádám békéscsabai, Kiszely 
Sándor csővári, Cseri Lajos dombóvári lelkész. Még mindig súlyos be
teg Allinger János hidasi lelkész, Pohánka Ödön csővári lelkész. Gon
doljunk rájuk szeretettel és legyünk testvéreik nehéz napjaikban.

IX.

Államunk és egyházunk viszonya

Nem fejezhetem be ezt a jelentést anélkül, hogy el ne mondjam; 
Magyarországi Evangélikus Egyházunk és államunk viszonya valóban 
rendezett és szívélyes. Az elmúlt két esztendőben az Állami Egyház- 
házügyi Hivatal elnöke és valamennyi tisztségviselője messzemenően se
gítséget nyújtott ahhoz, hogy egyházunk az Egyezmény szellemében 
akadálytalanul végezhesse szolgálatát. Az Egyezmény szellemében sok
kal nagyobb anyagi segítséget nyújtott, mint amire magát kötelezte. 
Biztosította az államsegélyt és azonkívül rendkívüli államsegélyben is 
részesített bennünket. Több lelkész jelentette, hogy ez az államsegély 
fizetésének legbiztosabb részének bizonyult és egyben olyan összeg
nek, amely a legpontosabban érkezik meg a lelkészi hivatalokba hónap
ról hónapra. Ezen kívül államunk biztosította, hogy a külföldi egyházi 
konferenciákon résztvehessünk és külföldi egyházi vendégeket hazánk
ba hívhassunk. Lehetőséget adott arra, hogy havonta a Rádióban ige
hirdetéssel szolgálhassunk. Több templomunk renoválásához anyagi 
segítséget adott, többek között a Deák téri templom megújításához, 
amelyhez 3 millió forint hozzájárulást biztosított. Segített abban, hogy 
a Budapest-Mátyásföldi templomot, amely városrendezés miatt lebon
tásra került, újra felépíthessük. Szinte teljes összeget biztosított hozzá. 
Mindezért államunknak hálás köszönetét mondunk. Megbecsüléssel és 
tisztelettel gondolunk az Állami Egyházügyi Hivatal elnökére, elnök- 
helyettesére és valamennyi tisztségviselőjére.

*  *  *
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Jelentésem végére érve, szeretném megköszönni az egyházkerület 
bizalmát. Köszönöm az egyházkerület tisztségviselőinek és az egyház- 
kerület presbitériumának munkáját, valamint közvetlen munkatársaim
nak szolgálatát.

Külön is köszönöm dr. Vető Lajos püspök úrnak segítségét és bi
zalmát. A két egyházkerület valóban jól együttműködött és teljes egy
ségben tudták a püspökök a feladatokat megbeszélni. Köszönöm az es
peresek szolgálatát, akik rendszeresen látogatták a gyülekezeteket, in
tézték egyházmegyéik ügyeit és az egyházmegyei közgyűlések elé min
denre kiterjedő jelentéseket terjesztettek. Külön is köszöntőm Korén 
Emil esperest, aki 10 év óta áll a Gyülekezeti Segély munkájának élén, 
hozzáértéssel és hűséggel^ Köszöntőm Sikter András esperest, aki 15 év 
óta végzi esperesi szolgálatát. Köszöntőm azokat az espereseket és egy
házmegyei felügyelőket, akiket ciklusuk lejárta után újraválasztottak.

A 20 esztendőről való megemlékezés után most új munkák előtt ál
lunk. Üj zsinati törvényeket kell alkotnunk és több szolgálatot kell el
végeznünk külföldön és idehaza. Isten adjon ehhez nekünk erőt és bá
torságot. Magamat az egyházkerület jóindulatába ajánlva tisztelettel ké
rem jelentésem elfogadását.

Jeremiás könyve  I.
címen jelent meg Jeremiás könyve 1—25 fejezetének 

új fordítása és magyarázata
Irta: Dr. Pálfy Miklós

A 260 oldalas könyv ára 
60,—forint

Kapható: Evangélikus Sajtóosztály,
Budapest, VIII., Puskin u. 12.
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Új teológiai doktoraink köszöntése
Egyházunk teológiai doktorainak sorában szeretettel köszöntjük dr. 

Rédey Pál és dr. Vámos József teológiai intézeti tanárokat.
Dr. Rédey Pál disszertációjának címe: „Az Afrika-kérdés történeti 

alapvonalai és az egyház” , dr. Vámos Józsefé pedig: „A  babiloni fogság 
utáni gyülekezet’. Szóbeli doktori szigorlatot 1965. november 1-én tettek 
a Teológiai Akadémia tanári kara előtt, doktori dolgozatuk nyilvános 
vitája pedig 1965. december 16-án volt, majd a teológiai tudományok 
doktorává avattattak.

Isten áldása kísérje további egyházi tudományos szolgálatukat!

Egyház a Nílus völgyében
I.

A kopt egyház története

Az egyik legősibb keresztyén egyház, a kopt egyház még ma is szinte 
kétmillió lelket számlál. Eredetét Márk evangélistáig vezethetjük vissza. 
Keresztyénsége tehát ősibb a római birodalom bármelyik népe között ki
alakult keresztyénségnél. Valaha a kopt egyház Egyiptom egész lakossá
gát felölelte, sőt erőteljes missziót tudott kifejteni a Nílus völgyében,, 
a núbiai kevert népek között és eljuttatta a keresztyénséget a Nílus felső 
folyásáig, vagyis a Kék-Nílus völgyeibe, és a Kék-Nílus forrását övező 
fennsíkok sötétbőrű népei közé. A keresztyénség nagy családjában a kop
tok monofüzita hitük miatt eretnekeknek számítanak. Maga a mono- 
füzitizmus és a vele kapcsolatos meghasonlás okozta a kopt egyházban 
az első katasztrófát. De a történelem a koptok számára még súlyosabb 
megpróbáltatásokat tartogatott. Viszont kevés egyház tudta úgy kiállni 
az idők viharait, mint a keleti keresztyénsógnek ez az egyiptomi válfaja. 
Belső ellentétek és külső veszedelmek között is megőrizte hitét és hagyo
mányait, amelyekről e rövid tanulmányban szeretném tájékoztatni az 
olvasót.

1. A koptok és a keresztyénség
\

A koptok a régi egyiptomiak utódai, leszármazottai, akik nyelvükben 
az egyiptomi dialektust alkalmazzák. 639-ig a hellenizált világ egyik lánc
szeme, de ez időtől az arab invázió következtében a megszállók nyelve 
lesz az uralkodó és a koptok nyelvezetükkel együtt kisebbség lesznek 
az országban.

A keresztyénség Egyiptomban először a nagy hellenizált városban, 
Alexandriában tudta a lábát megvetni. A hagyomány szerint az első gyü
lekezetei Márk evangélista alapította. Alexandria tekintélyénél fogva, 
a későbbiek során pedig mint jelentős keresztyén központ játszott igen 
nagy szerepet. Az első két évszázad' folyamán a keleti keresztyénség egyik 
kimagasló centruma. A 304-ben megjelent Diokletianus-féle rendelet kö
vetkeztében itt, Alexandriában is olyan állapotok teremtődtek, hogy a
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„mártírok korszaka” nevet adhatjuk e történelmi szakasznak. Egyes kopt 
közösségek napjainkig őrzik ennek emlékét, mert időszámításukat Diokle- 
tianus uralomrajutásával kezdik (284).

Egyiptom a szerzetesi élet bölcsője. Már Origenes emleget aszkétákat, 
akik önmegtartóztató életet élnek és a pusztába vonulnak. A keleti világ 
misztikuma megragadja a hívők némelyikét és kialakul a remete élet
forma. Szent Antalt, aki a harmadik században élt, mint első típusát em
líthetjük ennek az életformának. Az egy évszázaddal későbben élő Pacho- 
miust már azok közé sorolhatjuk, akik a szerzetesi rendet megalapították. 
Mindkét szerzetesi életforma, tehát a remeteség és a társas forma meleg
ágya Egyiptomban van és innen terjed el az egész Közép-Keleten, Kele
ten és Nyugaton.

Az alexandriai püspök, aki a 4. századtól kezdve az érseki címet is 
használja, hosszú éveken keresztül az egyetlen metropolita volt Észak- 
Afrikában. Hozzávetőlegesen száz püspökség felett diszponált. Pozíciója, 
hatalma és tekintélye olyan nagy volt, hogy az akkori keresztyén világ
ban alig akadt párja. Az alexandriai prímási széket a 325-ös niceai zsinat 
patriarchátusi rangra emelte és^rangban Róma után a második lett.

A keleten támadt tévtanítások és szektás mozgalmak Egyiptomot sem 
hagyták érintetlenül. Athanasius patriarcha (328—373) négy szakadár 
püspöknek adott Alexandria falai között menedéket, akik Árius tiltott 
tanait vallották. Fél évszázad múlva azonban a monofüzita eretnekséggel 
az alexandriai patriarchátus olyan szövetséget kötött, hogy szinte kizáró
lagos képviselője lesz a jövőben ennek a teológiai irányzatnak. A mono- 
füzitizmus szélét súrolta eddigelé is az alexandriai teológiai iskola. 
Eutychést, az egyik konstantinápolyi kolostor archimandritáját szokták 
a monofüzita tévtanítás megalapítójának nevezni.

Az új tévtanítás 431-től terjed el az egész alexandriai patriarchátus
ban, s ennek egyik legkiválóbb képviselője alexandriai Kyrillos, akinek 
a nevéhez fűződik a monofüziták által később felhasznált kifejezés: 
„Az isteni Ige egy, megtestesült természete” . Erre a következtetésre Ky
rillos azért volt kénytelen eljutni, mivel abban a korban a teológia azo
nosította a „személy” és a „természet” fogalmakat és így ha Krisztus két 
természetéről beszélt volna, az egyben azt jelenti, hogy Krisztusban két 
különböző személyt (istenit és emberit) fogad el. Kyrillos maga még nem 
volt monofüzita, mert a Logos megtestesülése után is a két természet 
„összevegyítetlen és változatlan” létezését vallotta.

A monofüzitizmus főképpen a szerzetesek között terjedt el, mert tá
pot kapott azok miszticizmusából. Mert a misztikusok arra törekszenek, 
hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek, ill. egyesüljenek az istenséggel. 
Számukra tehát nem kedvező az a tanítás, hogy magában Krisztusban is 
összevegyítetlen marad az isteni és az emberi természet. Viszont, ha 
Krisztus emberi természete felszívódott az isteniben, a miszticista reméli, 
hogy ez neki is sikerülni fog.

Szerzetes volt tehát a szélsőséges monofüzitizmus megalapítója és 
hirdetője, Eutychés is. Addig ment, hogy Krisztus testét sem fogadta el 
egylényegűnek (homousion) a mi testünkkel, az Ige megtestesülése pedig 
azt eredményezte, hogy Jézus emberi természete megistenült.

Kevés tan támasztott az ókorban olyan vihart, mint Eutychés tana. 
Már 448-ban Konstantinápolyban összeült ellene egy zsinat. Ezen Euty
chés elfogadta azt, hogy Krisztus emberi természete egylényegű a mienk
kel, azonban korábbi tanításait nem volt hajlandó átok alá vetni. Euty
chés tanai a világi elemek között is jó talajra találtak. Felhasználva világi
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összeköttetéseit, kieszközölt egy „egyetemes” zsinatot, amely 449-ben 
Efezusban ült össze. A zsinat elnöke Dioskoros alexandriai érsek, ciki 
maga is buzgó híve volt a monofüzita irányzatnak. Ezen a zsinaton a 
monofüziták nyílt testi erőszak alkalmazásával kerekedtek felül, igénybe 
véve különféle gyanús elemek (matrózok, sírásók, csavargók) testi erejét. 
A zsinat elfogadta Eutychés nézetét, amely szerint Krisztusban az egyesü
lés előtt két természet volt, utána pedig egy. Flavianos, konstantinápolyi 
érsek tiltakozott hívei nevében és a templom oltárában keresett menedé
ket, de kiráncigálva onnan, megverték és kiátkozták. Ez volt a hírhedt 
„rabló-zsinat” (latrocinium Ephesinum). II. Theodosius császár a hatá
rozatokat jóváhagyta.

Az ún. rablózsinat váltotta ki a IV. ökumenikus zsinat összehívásá
nak szükségességét. A 451-es kalcedoni zsinat tévtannak minősítette a 
monofüzitizmust és Dioskorost megfosztotta hivatalától. A keleti egyház
ban támadt szakadékot természetesen ezáltal nem lehetett megszüntetni, 
sőt ez a jövőben nőttön nőtt. Az egyiptomi keresztyénség, szemben Bi
zánccal, új utakat választott.

Alexandriában eközben véres felekezeti harc dúl, amelynek útját 
gyilkosságok, templomi és utcai harcok jelzik. Proterius patriarcha 457- 
ben történt meggyilkolása után Elurus Timótheus pap két monofüzita 
püspök szentelését erőszakolta ki, sőt a megüresedett patriarchátusi szé
ket is monofüzitákkal akarták betölteni. A bizánci császároknak nem kis 
gondot jelentett politikai szempontból sem a hevesen dúló vallási küz
delmek megszüntetése. A hosszú, véres és kegyetlen harcon, amelyen a 
monofüziták és az ortodoxok között dúlt, Zénón császár próbált segíteni 
egy kompromisszummal. 482-ben kiadott egy „Egységiratot” (henotikon), 
amely azonban nemhogy segített volna a szakadáson, hanem még tovább 
forgácsolta az egyházat. A henotikon eredménye volt a 35 évig tartó 
Keleti és Nyugati „kis egyházszakadás” . Justinianus császár már tűzzel- 
vassal irtja az eretnekséget, de ugyanakkor felesége, Theodóra császárnő 
támogatja a monofüzitákat. Nem telt bele száz esztendő és Egyiptomban 
annyira megerősödik a mozgalom, hogy többet már nem lehet számítani 
kiirtásával.

2. Az arabok Egyiptomban.

A  koptok monofüzitizmusa komplex jelenség. Nem pusztán arról van 
szó, hogy Krisztus két természetét hogyan vallják az emberek. Hogy 
egyes kimagasló teológusok e tévtanhoz kötötték hitüket és erre helyez
ték életüket, az lehet vita kérdése. De a mélyben másként reagálnak 
a tömegek egy-egy új eszme hatására. És itt Egyiptomban tanúi lehetünk 
annak, hogy a vallás köntöse alatt miként bontakozik ki a népben a nem
zeti érzés és az új vallást — legyen az eretnekség, vagy tévhit — mikép
pen tölti meg az ellenállás érzéseivel. Sőt egy harmadik vonal párhuza
mára is felfigyelhetünk, amely a nem sokkal később jelentkező arab in
vázió alkalmával válik nyilvánvalóvá. Az arabok 639-ben jelennek meg 
Egyiptom földjén.

Mohamedet a hedzsra 11. esztendejében láz ragadta el az élők sorá
ból. Örökébe Abu Bekr, az ízig-vérig katonajellem lépett, aki maga volt 
a megtestesült hit és rajongás, ö  volt az, aki 3—4 ezer arab harcos élén 
az egész világot akarta meghódítani Allah nevében. A merész álmot bá
mulatos sikerek koronázták. Még a próféta életében meghódította az 
egész arab félszigetet a Perzsa-öbölig, halála után pedig a fanatikus sere
get északnak vezényelte. Mindenütt felszólította az ellenfeleket: „Vagy
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fizessenek adót, vagy térjenek az egy, igaz Isten hitére és csatlakozza
nak az arabokhoz, mert különben a halál fiai lesznek” . Szembeszálltak 
ugyan velük hadseregek, hatalmasak és kipróbáltak, de ezekből már hiá
nyoztak a győzelemre vezető eszmék. A nép maga pedig sehol nem tá
madt ellenük. Mert akár Mezopotámia öntözött földjeinek sűrű lakossága, 
vagy akár Szíria parasztjainak mindegy volt, kinek fizeti az adót, Bizánc- 
nak-e, vagy Persepolisnak, avagy Medinának. S e korszak arabjai becsü
letesebb, igazságosabb és könyörületesebb emberekből álltak, mint az 
enervált birodalmak hatalmának képviselői. A szír keresztyén arabok 
készségesen csatlakoztak muzulmán vérrokonaikhoz, hasonlóképpen sok 
zsidó is. »

Heraklius bizánci császár ellen 634-ben vívták meg a döntő ütközetet 
az arabok a Jármuk (a Jordán mellékfolyója) partjain. A muzulmán se
regben fanatikus hittől lelkes harcosok küzdöttek, s ősi arab szokás sze
rint az asszonyok sikoltása és a sejkek ösztökélése hatott a küzdőkre. 
A bizánci hadsereget nagyszámú pap kísérte szentképekkel, ereklyékkel 
és lobogókkal. A papok győzelemért fohászkodtak. De az ereklyékben nem 
volt varázserő, az imákban pedig nem. buzgott már a hit. Heraklius ke
gyetlen vereséget szenvedett és Szíriát lépésről lépésre kellett feladnia.

A győzelem évében halt meg Abu Bekr, az első kalifa. (Kalifa annyit 
jelent, mint utód.) Helyét a próféta sógora foglalta el, Omár (634—643). 
Uralmának útját még több siker jelzi. A bizánci birodalmat teljesen ki
szorítja Szíriából. Örményországot egyetlen rohamban hódítja meg, és 
szinte egész Perzsia meghódol előtte. Nevéhez fűződik Egyiptom megszál
lása is (639? 640?). A Földközi-tenger partján mélyen behatolt Afrikába 
s e győzelmek eredményeképpen a Kelet-Római Birodalomnak csupán 
roncsai maradtak meg Omár halála évében. S ha történetesen Omár az 
„igaz hit” fegyverét Bizánc kapuinak szegezi, a Kelet-Római Birodalom 
könnyű zsákmánya lesz már nyolc évszázaddal korábban. (Bizánc végleg 
1453-ban esik el.)

