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Csendben Isten előtt

Az új törvénykönyv-tervezet
Dr. Vető Lajos püspök előadása az egyetemes jog- és
alkotmányügyi bizottság ülésén (Bp. 1966. május 3.).

Nem mondok új dolgot, ha hangsúlyozom, mennyire szük
séges, hogy egyházunk új törvénykönyvet kapjon. Már az ötve
nes évek  elején neki is fogtunk a zsinati törvényalkotásnak. 
Több mint egy évtized idői távlatából nézve az akkori zsinat
nak a munkáját meg kell állapítanunk, hogy az lényegileg jó 
volt. Gondoljunk a régi kívánságokat kielégítő s a kerületek 
arányosítását kívánó megmozdulásoknak eleget tevő I. tör
vénycikkre, mely két egyforma egyházkerületet létesített 
egyenként nyolc egyházmegyével. Az 1952— 53-as zsinatnak 
ez az intézkedése azzal együtt, hogy mindkét kerület püspöki 
székhelye Budapestre rögzíttetett, nagyon is beváltnak, indo
koltnak bizonyult. A többi törvények is lényegileg jóknak 
mondhatók, így az egyházi hivatalról és az egyház munkásai
ról szóló V. törvénycikk, az egyház háztartásáról szóló V7L 
törvénycikk, az egyház szeretetszolgálatáról szóló VIII. tör
vénycikk. Nagy hiányossága volt azonban az 52— 53-as zsinati 
munkának, hogy az eredeti elgondolást nem teljesíthette, vagy
is, hogy csak rész-törvényeket alkotott és nem teljes törvény- 
könyvet, mely az összes addigi törvényeket feleslegessé tette 
volpa. Volt ebben azonban valami történelmi szükségképpeni- 
ség is. Többet akkoriban nem is igen lehetett tenni, főleg azért, 
mert nem volt még meg az új viszonyokkal kapcsolatos kon
szolidált tapasztalatunk, ami nélkül lehetetlen jó törvényeket 
szerkeszteni.

Az a körülmény, hogy az 1952— 53-as zsinat a még meg
lehetősen kiforratlan egyházi viszonyok között is igen jó mun
kát tudott végezni, ad biztatást ahhoz, hogy most már fejezzük 
be az akkor elkezdett munkát, s létesítsünk teljes egyházi tör
vénykönyvet. Körülbelül két esztendővel ezelőtt, mint tudjuk, 
el is kezdődött a munka ennek érdekében. Éppen az egyetemes 
jog- és alkotmányügyi bizottság keretén belül. Istennek adunk 
hálát, hogy most már látásunk szerint befejeződött a munka
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lényeges része, elkészült a teljes egyházi törvénykönyv terve
zete. Nyilvánvaló, hogy eleinte elsősorban azokra a törvény- 
alkotási feladatokra kellett a figyelmet irányítani, amelyekkel 
az 1952—53. évi zsinat nem foglalkozott. Amint azonban ezzel 
valamennyire is készen voltunk, tekintettel kellett lennünk az 
1952— 53-as törvényekre. Közben úgy voltunk vele, hogy ami
kor a már egységes és teljes törvénykönyvvé szerkesztett tör
vényeket végigolvastuk, ismételten észrevettük, hogy a könyv 
elején bizonyos dolgok nem feleltek meg annak, ami a tervezet 
közepén, vagy végén fordult elő. Ez nemcsak a tervezet stílu
sára, nyelvezetére, hanem lényegesebb dolgokra is vonatkozik. 
Ezért van az, s ez újabb buzdítást és figyelmeztetést jelentett, 
hogy egységes és teljes törvénykönyvet kell alkotni, mivel kü
lönben ellentmondások bukkannak fel újra meg újra a törvé
nyek között. Eleinte azt gondoltuk ugyan, hogy elég lesz, ha 
az idén összehívandó zsinaton mindössze egy-két új törvényt 
hozunk tető alá. Az imént elmondottak miatt azonban végül is 
arra a belátásra jutottunk, hogy meg kell próbálnunk a teljes 
törvénykönyv egészét megtervezni. Ami sikerült is szerintünk.

Mindenekelőtt azt tettük, hogy a status quot próbáltuk 
legalizálni. Az egyházkormányzattal kapcsolatos rengeteg ta
pasztalat van összesűrítve a tervezetben. Arra törekedtünk 
azonban, hogy csak a legfontosabbak, a leglényegesebbek ke
rüljenek be a törvénykönyvbe. Ügy véljük, a részletek a vál
tozó körülményekhez és szükségletekhez képest szabályrende
letekkel és törvényerejű  rendeletekkel intézendők. Amikor a 
lényeget igyekeztünk törvénybe szerkeszteni, több kísértést 
kellett magunktól távol tartanunk. Vigyáznunk kellett arra, 
hogy ne fűtsön bennünket beteges nagyzási mánia, tudniillik, 
hogy minél vastagabb és „noch nie dagewesen” dolgot alkos
sunk. De szorongó kisebbrendűségi érzés se béníthatott. Szá
molunk azzal, hogy kis egyház vagyunk, s szerény viszonyok 
és egyszerű keretek között élünk. Mindig is így volt, de hogy 
ezt a törvénykönyvet így tudtuk összeállítani, abban döntő 
szerepe van annak, hogy nem olyan viszonyok között élünk, 
mint a felszabadulás előtt, hanem törvénykönyv-tervezetünk 
tisztán egyházi érdekeket tarthat szem előtt, az egyháznak az 
államtól való elválasztása következtében. Megvallom, hogy 
államunkhoz való viszonyunkra nézve eredetileg többet írtunk 
a törvénykönyv-tervezetbe, mint amennyi most abban olvas
ható. Bevettük pl. az állam legfőbb felügyeleti jogát. Illetékes 
tényezők azonban ennek az elhagyását kérték. „Ha a királyok
nak volt is ilyen joguk, mi nem tartunk igényt rá” — mondták. 
Az alig másfél oldalas ünnepélyes nyilatkozatban, továbbá a
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szintén rövid I. törvényben lényegileg minden elvi jellegű 
politikai és teológiai állásfoglalás és meghatározás megvan, 
úgyhogy azok később nem ismétlődnek, hanem azokra mint 
bázisra hivatkozunk, ha kell.

Szövegezés tekintetében is kristálytisztaságra törekedtünk. 
„A  ti beszédetek legyen úgy-úgy, nem-nem.” Ez vonatkozik 
törvényalkotó munkánkra is. Kerültünk minden homályt, ki
búvókra és félremagyarázásra lehetőséget adó komplikált fo 
galmazást, a jogászkodást, a teológiai jogászkodást éppúgy, mint 
a jogászkodó teologizálást. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 
egyházunk iránti szeretettől vezérelt józan eszünk mit diktál 
az egyház jó rendjére nézve. Az volt a célunk, hogy ne csak az 
egyházjogászok és a lelkészek, hanem az egyház minden tagja, 
de különösen a felügyelők és presbiterek is könnyen megértsék.

Arra törekedtünk tehát, hogy a törvények nyelvezete kor
szerű és érthető legyen. A  nem egészen világos régi kifejezé
seket, akármennyire használatosak is, érthetőkkel cseréltük fel. 
Egyetemes helyett azt írjuk, hogy országos, egyházközség he
lyett azt, hogy gyülekezet, törvényszék helyett azt, hogy bíró
ság, lelkészmeghívás helyett lelkészválasztás, lélkészkiküldés 
helyett lelkész kinevezés, ügyész helyett jogtanácsos, törvény
cikk helyett törvény stb.

Az össze nem tartozó dolgokat igyekeztünk élesen külön
választani és elhatárolni egymástól. Például az áthelyezésnél.

Mint már említettem, a részleteket szabályrendeletekkel 
és törvényerejű rendeletekkel akarjuk irányítani. Ez teszi lehe
tővé egyházi közigazgatásunk rugalmasságát. Világos ez azzal 
kapcsolatban, amit a nyugdíjazásnál, vagy a fenntartói járu
lékot nem fizető, de egyházi szolgálatot igénybe vevő szemé
lyekről tartalmaz a törvény.

A tervezet kollektív munka gyümölcse. A részletek kidolgo
zásával sokan foglalkoztak. Főleg e bizottság tagjai. A részletek 
összefogásának, a szintézisnek a munkáját, tehát a teljes tör
vénykönyv megtervezését természetesen csak kevesen végez
hették. A végső szövegrevíziót egyheti megfeszített munkával a 
két püspök, dr. Ottlyk Ernő professzor és Harkányi László 
egyetemes főtitkár végezték.

Két törvény, nevezetesen a II. törvény az egyház szolgá
latának a rendjéről, és a VI. törvény az egyházi bíráskodásról 
aránytalanul hosszúnak tűnhetik fel a többi törvényhez képest. 
Azonban ezt is a szükséglet hozta így magával. Üres formaliz
mus lenne egyforma hosszúságú, vagy rövidségű törvényeket 
alkotni. Egyes törvényeket részletesen kellett megalkotni, míg
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a többieknél a szabályrendeletekkel való operálás látszik cél
szerűbbnek.

Amellett, hogy főként a status quot igyekeztünk legali
zálni, a tervezetben vannak új mozzanatok. is. Igyekeztünk 
nyitottnak lenni a jövő, s a történelmi fejlődés felé. Fontosnak 
tartjuk például azt, amit a gyülekezeti, illetve egyháztagság, 
társgyülekezetek, női-lelkészi munkaerők, a lelkészi állás be
töltése, az áthelyezés ügyében mondunk, de ez is a jelenlegi 
tapasztalatokra épül.

Reméljük, hogy éppen a törvénykönyv nem nagy terje
delme miatt szinte minden presbiterünk kezébe adhatjuk, sőt 
azt kinyomtatva énekeskönyv formában a zsebünkben hordoz
hatjuk.

Még néhány szóval hadd mondjam el, hogy mi a további 
teendő.

A zsinat jó előkészítése céljából szükségesnek tartjuk, hogy 
mielőtt a zsinat összehívatnék, minél szélesebb körben meg
ismertessük és megvitassuk azt, amit a zsinat elé akarunk 
vinni. Az egyetemes jog- és alkotmányügyi bizottság átnézte 
és jónak látja a tervezetet. Kisebb, főleg stiláris módosításokkal 
a törvénytervezetet tehát megküldjük egyházunk összes paró- 
chus lelkészeinek, hogy ők- azt alaposan áttanulmányozva be
széljék át a lelkészi munkaközösségi gyűléseken. A lelkészi 
munkaközösségi gyűlések eredményeit azután ősszel feldolgoz
zuk és csak amikor már szinte egyházunk egész közvéleménye 
remélhetőleg mögötte lesz a törvénykönyv-tervezetnek, akkor 
kerül sor a zsinat összehívására. Természetesen a Lelkészi 
Munkaközösségek, s általában a lelkészek nem zsinati szervek, 
de egyházi életünk s egyházkormányzatunk demokratikus cent
ralizmusa jut benne kifejezésre.
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T a n u lm á n yo k

Béke — koegzisztencia — békés világrend*
A világtörténelemben Krisztussal elkezdődött új üdvkor

szak nem jelentette a világtörténelem végét, hanem a világ- 
történeten belül új eseménnyé vált. Azok, akiket Isten „átvitt 
az Ö szeretett Fiának országába” (Kol 1,13), tehát az „új eon” - 
ba, nem szakadnak ki a világtörténelem eseményeiből, mert ez 
az „új eon” nem valamiképpen felette vagy mellette van a 
„régi eon” -nak, hanem abban benne van. Így az „új eon” része
sei egyben részesei a „régi eon” -nak is és mint ilyenek nem 
mentesíthetik magukat a világtörténelem eseményeiben való 
állandó részvételtől. Az „új eon” részesei egyben tagjai az 
emberiség nagy családjának és azon belül egy bizonyos állam
ban élnek, mint állampolgárok. Bár a történelem folyamán 
számos kísérlet történt arra, hogy az „új eon” részesei kivonul
janak kisebb-nagyobb csoportokban a „régi eon” -ból és azt 
magára hagyják, de az ilyen akciókat Isten mindig megítélte: 
Az Űjtestamentum bizonyságtétele szerint ugyanis Isten az „új 
eon” részeseire „küldetés” -t bízott, amelyet a „régi eon” -ban 
teljesíteniük kell. Ennek a küldetésnek az értelme az, hogy 
az „ú j” -ból és annak erőivel odaforduljanak a ,,régi” -hez, bele
vigyék a „régi” -be az újat, éspedig úgy, hogy az „ú j” -ról szó
ban és élettel bizonyságot tesznek. Ugyancsak az Űjtestamen
tum a „régi eon” jelenségeként mutatja be a háborút és ilyen 
összefüggésben úgy határozza meg az „új eon” részeseinek a 
küldetését, hogy „törekedjenek a békességre” (Mt. 5,9) és hir
dessék azt.

Arra nincs most lehetőségünk, hogy megvizsgáljuk, mikép
pen értelmezte az egyház a történelem folyamán küldetését a 
„régi eon” -ban a „békességre-törekvés” vonatkozásában, annyi 
azonban bizonyos, hogy az adott körülmények között és azoktól 
„kihíva” adott választ a háború és béke kérdéseire. <Az „atyák” 
feleletei ebben a kérdésben számunkra figyelemre méltóak, de

* Az „Egyház és Társadalom Világkonferenciájá” -ra készített ma
gyar hozzászólás részlete.
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nem „isteni parancsolatok” , amelyekhez „direkt” kell tartanunk 
magunkat. Ők ugyanis a „tegnap” kérdéseire adtak feleletet. 
A ma egyháza —  amely más körülmények között él, mint az 
„atyák” egyháza — a háború és béke kérdésében nem élhet 
meg a „tegnapi feleletek” -ből, hanem meg kell találnia az új 
feleleteket. Amikor ezt kimondjuk, egyben elutasítjuk azt a 
véleményt, hogy „ha a hitvallások egyik tételét (pl. a háború 
és békére vonatkozólag) nem tartjuk magunkra kötelezőnek, 
akkor a hitvallások többi tételei sem bírnak kötelező erővel” . 
A hitvallások ugyanis arról tanúskodnak, hogy mit vallottak 
az „atyák” a saját korukban „égetővé”  vált kérdésekben és 
hogyan értelmezték a Szentírást. A  mi korunkban egyfelől más 
irányból és helyzetből vetődnek fel a kérdések, másfelől a 
Szentírás „értelmezése” tekintetében is történhetett változás 
az újabb kutatások és nem utolsósorban a „mindenre megta
nító Szentlélek” munkája nyomán.

A mi korunkban ugyanis a háború és béke kérdése nem 
egyszerűen két „csoport” vagy két nép viszonylatában vetődik 
fel, hanem a technika vívmányai következtében „kicsivé lett 
világ” -ban, amelyben az emberiség birtokolja az atomfegyve
reket. A  mi korunkban minden háború —  még az ún. „kis 
háború” -k is — minden népre tartozó üggyé és ugyanakkor 
lét vagy nemlét kérdésévé lett. Ilyen körülmények között az 
„igazságos háború” (bellum justum) folytatása is „a megsértett 
jogok helyreállítása” céljából más megítélés alá esik. Más vo
natkozásban viszont a „béke” fogalma is bővült a mi világunk
ban, mert ma már nem egyszerűen olyan külső politikai-nem
zetközi állapotot jelöl meg, amelyben „nincs háború” , hanem 
a különböző földrészek, különböző társadalmi és politikai rend
szerek békés és alkotó együttmunkálkodását, beleértve a szegé
nyek, az éhezők, a gyarmati sorban élők „igazsághoz juttatását 
is” és a társadalmi, gazdasági és kulturális különbségek ki
egyenlítődését is.

A béke és háború, koegzisztencia és békés világrend prob
lematikáját nekünk, akik magunkat az „új eon” részeseinek 
valljuk, természetesen a Szentírás felől kell elsősorban meg
közelítenünk. Valljuk ugyanis azt, hogy a keresztyén hit és 
élet, az egyházi tanítás és szolgálat alapja, forrása és mértéke 
Isten igéje, ahogyan azt a teljes Szentírás, mint a Jézus Krisz
tusról szóló bizonyságtétel foglalja magába. Akkor is a Szent
írásból indulunk ki, amikor a világ különböző eseményeit vizs
gáljuk vagy a koegzisztencia és békés világrend problémáját 
vesszük szemügyre.
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Szükségesnek tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy ezeknek 
a kérdéseknek a vizsgálatánál és a döntések meghozatalánál 
nem nélkülözhetjük az értelem  használatát. Mi nem értünk 
egyet azokkal, akik éppen abban látják az „új eon” -hoz tartozás 
valódiságát, hogy annak részesei kizárólag „teológiai-etikai” 
indítóokok alapján foglalnak állást a béke és háború vagy a 
békés világrend kérdésében. Egy ilyen felfogás lebecsüli az 
emberi értelmet és elfeledkezik arról, hogy értelmünket is az 
Isten adta, éspedig arra adta, hogy azt használjuk. Másfelől 
veszedelmesnek látjuk az „értelem funkciójáénak lebecsülését 
ezekben a kérdésekben azért is, mert annak „félretétele” elszi
getel bennünket a világban azoktól a világi emberektől, akik 
ugyancsak a békéért fáradoznak, de nem „teológiai-etikai” 
indítóokból. Valljuk be, hogy a „béke teológiája”  mellett szük
ség van a „béke logikájára”  is, tehát a bölcs és a realitásokkal, 
lehetőségekkel számoló emberi értelem érvényesítésére. Külö
nösen akkor, amikor arról van szó, hogy konkrét módon mit 
tegyünk és azt hogyan tegyük a béke érdekében, tehát a részlet
célok és technikai megoldások keresésénél. Azt is hangsúlyoz
zuk, hogy nem egyszerűen a „természetes ész” használatáról 
van szó, hanem az Isten törvénye és evangéliuma által irányí
tott, a Krisztus-hittől és a Krisztus iránti szeretettől motivált 
emberi értelem funkciójáról. Erre egyébként a Szentírás is 
figyelmeztet, amikor Jézus szerint az ész szava egymagában 
is visszatarthat az értelmetlen és céltalan hadviseléstől: „Ha 
az egyik király háborúba megy a másik ellen, nemde leül elő
ször és tanácsot tart, hogy a maga tízezer emberével szembe- 
szállhat-e azzal, aki húszezerrel jön ellene?” (Lk 14,31).

A Szentírásból táplálkozó hit fáradhatatlanná, a szeretet 
önzetlenné és áldozatossá teheti az „új eon” képviselőinek „bé- 
kességre-törekvését” , Isten törvényétől és evangéliumától irá
nyított értelmünk pedig gyakorlatiassá és reálissá teheti a 
keresztyének békeszolgálatát.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a reális, gyakorlatias 
értelem összeköti a keresztyéneket másokkal, mert értelmes 
és mindenki számára elfogadható érveket, utakat és módsze
reket ad. Ennek ismerete azért lényeges, mert mind „teológiai” , 
mind „logikai” látásunk szerint az „új eon” részesei önmaguk
ban képtelenek arra, hogy a „világbékét” megteremtsék, ahhoz 
valamennyi ember, tehát a „régi eon” -ban élő emberek közre
működésére is szükség van.

A felsorolt néhány elvi döntés után meg kell vizsgálnunk 
egyenként is a problémákat.
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I.

A béke

1. A béke és a háború

Világosan kell látnunk, hogy a háború vagy béke kérdése 
minden evilági kérdés végső foglalatává lett. Végső sorban 
minden más kérdés összefügg vele: az emberibb élet, a társa
dalmi fejlődés, az igazságosság, a faji kérdés, a békés világrend 
stb. Még az egyház szolgálata is, mert ettől a kérdéstől és 
annak megválaszolásától függ, hogy lesznek-e emberek, akik
nek az egyház prédikálhatja az evangéliumot és szólítgathatja 
őket a „régi eon” -ból az „új eon” -ba. Igazat adunk Peter Brun- 
nernak, aki ezt írja: „Születés nélkül nincs újjászületés. Az 
emberi élet nem váltható meg, ha mint ilyen nem marad meg.” 
Mivel ilyennek látjuk a valóságot, nem tudunk egyetérteni sem 
azokkal a teológusokkal, akik állandóan aggodalmuknak adnak 
kifejezést amiatt, hogy „sajnálatosan a béke ügye lett egyes 
keresztyén egyházakban a teológia súlyponti kérdése” , sem 
azokkal, akik attól félnek, hogy „egyesek a bűnöknek valami
féle ranglistáját állítják fel azáltal, hogy a háborúskodást a 
—  közelebbről, egy atomháború —  bűne ugyanis kimeríti és 
legnagyobb bűnnek minősítik” . A mi korunkban egy háború 
magába foglalja szinte mindazt, amit Isten tilt, leginkább pedig 
azt az „ősbűnt” , hogy az ember olyan akar lenni „mint Isten” 
és .Isten helyére ülve akar „ítéletet tartani” , miközben magát 
azzal áltatja, hogy ő ezzel „Isten akarata engedelmes eszköze” - 
ként cselekszik.

A béke és háború kérdésében a keresztyén etikának abból 
kell kiindulnia, hogy a háború a „mélységből feljövő fenevad”  
műve (Jel 11,7), a béke viszont Isten akarata és minden aján
dékának foglalata.

A Szentírás a háborút a bűn következményének, Isten íté
letének tartja, amely mindig újabb bűnöket szül, szenvedést 
zúdít az emberre és halált hoz. Mivel Isten adja az életet (1 Móz 
2,7) és ő védi az életet (2 Móz 20,13), azért aki elveszi a másik 
ember életét, az Isten parancsát szegi meg és így ellene támad. 
Ezzel a megállapítással szemben csak azok hivatkoznak Jahve 
„szent háborúi” -ra, akik elfeledkeznek a bibliai kinyilatkoztatás 
történetiségéről, illetőleg ezeket a háborúkat „történetietlenül” 
és az Ószövetséget önmagában nézik, nem pedig az újszövetségi 
bizonyságtétel felől. Az Újszövetség tanúbizonyságtétele szerint 
Jézus küzd a bűn és annak minden következménye ellen, soha
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semmiféle fegyvert nem vesz igénybe, sőt egyértelműen jelenti 
ki: „Akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük” (Mt 
26,52). Az evangéliumokban és a Jelenések könyvében a háború 
a bűn végső támadása. Ezeken a tényeken nem változtat Róm 
13 sem, ahol arról olvasunk, hogy a „felettes hatalmak” Isten 
akaratából „viselik a fegyvert” , mert ebből csak erőszakkal 
lehet következtetéseket levonni az „új eon” -ba tartozó embe
rek „hadviselési jogá” -ra. Erről a kérdésről ugyanis egyálta
lában nem beszél az ÚT.

A  béke fogalma gyakran szerepel az Ótestamentumban 
(sálóm). Az ószövetségi sálóm sokkal gazdagabb tartalmú foga
lom, mint azt számos ,,spiritualizálás” -ra hajló teológus kifejti. 
Magába foglalja ugyanis nemcsak a „lelki béké” -t, hanem a jó 
létet, testi egészséget, megelégedettséget, a nép és társadalom 
boldogulását, a népek közötti békés viszonyt is. A  prófétáknál 
magába foglalja az „örök béké” -t, Isten végső megváltásának 
az ajándékát. Majd a messiási korszak teljes békéjét, amikor 
„nép népre kardot nem emel és hadakozást többé nem tanul” 
(Ézs 2,4).

Az Újszövetségben még jobban kiszélesedik a béke jelen
tése (eiréné). Érdemes felfigyelni arra, hogy az „eiró” ige azt 
is jelenti, hogy „mondani” , „kötni” . Olyasvalaminek az össze
kapcsolását jelenti, ami elvált valamitől. Harc és küzdelem 
utáni kiengesztelődés. Amikor többé nem egymás ellen, hanem 
egymással és egymásért tárgyalnak és ennek nyomán öröm és 
nyugalom áll be. Ismét „szóba állnak” egymással. Ismét egy
másra tekintenek és örvendeznek a viszontlátásnak és az „ú j
bóli együttműködésnek” . Békesség ott van, ahol az emberek 
vidámak és szabadok az egymás mellé rendeltség állapotában. 
A békesség ott van, ahol nincs háborúskodás, hanem jóérzés 
és jólét a héber sálómnak megfelelően. Mindez megint csak 
figyelmeztet arra, hogy újtestámentumi értelemben sem lehet 
a békét „elspiritualizálni” .

Az Újtestámentum szerint Isten a „béke Istene” (Róm 
15,33), aki a béke teljességét adja az embernek. Mindenekelőtt 
békét ad Jézus Krisztus által saját maga és a bűnbeesett, el
szakadt embervilág között, ezzel együtt a bűnbocsánat békes
ségét a lelkiismeretben, de ezen túl békét ember és ember, nép 
és nép között. A  béke az Újszövetség szerint tehát a rend hely
reállítása az egész belső és külső világban, minden irányban 
és minden vonatkozásban.

Nem lehet előttünk kétséges, hogy Isten végső akarata a 
„teljes béke” , vagyis az üdvösség, amely Jézus Krisztus által
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és Jézus Krisztusban valósul meg. Ez a béke tehát a megváltás 
gyümölcse.

De az sem lehet kétséges, hogy a földi béke vagy „politikai 
béke” is Isten akarata és ezt az utóbbit nem lehet kiszakítani 
az eiréné jelentéséből. A földi béke az Isten gondviselő szere- 
tetének ajándéka.

A „Krisztus békéje”  az evangélium meghallása és a bűn
bocsánat hittel való elfogadása révén lesz a miénk, teljessége 
szerint az örökéletben, de részben már itt a földi életben azoké, 
akik az „új eon” -ban élnek. A  földi békét a gondviselő Isten 
emberek, államférfiak és állampolgárok által munkálja ebben 
a világban. Keresztyének és nem-keresztyének, hívők és nem- 
hivők eszközök lehetnek Isten kezében annak munkálásában.

A kétféle béke között szoros kapcsolópontok vannak. A leg
főbb kapcsolópont maga Isten, aki mindkét békének adója más
más úton és eszközök által. De ott is van kapcsolópont, hogy 
akik az „új eon” részeseiként elnyerték hit által Krisztus bé
kéjét, azok Istentől kapott küldetésük alapján odafordulnak a 
„régi eon” hoz és abban törekszenek a „békességére, munkálják 
azt, éspedig nemcsak Krisztus békéjének lesznek bizonyság
tevői, hanem fáradoznak a földi békéért is.

Néhány kísértésre kell figyelnünk az elmondottakkal kap
csolatban. Ezek a kísértések több esetben nemcsak „kísértések” 
maradtak, hanem el is buktattak keresztyén teológusokat és 
híveket.

Az egyik ilyen kísértés a földi békének lebecsülése Krisz
tus békéjével vagy más megjelöléssel: az „eszhatológikus béké” - 
vel szemben. A földi békének ez a lebecsülése egyes teológu
soknál odáig ment el, hogy szinte „ eretnek” -nek minősítették 
azokat az egyházakat és keresztyéneket —  elsősorban a „kele
ten” élő egyházakat — , amelyek nemcsak tagjaiban, hanem 
összességükben is szent feladatuknak tekintik a földi béke 
munkálását is. Arról beszél több teológus, hogy a keresztyén 
egyház és annak tagjai csak „indirekt” vehetnek részt a földi 
béke munkálásában, tehát úgy, hogy hirdetik és élik a „Krisz
tus békesség” -ét, de nem „avatkoznak más dolgába” , közelebb
ről az államférfiak és politikusok dolgába, a földi béke „direkt” 
munkálásával. A földi békének ez a lebecsülése nyilvánvalóan 
a Teremtő Isten lebecsülése is és ezzel együtt az I. hitágazat 
félretétele is. Mennyivel jobban látta ezt a kérdést Luther sok 
mai teológusnál, amikor azt mondotta: „A  földi béke a leg
nagyobb jó ezen a világon, mert minden más földi javunk bele 
van foglalva.”  De jól értékelte Yoshio Inoue japán professzor is
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a földi békét, amikor azt mondotta: „A  béke mindenki kenyere. 
Természetesen még nem az az örök kenyér, amely majd az 
üdvösségben lesz a miénk. Nem több mint a mindennapi ke
nyér, mely életünket napról napra fenntartja. A testet öltött 
Isten azonban nem vet meg bennünket érte, hogy ezért a ke
nyérért dolgozunk és utána áhítozunk.”