Az iszlám látványos és fergeteges sikere csak első pillantásra ka
tonai siker. Az iszlám az Arab félsziget vallásos forradalma, amely mély 
társadalmi gyökerekből táplálkozott. Sikerének titka is ebben rejlik. 
Olyan birodalmak hullanak az ölébe, amelyeknél a társadalmi feszült
ség zsarnokság közé szorított gátjait szakítja fel. Az elnyomott tömegek 
az iszlám oldalán sorakoznak fel, ahol sorsuk könnyebbülését remélik. 
A Nyugat-Római Birodalom másfél évszázaddal korábban a barbárok ál
dozatául esett azonos okok miatt. A bizánci birodalom tarka lakosságát 
csak az erőszak tartotta össze. S amikor az erőszak bilincseit széttörte 
egy friss, fiatal hatalom, a népek egy jobb sors reményében azonnal az 
ellenséghez csatlakoztak.

Egyiptom a Kelet-Római Birodalom gyarmata. Társadalma, mint a 
többi leigázott népé, hihetetlen sanyarú körülmények között vergődik. 
A korai feudalizmus, amely még félig-meddig őrzi a rabszolgatartó tár
sadalom elemeit, embertelen állapotokat idéz elő. A tartomány nyakán 
a Bizáncból idevezényelt görög adószedők, katonák és helytartók ülnek. 
A hivatalnok rend —• állami tisztviselők — korrupt kasztja szipolyozza 
a Nílus árterületén dolgozó parasztokat. A kereskedelem, amely példát
lan haszonnal jár ilyen kifosztott országban, szintén a bizánciak kezén 
van.

Az egyiptomi eretnek mozgalomnak, a monofüzita mozgalomnak is 
mély társadalmi eredői vannak. A kopt nemzeti egyház függetlenségi tö
rekvése az első hatalmas figyelmeztetés Bizánc számára, hogy a Kelet- 
Római Birodalom is végveszélyben van. Nem bocsátkozunk vitába azzal
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a látással, hogy képzett teológusok a hit dolgában különböző felismeré
sekre jutnak. Azzal sem, hogy gyakorta hitük és felismerésük mártír
jaivá válnak. De az már vitathatatlan, hogy a teológia bonyolult tételei 
nehezen szívódnak le a népek, a tömegek tudatába. Az egyiptomi mono- 
íüzitizmus vallásos forradalom mellett társadalmi forradalom is (néma 
forradalom), és az új irányzatban a nyomorult koptok lehetőséget láttak 
az uralkodó renddel szembeszállni. Az egyiptomi egyházszakadás (V—VI. 
század) híven tükrözi a társadalom megoszlását. Az ortodoxok, a „mel- 
kiták” , a császárhoz hű elemek voltak, vagyis a hivatalnokok, katonák, 
kereskedők, általában a megszálló hatalom képviselői. A koptok viszont 
eretnek monofüziták, akik ebben az új mozgalomban fejezték ki ellen
szenvüket az uralkodó renddel szemben.

A  VII. században megjelent mohamedánokat a koptok valóságos fel
szabadítókként köszöntötték. És nem lehet ezen csodálkozni. Az új rend
szertől többet és jobbat vártak a meghurcolt, kisemmizett, üldözött tö
megek. A mohamedánizmus első hulláma kétségkívül azért győzedelmes
kedett, mert e kor legkülönb társadalmi és politikai rendjével dicseked
hetett. Azt pedig erőszakkal sem állíthatjuk, hogy az arab áradat „ki
finomult civilizációkat” söpört volna el útjában, perzsa, római, görög 
vagy egyiptomi műveltségeket, mert mindezeknek már nyomát sem ta
láljuk a középkorban. Az iszlám azért győzedelmeskedett, mert mindenütt 
apatikus népek kerültek útjába, megrabolt, kifosztott, elnyomott, műve
letlen és szervezetlen emberek milliói, akiken romlott és önző, erőszakos 
kormányok zsarnokoskodtak, amelyek minden kapcsolatot elvesztettek 
az alattvalókkal. Az iszlám is akkor indult hanyatlásnak, amikor rá
lépett erre az útra.

3. A kopt egyház az arab éra alatt

A kopt nemzeti egyház támaszpontjai főként a vidék lakosságaiban 
voltak adva. A melkiták, a király hitén levők, akik a császár védelmében 
részesültek, inkább a városi előkelőségeket képviselték. A monofüziták 
ellen folytatott adminisztrációs intézkedések, mely szerint monofüzita 
nem tölthet be állami hivatalt, nem lehet katona, nem juthat bizonyos 
állásokba stb. még inkább szétválasztották Egyiptom társadalmát. A nyo
morult koptok, akik ellenszenvüket a monofüzitizmusban fejezték ki, 
tehát most mint felszabadítókat fogadták az arabokat, a monofüzita 
patriarcha a hivatalát zavartalanul gyakorolta, a melkita, a Bizánchoz 
hű patriarchát lefogták, hivatalától megfosztották. Nem sokkal később 
Konstantinápolyba kellett menekülnie, mert Egyiptomban élete sem volt 
biztonságban. A kopt egyház szabadsága azonban szintén nem volt tartós. 
Fél évszázad múlva az arab beolvasztó politika vette kezdetét. És amint 
a mohamedán birodalom impériumát szervezni kezdte, egyre nehezebb és 
keservesebb sors jutott osztályrészül a koptoknak.

A sok üldöztetés következtében a kopt egyház teljesen jelentékte
lenné vált. A mohamedánizmus azáltal, hogy elvágta a keresztyén világ
tól a kapcsolatát, az egyiptomi keresztyénséget elszigetelte. Az Omajád 
dinasztia (750-től), a Fatimidák (968—1171), majd az Ajubita dinasztiák 
(1171—1254) keserves sorsot szántak a koptoknak. Számuk is egyre csök
kent, mivel sok kopt tért át az iszlámra, hogy életét és vagyonkáját 
mentse. A mohamedán adózási rendszerrel együttjárt a simónia. Ez a 
morál kihatott a koptokra is. A kopt keresztyének heves üldözése, a bör
tön és életveszély következtében az egyházi életből alig tudunk valamit 
felmutatni. A XI. században kénytelenek a patriarchák is székhelyüket
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Kairóba helyezni. Itt már teljesen a mohamedán államvezetés befolyása 
alá kerültek. És azáltal, hogy a politikai helyzet kirekesztette őket a ke
resztyén vérkeringésből, szellemi fejlődésükben is visszamaradtak. Tudat
lanságukban addig mentek, hogy a XII. században eltörölték hitvallásai
kat és bevezették a circumcisiót. Ez időben kísérelte meg egy Mark al 
Qubr nevezetű szerzetes a monofüzitáknál bevezetni a fülbegyónást, 
amely több-kevesebb sikerrel járt. Hasonlóképpen próbálkozott azzal, 
hogy a melkita ortodoxokkal, akik tovább őrizték hitüket, fúziót hozzon 
létre. Ez a törekvése azonban sikertelen maradt. Az ortodoxok és a mono- 
füziták emlékében még elevenen sajgóit a felekezeti harc áldatlansága. 
A mamelukok uralma alatt (1254—1517) igen kemény körülmények közé 
jutottak a koptok. A közel három évszázad alatt azonban sorsuk mégis
csak elviselhetőbb volt. Ez az időszak azért is jelentős számukra, mert 
az ottomán törökök, akik 1517-ben szállták meg Egyiptomot, a kopt ke
resztyéneket az eddig kialakult helyzetükben hagyták meg.

Az arab uralom kezdeti stádiumában kétségkívül előnyösebb hely
zetbe került az egyiptomi keresztyénség. De amint a mohamedán világ
ban a belső erkölcsi züllés jelei mutatkoztak, a kopt keresztyénség hely
zete legalább olyan mostoha volt, mint a régi bizánci uralom alatt. 
Az egyiptomi nép, de követkézképpen a kopt keresztyénség erejét is a 
több mint egy évezredes elnyomás annyira felőrölte, hogy képtelen volt 
saját erejéből szabadságát kivívni. A mohamedánizmussal szemben már 
teljesen jelentéktelen védelmi eszköz volt az a vallási, nemzeti ellenállás, 
amelyet a bizánciakkal szemben gyakoroltak. A mohamedán uralom fej- 
és véradózási rendszere következtében a koptok jelentéktelen kisebbséggé 
váltak az arab tengerben.

A keresztyén világban jelentkezett igény arra nézve többször is, hogy 
a mohamedán áradatnak gátat vessen. A keresztes hadjáratok, a közép
kor nagy vallási, politikai és katonai vállalkozásai sorra kudarcot val
lottak. A keresztyén világban mutatkozó belső ellentétek eredménye az, 
hogy bár a hosszú évszázadok alatt a mohamedán birodalmon is meg
látszottak az erőtlenség jelei, mégsem sikerült visszavetni őket az arab 
félszigetre. Így a kopt keresztyénség — noha eretneksége miatt nem szá
míthatott jelentősebb segítségre — az arab mohamedánizmus marta
léka lett.

E sötét évszázadok alatt a kopt keresztyének néhányszor kinyújtot
ták segélyt kérő kezüket a keresztyén világ felé. 1237-ben III. Kyrillos 
patriarcha megkísérelte Rómával az uniót, amely eredménytelen volt. 
Az uniós törekvések a későbbiek során is fellángoltak. Róma is foglalko
zott vele az 1439-es firenzei zsinaton, majd a XVI. század második felé
ben és ismét a XVII. század elején előkerült ez a kérdés. De valahányszor 
fellángolt az uniós érzés, mindannyiszor felizzottak a régi sebek. 1741-ben 
a jeruzsálemi kopt patriarcha, Athanasius áttért a katolikus hitre. 
XIV. Benedek pápa megbízta őt az egész Egyiptomban szétszórtan élő 
konvertált koptok pásztorolásával és ferences szerzeteseket osztott mellé 
segítségül. De ekkor a kopt patriarcha merevedett meg és Athanasiusnak 
azonnal menekülnie kellett Egyiptomból, hogy börtönbe ne vessék. De 
Róma a kezdeti sikeres lépések után fantáziát látott abban, hogy a kopt 
eretnekeket visszatérítse az „egy akolba” . És egyre többet foglalkozik 
a kopt unió ügyével. Michael Rafael Tuhi, a propaganda fidei kollégium 
tagja, alexandriai rítusú liturgiát szerkeszt kopt és arab nyelven. 1736- 
ban jelenik meg ez a kiadás, majd 1761-ben Tuhi-t pápai prelátussá ne
vezik ki, utóbb pedig az egyiptomi tartomány címzetes püspökének.
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Athanasiusnak, aki apostoli vikárius lett időközben, kevés követője 
volt, és ezek jelentéktelen eredményeket értek el Egyiptomban. Az uniós 
egyház életét sem lehetett megszervezni, mivel az Európába való utazás 
nagy nehézségekbe ütközött és így kevés püspököt tudtak az egyiptomiak 
közül felavatni.

Dr. Rédey Pál

„Megrepedt nádat nem tör e l.."
i.

Doktori szigorlati dolgozatom tárgyául azt a kort választottam, 
amelynek eseményeit, általános viszonyait, bonyolult összefüggéseit már 
majd’ egy évtizede vizsgálgatom, vallatgatom. A Krisztus előtti hato
dik és ötödik század történései, pontosabban: az Ótestámentommal ösz- 
szefüggő jelenségei foglalkoztattak és ennek — természetesen — meg
van a maga érthető oka. Megvan, mert úgy láttam, hogy ez a kutatá
sok szempontjából kissé elhanyagolt korszak, az Ótestámentom világá
nak kevésbé ismert szakasza sokkal inkább meghatározza a keresztyén- 
ség első évtizedeit, mintsem azt eddig gondoltuk. Meghatározza egy
szerűen úgy, hogy a jelzett kor alapos ismerete nélkül sok vonatkozás
ban értetlenül állunk a korai keresztyénség jó néhány históriai, teológiai 
jelensége előtt.

Röviden ennyi a témaválasztás indító okairól, szándékáról. A szán
dékról, amely talán csak részben lett valóságos eredménnyé, de amely 
megpróbált indirekt módon választ adni arra a kérdésre is, hogyan és 
miképpen kell a mindenkori egyháznak a maga jelenét és jövőjét épí
teni. A jelent és jövőt építeni úgy, hogy törekvéseiben ne legyen se 
konzervatív, se pedig reakciós.

A tárgyalt kor egyik határmezsgyéje

Jeruzsálem pusztulása

Kr. e. 586-ban és ezzel együtt a júdeai országocska teljes bukása, ed
digi részleges önállóságának megsemmisülése.

Természetesen, a tragikus eseménysorozat: Jeruzsálem ostroma és 
elfoglalása, a bukás s az azt követő atrocitások, a deportálások meg
ismétlődő sora, csak csúcspontjai annak a folyamatnak, amelynek ere
dőit külső és belső okokban kell keresnünk. Ezek az okok — egyforma 
jelentőséggel — a rövidlátó külpolitikában és belső, elsősorban' társa
dalmi jellegű visszásságokban keresendők.

Cidkijáhú elődjének apja, Jehójákim, az országot elfoglaló és egy 
ideig megszállva tartó egyiptomi fáraó vazullusaként került a trónra, 
de néhány esztendővel később az Egyiptom ellen vonuló II. Nabukodo- 
nozornak fogadott hűségesküt. A hadjárat befejeztével a júdeai ural
kodó megszegi ezt a hűségesküt is és föllázad a keleti uralkodó ellen.
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Halála után Jehójákin — Cidkijáihú közvetlen elődje — követi a 
trónon és végeredményben ő bűnhődik meg apja állhatatlan politikai 
magatartása miatt, mert az újból Egyiptom ellen vonuló Nabukodonozor 
fogságába kerül. A keleti hódító ez alkalommal — nyilván mert nem 
talált nagyobb ellenállásra — megelégedett azzal, hogy a júdeai királyt 
és alattvalóinak egy részét deportálta s a fővárost részben kifosztotta.

Cidkijáhú — aki végeredményben Nabukodonozor segítségével ke
rült a trónra — folytatta elődeinek állhatatlan, Egyiptom-barát politi
káját. Azt a politikát, amely nélkülözött minden reális alapot és csak 
arra volt jó, hogy az apró országot kiszolgáltassa az Egyiptomnál jóval 
erősebb újbabiloni hatalom kényének, kedvének és ezzel aláássa az 
amúgy is ingatag alapokon álló létét.

A helyzetet jól látó és jól megítélő Jeremiás többszöri intése, ta
nácsa ellenére a júdeai király folytatja ezt a katasztrófa-politikát, amit 
még azzal is tetéz, hogy az egyiptomi segítségben bízva, nyíltan is szem
beszáll a nálánál nagyobb és ütőképesebb haderővel bíró újbabiloni 
uralkodóval. Ugyanakkor az is valószínűnek látszik, hogy Cidkijáhú e 
lépését nem készítette elő és nem tanácskozta meg az amúgy is a saját 
problémáival, bajaival elfoglalt egyiptomi hatalommal, mert semmi jele 
annak, hogy a remélt szövetségestárs a segítségére sietett volna.

A jelek sokkal inkább azt mutatják, hogy e cselekedet Cidkijáhú 
és tanácsadóinak önfejűségéből, rövidlátásából, meggondolatlanságból 
ered, amely önfejűséget, rövidlátást a királynak Jeremiással szembeni, 
szinte érthetetlen magatartása is bizonyít. S nincsen kétség afelől sem, 
hogy az események tragikus fordulataiban nagy része van a király 
apolitikus tanácsadóin túl, a hozzájuk hasonló és semmiben sem kü
lönb júdeai születési és vagyoni vezetőrétegének is. És éppen ez az a 
mozzanat, ami már túlmegy egy balkezes, ügyetlen politika fogalmán. 
Túlmegy, mert önzésében szomorú visszásságokat: megoldatlan társa
dalmi problémákat takar. Olyanokat, amelyek talán még jobban meg
gyöngítették az ország ellenállóképességét, mint bármi más. ,

S ha e jelenségről akarunk röviden, összefoglalóan beszélni, akkor 
a legalkalmasabb, ha mondanivalónkat egy eseményhez, dátumhoz köt
jük. Ez a dátum: 622/21 és az esemény az ún. „deuteronómiumi reform ’.

Azzal kell kezdenünk, hogy sem a kortörténeti kutatások, sem pedig 
a bevezetéskritika nem tudott ennek a „reformnak” a végére járni. 
Nem tudott, mert a kortörténet nem kap más támogatást, mint a 2. Kir 
25-ben található szűkszavú híradás és így az esemény — mégpedig fon
tos esemény — részletes rekonstruálására nem vállalkozható.

A bevezetéstudomány pedig, hosszabb-rövidebb vizsgálódás után, 
kénytelen konstatálni, hogy a Hilkiás által „újra megtalált” törvény
tekercs tartalmát, ill. pontos terjedelmét, a Tórában elfoglalt teljesen 
bizonyos helyét képtelen meghatározni. Képtelen még akkor is, ha 
ugyanakkor ez az esemény mindenképpen beleillik abba az általános 
képbe, amelyet elsősorban a kort megelőző próféták (Ámos, Ézsaiás) 
igehirdetése, másodsorban a Királyok könyvének bizonyos szakaszai — 
nem is szólva Jeremiás megnyilatkozásairól — elibünk állítanak.

Ez a kép pedig arról árulkodik, hogy a „reformra” nemcsak val
lási okok — talán elsősorban nem is ezek miatt —, hanem a szociális, 
társadalmi visszásságok miatt volt szükség.

Ebben a vonatkozásban erre a korra az a jellemző, hogy a régi, 
a patriarchális társadalmi rend már felbomlott. Az a rend ment ve
szendőbe, amely — Izraelben jobban, mint pl. Egyiptomban — a nép 
korai történetének nagyobb szakaszában életképesen virult.
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A gyökeres változás előbb Dávid és Salamon — tehát a királyság 
kialakulása — korábban, majd még inkább az Omridák idejében követ
kezett be. Bekövetkezett annak ellenére, hogy a régi rendhez szokott 
néprétegek erőteljes ellenállást fejtettek ki a kialakuló gazdaság-poli
tika ellen csakúgy, mint az először jelentkező központi hatalom: a ki
rályság intézménye ellen.