A  másik kísértés kifejezetten az eszhatológia felől szokott 
buktató lenni, mondván, hogy „ennek a világnak az ábrázata 
úgyis elmúlik és az új ég és új föld oldaláról nézve nincs értéke 
a földi békének” . Így lesz az eszhatológia bénító erővé és dol- 
kozó kezeket lefogó hatalommá, mint egykor a tesszalónikai 
gyülekezetben volt (2 Tessz 3,11— 14). De az új ég és új föld 
felé vándorló embernek is szüksége van a földi kenyérre, bár 
megízlelte az „élet kenyerét” és szüksége van a „földi békére” 
is, noha az örök béke reménységében él. Igaza van W. Schweit- 
zernek, amikor azt hangsúlyozza, hogy a „keresztyén nagy re
ménységet az emberi kis reménységekkel kapcsolatban kellene 
látnunk” . „Egy olyan teológiába kellene a szituáció-etikát be
állítani, amelyik bátorít a prédikációra, annak az Istennek a 
hirdetésére, aki Jézus Krisztusban velünk vándorol az élet 
magaslatain és mélységein, aki kísér bennünket és éppen ezért 
bátorít is, hogy ne féljünk a kis reménységeket is komolyan 
venni.’ ’ A  „kis reménységek”  alatt Schweitzer nyilván a földi 
reménységeket, a földi békét, a földi élet szebbé tételét érti. 
Mindez azt jelenti, hogy a bűn rontó hatalma ellenére is van 
értelme és célja a földi békéért való fáradozásnak. Az eszhato- 
lógiából — ha azt jól értjük — nem bénító, hanem éppen hajtő 
erők sugároznak ki.

A „rajongás” kísértése kétféle formában is jelentkezhetik 
a békemunka területén. A  „rajongás” egyik formája az, ha 
„földi békéért” való minden emberi fáradozást azzal akarják 
leállítani keresztyén emberek, hogy „addig úgysem lesz béke, 
amíg Krisztus békéje nem uralkodik a világon” . Ez azt jelen
tené, hogy addig úgysem lesz béke a földön, amíg az „új eon” 
át nem hatja és magában fel nem veszi a „régi eon” -t. Erre 
azonban az egyháznak nincs ígérete Krisztustól. Sőt inkább 
arra van ígérete, hogy az „új ég és új föld” onnét „felülről” 
tör be a földre. A másik rajongás az, amely a bibliai „béke”  
fogalmát egyszerűen azonosítja a földi békével és annak kiépí
tését Krisztus békéje megvalósításának tekinti. Ez utóbbival 
gyakran vádolták a „nyugati” teológusok a „keleten” élő ke
resztyéneket, de nem jogosan, mert efféle rajongástól igyek
szünk mentesek maradni. Nem valljuk azt, hogy a földi békéért 
való fáradozás végül is meghozza itt a földön Krisztus uralmát
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és „örök béké” -jét, tehát a „földi paradicsomot” . Természete
sen azt sem hisszük, hogy a földi békéért való munka, arra 
való fáradhatatlan törekvés „hiábavaló” volna a bűn nagysága 
miatt. A bűn hatalma a kereszten és a húsvéti sírban már meg
tört. A fejsze ilyen értelemben is a „fák gyökerére vettetett” . 
Az a feladatunk, hogy ami „dűlőben van” (mint az átvágott 
gyökerű fa), azon még „lökjünk” is. Ez vonatkozik a háború 
bűnére is.

Végül még egy kísértést szemügyre kell vennünk, amely 
évszázadok folyamán nem is egyszer ejtette meg az egyházat 
és az egyes keresztyéneket. Ez a „szent háború”  vagy más szó
val „ keresztes háború”  kísértése. A kérdés lényegében az, hogy 
az „új eon” képviselői foghatnak-e fegyvert hitük megvédé
sére, a „más hiten levők” vagy éppen „ateisták” elpusztítására, 
illetőleg a Krisztus-hit terjesztésére. Mindenesetre az egyházak 
a történelem során több esetben folytattak ilyen akciókat és 
hol azzal igazolták magukat, hogy „Jahve is parancsolt népé
nek ilyen háborúkat” , hol arra hivatkoztak, hogy „Krisztus 
uralmá” -nak megvalósításáért harcolnak. (A középkori pápaság 
hadjáratai a mohamedánok ellen, sőt az albigensek és valden- 
sek mint „eretnekek” ellen; vallásháborúk katolikusok és pro
testánsok között stb.)

A mi korunkban ez a kísértés megújult és nem pusztán 
„helyi jellegű” -vé lett, hanem tudva vagy tudat alatt „front” -  
ba akarja tömöríteni a nyugaton élő keresztyének jelentős ré
szét. „ Nyugat”  és „K elet”  ellentétében a „keresztyén hit vé
delme”  a „marxista ateizmussal”  szemben egyik motiváló, sőt 
gyakran inspiráló tényező. Sajnálatos módon ez a tényező az 
egyéb okokból fennálló feszültségeket fokozza és „vallásosítja” . 
A „keresztyén Nyugat védelme” olyan jelszó lett, amely súrolja 
a „keresztes háború” ideológiáját. Ezzel összefüggésben a „hi
degháború” lényegében ennek a „keresztes háború” -nak egyik 
formája. Egyes nyugati teológusok ebben a vonatkozásban odáig 
mentek, hogy az atomfegyverek fenntartását a „keleten élő 
testvérek védelme”  érdekében is szükségesnek tartják. A  poli
tikai frontok megmerevedését segíti elő egyházi oldalról egy 
olyan megállapítás is, amelyet W. Künnethtől olvashatunk a 
„Was bedeutet Rechtfertigung im Atomzeitalter” című dolgo
zatában, ahol többek között ezt írja: „Az tehát a keresztyén 
kötelesség, hogy Isten akaratának való engedelmességben min
dent megtegyünk a béke fenntartásának a lehetővé tételére és 
ne aknázzuk alá pszeudó-keresztyén elhatárolással Nyugat po
litikai-katonai véderejét, lelkileg-erkölcsileg és gyakorlatilag” 
(14, old,) Nagyon veszedelmes dolog az, hogy ez a megálla-
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pítás Nyugat véderejét „Isten akaratával”  azonosítja. Ez indi- 
rekt szolgálja a „keresztes háború” ideológiáját.

Alig lehet ehhez a kérdéshez Isten színe előtti bűnbánat 
nélkül közeledni, egyfelől a keresztyénség e területen tanúsí
tott múltbeli magatartása, másfelől a keresztyénség bizonyos 
részének jelenlegi gondolkodása és tevékenysége miatt. Az a 
keresztyénség, amely korunkban az „ökumenizmus jegyében” 
él, segít megosztani az amúgy is megosztott világot és „teoló
giai fegyvereket” is belevet az ellentétek élezésére és a feszült
ségek fokozására, kétség nélkül nem jár a „béke Istené” -nek 
útján. De nemcsak arról van szó, hogy a keresztyénség egy 
bizonyos része nem segíti gyengíteni a „Nyugat” és „Kelet” 
között fennálló feszültségeket, hanem arról is,' hogy ezt a fe
szültséget a maga „javára” akarja kihasználni.

Luther egyértelmű határozottsággal utasította el a „szent 
háború” minden fajtáját. Világosan tanította, hogy az evangé
lium igazságának megvédésére nincs szükség fegyverekre, de 
annak terjesztése sem történhet fegyverekkel. A „kétféle kor- 
mányzás” -ról szóló tanításában megengedhetetlennek tartja a 
„lelki” és „világi” kormányzás összekeverését. A „világi” ha
talom „kardja” nem használható fel az evangélium és vele 
együtt az egyház megvédésére. Az egyházat semmilyen körül
mények között sem védheti meg a „kard” , hanem azt maga 
Isten védi az evangélium és szentségek lelki hatalmával. Aki 
pedig az „atomegyensúly” tartásával, a „szeretet” -re hivat
kozva akarja „megvédeni” a „keleten élő kérész tyénséget” , an
nak tudnia kell, hogy azok esetleges felhasználása esetében — 
amely ellen végső sorban mindaddig nincs bebiztosítva a világ, 
amíg azok vannak —  éppen azt pusztítja el, amit meg akart 
védeni.

Az egyház ereje éppen a maga védhetetlenségében van, 
illetőleg abban az evangéliumban, amely „Istennek dünamisa” . 
Minden más „hatalom” igénybevétele nem a hitnek, hanem a 
hitetlenségnek a tevékenysége, azé a hitetlenségé, amely nem 
bízik az evangéliumban. De éppen ez a hitetlenség az egyház 
elpusztítója.

Minden „keresztes háború” mögött valamiféle „istenféltés”  
van. Az „istenféltés” pedig a bálványkultusz egyik fajtája. 
Csak a bálványok szorulnak védelemre, mert nem tudnak „pe
relni”  magukért, de az élő Isten helytáll önmagáért. Lényegé
ben tehát az „istenféltés” és ebből adódó akció a „hívők” isten- 
telensége.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy akik az „istenféltés” igé-
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zetében az Istenért harcolnak, azok az ember e l l e n  harcolnak. 
Az Istent pedig nem lehet megvédeni az ember elpusztításával.

Az ,,istenféltés” -ből eredő „keresztes háború” az egyház 
missziói munkájának is hatástalanító ja. „Amíg Péter utódai a 
Málkusok fülét vagdalják, igen kevés a kilátás arra, hogy azok 
szeressék azt a Mestert, aki csak ilyen tanítványokat tud fa
ragni” — írja Fónyad D. magyar református lelkipásztor.

A fenti okok alapján egyértelműen ellene mondunk a „ke
resztes háború” minden fajtájának.

2. Az atomháború és a keresztyén etika

A  háború és béke problémáját külön is vizsgálat tárgyává 
kell tennünk az ún. „atomkorszakban” .

A nukleáris fegyverek megjelenése nemcsak mennyiségi, 
hanem minőségi változást is okozott a háború természetében. 
Nemcsak arról van szó, hogy a nukleáris fegyverek sok száz
millió ember halálát okozzák, hanem arról is, hogy azok hasz
nálata az emberiség elpusztításához is vezethet. Az atomháború 
nemcsak az atomfegyverek használata idején pusztít, hanem 
már a kísérletek idején, még abban az esetben is, ha azokat 
„föld alatt” végzik, mint ahogyan azt az 1966 áprilisában a 
nevadai sivatagban végzett robbantások után a 300 méter mély
ről felszálló „atomfelhő” igazolja. De pusztít az atomháború 
befejezése után is, mint azt Hirosimában és Nagaszakiban szü
letett torz és degenerált gyermekek és fehérvérűségben szen
vedő felnőttek ezrei mutatják. Nyilván nem alaptalan Albert 
Schweitzer véleménye, mely szerint a radioaktív sugárzás ha
tása az öröklési állagra 200 évig tart. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az atomháború az ember ember-voltát csonkítja vagy semmi
síti meg. Jól látja ezt Schweitzer Albert: „Az atomháborúban 
nincs sem győzelem, sem vereség. Az atombombák és a rakéták 
mindkét félre csak pusztulást hozhatnak. Egyszerűen állandósul 
a megsemmisülés. Semmiféle fegyverszünet, semmiféle béke
kötés nem vetheti végét..  .”

Az atomháború és általában az atomfegyverek használata 
meggyőződésünk szerint a teológia oldaláról nézve az egyér
telmű „nem ”  kimondását követeli az egyháztól és a keresztyén  
emberektől. Az atomháború bűn a világteremtő, gondviselő és 
megváltó Isten ellen. Egyetértünk a Német Demokratikus Köz
társaság egyleteméi teológiai dékánjainak nyilatkozatával: „A 
tömegpusztító fegyverek visszaélést jelentenek Isten ajándé-
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kaival: az emberi értelemmel és a természet erőivel. A tömeg- 
pusztító fegyverek árulást jelentenek az ember ellen, akit Isten 
saját képére alkotott, akiért Krisztus meghalt és íeltámadott. 
A tömegpusztító fegyverek léte a teremtő, a kiengesztelő és 
megváltó Isten jóságának káromlása.”

Megdöbbentő számunkra az, amit Kari Jaspers „Az atom
bomba és az ember jövője” c. munkájában éppen teológiai vo
natkozásban ír: „Senki sem tudja, mit akar Isten. . .  — A mi 
esetünkben akár azt állítják, hogy ő nem akarja az atombomba 
használatát, akár fordítva, hogy ő az emberiség pusztulását 
akarja — úgy mi beleavatkozunk Isten gondolatvilágába. Ez 
viszont szemben áll az Isten akaratáról szóló minden ismeret
te l . . .  Vajon az-é az Isten akarata, hogy az emberiség tovább 
éljen és ne mint egész pusztuljon el? — erre a kérdésre a bib
lia nem ad egyértelmű választ.” Előttünk nem vitás, hogy ezek 
a gondolatok a keresztyén hittel teljesen ellentétesek. Mi is 
valljuk, hogy a keresztyén emberek és az egyház valóban soha
sem „birtokolhatja” Isten akaratát, mert ez Isten szuverenitá
sával nem fér össze. De a Szentírás nem egyszerűen a „szuve
rén” Istenről beszél, hanem sokkal inkább a kegyelmes és sze
rető Istenről, ahogyan azt a Jézus Krisztus keresztje hirdeti 
nekünk. Ez az Isten nem akarja, hogy elvesszen az embervilág. 
Azt pedig, hogy mi egymást a tömegpusztító fegyverekkel ki
irtsuk, éppen nem akarja az evangélium Istene. Az az Isten 
áll a történelem felett, aki Jézus Krisztusban Atyánk lett. Ami 
pedig azt illeti, hogy „mi az Isten akarata” , azt a parancsot 
kapták „az új eon” gyermekei, hogy vizsgálják meg „mi az 
Istennek jó, kedves és tökéletes akarata” . És amikor a keresz
tyének ezt a „jó, kedves és tökéletes akaratot” meg akarják 
tudni Istentől, nem „szokta” az Isten őket bizonytalanságban 
hagyni.

Etikailag sem lehet többé indokolni az atomháborút. A ha
gyományos háborúk korában el lehetett képzelni, hogy „etikai
lag* igazolt céllal” és „etikailag elfogadható módon” bizonyos 
„szükségállapotban” egy nép háborút indított, amikor meg 
akarta védeni egy állam népének önálló életét és ezzel együtt az 
ott élő emberek egész fizikai, lelki és szellemi egzisztenciáját. 
Vagyis elvileg feltétlenül fel lehetett vetni a „bellum justum” 
kérdését. De az atomfegyver megjelenésével a helyzet teljesen 
megváltozott. Nem abban a vonatkozásban változott meg, mint
ha ma már nem fordulna elő olyan „szükségállapot” , amikor 
egy állam egy másik agresszív állam lépése következtében 
egyenesen a létében érzi magát fenyegetettnek és megtáma
dottnak és ennek nyomán ne hivatkozhatna arra, hogy „kény-
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télén háborút” viselni. Ellenben abban változott meg a múlt
hoz képest tökéletesen a helyzet, hogy az atomkorszakban már 
nem lehet a háborút olyan eszköznek tekinteni, amellyel a 
megsértett jogokat helyre lehet állítani. Az atomháború ugyanis 
éppen azt semmisítheti meg, amit meg akarnak védeni. Vagyis 
az atomháború idején a hadviselés elveszti értelmét. Nem elég 
ugyanis az atomkorban a háború okát (ami több esetben iga- 
zolhatónak látszik) és értelmét nézni, hanem annak lefolyását 
is. Viszont ha egy atomháború lefolyását nézzük, akkor nincs 
többé „bellum justum” , hanem csak „bellum injustum” . A mi 
korunkban „etikailag igazolható módon”  csakis a tárgyalások 
útján lehet helyreállítani a „megsértett jogrendet” .

Eddig ismertetett álláspontunkkal függ össze, hogy ellene 
vagyunk az atomfegyverek gyártásának, felhalmozásának, el
terjesztésének, a nukleáris fegyverkísérleteknek (a föld alatt is) 
és a taktikai atomfegyverek alkalmazásának. A mi időnkben 
éppen az atomfegyverek elterjedését látjuk egyik legnagyobb 
veszedelemnek, mert az atomfegyver-birtoklók számának növe
kedésével csökken az ellenőrzés lehetősége és növekszik egy 
világkatasztrófa kirobbanásának valószínűsége.

Jól látja a problémát Weizsácker, amikor ezt mondja: 
„Midőn azt kérdem, vajon olvashatom-e az Űjtestamentumot 
és utána ledobhatok-e egy atombombát, tudom, hogy a válasz 
ez: nem. Ha tehát nem használhatom, akkor nem is állíthatom 
elő, hogy más ember dobja le. Ha tehát nem gyárthatom, mert 
esetleg ledobják, gyárthatom-e azért, hogy vele fenyegetőzze
nek? Biztos vagyok benne, hogy ennél tovább nem  mennek?” 
Ez Weizsácker személyes döntése volt. De lehet-e más az egy
ház döntése?

Végül figyelnünk kell még az ún. „atomegyensúly”  prob
lémájára, annál is inkább, mert több nyugati teológus azt az 
„egyházvédelem” szempontjából is szükségesnek látja. Egyes 
teológusok szerint a „pax atomica” tud bizonyos egyensúlyt 
teremteni. Mivel mindegyik fél ismeri a nukleáris fegyverek 
romboló erejét, előáll a kölcsönös tartózkodás. Így mondja ezt 
Thielicke: „így  jön létre a kölcsönös tartózkodás egyensúlya, 
vagyis egy olyan kölcsönös f  élelmi tényező, amely abban a 
pillanatban megszűnne, ha a két fél közül csak az egyik ren
delkezne atomfegyverekkel.” E felfogás szerint az atomfegy
verek puszta léte már nagy valószínűséggel akadályozza alkal
mazásukat. Egy ilyen okoskodást összeegyeztethetetlennek tar
tunk a keresztyén hittel, elsősorban azért, mert a „kölcsönös 
félelem” állapotának fenntartását a keresztyén etika alapján
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képtelennek tartjuk. De azért is abszurdum ez az álláspont, 
mert nem számol „az egyensúlyozás” közben a bűn hatalmával, 
amely a „kölcsönös tartózkodás” logikáját felboríthatja. Végül 
világosan kell látnunk, hogy akik az „elrettentés” egyensúlyá
val számolnak, azok lényegében az „elrettentés túlsúlyára”  
építenek, vagyis arra, hogy a saját oldalukon álló atomtúlsúly 
elrettenti a másikat. Ez a logika azonban menthetetlenül a fegy
verkezési verseny fokozását segíti elő.

Az elmondottak után néhány konzekvenciát az egyház és 
a keresztyén emberek szolgálatára nézve le kell vonnunk:

a) A  keresztyén egyház és annak teológusai nem adhatnak 
„teológiai érveket”  az atomfegyverek gyártásához, az „atom
egyensúly”  fenntartásához és egy esetleges atomháborúhoz. 
Együtt valljuk H. Vogellel: „Jaj azoknak a teológusoknak, akik 
megkísérlik, hogy jó lelkiismeretet adjanak az államférfiaknak 
a tömegpusztító fegyverek előállításához, kipróbálásához vagy 
felhasználásához, mert azt igazolják, amit nem lehet igazolni.”

b) A mi korunkban az egyház és annak tagjai azzal tesznek 
nagy szolgálatot a világnak — de egyben önmaguknak is — , 
ha a jelenlegi körülmények között egyértelműen és nyíltan 
nemet mondanak a tömegpusztító fegyverek előállítására, ki
próbálására, elterjesztésére, felhasználására, a hagyományos és 
nukleáris háborúra egyaránt.

c) Meg kell szüntetni a keresztyénségen belül azt a nyomo
rúságos állapotot, hogy egyes teológusok egyszerűen „keresz
tyén utópistáknak” , „rajongókénak, „politikai álmodozókénak 
nevezzék azokat, akik mernek fáradozni a béke megteremté
séért.

d) Az egyháznak az államférfiakhoz is kell fordulnia és 
kérni kell őket, hogy amikor a békéről tárgyalnak, az egéáz 
emberiség iránti felelősség hassa át őket. Az egyháznak azonban 
tudnia kell, hogy az államférfiakhoz való ilyen „odafordulás” 
csak akkor hiteles, ha előbb ő maga (ti. az egyház) egyértel
műen hitet tesz a béke mellett és csak azután igényli ezt a 
„hitvallásét az államférfiaktól.

e) Az egyháznak és a keresztyén embereknek nem egy
szerűen általánosságban kell a béke mellett dönteniük, hanem 
mindig konkrét esetekben is. Ha ez nem történik meg, nevet
ségessé válik a sokat hangoztatott kijelentés, hogy „a keresz
tyén egyház a béke egyháza” .

f) Mivel az egyháznak legdrágább kincse Isten igéje, annak 
hirdetésével kell munkálnia az emberek szívében a bűnbocsánat
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békességét, de ugyanakkor felelősséget kell ébreszteni a földi 
békéért való fáradozásért.

g) A  békéért való imádság az egyház elsőrendű feladatai 
közé tartozik.

h) A béke megvalósításának van világi útja is. Az egyház 
nem cselekszik helyesen, ha a „keresztyén utat”  kizárólagosítja 
és céltalannak minősíti a „világi utat” . Sőt akkor cselekszik 
helyesen, ha a „keresztyén utat”  járva együttműködik a béke 
megvalósításáért azokkal, akik a világi megvalósítás módján 
törekszenek a békére. A béke csak az egész emberiség közös 
munkájának az eredménye lehet.

II.

A koegzisztencia és a békés világrend

Lényegében már az eddig elmondottak is a békés világrend 
kialakításának irányába esnek. Mégis több ponton ki kell azt 
egészítenünk. A kérdés az, hogy miképpen lehet kialakítani a 
világ békés rendjét. Milyen elvi felismerésekkel és milyen gya
korlati tettekkel járulhat a keresztyénség egy ilyen békés rend 
kialakításához.

Amikor a koegzisztencia és a békés világrend problémájá-- 
ról beszélünk, akkor nem egyszerűen a közvetlen háborús ve
szély megszüntetéséről van szó, hanem sokkal inkább a mai 
emberiség átformálódásáról, a népek közötti tartós és alkotó 
együttműködés érdekében. Nem vitás, hogy az emberiség nagy 
családja tagjai a világ különböző részein különböző társadalmi 
és kulturális örökséget hordoznak múltjukból adódóan is, de a 
jelenben is különböző társadalmi, gazdasági, politikai és kultu
rális rendszerekben élnek. Jelentős ideológiai különbségek áll
nak fenn közöttük. Nemcsak Nyugat és Kelet, a polgári demok
rata és szocialista világ közötti különbségekről van azonban 
szó. Vannak olyan különbségek is, amelyek a különböző fajok
ból és vallásokból származnak, de olyanok is, amelyek abból 
adódnak, hogy vannak gazdag és szegény, éhező és jóllakott, 
gazdaságilag elmaradott és gazdaságilag fejlett népek. Azt kell 
megvizsgálni, hogy ez a megosztott emberiség miképpen tud 
együtt élni.

A különböző fajú, vallású, világnézetű és különböző társa
dalmi és politikai rendszerekben élő népek élhetnek úgy is 
„együtt” , hogy kölcsönösen a másik ellen élnek, ezzel össze-
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függésben szoktak beszélni kontraegzisztenciáról. Erre a hely
zetre a nyers erőszak a jellemző, amikor az egyik nép, vagy 
világrészek, vagy fajok, vagy politikai és gazdasági rendszerek 
jegyveres erőszakkal akarják megsemmisíteni a másikat. 
A kontraegzisztencia az atomfegyverek alkalmazásával vagy 
azzal való fenyegetéssel tudja legmagasabbra emelni az erő
szakot. De ebbe az állapotba tartoznak bele az agresszív „kis 
háborúk” , a „korlátozott” imperialista háborúk, hatalmi ter
jeszkedések, a gyarmati kizsákmányolás, a faji gyűlölet, a „ke
resztes háborúk” szítása, a háborús pszichózis fűtése és a „hi
degháború” minden fajtája. Vannak gazdasági és kereskedelmi 
formái és módjai ennek a „kontraegzisztenciá” -nak. Ezt az 
állapotot a feszültségek, ellentétek, félreértések, gyanúsítások 
és különféle félelmek jellemzik. Ez az az ősállapot, amelyet 
így jelöl meg a Szentírás: „Támada Kain Ábelre az ő atyafiára 
és megölé őt”  (I Móz 4,8). Az egymás ellen való létből szár
mazik a félelem, amely végül is odavezet, hogy csak egy ki
vezető utat talál a maga számára: megsemmisíteni a feltétele
zett gonoszt a másikban, az emberrel együtt, mert az ellenség. 
(Végső sorban ebben van a mi korunk „keresztes háború” -já- 
nak is a gyökere.)

A  lét és nemlét határán a mai emberiség, a különböző tár
sadalmi berendezésű államok nem élhetnek többé egymás el
len, mert ha ezt tennék, állandóan egy esetleges világpusztulás 
rémséges igézete alatt kellene élniük. Ma a létnek csak egyet
len lehetősége van, éspedig.az együttlét, az egymás mellett (és 
nem ellen) élés: a koegzisztencia. De még ez a kifejezés sem 
elégséges annak az állapotnak a megjelölésére, amelyre a mai 
emberiségnek el kell jutnia. Ti. békés és alkotó együttélésre 
van ma a népeknek szüksége. És ez több mint az „élni és élni 
hagyni” állapot, mert ez egy állandó tevékenységet jelent az 
egymás jobb megértése és az emberiség nagy családja jelenéért 
és jövőjéért való közös felelősségvállalás irányában. A techni
kai civilizáció által létrehozott változások közelebb hozták egy
máshoz a népeket és ennek nyomán a világ megérett a nemzet
közi együttműködésre. Sajnos viszont nem érett meg még eléggé 
a megértés erre az együttműködésre.

A koegzisztencia helyzetében segítheti a jobb megértést a 
párbeszéd és a tárgyalás. A koegzisztencia világának nyelve 
nem „az atomegyensúly” , nem az „elrettentés” , hanem a tár
gyalás. A  tárgyalás vagy párbeszéd célja pedig a meggyőzés. 
Ahol tárgyalás folyik, ott lehetséges a megértés és a megérte
tés. Ez pedig a mi korunkban történelmi szükségesség. Azokat 
a vitás nemzetközi kérdéseket, amelyek a mi világunkban fe-
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szültségeket okoznak, ellenségeskedéseket szülnek, a tárgyaló- 
asztalra kell tenni. A beszélgetések közben dűlhetnek le a vá
laszfalak, szűnhetnek meg az előítéletek, számolódhatnak fel az 
egymásról való hamis ismeretek és így segíthetik annak a lég
körnek a kibontakozását, amely feltétlenül szükséges az együtt
élés további lépéseinek megtételéhez.