Ez a törvényszerű és kikerülhetetlen fejlődés hozta a továbbiakban 
magával a pénzkereskedelem, a nagyárutermelés különböző formáit s 
ezzel együtt a „modern” rabszolgaságot: az adós-rabszolgaságot. S a 
gazdasági, anyagi viszonyok, a termelési módozatok megváltozásával — 
természetszerűen — megváltozik a társadalmi rend struktúrája is és 
nemcsak az előbb említett végletes módon, hanem inkább sokkal össze
tettebben. Hatásai között Izraelben a legjelentősebb a falusi közössé
gek felbomlása és — mai kifejezéssel élve — a szabad, ingatlannal nem 
rendelkező rétegek bérmunkássá, „napszámossá” válása.

A megjelenési formáiban bonyolult lefolyású krízis nehézségei ép
pen ez utóbbiakat: a talaj vesztett és ezért sok esetben rabszolgaságba 
süllyedt — és az amúgy is, alapállásban konzervatív, a régihez ért
hetően, de tragikus módon ragaszkodó — falusi közösségeket, azok tag
jait érintették. S az ezekkel a változásokkal járó nehéz terheket a va
gyoni arisztokrácia még elviselhetetlenebbé tette. Azzá, mert anyagias
sága, mérhetetlen önzése diktálta az iramot: a harácsoló vagyonszerzés 
iramát. Hogy pedig ez valójában így történt, annak bizonyítására mon
datok, keserű mondatok hosszú sorát tudnánk Ámos és Ezsaiás próféta 
igehirdetéséből idézni.

Ilyen előzmények után lett égető szükséggé — a vallási reform mel
lett — valamiféle szociális reformra, amit éppen a „deuteronómiumnak” 
jelzettben vélünk felismerni. Abban, mert ebben a szituációban ért
hetővé lesz a Tórának sok, elsősorban „emberiességinek” nevezett olyan 
rendelkezése, amely mögül Mózes és a honfoglalás idejét tekintve hiány
zik az anyagi háttér. Így érthető tehát az, amit — többek között — a 
Deut. 15,1—18-ban, 23,20k-ben, 24,6—22-ben olvasunk. Ezek a helyek 
az adósrabszolgaság viszonyainak enyhítését, a kamatszedést és általá
ban a szociális visszásságokat voltak hivatva rendezni.

Noha a rendelkezések messzemenően humánusabbak, mint az is
mert, az ugyancsak ebben a kultúrkörben keletkezett törvényes ren
delkezések, az akuttá lett problémákat — már csak az idő rövidsége 
miatt is — nem oldhatták meg, s ezért került a balul vezetett kül
politika mellé — a bukást előidéző okként — a nincstelen néptömegek 
indifferens, s talán ugyanakkor a külső változás árán a belső válto
zásokban reménykedő, de mindenképpen passzív magatartása.

A bukás 586-ban bekövetkezett. Ezután az esztelenül kezdett és még 
esztelenebbül folytatott háború következményeit sínyli a nép. Jelentős 
részének messze hazájától kell élnie, egy idegen néptenger kellős kö
zepén s a júdeai országocska bukásával semmibe foszlik Dávid, Sala
mon nagy álma és még nagyobb munkája: az önálló Izrael.

Az újbabiloni birodalom

léte rövid életű. Amilyen gyorsan eléri virágkorát, szinte ugyanolyan 
hirtelenséggel hanyatlásnak is indul s II. Nabukodonozor halála után 
(562) hamar szétesik. A birodalom utolsó királya, Nabonid, aki 555-ben 
került a trónra, már a legtökéletesebb zűrzavarral találja magát szem-
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'közt. A felső-iráni államban a változás szelei fújnak, a változásé, amely 
végül is megrengeti és ledönti az egész újbabiloni birodalmat, egy újat 
építve annak romjain.

Az egyre korosodó király mindinkább szembekerül az őt trónra se
gítő papi réteggel és ezt az ellentétet még azzal is fokozza, hogy szék
helyét Taimába helyezi át s nem vesz részt többé a Marduk templom 
kultuszi életében, a szokásos „trónralépési” szertartáson. A papság erre 
megtagadja tőle a bizalmat és ettől kezdve fia, Belsazár, a tényleges 
uralkodó.

A Közel-Kelet előbb említett részén, Felső-Iránban, Cirusz a méd- 
perzsa főnemesség segítségével véget vet Asztiágesz despotikus uralmá
nak és a fővárosban, Ekbatanában, átveszi a birodalom fölötti uralmat. 
Első határontúli ellenfele a legendás gazdagságú Kroizosz, a szomszédos 
Lídia uralkodója, akinek hadseregét 546-ban teljesen szétveri. Ezzel a 
haditettével az új uralkodó kezében egyesül a Jón tengerparttól kez
dődő és a Perzsia határáig terjedő roppant nagyságú terület fölötti 
uralom.

Az újbabiloni birodalom leigázott népei s néptöredékei megújuló re
ménységgel tekintenek a megjelenő új csillagra. Benne remélik és lát
ják szabadi tójukat a leigázott, deportált és szétszóródott júdeabeliek is. 
S igy nem csodálható, hogy Deuteró-Ézsaiás — az ezen a néven számon- 
tartott ismeretlen próféta — is Isten új cselekedeteként ismeri fel és 
hirdeti Cirusz fényes diadalait.

Az események pedig gyorsan követik egymást: Cirusz tovább tá
mad és támadása most már az újbabiloni birodalom ellen irányul. 539- 
ben Nabonid ellen vonul, akit Gobrirász — a hadvezére — egyetlen csa
tában döntően megver. Csakhamar Babilon, az ország fővárosa is el
esik s a győztes Círosz fényes diadalmenetet tart a meghódított ural
kodói székhelyen. Az előző rendszer által semmibevett Marduk papok
kal az élen, nagy sokaság, a régi uralom elégedetlenjei, leigázottai — 
elképzelhetően a palesztínai deportáltak is — kitörő örömmel köszöntik..

Az uralkodó második hadjáratában hatalmába keríti Szíriát és Pa
lesztinát is — mégpedig harc nélkül. S amikor fia, Kambizesz, meg
szállja Egyiptomot — előző belső-ázsiai meghódításaival együtt — egy 
kézben egyesül a keleti világbirodalom fölötti uralkodói hatalom (5251 
s így az őt követő Dáriusz (521—485) az akkor ismert világ legnagyobb 
kiterjedésű birodalmát mondhatja a magáénak.

Az események hatására új korszak kezdődik a világtörténelem ben
nünket érdeklő korában és Izráel népének történetében is. Ez az új kor
szak, a változás, azonban nemcsak személycserét jelent az uralkodói 
trónon, hanem ennél sokkal többet rejt magában. S ez a sokkal több: 
az új kormányzatnak az előbbihez képest sokkal humánusabb politikája.

Az újbabiloni uralom nemzetiségi politikája az erőszakra épült (mint 
ahogyan erre épült a bennünket most közelebbről nem érdeklő anya- 
országbeli, „belső” politika is) és az erőszak irányította az uralkodó
osztály majd’ minden cselekedetét. A meghódított népeket, főleg azok 
vezetőrétegét és használható kézműveseit, ha csak egy mód volt rá, a 
birodalom más területére deportálták. A gyökértelenítés politikája és 
gyakorlata volt ez. Ezzel a módszerrel azt kívánta ez a politika elérni, 
hogy a szétszórt és a kényszerűségből egymás mellé került, de egy
mással rendszerint ellenséges viszonyban levő néptörzsek ne tudjanak 
hatásos ellenállást kifejteni, sem pedig lázadást szítani.

Ugyanez mondható el a meghódított népek vallási életével szemben 
tanúsított magatartásról is. Az újbabiloni gyakorlat ugyanis a hivata
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los államvallás mellett nem nagyon tűrt meg más kultuszt, vallást; így 
ezért esett áldozatul pl. — a bosszú indítéka mellett — ennek, a poli
tikának a jeruzsálemi templom és a szervezett Jahve-kultusz normális 
istentiszteleti élete is. És ha mindehhez még hozzátesszük, hogy ezek 
az eszközök voltak hivatottak arra, hogy a birodalmat egységbe ková
csolják, akkor nagy vonalakban már előttünk is áll az a helyzet, amely
nek szenvedői, Izráel népe mellett. Kisázsia számtalan kisebb-nagyobb 
népcsoportja, élvezője pedig az újbabiloni birodalom vékony vezető
rétege — benne a papság — volt.

Mindezekkel szemben a Círuszban és I. Dáriuszban megtestesülő 
ún. Achaimenida birodalom, kormányzat valamivel humánusabb poli
tikai gyakorlatba kezd. Legalábbis bizonyos vonatkozásban. Bizonyos 
vonatkozásban, mert korántsem szabad azt gondolnunk, hogy ezt az 
új uralmat alattvalói jólétének biztosítása indította volna fel új, ember
ségesebb módszerek alkalmazására. Csak arról van szó, hogy Círusz és 
a birodalom kormányzásában résztvevő perzsa főnemesség eredménye
sebb eszköznek vélte a kormányzás szabadabb formáit és tette ezt azért, 
hogy a maga hatalmát hosszabb időre biztosítsa.

Az előző rendszerrel szemben, Círusz és utódja nem törekedett a 
birodalom mindenképpeni egységesítésére. Igaz, hogy ezt már azért sem 
tehette, mert a méd-perzsa anyaország nemzetiségi szempontból maga 
sem volt egységes és a birodalom határainak tágulásával egyenesen nőtt 
a meghódított területek néptörzseinek száma is.

Az új kormányzat — amely csak kiterjedtségének nagyságában volt 
valójában új — nem változtatta meg a kialakult termelési módozatokat 
és társadalmi viszonyokat, hanem alkalkalmazkodott ezekhez. Alkal
mazkodott úgy, hogy figyelembe vette azokat a sajátosságokat, amelyek 
meghatározták a roppant kiterjedésű birodalom egy-egy részének álta
lános viszonyait.

Így, azokban a birodalmi részekben, ahol még nem alakult ki pl. 
a rabszolgaság társadalmi formája, s ahol még az ősközösség nyomai is 
feltalálhatok voltak (Belső-Ázsia, Kelet-Irán), ott meghagyta a szük
ségleti gazdálkodás — az anyaországéhoz képest alacsonyabb, vissza
maradottabb formáját — s tette ezt olyan vonatkozásban is, hogy a 
szolgáltatások, adók behajtásánál vagy hasonló esetekben, figyelembe 
vette a kialakult helyzetet. Ugyanakkor megint csak alkalmazkodott ez 
a politika azokban az esetekben, amikor fejlett termelési, társadalmi 
viszonyokat talált, mint pl. az egykori újbabiloni birodalom területén. 
Itt is a már régebben kialakult rend alapján szólt bele a földvagyon 
elosztásába és rótta ki — hogy megint csak egy mindig visszatérő pél
dát említsünk — a nagyon súlyos adóterheket úgy, hogy ugyanakkor 
mentesítette a kiváltságos jogokkal bíró szabad városok lakóit.

S végül ez az alkalmazkodás — amit végeredményben a józan 
ésszerűség is diktált — imég olyan, a nagyobb problémák mellett jelen
téktelenebbeknek látszó dolgokban is megnyilvánult, mint a különböző
nyelvek hivatalos használatának gyakorlata.

Az előbbiekből következik az is, hogy az újonnan megalakult ál
lam vezetői gyökeresen szakítottak azzal a régi újbabiloni gyakorlattal, 
hogy az egyes néptörzseket, népcsoportokat gyökérteleníteni, egységes 
néptömeggé kell kovácsolni és szakítottak azzal a szokással is, hogy az 
egyes területek fölé mindenképpen idegen, anyaországbeli, helytartót 
kell ültetni. Így történhetett meg pl. az, hogy — amint majd látni fog
juk — a zsidóság vezetőivé, helytartóivá zsidó, sőt feltehetően dávidi
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származású emberek lettek. Mindezeket egybevetve, Izráel és több más 
meghódított népcsoport is, bizonyos önállóságra tett szert — sokkal na
gyobbra, mint az előző időkben. Elég tág határon belül maga intéz
hette a saját dolgait s végeredményben ez a nagyfokú engedékenység 
mutatkozik meg a zsidóságnak a deportálásból való visszatérésének le
hetőségében is.

Az állam politikai magatartása mellett ugyanezt figyelhetjük meg 
a birodalom népeinek tett vallási engedményekkel kapcsolatban is. 
Ugyanezt, mert noha az államvallás mellett a többi kultusz csupán a 
megtűrt vallás szerepét kapta, ez a türelem mégis biztosította a többi 
vallások életlehetőségét.

Az eddig elmondottak alapján nagy körvonalakban előttünk áll az 
a helyzet, amely megmagyarázza az Izráel életében bekövetkező fordu
latot. Ennek szem előtt tartásával vehetjük sorba azokat az eseménye
ket, melyek a deportáltak repatriálására és a jeruzsálemi gyülekezet 
újjáalakításához vezettek.

Cirusz uralkodásának első

esztendejére (538) datálódik az irat, amely megengedi a jeruzsálemi 
templom újjáépítését. A királyi parancsot Esdrás 6, 3kk. közli. Ugyan
akkor Cirusz uralkodásának első esztendejére datálódik az az utasítás 
is, amely megengedi a júdeai deportáltak hazatérését (Esdrás 1,2—3).

Ami a parancs és utasítás megjelenése után történik, az nem elég 
világos előttünk. A tudósításokból az hámozható ki, hogy az első haza
települök vezetője Sésbaccar volt, akinek az udvari kincstár kiadja a 
jeruzsálemi templom elhurcolt kincseit. Az Esdrás 1,8. Júda fejedelemé
nek nevezi, amit az 5 ,14kk. azzal egészít ki, hogy Cirusz helytartónak 
teszi meg.

A Palesztinába való visszatérés után, a hetedik hónapban — Esdrás 
3,1—7 szerint — megépül az égőáldozati oltár és a letelepedés második 
esztendejében megtörténnek a templomépítés előkészületei is — termé
szetesen: Jeruzsálemben. Ünnepélyes külsőségek között lerakják a
templom alapjait — mindezt Jésua főpap és Zerubbábel vezetésével — 
(Esdrás 3,8kk.), de ez az ünnepélyes aktus folytatás nélkül marad. En
nek ellenére az oltárépítés és az alapkőletétel körülményei azt mutat
ják, hogy a hazatérés után részben már rendeződhettek a közösségi élet 
bizonyos formái, de ugyanakkor ez a rendeződés, Zerubbábel és Jésúa 
tevékenysége, sem volt biztosíték arra, hogy az ügyek huzamosabb ideig 
rendben folyjanak. Hogy miért? — erre röviden nagyon nehéz 
válaszolni, de az okok között — minden bizonnyal — a hazatérők kis 
létszáma csakúgy közrejátszik, mint az újra felbukkanó szociális visz- 
szásságok egész sora (Zak 8, 10) vagy a várost körülvevő lakosság ellen
séges magatartása.

Círuszt fia, Kambizesz, követi a trónon (529), majd egy hosszabb 
belső háború után I. Dáriusz (522/21).

I. Dárius — miután leverte a veszedelmes Gaumáta-féle felkelést 
—  rögtön uralkodásának kezdetén, 20 tartományra osztotta fel az egész 
birodalmat. (Ezeket nevezték satrapiáknak.) A tartomány élén, mint an
nak korlátlan ura, de egyben a központi hatalom felé teljes felelősé, a 
satrapa állott. A satrapa rendszerint a perzsa főnemességből szárma
zott — innen a neve is — s hivatása volt felügyelni a tartomány rend
jére, gondoskodni a szolgáltatások, adók behajtásáról.
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Az adóteher majd’ minden rétegre nyomasztóan hatott és — aho
gyan ez más esetekből is ismert — ezeket a terheket még növelte az is, 
hogy a tartomány satrapája esetenként bérbe adta az adók behajtásá
nak jogát. E szokás kedvező alkalmat nyújtott a visszaélésekre és még 
inkább: a kereskedőfamíliák által alapított „bankházak” gyors szapo- 
rodásására és még gyorsabb meggazdagodására.

A kölcsönös^ ellenőrzés is biztosította a rend megszilárdítását, fenn
tartását. Ennek "a kölcsönösségnek az ellenpólusát jelentette a polgári 
hatóság melletti, függeten katonai szervezet. Dáriusz a birodalom na
gyobb városaiba, természetes, földrajzi központjaiba helyőrségeket tele
pített és nemcsak a belső vagy a határvédelem céljaira, hanem az előb
biek okából is.

A hadsereg zsoldos hadsereg volt, amelynek tagjait a különböző 
népcsoportokból toborozták össze önkéntes vagy erőszakos toborzással,' 
mindig ügyelve arra, hogy az egyes néptörzsekből valók ne kerüljenek 
arra a területre, ahol nagyobb családjuk: a népük lakott. Ez alól kivé
tel csak a perzsa polgári haderő volt, amely érdekeit is tekintve, a bi
rodalmi hadsereg magvának, legmegbízhatóbb csoportjának számított. 
Ezért a satrapák területére kihelyezett helyőrség élén mindig perzsa 
nemes volt a vezető s perzsák voltak a parancsnokai azoknak az át
fogó egységeknek is (5 ilyen volt a birodalomban), amelyek a hadsereg
csoportok feletti ellenőrzést gyakorolták.

Mindezek mellett, Dáriusz és kormányzata folytatta azt a politikát, 
amelyet Círusz kezdett e l: a birodalomnak humánusabb eszközökkel 
való, kormányzását. Ez a kormányzati rendszer hosszú ideig biztosította 
is a birodalom összetartozását s hogy időnként mégiscsak megingott, 
ezért elsősorban a görögség ellen viselt — kudarcba fulladt — hadjá
ratokat lehet okolni.

S bárhogyan is sematikusnak látszik, a kor jellemzéséül, néhány 
mondatban foglalkoznunk kell ennek a kornak az anyagi, társadalmi 
helyzetével. Ebben a vonatkozásban, mint legjellemzőbbet, azt mond
hatjuk, hogy a roppant kiterjedésű birodalomban továbbra is a legkü
lönfélébb termelési módozatokat, gazdasági és társadalmi formákat ta
láljuk meg. A módozatok és formák olyan változatosak, hogy — ha 
egymástól sokszor távol eső helyeken is, de — megtalálhatók voltak a 
gyűjtögető életmód „rablógazdálkodásától” kezdve a legkülönfélébbek, 
egészen a fejlett, irányított kereskedelmi életig s az erősen kifejlődött 
pénzforgalomig.

A központi hatalom és annak képviselői támogatták a kereskedel
met s — ezért nemcsak katonai, hanem ez okból is — utakat építettek, 
rendelkezésekkel s más eszközökkel (állomások kiépítésévé) biztosítva 
ezeknek nyugodt, veszélymentes használatát, forgalmát. A központi ha
talom, illetve annak képviselői gondoskodtak arról is, hogy jó, érték
álló pénz kerüljön a forgalomba és tették ezt úgy, hogy pontosan sza
bályozták a különféle hatóságok pénzverési jogát, az általuk veretett 
érmék anyag és súlybeli milyenségét. S tette ezt akkor, amikor egy
általában nem törődött a mezőgazdasági termelést előbbrevivő, fejlet
tebb technikai eszközök szélesebb körben való elterjesztésével!

Mindezeknek társadalmi vonatkozásairól, nagyjából, ugyanezt mond
hatjuk. Dáriusz, akárcsak Círusz, érintetlenül hagyta az egyes terüle
tek társadalmi berendezettségét; nem igyekezett azoknak megváltoz
tatására. (Ez a magatartás talán onnan is érthető, hogy az anyaország 
vezetőrétege ez idő tájt még mereven őrizte a patriarchális rend terme
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lési és társadalmi hagyományait s ilyen szemszögből, háttérrel már iti 
is veszélyesnek tűnhetett egy erőszakos beavatkozás. S ez a politika 
számított arra, hogy az ilyesfajta magatartás kedvező visszhangra talál 
az őslakosság születési és vagyoni arisztokráciájában. De ezt a kedvező 
légkört volt hivatott táplálni több olyan gesztus is, amelyre nyugod
tan mondhatjuk, hogy az uralkodó „kedvében akart járni” az előbb meg
nevezetteknek. Persze nem egyszerűen „udvariassági” gesztusra gondo
lunk, hanem ilyenekre: 1. a rendelkezések kiadásakor mindig tekintet
tel kellett lenni az illető országrész hagyományos törvényeire. 2. Az il
lető országrész vagyoni arisztokráciája — ha nem állt az uralkodóval 
ellenséges viszonyban — megtarthatta vagyonát, sőt nem egy esetben 
birtok- és rabszolgaadományozással növelhette is azt — mármint azzal, 
amit az uralkodótól kapott. 3. Ez a politika épen hagyta a különböző 
vallások papságának a közösségi életre gyakorolt hangadó, vezető sze
repét, s ebben a vonatkozásban is igaz, hogy „kedvében járt” a neve
zetteknek.

S végül: ebben a konkrét helyzetben kezdhette el újra Izráel népe 
közösségi és kultuszi életének újjáépítését.

Dr. Vámos József

Hűség Istenhez és népünkhöz 
egyházunk történelmében

címen jelent meg 
Dr. Ottlyk Ernő új könyve.
A 400 oldalas könyv ára:

82,— forint
Kapható: Evangélikus Sajtóosztály, 

Budapest, VIII., Puskin u. 12.

44



Az igehirdető műhelye

HATVANAD VASÁRNAP

2 Kor (11,19—33) 12,1—9

Szokatlanul hosszú alapige. Kétségtelen, hogy az egész szakasz össze
tartozik és kerek egységet képez, mégsem követünk el hibát, ha — 
rövidség kedvéért — a felolvasást, de az igehirdetést is 12,1—9-re korlá
tozzuk. Ezt a zárójeles perikópa kijelölés is megengedi.

Egzegézis elé: Az egész szakaszt — a 10. fejezettől kezdve — átszövi 
és uralja a íkaüchaszthai fogalma. Az ige profán görög jelentése: kér
kedni, hencegni, dicsekedni. A ÓT az önmagában bízó dicsekedést nem 
engedi meg, de tud „jogos dj,csekedésről” (Jer 9,23 kk). Izrael dicsekvése 
Istén (5 Móz 10,21). Az ÓT kegyesei Isten segítő cselekedeteivel dicsek
szenek (Zsolt 5,12; 32,11; 89,17; Jé 17,14). Az ilyen dicsekvés összetevői, 
tényezői az Isten iránti bizalom, öröm, hála; a dicsekvő „eltekint önma
gától” és „Istenhez csatlakozik.”

Pál ezt a fajta dicsekvést egyenest paradoxonná fokozza (Rm 5,3; 
2 Kor 4,7—>11). Figyelemre méltó Pál eljárása a „dicsekvés témájánál” : 
az 'öndicséret „test szerinti” , ezért a fölmutatható, látható előnyök föl
sorolása után azonnal áttér a szenvedésekkel való paradox dicsekvésre 
(Bultmann). S itt Pál nemcsak személyéről szól, hanem apostolságáról 
is, amelynek igaz voltát, érvényességét a korinthusiak kétségbevonták. 
Feltűnő, hogy a támadással szemben Pál nem a damaszkuszi élményre 
hivatkozik, ami a legkézenfekvőbb volna. Arról is csak máshol szól, hogy 
igenis kapott apostoli elhívást (1 Kor 9,1; 15,8). Most az ellene fölhozott 
vádakra nem apostoli elhivatása törvényességének védelmével válaszol, 
hanem annak elmondásával, amit Isrten rajta és általa cselekedett. Ezzel 
mindjárt az is nyilvánvalóvá lesz, hogy a kinyilatkoztatás nem idő és 
történelem nélküli igazság, hanem az apostol és a gyülekezet közötti tör
ténésben valósul, ami nemcsak helye és ideje a kinyilatkoztatásnak, ha
nem tárgya is. Másképp: az evangélium nem választhat el az élettől, 
nem szakítható el a bizonyságtevő apostoli és a gyülekezete történetétől. 
Nincs „tiszta” evangélium. H. Tauch erős kifejezésével: nincs Krisztus 
gyülekezet és apostolai nélkül.

Még egy elöljáróban felvethető érdekes kérdés: milyen szerepet ját
szik az apostol története gyülekezeti leveleiben? Egyenesen megdöb
bentő néha, amint nemcsak szembeállítja magát a gyülekezettel, hanem 
követendő példává teszi magát (Fii 3,17; 1 Kor 11,1). Meg kell azonban 
látnunk, hogy nem egyszerűen az apostol személyéről és történetéről 
van szó, hanem vele együtt az evangélium történetéről; nem illusztrációs 
példák, hanem az evangélium története az emberen. (Vö. 2 Kor 3,3 kk.) 
Ilyen összefüggésben érthetjük a perikópánkat.

11,16—33. v. Pál apostol „bolond dicsekvésre” szánja el magát. A di- 
csekvők tábora óriási. „Vannak nagy bolondok és nagy szamarak, akik 
önmagukkal dicsekszenek” (Luther); képzettségükkel hencegnek, tudo
mányukat fitogtatják, szónoki képességükkel hengerelnek — rendszerint
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puszta hiúságból. Pál ennek esztelenségét látja, mégis „nyugodtan veszi 
föl a dicsekvés bohócsapkáját” (Luther). Nevelő szándékkal engedi ezt 
meg magának. Dicsekvésében is példát akar adni a korinthusiaknak — 
a gyülekezet tagjainak és ellenfeleinek egyaránt. Éles szavakkal, keserű 
gúnnyal feddi híveit, akik olyan sokat adnak a bölcsességre. Eltűrik a 
felfuvalkodottakat, akik a talmuddal együtt vallják, hogy „a világ a 
zsidók számára teremtetett” és az egyik legnagyobb megalázást, az ar- 
culverést is. Ez a türelem a „hamis testvérekkel” tovább nem folytat
ható! Az apostol a gyülekezet szégyenét magáévá teszi, és szívében szent 
szenvedéllyel kezdi a harcot. Illés cselekedett ehhez hasonlóan a Kar- 
melen (1 Kir 18,27 kk). Luther joggal jegyzi meg a korinthusi hamis 
tanítókkal kapcsolatban, hogy az egyházban ma is vannak ilyen „pápák” , 
szektavezérek, akik törvényeikkel, átkaikkal és hatalmi törekvéseikkel 
terhelik a híveket és ráadásul magukat vallják Isten igaz fiainak.

Az apostol, mint egy alvajáró vagy őrült lép rá a neki oly szokat
lan, általa megvetett hiú dicsekvés útjára. Kényszerből teszi, hogy ösz- 
szehasonlíthassa magát ellenfeleivel és széttépje dicsekvésük koszorúját. 
Amely területen támadják, ott veszi föl a harcot. Amikor ellenfelei a 
származás előnyére hivatkoznak, szinte dacosan hangzik válasza: Én 
is! Én is zsidó vagyok, tehát Ábrahám fia, ígéretek örököse. A keresz
tyén zsidóságban egyébként is vádolták Pált, hogy elszakad népétől. 
Erre nézve is válaszolja, hogy éppúgy zsidó, mint a többi apostol és 
népéért mindig fájdalommal tusakodik (Rm 9,1—2). A saját népünkhöz 
való hűségben, érte való munkálkodásban is „példa” Pál.

Épp oly zsidó, mint ők, de mint Krisztus szolgája, munkában és 
szenvedésben messze fölülmúlja ellenfeleit. Természetesen azt is tudja, 
hogy őrültség azon vitatkozni, ki nagyobb a szolgálatban. De ha már 
beszélnie kell erről, akkor ezt úgy teszi, hogy az Urat dicsérje általa és 
ne önmagát: szenvedéseit sorolja föl, mert neki ez is Krisztus szolgálata. 
Ezzel a dicsekvés egyetlen helyes módját választja és itt korinthusi 
vádlói nem múlhatják fölül. Szolgálata nagyságát a hordozott terhek 
nehézségével bizonyítja. A száj hősök, képmutatók szavakkal dicseksze
nek, és cselekedeteik nem támasztják alá dicsekvésüket (Mt 7,21 k).

Az apostol szenvedéseinek szinte naplószerű pontosságú, megrázó 
fölsorolásában olyan dolgokat is említ, amelyeket a Csel. könyvében 
nem találunk meg, mégsem valószínű, hogy mindent fölsorol. A zsidó 
elöljáróságoktól a Móz 25,3 szerint botbüntetéseket szenved. (39 ütést 
szoktak leszámolni, hogy esetleges tévedésük ellenére se lépjék túl a 
negyvenet.) A római hatóságoktól kapott megostorozás rendszerint börtön- 
büntetéssel is kapcsolódik. A kemény büntetések sokszor életét veszélyez
tették (Csel. 16,22; 14,19); hasonlóképpen a hajótörések, utazások. Mégis, 
fanatizált honfitársai rágalmazásai, fáradságos mellékmunkák végzése,, 
éhezései ellenére, örvendezni és dicsekedni tud.

A gyülekezetek azonban nemcsak örömre adnak okot, hanem sok 
munkát és gondot raknak vállára. Szinte „szétosztja” magát. Egyesek 
baját is magára vállalja. Mindenki bűne, fájdalma személyesen szoron
gatja. A gyengék, elesettek iránt fokozott felelősséget érez. Ez is szolgá
latához tartozik. Igazi lelkipásztor. Valahogy így kellene nekünk is egy
mással egyek lennünk!

Másokhoz való viszonyunk általában akkor helyes és tiszta, ha nincs 
szükségünk dicsekvésre. Ha néha úgy jön mégis, hogy dicsekednünk kell, 
azt tehetjük csak, amit Pál: a szolgálatunkkal dicsekedhetünk, amelyben 
Isten ereje munkálkodik. Azt kell megmutatnunk, hogy amit gyengesé
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günk dacára mégis el tudunk végezni, az nem a mi erőnk, hanem Krisz
tusé; hogy az, ami mégis sikerül, az nem a mi művünk, hanem Isten 
adománya.

Végül még egy élményt mond el, ahol különösen súlyos volt hely
zete. Ügy látszott, hogy vége az életének, mégis megmenekült. Sőt a ké
sőbbiek arra engednek következtetni, hogy damaszkuszi szolgálata kény
szerű szökése ellenére is sikeres volt.

12,1—9. v. Az 1. v. pontosabb fordításai: dicsekedni szükséges, bár 
nem alkalmas, vagy: ha dicsekedni kell, bár nem ér semmit, rátérek a 
látomásokra. Ezt a pozitív dicsekvést is ellenfelei kényszerítették ki, akik 
az „igazi apostoltól” megkívánták a látomásokat. Pál talán sohasem mond
ta volna el, hiszen 14 évig hallgatott róla. Stange szerint ez a szakasz 
1 Kor 13; Rm 8; Fii 2 mellett a páli levelek csúcspontjához tartozik. 
Rendkívül nehéz komolyan megérteni és magyarázni, amit itt Pál elmond, 
ö  maga is nagy tartózkodással beszéli el extatikus élményét. Ezért hasz
nál 1. sz. 3. személyt. De ha nem akarunk általában Isten boldogító kö
zelségének megtapasztalásáról vagy a lelki felemeltetés idejéről beszélni, 
akkor komolyan kell vennünk, hogy a biblia olyan valóságokkal és ta
pasztalatokkal számol, amelyeket nem tudunk belehelyezni világképünkbe.

A 2. és 3—4. versekben leírt élmény valószínűleg ugyanaz, csak a 
3—4. v. részletesebb. Pál nem hagy kétséget afelől, hogy valami nagy 
élmény átélésére találta méltónak Isten. Nem saját erejéből volt képes 
rá, hanem kizárólag isteni hatalom által jutott el ebbe az elragadtatásba. 
Gondoljunk csak Ézsaiás, Ezékiel, Dániel, Zakariás próféták, vagy Péter 
és János apostol látomásaira. A 2. vers értelme talán a következő: Az 
apostol már 5,7-ben szól arról, hogy „hitben járunk, nem látásban” , azaz 
fájdalmasan érezhetők mindig azok a korlátok, amelyék a földön történő 
kiengesztelődés és a végső megváltás között állnak. Isten azonban adott 
esetben áttörheti ezeket. A  3. égbe, a paradicsomba való eljutás Pál szá- 

-mára Isten színről színre való látásának képletes kifejezését jelenti, de 
úgy, hogy nemcsak beleálmodja magát a paradicsomba, hanem világos 
öntudattal éli át elragadtatását, csak azt nem tudja, hogy ez hogyan tör
ténik. (A Biblia néha 3 részre osztja az eget, amint a templom is 3 rész
ből áll: pitvar, szentély, szentek szentje. A rabbik hét égről tudnak. A 
harmadik ég, ahová Pál elragadtatott, 1 Tim 6,16 „világosság világa”, ahol 
Isten lakozik. Zsid 4,14 szerint az Ür is áthatolt az egeken.)

A  3—4. v. a kinyilatkoztatás tartalmára utal, de olyan beszédeket hall 
Pál, amiket nem mondhat el. Az arréta kifejezés a misztérium-vallások
ban a titokzatos tapasztalatok terminus technikusa.- Pál itt is kora vallá
sos világának nyelvén beszél, de természetesen itt egészen másról van 
szó: Pál számára olyan fontos dologról, amit dicsekvés tárgyává tehet 
(5. a.). Ezzel a dicsekvéssel az apostol nem „bolondul” szól, mert az iga
zat mondaná. Mégis távol áll tőle, hogy Isten és emberek előtt erre a 
rendkívüli élményre alapozza dicsekvését. Éppen ebben különbözik a jó
zan bibliai mértékletesség a pogány vallásokban levő szemlélettől, ahol a 
látomásoknak és hasonló különleges élményeknek hangsúlyozott jelentő
séget tulajdonítanak. Pál apostol tekintélyét sem erre az elragadtatásra 
akarja alapozni, hanem arra a kinyilatkoztatásra, ami a gyülekezetben 
mindenki számára érvényes és érthető (6. b). Krisztus mai apostola bi
zonyságtevésében is különösen ez a kettő fontos: hallja-e tőlük a gyüle
kezet az igében adott kinyilatkoztatást és látja-é életünkben annak meg
valósulását?!
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A különleges kinyilatkoztatási élménnyel szemben áll a szenvedés 
rendkívüli mértéke, amelyről Pál hasonló titokzatossággal beszél. Hogy 
mi az a „tövis” vagy „cölöp”, ami testébe adatott, csak találgatás tárgya 
lehet számunkra. Nem valószínű, hogy valamilyen tisztátalan vágy, amire 
Luther is gondolt. Lehet, hogy valamilyen gyötrő fájdalmakkal járó kró
nikus testi betegség, az élet velejét emésztő rettenetes szenvedés. Leg
helyesebb azonban, ha ez „nem érdekel” bennünket. Gondoljon inkább 
mindenki a saját testében levő tövisre vagy cölöpre! A fontos az, hogy 
miképp fogadjuk. Pál nem fogadja el egyszerűen (8). Azt teszi, amit Ja
kab is ajánl (5,13). Háromszor hívja segítségül az Urat, és nem hiába 
imádkozott. Bár szenvedése megmarad, de drága ígéretet kap Jézustól 
(9. a). A kishitűek tanulhatnak az apostoltól. Kishitűek, akik belenyu- 
gosznak a „sors”-ba — úgy sem lehet itt már semmit tenni. Lám, Pál, 
aki a Sátántól valónak tartja nyomorúságát, imájára nyert felelettel Isten 
kezéből tudja azt elfogadni. Ez az isteni „elég” , az Isten kegyelme a leg
több, amit ember Istentől ajándékba kaphat. Ez az adomány erőt 
jelent. Ezért szükséges az ember gyengesége és tehetetlensége, hogy — 
mint egy üres házba — az isteni erő beáradhasson. Az Úrnak sokszor 
éppen azért kell gyengévé tennie bennünket hogy saját magunk megmen
tésének kísérlete ne akadályozza Öt velünk való kegyelmes cselekvésé
ben. Az apostol belső örömének és dicsekvésének ez az Űrtói kapott ígéret 
az igazi alapja, mert az „arkei szói” nemcsak azt jelenti, hogy elégedjünk 
meg ezzel a kegyelemmel,,hanem azt a vigasztalást is tartalmazza, hogy 
ebben a kegyelemben az ember mindent megkap, amire szüksége van 
(Vö. Csel 15,11). Ez a keresztyén kegyelemtan lényegének legrövidebb meg
fogalmazása (Stáhlin). Az egész szakasz ide vezet. Az igehirdetés kicsen
gése is ez lehet.