A párbeszéd során kiderül az is, hogy a partner is ember, 
nem egyszerűen „ellenség” . A különböző társadalmi és politikai 
rendekben emberek vannak, akiket sok minden: faj, világnézet, 
kultúra stb. elválaszthat egymástól, de ezen túlmenőleg leta- 
gadhatatlanul és minden különbséget túlnövő módon összeköti 
őket emberségük. Ez egy olyan alapja az együttélésnek, amely
ből ki lehet indulni és arra lehet építeni. Erősítheti és mélyít
heti az együttélést annak a látása is, hogy a békés világrendet 
éppen ezért az emberért kell kiépíteni és megszilárdítani.

Ezeknek a tárgyalásoknak természetesen a mi megosztott 
világunkban nem lesz meg azonnal az eredménye. Hosszú és 
türelmes munkára van szükség az együttélés közben ahhoz, 
hogy kiépülhessen a békés világrend. A fokozatos előrehaladás 
érdekében azonban a népeknek kell vállalniuk a rész-eredmé
nyeket is. Mindegyik fél kölcsönös engedmények útján segítheti 
elő a békés világrend megvalósulását.

A békés világrend felé vezető úton az előrelépést természe
tesen nem segíti elő a fegyverek halmozása, az atomfegyver
kísérletek, az atomfegyverek elterjedése, ellenben óriási előre
lépést jelentene az általános és teljes leszerelés, az atomfegyve
rek betiltása, a háború kiküszöböléséért való erőfeszítések.

Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a békés világrend nem 
valósítható meg a szociális és társadalmi igazságosság megvaló
sítása nélkül. Amíg éhező százmilliók vannak, addig nem lehet 
elvárni az éhezőktől, hogy „békében maradjanak” és amíg száz
milliók élnek társadalmi és politikai elnyomás alatt, addig na
gyon gyenge lábon állna a „békés világrend” . A békés világ
rend felé vezető úton fel kell számolni a gyarmati rendszer 
minden formáját és el kell törölni minden faji megkülönbözte
tést. Segíteni kell a gazdaságilag fejletlen országok megerősö
dését és ki kell építeni az egész emberiség javát szolgáló világ
kereskedelmet. Mind ezek csak nemzetközi összefogással érhe
tők el.

A nemzetközi összefogáshoz pedig elengedhetetlenül szük
séges egy új nemzetközi erkölcs alapjainak lerakása, mely 
összekötné egy közös etika vállalásával az emberiség nagy csa
ládját. Meggyőződésünk szerint ennek a nemzetközi etikának 
alapjait maga Isten rakta le minden ember szívébe. Ennek az
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etikának alapján lehetne kiépíteni a nemzetközi jogrendet, 
amely kötné és kötelezné a békés világrendben az egész em
beriséget. Ez segíthetné különböző nemzetközi egyezmények 
megkötését is. De jó alapot jelenthet az Egyesült Nemzetek 
Szövetségének munkájához is.

Az „új eon” részeseinek, a keresztyén egyháznak korunk
ban igen szép feladata van: segítheti az Istentől neki adott 
ajándékokkal: a szeretettel, a türelemmel, áldozattal és serény 
munkával ennek a békés világrendnek a kialakítását. Hang
súlyos feladata a keresztyén egyháznak ma az, hogy az ige
hirdetésekben tegyen bizonyságot az „egy vérből teremtett” 
emberiség összetartozásáról és egységéről. De ugyanakkor a 
keresztyén egyház élete szerte a világon bizonyítsa meg az em
beriség összetartozását és a szeretet élésével segítse elmélyí
teni a „békés koegzásztenicia” a proegzisztencia irányában, 
amelyben már nemcsak egymás mellett, hanem egymásért 
is élnek a népek. A béke korszakának tartalmi kidolgozásánál 
Jézus Krisztus egyháza nem vonulhat vissza az előtte levő 
szép feladatoktól. Azon kell fáradoznia Jézus Krisztus egyházá
nak, hogy olyan békés világrend alakuljon ki, amelyben szel
lemi, erkölcsi és anyagi erejükkel segítik egymást a népek, 
így mondja ezt a Keresztyén Békekonferencia egyik ülésének 
határozata: „Nem elég lemondani arról a gondolatról, hogy az 
ellenfelet hatalmi erővel, katonai téren küzdjük le. Szükséges 
hozzá olyan kapcsolatok alapjainak lerakása a nemzetek között, 
melyekben a legjobb szellemi, gazdasági és technikai képessé
gek felnövekedhetnek és az egyik nemzet segíthet a másiknak. 
Csak ilyen versenyben kerülhet napfényre egyik szociális és 
politikai rendszer magasabbrendűsége egy másikkal szemben” .

D. Káldy Zoltán



Az új egyházi törvényjavaslatról
Püspökeink minden lelkészi hivatalnak megküldték az 

új egyházi törvényjavaslat szövegét, a lelkészi munkaközössé
gekben megtárgyalják lelkészeink a tervezetet. Ehhez a tár
gyaláshoz szeretne folyóiratunk segítséget nyújtani azzal, 
hogy a törvényjavaslat jellegzetességeit kiemeli, s ezzel in
doklást szeretne nyújtani a törvényjavaslatban foglaltakhoz. 
A részletkérdésekbe felesleges itt belebocsátkoznunk, hiszen 
a törvényjavaslat szövege lelkészeink kezében van. Az alap
elvi és egyházjogtörténeti anyagot a Lelkipásztor 1964 feb
ruári száma közölte, így most ezekre sem térünk ki.

Az Ünnepélyes Nyilatkozat

A tervezet szerint a zsinat munkája kezdetén ünnepélyesen nyi
latkozik azokról az alapvető kérdésekről, amelyek egyházunk útját 
meghatározzák. Az Ünnepélyes Nyilatkozatnak az a célja, hogy 
magában foglalja egyházunk új teológiai felismeréseinek summáját. 
Ezért szól a Nyilatkozat hálaadással arról, hogy Isten felszabadította 
hazánkat és új élet lehetőségét adta egyházunknak. Ezért fejti ki 
egyházunk tanításának és magatartásának teológiai alapját. Ezért 
értelmezi és magyarázza ezeket abban a szellemben, amely egyhá
zunk szolgáló jellegét fejezi ki. Ez a szolgálat az embert akarja se
gíteni mind hazánkban, a Magyar Népköztársaságban, mind a világ 
sorsdöntő kérdéseiben, mind pedig az egyetemes keresztyénség nagy 
családjában. A szolgálat lényege mindenhol az az emberszeretet, 
amelyet az Űr Jézus Krisztus hagyott tanítványaira.

Ezekben az alapgondolatokban az Ünnepélyes Nyilatkozat meg
szólaltatja egyházunk közvéleményének és közgondolkodásának 
summáját. Ezért teheti joggal kötelezővé az Ünnepélyes Nyilatkozat 
ennek a magatartásnak a követését, ezért kell valamennyi tör
vényt az Ünnepélyes Nyilatkozatban foglaltak alapján értelmezni 
és alkalmazni.

I. T Ö R V É N Y :  A  M A G Y A R O R S Z Á G I  E V A N G É L IK U S  
E G Y H Á Z R Ó L

Az Ünnepélyes Nyilatkozat részben hagyományon nyugodott, 
mert a korábbi zsinat is kibocsátott ilyet, részben azonban már az 
is újat jelentett, mert nemcsak formaian hivatkozott a Szentírásra és 
a hitvallási iratokra, hanem tartalmilag is. Azokat a szolgálatra való
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kiküldés nyomán értelmezte, s kijelölte az irányvonalakat is, útmu
tatást is adott. Ez feltétlen új vonás a korábbiakhoz képest.

Méginkább újat jelent az első törvény. Már ebben is tükröződik 
az új egyházi törvényjavaslat jellegzetessége. Az első törvény ki
fejti mindazokat a teológiai elveket, amelyekből kifolyólag el fognak 
majd hangzani a részletes intézkedések. Ilyen módon szerves egé
szet alkot a törvényjavaslat. Az előkészületi munkálatok során vol
tak olyan vélemények is, hogy az első törvényt alaptörvénynek kel
lene tekinteni, s az összes többit az alaptörvény felbontásának, rész
letezésének. Ha ezt ennyire nem is kell kiemelni, vagy egymástól 
elhatárolni, annyi azonban igaz, hogy az első törvényben foglalt 
teológiai alapvetés valóban megalapozást ad az egyházi törvény to
vábbi intézkedéseinek. Mindez azt mutatja, hogy távol áll már 
tőlünk az a korszak, amikor eluralkodott az elvilágiasodott jogá- 
szias szemléletmód a magyar evangélikus egyházkormányzat törvé
nyeiben. Ha már az 1952—53-as zsinatunk munkájában is pozití
vumként emeltük ki a teológiai szemléletmódot, akkor ebben a 
vonatkozásban továbbléptünk, mert egész egyházszervezeti rend
szerünk elé, külön törvényben állítottunk egy teológiai fejezetet, 
amelyből szerves egészként fognak elágazni a további részletező in
tézkedések.

Az első törvény egyik fontos alapgondolata, hogy különbséget 
tesz a gyülekezeti tagság és a közgyűlési tagság között. A gyülekezet 
tagja minden evangélikus, aki a Magyarországi Evangélikus Egy
ház által felajánlott szolgálatot, Isten igéjének hirdetését, a szent
ségek kiszolgáltatását, a keresztyén testvéri szeretet gyakorlását 
kész elfogadni és magáévá tenni. Ezért a Magyarországi Evangélikus 
Egyház „a Magyarországon élő evangélikus hívek közössége” . Ez a 
széles ölelésű, átfogó meghatározás minden megkeresztelt evangé
likus előtt kitárja egyházunk kapuját.

Ennél szűkebb körű fogalom a közgyűlési tagság fogalma. Köz
gyűlési jogokkal az az egyháztag rendelkezik, aki szellemi és anyagi 
erejével részt vesz az egyház életében és szolgálatában. Ennek az 
evangélikusnak van közgyűlési joga, ezeket a híveket kell minden 
évben, minden gyülekezetben a lelkészválasztói jogok gyakorlására 
jogosultak jegyzékébe felvenni, a II. törvény rendelkezései sze
rint.

Az első törvény kifejti, hogy egyházunk minden munkáját, egész 
szervezetét, teljes anyagi erejét az ige hirdetésére, a szentségek ki
szolgáltatására és a szeretet Krisztus tanítása és példája szerinti 
gyakorlására szánja. A szolgálat alapja, forrása és mértéke Isten 
igéje, a teljes Szentírás, amelyet egyházunk az egyetemes és az 
evangélikus hitvallási iratok nyomán hirdet. Az egész egyházra ér
vényes a szolgálatra való kiküldés. Ezt a szolgálatot önkormányzati 
egyházi testületek és az egyház által a szolgálatra elhívott szemé
lyek gyakorolják. Ilyen módon az egyház ügyeinek intézése közvet
lenül vagy közvetve a közgyűlési jogokkal rendelkező egyháztagok 
összességének akaratára épül, mert azok választás útján átruház-
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ták az egész egyháznak szóló megbízást önkormányzati testületekre 
és elhívott személyekre.

Egyházunk szolgálatát a Magyar Népköztársaság törvényei és 
az államai kötött egyezményekben biztosított önkormányzati joga 
szerint végzi. Az a tény, hogy egyházunk megtalálta a maga helyét 
a szocializmust építő társadalomban, természetessé teszi, hogy az 
állammal való jó viszonya nyomán a főbb egyházi tisztségek betöl
tésénél az állam előzetes hozzájárulását kéri, amint ez a világ min
den evangélikus egyházánál természetes szokott lenni.

Ezeknek az alapvető elveknek a megállapítása után az első tör
vény a később következő részletes szabályozást tartalmazó törvé
nyek rövid teológiai alapvetését nyújtja. így válik nyilvánvalóvá, 
mennyire szervesen függnek össze a részletekbe menő intézkedések 
a teológiai alapvetéssel.

Az első törvény 13 §-ától kezdve egyházunk ökumenikus kap
csolatairól és egyházunknak a világért érzett felelőssége kijelen
téseiről olvasunk a törvényben. Itt is az a tartalmi útbaigazítás a 
döntő, amely irányítást ad e kapcsolatok mikéntjére nézve. Egy
házunk „támogatja mindazokat az egyházi nemzetközi törekvéseket, 
amelyek felelősséget éreznek az emberiség jövőjéért, békéjéért, a 
népek felemelkedéséért és függetlenségéért. De szembehelyezkedik 
minden olyan törekvéssel, amely az emberiséget megosztja vagy ha
zánk fejlődését akadályozza.” (I. t. 13. §.) Egyházunk külügyi és 
ökumenikus kapcsolatait az országos egyház elnöksége irányítja.

Az első törvény egyházunk teológiai felismerésének a konkreti
zálása jegyében kimondja, hogy az evangéliumból folyó feladatunk 
az emberiség békéjének ügye mellé állás, a faji megkülönböztetés 
elleni küzdelem, az elmaradott népek felemelkedésének támogatása s 
az egész emberiség javát szolgáló világrend kialakítása. Valamennyi 
lelkészünknek, felügyelőnknek, presbiterünknek 'feladata, hogy a 
gyülekezeteket az ige hirdetésével és életük példájával neveljék „em
bertársaik, népük és hazájuk szeretetére, állampolgári hűségre és éb
resszék bennük a felelősség érzését az emberiség békés fejlődéséért.” 
(I. t. 14. §. 2. és 3. pont.)

Ezeket az elveket érvényesítik a részletesen intézkedő törvé
nyek, s ezért gyakran utalnak ezekre az alapkijelentésekre.

I I.  T Ö R V É N Y :  A Z  E G Y H Á Z  S Z O L G Á L A T Á N A K  R E N D J É R Ő L

A bevezető rendelkezések megállapítják, hogy egyházunk ál
landó önkormányzati testületéi a következők: a gyülekezet, az egy
házmegye, az egyházkerület, az országos egyház, a zsinat. A tör
vényjavaslat egységesen a „gyülekezet” szót használja. Az „egye
temes egyház” , „egyházegyetem” kifejezéseket a törvényjavaslat az
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„országos egyház” megjelöléssel cserélte fel, mivel ez sokkal érthe
tőbb, világosabb, kifejezőbb. A zsinat egyházunk törvényhozó és 
legfőbb intézkedő szerve, utóbbin a legfontosabb intézkedéseket kell 
érteni, mint például egyezmények megkötése.

A  gyülekezet

A gyülekezetek felosztásának és területi viszonyainak megál
lapításánál a régi vágányokon haladt a törvényjavaslat.

Eddig még nem volt törvényes szabályozása a társgyülekezet
nek.. Ha az életadta feladatokra fel akarunk készülni, akkor szük
séges, hogy a társgyülekezetek jogviszonyát is rendezzük. Egyház
jogi szabályozását illetően új dologról van szó, de az egyházi élet
ben folytatott gyakorlatot illetően csak arról van szó, hogy a már 
eddig kialakult és bevált intézkedéseket kodifikáljuk. A társgyüle
kezet egyházjogi szabályozásának a lényege az, hogy abban a kerü
leti és egyházmegyei elnökségek, valamint az érdekelt gyülekezetek 
testvéri együttműködésben állapítják meg a társulás részletének 
jogviszonyait.

A társgyülekezetek alakításának a célja a lelkészi szolgálat cél
szerű beosztása, az anyagi szempontok figyelembevételével. Mivel 
ebben közegyházi érdeki is megnyilvánul, ezért a gyülekezetek 
összevonásának kezdeményezője az egyházkerületi elnökség. A tár
sulás folyamatának levezetését az egyházmegyei elnökség bonyo
lítja le, mint az érdekelt gyülekezetek felett álló szerv.

A társulást az érdekelt gyülekezetek közgyűlése határozza el, s 
ugyancsak ezek a közgyűlések állapítják meg a lelkészi díjlevélhez s 
a gyülekezet anyagi fenntartásához szükséges hozzájárulás mértékét, 
valamint a társult gyülekezetek presbitériumainak nagyságát.

Mindegyik társgyülekezetnek önálló presbitériuma és önálló 
pénztára van, ennyiben tehát megőrzi önállóságát. A társgyülekeze
tek közös szerve a képviselőtestület, amely a közösen fenntartott 
lelkészi állás betöltésében, valamint a társgyülekezet felügyelőjének 
és a magasabb szervek egyházkormányzati vezetőinek választásánál 
kap szerepet.

A társgyülekezetek alakítása messzemenő rugalmasságot tesz 
lehetővé egyházunk számára, követhetjük a lakosság vándorlásának 
hullámzásait. Összevonásra kerülhetnek olyan gyülekezetek, ame
lyek létszámukban erőtlenekké váltak, s ahol külön lelkészi állás 
fenntartása aránytalan lenne az országos átlaghoz képest. Módunk 
lesz a lelkészi szolgálatot célszerűbben és tervszerűbben beosztani és 
arányosítani.

A gyülekezeti közgyűlés jogi szabályozásában a törvényjavaslat 
a korábbi törvények anyagára épített. Új vonás annak a jelölő 
bizottságnak a megalakítása, amely a gyülekezet tisztikarának és 
presbitereinek a választását készíti elő. Már itt is jelentkezik az a
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szempont, amely a továbbiakban kiszélesül, hogy tudniillik az egy
házi választások személyi kérdéseit előzetes megtárgyalással, tapin
tatos testvéri megbeszélésekkel kell előkészíteni, hogy a választások 
jó rendben folyhassanak.

A gyülekezeti képviselőtestület már a korábbi törvényekben is 
szerepelt, ennek alakítására a régi törvény szerint akkor kerülhet 
sor, ha a gyülekezet lélekszámú a négyezret meghaladja. Ennek a 
helyes intézkedésnek a meghagyásával most kiszélesül a gyülekezeti 
képviselőtestület alkalmazása azokban az esetekben, amikor társ
gyülekezetek jönnek létre. Társgyülekezeteknél a képviselőtestületet 
meg kell alakítani. Ennek részletes- módját a társgyülekezetekről 
szóló rendelkezések között találhatjuk meg.

Egyházszervezetünk fejlődésében növekvőben van a presbitériu
mok jelentősége, mivel ezek kisebb létszámú, rugalmasabb, cse
lekvő képesebb testületek, mint a közgyűlések. Ezért nagyobb hang
súly esik a presbiter szerepére is. A törvényjavaslat a presbitert a 
gyülekezet életében részt vevő vezetőnek jelöli meg, aki magatartá
sát az Ünnepélyes Nyilatkozat és az első törvényben foglaltak értel
mében folytatja. Ennyiben a presbiter szolgálatának mikéntje, 
hogyanja, iránya is megjelölést nyert.

A presbitériumok cselekvő képességét szolgálja az a rendelkezés, 
amely, szerint a szabályszerűen egybehívott presbitérium a megje
lentek számától függetlenül is határozatképes, kivéve azt az esetet, 
amikor a presbitérium a gyülekezeti lelkészi állás betöltésének módja 
tekintetében határoz.

A presbitérium szokásos feladatainak sorában szerepel a köz
gyűlési tagok névsorának összeállítása minden év január 31-ig úgy, 
hogy abba minden evangélikust felvegyenek, azokat is, akik az előző 
évben fizettek utoljára egyházfenntartói járulékot. Ezek szerint 
tehát a törvényjavaslat továbblépett az 1953-as törvénynél, amely 
ilyen esetben megelégedett az offertórium során történő adakozás
sal is. A tervezet szerint csak az gyakorolja közgyűlési tagságát, aki 
egyházfenntartói járulékkal vesz részt a gyülekezet terheinek hor
dozásában.

A lelkész

Változatlanul érvényben maradnak a lelkészre korábban meg
állapított törvények.

Új vonás a lelkészi képesítésű nőkről szóló rendelkezés. Ez a 
kérdés világszerte égető problémája az evangélikus egyházaknak. 
Nincs most itt idő annak vázolására, hogy milyen magatartást követ
nek ebben a tekintetben más országok evangélikus egyházai. A véle
mények világszerte megoszlanak.

Ebben a kérdésben még nem érett meg a helyzet arra egyhá
zunkban, hogy végleges szabályokat alkothatnánk. Valószínű, hogy
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a fejlődés iránya nálunk is az lesz, hogy majd egyházunk is ordinálni 
fogja a teológiát elvégzett nőket, s akkor egyenlők lesznek lelkészi 
mivoltuk és a kegyelmi eszközökkel való szolgálatuk tekintetében a 
többi ordinált lelkésszel. Ebben a tekintetben minden új lépésnek 
messzemenő kihatásai vannak, amelyekkel szemben egyelőre legcél
szerűbbnek látszik a fennálló átmeneti helyzet kodifikálása. A tör
vényjavaslat lényegében a most fennálló helyzetet foglalta tör
vénybe.

Ez tükröződik abban, hogy a lelkészi képesítésű nő a lelkész 
mellé rendelt lelkészi munkatárs megjelölést kapta. A püspöktől 
nyer a szolgálatra ünnepélyes kibocsátást. Általában nem osztja ki 
a szentségeket, de kivételes esetben, elsősorban szórványgyülekeze
tekben, a püspök a szentségek kiszolgáltatását is engedélyezheti. 
Ezzel a törvényjavaslat lehetővé teszi a lelkészi képesítésű nők szol
gálatának kiterjesztését is.

Szociális szempontból a lelkészi képesítésű nő is ugyanúgy nyug
díjra jogosult, mint a többi lelkész.

A törvényjavaslat anyagi tekintetben nem tekinti automatiku
san érvénybe lépőnek a lelkészi képesítésű nő szolgálatba állítását, 
ha az gyülekezeti lelkész felesége, hanem erre csak abban az eset
ben kerül sor, ha a gyülekezet segédlelkészi állást tart fenn, és ha 
szolgálatba állítását a püspök szükségesnek tartja.

A törvényt előkészítő bizottság is tisztában volt azzal, hogy ez a 
megoldás csak a jelenlegi helyzetet tükrözi. De hosszabb megfon
tolás után úgy látszott jónak, hogy egyelőre ne menjünk tovább 
annál, amit az egyházi élet és gyakorlat már igazolt.

A gyülekezeti lelkész alkalmazása

A régebbi törvényhez képest új vonás csak az egyházkormány
zati tapasztalatok során leszűrt intézkedések során jelentkezik. 
Továbbra is úgy van, hogy vagy a gyülekezet választja meg a lel
készt, vagy a püspök nevezi ki a gyülekezetbe.

Új vonás az az intézkedés, hogy a gyülekezeti lelkészi állás meg- 
üresedését nyomban jelenteni kell az esperesnek és a püspöknek. 
Gyülekezeti küldöttség keres azonnal érintkezést a püspökkel s a 
további eljárásra vonatkozó tanácsait kéri. Ennek az a célja, hogy 
teljes egység alakulhasson ki a lelkészt választó gyülekezet és a 
magasabb szempontokat érvényesítő egyházkormányzat között. Ez 
lényegében már kialakult egyházunkban magától is. A gyülekezetek 
vezetői kikérik az illetékes püspök tanácsát a lelkészi állás betöltése
kor. Az előzetes megbeszélések segítik a gyülekezetei abban, hogy 
méltóképpen tölthesse be a lelkészi állást. Ez a lépés a lelkészek 
érdekét is szolgálja, mert így nem csupán lokális szempontok vagy 
partikuláris érdekek érvényesülnek, hanem egyházunk egészének s 
a lelkészek célszerű beosztásának szempontjai is érvényesülhetnek.
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Ez különösen a szórványlelkészeket érinti kedvezően, akik könnyeb
ben kapnak lehetőséget körülményeiknek megfelelő gyülekezeti állás 
elnyerésére. így tehát már a lelkészi állás megüresedésekor megkez
dődhet a gyülekezet célszerű állásfoglalásának kialakítása.

A lelkész alkalmazásának módja a részleteket illetően általában 
a már eddig kialakult helyzetet követi.

A lelkészi állás választással történő betöltésének lehetősége 
szélesül. A lelkészválasztást elhatározó presbiteri ülésen a határozat- 
képességhez a presbitérium összes tagjának ötven százaléka szük
séges, az érvényes határozathozatalhoz pedig egyszerű szótöbbség 
kell. Korábban kétharmad volt ez az arány.

Bemutatkozó szolgálatra két, esetleg három lelkészt hívhat meg 
a gyülekezet azok közül, akikre nézve a püspök és a gyülekezet 
vezetői között egyetértés jött létre. Ezeknek a személyeknek a kivá
lasztásánál figyelemmel kell lenni a lelkészek szórványban eltöltött 
szolgálati idejére, családi és anyagi helyzetére, eddigi munkásságára 
és teológiai képzettségére.

A püspök lelkész-kinevezési joga akkor lép életbe, ha a presbi
térium úgy határozott, hogy a gyülekezeti lelkészi állást nem válasz
tás útján tölti be, vagy ha a szavazás alkalmával egyik jelölt sem 
kapta meg a többséget. Ez is az életből vett intézkedés, mert számos 
gyülekezet döntött úgy, hogy eleve a püspököt kéri fel lelkész-kine
vezési joga gyakorlására.

A választásra kijelölt lelkész esetében a püspöknek kell a 
választhatóság kérdésében döntenie. Erre nézve a törvényjavaslat 
ezt mondja a püspökről: „Határozatában a helyi gyülekezet kívánsá
gát a közegyházi érdekekkel összefüggésben hozza meg.” (II. t. 47. § 
b pont.) Ez ismét azzal függ össze, hogy a törvényjavaslat egyen
súlyban kívánja tartani a helyi érdekeket az országos érdekkel. Így 
érvényesíthető tervszerűen, igazságosan a lelkészek személyi beosz
tásával való gazdálkodás. Mind a gyülekezetekben, mind a lelkészek 
körében igen sok kívánság merült fel ezeknek a szempontoknak az 
érvényesítésére.

A püspök lelkész-kinevezési jogának gyakorlása a korábbi tör
vényekben meghatározott módon folyik, vagyis a püspök tanács
kozik azokkal az egyházi tisztségviselőkkel, akiket az eddig is 
érvényben lévő törvény megjelölt. A tanácskozó testület összetételé
ben is tükröződik az újra meg újra visszatérő szempont: hogy mind 
a helyi, mind az országos egyházi érdekek képviselői jelen legyenek.

Az újabb egyházkormányzati tapasztalatok tükröződnek a lel
kész egyházkormányzati úton történő áthelyezése esetében. Ezt az 
intézkedést is az élet kívánta és igazolta.

Az egyházkormányzati úton való áthelyezés mindig egyházi köz
érdekből történik. Vannak olyan esetek, amikor sem a lelkész, sem 
a gyülekezet nem tekinthető vétkesnek, és mégis közérdek, hogy a 
lelkész máshol végezze szolgálatát. Például ilyen esetek azok, ami
kor a lelkész elöregedett a testi megfeszítést is kívánó szolgálat tel
jesítésére, de más gyülekezetben még tovább működhet. Az élet sok
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olyan esetet produkál, amikor célszerűnek és közérdekűnek mutat
kozik a lelkész áthelyezése más gyülekezetbe.

A lelkész áthelyezésekor is ugyanaz a testvéri tanácskozás sze
repel, mint általában a személyi kérdéseknél. A püspök tanácskozik 
a helyi és az országos érdekek képviselőivel, de a közegyházi érdek
ből történő áthelyezés szükségét maga állapítja meg.

A törvényjavaslat módot kíván nyújtani arra, hogy a püspök 
döntésének megváltoztatását lehessen kérni attól a testülettől, amely 
az országos felügyelőből, a két püspökből, a két egyházkerületi fel
ügyelőből, az illetékes egyházkerület szolgálatára nézve legidősebb 
espereséből és az országos egyházi jogtanácsosból áll. Ezeknek dön
tése nyomán válik véglegessé az áthelyezés. Ezzel a törvényjavaslat 
megnyugtató megoldást kíván biztosítani azoknak a lelkészeknek is, 
akik áthelyezésük esetén szélesebb körű vezető testület elé akarják 
vinni ügyüket. Egyházunk legmagasabb tisztségviselőinek döntése 
mindenkit biztosíthat afelől, hogy az adott körülményeknek legmeg
felelőbb megoldásra jutnak.