Vigyázzunk azonban, hogy az apostol paradox fogalmazását félre ne 
értsük. Amikor Pál gyengeségével dicsekszik, úgy hangzik, mintha a gyen
geség az igaz keresztyénség örvendetes jele volna; mintha a gyengeség, 
betegség többet érne az egészségnél, erőnél. Erről itt szó sincs. Azért 
dicséri Pál a gyengeségét, hogy Krisztus ereje lakozhassék benne, mert* 
a gyenge emberi test az a hely, ahol Isten kegyelme leginkább megnyil
vánulhat, legláthatóbban megdicsőülhet. Aki az emberi nyomorúságot 
jobbnak, Istennek tetszőbbnek tartaná, mint a vitális erő túltengését, az 
félreértené az apostolt. Sőt természetes, hogy éppen az Istentől kapott 
erővel küzdeniink kell minden emberi nyomorúság, megalázottság ellen; 
küzdenünk kell az ember boldogabb életéért, hogy ne érjen bennünket 
újra Nietsche vádja: az egyház abban a hitben tartja az embereiket, hogy 

-minél nagyobb itt a földön nyomorúságuk, annál nagyobb lesz a menny
ben örömük. Viszont önmagának az erőnek és az egészségnek éppoly ke
vésbé van értéke, mint a gyengeségnek és betegségnek. Értékét mindkettő 
csak Krisztus erejével való kapcsolatában kapja meg. Most már csak az 
a kérdés, hogy ne csak igaznak tartsuk, hanem magunkévá tegyük ezt a 
paradox igazságot, amit a 10. v. így fejez ki; „Amikor gyenge vagyok, 
akkor vagyok erős” (Eichholz).

Gondolatok a meditáció elindításához: A textus egy állandóan meg
levő kérdést érint: milyen a gyülekezet és a lelkész kapcsolata. A gyüle
kezet erős, tiszteletet keltő lelkészt kíván; ő maga lehet gyenge, a lelkész
nem.

Alkalmat ad az ige arra is, hogy a szekták okozta veszedelmekre rá
mutassunk: meghamisítják a evangéliumot, magukat kiválasztottaknak 
tartják, erős hatású képviselőik vannak, akik könnyen elhitetnek bennün
ket, ha nem vigyázunk.
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A liberális gondolkodású gyülekezetekben arra lehet rámutatni, hogy 
nem elég a lelkésztől elvárniuk a kegyesség és erkölcsiség magasabb fokát, 
miközben ők, a hívek távoltartják magúktól ezt a követelést.

Ahol sok a baj, gyengeség, szenvedés és hajlamosak a hívek a keresz- 
tyéns égtől idegen „sors-hitre” és megfásultan mindenbe beletörődnek, ott 
ne azzal a vigasztalással álljunk elő, hogy „ez Isten akarata” , vagy hogy 
nekem is éppen ezek a nyomorúságaim, mert ez egyikünknek sem hasz
nál; hanem hirdessük erőteljesen Isten mindenben megsegítő, erőt adó 
kegyelmét. S itt nyugodtan a gyülekezet elé tárhatjuk saját életünk ilyen 
vonatkozású tapasztalatait, amelyek aztán a gyülekezetét is erősíthetik.

Természetesen a textus nem ad egyszerűen receptet a sokfajta nyo
morúságok orvoslására és nem old meg minden fölmerülő kérdést. De 
segít ezeknek felfedésében; segít meglátni, hogy az Ür miképp tartja meg 
követeit minden nehézségek között is és építi szolgálatuk által a gyüle
kezeteket. Az evangélium tegyen bennünket is szabaddá és nyitottá min
den ember felé, állítson ígéretes szolidaritásba a gyülekezettel, ahol to
vábbadhatjuk mindazt, ami nekünk segített. A lelkész személye ma sem 
választható el az evangélium ügyétől. (Eichholz)

A gyülekezettel együtt vizsgáljuk meg, nem kellene-e egész keresz
tyén életünknek örvendezőbbnek lennie a hitben, hűségesebbnek az imád
kozásban?! Tud-e használni bennünket, „langyos” keresztyéneket vala
mire Isten? S ha őszintén szorongatnak ezek a kérdések és a „mélység
ben” állunk Isten elé, akkor halljuk meg az evangéliumot mint öröm
üzenetet: „elég néked az én kegyelmem” ; akkor látjuk meg, hogy az Űr 
a mi gyengeségünkből is valami hatalm'asat akar és tud véghezvinni az 
Ő dicsőségére.

Lásd még: Lp 1952. 8—10. lapok.
Bárdossy Tibor

ÖTVENED VASÁRNAP

I Kor 13

I.

MEGJEGYZÉSEK AZ ALAPSZÖVEGHEZ

A szaretetet nem pótolja semmi. 1—3 v. A „taisz glósszaisz tón antró- 
pón kai tón angelón” kifejezéssel kapcsolatban gondolhatunk egyrészt az 
egymással való beszédre, az igehirdetés és imádság nyelvére, másrészt 
a nyelveken szólásra. Az utóbbit sem veti el Pál, hanem a következő 
fejezet szerint inkább a személyes istentisztelet és hálaadás formájaként 
értékeli azt. A „khalkosz échón” és a „kümbalon alaladzon” régi, kul- 
tuszi használatú érchangszernek nem melodikus, hanem süvöltő, dörgő, 
éles hangjára utal. Ilyenné degradálódik a beszéd különben nagy ado
mánya szeretet nélkül. — A „próféteia” több a jövendő-mondásnál: Isten 
kijelentése birtokában lenni, azt megbízatás alapján meghirdetni és így 
mások számára is előremutatni, utat mutatni. A „müszjtérion” Isten és 
az áltála teremtett világnak az emberi értelem számára általában hozzá
férhetetlen titkai, rejtélyei. A „gnózisz” mind a természetes ész számára
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lehetséges logikus megismerést és belátást, mind a kinyilatkoztatás alap
ján nyertet jelenti és jelentheti. A hegyeket mozgató hit említésében 
Mt 17,20 rezonál. A fokozás, lépcsőzés, a meglevő és hiányzó kontrasztja 
egyre élesebb! A szeretet javára. — A „pszómidzó” jelentése: felosztani, 
szétosztani, a felosztottalt megetetni, a rendelkezésre állóval teljes egé
szében a rászorulók rendelkezésére állni. A „kaió” pass. fut. alakja a 
„paradidómi”-val első renden nem a tűz által való martiriumot, hanem 
a teljes élet odaadását, odaszánását jelenti az áldozatos elégésig, de 
az előbbi is belefér. Az „üdén ófelúmai” fejezi ki a legmesszebb menő 
áldozat szereltet nélkül való célt-tévesztettségét, az áldozathözó szemé
lyére is erősen visszaható módon.

4—7 v. A megszemélyesítetten cselekvő és fegyelmező szeretet nem 
passzív módon tűr, hanem úgy, hogy közben jónak bizonyítja'meg magát 
(krészteuetai). A nehezet, a terhesei, a kellemetlent kitartóan, zokszó 
nélkül hordja, de a jót, a jóságot bizonyítja, nemcsak szavakban, hanem 
főként tettekben. Tűréséből, önzetlenségéből eredően finom, nem csinál 
lármát, nem nagyzol, nem jár a fellegekben, nem jön ki a sodrából, nem 
ül a bírói székbe, sem a kárörvendők csúfondáros padjára. Minden áron 
megmarad az igazság útján és ott: együttörül, mindent hisz és remél.. 
Vagyis: a valóságlátás nem kergeti sötéten-látásba. Ettől megóvja az, 
hogy a hitben utánpótlása, a reménységben pedig távlata van. Isten 
szeretetéből ered, afelől bizonyossága és tapasztalata van. Merhet biza
lommal lenni emberek felé is, mert, ami náluk a bűn miatt lehetetlen, 
lehetséges Istennél. Sem erkölcsi, sem anyagi karrierre nincs szüksége. 
Azért felszabadult a legnagyszerűbb örömre, az azokkal való együtt- 
örvendezésre, akik megkapják és megkaphatják, amit nekik szánt Isten 
életre. A  szeretet ilyen fegyelmezett, ilyen tevékeny és ilyen örömet- 
szerzőén örvendező a mindennapi élet sodrában. Nem a világból való, 
mégis egészen világra való módon abban áll két lábbal. Mindent átfogó, 
testvére, rokona az életnek. Lényege szerint sohasem rezisztencia, hanem 
aktivitás, befektetés, éltetés és egy kicsit teremtés. Észreveszi, fájlalja 
és elszenvedi a rosszat, de nem társul be hozzá. Teremti, nyújtja azt, ami 
hiányzik, ami nélkül hézagos, csonka vagy lehetetlen az élet. Az egészre, 
teljesre, a helyénvalóra, a gyógyítóra, a békésre tör. Teheti, telik tőle, 
biztosra megy és sikere van.

8—13 v. A szeretet sohasem szűnik meg. A tér és idő határát Krisz
tussal együtt lépte át. Számítani és építeni lehet rá. Pusztán emberekre 
nézve állítani ilyet, rajongás és csalódás volna. Krisztusra nézve pedig 
ez a hit és a reménység együtt. Nem üres edény vár a jelen és jövő 
nemzedékekre, az egyházra és a világra, hanem ez a forrás kínálkozik, 
embereken- keresztül. Ezt nem váltja fel semmi, mert Krisztust sem vált
hatja fel senki és semmi. E világra szóló és ideígvaló eszközeinek lejár 
az ideje. A beteljesedéskor, a célbajutáskor nem kellenek már azok. 
A prófécia is, a nyelvek is, az ismeret is lemaradnak a célnál. De a sze
retet Krisztussal együtt megmarad és a Vele való közösségben teljes
ségre jut. A Krisztussal való közvetlen kapcsolat a célbajutásnak, a tel
jes ismeretnek és teljes látásnak alkalma. Döcögős nyelvek, a töredékes 
és fogyatékos ismeretek felváltatnak a közvetlenség tökéletes lehetősé
geivel. Most a gyermekség, akkor az érettség dominál. Megmarad azon
ban a hit, remény, szeretet. A hit is, a remény is megmarad? Pál szerint 
igen. Valami módon az örökkévalóságban is tudatosan meg kell élni, 
hogy Krisztus a központ, Tőle jön minden, őrá néznek, tőle várnak és 
kapnak mindenek mindent. Szeretetből és azért legnagyobb a szeretet-
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De úgy is érthetjük ezt, hogy a rész szerint valók és ideigvalók eltöröltet
nek, a hit és remény pedig éppen a mindent átfogó szeretetben célba- 
jutnak, beteljesednek, teljességre jutnak. Akkor Isten lesz minden min
denekben. Isten pedig szeretet.

II.

AZ ALAPIGE MONDANIVALÓJÁNAK ÖSSZEGEZÉSE

Az alapige első három verse a szeretet nélkülözhetetlenségét és pó- 
tolhatatlanságát hirdeti. Bármilyen nagyszerű vagy életre való adomány 
sem léphet a helyére, hanem csak annak eszközeként töltheti be áldott 
rendeltetését. Az a szeretet, amelyikről itt szó van, Isten szeretete a 
Jézus Krisztusban és az a Szentlélek adományaképpen hozzáférhető 
Róm. 8,39; 5,5; 15,30; Gál. 5,22a). Azon az antigonisztikus és egyéb korin- 
tusi fronton, ahol különféle medréből kilépett tanítás és élet rontotta az 
ige hitelét, éppen a szeretet hiánya volt az összefoglaló diagnózis. Ezért 
írt Pál az igének és az akkor adott helyzetnek megfelelően erről a döntő 
és nélkülözhetetlen életalapról. Természetesen a ma prédikálok számára 
más típusú, más összetételű és problémájú emberek, gyülekezetek for
málják a leglelke szerint ugyanazt a leckét. A szeretet ugyanis semmivel 
sem kevésbé nélkülözhetetlen és pótolhatatlan, mint Pál idejében. De 
nem kevésbé elérhető a forrás sem, Akire nézve ma is igaz: A szeretet 
soha el nem fogy. Az a kissé hátborzongató szóáradat, amelyik éppen a 
szeretet ügyében napvilágot látott — kevés gyümölccsel —, indítson ben
nünket nagy alázatra, amikor ötvened vasárnapján ezt az igét prédikál
hatjuk. A szeretetről csak bűnbánattal, csak a soha meg nem szűnő sze
retet bizonyosságában és tapasztalatával, tehát szeretettel érdemes és hi
teles szót vesztegetni. Időbelileg messze túl a „nyelveken szólás”-on is 
olvan beszédes a lecke. Ha szép emberi, vagy még szebb angyali stílus
ban szólok is, szeretet nélkül célt tévesztek, gyümölcsfélén zenebonát 
produkálok. A szó szoros értelmében nem történik több, mint produkció. 
Ha nem árad belőle az az indulat, amelyik felkapta fájdalmát, félelmét, 
vágyót és reményét, vagy éppen reménytelenségét azoknak, akik vigaszra, 
megértésre, féltésre, megoldásra, a másikra és a többiekre, ha tetszik: 
Krisztusra várnak be nem vallottan is, ha nem ocsúdnak arra, hogy itt 
és most sebkötés, ajándék, orvosság érkezik, csák zenebona, szalmacséplés 
az, ami történt. De nincs másképpen keresztyének számára a hétköz
napok sodrában sem.

Szép szavak dallamát érccé vagy jéggé merevíti, vagy meghalasztja 
a hazugság. Szépen lépegető mondatok lesántulnak szeretet nélkül, ha 
a szavak simított országútjáról a realitások hepe-hupás [területére érnek. 
Szeretet nélkül önmagát és önmagáét keresi az ember akkor is, amikor 
a jövendőt keresi, vagy a kinyilatkoztatott és ki sem nyilatkoztatott dol
gokat fürkészi. Oldalra térít, aminek előre kellene mutatni is, meg len
díteni is. Kétségek közé kerget, aminek vigasz vagy az időszerűhöz váló 
hozzáállítás volna a valódi célja. Előbb-uitóbb hitelét vesztett kegyes
kedés, „bigottság” lesz az a hit, amelyik hegyet mozdít, de elfelejt köny- 
nyet törölni, vigasztalni, szeretni. Isten népének nem az a rendeltetése, 
hogy bámulatba ejtsen, hanem hogy szeressen. Talán a hitnek degra- 
dálásáról beszél itt éppen az a Pál, aki piedesztálra emelte a hitet? Szó 
sincs róla. Hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. Éppen az a hit lebeg
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előtte, amelyik sem az önmagáért valóság csigaházába nem húzódik 
büszke és üres „ortodoxia”-ként, sem az Isten-kísértés vagy alkalmi vir
tuozitás babérjára nem tör, hanem a szeretet sodrásában öleli fel azt a 
világot, amelyiket Isten előbb szeretett és szeret. Jézus Krisztussal és 
Jézus Krisztusban.

A 3. versben a legmesszebbmenő „diakónia” bukkan elénk. Lehet
séges egyáltalán szeretet nélkül akkora áldozat, amelyikre rámegy a va
gyon is, meg az ennél jóval (több élet is? Meghökken az ember! Lehet 
ilyen jólöltözött odaszánást ilyen pőrére vetkőztetni, mint ahogyan az 
előttünk áll? Az indíték és indulat felől, a szándék és cél felől, a szeretet 
felől igen. Itt meg kell hökkenni csakugyan és meg kell aláakodni minden 
olyan számításnak, amelyik azért csinál diakóniát, hogy valamiről le ne 
maradjon. Az az áldozat, amelyikkel valaki szeretet nélkül az önmaga 
híréért, megnyugtatásáért és üdvéért ügyködik, vagy a maga dicsőségére 
gyűjti a borostyánt miközben elég, esetleg mártiromságra tör, de csak 
a mártírkoszorúért, nem használ semmit. Ha a szeretet indulata nem 
fordítja egészen mások felé és javukra az életünket, áldozatával is ön
magára csüng és önmaga körül forog az. A szeretet felől kell minden 
ilyen ügyünket újra felülvizsgálnunk, vágy azzal indítanunk. Itt ugyanis 
éppen nem a diakónia ellen beszél Pál, hanem annak szeretetben teljes 
ájulásáért és indításáért. Éppen akkor fér bele mai életünk minden kö
zeli és távoli ügyével, ha a szeretet felelőssége és indulata tartja szem
mel az egész látóhatárt.

A szeretetről szóló mondanivalója hevületében Pál annyira rajta fe
lejti szemét a szereltet gazdáján, hogy szinte személyként beszél róla. 
A szeretet alanya nem az ember vagy a gyülekezet. Mégis emberi vi
szonyban él, éltet és gyümölcsözik az. Ez a viszonylat igen sokrétű. 
Éppen azért nem maradhat az érzelem világában a szeretet, hanem az 
értelmet és az akaratot is mozgósítja, hogy viselkedésben és tettekben, 
tűrésben és jóságban egyaránt tapasztalható legyen.

Krisztusra, mint forrásra tekintettel a szeretet örök. Nem szűnik meg 
sohasem. Tér és idő sem vethet gátat neki. Áldott vele a jelen. Sugarai 
átfogják az egész teremtettséget. De az a jövendő, a cél és beteljesedés is, 
amikor a töredékes, fogyatékos, gyermekes — betöltve hivatását — meg
szűnik. A hit, remény mór most ebbe kapaszkodik és majd beletorkollik 
a színről színre látás idején, amikor Isten lesz minden mindenekben. 
Isten maga a szeretet, ötvened vasárnap, böjt küszöbén <3 tárja szélesre 
saját szeretetének kapuját ezzel az igével, hogy hitünk rajta csüngjön, 
reménységünket beléje vessük, és szeretetével szeressünk. A három közü1 
már most a szeretet a legnagyobb és az örökéletben is az marad.

III.

IGEHIRDETÉSI VAZLAT-KÍSÉRLET

A szeretet nagyszerű útján:
1. Krisztus szeretete megelőzött minket, tart és szorongat;
2. Isten minden más ajándéka is célbatalál (beszéd, ismeret, hit, dia

kónia) }
3. A szeretet tesz és nem tesz (minden jóra képes);
4. A beteljesedés és teljesség jövendője felé tartunk.

Szabó Gyula
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B Ö JT  1. V A S Á R N A P J A

I. Kor. 6,1—11.

Ál t a l á n o s  m e g jeg yzé se k

Segítséget nyújthat a böjti szövegek magyarázatánál és a készülés 
során az a szempont, hogy erre az időszakra kijelölt textusok egyrészt a 
Krisztus-dráma folyamatát, másrészt annak hatását tükröztetik, hogy 
az óegyházban böjt idején folyt a keresztségre való előkészítés. A ke- 
resztségre való előkészítés során az első időszak gondolatköre az ördög 
és munkájával való szembeszegülés volt, míg a második időszak tema
tikája a hit megváltásának gondolatkörében mozgott.

Böjt 1. vasárnapjának evangéliumi igeszakasza, Mt. 4,1—11., most 
az oltári igéink: Krisztus negyvennapos böjtje s megkísértetésének tör
ténete. Ezen keresztül a Sátán és kísértő munkájával való szembeszegü
lésre kapunk ösztönzést. E vasárnap epistolája, I. Kor 6,1—11., most szó
széki igeszakaszunk, Pál apostol vallomása a Krisztus követeként járása 
során tapasztalt kísértő hatásokról és az a mögött rejlő áldásokról.

MEDITÁCIÓ a z  ig e s z a k a s z  fö lö tt

1—2. vers.
Ez és az ezt követő vers még visszanyúlik a megelőző rész gondolat

körébe, ahol a békéltetést prédikáló szolgálat magasztos voltát ecseteli: 
hírnökei és egyszersmind bizonyosságai vagyunk, illetve lehetünk, a 
Krisztus által véghezvitt békéltetésnek. Erre utal az „együttmunkál- 
kodás” kifejezés. A követség, mint kép, kizárja a szünergista értelmezést, 
de hangsúlyozza az apostolnak, sőt minden keresztyén embernek azt a 
szerepét, hogy tanúvallomást tevő, s egyszersmind szemléltető példa 
arról az atmoszféráról, melyben élni kezd már itjt a földön, mint aki 
Isten örök országába polgárságot nyert. Alkalmak és megbízatások révén 
készíti el Isten, országába való beépülésünket, és győz még, hódít meg 
eközben másokat is. fgy a megbékéltetés folytán megújuló isteni szín
játékban mi is szereplőkké válhatunk, úgy is, mint hiteles tanú és úgy 
is, mint vonzó példa.

„Intünk is”. Nem ítéletit tartalmazó, megrovó kifejezésként értendő, 
hanem időben való figyelmeztetés a lehetséges bajra, leselkedő veszélyre. 
Az a szolgálat kb. mint amikor egy aiutó zsúfolt helyre akar betolatni, 
vagy kilátás nélküli helyről a forgalomba belépni, s akkor valaki inté
sekkel tereli: mikor és merre mehet, hogy elkerülje a bajt. Keresztyén 
ember előtt nem titok, hogy állandó veszélyek és kísértő hatások alatt él, 
mégis sokszor jól jön az intés, a veszélyekre figyelmeztető felhívás szol
gálata. Ugyanis hozzászokunk a báljós lehetőségekhez, némely bűnt, bajt 
kicsinek vélünk, vagy más címke alatt föl sem ismerünk. Ilyen érte
lemben van a prédikációnak intés jellege: Vigyázzunk, az ajándékul 
kapott kegyelmet él lehet mellőzni, sőt el is lehet veszíteni! Sokszor azon
ban az atyafiúi szeretet még ezen túli személyes és konkrét intésekre is 
fel buzdít.

„Hiába” . Van ennek a szónak egy fájdalmas, lemondó zengése. Hitet 
próbáló .amikor sok könyörgés és megfeszített erő túsája utón vagyunk
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kényteleitek megállapítani: hiába! Milyen fájdalmasan cserig Jézus szava 
Jeruzsálem felett: Hányszor akartam — te nem akartad! H iába... Jaj 
nekünk, ha Isten jóindulatát, a kegyelem tevékenységét rajtunk és kö
rülöttünk észrevétlen és gyümölcstermés nélkül viseljük el. Ez már a 
halál zónája! Jaj nekünk, ha Isten mondja ki az ítéletet, mint a termé
ketlen fügefára: .miért foglalja a helyet is hiába. Ugyanígy kerül ítéletre 
a girát elásó sáfár. A hiába vett kegyelem annyi, mint magunkban 
gúzsbakötni az Isten Világának energiáit, ami nem marad ítélet nélkül. 
Ez a vasárnap alkalmat nyújt azt vizsgálni: miért nem mutatkozik meg 
az életünkön szembetűnőbben a vett kegyelem hatása?! Hol akad el raj
tam a kegyelem árama?

Az Ézs 49,8-nak ide való alkalmazása arra utal elsősorban, amit 
E. Slangé és más exegéták is hangsúlyoznak, hogy az első renden a 
Krisztusban nyert váLtság teljesedésére értendő. Az apostol azonban ezt 
tovább viszi: íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja! A ma, 
és a most is az ígéretek teljesedésének alkalma, ez is lehet az üdvösség 
napja! Akkor, ha nem „hiába” vesszük a kegyelmet. Isten üzenetét hit
ben engedelmesen fogadó lélek fogékonnyá válik a „most” felismerésére. 
(A. Schweitzer a teológus, orgonaművész, orvos, egyetemi tanár, amikor 
felismeri, hogy az ő számára lehetőség és küldetés az afrikai testvérek 
felé törleszteni a fehérek bűneiért és mulasztásaiért.) A  „meghallgatta
lak” és a „megsegítettelek” konkrét értelme csak később, menet közben, 
vagy csak az út végén lesz nyilvánvalóvá.

3. vers.
Az eredeti szöveg itt kijelentő módot használ felszólító mód he

lyett. („Botránkoztatunk.”) Nem a levél olvasóira terheli a kötelezést, 
hanem a saját maga által követett gyakorlatról vall. Hiszen az Istennel 
megbékélt ember élete a működő kegyelem transzparense! Botránkoz- 
tatás ott következik be, ahol az óemberünk eltakarja mások elől az 
Isten rajtunk elvégzett művét. így a botránkoztatás annyi, mint felbot- 
latás, vagyis a hitben gyengék ellen elkövetett merénylettel egyenlő. 
A mai alkalommal intést kapunk, hogy jobban figyeljünk az erre irá
nyuló kísértő hatásokra! Isten Lelke arra buzdít, hogy ezeket lelep
lezzük magunk előtt, és szembe forduljunk velük! A szidalmazott szol
gálat így tekintve ellenérzések helyett önvizsgálatra késztet.

4—7. vers. *
Ezekben a versekben az apostoli szolgálat arculatának hol gyötrel- 

mes, hol pedig felragyogó vonásai tűnnek elő. Böjti felhők mögül ki
ragyogó napsugár.

„Hanem ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái” . Az így megnyil
vánuló készség egyrészt kifelé meggyőző, ugyanakkor visszahatólag fo
lyamatosan tart az engedelmesség állapotában. A keresztyén közösség, 
a gyülekezet légköre pedig ellensúly a kísértő hatások esetére. A 4—5. 
versek felsorolása azok a külső körülmények, kísértő hatások, amelyek 
elboríthatják előlünk az eget. A 6—7. vers felsorolása pedig az a maga
tartás, amire az Istenhez igazodó ember beáll, nehogy amazok a mo
csokba belerántsák. E képet azonban ki kell igazítani még azzal, hogy 
a szembeszegülés idején az ember nincs magára hagyatva: amikor ki
sebbségben van, vagy felajzott szenvedélyekkel szemben, sőt látszóla
gos veszteség esetén sem. A 7. vers mutat rá, nevén nevezve arra, ami
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a humánumot meghazudtoló és felmagasztosító magatartásra képesít. 
Vagyis a ragyogó többlet: a Lélek gyümölcse!

8—10. vers.
Költői szárnyalású ellentétpárok, amik azonban nem költői kép

zelet termékei, hanem Pál apostol életében pontosan ismert események. 
Az, hogy az ellentétpárok tagjait általában az ÉS kötőszó kapcsolja ösz- 
sze, ez arra mutat, hogy az ellentétpár tagjai nem külön-külön esetekre 
utalnak, hanem egyazon eset kétféle arculata. Más fogalmazásban: azok 
egymással dialektikus feszültségben vannak. Melyik az igaz: ahogy a 
kívülállók tudják, vagy ahogy az apostol érzékeli és megítéli? Nem le
het kétséges, hogy a személyesen benne élő megítélése a hitelesebb. 
Sodró erejű vallomás ez, mely követésre késztet. A keresztyén életre rá- 
vetítődik a kereszt árnyéka, de túl azon, ott ragyog a diadalmas élet fé
nye és dicsősége. Ami az örök élet ténye nélkül veszteség és haszon
talan áldozat lenne, annak bizonyosságában az: imitatio Christi!

i

A p r é d ik á c ió  v Az l a t a

A keresztyén ember az Isten hatalmának kiábrázolása, látható pré
dikáció. Ezért támadja a Sátán szavahihetőségét. Kísértő hatásokkal 
próbálkozik nálunk is, hogy azok kerüljenek túlsúlyba és elidegenítse- 
nek az onnan felülről való látástól.

1. Eltunyít, hogy így elszalasszuk a kedvező időt, amely az üdvös
ség napjává lehetne.

2. Isten ellen tüzel azzal, hogy mi szembetűnően emberi képviselői 
vagyunk Isten ügyének.

3. Elbizonytalanít azzal, hogy a kereszt árnyéka helyett, pusztán 
csak szenvedést láttat a szolgáló ember életében.

Az ige elénk tárja: mit tesz Isten?

1. Nem hagy halálos nyugovásban, hanem intést küld. (Külső törté
nések ilyen értelmezésére tanít az apostoli vallomás.)

2. Kísértő hatásokkal szembeszegülésre késztet és képesít. (Épp a 
kontraszt emeli ki a kegyelem mai tevékenységét is: ember létünk cse
répedényében ott az örök élet kincse és energiái. Ez emberi testbe aláz- 
kodva járta végig a váltság útját az Isten Fia.)

3. Erőnk feletti diadalhoz juttat. (A kísértő hatásai eredménytelen
ségre vannak ítélve. Ez most már csak rajtunk múlik! A kereszt az el
lenkező ember számára fájó veszteség, a felvállalónak azonban a meg
bizonyosodás és a megajándékoztatás alkalma.)

Virágh Gyula
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B Ö JT  2. V A S Á R N A P J A

1 Tessz 4,1—7(8)

SZÖVEG

A textus két ponton jelenít problémáit. Az egyik a 4. vers. Itt szo
katlan kifejezést használ az apostol: skeuos. Elsődleges jelentése edény 
és csak átvitt értelemben jelenti a feleséget. Ennek megfelelően vannak, 
akik a testeit értik alatta, mások viszont feleségre, asszonyra vonatkoz
tatják. (így a régi Károli szöveg: „szentségben és tisztességben tudja 
bírni a maga edényét” . Az új fordítás viszont: „szentségben és tisztes
ségben feleségével” .) Az utóbbi értelmezés helyességét támogatja a mid- 
rasból is egy idézet. Eleazar ben Simon rabbi 180 körül meghal, az öz
vegyet megkéri egy másik rabbi:* „az megüzente: profán használja az 
edényt, melyet egy szent használt?” — Ez a probléma a szövegben lehet 
érdekesség, de az igehirdetést tekintve végső soron indifferens.

A másik vitatott hely a 6. vers. Ennek fordítása akként alakul, 
hogy az en tó pragmati-t hogyan értjük? Üj fordításunk itt a „bármi
ben” szót adja és ezzel kiszélesíti az előzőkben tárgyalt témakört. A kato
likus bibliafordítás merészen értelmezi így; „üzletkötésben” . Több ma
gyarázó szerint ugyanis Pál a mozgalmas thesszalonikai kereskedelmi 
életben is tisztességre inti a híveket és nemcsak a szexuális s családi 
élet tisztaságát hangsúlyozza előttük. A keresztyén üzletember nem csap
hatja be üzletfeleit. Schlatter ezzel szemben úgy érti, hogy ha a gyüle
kezet nem törekszik „in dieser Sache” (t. i. a szexuális életben) szent
ségre, akkor nemcsak Isten ellen vét, hanem felebarátja, testvére ellen 
is. Véleménye szerint az erkölcsi tisztaság Thesszalonikában különösen 
is „nehéz ügy volt” .

Értékelés. Pál második missziói útja során járt a kikötővárosban. 
A pogányok között nagy érdeklődést váltott ki működése. Sokan jutottak 
hitre és hamarosan megalakult a gyülekezet. A lelkesítő kezdetet a zsidók 
zavargása árnyékolta be. Pálnak el kellett hagynia Macedóniát. Ko- 
rinthusban szinte tűkön ülve várja Timótheus híradását. Tele volt szo
rongással. Mivé lett a szép kezdet? De a hírek lelkesítők. Az apostol 
boldog (3:6). Ujjongó öröme íratja vele ezt a levelet és a „szülő” aggódó 
gondoskodása. Levelében kérdéseikre válaszol (halottak felől) és buz
dítja őket a megmaradásra.

A 4,1—7(8) terjedő szakaszban ez a szeretetből fakadó, szorongó intés 
olvasható. A megkezdett úton ne torpanjanak meg. Sőt, egyre előbbre 
kell haladniuk, abban, hogy elszakadnak a bűntől és Isten akaratához 
igazítják életmódjukat. Az őket körülvevő erkölcstelen atmoszférában, 
nekik tisztán kell megmaradniuk. Ez Isten akarata. Isten thelémája az 
életük mércéje, de egyben célja is. Ha engednek koruk festett gondol
kodásának a szexuális, családi és ha úgy tetszik üzleti életükben, akkor 
ezzel Isten akaratát szegik meg, de vétkeznek felebarátjuk ellen is. Ezt 
Isten megtorolja. A szöveg nem hagy kétséget, hogy ezt a szentséget és 
tisztaságot elsősorban szexuális vonatkozásában kell itt most értenünk.
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1. Figyeljünk a vasárnap evangéliumára (Mt. 15,21—28). Böjt azt 
jelenti, hogy felveszem a magam keresztjét, azaz megtagadom magam. 
Csak az a Krisztus-követő, aki harcban áll önmagával. Az alapigére gon
dolva: aki megtagadja, legyőzi bűnös vágyait és tisztán él. A böjttel 
kapcsolatban érdekes Luther véleménye. Hazugság — mondja — ami
kor az egyház halálos véteknek bélyegzi a böjti tilalom megszegését. Ez 
Krisztus ellen van. Nem azért, mintha baj lehetne abból, ha mi a böjtöt 
megtartanánk, hanem azért, mert ebből kényszert és parancsot csinált. 
Ez pedig a mi szabadságunkra van hagyva. De másrészt élesen kikel azok 
ellen, akik most már ezzel az elnyert szabadsággal visszaélnek. Egye
nesen disznóknak nevezi azokat, akik „falják a húst” megbotránkoztatva 
másokat, hogy bebizonyítsák szabadságukat. Szabadságunk a böjt dolgá
ban nem a testünk szabadosságát jelenti. „Ezzel a szabadsággal volta
képpen csak azok bírnak és élnek üdvösségesen, akik hisznek és sze
retnek, vagyis akik igazi keresztyének” . S ami nagyon lényeges tanítá
sában a böjttel kapcsolatban: „Ha tehát mi a lelkeket így felszabadí
tottuk, azzal bölcsen kell élni, és azt a felebarát szolgálatára kell ren
delnünk.”

2. Óvakodnunk kell attól, hogy ennél a textusnál törvényt prédikál- 
junk.Van ahol Pál kíméletlenül és keményen ostoroz, de itt nem. Igaz, 
beszél Isten bosszújáról, de nem ez a hangsúlyos mondanivalójában. 
„Mert nem tisztátaianságra hívott el minket az Isten.” A thesszalonikai 
gyülekezet tudja ezt és ehhez tartja magát. (Ismeri a „rendelkezéseket” 
melyeket Pál „szabott” eléjük. 2. vers.) Tehát nem konkrét bűnöket 
vesz célba, hanem a jövőre nézve óvni akarja őket a környezet romboló 
hatásától azzal, hogy eszükbe juttatja ezt, amire Isten elhívta őket.