Továbbra is érvényben marad az a régebbi törvény, hogy egy
házkormányzati úton történt áthelyezés esetében a költségeket nem 
a lelkész, hanem az egyházkerület fizeti.

Az egyházmegye

A törvényjavaslat az egyházmegye területi viszonyaiban azt 
mondja ki, hogy új egyházmegyék alakítása, egyházmegyék meg
szüntetése a zsinat hatáskörébe tartozik. A II. törvény 1. §-a felso- 
solta egyházunk két kerületbe osztott tizenhat egyházmegyéjét az 
1952-es törvény alapján. Az eddigiekhez képest talán szokatlannak 
tűnik, hogy a zsinat állapítja meg az egyházmegyék területi viszo
nyait is, de ezzel az egyházmegyék szilárdságát, állandóságát akarja 
a javaslat kifejezni, amely szerint ugyanúgy nincs szándék a változ
tatásra az egyházmegyék esetében, mint ahogyan a két egyházkerü
let esetében sem.

Az egyházmegyei közgyűlés kétévenkénti összehívása is új vonás 
a korábbiakhoz képest. Ez lényegében takarékossági intézkedés. 
A közgyűlés kétévenkénti összehívása elégendő, mert közben az 
egyházmegyei presbitérium intézi mindazokat az ügyeket, amelyek 
nincsenek kifejezetten a közgyűlés számára fenntartva. Míg a köz
gyűlés inkább beszámoló jellegű, ahol az elvégzett munkáról és a 
célkitűzésekről hangzik el tájékoztatás, s általában a legdöntőbb 
ügyek tartoznak elé, mint például szabályrendelet alkotás, stb., addig 
a presbitérium, az egyházmegye másik önállóan intézkedő szerve 
sokkal kisebb költséggel és bármely időpontban összehívható, amint 
azt az egyházmegye szükségesnek látja. Az egyházmegyei presbité
rium hatásköre szélesült. Ezek sorában szerepel az is, hogy előké
szíti az egyházmegyei elnökség megválasztását. Itt is érvényesül az
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a tendencia, amely átvonul az egész egyházkormányzati törvényen, 
hogy minden fontosabb személyi kérdés előzetes megtárgyalás útján 
juthat megnyugtató megoldáshoz. Ez megkíméli az egyházat a múlt
ból ismert korteskedéstől, választási harctól. Ezért a 73. § szerint ,,a 
választást az egyházmegyei presbitérium azzal készíti elő, hogy a 
püspökkel való előzetes tárgyalás alapján az országos és a helyi egy
házi szempontok figyelembe vételével jelöltet vagy jelölteket nevez 
meg a gyülekezeti presbitériumok számára.” Az egyházmegyei pres
bitérium legfőbb feladata az, hogy önállóan intézkedik az egyház
megyének minden ügyében, amely nem tartozik az egyházmegyei 
közgyűlés vagy más egyházi szerv elé. Ez azt jelenti, hogy a presbi
térium az egyházmegye legrugalmasabb, legkönnyebben összehív
ható intézkedő szerve.

A törvénytervezet további új lépése az, hogy az egyházmegyei 
elnökség helyettesítéséről messzemenően intézkedik. A helyettesítés 
módja első esetben az egyházmegye által választott személy, aki 
azonban nem visel sem alesperesi, sem espereshelyettesi címet, mert 
nem állandó helyettes, hanem csak alkalomszerűen végzi a helyette
sítést. Tisztségének jellege az, hogy egyházmegyei főjegyző, aki csak 
szükség esetén helyettesíti az esperest. A rugalmasság jegyében foly
tatódik a további helyettesítés, amikor a püspök jelöli ki a gyüleke
zeti lelkészek sorából az esperes további helyetteseit, abban az eset
ben, ha mind az esperes, mind a főjegyző akadályozva van szolgálata 
teljesítésében.

Az esperes az eddig kialakult rend értelmében gyakorolja az 
őrködést, felügyeletet az egyházmegyében, amivel részt vesz a fel
vigyázó, irányító egyházkormányzati munkában egyházmegyéje 
területén. Mivel az esperes is részese az „episcopein” fogalmában 
megjelölt feladatnak, természetes, hogy szoros és szerves kapcsolatot 
tart az egyházkerület püspökével. A törvényjavaslat megismétli a 
korábbi törvény jól bevált intézkedését: „Az esperes az egyházme
gyében a püspök munkatársa.” (78. § a) pont.)

Az esperes fontos feladata, hogy a püspökkel egyetértésben 
folytassa le a gyülekezetek üresedésben lévő lelkészi állásaival kap
csolatos alkalmazási eljárást. A törvényjavaslat a lelkészek szemé
lyi kérdéseiben jelentős szerepet szán a püspöknek, s ebben az espe
res minden tekintetben támogatja őt.

Az esperes a gyülekezeteket legalább három évenként látogatja 
általános vizsgálat céljából, s tapasztalatairól jelentést tesz a püs
pöknek, akinek szintén feladatai sorába tartozik a gyülekezetek 
látogatása.

Egyházunkban kialakult gyakorlat szerint a lelkészi munka- 
közösségek a lelkészek tudományos és gyakorlati továbbképzésének 
műhelyei, országos tervek alapján dolgoznak, természetes tehát, hogy 
az esperes, mint a lelkészi munkaközösség egyházmegyei vezetője, az 
egyházkerület püspökével és a lelkészi munkaközösségek országos 
vezetőjével összhangban irányítja a fent megjelölt feladatokat.
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Az egyházkerület megszüntetésének, új egyházkerület alakítá
sának az ügye a zsinat hatáskörébe tartozik. Ez természetes is, hiszen 
már a XVII. század elején tartott magyar evangélikus zsinatoktól 
fogva mindig is zsinati hatáskörbe tartozott az egyházkerület meg
alakításának vagy megszüntetésének az ügye. Ez az intézkedés is az 
egyházkerületek stabilitását célozza.

Az egyházmegyéhez hasonlóan az egyházkerületnél is takarékos- 
sági intézkedésnek számít az, hogy kétévenként hívják össze az egy
házkerületi közgyűlést.

Az egyházkerületi közgyűlésnél is érvényesül az az elgondolás, 
amely a közgyűlést a kétéves munkáról szóló beszámoló jellegű 
együttlétnek tartja, amely az egyházkerület legnagyobb fontosságú 
ügyeit intézi. Az egyházkerületi közgyűlés feladatai sorában első 
helyen szerepel az őrködés az igeszolgálat tisztasága felett, az evan
gélikus egyház tanításának érvényesítése felett, valamint azon, hogy 
az egyházi élet mindenütt az Ünnepélyes Nyilatkozat szellemének 
megfelelően történjék, a nép, a haza javára, a béke építésének érde
kében. Ezzel tehát nemcsak az egyes tisztségviselők, hanem testüle
tek is részt vesznek az egyház hűségének ellenőrzésében.

Az egyházkerületi presbitérium jogköre lényegében az eddig 
kialakult helyzetet tükrözi. Itt is érvényesül a személyi kérdésekben 
gyakorolt előzetes tanácskozás és helyes előkészítés. Ezért ,,a püspök 
és az egyházkerületi felügyelő választását az egyházkerületi presbi
térium úgy készíti elő, hogy az országos elnökséggel való előzetes 
tárgyalás alapján, a magyarországi evangélikus egyház érdekét 
figyelembe véve, jelöltet vagy jelölteket nevez meg a gyülekezeti 
presbitériumok számára.” (II. t. 91. §) A lefolytatott választás a leg
egyszerűbb módon történik, a gyülekezeti presbitériumok egyszerű 
szótöbbségei megállapított véleménye alapján. Ezzel a magyaror
szági evangélikus egyház püspökválasztása demokratikusabb igen 
sok más evangélikus egyház hasonló választásánál, ahol nem ilyen 
széleskörű demokráciával megy a szavazás, hanem olykor csak maga
sabb egyházkormányzati testületek választják a püspököt, olykor 
pedig az egyházi szavazatok alapján a király vagy a köztársasági 
elnök nevezi ki. Ilyen módon biztosítva van, hogy az egyház közvé
leménye a legalkalmasabb személyt emelhesse a püspöki székbe.

Az egyházkerületi presbitérium összefoglaló feladatát jelöli 
meg az a mondat, hogy „önállóan intézkedik az egyházkerületnek 
mindazokban az ügyeiben, amelyek nem tartoznak az egyházkerü
leti közgyűlés vagy más egyházi szerv elé” (II. t. 88. §).

Űj vonás az egyházkerületi presbitérium hatáskörében az, hogy 
olyan esetekben, amelyekben a gyülekezetek a saját és a közegyházi 
érdekeknek megfelelően vonakodnak vagy képtelenek megfelelő 
döntést hozni vagyonuk hovafordításáról, az egyházmegyei elnökség
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felterjesztése alapján az egyházkerületi presbitérium dönthet. Ennek 
az intézkedésnek az a célja, hogy az egyház vagyoni állományával a 
helyi és a közérdeknek megfelelően lehessen gazdálkodni. Egyhá
zunknak ezerhatszáz épülete van, közte sok olyan gazdasági épület, 
amelyet már nem az eredeti célra használnak, érthető, ha a holt 
vagyont az élet céljaira akarja felhasználni az egyház, éppen a sajá
tos egyházi munka érdekében.

Részletes kidolgozásra kerül az egyházkerületi elnökség helyet
tesítése. Az 1953-as törvény használta a püspökhelyettes fogalmát is. 
A törvényjavaslat mindenütt arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
állandó helyetteseket nem jelöl ki olyan értelemben, hogy azok külön 
tisztséget jelentenének. Ezért nem használja a püspökhelyettes kife
jezést, azonban kijelenti, hogy „a püspök helyettese hivatalból az 
egyházkerületi lelkészi főjegyző” (II. t. 89. § a) pont). A püspök 
további helyettesítése úgy történik, hogy az elnökség másik tagja, 
tehát a kerületi felügyelő az esperesekkel együtt jelöli ki az espere
sek közül a püspök helyettesét. így a legalkalmasabb személy kije
lölésére van mód, s a helyettesítés sorrendje nem automatikusan tör
ténik a szolgálati idő rendje szerint, hanem az alkalmasság mértéke 
szerint. Hasonló módon történik az egyházkerületi felügyelő helyet
tesítése is, ahol a püspök az egyházmegyei felügyelőkkel együtt 
jelöli ki a kerületi felügyelő helyettesét az egyházmegyei felügyelők 
közül.

A püspök választása élethossziglan történik a lelkészek sorából. 
A törvényjavaslat szándékosan tett különbséget egyházunk legma
gasabb tisztségviselői és a többiek között. Míg általában az állami 
nyugdíjtörvényben megadott szempontok szerint jár el egyházunk a 
lelkészek alkalmazásának időtartama tekintetében, addig az országos 
és a kerületi elnökségek tagjainak megválasztása élethossziglan szól. 
A törvényjavaslat a kerületi elnökségre, az országos elnökségre igen 
sokat bíz, indokolt tehát pozíciójának megerősítése azzal, hogy a 
legfelsőbb vezetés emberei nagy távlatú biztosítékot kapjanak, hogy 
ez is segítse az egyházkormányzat stabilitását és nyugodt bizton
ságát.

A püspök egyházkerülete episcoposa, aki őrködik az igehirdeté
sek felett, a törvényesség felett, azon, hogy minden egyházi tevé
kenység az egyház javára épületesen történjék, s a lelkészek és a 
gyülekezetek az Ünnepélyes Nyilatkozat szellemében működjenek. 
A törvényjavaslat a püspök sokoldalú őrködő szolgálatát részletezi: 
lelkészekre, leendő lelkészekre, gyülekezetekre, egyházmegyékre, és 
egész kerületre felügyel. Külön pont utal arra, hogy egyensúlyi 
helyzet legyen a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása és a 
vallásszabadság jogaival való élés viszonyában. Az egyház hűséges 
szolgálata sohasem valósulhat meg erőszakkal, az evangélium hirde
tése mentes minden kényszerítő eszköztől, egyházunk számára ter
mészetes, hogy a vallásszabadság jogaival úgy él, amint a 94. § c) 
pont 4. bekezdése megjelöli.
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Magyar evangélikus egyházunk hagyománya az, hogy a püspök 
nem kap valami különleges „ordo”-t, mint a katolikus egyházban, a 
lelkészek a kegyelmi eszközökkel való szolgálatukra nézve egyenlők 
ugyan, de egyházunk bizonyos funkciókat mindig fenntartott a püs
pökök számára. Ilyen a lelkészek és templomok felszentelése, a cano- 
nica visitatio végzése, az istentiszteletek rendjének megállapítása. 
Hasonlóan régi egyházjogi hagyomány tükröződik abban, ami a 
püspök főpásztori teendőiről, a lelkészek közötti fraternitásnak elmé
lyítéséről és tudományos továbbképzésükről szól.

A demokratizálódás jegyében született meg az az intézkedés, 
hogy miközben az élet-adta körülmények folytán a püspök egyház
kormányzói felelőssége megnövekedett, ugyanakkor a 97. § szerint 
időnként tanácskozásra hívja össze az egyházkerület vezető tisztség- 
viselőit, hogy velük megtárgyalja a feladatokat.

Az országos egyház

A korábbi „egyetemes egyház” , „egyházegyetem” fogalma he
lyébe lép a sokkal világosabb és érthetőbb „országos egyház” megje
lölés.

Itt is érvényesül az a takarékossági intézkedés, hogy a közgyű
léseink sorában legköltségesebb országos egyházi közgyűlést három 
évenként hívják össze. Az országos egyházi közgyűlés feladatainak 
sorában — ugyanúgy mint az egyházkerületnél — első az igeszolgá
lat és az egyházi élet felett való őrködés, hogy az mindenütt az 
Ünnepélyes Nyilatkozat szellemének megfelelően történjék. Az 
országos egyházi közgyűlés középponti feladata az egyházi élet orszá
gos területeiről szóló beszámoló megtárgyalása. A korábbiakhoz 
képest szűkült az országos egyházi közgyűlés hatásköre, mert a 
három évenkénti ülésezés nehézkessé tette volna a közgyűlés mun
káját.

Ellenben jelentősen bővült az országos egyházi presbitérium 
hatásköre. Ezt azért célszerű így beosztani, mert az országos egyházi 
presbitérium olyan központi szerve egyházunknak, amely a zsinati 
ülésszakok közötti időben is, országos egyházi közgyűlések közti idő
ben is tudja végezni egyházunk életének legfőbb irányítását.

Jelentős újítás a törvényjavaslatban az, hogy az országos egy
házi presbitérium törvényerejű rendeleteket hozhat olyan ügyekben, 
amelyekben a zsinat nem rendelkezett, de az egyház folyamatos éle
tével összefüggésben időközben magas szintű rendelkezés vált szük
ségessé. E nagyjelentőségű jog gyakorlása esetében az országos egy
házi presbitérium ilyen ülésén a tagok legalább kétharmadának 
jelenléte szükséges.

Ugyancsak az országos presbitérium hivatott arra, hogy jogegy
ségi határozatot hozzon az alsóbb egyházkormányzati testületek 
körében felmerült elvi kérdések esetén.

Az országos egyházi presbitérium alkot szabályrendeletet az
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országos egyházi munkaágak működésének szabályozására. Amint 
majd a további törvényekben látni fogjuk, azok nagymértékben 
számítanak a szabályrendeletek készítésére, mert a tapasztalat azo
kat a törvényeket igazolja, amelyek inkább elvi irányítást és útmu
tatást adnak, s nem mennek bele annyira a részletkérdésekbe, ame
lyeket a gyorsan pergő élet hamar elavultakká tehet. Így tehát a 
mostani törvényalkotásunkkal párhuzamosan meg fog növekedni a 
szabályrendeletek jelentősége, mert azokban fog kifejezésre jutni a 
legtöbb részletintézkedés. Az országos egyház esetében a szabályren
delet alkotásának joga az országos egyházi presbitériumé.

Az országos egyházi presbitérium határozza meg az elnökség 
javaslata alapján az egyes országos egyházi munkaágak feladatát és 
hatáskörét s beosztja az országos egyházi osztályok és munkaágak 
felett a püspökök felügyeletét.

Az országos egyházi választások nagy részét az országos egyházi 
presbitérium gyakorolja. Így például a Teológiai Akadémia rendes 
tanárait, az országos egyházi számvevőszék elnökét és tagjait, a 
jogtanácsost, stb. választja meg. A többi országos egyházi alkalma
zottat az országos egyházi elnökség nevezi ki. Az országos egyházi 
presbitérium „önállóan intézkedik az országos egyházaknak mind
azokban az ügyeiben, amelyek nem tartoznak az országos egyházi 
közgyűlés vagy más egyházi szerv elé” (II. t. 105. § j) pont).

Mindebből a sokirányú hatáskörből is látható, mennyire köz
ponti jelentősége van egyházunkban az országos presbitérium mun
kájának.

Az országos egyházi felügyelő számára a magyar evangélikus 
egyházjog mindig kiemelkedő helyet biztosított. Ezen a régen bevált 
rendszeren nem történt lényeges változtatás. Az országos egyházi 
felügyelőt továbbra is a széleskörű demokrácia érvényesítésével az 
összes gyülekezetek presbitériumai választják élethossziglan. Válasz
tását az országos egyházi presbitérium készíti elő úgy, hogy az orszá
gos szempontok figyelembe vételével nevez meg jelöltet vagy jelöl
teket a gyülekezeti presbitériumok számára.

Továbbra is az országos egyházi iroda áll az országos felügyelő 
rendelkezésére. Országos egyházi ügyekben az utalványozás joga az 
országos felügyelőt illeti. Az egyházi élet által igazolt megoldáshoz 
maradunk hűek akkor, amikor ezeket az intézkedéseket a jövőre 
nézve is megerősítjük.

Az országos egyházi elnökség a legmagasabb funkciót tölti be 
egyházkormányzatunkban: „képviseli és kormányozza a magyaror
szági evangélikus egyházat” (II. t. 108. § a) pont), elnöksége az orszá
gos egyházi közgyűlésnek, az országos egyházi presbiteri ülésnek és a 
zsinatnak. Korábban a zsinat maga választotta elnökét, ez azonban 
mindig egybeesett az egyház legfőbb vezetőivel, ezért célszerűbb ezt 
a törvényben is kimondani. Az országos egyházi elnökség az országos 
egyházi felügyelőből és a hivatalára nézve idősebb püspökből áll. Ez 
az intézkedés nyomon követi az egész egyházjogi rendszerünkben 
meglévő kettős elnökségben a paritást a lelkészi és a nem-lelkészi
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elem között. A másik püspök is az elnökség állandó tagja, s egyben 
a hivatalára nézve idősebb püspök helyettese.

Az országos esperesi értekezlet törvénybe iktatása új vonása egy
házjogrendszerünknek. Az egyházi élet tette indokolttá ezeknek az 
értekezleteknek a kialakulását. Igazságos, ha most a kodifikálásra is 
sor kerül. Az esperes a püspök, munkatársa. A püspökök ezért időn
ként országos esperesi értekezletet hívnak össze. Hangsúlyozni kell 
ennek az értekezlet jellegét. Nem arról van szó tehát, hogy valami
lyen papi szerv venné át bármelyik egyházkormányzati testületünk 
szerepét. A törvény meghatározza azokat a feladatokat is, amelyek
kel foglalkozniuk kell az országos esperesi értekezleteknek. Ilyenek 
a Központi Alappal, a lelkészi munkaközösségekkel, az egyházme
gyéik, közegyház és a közérdekű feladatokat ériintő kérdések. Ezek
nek a megtárgyalása csak segíti és előreviszi egyházi életünket. Az 
országos esperesi értekezlet javaslatokat tehet az országos egyházi 
presbitériumnak, tehát feltétlen tiszteletben tartja az egyházi önkor
mányzati testületek hatáskörét, s nem jelent valamiféle klerikaliz- 
musra utaló tendenciát.

Központi beosztású lelkész egyházkormányzati úton történő át
helyezése új vonásként jelentkezik a törvénytervezetben. Azt a logi
kát követi, hogy amint célszerűnek mutatkozott, s az 1953-as zsinat 
óta az élet által igazolást nyert a gyülekezeti lelkészek áthelyezésé
nek lehetősége, ugyanúgy hasznos lesz — a lelkészek egyenlősége 
alapján — ezt a központi beosztású lelkészek esetében is érvényesí
teni. Az egyházi közérdekből történő áthelyezés szükségességét, ha 
országos egyházi alkalmazású lelkészről van szó, az országos elnök
ség állapítja meg. A további lépések ugyanúgy történnek, mint a 
gyülekezeti lelkész egyházi közérdekből történő áthelyezése eseté
ben. Ez vonatkozik arra is, hogy az illetékes egyházkerület, illetve az 
országos egyház fizeti az áthelyezés költségeit. Ennek az új lépésnek 
a megtétele azért megnyugtató, mert egyházunk közbizalmat élvező 
legfőbb vezetőinek kezébe van letéve az áthelyezés szükségességének 
megállapítása, s így megvan a garancia arra, hogy arra valóban csak 
szükséges esetben és az egyházi szolgálat előmozdítása érdekében 
kerül sor.

A zsinat

A törvényjavaslat szerint a zsinat egyházunk törvényhozó és 
legfőbb intézkedő testülete. A 115. § kiemeli, hogy „a Magyarországi 
Evangélikus Egyház és a Magyar Népköztársaság közötti egyezmé
nyek megkötésére a zsinat illetékes” . Így volt ez az 1948-ban kötött 
egyezmény esetében is.

A zsinat összetétele az egyházmegyék, az egyházkerületek, az 
országos egyház, a Teológiai Akadémia képviselőiből áll. Az első tör
vényben említett átruházás itt is megvalósul, hogy tudniillik az egyes
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önkormányzati testületek képviselőikre ruházzák szolgálati felada
taikat, hogy az egyház törvényes rendje szerint intézzék annak 
ügyeit.

A zsinat vezetői azonosak legfelsőbb egyházkormányzati testü- 
leteink vezetőségével. Érvényben maradt az országos felügyelő joga 
a zsinat összehívását, elnapolását, a soron lévő pótképviselők behí
vásának jogát illetően.

A zsinat maga állapítja meg ügyrendjét, az elnökség javaslatára 
szakbizottságokat küldhet ki, az előkészületi munkálatok megszerve
zése és irányítása szintén az elnökség joga és kötelessége.

Mindebből az az összkép alakul ki, hogy az egyház szolgálatá
nak rendjéről szóló II. törvény sokkal részletesebben szabályozza az 
egyházi életet, mint a többiek. Éppen ezért terjedelme is nagyobb. 
Ez azonban a helyzet logikájából következik. Egyházunknak részle
tesen kialakult törvényei és jogszokásai nyernek itt kodifikálást egy
házkormányzati kérdésekben. A régi szilárd szervezet meghagyása 
mellett az újabb tapasztalatok alapján új mozzanatokkal is bővült 
ez a törvény. De hiba lett volna az élet által igazolt és részleteiben is 
helytálló egyházkormányzati törvényt valamiféle „egyenlősdi” ked
véért lerövidíteni. Lehetett volna több törvényre is felbontani az 
egyházkormányzati anyagot, s akkor külön törvény szólhatott volna 
a gyülekezetről, az egyházmegyéről, az egyházkerületről, az orszá
gos egyházról, a zsinatról. Így ugyan terjedelem tekintetében ará
nyosabbak lettek volna az egyes törvények, nem lett volna a II. tör
vény ennyire nagy terjedelmű, azonban a jelenlegi beosztásban egy
séget képez az egész egyházkormányzati anyag. A formai arányosí
tás helyett célszerűbb azt a logikát követni, amely a tartalmilag ösz- 
szetartozókat fűzi egységbe.

Ezért foglalja össze a II. törvény egységes egészbe egyházkor
mányzati anyagunkat.

(Folytatjuk)
Dr. Ottlyk Ernő
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A második vatikáni zsinat négy esztendeje
1962-1965

I. RÉSZ

XXIII. János pápa 1961. december 24-én hívta egybe, 1962. októ
ber 11-én nyitotta meg, halála után VI- Pál folytatta és 1965. decem
ber 8-án bezárta a II. vatikáni zsinatot. A zsinatot berekesztő iratá
ban joggal állapította meg, hogy a római egyház történetének leg
jelentősebb eseményei közé tartozik ez a zsinait, amely a világ min
den tájáról összegyűlt „atyák” számát tekintve a legnagyobb, a négy 
ülésszakon tárgyalt témák alapján a legátfogóbb volt. Majd így fűzi 
tovább értékelését: a zsinati „a mai idők követelményeit tartotta 
szem előtt. . . Mindenekelőtt a lelkipásztori követelmények felé for
dult . . ., a szeretet lángját táplálta . . ., és minden erővel azon fára
dozott, hogy nemcsak az apostoli szék közösségéből még elszakadt 
keresztyénekhez, hanem az emberiség egész családjához szóljon.”1

A zsinat lefolyását egyházi sajtónk végig követte. Hazai evan
gélikus egyházunk komoly munkát végzett lapjain és lelkészi munka- 
közösségein keresztül a zsinat kritikai ismertetésében.2 Most újabb 
feladatunk következik, mely két ágra oszlik. Szükséges a zsinat 
összefoglaló értékelését megadnunk, mégpedig abból a szempontból, 
hogy milyen vonalak futnak a zsinatból a jövő felé, s ezek milyen 
követelményeket állítanak elénk, mind a Rómával folytatandó pár
beszéd és a római katolicizmus iránti magatartásunk tekintetében, 
mind a befelé nézés, a belső reformáció terén. A másik feladata a 
vatikáni zsinat nyomán az evangélikus teológiának, hogy részlete
sen foglalkozzék a zsinati konstitúciók, dekrétumok és nyilatkozatok 
szövegével (a zsinat határozatainak e háromféle formája volt; ezen
kívül a konstitúció még külön két alakban fordiüt elő: dogmatikai 
és pasztorális konstitúció). E munkálatnak az lenne a jelentősége, 
hogy a mai hivatalos katolikus teológia mélyére nézhet- — Az így 
vázolt kettős feladat részben előkerül a lelkészi munkaközösségek 
ezévi programjában, de ezen túlmenően kívánatos lenne, ha akadná
nak szakembereink, akik a zsinat többi kihirdetett szövegeit is vizs
gálat alá vennék.3

Az itt következő tanulmányom az első feladat irányába vág. 
Az a látvány érdekel, amelyet a zsinat nyújtott világviszonylatban 
a római egyház belső helyzetképéről. A zsinat egyik legjelentősebb 
következménye, hogy napfényre hozta a világ katolicizmusát ma át
ható törekvéseket, feltárta a római katolikus egyház mai jellemző 
vonásait, s azt a világméretű erjedést, amely ebben az egyházban 
forr. Aligha lehetne hűségesebb tükre korunk római egyházának 
ennél a zsinatnál. Összetett, bonyolult ez a kép, nem szabad leegy
szerűsíteni, de éppen ellentmondásaiban, mozgásában, erővonalai
nak irányában és ütközéseiben rendkívül figyelemre méltó és ta
nulságos.
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A zsinaton nyilvánvalóvá vált a római egyház széles köreinek 
reformtörekvése. Ez az irányzat változatlanul ragaszkodik ugyan a 
régi dogmákhoz, de számosat új fogalmazásban akar azok közül 
megszólaltatni, ugyanakkor a katolikus egyház életét, munkáját, 
gondolkozását a kor követelményeihez formálni. Az egyes szavazások 
eredményének számaránya világosan megmutatta, hogy a megúju
lási, a „ progresszív”  irányzat a zsinaton jelentős többségben volt. 
A szavazási számarányok arról tanúskodnak, hogy a római katolikus 
egyház püspökei és rendfőnökei világviszonylatban egyházi refor
mokat kívánnak a mai ember jobb elérése érdekében. Állásfogla
lásaikban saját véleményükön kívül területük papjainak és azok 
révén legértelmesebb híveiknek gondolkozása is valamiképpen ki
fejezésre jutott.

A progresszív irányzattal szemben erős, szívós ellenállást fej
tettek ki a szám szerint kisebbségben levő, de egyébként jelenté
keny egyházi pozíciókat elfoglaló konzervatív erők: főként ún. ka
tolikus országok püspökei, mint az olaszok, spanyolok, mindenek
előtt pedig a pápai Kúria tagjai, vezetői, akik a Vatikán intézkedé
seinek egyébként közvetlen kidolgozói és eszközlői voltak jelen 
időkig. A római egyház hatalmának és integritásának féltése dolgo
zott megnyilatkozásaikban: attól tartanak, hogy mindennemű vál
toztatás, engedmény, újítás, korszerűsítés akár teológiai, akár gya
korlati téren, megbontja a római katolikus egyház masszív szerke
zetét, fellazítja zárt rendjét és bomlást idéz elő. Számbeli erejüket 
megsokszorozó hévvel küzdöttek a zsinat nyílt színpadán és a ku
lisszák mögött, elszántan, mereven, tántoríthatatlanul és hajlíthatat
lanul. Nem tagadhatjuk meg azt az érzésünket, hogy a középkori 
egyház kései utódai ők, a római egyház változhatatlanságának fa
natikus védelmében.

A zsinat két irányzata minden kérdés tárgyalásánál megfigyel
hető volt. Az irányzatok személyi összetétele is nagyjából változat
lan maradt, egyes kivételek nem változtatják meg ezt az általános 
benyomást.

A zsinat többségének reformokra törekvése megfelel a zsinatot 
egybehívó XXIII. János pápa világos akaratának. A zsinatot meg
nyitó, irányszabó beszédében meghirdette a katolikus egyház 
,,aggiornamento” -ját, időszerűsítését: az egyházi tant „úgy kell ku
tatnunk és értelmeznünk, ahogyan a mi időnk kívánja” 4. Ez a fo
galmazás is mutatja — amit a zsinat „haladó” irányzatának későbbi 
megnyilatkozásai szüntelenül tükröztek —, hogy csak olyan egyházi 
reformokról van szó, amelyek nem érintik a római katolikus egyház 
lényegét. Dogmák megváltoztatására az újító irányzat legmerészebb 
tagjai sem gondoltak. A római katolicizmus belső változása csak 
saját vágányán futhat. Ezt a hangsúlyozott megállapításunkat kö
zelebbről szemügyre kell vennünk.

m e g ú j u l á s é r t
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Olyan — a mi protestáns gondolkozásunkból nézve — meg
kötöttségek terhelik le a római egyházat, amelyeket éppen saját 
belső törvényszerűségeinél fogva nem tud ledobni. Csak ezek alatt 
a súlyok alatt lehet továbblépnie a változás, a korszerűsítés, a refor
mok — de nem reformáció! — irányában. A római egyház meg
újulása így nem történhet robbanásszerűen, ugrással, múltbeli ta
nítása és egyházi gyakorlata megtagadásával, vagy akár revideálá- 
sával, hanem a folyamatosság biztosításával. Ezért nem válhatott a 
16. századi reformáció a római egyház megújulásává, mert azt 
a római egyház kivetette magából mint alapvető, gyökeres átalaku
lás veszedelmes kísérletiét. A távoli jövőbe nem láthatunk, de a le
folyt zsinat határozottan mutatja, hogy a 20. század második felében 
is a római katolicizmus belső irányzatainak, sőt tarka sokféleségé
nek minden ellentéte és feszültsége belesimul egyházuk tanainak és 
szervezetének kialakult, régi keretébe. A reformtörekvésnek olyan 
határozott és rokonszenves képviselője, mint Bea bíboros, mondotta 
ki a zsinattal kapcsolatos túlzott reménykedések időszakában: a 
római egyház soha nem fogja dogmáit reformálni.

A dogmák változhatatlansága — a zsinat reformtörekvése e 
korláton belül futott. A zsinat nemcsak ősi dogmákat nem tett vita 
tárgyává, hanem szentnek és sérthetetlennek tekintett egészen új
keletű, alig egy évszázados vagy néhány évtizedes dogmákat is. Ne
künk, a reformáció lelkiségéből élőknek, teljesen idegen a tanbeli 
kutatásnak, teológiai vizsgálódásnak és egyházi megújulásnak ez az 
eleve-korlátozottsága. Mi nemcsak elméletben valljuk, de gyakorlat
ban is véghez visszük a szabad kritikai teológiai munka elvét, el 
egészen a Szentírásnak és hitünk nagy központi igazságainak vizs
gálatáig (erre jellemzésül elég csak három mai protestáns teológus 
nevét leírnom: Bultmann, Stauffer, Robinson). A római egyházban 
csak a dogmák és a pápa tantekintélye mozdíthatatlan vastraverzei 
körül épülhet az egyház új emelete.

Ezek a korlátok olyan hagyományos és mégis élő belső erővel 
rendelkeznek a római egyházban, hogy maguktól hatnak. A mos
tani zsinat kitűnő tükréül szolgál ennek. VI. Pál pápának a zsinati 
munkába és állásfoglalásokba történt belenyúlásai közül az önké
nyes hatalmi beavatkozásokat veszem példának, mint legszélsősé
gesebb eseteket. A harmadik ülésszak utolsó heteiben, 1964 őszén a 
zsinat nagy többségének akarata ellenére elhalasztotta a szavazást 
a vallásszabadságról szóló nyilatkozat ügyében, mert a szavazás a 
szöveg elfogadását hozta volna a súlyos konzervatív kifogások elle
nére is, a progresszív többség részéről. Ugyanakkor az ökumeniz- 
musról szóló dekrétum szövegén jelentős változtatásokat eszközölt, 
a zsinati ülésszakot záró beszédében pedig Máriát az „egyház anyja” 
címmel ruházta fel, amely szintén szembefordulás volt a zsinaton 
előzőleg kialakult, a protestánsok Mária-felfogását inkább tekintetbe

K O R LA TO K  k ö z ö t t
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vevő teológiai állásponttal. A pápai tantekintély alapján végrehaj
tott, a zsinat akaratát figyelmen kívül hagyó intézkedések akkori
ban nagy port vertek fel a zsinati tagok között is, még inkább a vi
lág katolikus és más közvéleményében, amint azt a napisajtó is tük
rözte. Ezt a párnapos szakaszt még hónapok múltán is a zsinat „fe
kete heteként” emlegették.

A pápa azonban a katolikus dogma szerint a zsinat fölött áll, 
s római katolikus teológiai nézőpontból a pápának ezek a szuverén 
beavatkozásai nem kifogásolhatók. A zsinat a legtermészetesebb mó
don vette tudomásul e lépéseket, és ellenkezés nélkül meghajolt a 
pápa akarata előtt. Bea bíboros nemsokára Münchenben tartott 
nagyszabású beszédében, erre célozva mondotta: Mint minden ed
digi zsinat, úgy a II. vatikáni zsinat számára is az egyszer lefekte
tett tételek érinthetetlenek. A zsinat régi igazságokat új módon ki
mondhat, és a hagyományos tanok közül némelyet a mai mentali
tásra figyelemmel korszerűbben kifejthet (éppen ezt a megbízatást 
adta XXIII. János a zsinatnak), de ez nem jelenthet változtatást a 
dogmatikai tartalomban, tehát nem jelentheti a pápai primátus kor
látozását sem. A zsinat nem cselekszik a pápa nélkül — folytatta 
Bea —, és ezért a pápának a zsinati dokumentumokba történt be
avatkozásait — „amennyiben ezek az ő beavatkozásai voltak” — 
nem szabad valamilyen demokratikus elv megsértéseként értelmezni. 
Aki ezt teszi, félreismeri a római egyház alkotmányát, amelyben 
ezután is, mint ezelőtt, a pápáé az utolsó szó — fejezte be a bíboros 
a mesterien diplomatikus, de nagyon világos idevonatkozó fejtege
tését.5 ,

A római egyház belső korlátozott lehetőségei felől, a dogmák, a 
pápai hatalom által határolt szűk mozgási tér felől kell megítélnünk 
a zsinat reformmunkáját. Az elért eredmények közül nem egy a ró
mai egyház kötöttségeit tekintve hallatlanul nagy vívmány, viszont 
a reformátori keresztyénség, a protestáns teológia, sőt egyszerűen a 
modern emberi gondolkozás szemével nagyon kevés. Mielőtt a korlá
tok között érvényesült változások, fejlődés természetét közelebbről 
elemeznénk, meg kell néznünk a zsinat reformtörekvésében jelent
kező hatásokat, továbbá a zsinat munkáját megszabó két pápa sze
repét.

HATÁSOK a l a t t

A római katolikus egyház kapuit — különösen a második világ
háború óta — döngeti korunk. XXIII. János pápa idézett, a zsinatot 
megnyitó szavai pontosan jelzik a római egyházban jelentkező döntő 
hatást: a kor követelését. A zsinat „haladó” gondolkozású tagjai 
érezték az anakronizmust, amelyet a római egyház képvisel számos 
tekintetben a mai idők szellemével, életformájával, társadalmi vál
tozásaival szemben. Korszerűtlen jelenség a katolikus egyház a mai 
korban, ezért nem tudja betölteni helyét és feladatát a mai világ-
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ban : ez az alapvető felismerés dolgozott döntő módon a zsinat egy be
hívásában és progresszív erőfeszítéseiben.

Néhány példát említek a zsinat történetéből. A házasság kérdé
séről folytatott zsinati vitákban újfajta egyházi felfogást és gyakor
latot kívánó zsinati atyák szavai mögött drámai erővel jelentkezett 
a házasságnak legújabbkori értelmezése, a születésszabályozással 
kapcsolatos társadalmi és egyéni emberi szempontok. A háború és 
béke témájáról elhangzott legjobb felszólalásokban a mai világhely
zet, a fegyverkezési verseny kétségbeejtő következményei és az 
atomháború árnya tornyosult fel. A szerzetesi élet reformjáról szóló 
határozat világosan tükrözi, hogy a szerzetességnek életidegen, sze
mélyiség-ellenes, a modern ember demokratikus érzésével és szabad
ságvágyával összeegyeztethetetlen vonásai ma már tarthatatlanok-

A zsinaton előkerült, vagy érvényre is jutott „új”-nak nagyobb 
része — a fenti példákhoz hasonlóan — a kor parancsára született. 
Modern korunkhoz alkalmazkodnia kell a katolikus egyháznak, más
különben az élet elfut mellette: ez a meggyőződés volt a zsinat vál
toztató, újító törekvéseinek legfőbb rugója.

A másik, mélyben dolgozó motívum: a reformáció kései hatása. 
Ez a második hajtóerő nem rendelkezett az előbbihez hasonló erő
vel, de mégis jelentős tényezőként működött. Ennél a megállapítá
sunknál azonnal el kell hárítanunk azt a téves gondolatot, mintha 
a mai protestantizmus sikereként könyvelhetnénk el e jelenséget. 
Nem arról van szó, hogy a reformáció egyházainak némely felisme
rése meggyőzte volna a katolikus teológusokat, s hogy a mai kato
likus teológia egyes modern irányzatai átvették volna bizonyos pon
tokon a protestáns teológiai munka eredményeit. Távolról sem ez a 
helyzet. Nem eshetünk bele a büszkeség vagy elégedettség kísérté
sébe, hanem nagyon alázatosan kell vizsgálnunk a reformáció késői 
hatásának kérdését a mai katolikus gondolkozás körében.

Elsősorban is csak közvetett hatásról beszélhetünk. A római ka
tolikus teológia számára kérdések és kutatási problémák sora adó
dott a protestáns teológiai munkából és a reformáció egyházainak 
megnyilvánulásaiból. E kérdésfelvetődésekhez, termékeny kérdő
jelekhez, szembenézést kívánó problémákhoz társult a Szentírás ku
tatásának térhódítása a mai római katolikus teológiában. A biblia
teológiai munka saját eredményei jelentkeznek jó hatásokkal a ka
tolikus reformtörekvésekben. Hogy azután ezekben az eredmények
ben mennyi a közvetlen protestáns teológiai hatás, még messzebb
ről: a Szentírás teológiai kutatásában mennyi az önálló vállalkozás 
és mennyi a protestáns módszer példaadása, vagy a protestáns 
bibliateológia létezése által teremtett szellemi kényszerhelyzet — 
ezek már exakt módon megválaszolhatatlan kérdések. Vajta Vilmos 
úgy magyarázza e jelenséget, hogy a római katolikus egyház „fel
fedezte ugyanazokat a forrásokat, mint a reformáció” 6. Nekem 
— csak ezzel az óvatos kifejezéssel élhetek — az a benyomásom, 
hogy a protestáns bibliatudomány módszereinek felhasználása, ered
ményeinek megismerése, sőt általánosabban is: a reformáció egy-
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házainak mai gondolatvilága hozzájárult a modern római katolikus 
teológia új felismeréseihez, s a reformtörekvésekhez. Nem nagy mé
retben és nem a reformáció központi igazságában, de bizonyos mér
tékű biblikus hatásban a reformáció négy évszázados mozdulatának 
folytatását érezzük, amint felnyitotta a Szentírást.

A zsinaton különben a protestáns teológia hatása élő személye
ken keresztül érvényesült, a háttérben és lemérhetetlenül, de való
ságosan, legalábbis abban a formában, hogy szembenézésre kénysze- 
rített bizonyos reformátori felismerésekkel. A megfigyelőként részt 
vevő protestáns teológusoknak lehetőségük nyílt a felvetődött té
mákhoz hozzászólásra. A Lutheránus Világszövetség képviseletében 
részt vett Skydsgaard dán rendszeres teológiai professzor, a német- 
országi protestáns egyházat (EKD) képviselő Schlink heidelbergi dog
matikus, az Egyházak Világtanácsának küldötteként Lukas Vischer, 
a meghívott vendégként jelenvolt Cullmann baseli professzor, de a 
többiek is éltek az alkalommal. Közvetlen közelről figyelték a zsinat 
munkáját, beszélgetésekben, a Bea bíboros által vezetett „keresz
tyének egységéért” -titkárság rendezvényein, sőt a megfigyelők ré
szére rendezett pápai fogadásokon a reformáció mai szavát hallat
ták a zsinat forrongó témáiban. Megérdemelné a fáradságot meg
nyilatkozásaiknak összegyűjtése és kiértékelése. Jó néhányat érde
mes lenne itt is idéznem, de ez messzebb vezetne- Csak egyet emlí
tek példának. A második ülésszak végén, a Lutheránus Világszövet
ség 3 megfigyelője közül az előbb említett Skydsgaard dán evangé
likus teológus Rómában sajtókonferencián előadást tartott. Többek 
között rámutatott az akkoriban tárgyalt egyik szkóma „Az egyház 
titkáról” szóló fejezetének alapvető hiányosságára: Az egyház titkát 
nem lehet megérteni, ha nem -vesszük észre az egyház történetében 
a vétket, a bukást, Isten haragját. „Ezen a háttéren jelenik meg 
Istennek megfoghatatlan, alaptalan szeretete és irgalmassága mint 
a végső, mindenek fölött uralkodó titok. Nincs nagyobb titok meny- 
nyen és földön, mint a bűnök bocsánata. Ez érvényes az egyházra is, 
nagyon is” 7. Így lett négy évszázaddal a reformáció után, éppen 
Rómában, egy sajtókonferenciai előadói asztal szószékké, Istennek a 
reformációban újra meggyújtott evangéliuma továbbsugárzására. 
A zsinati szövegek alakulásán is érezhető bizonyos pontokon a pro
testáns ellenvetés.

A harmadik tényező, amelyben az előző két hatás is összegező- 
dik, az új római katolikus teológiai munka. Ez nem szűkíthető egy 
irányzatra, részletes felmérése külön tanulmányt igényelne. Kétség
telenül formáló erővel jelentkezett a zsinaton. Jellemző rá a világ 
felé való nyitottság, az ökumenikus érdeklődés és a Szentírás mé
lyebb tanulmányozása. Az új katolikus teológiai irányzatnak nincs 
központi irányító eszménye, megnyilatkozásai teológiailag nem is 
mindig végiggondoltak, de az a belső igény érvényesül benne, hogy 
közeledni akarnak a másképpen gondolkozókhoz a keresztyénségen 
belül és kívül, a modern élethez és a Szentíráshoz, természetesen 
az adott dogmák határain belül.
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A zsinat munkája a kor közvetlen, a reformáció közvetett, s 
az új római katolikus teológia sürgető hatása alatt folyt.

A KÉT PAPA SZEREPE

A II. vatikáni zsinatra elhatározó módon nyomta rá bélyegét 
a két pápa: az egyik, aki életre hívta, a másik, aki folytatta és be
fejezte. Tagadhatatlanul a zsinat fölé nő zseniális alakjuk, csak 
mindegyik másképpen, más értékj ellel.

XXIII. János a 20. század nagy karizmatikus pápája. Felszakí
totta a római egyház ablakait egy gyermek naivitásával és egy pró
féta elszántságával. Ami újat ez a zsinat a római egyház életében 
hozott, az alapvetően mind neki köszönhető. A zsinatot indító lökése 
halála után is hatott és hat. Emberileg nézve mérhetetlen veszteség 
a római egyházra, a keresztyénségre és az emberiségre nézve, hogy 
az első ülésszakot már halálos betegség súlya alatt hősiesen befejező 
pápa néhány hónappal később meghalt. A történelmet ugyan soha 
nem lehet feltételes módban felmérni, értelmetlen dolog a „Mi lett 
volna, ha . . .” kérdés, de annyi bizonyos, hogy a zsinatnak feltétle
nül más lefolyása és végeredménye lett volna az ő keze alatt.

VI. Pál követi őt a zsenialitásban, de az övé már egészen más
fajta nagyság: a taktika, a kiegyensúlyozás, a lefékezés, az újszerűt 
a régivel összeötvözés, a hatalom művésze. Hihetetlent vitt végbe — 
csak éppen erősen megkérdőjelezhető irányban. Ügy vette át és vitte 
tovább XXIII. János örökségét, hogy közben annak prófétai vonalát 
ráirányította a pápai hatalom erősítésének vágányára. Az új reform- 
törekvéseket, eredményeket beolvasztotta a régi római egyház épü
letének megszilárdítására és dicsőségére. Ámulva nézzük a diplo
mata-pápa manővereit, de nem tudunk tapsolni hozzá. Lássuk hát 
közelebbről ténykedéseit a zsinat folyamán.

Többször elmondták már, hogy VI. Pál ezt a zsinatot soha egybe 
nem hívta volna. De a zsinat folyt, amikor ő pápa lett, éspedig az 
elődje által megszabott iránynak világraszóló megbecsülésével és lel
kesedésével. Felismerte, hogy ezzel szembe nem fordulhat, azonnal 
nem is fékezheti. Pápasága kezdetén még irányítani sem próbálta 
a zsinatot. A második ülésszaknak szabad folyást biztosított, mintha 
az új pápa teljes mértékben helyeselné a zsinat megkezdett, kijelölt 
irányát. A harmadik ülésszakon először hatalmi szó nélkül, de meg
próbálta a zsinatot személyi tekintélyével irányítani. Csúfos kudar
cot vallott: 1964. novemberében a missziói szkéma elfogadását sze
mélyesen ajánlotta a zsinatnak, de a zsinat többsége ellene szólt. 
Erre pápai hatalmát kemény kézzel, részben nem is nyíltan mutatta 
meg a zsinat felett: számos jelentős változást eszközölt „magasabb 
tekintély” címe alatt a zsinat által elfogadott szövegeken, majd a 
zsinat többségének akarata ellenére elhalasztotta a vallásszabadság
ról szóló szavazást a konzervatív irányzat érdekében, Máriának pe
dig olyan címet adott — „az egyház anyja” —, amelyet a zsinat 
előzőleg megfontolásból került. A negyedik ülésszakot megelőző na-
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pókban elítélte az újító irányzat bizonyos teológiai vonalát encykli- 
kájában, majd váratlanul a zsinat egyik legfontosabb törekvését 
saját elképzelése szerint valósította meg, elébe vágva az erről foly
tatandó további tárgyalásnak, a „püspökök szinódusa” elrendelé
sével. Az utolsó ülésszak további folyamán bámulatra méltó taktikai 
érzékkel egyrészt mint egyszerű zsinati atya csomó változtatási ja
vaslatot nyújtott be szkémákhoz, s ezeket kifejezetten kivonta pápai 
tantekintélyének kötelező jellege alól, amely alázatos gesztussal so
kak rokonszenvét megnyerte; másrészt ugyanakkor fokozódó ütem
ben a pápai hatalom megerősítése ̂ irányában vitte a zsinatot. A zsi
nat utolsó időszakában — ide tartozott már ENSZ-beli szereplése — 
VI. Pál személye csillogott egyre erősebb fényben, amely csúcsoso
dott a zsinati záróünnepségen 3000 zsinati tag, Róma népe és az egész 
világ előtt.

A zsinat szempontjából azonban mindennél is döntőbb, hogy 
irányításával, leplezett vagy nyílt, szelíd vagy hatalmi, közvetett 
vagy közvetlen beavatkozásával elérte a zsinat kompromisszumos 
eredményét. Ennek érdekében javarészt mindig a kisebbségben levő 
konzervatív irányzat céljait támogatta és segítette előbbre. VI. Pál 
zsinat alatti megnyilvánulásainak nagyobb része ilyen vagy amolyan 
módon a régit és nem az újat szolgálta a római egyházban. A szív 
mélyét csak Isten ismeri, de emberileg nézve ma már annyi nyilván
való VI. Pál működéséből, hogy rendkívüli képességeit nem a meg
újhodás előrelendítésére, hanem ellenkezőleg, lefékezésére, középút 
medrébe szorítására fordította, mégis úgy, hogy ő maga személyében 
és pápai tisztében a megbecsülés sugaraiba kerüljön és elkerülje az 
egyoldalú konzervativizmus látszatát.

VI. Pál — ismét csak ezt a szót használhatjuk — zseniális manő
verezése a pápai primátus nagyszabású megerősödését és mérsékelt 
reformokat hozott a római egyházban. Talán legjobban szemlélteti 
mind zseniális taktikáját, mind vezetésének tulajdonképpeni célját 
az óriási meglepetést keltő végzése, amikor egyszerre indította meg 
XXIII. Jánosnak és XII. Piusnak boldoggá avatási eljárását, az utolsó 
ülésszak folyamán. Amit néhány évig rejtve, vagy legalább bizony
talanságban tudott tartani, itt testet öltve jelent meg: két egymás
nak teljesen ellentmondó pápának személyét, a 20. század legkon
zervatívabb és leghaladóbb katolicizmusa képviselőjét egy szintre 
helyezte. Nem annyira dialektikusán egybeolvasztott eszménykép
nek, hanem inkább azért, hogy XXIII. János pápának jelentőségét 
és örökségét relatívvá tegye, az iránta ma is élő lelkesedésnek ellen
súlyt adjon XII. Piusban.

VI. Pál a zsinaton biztosította ugyan a megújulás erőinek előre
törése miatt feszültségekbe került katolikus egyház belső egyen
súlyát, de ezzel a jövő számára új problémák, tisztázatlanságok és 
küzdelmek magját vetette el, a reformlendületet pedig visszafogta, 
megszelídítette.

(F o ly ta tju k )
Veöreös Imre
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Ö k um enikus szemle

A svéd egyház
Bengt Hallgren cikke a svéd egyház szervezetéről és jelen
legi problémáiról a „Lutherische Monatshefte” 1966. 2. szá
mában.

A  svéd egyház jellegzetes népegyház. A  lakosság 97%-át foglalja 
magába.. Nemcsak a vallásilag közömbösök nagyszámú sokaságát, hanem 
a szabadegyházakhoz tartozó emberek niagy részét is hozzá kell számí
tani. 1951-ig csak az léphetett ki az egyházból, aki más keresztyén kö
zösség tagjai sorába szándékozott lépni. Az 1951-ben kiadott vallásszabad
ságot biztosító törvény értelmében bárki indokolás nélkül is kiléphet az 
egyházból. Ezzel a joggal lényegesen kisebb mértékben éltek, mint ahogy 
arra előzőleg számítottak. Ak i az egyházból kilép 40%-os egyházi adó- 
kedvezményben részesül. A  fennmaradó 60% azoknak a közérdeket szol
gáló ügyeknek a fenntartását szolgálja, amelyek gondozásával az egyház 
foglalkozik, ilyen pl az állami anyakönyvek vezetése és a temetkezési 
ügyek.

A svéd egyház tagjává nem a keresztség, hanem a születés útján 
válik az ember. Ha egy gyermek szülei egyháztagok, a  gyermek is auto
matikusan azzá lesz. Ha egy ágostai hitvallású evangélikus külföldi em
ber svéd állampolgárságot nyer, ezzel egyben :a svéd egyház tagjává is 
válik.

Az istentisztelet látogatottsága a vasárnapi főistentiszteleteken (Hoch- 
messe) átlag 3.3%. Ez a szám a teljes lakosságot veszi figyelembe, tehát 
a gyermekeket és azokat az öregeket is, akik már nem tudnak a temp
lomba elmenni. Kimutatták, hogy az istentiszteleti látogatottság milyen 
nagy mértékben függ a gyülekezet nagyságától. A  százalékszám kisebb 
gyülekezetekben a 13%-ig is felemelkedik, viszont Stockholm elővárosai
ban a  0.7% alá esik. A  különféle statisztikai vizsgálódások nagyon elütő 
képet mutatnak. Egy nem régen nyilvánosságra hozott vizsgálódás egész 
Svédországra vonatkozóan megállapítja, a 15. évtől 75. évig terjedő kor
csoport 21%-a havonta legalább egyszer templomba látogat. Az úrvacso- 
rázók száma örvendetes módon emelkedik már évek óta.

Az egyház legtöbb tagja igénybe veszi az egyház szolgálatát külön
böző családi és hivatalos alkalmakon, még az istentiszteletre nem járók 
is. A  gyermekek 86%-át megkeresztelik első életévükben. Ez a  százalék 
az utóbbi tíz év folyamán növekedett. Ugyanezt lehet a konfirmációról 
is elmondani. A  házasságkötés a svéd egyház rendje szerint történik 86—  
90%. Az egyházi temetkezés 96%-ot tesz ki.

Nem ritka eset, hogy szabadegyházi keretbe tartozó szülők gyerme
keiket a svéd egyházban kereszteltetik és konfirmál tátják, A  legnagyobb 
szabadegyház a „Svenska Missionsförbundet” (Svéd Missziói Szövetség) 
kb. 96 000 taggal. A  Missziói Szövetség 1878-ban keletkezett és egy belső 
ébredésnek, az ún. új-evangéliumi ébredésnek, valamint a külföldről 
származó szabadegyházi mozgalomnak a gyümölcse. A  pünkösdi mozga-
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lomnak mintegy 92 000 tagja van. Számuk állandóan növekszik, m íg a 
többi szabadegyháznál visszaesés állapítható meg. Eleddig az ökuménikus 
tevékenység és beszélgetés a svéd egyház és a szabad egyházak között 
nagyobb eredményt nem ért el. Említésre méltó azonban, hogy a szabad- 
egyházak teológiai hallgatói az elmúlt években jelentősen megszaporod
tak az egyetemeken.