3. „Éljen mindegyikőtök szentségben” ne úgy „mint a pogányok” . 
Vigyázzunk, nehogy a keresztyén etika felsőbbrendű gőgjével szóljunk 
erről. Olcsó és hamis megoldás lenne. Olcsó, mert könnyű sikereket ígér, 
ha a gyülekezetei megnyugtatjuk és az erkölcstelenségeit valahol a temp
lomon kívül keressük. De nemcsak olcsó, hanem hamis is ez az érvelés, 
mert nem felel meg a valóságnak. Igaz, az antik görögség laza életfel
fogású. S bizonyosan jól érzékelte Pál a kikötőváros léha közerkölcsét. 
A vad, érzéki ösztönök tombolását. De ez semmiképp nem jelenthette 
azt, hogy Thesszalonikában nem voltak derék, tisztaéletű emberek. (Egy 
érdekes tényt említenek a kutatók a sokáig vallástalannak és félállatok
nak hitt 'tűzföldi indiánokkal kapcsolatban. Az újabb kutatások során 
kiderült, hogy monotheisták. S szigorú erkölcsűek és nemcsak egynemű
ségben élnek, hanem a másnenaűekre vetett kíváncsi tekintetektől is 
tartózkodnak” .) — Ma még kevésbé beszélhetünk keresztyén etikai fö
lényről. Igehirdetésünk olyan társadalomban élők felé hangzik el, ahol 
erőfeszítéseket ..tesznek az erkölcsi élet tisztulásáért. Igaz, nagy gond az 
abortuszok gyakorisága — fiataloknál is —, az elválások magas száma, 
de ezt nem nézik tétlenül. Családvédelmi törvényekkel, különféle fel- 
világosító munkákkal igyekeznek orvosolni a bajt. Ezt az erőfeszítést 
nem a „splendid isolation” helyzetéből kell szemlélni, hanem úgy, hogy 
igehirdetésünk ebben a vonatkozásban is szolgálat legyen. Természetes, 
hogy ezt a szolgálatot a szószéken a magunk módján tesszük meg. Hir
detjük Isten akaratát. Akarata pedig az az erkölcsi norma, amelyik — 
meggyőződésünk és tapasztalatunk szerint — tisztaságot ad. Szólunk 
arról a Krisztusról is, akiben és aki által (1. és 2. vers) mindez meg

GON DOLATOK A  PRÉDIKÁCIÓ ELÉ
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valósulhat. (Igehirdetésünkre készülve haszonnal olvashatjuk el a Lelki- 
pásztor 1965 1. és 2. számából Táborszky László: A család lelkipásztori 
szemmel, valamint a 8. és 9. számból Magassy Sándor: Gyermekáldás és 
születéskorlátozás c. cikkeket.)

4. Szükséges, hogy a gyülekezet időnkénttátgondolja a 6. parancsolat 
problematikáját és hallja Isten üzenetét a „nehéz ügyről” . Igehirdetésem
ben csak erről szólok és nem térek ki arra, amire a 6. vers még lehető
séget adna. Célszerűbb különben is egy dologról beszélni.

5. S végül úgy gondolom, mielőtt híveink elé állunk, magunknak is 
Isten akaratához kell mérnünk magunkat. „Semmiben senkit ne botrán- 
koztassunk, hogy szolgálatunk ne szidalmaztássék, hanem ajánljuk ma
gunkat mindenben — házaséletünkben, tisztaságunkban is — mint Isten 
szolgái” (Gál. 6,34.)

VÁZLAT

Lassan már ismeretlenné válik a böjtölés gyakorlata. Pedig erre 
nincs okunk.' Igaz, evésben, ivásban, külső gyakorlatok és szokások meg
tartásában szabadságunk van. De a böjt, a magunk megtartóztatása sok
kal több ezeknél. Az oltári igében hallhattuk; önmagunk megtagadása 
tesz minket Krisztus követőivé. Erről az önmegtagadásról beszél most 
Pál konkréten a keresztyén házassággal kapcsolatban.

Tisztaságban élünk, mert Isten akarja. Bennünket Isten akarata köt. 
Életmódunkat ehhez igazítjuk. Ö pedig azt akarja, hogy családi életünk 
erkölcsi felfogásában legyünk tiszták. Sokan megvetik a házasságot. Tré
fák, élcek céltáblája (iga, járom). Modernnek nevezett, valójában nagyon 
is régi szabadosság jut érvényre igen sok együttélésben. A hűség elavult 
erkölcsszabály számukra. A házasság önmagunktól a másik felé fordít. 
(Künkéi: az Én-ből és a Te-ből Mi lesz.) E helyett egyre divatosabb az a 
felfogás, hogy a házasságon belül mindenkinek joga van az „élethez” és 
a „boldogsághoz” . Ilyen gondolkodás és divatos életstílus ellenére Isten 
akarata számunkra nem elavult. Tisztában vagyunk azzal, hogy a házas
éiért: és a nemek egymás közötti érintkezése az idők folyamán változá
sokon megy át. (Csak egy példa. Másfél évtizede elképzelhetetlen volt 
falun, hogy a legény világos nappal belekaroljon szíve választottjába.) 
A tisztaság azonban nem devalválódott. Ma is érték, kincs. — Erre a 

Tisztaságra nem Istennek, hanem nekünk van a boldogságunk érdekében 
szükségünk. Luther mondja egy helyütt; „ha az ember a házasságot 
szent dolognak tartja és Istentől rendelt életformának, akkor a legboldo
gabb az élet” . Isten akaratának ez a belső igenlése olyan tisztaság- 
élményt és boldogságot ad, ami szavakkal alig fejezhető ki.

Tisztaságban élünk, mert szeretjük az embereket. A tisztátalan élet
mód nemcsak Isten elleni kihívás s önmagunk megkárosítása, hanem 
támadás a másik ellen. A látszólag rendezett családi otthonokban nem 
élnek e krízisben házastársak? (Gyülekezetünkben két évtizede nem volt 
válás.) Nincs e közöttünk olyan, aki le nem győzött indulataival éket ver 
mások boldogsága közé? Sokan voltak már, akik nem tudták elviselni, 
hogy másök belegázoltak életükbe és a halálba menekültek.

A tisztátálanság önzés és agresszió a másik ellen. Ezért fog össze 
a társadalom és családvédelmi törvényekkel, felvilágosító munkával 
igyekszik gátait vetni ennek a folyamatnak. Belülről kell eljutnunk arra 
a felismerésre, hogy a másik iránti szeretetem arra kötelez, hogy a ma
gam vágyait visszatartsam.
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A fiatalok felé is üzenet ez. Nekik a házasságra úgy kell készülni, 
hogy azt „szentnek tartsák” . Ez a megfogalmazás bizonyosan sok fiatalt 
felborzol. Hisz’ számúikra már az a mód is, ahogyan apáik idejében 
érintkeztek egymással a fiatalok, elviselhetetlenül konvencionális. Az 
előttük járó nemzedék gondolkodásmódja a nemiségről tarthatatlan. Az 
ifjúság maga a lázadás. Tudjuk ezt s ezért nem ijedünk meg, ha furcsa 
útkereséseiket látjuk. Ínségükről beszél ez. Megint nem a formán van a 
hangsúly. A lényeget nem lehet feladni: a tisztaságot. Üjra hangsúlyoz
zuk, hogy erre a tisztaságra nekünk van szükségünk. A szeretet csak 
ebben a tisztaságban tud a nemek között kiteljesedni. S mi erre vágyunk.

Tisztaságban élünk, mert lehet. Különös talán ennek a harmadik 
pontnak a megfogalmazása. De megértjük, ha átgondoljuk mennyi jó 
szándék és szépre, nemesre való törekvés hiúsult már meg. Megértjük 
akkor is, ha tisztában vagyunk a magunk vágyainak elsöprő erejével, 
önkéntelen a kérdés: lehet-e tisztán élni? Lehet-e Isten akaratához iga
zítanom életemet? Pál amikor erről ír a thesszalonikaiaknak, meg van 
győződve ennek a lehetőségéről. Igaz, nem a gyülekezet tagjainak a 
nagyszerűségében bízik. — A tőlünk szentséget kívánó Isten maga szen
tel meg minkéit. Hogyan? Ügy, hogy aki hisz a Jézus Krisztusban, abban 
elvégzi ezt Leikével. Krisztusról a felolvasott igében csak kétszer tesz 
említést az apostol, de a Szentírás egészéből tudjuk, hogy ö  bűnös em
beri természetünket is magára vette. S mivel győzött, legyőzhet minket 
is a bennünk munkálkodó Lelke szerint. Innen érthető az utolsó vers 
intése „aki asért ezt megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki 
az Ö Szentjeikét is adta a ti szívetekbe” . Értsük meg a nagy lehetőséget: 
Isten nem tisztátalanságra hívott el minket, hanem szentségre. És ez 
valóság lehet.

Pintér Károly

BÖJT. 3. VASÁRNAPJA

I. A v a s Ar n a p  h e lye

A böjti idő, az egyház kialakult liturgiájában a kereszt felé vezető
— egyre szomorúbb út — felidézése. —: Vasárnapjai azonban, mint más
kor is, az üdülés, pihenés, erőgyűjtés ideje. A pihenés akkor értékes, ha 
az megerősödés a hitben — nem csupán magunk részére —, bár az a 
bennünk meginduló „hit nemes harcánál” kezdődik. A hit nem elvonat
koztatott valami, hanem támasz, erősség, buzdítás arra hogy érdemes 
csinálni azt, amire a keresztyén ember rászánta életét: „járjatok szere- 
tetben, Krisztus is szeretett minket” (Ef. 5.2.)

A  böjti időszak vasárnapjai sorában, az O c u 1 i vasárnap, evangé
liumával a rontást, kísértést legyőző és meggyőző Krisztust állítja elénk,
— Aki hirdeti hogy: „aki nincs velem” — az áldozatkész szeretetben és 
annak gyakorlásában — „tékozol” . Ugyanakkor az a boldog: „aki hall
gatja Isten beszédét és cselekszi azt”.
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Oculi vasárnapon, „Szemeim mindenkor az Úrra néznek” — szol
gálatába állítjuk a felolvasott igéket. — Jézus, szavaival, és életgyakor
latával nagy hangsúlyt tett „az Úrra nézésre”, az imádkozásra — elvonult 
tanítványai közül egymagába —, egy-egy cselekedete előtt felemelte 
tekintetét stb. — Ebből merítette az erőt a gyógyításra, a bölcsességre, 
a türelemre, a szenvedésre és kitartásra.

Az evangéliumi igében (Lk 11,14—28.) az „Úrra nézésből” követke
zik, hogy „ördögöt űz ki, mely néma volt” — megvédte egy bölcs példá
zattal álláspontját és cselekedetét —, nem fogadta el a dicséretet tet
teiért és szavaiért, inkább felhívta figyelmüket: akkor lesztek boldogok, 
ha figyelmesen hallgatjátok és megtartjátok a szót és a látottakat.

A böjti idő hirdeti Krisztus szenvedését, amely Nagypéntekkel jut 
a legnagyobb mélységig, —• de közben megmutatja: Jézus mindenre erőt 
Istentől kapott úgy, hogy ő maga is „szemeit mindenkor az Úrra” emelte.

Erre mutat az epistolai ige is: legyetek Isten követői. Krisztus álltai 
nyomába lépők, a mindennapi élet gondja és öröme között ez ad tovább 
jutást, békességet, üdvösséget.

III. TEXTUS MAGYARÁZAT

Legyetek követői. Követni, utánozni, nyomdokába lépni, igazodni 
hozzá. — Az apostoli igék máshelyen „az én követőim legyetek”-et írnak 
(I. Kor 11,1.) — de abban a tudatban: „mint én a Krisztusé” vagyok. — 
„Ti, a mi követőinkké lettetek és az Úréi, amikor befogadtátok az Igét” . 
(I. Thessz 1,6.)

Az evangéliumokban, Jézusnak gyakran igen nagy k ö v e t ő  tábora 
volt, akik követték, hallgatták, élvezték csodáit — és talán azért is, 
hogy elmondhatták; látták őt. — A követés nem külsőség, leutánzása 
a látottaknak. Nem a mintakép lemásolása! — hanem teljes odaadással 
csatlakozás, rajta csüngés. — (Dr. Luther ezt magyarázta a Nagy-Káté
ban: „akin a te szíved csüng, az a te istened. — A rajta csüngő biza
kodás nem csak egy bizonyos dologra — gyógyulás, kenyér — irányul, 
hanem hozzájárulás az új ember naponkénti újjászületéséhez (Kis-Káté, 
keresztségről.)

A követés — a feladat meglátása és gyakorlása, nem a „szívjóság” 
érzetében, hanem a szeretetben.

Nem túl elvont dolog: „Isten példáját követni” ? — Ha az olimpuszi 
istenek valamelyikének, vagy egy ismeretlen istennek példáját kellene 
követni, eléggé elvont gondolatot vetne fel az ige. De mi már nem ebben 
a tájékozatlanságban vagyunk, hanem az evangéliumok leírása és bizony
ságtétele és János evangélista értékelésén keresztül ismerjük az Istent: 
„Istent soha senki nem látta, az egyszülött Tiú, aki az Atya kebelén van, 
az jelentette ki.” (Jn. 1,18.)

Isten példáját Krisztus által kövessétek és járjatok szeretetben, 
mint Krisztus is szeretett minket. — Az „a g a p é” — ŰT-ben az a 
szeretet, amely nem érdekből, számításból indul ki, hanem, mint Istennél 
az egyetlen indító ok: önmaga, aki könyörül önmagáért. — A Krisztus 
követése útján a szeretet az: amely nem kérdezi, hogy hol és mit csi
náljon jót és jól, hanem még a kérdés lehetősége előtt m á r  megcsinálja.

Jézus így beszél ezekről — az agapé gyakorlóiról: amikor éhező 
voltam, ennem adtatok. . .  — azok meglepődötten kérdeznek: „mikor lát-

II. TEXTUS ÖSSZEFÜGGÉSEK
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tünk Téged éhezőnek. . . ” ? — Amennyiben megcselekedtétek eggyel az 
én legkisebb Atyámfiái közül, velem cselekedtétek meg.” (Mt. 25,35 kk.)

Krisztus is szeretett minket: az incarnációtól a keresztig gzért, hogy 
életünk legyen ... !

Önmagát adta értünk, tudatos odaszánás, — a tudom honnan jöttem 
és hova megyek — értelmében, — az ÓT. kultuszi kifejezéseivel: véres 
és vértelen áldozattal, illatos illattal.

A 3—4—5. versben a krisztusi illemtan kérdései vetődnek fel Pál 
apostol ezen szavainál: „amelyek nem illenek” — vagy — „amint a szen
tekhez illik” . — Amikor Keresztelő Jánossal beszédtéma, hogy kinek 
kell megkeresztelkednie „inkább” , Jézus így mondta: „engedj most, mert 
így illik nekünk minden igazságot betölteni. (Mt. 3,15). — Pál apostol 
leveleiben — ha a „ p r e p e i ” igét nyomozza az ember — néhány helyen 
találkoztunk a kifejezett „illik” -el-. Bizonyos „illemkérdés” az asszo
nyoknak fedett, vagy fedetlen fővel imádkozása, a gyülekezetben fel
szólalása, hajfonatok és gyöngyökkel ékesítése, (I. Kor 11,13. — I. Tini. 
2, 10.) „Illik” kérdés az is, hogy a tanítvány az egészséges tudományt 
szólja és prédikálja! (Tit. 2,1.)

„Illemszabályokat” egy-egy társadalmi osztály, vagy rend alakít ki, 
hoz magával, vagy eltűnik vele. — Az öltözködés illemtana, vagy étke
zésé, a társalkodásé, vagy a „postakocsin utazásé” — függvénye korá
nak. Ezek külsőséges „illik”-ek, amelyeket „úgy illik” csinálni, nehogy a 
másik ember megbotránkozzon rajta, vagy megsértődjék. — Ha valaki 
szívesen fogná öt ujjával az étel megfogható részét nem teheti társaság
ban, mert ezt nem illik tenni.

Jézus közelében az „illik”, belső kérdés, mint ahogyan minden lelki 
kérdéssé 'válik közelében, még az adiaforonnak látszok is. A keresztyén 
ember nem egy bizonyos illemszabályhoz köti magát, hanem Jézushoz. 
A  mindennapos reá-ftekintésben billen el egy-egy kérdésben a mérleg, 
mert ezt, „így illik nekünk betölteni” .

Jézus közelében „illetlen dolog” a paráznaság, (lásd még a Kis-Káté 
Decalogus magyarázatát!), fösvénység, kapzsiság, „akármely tisztátalan- 
ság”, — ostoba beszéd, fecsegés, az „udvariasság leplében mondott ko- 
miszság” , — de nem az „illik — nem illik” külsőséges szempontok alap
ján, hanem mert ezek az ó-emberi indulatból fakadnak és a jézusi lel
kűiéitől idegenek. —• Mivel a , „jézusi illem” , nem kódexhez, hanem az 
Élet forrásához és üdvösségéhez kötöttség, — ezért a földi élet megszé
pítése, értékessé tétele — előtérben az a másik ember van, — (adott 
esetben a megszúrkált és félholt! az életveszélyben levő, a kiuzsorázortt 
és kihasznált, a méltánytalanul megkülönböztetett és lebecsült!) — aki
nek életét szebbé kell tenni, nem kirakat-rendezés szempontjából és 
decorative, hanem őszintén és részleteiben. — Messzire kellene menni a 
feladatért? — Nem! — nagyon is közel van: háznép, munkatárs, szom
széd, — a: „másik ember” . — Nekünk így illik betölteni, minden igaz
ságot. — Ha valakit másfelé csábít szíve, elidegenedik Istentől, az ígé
rettől és örökségtől.