Kormányzás tekintetében nem rendelkezik a svéd egyház saját szer
vekkel ügyeinek intézésére. A  teendőket a  minisztériumok és a külön
böző központi hivatalok látják el. Az egyház legfőbb önkormányzati 
szerve a „Kyrkomöte” (egyetemes zsinat), amely ötévente tartja ülését. 
43 lelkész és 57 laikus tagja van. Egyházi törvények kiadására a kor
mányzat és a képviselőház jogosult. Az egyetemes zsinat azonban vétó
jával megakadályozhatja az egyház szempontjából elfogadhatatlan törvé
nyék életbelépését. Az egyetemes zsinat az egyház mindenféle kérdésével 
foglalkozhat, de maga nem hozhat határozatokat. A  döntés a kormány
zatra tartozik. Az egyetemes zsinat által különböző kérdésekben tanú
sított szempontok lényeges hatást gyakorolnak az egyház életére.

A  püspökök évente háromszor gyülekeznék össze püspöki konferen
ciára (Biskopsmöte). Ez sem alkotmányos szerv, mégis nagy a gyakorlati 
jelentősége az egyházi életben, mert számtalan fontos kérdést tárgyal 
meg.

A  svéd egyház 13 diocézisre (Stifter) tagozódik, mindegyik élén püs
pök és dómkáptalan áll. Az uppsalai püspök érsek. A  többi püspök azon
ban nincs alája rendelve. Az érsek az egyház lelki életének legfőbb irá
nyítója. Az egyetemes zsinat, a  püspöki konferencia és még számos köz
egyházi szerv elnöke hivatalból. Az érsek megválasztásában valamennyi 
diocézis képviselője résztvesz.

A  diocézisek esperességekre (kontraktusok) tagozódnak. Élükön az 
esperes (kontraktsprost) áll. Ezt a püspök választja ki az esperesség lel
készei közül. Az esperes gyülekezeteket látogathat és templomot szen
telhet. Ö az esperesség területén végzett szabad munkák vezetője.

Az önkéntes munkák érdekében a  dioeézisekben egész sereg nem 
jogi szerv alakult századunk folyamán. Ezek a gyülekezetek közös ügyeit 
karolják fel. Közéjük tartozik az ún. egyházkerületi tanács (Stiftsrad), 
amelyet a diocézis zsinata (Stiftsmöte) választ. Erre a zsinatra minden 
gyülekezet elküldheti képviselőjét. A  laikusok fontos szerepet játszanak 
benne. A  diocéziseknek általában saját hivataluk is van kerületük fő
városában, külön referensékkel az ifjúsági munka, a vasárnapi iskolai 
munka stb. számára. A  legtöbb diocézis több gyűléshellyel és otthonnal 
is rendelkezi^. Utóbbiakban konferenciákat és csendesnapokat tartanak.

A  svéd egyházhoz 2500 gyülekezet tartozik. Ezek az egyházi munka 
központjai. A  gyülekezetek nagysága különféle. Pár száz lelkes gyülekezet 
mellett vannak 50 000— 60 000 lelket számláló gyülekezetek is. A  paró- 
kiális gyülekezet vezetője a főlélkész. Több gyülekezet és lelkész is tar
tozhat hozzá. 1963-ban a parókiális gyülekezetek új betagolása kezdődött 
el és több gyülekezet társult egymással. Ügy látszik azonban, hogy ha
marosan új rend kialakítása válik szükségessé, mert a vidék elnéptele
nedik és rohamosan növekednek a városias jellegű gyülekezetek.

A  gyülekezeten az egyházi meghatalmazottak (Kyrkostámma, vagy 
Kyrrkofullmáktige) rendelkeznek a döntés jogával. Négyévente általános 
választások útján választják őket. A  választásokat rendesen a politikai 
szempontok figyelembevételével ejtik meg. Az egyházi meghatalmazottak 
választják meg a gyülekezet állandó kormányzati szervét, a  gyülekezeti 
tanácsot. Legkevesebb öt tagból kell állania. Régebben a főlelkész hiva-
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tálból elnökölt a  gyülekezeti tanácsban, most csak tagja a tanácsnak 
hivatalánál fogva. A  legutóbbi választások alkalmával azonban a főlelké
szek 95%-át megválasztották a gyülekezeti tanács elnökévé. Az 1961-ben 
érvénybe lépett új törvény a gyülekezet vezetéssel kapcsolatban erősen 
hangsúlyozza a  gyülekezeti tanács felelősségét a gyülekezeti munkáért. 
Kimondja a törvény, hogy az egyháztanácsnak „felelőssen kell hordoznia 
az egyházi életet a gyülekezetben és annak kibontakoztatását elő kell 
segítenie”. A  gyülekezet feladata, amire az egyházi törvény is utal töb
bek között „intézkedés, az istentiszteleti élet, az igehirdetés, a gyermekek, 
ifjak, öregek és rászorultak között végzendő gyülekezeti munka elősegí
tésére”.

A  közegyházi szervek között különösképpen a „Svenska Kyrkans D iá
kom styrelse”-t kell megemlítenem —  ez a szerv a  következő évben való
színű „Svenska Kyrkans Cenltral;rad”-ra (A svéd egyház központi tanácsa) 
fogja változtatni nevét. Vezetőségét az egyetemes zsinat választja,. A  D ia- 
konislyrelsenek, szabályzata szerint, az a feladata, hogy a gyülekezetek
ben minél gazdagabb kibontakozásra segítse az egyházi életet és a ke
resztyén szeretet tevékenységét. A  Diakonistyrelse stockholmi irodájá
ban főfoglalkozású referensek végeznek tevékenységet az általános gyü
lekezeti munka, a vasárnapi iskolai munka, az ifjúságki munka, a cser
készmunka és a szociális kérdések ügyében.

Radikális politikai körök is és szabadegyházi, valamint a  svéd egy
házon belüli csoportok is felvetették az állam és az egyház szétválasz
tásának követelményét. 1958-ban a kormányzat elhatározta az állam és 
az egyház rendkívül bonyolult viszonyának megvizsgálását. Előítélet- 
mentesen kívánták az egész kérdésgöngyöleget áttekinteni. Az ankét ke
retei között végzett vizsgálódás néhány eredményét máris megjelentették. 
Megjelent többek között egy, a vallásszabadság kérdéseivel foglalkozó, 
valamint a svéd egyház jelenlegi berendezkedésének formáiról készített 
nagyobb mű. Munkahipotézisképpen a jövőre vonatkozóan négy megol
dási lehetőséget javasolt az ankét. Az „A” alternatíva szerint nagyban és 
egészben az állam és egyház viszonya eddig kialakult alakjának megtar
tásával számolnak. A  megoldás másik, végletét képviseli a „D” alterna
tíva, amely szerint az egyház teljesen szabaddá válik az államtól, meg
szűnnék adóztatási joga, és nem rendelkeznék egyházi vagyonnal és föl
dekkel. „A ” és „C” közbevető megoldási javaslatokat hoznak. Mindkettő 
feltételezi, hogy az egyház elvileg szervezeti tekintetben független az ál
lamtól, de rendelkezik egyházi vagyonnal és földdel. A  különbség kettő
jük között az, íhogy az első lehetővé teszi, a második elveti az egyházi 
adóztatás jogát.

A  svéd lelkészeknek régtől fogva csak egyetlenegy szakfolyóiratuk 
volt, a Svéd Egyházi Lap (Svensk Kyotidning). 1959 óta azonban minden 
héten megjelenik a Svéd Lelkipásztorok Lapja (Svensk Pastoraltidskrift). 
Ennek a lapnak a megjelenése jelzi az 1958 óta fennálló szakadást a svéd 
egyházon belül, amikor is az egyetemes zsinat határozata értelmében 
lehetővé vált a  nők számára is a lelkészi szolgálat. A  szakadás elsősorban 
a lelkészek körében állt be, de fennállt már 1958 előtt is rejtetten a 
Biblia értelmezésének a módja tekintetében. Eleddig 12 nőt ordináltak 
lelkészi szolgálatra.

Nagyon nagy kérdés a svéd egyházon belül a lelkészhiány. Kb. 300 
lelkészi állás betöltetlen és több jel mutat arra, hogy rövid időn belül 
még rosszabb lesz a helyzet. A  lelkészek legtöbbike 55— 60 év közötti. 
Am ikor ezek nyugdíjba vonulnak, előállnak a nehézségek. Jelenleg évente
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190 lelkészre lenne utánpótlásul szükség. A  legjobb esetben is csak 70 
kibocsátásával lehet számolni. Az elmúlt évek folyamán nagyon sokat 
avattak lelkésszé az eddig megszokott teológiai vizsgák letételének men
tesítésével.

A  főfoglalkozású gyülekezeti munkások tekintetében sok gyülekezet
ben létesítettek egyházi ifjúsági vezetői állást. Ezeket Sigtunában, az 
egyházi ifjúsági vezetők iskolájában képezik ki. A  püspöki konferencia 
külön kiképzés nyújtását tette lehetővé az ún. gyülekezeti munkások 
(Gemeindehelfer) részére, akik lelkipásztori (volksmissionarisch) felada
tot látnak el, mint például családgondozást, az odaköltözködők megláto
gatását, és a  legküliönféle formák közt végzett szemináriumi munkát. 
Sajnos, eddig nem sok fiatal embert vonzott jelentkezésre ez a munka. 
Mivel a  kórházak és a  beteggondozás ügyét a községi szervek mind na
gyobb mértékben vették át, a diakonisszák mind inkább evangelizációs, 
népmissziós gyülekezeti szolgálatba álltak.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a gyülekezeti tanácsok tagjai 
növekvő felelősséget hordoznak a gyülekezeti életben. Az elmúlt 10 esz
tendő folyamán több püspök hívta meg háromnapi csendesinap tartására 
tíz-tíz gyülekezet egyházi tanácsát, kerületének konferenciák tartására 
létesített otthonába. Ilyen alkalmakkor nem közigazgatási kérdéseket 
beszélnek meg, hanem a gyülekezetek dolgáról van szó. A  diocézis kü
lönböző tájait képviselő gyülekezetek között tapasztalatcsere indul és ez 
arra ösztönzi a résztvevőket, hogy új munkamódokkal kísérletezzenek. 
Hasonló konferenciákat próbálnak rendezni az egyházi meghatalmazottak 
részére is.

Svédországban, akárcsak más országokban is, a falusi lakosságnak 
a városok és ipari központok felé vándorlása szükségessé tette, hogy az 
egyház felmérje az új helyzetet. A  stockholmi vallás-szociológiai intézet 
vizsgálódásai világosan kimutatták, hogy milyen könnyen veszítik el egy
házi (kapcsolataikat a beköltözködők. Az egyház területi arányosításokkal 
és látogatások segítségével más országokban is ismert módon igyekszik 
feladatát megoldani. Sajnos, jelenleg elég nehéz új templomok építéséhez 
engedélyt szerezni. Az utóbbi évtized a középkor óta a svéd egyháznak 
mégis legnagyobb építkező korszaka volt. Sok gyülekezet jutott új temp
lomhoz és gyülekezeti házhoz. Az  új társadalom képét nemcsak a vidéki 
lakosság városbaözönlése jellemzi, hanem egy ezzel ellentétes mozgás is. 
M ind nagyobb mértékben ürülnék k i hét végén a városok, de a nagy 
ünnepek idején is és főleg a szabadságok hónapjaiban. A  svédországi 
vizsgálódások ugyanarra az eredményre vezettek, minit a többi ország
ban is, nevezetesen, hogy az entberek ilyenkor nagyobb mértékben láto
gatják a  templomot és szívesebben keresik fel a vidéki gyülekezeteket, 
mint állandó lakhelyük szerinti gyülekezetüket. Szünidőben és szabad 
idejük töltésekor sajátos várakozással tekintenek az emberek az egyházra. 
Az ötnapos munkahét bevezetésével mind több gyülekezeti tag fog hét 
végén és a vakáció idején gyülekezetétől távoleső vidéki otthonában 
egyre hosszabb időt eltölteni. Üjra felül kell vizsgálni ezért a vasárnapi 
iskola és a  konfirmáció oktatás tartásának mikéntjét, de a konfirman
dusok istentiszteletlátogatásának a kérdését is. A  „vakációzó” gyülekezetek 
lelkészeire nagy felelősség hárul. Ezek mind megoldatlan problémák és 
beletartoznak azoknak a kérdéseknek a seregébe, amelyekkel kapcsolat
ban a különböző országok egyházai hasznosan cserélhetik ki egymással 
tapasztalataikat.

Benczúr László
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Az igehirdető m űhelye

SZENTHÁROMSÁG U. 6. VASÁRNAP

Hóm. 6, 3— 11.

A  keresztség gyakorlatban valamennyiünk által végzett szent cseleke
det. A  páli ige alkalmat ad arra, hogy gyülekezetben igehirdetésünkön 
keresztül nyilvánvalóvá legyen mindenki számára Istennek az a csele
kedete, amelyet a  keresztségben végzett és végez állandóan a  keresztyének 
életében.

Az ige -alkalmat ad arra is, hogy önmagunk számára is tisztázzuk 
őszintén a Ikeresztség jelentőségét. Nyíltan, vagy lappangva sokszor vető
dik fel a kérdés; a  keresztség nem elavult kultikus cselekedet, amit ősi 
„szokásaként őrzött meg a gyülekezet? Nem a misztériumvallások hatása 
érezhető a keresztségnél ? Van felnőtt keresztyén életünk 'számára is je
lentősége a  keresztséignek? Tisztázni kell ezt azért, mert:

a) Némelyek a  keresztséget úgy tekintik, mint aminek „hatása” egy
szer, a keresztség alkalmával érezhető, s felnőtt keresztyénségünkben 
semmi haszna nincs.

b) Az ember a keresztséget a történelem folyamán beállította a sta
tisztika szolgálatába. A  missziók történetében van reá példa. Szent „len
dülettel” folyt a keresztség, íródott a jelentés a  megkereszteltekről. ,13 az 
újonnan megkeresztelteket néhány nappal később keresztyének behajóz
ták és vitték éhbérért rabszolgának, „ember-állatnak”, hogy szaporítsák 
gazdájuk —  aki ugyancsak keresztyén volt! —  vagyonát. M ilyen kevesen 
gondoltak arra, amit Vogel így fogalmaz meg: „A keresztségben tagjaivá 
leszünk Krisztus testének. Faji, nemi, osztálykülönbség nem számít: a  
keresztség az a kőszikla, amelyen a vér és faj vallása megtörik.”

c) Nem ülhet senki az ítélőszékbe, hogy „megítélje” 'ki méltó arra, 
hogy gyermekkorában részesülhessen Isten ajándékában. A  kereszteltető 
és h iv ő  e g y h á z  imája által, amely imának minden lehetséges, a  gyermek 
is a beléje öntött hit útján megváltozik, megtisztul és megújul.

d) A  keresztség nem a  névadás alkalma.
e) A  keresztség Krisztus parancsával elrendelt szent cselekedet, ame

lyiknek semmi köze misztériumvallások beavatási rítusához. Sőt az ős
keresztyének keresztelése nem kapcsolódott sem a prozelita keresztség- 
hez, sem a Keresztelő János ikeresztségéhez. Teljes egészében a feltáma
dott Jézussal és a váltságmunkával van kapcsolatban. A  kérdés, vajon 
a keresztségben nem található-e meg a misztériumvallások hatása, azért 
vetődhet fel, mert analógiát találhatunk a páli fogalmazás és a miszté
riumok között. A  kettő teljesen különböző. A  misztériumkultuszt átszövi 
a történetietlenség. Pálnak a  keresztségről való mondanivalója: történe
lem, történés. A  misztériumrítus egy természeti istenség sorsát ábrázolja. 
A  keresztségben történeti személy, Jézus Krisztus cselekedett és cselekszik. 
„A beavatottnak” szent életet kell -élni, hogy közösségbe kerülhessen az
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istenséggel. Jézus keresztje és feltámadása által Isten az egész emberi
séget magához vonja. (Schweitzer) „A beavatottat” a beavatás vi lágfeletti- 
ségbe emeli, a keresztyének életét átformálja itt és most az eljövendő 
élet valósága, „A beavatott” maga is hasonló lesz az istenséghez, imádat 
jár neki. —  Mitrás és Izisz-misztérium. —  A  keresztyén közösségbe kerül 
Krisztussal, de nem lesz Krisztus.

„Az egyházban a kenasztség a kezdet és a bevezetés minden kegye
lemhez és bűnbocsánathoz.” (Lutheri.) A  keresztség által Isten Krisztus 
testébe helyez minket (I. Kor. 12,13), keresztyén életben járat. Ez Isten 
valóságos és hatalmas cselekedete. „A keresztyén élet nem egyéb, mint 
naponkénti keresztség egyszer elkezdve és állandóan abban járva.” 
(Luther.)

KRISZTUSSAL EGYÜTT . . .

1. K r is z tu s sa l  e g y ü tt  m e g h a ltu n k  a b ű n n ek . A  keresztségben Isten 
cselekszik velünk. Am ikor a  keresztségben Krisztussal együtt „halálra 
adatunk”, Isten ítéletet tart bűnünk felett és elválaszt minket a bűntől. 
Bűnös akaratunktól, Istennek engedetlen és szeretetben szűkölködő éle
tünktől. „Az ember Krisztussal együtt való meghaláshoz nem a misztika, 
nem az ember lelki teljesítménye, aszkézise útján jut el, hanem a ke
resztség által, amelyik a valódi keresztyén élet kezdete.” (Althaus) Isten 
új helyzetbe helyez minket a  keresztyénség által, Krisztus keresztje Is 
ten „nem”-je a -bűnre, a mi bűnünkre is. Ennek a „nem”-nek jelentősége 
azáltal "lesz naggyá, hogy Krisztus ereje által Isten „igen”-je is elhang
zott. A  feltámadás annak bizonyítéka, hogy Isten az életet és nem a ha
lált szánta nekünk. A  keresztség nemcsak arra kötelez, hogy nemet 
mondjunk a bűnre, hanem arra is, hogy igent mondjunk Isten akara
tára. „Mivel Isten igényt tart ránk, azért a bűnnek semmi igénye nem 
lehet ránk. M i most Istenhez tartozunk. Ö elválasztott a bűntől és ma
gához kapcsolt.” (E. Brunner.) Nemet tudunk-e mondani arra, ami Is 
tenhez való viszonyunkban az engedetlenséget foglalja magában, s az 
embertestvér felé a szeretetlenséget, halált, atomfelhőt, fajgyűlöletet, fe
lelőtlenséget, meg nem értést, embertelenséget foglalja magában. Igent 
mondunk-e Atyánk akaratára, s ebből az igenből következik-e keresz
tyén életünk tiltakozása mindaz ellen, ami az Isten embert emberré tevő 
akarata ellen tör, ami könnyet fakaszt és kenyeret von el éhezők szájá
tól önzésből és embertelenségből.

2. K r is z tu s sa l  e g y ü t t  fe ltá m a d u n k . Ak ik  „alámerültek” a keresztség
ben, meghaltak Krisztussal, azok Vele fel is támadtak. Részesei vagyunk 
feltámadásának és életének. A  keresztség következménye az új életben 
járás, hirdeti PáL Ezt azért teszi, mert tudja, hogy a Krisztus feltáma
dásában való részesedés elkötelez és megköveteli tőlünk, hogy a Krisztus 
feltámadásában való részesülésünk is egészen nyilvánvaló legyen. Hisz a 
keresztségben nem valami mágikus asetmény zajlik le, ami természetünk 
számára ellenállhatatlanul megy végbe, hanem az olyan történés, ami 
mindig a hivő ember etikai döntését is megkívánja. Aki a keresztség 
által Krisztus féltámadásában részesült, az nem csupán az értelmével 
mond „nemet” a bűnre, hanem el is hagyja -azt. Ez a „feltámadás” rá- 
ébredés a keresztségben kapott újjáteremtettségre. Am i tudatalatti volt, 
tudatos lesz. A lvó élet —  élő életté. Kiskorú élet eljut „az érett férfiú- 
sághoz”.
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3,. K r is z tu s sa l  e g y ü tt  ú j  é le tb e n  já ru n k . „A keresztyén ember Krisz
tussal együtt új aionba helyeztetett, ebben az új aionban harcol a régi 
ellen. Mert megújult, azért újítja meg magát. Mert mint óember meg
öletett, öli meg azt, ami őbenne a régi aionhoz tartozik.” (P. Althaus.) Ez
által lesz az új életben járás lehetséges, szükséges, valóságos. A  bűnnek 
n e m  k e ll uralkodni rajtunk. A  „kell” itt már nem a törvény kategorikus 
imperatívusa, hanem egy új valóság ajándéka. A  keresztségben a halál
ból az életbe helyeztetett az ember. Most a  bűn lett távoli, ahogy előbb 
az Istennek való engedelmesség volt távol tőlünk. A  keresztség előtt Isten 
akarata a törvényen keresztül mintegy „kívülről” jött az életünkbe. Most 
az Istennek élő, Krisztus indulatával meghatározott életünk saját éle
tünkké lett, s bűn akarja azt „kívülről” megostromolni. Ak i megkeresz- 
telkedett, az szabad a bűntől. Meghalt a bűnnek. De Krisztussal együtt 
új életben is járunk. Istennek teremtő hatalma új életre hívta a kereszt
ségben az embereket. Pál számára a keresztség által létrehívott új élet 
éppen olyan valóság, mint amennyire az élő Isten és az ő cselekedete 
valóság. A  keresztség kérdése éppen ezért egész istenhitünk kérdése, hisz 
Jézus annak az Istennek munkájára mutat rá, aki a keresztség által életet 
és üdvösséget munkál. De az új életünknek élő bizonyítékká kell lenni 
Isten újjáteremtő munkájáról.

4. K r is z tu s sa l  e g y ü t t  já ru n k , a ki e r e jé t  a dja  a g y ő z e le m h e z . A  ke
resztségben meghaltunk a bűnnek és élünk Istennek. Cselekedeteink 
Isten által meghatározott cselekedetek. Ez a m indig új cselekedet hor
dozza magában a győzelem bizonyosságát. „Keresztségünk szüntelen bűn- 
bocsánatot nyújt, hogyha elbuksz és bűnbe esel, odafutsz, odabújsz a 
keresztséghez, amelyben minden bűnöd lemosatott és megbocsáttatott, 
vigasztalást merítesz belőle és ismét felemelkedsz és hiszed, hogy a ke
resztségben nem egy, hanem valamennyi bűnödtől tisztára mosattál.” 
(Luther.) Isten, aki cselekszik a keresztségben, megtart minket ebben az 
életben azáltal, hogy részeltet minket Krisztus erejében, aki győzött a 
bűn felett, s a bűn rajta nem uralkodott. A  keresztyén ember Krisztussal 
közösségben abban a bizonyosságban él, hogy a halál nem előtte, hanem 
mögötte van. De ez a bizonyosság új életlendülettel mozgatja a mában 
krisztusi lelkületű cselekedetre. M i mindannyian hallhatjuk a lutheri 
bizonyságtételt: „A keresztség ereje, műve, haszna és célja az, hogy üd
vözítsen. Üdvözölni pedig annyit jelent: megszabadulni bűntől, haláltól, 
ördögtől, s Krisztus országába jutni és Vele örökké élni.”

Nagy István
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SZENTHÁROMSÁG U. 7. VASÁRNAP

Rm 6, 19— 23.

EGZEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Az összefüggés kedvéért ajánlatos az egész 6. részt végigolvasnunk.
19. v e r s . A  s a r x  itt emberi mivoltunk gyengeségét-gyarlóságát jelöli 

meg. Paristémi: átad, odaállít, rendelkezésre bocsát. Az a n om ia n á l fő
ként az isteni nomos, a tóra, az „eligazítás”-tanítás-törvény mellőzésére 
gondolhatunk: M t 7, 23!! A  d ik a io s y n é  ez esetben az Isten igaz mivoltá
hoz igazodó magatartást jelentheti. Kálvin: „Az igazság szó itt a tör
vényt és az igaz élet szabályát jelenti.” A  d o u lo s  olvasásakor ne feledjük, 
hogy fogalmilag benne csenghet az ’ebed-’óbéd jelentéséből az: a rab
szolga dolgozik valakinek. (Hogy kinek dolgozunk, az itt a kérdés!)

23. v e r s . Fizet a bűn, csak éppen halált; gyakori és sokszor megdöb
bentően bőséges előlegek után magát a végtelen alapösszeget. Isten v i
szont nem zsoldot ad, nem fizetést, hanem kegyelmi ajándékot!

PERIKÖPÁ NKHOZ

Iwand a mottót Luther Römerbrief-jéből veszi: Non enim ad otium 
vocati sumus, séd ad laborem contraypassiones. (Mert nem tétlenségre 
hívattunk el, hanem küzdelemre szenvedélyeink ellen.) Ennek meg
felelően erőteljesen hangsúlyozza, hogy a keresztyén életben nincs helye 
a bűn és kegyelem feszültséges koegzisztenciájának, mert ahol Isten 
megjelenik a színen, ott az ember nem élhet többé két hatalmi körben: 
a bűnében és a kegyelmében egyszerre. H a a kegyelem azt jelenti: 
Isten velünk! —  akkor a megszentelődés azt: M i az Istennel! A  kegye
lemnek a realitása nagyobb és különb a bűn és halál realitásánál. Barth: 
„Ennek a ténynek a dinamikája elragad bennünket a bűn útjáról és oda 
visz, ahol egyedül Isten alkot, ajándékoz és parancsol. Nincs más dol
gunk, mint hogy élő emberekként nyitottak legyünk az élő Isten logikája 
számára.”

A SZABADSÁG k a p u j a

Ez az ige arról üzen, hogy a Jézus Krisztusban elnyert kegyelem 
megnyitotta a keresztyén ember előtt a szabadság kapuját. Ez a sza
badság pedig abból áll, hogy a bűnterhétől szabadult, hivő ember m á r  
n e m  k é n y te le n  indulatainak, félelmeinek, vágyainak bűvkörében élni, 
azoktól irányítva és megnyomorítva, hanem e r e d e ti  r e n d e lte té s é n e k , az 
Isten iránti engedelmességnek élhet, és csakis így tarthat célegyenest az 
örök élet felé.

Jézus Krisztusban feltárult az Élet kapuja! Be leh e t lépni rajta —  
belül Isten gyermekeinek szabadságát nyerjük el a hit naponkénti har
cában. De a kapu nem vonul el felettünk —  n e k ü n k  k ell belépnünk rajta! 
Ezt a le h e tő s é g e t  és  f e le lő s s é g e t  hirdeti igénk. így  kerülünk a leghatal
masabb v a g y -v a g y  elé: vagy öntörvényűségünk rabszolgáiként vergő
dünk, „szabadon” hányódva-vetődve, vagy a Jézus Krisztusban meg
jelent igazság szolgálatába szegődünk, s akkor ez felszabadít az örök 
tisztaság előrevetődő fényeit csillogtató életre.
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Igénk leghangsúlyosabb üzenete az ugyan, hogy Jézus Krisztussal 
kerülve kapcsolatba ez az életformáló szabadság elnyerhető, ez a ra
gyogó örömüzenet azonban súlyos kontrasztként azt a komoly figyelmez
tetést is tartalmazza, hogy

1. lehet kapun kívül is maradni! Isten senkit sem fog pányvával! 
Szeretetének hívását el is engedhetjük a fülünk mellett, esetleg úgy, 
hogy tartunk talán vele több-kevesebb „diplomáciai kapcsolatot”, csak 
éppen komolyan nem vesszük az élő Istent. Erről az álkeresztyén típus
ról mondja Pál (Tit 1, 16): „Vallják, hogy az Istent ismerik, de cseleke
deteikkel tagadják.” S  ez a kísértés mindnyájunkat s mindenkor fenye
get. Mert ha mostani alapigénkben Pál kifejezetten a római keresztyé
nek múltjának pogány erkölcsére hivatkozik is, levelének egészéből, ér
velésének szeretetteljes aggodalmából kitűnik, hogy ez a veszély még a 
jelenben is fennáll, s egy kis könnyelműség, és az ajtón kidobott bűn 
már visszajött az ablakon. (Arról nem is beszélve, hogy más igerészek 
tanúsága szerint meg éppenséggel a gyülekezeten belül fordultak elő k i
rívó félrelépések.) Ezért hát ne akarjunk másokra gondolni, amikor az 
ige bennünket figyelmeztet: nehogy mi is kívül maradjunk a kapun a 
gyakorlatba át nem vitt keresztyénséggel. Krisztus kegyelmének komo
lyan nem vételét az önkényes szabadság jellemzi. „Ilyen vagyok, ilyen” 
—i- s az a rossz, akinek ez nem tetszik. Büszke vagyok vélt, vagy valósá
gos erényeimre, képességeimre, de gyönge pontjaimról hallani sem aka
rok, ott kötve vagyok, mint a bika az orrába fűzött karikánál fogva. 
Semmire sem vagyok olyan érzékeny, mintha rabságom egy-egy nagyon 
is valóságos nyomorúságát észreveszik, sőt szóváteszik. Vannak erős olda
laim, ezeket szeretem kirakatba állítani —  a háttérben pedig hadd fedje 
homály, hogyan sodornak el indulataim, félelmeim, vágyaim, s hogyan 
rántom el azokat is, akiket pedig tartanom kellene. Ha feladjuk az élő 
Isten egy (és igen üdvös) félelmét, helyette magunkfaragta bálványaink 
ezer egyáltalán nem üdvös félelme aláz rabszolgaságba, mivel „szabaddá 
lettünk az igazságtól”.

Törvénytelenségről beszél az ige ezzel kapcsolatban és tisztátalan- 
ságról. Hogy rontja ez meg az életünket? Többnyire tudjuk ugyan, mit 
mond Isten törvénye, kalapot is emelünk talán előtte, de el is megyünk 
mellette, csak éppen köszöntünk neki. „Szép, szép, de . . Hogy mi ez a 
„de”? De nem felel meg a bűn által megrontott természetünknek, nem 
testhezálló, nem szórakoztató, nem szállít kész megoldásokat, hogy nekünk 
semmit se kelljen tennünk, nem szolgál ki, s általában nem felel meg 
fogyasztói igényeinknek. Akár egy mennyeien szép cipő, amely azonban 
pokolian szorít, s ezért legfeljebb egy-két ünnepi órára vagyunk haj
landók elviselni, „mert szép”, de aztán sürgősen lehúzni és sarokba vág
n i ... S  nem gondolunk arra, hogy az engedetlenség átkát veszik magukra, 
rengeteg elmaradhatatlan következménnyel, „akiknél megvan a kegyes
ség látszata, de megtagadják annak erejét” (2 Tim  3, 5) —  vagy már a 
látszattal se törődnek. Ebből persze mi más is következnék, mint tisztá- 
talanság. Boldogság-vadászok, kalandgyűjtők, naphosszat pénzért-érvé
nyesülésért osörtetők, zsarnokjelölt hajlongok, számító-automaták s m in
den rendű és rangú habzsoló szerzetek vallhatják, hogy boldogok a tisz
tátalan szívűek, mert nevetnek a markukba, de Isten gyermekei tudják, 
hogy a látszat iszonyúan csal, az önkényes szabadság minden perce egy- 
egy láncszem akaratunkon ólom-darab a lelkűnkben, és mégis a tiszta szí
vűek a boldogok, mert nem bevételre dolgoznak, hanem Isten túláradó 
szeretetéből igyekeznek minél többet továbbadni embertársaiknak. A
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tisztaság fogalma az Ószövetségben azt jelentette: Isten szolgálatára fel
készített, alkalmas. A  tiszta magatartás aztán ebből következik. Ezért kell 
együtt könyörögnünk Dáviddal: „Teremts bennem tiszta szívet, ó Isten!” 
Mert amikor Isten kegyelme megteremti bennünk a tiszta szívet, akkor 
kezdünk csak igazán megszabadulni a sötétség cselekedeteitől és bizton
sággal különbséget tenni fehér és fekete között, akkor kezdjük csak 
igazán szégyellni öntörvényűségünket, családi, munkatársi, baráti, hit
testvéri s általában emberi közösséget romboló cselekedeteinket, s látjuk 
meg, hogy utunk a halálba tartott, abba a halálba, amelynek a biológiai 
vég csak kisinasa, veszélyesnek is csak azért veszélyes, mert Istentől való 
örök eltaszítottságra ítéltük magunkat, s ez a halá l!

Bárm ily megdöbbentő is azonban, amit Isten igéje kíméletlen reali
tással mond a bűnről —  s mi több: a mi bűnünkről! —  az áldott Orvos 
megsém éri be a lesújtó diagnózis közlésével, mert éppen gyógyítani akar 
bennünket, hiszen biztos terápiája van azok számára, akik hallgatnak 
rá, hogy valami hasonlíthatatlanul jobb szolgálatba szegődjenek, önma
guk s bűneik rabszolgaságából szabadulván. Az örömüzenet így hangzik:

2. Jézus Krisztusban megnyílt az új élet kapuja! Másutt így mondja 
ezt az ige (2 Kor 3, 17): „Ahol az Űr Lelke, ott a szabadság!” Sokan azt 
tartják szabadságnak, ha kényükre-kedvükre élhetnek, minden korlá
tozás nélkül. De ebben az igényben éppen önös rabságunk mutatkozik 
meg. Mert nem lenne baj, ha bűn nélkül lennénk. Akkor nem is akar
nánk semmi rosszat, mert zavartalan lenne belső világunk s Istennel 
való akcióegységünk. Csakhogy a bűn éppen az emberen át tört be a 
világba, vele megromlott az eredeti tisztaság, visszájára fordult az isteni 
Rend, s óriási a veszély, hogy ezt a kifordultságot vesszük a dolgok szí
nének! („Természetesnek!”) Mert sajnos, megszokható a kificamodottság 
is. Az állandósult rossz a törvény látszatává szilárdulhat. Kísérletképpen 
fordítóprizmát szereltek valakinek a szeme elé. Eleinte nagyon kellemet
len volt mindent a feje tetején látni, lassan azonban a kísérleti alany 
szeme hozzászokott ehhez, sőt, idővel a fordítóprizma ellenére normáli
san látta a dolgokat, nem voltak nehézségei. Később aztán levették róla 
a furcsa „szemüveget”, ekkor azonban fordítóprizma nélkül, a saját 
természetes szemével látott fordítva: fenn a föld és lenn az ég! —  persze, 
egy-két napig csupán. A  bűn, az öntörvényűség „szemüvegét” azonban 
élethossziglani jótállással kapjuk, beleépült lényünkbe, s ez melyikünkön 
mennyire látszik meg, de minden esetre elszakít az Élet forrásától, attól, 
aki egyedül mondhatta magáról: „Ha a Fiú megszabadít titeket, valóság
gal szabadok lesztek!” (Jn 8, 36.) ö  képes arra, hogy a Nagy Változást 
megindítsa és végigvigye életünkben, hogy visszaigazodjunk hozzá, aki
ben a dolgok színe jelent meg, az eredeti tisztaság, az isteni természe
tesség. A  bűn és szabadosság negatívumával, a lélek vitaminhiányával 
szemben csak ö  képes arra, hogy jelentésével véget vessen gyöngesé- 
geinknek, s bűnbocsátó, új éleire támasztó valóságával belehelyezzen a 
kegyelem erőterébe. Ebben aztán —  akár a vaspor mágneses erőtérben, 
papírra hintve s megrázogatva, elrendeződik a mágneses erővonalak men
tén —  elrendeződik életünk Isten akaratához igazodva, mert erejével 
nem muszáj többé kapitulálnunk önnön bűneink zsarnokságának köve
telményei előtt, mert szívünk bástyái között Jézus Krisztus a kapitány, s 
ha ne talán be is törne az ellenség, Ö képes kiszorítani. Mert itt is a 
nagyobb erő törvénye érvényesül, a kérdés csak az: komolyan kapcso
latban vagyunk-e ezzel az olyannyira hatalmas, hathatós, „izmos” kegye
lemmel, amelynek áldott totalitása meg kell hogy lássák rajtunk. Keszon- 
munkánál döntő, hogy a belső nyomás nagyobb legyen a befelé törekvő
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vízénél. Ilyen atmoszférában lehet csak dolgozni a föld alatt, víz-fenye- 
gette rétegekben. És ha alábbhagy a nyomás, már jön is a víz. A  bűn, 
illetve kegyelem törvénye egyaránt vaskövetkezetességgel érvényesül. Pál 
azt mondja (Fil 4, 13): „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít!”

Persze a kegyelem érvényesülésének is megvannak az áldott követ
kezményei, gyümölcsei, akár a bűnnek a maga átkos folyományai. Mert 
amikor Jézus Krisztus átplántál a kegyelem táptalajába, akkor nemcsak 
valamiféle vegetálást biztosít az új körülmények között, hanem gyü
mölcstermést is, mégpedig folytonérő jellegűt. Azzal, hogy kegyelmének 
erejével az eredeti tisztaság uralmát hozza vissza, bennünket is vissza 
akar állítani embertársaink közösségében eredeti funkciónkba: a szere
tet gyakorlásába, hogy ne az legyen a legfontosabb: mit kapok én, hanem: 
mit sugároz ki az életem.

A  szabadosság gyümölcse, következménye szégyen és halál. A  Krisz
tus-munkálta szabadságé viszont: megszentelődés és örök élet. A  meg- 
szentelödés, szent élet lényege nem valami világgyűlölő visszahúzódás, 
nem a folytonos „jaj, nem szabad!” kegyes hisztériája, hanem az a tu
dat és valóság, hogy életem az Istené, tehát nem az én magántulajdonom, 
amelyet jogom lenne bemocskolni, vásárra vinni, elherdálni, mert „az 
enyém”, hanem mert éppen hogy az Isten tulajdona, amelynek Ö ad 
célt, rendeltetést, értelmet, feladatokat, melyeknek erejével felelhetek 
meg. Isten irgalomból megbocsátott —  hogy élhetnék magamnak ezután, 
hogy alkudhatnék meg a bűnnel?! —  körülbelül ez a kegyelem logikája. 
„Nyugalma nincs, de békessége van” —  írja Reményik erről az állapot
ról. Vagyis: semmiféle bűnre, nyomorúságra nem legyint lemondóan, 
nem puha párna számára a kegyelem, („nyugalma nincs”), mert az el
nyert békességből fakad a legtevékenyebb élet, amelynek biztos kilátása 
az az örök tökéletesség, amelyről itt a földön fogalmunk alig lehet, 
amelyről azonban mégis tudhatjuk, hogy a bűn teljes hiánya jellemzi 
majd és az Istennel való hiánytalan közösség. Ennek fényei vetődnek 
előre a hit engedelmességében! Ezért nem is maradhat el igénk figyel
meztetése :

3. Álljatok hát Isten szolgálatába mindenestől! Vagyis adott hely
zetekben most már minden órátok tartalmát, döntéseitek irányát az a 
drága szabadság szabja meg, amelyet az ige így jellemez: Szegődjetek 
Isten szolgálatába! Ez a szabadság záloga, mint hajótöröttnek a csónak
ban maradni, s nem attól függetlenülni.

Az apostol kifejezetten jelzi, mennyire tudatában van annak, hogy 
gyarló emberi hasonlatot használ, amikor mintegy azt mondja: amilyen 
buzgalommal szaladtatok előző, megszenteletlen életetekben indulataitok 
után, legalább olyan igyekezettel törjétek most magatokat, hogy Istennek 
hűséges eszközei legyetek! N e  bizonyuljatok lustábbnak a jó szolgálatára, 
mint annak idején voltatok önző kívánságaitok kiszolgálására! Az élő 
Isten megérdemel talán annyi odaadást, mint szívetek mocskos bálvá
nyai, melyeknek már úgyis kiadtátok az útját!

Szinte csak úgy találomra hadd fogalmazzak meg néhány kísérletet 
a rengeteg lehetséges közül, magunkra alkalmazva ezt a felszólítást.

Rácsillan-e úgy a szemem Isten igéjének olvasására, mint egy-egy 
nem épületes könyv betűire? Van-e olyan fürge a lábam, ha segítenem 
kellene valakin, vagy templomba mehetnék, mint amikor saját szórakoz
tatásomra igyekszem, talán nem is a legjobban választva meg annak 
módját? Megtalálja-e a szám az igaz jó szót legalább olyan biztonsággal 
és gyakorlottsággal, mint a szapuló-maró megjegyzések többnyire túlzó,

375



de sohasem testvéri kifejezéseit? Mozog-e ugyanolyan ügyesen a kezem 
akkor, amikor ellenőrzés nélkül dolgozom mások javán, mint amikor 
csak magán-nyereségre megy az akció? Jó ügy —  másoknak jó ügy! —  
érdekében ugyanoly olajozottan kapcsol-e az agyam, mint amikor saját 
hasznomra, vagy mentségemre kell valamit kitalálnom? Van-e olyan 
éles a hallásom a kritika megszívlelésére, mint a dicséret tudomásul
vételére? Nem adom-e föl sokkal hamarabb a harcot másokért, mint 
magamért? Imádságomban nem „izgat”-e jobban, hogy Isten teljesíti-e 
az én kívánságomat, mint az, hogy az én egész életem belesimul-e az ő 
szent akaratába?!

A  kapu nem vonul át felettünk —  mint már hallottuk — , nekünk kell 
átmennünk rajta. Nem is egyetlenegyszer az életben —  mert hányszor 
kisodródunk „kapun kívülre”, öntörvényűségbe, engedetlenségbe, a ha
lálba vivő széles útra. Jézus ismételen hív: Menjetek be a szoros kapun! 
Gazdátlan ember nincs, válasszátok hát naponkénti engedelmességben 
gazdátoknak azt, aki azért akar uralkodni rajtatok, mert nektek van 
szükségetek őrá!

A  golgotái kereszten megnyílt a szabadság és élet kapuja, mely az 
örök Cél felé vezet, és boldog, aki egy életen át megbecsüli!

Bodrog Miklós

SZENTHÁROMSÁG U. 8. VASÁRNAP

Róm. 8, 12— 17.

ALAPIGE JELENTÉSE

Epistolai igénknek két központi mondanivalója van: 1. a Szentlélek 
munkájának megtapasztalható jelei a keresztyén ember életében. 2. Isten 
gyermekei vagyunk! A  Szentlélek munkája bennünk és az: istenfiúság 
láncszerűen tartoznak össze! Vagyis a vasárnap jellegét így is megfogal
mazhatjuk: az ó-egyházi evangélium üzenetét is egybevetve (Mt. 7,15— 23.). 
A  Lélek gyümölcsei! Az új Agendánk pedig így foglalja össze a vasár
napi igék üzenetét: Szeretet által Isten gyermekeivé!

Á l t a l á n o s  m e g j e g y z é s

A  római levél különösképpen is nagyban formálta az egyház törté
netét és életét. Gondoljunk az V. században élő nagy egyházatyára: 
Augusztinuszra, aki vallomásában elmondja, hogy gyermekhangot hallott, 
mely ismételten is ezt mondotta; Tolle, lege! Fellapozza az Írást a Róm. 
lev. 13,13 verseinél és ez a Pál apostoli levél a maga egészében meg
térésre és az akkori egyház megújítására segítette,

A  X V I.  században a  szerzetes Luther Márton vizsgálja hitének szom
júságával a Római levelet, és a lelkét minduntalan égető kérdésre keres 
megnyugtató feleletet: mi az evangélium? Ehhez a levélhez fűződik refor
mátor! élménye, és az Újszövetség-fordításához írott előszavában azt írja

376



e levélről: „Ez a levél voltaképpen az UT. fődarabja, a legtisztább evan
gélium!”

A  X X . században: Barth Károly volt az, aki az első nagy világégés 
után kereste azt a nagy erőt, amely hatalmasnak bizonyul az összeomlott 
világban, s megint a Római levél e felismerés közvetítője. Felfedezte 
azt az evangéliumot, amelyet nem lehet kritika tárgyává tenni, mert az 
tesz minket bírálat tárgyává. Felfedezte azt az evangéliumot, amely nem 
tőlünk van, hanem hozzánk jön: Isten világából az ember világába. Kell-e  
nekünk a legtisztább evangélium? Hiszen Pál saját terveinél sokkal 
többet ír le: Isten cselekedetét és tervét a világgal! (Prőhle K. A  Róm. 
levél magyarázata 1— 5. fejezet alapján.)

GONDOLATOK A PRÉDIKÁCIÓ ELÉ

   I. A  Szentlélek munkájának megtapasztalható jelei a keresztyén em
ber életében. Talán nem tévedek, ha azt a lesújtó megjegyzést teszem, hogy 
a ma élő legtöbb ember nem tud mit kezdeni a Szentlélekkel? Jóval 
pünkösd ünnepe után vagyunk, de nem nyugtalanító érzés, hogy nagyon 
homályos képzetei vannak még a keresztyén embernek is a Szentlélek- 
ről? A  14. versben a „vezérel” szó világosan mutatja, hogy a  Szentlélek 
mozgékony, tevékeny Lélek, aki bizonyos útra —  Jézus keskeny útjára 
segíti az embert és azon vezeti. Pünkösd nagy ünnepe után az ún. szürke 
hétköznapokat is megszentelte a  Szentlélek az Írások bizonysága szerint. 
Isten megváltása nemcsak „elvileg” van meg, hanem valósággal kisza
badít a hústest rabságából és ebben a megváltásban új életet nyer a 
test is. Pál apostol nem tud oly életet elképzelni, amely test nélkül csak 
a lélekben folyna le. Test és lélek együtt újul meg Isten Lelkének új 
életet munkáló ereje által. Ennek záloga: Krisztus feltámadása. És mert 
legyőzte a halált, ezzel megszabadít minket „bűnnek,, ördögnek és halál
nak hatalmából”, amelyektől való félelem rettegést jelent. Az Élő Jézus 
Krisztus közelében el keli tűnnie a  félelemnek és rettegésnek. Ö feltáma
dásával megbizonyította, hogy mindennél erősebb és előtte nincsen semmi 
lehetetlen.

Az első keresztyének „haszonra” —  I. Kor. 12,7 —  vették a Szent
lélek ajándékát és éltek vele házanként, naponként, hasznosan! Meg is 
lett a jó gyümölcse ennek: „Az egész nép előtt kedvességet találtak!” 
(Csel. 2,47.) Ez a keresztyénség nem is maradt meddő, gyámoltalan, tét
len, örökösen bukdácsoló, életképtelen, nyavalygó.

A lig  35 éve annak, hogy először hallhattam fülkagyló segítségével 
detektoros rádión a stúdió sugárzását. Akkor gyermek fejjel lehetetlen
nek tartottam, hogy annak a kristálynak a segítségével a messze fel
hangzó muzsika hallhatóvá váljék szobánkban. Azóta már milyen nagy
szerű rádiók, televíziók, telstárok, űrszondák működnek, s az utóbbia
kat 2— 3 miliió km  távolságból irányítják. M a  már szinte alig merném 
valamire is állítani: lehetetlen. M a  már szinte ninosen lehetetlen a fej
lődés gyors menetében. —  De vajon lehetséges-e, hogy valóban keresz
tyénekként, a Lélek vezetése alatt élőkké váljunk? Vagy csak ez lehe
tetlen? Lehetséges-e teljes ráhangolódás az irányító állomásra, az Égre, 
az Igére, a Szentlélekre? Teljes rá-hangolódás Jézus evangéliumára, éle
tére? M a  is keresi Isten azokat, akik maguk is akarják a  nagykorú ke- 
resztyénséget: gyümölcstermő életet a Lélek vezetése áJtal! A k ik  készek 
szembeszállni —  nem a környezetükkel, a  „bűnös világgal”, hanem első
sorban önm agukkal! Jó lenne lelkészi karunknak bepillantást nyerni, mire
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képesek sportolóiBlc az edzőtáborokban, milyen önfegyelmezésre, önma
guk ellen folytatott harcra, testi vágyaik megöldöklésére a romlandó 
koszorúért, vagy megismerni a leendő űrutasok előkészületeit, ösztöneik
kel szemben vívott kemény, kíméletlen harcukat.

Az egyik gyárban az igazgatónál beajánlottak egy fiatalembert fele
lősségteljes munkahelyre. Azonban ez az ifjú nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket. Erre behívta a  vezető és így szólt hozzá; Fiam, valaki 
nagyon .kikezdett téged az üzemben, fogjunk össze ellene. A  fiatalember 
hálás tekintettel nézett igazgatójára, aki ilyen bizalmas hozzá, s meg
kérdezte: tessék mondani, hogy ki ellen kell összefognunk? K i lehet az 
az ember, aki ártó szándékkal van irányomban? M ire a vezető tükröt 
vett elő, eléje tartotta és így szólt: nézz bele! Itt van az az ember! Ez 
ellen kell összefognunk! A  Lélek azokat hívja, akik készek bátran, fér
fiasán összefogni Jézus Krisztussal —  önmaguk ellen!! Am int a tékozló 
fiú, a samáriai asszony, a vérfolyásos asszony, vagy Zákeus szembeszállt 
önmagával.

A  Lélek nem kívülről kényszerít, félemlítéssel erőszakol ránk más, 
új életet, hanem belülről, a szívünkben szabadít fel bűnös és halálos meg- 
kötözöttségünkből. Pál a Galata levél 5. fejezetében írja le plasztikusan 
mi a test és a lélek gyümölcse? (Gál. 5,19— 22.)

Vétkezhetünk, de l e h e t  nem vétkeznünk! Lehet rosszat cselekedni, 
de l e h e t  jót is tenni! Isten akaratát! Am it a törvény kényszere és 
fenyegetése nem ért el, az megcselékszi Istennek bennünk lakozó Lelke. 
Nem vagyunk a  magunk erejére hagyatva! Vagy a magunk jószándékára 
bízva, nem kell a magunk lehetőségeinek szűk határai között mozog
nunk, van kiút, van szabadulás: Isten Lelkének vezetése alatt! A  Szent
lélek elűzi a  félelmet, a kételyt, a bizonytalanságot!

II. I s te n  g y e r m e k e i  v a g y u n k !  A  Szentlélek bizonyosságot teremt szí
vünkben, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Pál apostol levelében mily 
sokszor ismétlődnek ezek a kifejezések: meg vagyok győződve, tudjuk 
pedig... Nos ezzel a  teljes bizonyossággal kiált fel, mint aki tudja, hogy 
az imádság nem levegőbe való értelmetlen és eredménytelen kiáltás, ha
nem meghallgatásra talál. Ügy szólíthatjuk meg Istent, mint szerető 
gyermekek, szerető Atyjukat. Bizonyosságra jutunk.az imaéletünkben. 
Milyen messze van tőlünk a rabszolga rettegése zsarnok-urától! M i nem 
szolgaság lelkét kaptuk. Istennek az emberekhez való viszonyát Jézus 
különösen a Hegyi beszédben az Atya-fiú viszonyával fejezte ki. Az  
Ötestámentum népe is ismerte az imádság áldását, de úgy, ahogy Jézus 
tanított meg minket imádkozni, mégiscsak egészen új és más. Krisztus
ban lett a magasságos és hatalmas, félelmetes Isten közeli, kedves 
Atyánkká. A  mi istenfiúságunk Őbenne lett teljessé és valósággá.

Jézus Fiúnak neveztetik és az Ő révén leszünk mi Istennek kedves, 
szeretett gyermekeivé. Azért szólíthatjuk meg Istent így: Atyám, mert 
Jézusban az Isten megengesztelődött a világgal, leereszkedett hozzánk, 
és édesatyai szeretetébe fogadott minket. Imádságunk nem földi atyához, 
hanem a mennyei Atyához szól, akié minden hatalom mennyen és földön. 
Nem imádkozhatoim csak magamért, mert minden ember Atyja Isten. 
Isten ugyanis nem adja magát Atyaként senkinek, aki nem akar tudni 
az Ö többi gyermekéről: minden emberről!

Ha Isten gyermekei vagyunk —  bizonyosságunk van — , hogy örö
kösök is vagyunk! Az imádságban is az Atya-gyermek képe állt elénk, 
most ez folytatódik az öröklés képében is. M i Isten örökösei vagyunk,
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mert maga az Isten is a miénk. Az az öröklési kérdés, amelyről itt szó 
van, lényegesen elüt minden közönséges földi örökségi jogtól, hiszen itt 
az örökhagyó n e m  h a l  m e g !  M i az ÉLŐ  Istennek vagyunk örö
kösei! Az Élő Isten mennyei javait osztja ki nékünk, mégpedig úgy, 
hogy itt mindéin örökös, Istennek m i n d e n  g y e r m e k e  az egész 
örökséget, az üdvösséget nyeri! M i Isten örökösei és egyben Krisztusnak 
örökös társai vagyunk. Krisztus maga az Isten Fia, úgy Ö tökéletesen 
és teljesen örökös, de akik vele közösségben vannak, azok vele együtt 
az ő örökségét: szenvedéseit és dicsőségét is. Ez a bizonyos örökség öröm
teljes reménységgel tölti be Isten gyermekét. De ez nem teszi jelenték
telenné, érdeklődési körünktől távol állóvá a j e l e n ü n k e t .  Meg va
gyunk győződve, hogy a jelenünkben dől el az öröklétünk! (Egy pohár 
víz nyújtása a szomjazónak, a beteg meglátogatása, a ruhátlan felruhá
zása, a könnyek letörlése, szeretetszolgálat fáradhatatlanul az emberi 
élet minden kérdésének megoldására.) (Mt. 25,31— 46.) Ebből a jelenvaló 
életből itt, most nem menekülni akarunk, hanem adni akarjuk bőségesen 
mindenki felé, amit mi is kaptunk: szeretetet, örömöt, békességet!

Az élő Ú r Jézus Krisztus népe jó gyümölcsöt terem Istennek m in
den gyermeke számára és mindig örvendező szeretetben él e világban, 
hogy a Lélek által Isten gyermekévé lett!

Ponicsán Imre

SZENTHÁROMSÁG U. 9. VASÁRNAP

1. Kor. 10, 1— 13.

AZ ALAPIGE FELOSZTÁSA

1— 4 v. Isten ajándékai a pusztában az ígéret földjére tartó Izraelnek.
5— 12 v. A  gonosz kívánság (IV. Móz. 11,4), a bálványimádás (II. 

Móz. 32, 1— 3), a paráznaság (IV. Móz. 25, 1), az Isten-kísértés (IV. Móz. 
21, 5— 6), és a zúgolódás (IV. Móz. 14, 1— 2) bűne révén engedetlenné lett 
többséget Isten elvetette. Ez a tény figyelmeztetésül megíratott az egy
ház számára.

13 v. Lehetséges kísértések között is a hűség, mert hű az Isten.