Meg ne csaljon titeket senki. . .  üres beszéddel. Az „apatáó” — félre 
vezetni, megcsalni nem a helyes úton vezetni. Valaki egy utcát keres 
a fővárosban, ismeretlen ott, egy esetleges helytelen információ félre
vezeti azt és sok felesleges bosszúságot okoz neki. — A keresztyén em
bernek van mór bizonyos tájékozódása az életben, lát már dolgokat és 
ismer, ha csak rész szerint is. (! I. Kor 13,9. kk.) Állandó tájékozódásra
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van szükség. Merre? — hogyan? — Mindennap! — Itt lehet zavaró az 
üres beszéd. — Ez nem azt jelenti, hogy az emberi tájékozódásokat, tudo
mányos vívmányokat, (természettudományos) felismeréseket üres beszéd
nek tartanánk! — A matematika, a történelem, a jog, a természettudo
mány ágai segítségére vannak az embernek, hogy az életben tájéko
zódják. — De üres az a beszéd, amely nem építő, vagy nem rontja le 
a rosszat az emberben, amely ráhagyja az emberre a bűneit, közöm
bösségre vezet, az általánosságot jóváhagyja, mely nem tud j o b b a t  adni. 
Az „üres beszéd” két szempontból is veszedelmes. — Egyrészt az, aki 
gondolja, hogy áll — eleshetik általa. — Ez a „kívülről jövő” beszéd 
hamis önbizalmat ad, hamis általánosításokra vezet. — Másrészt, a ha
mis beszéd, ha tért nyert, meghamisítja a krisztusi út hitelét, — nyugtat 
ott, ahol nyugtalanítás kellene: — miattatok káromol tátik Isten neve! — 

Mint világosság fiai, úgy járjatok. „Régen” , az értelmi és erkölcsi 
sötétség töltötte be az ember szívét. A  „régen” , a Jézus és önfelismerés 
előtti idő sötétsége, tájékozatlansága, „Valakihez kötöttség” hiánya — 
hiszen az ember önmagában nem tud megállni; csak Istennel áll, vagy 
nélküle tapogatózik, botorkál és vétkezik. — Régen nem tudtátok maga
tokat mihez tartani, nem volt norma, mérce, zsinórmérték, belső tartás, 
külső hívó szó. — De most van! — Értékeljétek, becsüljétek meg, mint 
a v i l á g o s s á g  f i a i  úgy járjatok!

„Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet 
és bocsásd meg minden vétkemet.
Őrizd meg lelkemet és ments meg engem, 
ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.”

Ps 25,18; 20.

ifj. Benkóczy Dániel

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

Gal 4,21—31.

A VASÁRNAP JELLEGE

Böjt 4. vasárnapja Jézust, mint az élet kenyerét állítja elénk. Az 
ó-egyházi evangélium János 6,1—15 Jézus kenyércsodájárói szól. Jézus 
az élet kenyere .testi értelemben is. Gondoskodó szeretete a testiekre , is 
éppenúgy kiterjed, mint a lelkiekre. Az élő Jézus maga az élethez szük
séges táplálék. Az epistolai szentige ezen a vonalon kapcsolódik a vasár
nap jellegéhez. Pál apostol elkeseredett harcot vív a judaista, törvényes- 
kedők által megfertőzött és megtévesztett Galáeiabeliakkel, hogy meg
mutassa a keresztyén élet egyetlen mozgató és éltető erejét; az evan
gélium hatalmát,,végső soron az élő Jézus Krisztust. Isten ígérete betel
jesült és az ótestamentomi törvény céljához ért Jézus által. Nem kell 
a törvény igájában görnyedni, mert az evangélium felszabadít a törvény 
rabszolgatartó hatalma alól . . .  Krisztus által a szabadság gyermekei 
vagyunk. „Laetare” vasárnapján ezért örvendezhetünk.
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Textusunkat az egész Galáciai levél összefüggésében kell értelmez
nünk. Pál apostol a második missziói útja során jutott el Galáciába 
(kisázsiai tartomány volt, lakói a gallok leszármazottai voltak). Náluk 
is hirdette az evangéliumot. Távozása után Jeruzsálemből zsidókeresztyé
nek (judaisták) keresték fel őket és a mózesi törvények erőszakos reájuk 
kényszerítésével megzavarták Krisztushitüket. Pál ellen is támadást 
intéztek, hogy nem igazi apostol. Ezért írta Pál a Galáciai levelet, hogy 
megnyugtassa és megóvja őket az eltévelyedéstől. Megvédi apostolsága 
önállóságát és a hit által való megigazulás és a keresztyén szabadság 
nagyszerűségét állítja eléjük a törvény rabszolgasága és igája helyett, 
melyet a tévtanítók rájuk szerettek volna erőszakolni. . .  A döntő kérdés 
az, hogy Krisztus követői a törvény szolgaságában vagy az evangélium 
szabadságában éljenek? Pál a 4. fejezetben határozottan kifejti, hogy 
Krisztus által szabadok vagyunk a törvénytől, Isten ígéretének örökösei 
az Isten gyermekei.

21. v. „Nomos” a Sinai hegyen adott mózesi törvény jelölése. Pál 
arra figyelmezteti őket, ha a törvényhez annyira ragaszkodnak, akkor 
figyeljenek arra, hogy mit tanulhatnak a törvényből.

22. v. Ábrahám két fián keresztül mutatja meg, hogy mi a különbség, 
a törvény és az ígéret (evangélium) között. Ismael test szerint származik 
Ábrahámtól, Izsák születése Istien ígéretének beteljesedése a Lélek által.

24—25. v. Pál az ótestamentumi történetet példázatként értékeli. 
A két anya két szövetségnek az előképe, Hágár a sinai szövetséget, a 
törvény szövetségét jelenti, megfelel az ótestamentumi gyülekezetnek. 
Sára (a szabad nő), a kegyelem és ígéret szövetségét jelenti, végső követ
keztetésben a lélek szerint egyházat jelenti.

27. v. Az Ezsaiás 54,1-ből való idézet egy eredetileg gyermektelen,, 
de később gazdag gyermekáldásban részesülő asszonyról beszél. Pál ezzel 
hasonlítja össze az újtestamentúrni gyülekezetei, mely kezdetben aláza
tosan és szerényen indult el a világban, de most boldogan ujjong, mert 
sok gyermeke van. Ehhez a felszabadult, ujjongó gyülekezetéhez tartoz
nak a galáciaiak.

2!V— 31. v. Amint Ismael a szolgáló fia üldözte Izsákot a szabad nő 
gyermekét, ugyanúgy üldözi a törvény alatt álló gyülekezet a lélek veze
tése alatt álló gyülekezetei. Ezeken a példákon mutatja meg, hogy a 
törvény érvényét veszítette. (Ismael és Hágár kivettetett.) Ez a sorsuk 
azoknak is, akik az üdvösség útját a törvényben keresik. Boldogan fejti 
ki, hogy Krisztus igazi követői a szabadság gyermekei, szabadok a tör
vény átkától, ezért ne engedjék, hogy a törvény igájába hajlítsák őket. . .

A  TEXTUS ÉRTELMEZÉSE

MEDITÁCIÓ A PRÉDIKÁCIÓ ELŐTT

Pál apostol egy sajátos történetileg kötött szituációban szólaltatja 
meg Isten kinyilatkoztatását. A Galáciaiak körött a törvényeskedő tév
tanítók nagy lelkizavart okoztak. Bizonytalanokká váltak az üdvösség 
útja felől. A törvény útját, vagy a Pál által hirdetett evangéliumot kö
vessék-e? Pál eligazító igét hirdetett nékik.

Megérthették Pál leveléből, hogy Istennek két szava van a világhoz. 
Az első szava a Sinai hegyen adott törvény, a 10 parancsolat. A törvény 
komor, kemény és kérlelhetetlen. Erőt nem ad a parancsolatok betölté-
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séhez. A bűnöket, mulasztásokat kegyetlenül felfedi, vádol és az ellen
szegülőket könyörtelenül megítéli. Képiesen szólva megkötöz, rabszolgává 
tesz. Az Istenhez jáirulás útját elzárja. Nyugtalanít, űz és kerget, a sza
badulás után kiált a törvény alatt roskadozó. A judaisták pedig ezt az 
utat akarják azokra kényszeríteni, akik már hallottak Isten másik sza
váról: a beteljesedett ígéretről, Jézus Krisztus szabadításáról. A törvény
nek az a feladata, hogy a megkötözött szíveket a Krisztushoz vezérelje. 
(Gal. 3,24.) Ezt a Krisztust, aki Isten ígéretének a beteljesedése, kell nékik 
hittel megragadniok, mert ő váltott meg a törvény átkától, átokká lévén 
érettünk a golgothai kereszten. . .  Azok, akik Jézus szabadító erejében 
hisznek, Istennek a hit szabadságában élő gyermekei. .

Mit mond ez az ige a ma élő gyülekezeteknek?
A mai korban élő embernek is az evangélium és Jézus Krisztus életet 

megújító erejét kell hirdetnünk. Krisztus felszabadít minden megkötött
ségtől. A reformáció korában a cselekedetek szerinti üdvözülés és a hit 
által való üdvösség feszültsége, a megigazulás útja volt a probléma. Az 
erősen judaista beállítottságú, törvényeskedő róm. kát. egyház a cseleke
deteket, tehát a törvényt hangoztatta. A reformátorok a hit által való 
megigazulás útját mutatták meg. Nem véletlen, hogy Luther éppen a 
Római és Galáciai levelek alapján mutatja meg Isten igazságát. A refor
mátorok példája útmutatás a ma élő generáció számára.

A törvényeskedésre való hajlam megtalálható gyülekezeteinkben is. 
Vannak, akik a Szentírásból törvénykönyvet csinálnak. A Biblia üze
netét, a kortörténetileg kötött körülményektől nem tudják függetlení
teni, az örök evangéliumot, magát Jézust nem ismerik. Jézus új életre 
való felszabadítása, bűntörlő ereje nem lesz életté számukra. Hitéletük 
kínlódás csupán, ment boldog szívvel nem tudják a hit szabadságában 
szolgálni az egyház Urát és a hitből fakadó szeretetben az Isten terem
tett világában élő embertársat. . . Meg kell tanulnunk, hogy nagyobb 
Jézus, mint a Szentírás betűi. Kilép abból a mai életbe. Ma is ő az élő 
Ige, az élő kenyér. Akik nem ezt a Krisztust látják, azok távlata be
szűkül, hitük megszürkül. A világtól való elvonulás, ecclesiológiai tömö
rülés, elzárkózás hamis utaira tévednek.

Jézus által kapott szabadság felold minden szűkkeblű törvényes- 
edes alól,' elkülönülési hajlamtól. Kis, magunknak épített „maszek” ke- 
resztyénségnek nincs jövője. Ilyen állásfoglalás szárnyszegettséget és 
tanácstalanságot eredményez. Szolgálatunkat megbénítaná . . .

Nagyobb a mi Krisztusunk, mint törvényeskedő paragrafusokhoz al
kalmazkodás. Világméretű a mi Urunk és az Ö szabadítása. Nem rekeszt- 
heto ki a világ életéből Krisztus keresztje, igazi embersége és az emberek 
között véghez vitt megváltói műve. A ma élő ember számára az evan
gélium világméretű erejét, Isten bűnbocsátó szeretetét kell meghirdet
nünk és ennek a szeretetnek melegével szolgálnunk minden embernek. 
Amint Pál apostol és a reformátorok a maguk történetileg kötött hely
zetében az élő Igével táplálták hallgatóikat, úgy nekünk is az a felada
tunk, hogy a mi korunk problémái között vívódó embereknek az élő ke- 
nyeret és az Elet friss vizét tudjuk nyújtani Krisztus felszabadító evan
géliumában. Jézus az ige mellé valóságos kenyeret is adott az emberek
nek. Számunkra ez azt jelenti, hogy mi is valóságosan, testvéri szívvel 
tudjunk szolidaritást vállalni híveinkkel, hazánk népeivel és az egész 
emberiség sorsdöntő kérdéseivel.

Garami Lajos
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Naplómból

Vízkereszt

A  vándorút ele jén
Máté 3,13—17

Evangélikus igehirdető mondotta egyszer, hogy „minden gyermeknek 
két keresztsége van.” Szavai szerint: — először mások viszik a keresz
telőre. Ebben a gyermeknek nem sok része van. Sír, vagy mosolyog, 
vagy édesen álmodik. A második keresztelője az, amikor maga megy 
az Isten elébe. Mikor csordultig megtelik a pohár örömmel és hálával, 
vagy könnyel és bánattal. Amikor az ember magát megadva, ezzel 
a boldog szóval hajol Isten kezére: — Isten, szívem Néked adom, örök 
ajándékul!

Vízkereszt ünnepe ilyen kérdéseket tesz fel a hivő embernek: — 
volt-e már valaha ilyen második keresztelőd, amikor magad mentél 
az élő Isten felé? Volt-e már olyan órád, amikor magad kívánkoztál a 
Vele való csendes, tiszta és meghitt találkozóra? Volt-e már olyan per
ced, amikor Isten felé forrósodott át az életed és kezére adtad magadat 
és mindenedet: az életedet, a szeretteidet és a reménységedet? Volt-e 
már olyan imádságod, amelyikben úgy simult oda a szíved Isten kezébe, 
mint ahogyan egyszer forró fejedet oda hajtottad az édesanyád ölébe?

A mai ige Jézus életének azt a percét pergeti elénk, amikor Ö enge
delmes és boldog szívvel Isten atyai akarata alá hajtja oda az életét. 
Csendbe csituló szívek boldogan bizonyítják: — mennyi szépség van 
ebben a második keresztségben. Valóban, felejthetetlen ez a jelenet 
Jézus életében a megkezdett vándorút elején . . .

Tele van tanítással is ez a jelenet.

1 .

Az első az, hogy Jézus vállalja a vándorút Urát, vállalja az Istent! 
— Ahogyan Jézus a Jordán partján meghajtja fejét, ebben a mozdulat
ban benne van Isten gyermekének örök engedelmessége, teljes odaadása 
és minden szeretete. Nyugodtan oda lehetne írni a kép alá Jézus későbbi 
szavait: — Igen, Atyám, így volt kedves Teelőtted!

Nézzük meg Jézust jól, ott a Jordán partján, aztán kérdezzük meg 
magunktól, vajon tudjuk-e így vállalni végig a vándorúton urunknak és 
atyánknak az Istent? Lelkészek és hívek ajkán, csendes templomok 
áhítatán, szép örömök mosolygó fasorában milyen sokszor hangzik fel 
ez a mondat: — igen, Atyám! De hangzik-e ez máskor is, hétköznapok 
hosszú során át, amikor a próbák percei peregnek, amikor a veríték 
fáraszt, a nehézség, vagy csalódás elkeserít?! Pedig Isten itt is keresi 
a hívők engedelmes, mindent öreá bízó, hivő gyermekarcát, odaadó val
lomását: — Igen, Atyám, így volt kedves Teelőtted!

Isten igazi gyermekeit mindig úgy ismerték meg az emberek, hogy 
ok lázadó miérteket imádkozva áthúznak és odaírják az élet minden 
lépésére, minden percére: — Igen, Atyám!

A második keresztségnek mindig ez a vallomása: — Igen, Atyám!



2.
A második, amit Jézus keresztségében meg kell látnunk, az, hogy 

Ö vállalta a vándorút társát, az embert!
Ő nem uralkodik, hanem a Testvérünk! Nem a tejútra építette 

templomát, hanem közöttünk, kicsiny emberek között lakott. Sohasem 
parancsolt, de az emberhez mindig lehajolt. Vállalta a világot, amiben 
született, és ebben a világban halálosan szerette az embert, aki testvére 
volt. Nemcsak a tanítványokért, de meghalt minden emberért. Ö sze
rette azokat is, akik ö t  nem tudták szeretni.

Nézzük meg még egyszer Jézust a Jordán partján és aztán kérdezzük 
meg magunkat, vajon tudjuk-e vállalni vándorútunk társát, az embert? 
Minden embert? Tudjuk-e, hogy lényegében minden ember koldus 
valamiben: kenyérben, hitben, szeretebban, vagy reménységben! Mi 
azért születtünk, azért vagyunk itt, hogy itt, ezen a földön Isten gazdag 
gyermeke és gazdag testvére legyünk annak a másiknak, akit Isten 
éppen a mi közelünkbe küld.

Mert nem vitrintárgy a hitünk, amit néha néha kedves vendégeknek 
megmutogatunk. Nem kérkedő kép az életünk, ahol csak festve van 
a pásztortűz, de amelyik mellett meg lehet fagyni és el lehet kárhozni. 
Igazi élő otthon a szívünk, ahol mindig van mindenki számára kenyér, 
meleg, otthoni szó. Segítség, 'békesség, vagy egy további lépésre tovább 
kísérő testvéri kéz.

3.

A harmadik, amit meg kell látnunk Jézus keresztségében, az, hogy 
Ö vállalta a vándorút isteni erejét: — Istennek a Lelkét!

Ne felejtsük el soha, hogy Jézus nemcsak örökölte, hanem kapta, 
vette és vállalta Istennék a Lelkét. Olyan közel volt Istenhez, annyira 
benne élt Isten otthonéiban, Isten országában, hogy ebben a közelségben 
megtelt az élete Magával az Istennel!

Nézzük meg Jézust a Jordán partján és aztán kérdezzük meg 
magunkat, vajon Isten Lelke él-e bennünk!

Gyermekek nagyon sokszor nemcsak a szüleik arcvonásait viszik 
tovább ebben a világban, hanem nagyon szokszor szüleik szívét, az 
otthonuk lelkét. — Néhány nappal karácsony előtt meghalt egy tízéves 
kisfiú. Az édesanyja karácsony délutánján elment a fia sírjához. A teme
tőt már szürkére szitálta az alkony. Amikor a sírhoz közeledett, csodál
kozva látta, hogy valami világosság fénylik a koszorúk fölött. Amikor 
odaért, ezt látta: friss fenyőágon, karácsonyfagyertya ég és előtte térdel 
egy ismeretlen kisfiú. — Talán ismerted a fiamat? — kérdezte az édes
anya. — Igen — felelte a fiú —, mellettem ült az iskolában. Azért jöt
tem el hozzá, hadd legyen neki is karácsonya!

Mi nem a temetőkbe járunk, hanem az életbe, az emberek közé. 
Mi azért vagyunk az Isten gyermekei, hogy az Ö Lelkét vigyük minden 
embernek, aki valaha is mellettünk ül, mellettünk megy, vagy éppen 
mellettünk megáll.

Milyen jő lenne mindnyájunknak úgy megérkezni földi otthonunkba, 
hogy örömöt hoztunk magunkkal, végig a vándoruton. . .

Friedrich Lajos