EGZETEKIAI MEGJEGYZÉSEK AZ ALAPIGE SZÖVEGÉHEZ

1— 4 v. A  „pantesz” (minden, mindnyájan) emlékeztetés arra, hogy 
Isten kegyelmes cselekvéséből, ajándékozásából nem maradt ki senki. A  
szó maga is, meg még négyszeri megismétlése is Isten nagylelkűségének 
kidomborítását célozza. —  Az „eisz tón Móüszén ebaptiszanto”, azaz a 
„Mózesre keresztelkedtek meg” kifejezés nem elő- vagy kiskeresztség, 
hanem azt fejezi ki, hogy Isten Mózest rendelte föléjük és melléjük, de 
mindenképpen értük és ez különösen nyilvánvalóvá vált a felhővel és a 
tengerrel kapcsolatos mentőakciója során. Mózes közbenjáró személye és 
tiszte túlmutat Mózesen, a népnek Istennel való és előremutató kegyelmi 
kapcsolatára, amelyben ő csak eszköz. —  A  pneumatikon bróma, a pneu-
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matikon poma, és a pneumatiké petra kifejezések utalnak a manna, a 
sziklából fakadt víz (erről a szikláról Izráel tanítói azt tartották, hogy 
kísérte Izráelt a pusztában és a vízhez jutás csodája ismétlődött) isteni 
eredetére, „felülről” származó, életmentő voltára, valamint a Léleknek 
arra a munkájára, amellyel az ajándék nem e világi eredetéről tanúsko
dik, akkor is, ha e világi eszközök által és egészen itt hozzáférhető. A  
lelki szikla és a Krisztus azonosítása nem azt jelenti, hogy Krisztus szikla 
alakjában kísérte a pusztai népet, hanem azt, hogy láthatatlanul a pré- 
egzisztens Krisztus kísérte és ajándékozta őket.

5— 12 v. Az elégedetlenség és engedetlenség miatti ítélethez tartozó 
„pleión” szó és az ajándékozáshoz tartozó pantesz kétségtelenül mutatja 
Isten kegyelmének ítéletét túlszárnyaló voltát, de a pleión egyúttal a 
bűn és az ítélet meghökkentő voltát és megtérésre indító komolyságát is 
elénk tárja. A  pusztító ótestámentomi kifejezése a „maschít”, újtestá- 
mentomi megfelelője pedig az „óhlethreuón”. Mindkét kifejezés rokon
fogalom a Sátánéval. —  Gondolhatunk az alapige összefüggésében Zsid. 
11, 6-ra: H it nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Az Isten által adott 
alkalmak és ajándékok nagy lehetőségek, de semmiképpen sem szolgál
nak alapul hamis biztonsághoz és könnyelműséghez. A  meg nem becsült, 
tehát gyümölcstelen kegyelem ítéletté válik, mint a példázat talentom- 
elásó szolgája esetében.

Igen fontos szava az alapigének a „tüposz” szó, továbbá a belőle 
származó „tüpikósz” is. Jelentése: valami ütésnek, vésésnek látható, 
szembeötlő nyoma, jel, előkép, minta, szabály, példa, tüpikósz-szá pedig 
az lesz, ami ilyenekként jöhet számításba. Izráel pusztai esetének meg
volt az egyszeri és egykori mondanivalója és leckéje is. Följegyzésre azon
ban mégis azért került, mert mintaeset arra nézve —  tehát ilyen értelem
ben tipikus esemény — , hogy Isten szeretete, jóakarata és ítélete nem zár
ják ki egymást. Az első nem ad okot senkinek hamis biztonságra, elbiza
kodottságra és bűnre, az utóbbi pedig nem akar kétségbeejteni, hanem 
vissza akar téríteni az előbbihez megújulás és engedelmes élet céljából. 
A  pusztai kegyelem és ítélet eseményeit szem elől téveszteni, meg nem 
hallani és komolyan nem venni annyi, mint Isten szeretetét és szentségét 
fumigálni, azt, ami nyilvánvaló és tipikus, nemlétezőnek tekinteni. M ind
ez a pantesz lehetősége mellett is kihívja a pleión sorsát.

Az epithümétész, epithümeó, az eidólolatrész, a porneuó, az ekpei- 
radzó és gongüdzó főnevek és igék részben visszautalnak a pusztai ván
dorlás visszaéléseire, részben emlékeztetnek a korinthusi gyülekezetei 
környékező kísértésekre. A  kísértéseknek és szakadékoknak ijesztő csokra 
bukkan elénk alapigénk felsorolt szavaiban. A  gonosz kívánság a józan
ság és mérték száműzésével csinál programot a bűnből (az idevonatkozó 
ótestámentomi helyen is rokonértelmű kétszavas kifejezést találunk: 
„hithavvá taavá” —  hevesen, sóvárogva kívánni, érzéki értelemben is, 
Num. 11, 4). A  gonosz kívánság kifejezés mindig az emberi szívet jelöli 
meg, minden bűn forrásaként. —  A  bálványimádás az első parancsolat 
és a nagy parancsolat megrontása. —  A  paráznaság a hűség kettősirányú 
kerékbe törése, —  úgy, ahogy azt az ótestámentomi „záná” ige alakjai 
is kifejezik — , tehát mind a házastársi, mind pedig az Isten iránti hű
ségé. —  Az Isten-kísértés minden meggondolást nélkülöző vakmerőség
gel akarja Istent szekerébe fogni, önkényes módon szolgává tenni, a szol
gálat készségének teljes hiányával. —  A  zúgolódó pedig számlát nyújt be 
Istennek, de a hálát egészen törölte a programjából. Természetesen a 
gyülekezet életét semmiképpen sem töltheti ki az az alapjában véve ne
gatívum, hogy sokféle tilostól tartózkodik. Ez nomisztikus megszegényí-
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tése volna az alapigének is. Az Isten megbízhatóságára, a Krisztusra 
épülő pozitív viszonyulás Istenhez, embertársakhoz, a szeretet cseleke
detei útján, olyan igazi elfoglaltsággal telítik az emberéletet, amelyik 
önmagában is sok-sok ítéleteset kizár. A  tüposz sürgette noutheziába ez 
is beletartozik. Sőt, újtestámentomi értelemben ez tartozik bele igazán.

Krisztus megérkezése és újra eljövetele között sürget az idő. A  
bölcső és koporsó közötti rövid táv pedig elodázhatatlanná teszi a m in
denkori sietséget. A  gyülekezet Istennek tetsző élete számára a telosz 
nem is csak a „vég”-nek, valami megszűnésének egyszerű tényét, ha
nem a teljességre jutásnak, a beteljesedésnek örömét is felbukkantja.

13 v. Az Istennek tetsző élet garanciája nem a kísértések letűnése, 
megszűnése. Még csak nem is valami kiugró erkölcsi előrelépés, hanem 
Isten nusege, vagy —  ahogy az a pisztosz szó jelentésének megfelel —  
megbízhatósága és hitelre-méltósága. A  kimenekedés, a kivezető út, 
egyetlen biztosítéka a kísértések özönében maga a hűséges és megbízható 
Isten. A  kísértések között is Ö tartja a gyeplőt, akkor is, amikor „csak” 
emberi kísértés, peirazmosz anthrópinosz következik, de akkor is, amikor 
mögötte ott rejtőzik és sötétlik a nem emberi, hanem ördögi kísértés (ta
lán a tévtanítokra utalt Pál az emberi kísértéssel). Tulajdonképpen min
den kísértés így értendő. De Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban 
van, sem jelen, sem jövendő nem szakaszthat el. Rút hálátlanság a gyü
lekezet részéről, ha ezzel nem akar helyesen élni, hanem vissza akar 
élni.

AZ ALAPIGE MONDANIVALÖJÁNAK/jSSZEGEZÉSE

Isten gazdagon megajándékozta a pusztában az ígéret földje felé tartó 
Izráelt. Nagyon közel-lépett népéhez már Egyiptomban. Felelős vezetőt 
adott neki. Átvezette katasztrófa nélkül a tengeren. Felhőoszlop védte 
a veszedelemtől. Ételt, italt kapott a mostoha viszonyok között. Isten 
már akkor a Krisztusra tekintettel és Krisztus által cselekedett. Nem  
szűkkeblű, hanem megértő, ajándékozó Istennek tapasztalhatták meg 
Izráel fiai mindnyájan. Előzékeny szeretetének jelei senki elől sem vol
tak rejtve, sőt, hozzáférhetők voltak. Ez a nagy lehetőség a hűség, biza
lom, engedelmesség visszhangját tételezte fel a pusztai nép részéről. Í gy 
lett volna természetes, de nem így történt.

Persze, mi nem maradhatunk a pusztában, de még Korinthusban sem, 
az igehirdetésre való készülésünk során. Azonnal látnunk kell azt, hogy 
ahogyan a korinthusi gyülekezet sem volt az, mi ma élő gyülekezet sem 
vagyunk mostoha gyermekei Istennek, hanem élő Krisztussal megaján
dékozott népe vagyunk. Kegyelmét a keresztségben és az úrvacsorában 
odaajándékozta és odaajándékozza mindenki számára elérhető módon. 
Bűnbocsánat részesei és a mindennapi ajándékainak, szeretetének tapasz
tálói vagyunk és lehetünk. De ez az adottság minket még inkább kötelez 
hűségre és készséges engedelmességre.

A  pusztai nép nagyrésze nem jutott a célba, bizalmatlansága, enge
detlensége, hitetlensége miatt. Ez meggondolkoztató a mindenkori gyü
lekezet számára. Az ótestámentomi leckét komolyan kell vennie az új
szövetség népének, mert Isten nem csúfolta tik meg. Am it vet, azt aratja 
is. Isten adja az életrevalót bőven, de sohasem erőlteti és kényszeríti. 
Van ebben is valami félelmetes vonás. Isten szeretete, hűsége és aján
dékai nem lesznek sohasem varázsszerré és automatikusan ható dol
gokká. Állandóan nagy lehetőség az, de még nem célbaérés. Még ke-
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vésbé olyan hamis biztonság bázisa, amelyik a magától értetődőnek te
kintett kegyelem és a magától értetődőnek vélt bűn összeházasítását le- 
hetségesítené. A  hamis biztonságnak, a dölyf és gőg semmilyen formá
jának sincs semmi helye a keresztyének életében, hanem csak annak, 
hogy áron is megvegyék az alkalmakat, mert sok a kísértés és újra, 
mindig lehetséges az elbukás. Nem vagyunk a célban és a célig még 
minden el is veszhet. A  bűn ítéletes volta a kegyelemmel együtt van ér
vényben, mivel Isten szentsége is érvényes.

Izráel tüposz esete valóban legyen tipikus eset. Olyan, amelyik arról 
győzi meg a ma gyülekezetét, hogy Isten szeretetéből élni, belőle és vele 
áldottan és áldásként élni lehet, de visszaélni nem. M ikor és hogyan nem 
él vissza vele? M ikor és hogyan él vele helyesen? Ez a két kérdés már 
az igehirdetés irányába vihet bennünket. Hiszen a pusztai események 
„mesélgetés”-ének könnyebbsége helyett, ebbe az irányba kell fordul
nunk.

A  gonosz kívánág helyett az engedelmesség, Isten akaratának kész
séges cselekvése ad Isten népének programot. Nem a kegyeskedés az útja 
ennek, hanem a szeretetben való meggyökerezés; a másik felé való oda- 
fordulás és a bűnnel való szembefordulás. A  bálványimádás helyett 
gyermeki bizalom illik hozzá. A  modem embernek, —  a keresztyénnek is
—  modemek a bálványai is. Pedig Istent kell mindennél jobban félnünk 
és szeretnünk és csak benne kell bíznunk. A  gyermeki bizalom gyakor
lati kivetítődése pedig abban ölt testet, hogy fölszabadulva a félelemtől 
és aggodalomtól, szabaddá válik az ember a helyes és időszerű cselek
vésre. —  A  paráznaság helyett a hűség időszerű a gyülekezet számára 
mindenkor. M a  is. Hűség Istenhez, hűség a családi életben, a munka
helyen, a közösben és a társadalomban. Hűség a sokon és a kévésén 
mindennap. Krisztus hűségének ez a méltó következménye. Ezt várja, 
éhezi és szomjúhozza a világ. Ez használ. Elég problémás az élet ahhoz, 
hogy ennek kellő súlya, helye, alkalma és hitele legyen. —  A  keresztyén 
gyülekezet ismerje annyira jónak, szeretőnek Istent a Jézus Krisztus ál
tal, hogy tisztelje szuverenitását is és ne akarja Isten-kísértéssel szeke
rébe fogni vagy kisajátítani. Ne a számlát próbálja benyújtogatni, a hite
lező hamis biztonságával és fölényével, hanem legyen hálás. Járjon nyi
tott szemmel a világban és találja meg az igazi hála alkalmait. Olyan
formán, hogy rajta keresztül csakugyan Isten szerelíhessen másokat. 
Nagy Isten-kísértés a kisajátítani akarás! Nem csak pápás és szektás 
dolog az, hanem a felelősség alóli felmentettség érzete is együttjár vele.
—  Zúgolódás helyett —  amíg nappal van, mert eljő az éjszaka —  sietve 
vegye észre, hogy mit kapott és lásson hozzá adóssága törlesztéséhez. 
Végül is az egyháznak, a gyülekezetnek, a keresztyén embernek kell rá
jönnie arra, hogy nem „cifra szűr” és „cifranyelű fokos” ünnepre és a 
világ leckéztetésére, hanem Urának teste. Jobban meg kell élnie, hogy 
kihez tartozik,, mije van, kinek hisz és mit hisz. M a  pedig különösen 
hangsúly esik arra: hogyan él, mit tesz, mennyit szeret, mennyit oldhat 
meg és gyógyíthat általa maga Isten a világban.

Lehetséges ez? Lehetséges. Itt dobog az alapige evangéliumának 
szíve! Hű az Isten! Megbízható, számítani, építeni lehet rá itt a világ
ban. A  kísértések önmagában ijesztő realitásában is. Ad kivezető utat a 
kísértésben rendszeresen, az, aki maga is megkísértetett és győzött. To
vábbá, készít bevezető utat —  az érett szeretet világra való útjával egy
idejűleg —  az örökéletre. Isten hűsége elegendő alap áldott és áldásos 
keresztyén életre és az üdvösségre.
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IGEHIRDETÉS! V Á Z L A T

Isten hűsége elég alap:
1. Gyermeki bizodalomra,
2. Komoly istenfélelemre,
3. Neki tetsző és mindeneknek hasznos'életre,
4. M indhalálig való hűségre és örökéletre.

Szabó Gyula

SZENTHÁROMSÁG U 10. VASÁRNAP

I. Kor. 12, 1— 11.

A  SZÖVEG MAI NYELVEN

1. Testvérek! Nem akarom, hogy a Lélek-adta tehetségek tekinteté- 
ben tudatlanok legyetek. 2. Emlékeztetlek, hogy pogány-korotokban tehe
tetlenül sodródtatok a néma bálványokhoz. 3. Ezért tudatom veletek, hogy 
Isten Leikével senki se mondhatja Jézust átkozottnak, de IJrnak se mond
hatja senki Jézust, hanem csak a  Szentlélek által. 4. A  Lélek-adta képes
ségek különfélék, de a Lélek ugyanaz. 5. A  szolgálat feladatai is külön
félék, de az Ü r ugyanaz. 6. A  munka kivitele is különböző, de ugyanaz 
az Isten munkál mindent mindenkiben. 7. A  Lélek ajándékát azért kap
juk, hogy használjunk vele. 8. Egyik a bölcs beszéd képességét kapja a 
Léléktől, másik a tudásét ugyanattól a  Lélektől. 9. Van, aki a hitet kapja 
ugyanattól a Lélektől, van, aki a gyógyítás képességét. 10. Van, aki csoda
tevő erőt kap, van, aki az igehirdetés képességét, van, aki a lelkek meg
különböztetését, másnyelvű beszéd képességét, vagy annak megfejtését. 
11. Mindezeket ugyanaz az egy-Lélek munkálja s osztja tetszése szerint 
kinek-kinek.

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

1. vers. Nyelvtanilag eldönthetetlen, hogy a pneumatikón” a „ta pneu
matika”, vagy a „hói pneumatikoi” genitivusza-e, tehát dologi, vagy sze
mélyi jelentése van-e? Általában dologinak veszik, s így a szó a karizma” 
csereszavának tekinthető. —  A  mai embernek többet mond, ha a szót 
„lelki ajándék” helyett a Szentiélektől kapott „képességének fordítom.

3. Az „anthéma Jesoun” vagy „Jesous” végeredményben Jézus isten
ségének tagadása. Lásd: Márk 3,29— 30; János 8,48— 59. —  A  vers a Szent
lélek inspirációjának negatív és pozitív kritériumát adja.

4. A  karizma vagy közvetlenül a Szentlélektől most ajándékul kapott 
képesség, vagy teremtettségbeli adottság, amelyet a Szentlélek karizma
tikus jellegű és méretű képességgé szentel.

4., 5., 6. vers. A  „diairesis” nem egyszerűen „különbség”, hanem „osz
tottság”; Vugata: „divisiones”. Azt jelenti; hogy a Szentlélek a karizmá
kat az élet szolgálati szétágazódásának megfelelő, te r v s z e r ű  variáltságban 
o sztog a tja .

7. vers. A  karizma a Szentlélek „phanerózis”-a, manifesztációja, mű-
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ködési közege. —  „To sümpheron” =  haszonra, hogy vele használjunk. 
Az is benne van, hogy minden karizma a gyülekezet közkincse: süm- 
phero =  együtt és összehordani.

10. „Diákrízis pneumatón” =  a lelkek megítélése. Lásd: 1. Thess. 
5,21; 1. János 4,1— 3. —  Luther Marburgban: „Ihr habi einen ganz an- 
deren Geist, als w ir”: „Más lélek van bennetek.”

11. A  Szentlélek tervszerűen „gazdálkodik” a karizmákkal-

A SZITUÁCIÓ

A  korintusi gyülekezetben nyilván zavar támadt a karizmák tekin
tetében,. Visszaélések történtek, ,s ez a gyülekezet belső életét veszélyez
tette. —  A  koriníusiak pogány-korukban néma bálványokhoz szoktak, 
hogyan tudtak volna eligazodni a Szentlélek különleges ajándékaiban?! 
—  Az Apostol —  lehet, hogy kérésre, de lehet, hogy magától —  ezért ad 
eligazító tanítást ebben a fontos kérdésben.

Ezen a vasárnapon szoktunk megemlékezni Jeruzsálem pusztulásáról 
Lásd az evangéliumot.

AZ IGEHIRDETÉS TARTALMA

1. A  S z e n tlé le k  szu v e r e n itá s a

A z  egyház most a Szentlélek korszakában él. E  korszakban az Atya 
és a Fiú a Szentlélek ajándékozásával és a Szentlélek adományaival áld 
bennünket

A  Szentlélek hasznos képességek —  karizmák —  kegyelmes juttatá
sával végzi bennünk s általunk a maga munkáját.

A  Szentlélek nem szűkmarkú: sokrétű gazdagságban, megfelelő vál
tozatosságban árasztja ezeket a  képességeket, Pál igénkben is több ilyen 
képességet említ, másutt még többet. —  1. Kor. 12— 14; Ef. 4,11 stb. — , de 
a lista nem lezárt, mert a gyülekezet élő organizmusa változó szükség
leteinek megfelelően a Szentlélek új és újabb karizmákat is adhat

Ezeket a képességeket kérni lehet, 1. Kor. 14,1,12; igyekezni, töre
kedni is lehet értük, 1. Kor. 12,31; 1. Kor. 14,39; de erőszakkal megsze
rezni nem, hanem csak k a p n i lehet azokat a szuverén Szentlélektők

De ezeket a  képességeket se kapni, se megtartani nem lehet a Szent- 
lélektől elszakítottan, mert a  Szentlélek csak önmagával adja azokat. Az 
ajándékul kiosztott karizma is a Szentlélek tulajdona, az ember csak 
sáfára. 1. Péter 4,Í0.

A  Szentlélek azt a  képességet adja s olyan mértékben, amit s ameny- 
nyit akar. Lásd 11. vers.

Ezeket a Lélek-adta képességeket nem lehet egyszerstmindenkorra 
kapni, nanem a nagy Osztó folyamatosan adja ,s folytonosan újítja, ger
jeszti azokat. Lásd 11. vers: energei =  állandó cselekvést jelentő prézens.

A  Szentlélek az elhanyagolt, vagy rosszul használt kegyelmi aján
dékot vissza is veheti. Pál apostol tud a karizma elhamvadásáról. Lásd
2. Tim. 1,6. A  nyelveken-szólás sok bajt, visszaélést okozó —  1. Kor. 14. 
—  karizmáját a Szentlélek —  úgy látszik —  egészen visszavette az egy
háztól.
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Mindenki kap karizmát, de senki se kapja meg a karizmák teljes
ségét. A  Szentlélek úgy oszt, hogy ezzel egymásrautaltságot teremt. Külön
féle képességek tervszerű ajándékozásával nem szétválasztani akar, hanem 
egybekapcsolni, különös összeműködtetéssel.

Nem egyéni zsákmány a karizma, hanem a gyülekezet megosztani- 
való közjava. A  Szemtlélek-adta képességek nem arra valók, hogy egye
seket a többiek fölé emeljenek, hanem hogy ki-ki a maga helyén egy
ségben sáfárkodjék az egész közösség javára.

Senkinek sincs joga dicsekedni, hogy karizmát kapott —  mert 
oharis =  kegyelem —  és senkinek sincs oka csüggedni, hogy én nem 
kaptam, vagy csak keveset. Minden karizma szükséges, s ezért minden 
karizma értékes. (Textusunknak a talentumok példázatával való rokon
sága kézenfekvő. Nem az a döntő, hogy valaki egyet, kettőt, vagy ötöt 
kapott, hanem a kezelés, forgatás hűsége.)

Pál a lelki képességek felsorolásában tart ugyan bizonyos sorrendet 
—  1. Kor. 12,28-ban számozás is van: először, másodszor, harmadszor —  
de ez nem rangsor. Ahogy a test tagjai között sem lehet rangvita. Lásd: 
1. Kor. 12. sk.

Mindenki tartozik karizmájával a másiknak, s mindenki rászorul a 
másik karizmájára. „Sáfárkodjatok azzal egymásnak.” 1. Péter 4,10.

Ebben van egyenlőségünk s egységünk.

2. A gyülekezet „demokráciáid”

3. A karizmák hasznosítása

A  Szentlélek a karizmákat haszonra, hasznosításra adja, hogy jó szol
gálatokban használjunk azokkal a köz javára. Mert nem holt kincs, ön
célú dísz a karizma, hanem rendeltetésszerű, hasznosító használatra ka
pott bizomány.

Pál nyilván azért hangsúlyozza ismételten és erőteljesen a karizmák 
Szentiélektől való eredetét, mert tapasztalta, hogy egyesek nem a köz 
javára, hanem saját önző céljaikra igyekeztek felhasználni karizmájukat. 
V. ö. Csel. 8,9— 23.

Ezen az úton azonban a karizmák nem hasznosulnak, hanem tönkre
mennék. Ezért iktatja be Pál a karizmákról szóló 12. és 14. fejezet 'közé 
a szeretetről szóló 13. fejezetet, mint a karizmák szeretetben mások ja
vára való hasznosításának „kiváltképpen való út”-ját. Bengel: Via maximé 
vialis =  a szeretet, a szolgálat, tehát az „utak útja”.

Pál szakaszunkban nem szól a  karizmák hasznosításának gyakorlati 
mikéntjéről; ezeket a vonalakat az igehirdető a helyi helyzetnek meg
felelően húzza meg.

Óvni kell a karizmákkal való hasznos szolgálat szűkkörű szemléle
tétől. Képességeinkkel az egész emberiségnek tartozunk.

A  (karizmák jó hasznosítását nevezi Pál a gyülekezet ékes, jó rend
jének. Lásd: 1. Kor. 14,40.

Szabó József



FELVÉTEL A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA
E v a n g é lik u s  E g yh á zu n k  le e n d ő  le lk é s z e in e k  k ik é p z é 

s e  a b u d a p esti T eo ló g ia i A k a d é m iá n  tö rtén ik .
A k ik  a T eo lóg ia i A k a d ém iá r a  fe l v é te lü k e t  ó h a jtjá k , 

f e l v é t e l i  k é r v é n y ü k e t  —  az A k a d é m ia  F e lv é te l i  B iz o tt 
sá g á h oz c ím e z v e  —  le g k é s ő b b  a u g u sztu s  1 5 -ig  k ü ld jék  
b e a D ék á n i H iv a ta lh o z  (B u d a p e st, V I I I . ,  Ü llő i ú t 24. 
II.)

A  f e lv é te l i  k é r v é n y h e z  a k ö v e tk e z ő  o k m á n y o k a t  k ell  
m e llé k e ln i : a) s zü le té s i  b iz o n y ítv á n y , b) a leg m a g a 
sa b b  isk o la i v é g z e t ts é g  b iz o n y ítv á n y a , c) h e lyh a tó sá g i  
v a g y  m á s  o ly a n  b iz o n y ítv á n y , a m e ly  a k é r v é n y e z ő  la
k á sá t, szo ciá lis  h e ly z e té t , s z ü le in e k  fog la lk ozá sá t és  
k e r e s e té t , ill. szociá lis  v is z o n y a it  fe ltü n te ti , d) o rv o s i  
b iz o n y ítv á n y  (ré sz le tes ) , e) k e r e s z te lé s i  b iz o n y ítv á n y ,  
f)  k o n fir m á c ió i b iz o n y ítv á n y , g) r é s z le te s  ö n éle tr a jz , 
m e l y  fe ltá r ja  a k é r v é n y e z ő  családi é s  tá rsa d a lm i k ö 
r ü lm é n y e it , v a la m in t a le lk é s z i  szo lg á la tra  in du lá s  
o k a it, h) e s e t le g e s  eg y h á z i  m ű k ö d é sr ő l  szó ló  b iz o n y ít 
v á n y . A  f e l v é t e lh e z  s z ü k s é g e s  to v á b b á  a z i lle té k e s  le l 
k é s z n e k  és  e s e t le g  m é g  a va llá sta n ító  le lk é s z n e k  r é sz 
le tes  b iz o n y ítv á n y a , m in d e n e s e tr e  a n n a k  a le lk é s z n e k  
a je le n tk e z ő t  r é s z le te s e n  je l le m z ő  b iz o n y ítv á n y a  a le l
k ész i  p á lyá ra  v a ló  a lk a lm a ssá g á ról, aki a fo ly a m o d ó n a k  
a le g u tó b b i  é v e k b e n  le lk ip á szto ra  v o lt . E z t a le lk é s z i  b i
z o n y ítv á n y t  a le lk é s z i  h iva ta l a k é r v é n n y e l  e g y id e jű le g  
le v é lb e n , k ö z v e tle n ü l az A k a d é m ia  d ék á n ja  c ím é re  
k ü ld je  m e g . A z  o k m á n y o k a t  e r e d e tib e n  k ell b ek ü ld en i, 
d e in d o k o lt e s e tb e n  h ite le s  m á so la tb a n  is leh e t m e llé 
k eln i. A  m á so la tok a t „ e g y h á z i  h a szn á la tra ”  m e g je l ö 
lésse l  e g y h á z k ö z s é g i  le lk é s z  is h ite les íth e ti. A z  a k a 
d ém ia i ta n u lm á n yi id ő  ö t  e s z te n d ő .

A  f e lv é te l i  k é r v é n n y e l  e g y id ő b e n  a je le n tk e z ő k  k é r 
jé k  fe l v é te lü k e t  a T e o ló g u s  O tth o n b a  is, a h ol az A k a 
d ém ia  h allgatói lak ást és  e llá tá st k a p n a k . E z  a k é r v é n y  
is a d ék á n i h iva ta lb a  k ü ld en d ő  r é s z le te s  ö n é le tr a jz  
k ísé r e té b e n .


