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Tanulmányok

A teológia mai horizontja
Dékáni székfoglaló 

1. A  hit „élete”

A tanévkezdés alkalom a szám vetésre: hol állunk és milyen fel
adatokat látunk magunk előtt ma a teológia széles mezején.

A  teológia, amelynek művelői vagyunk, a Krisztus-hit tudomá
nya. Ez a Krisztus-hit az ige és a szentségek közvetítésével ráépülés 
belsőleg a Krisztus-fundamentumra: az egzisztenciális bizalom élő 
kapcsolata bensőnkben Istennel, az élet forrásával. De nem merül ki 
ebben. A  Krisztus-hit dinamikus erkölcsi erő is, amely állandóan for
málja külső, személyes életfolytatásunkat, a gyülekezet és az egyház 
életét, és ezeken keresztül erkölcsi hatása állandóan kisugárzik a tár
sadalomra és a világra.

A  reformáció teológiájában —  a hit bibliai pléroforiájának meg
felelően —  egyszerre érvényesül mind a Krisztus-hit introvertált, 
belső ráhagyatkozása az isteni kegyelemre, mind a hit aktivitása, er
kölcsi életformáló ereje a világban.

Teológiánk szerint a szeretet, a jócselekedet, az új élet nem vala
mi külön valóság a hit „mellett” , hanem a „fortis fides” , az erős hit 
(Luther), integritásához tartozik. Isten Szentlelkének dinamikus, soha
sem nyugvó aktivitása bennünk, és a cselekvő hiten keresztül a világ
ban.

2. A  legutóbbi ötven év „teológiai mozgása”

A legutóbbi évtizedek teológiai fejlődése ebben az összefüggés
ben úgy tűnik fel előttünk, mint a Krisztus-hit teljességének új ki
bontakozása, a hit különböző összetevőinek és valóság-síkjainak foko
zatos előtérbe kerülése. Ez a kibontakozás három „lépésben”  történt.

(1) A  reformáció egyházaiban az I. világháború után végbement 
teológiai megújulás —  mind a barthi dialektikus teológiában, mind 
az ún. újreformátori teológiában —  először a hit belső síkjára kon
centrál: Isten nagyságát, egészen más voltát, kegyelme csodáját, az 
ige kincsét állítja a teológiai gondolkodás előterébe. „Az igaz ember 
hitből él.” Méltán történt ez így! S az említett két teológiai iránynak 
ez a tartalma állandóan aktuális marad. Hiszen a hit és a teológia 
mindig, mindenütt az isteni kegyelem csodájára, a bűnbocsánat 
evangéliumára épül, —  vagy nem Krisztus-hit és nem keresztyén 
teológia többé!

(2) Századunk harmincas éveitől kezdve, de különösen a II. világ-
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háború megrendítő embertelenségeinek és szenvedéseinek a hatása 
alatt azután a teológia egyre inkább odafordul a Krisztus-hit etikai 
konzekvenciái felé. A  keresztyénség itt döbben rá nagy mulasztá
saira, hite erőtlenségére. A  hangsúly most mintha észrevehetően 
megváltoznék: „Az igaz ember hitből él.”

Ebben az időszakban kezd visszhangzani a protestáns egyházak 
teológiájában Bonhoeffer posztumusz üzenete a humánum és a világ 
új megbecsüléséről, Niemöller híres és sokat idézett mondása a mo
dern emberről, aki nem annyira az irgalmas Istent, mint inkább az 
„irgalmas felebarátot” keresi. És ekkor válók igazán naggyá Schweit- 
zer Albertnek, a „szeretetben munkálkodó hit” modern Krisztus
tanújának, nagy életpéldája.

Ez volt a „második lépés”  korunk teológiájában: a hit belső cent
rumából a szeretetben munkálkodó hit külső,' személyes élet —  terü
letére.

(3) A  legutóbbi másfél évtizedben aztán a „harmadik lépés”  kör
vonalai is egyre élesebben rajzolódnak ki előttünk.

A  Krisztus-hit kétségtelenül személyes életformáló erkölcsi 
erő. Ez a világ azonban nem egyszerűen emberi személyiségek világa, 
akiknek felebaráti szeretetben kell élniük egymás mellett; hanem 
emberi közösségek —  a család, nép, állam, társadalom —  világa is, 
melyekben a szeretet mellett az igazságosság szociális követelményé
nek is érvényesülnie kell. A  hit ugyancsak emberi közösséget —  gyü
lekezetei, egyházat —  alkot. A hit közösségei benne élnek a természe
tes emberi közösségekben, átjárják azokat, és etikailag felelősek 
ezeknek a szűkebb-tágabb természetes közösségeknek az életéért.

Az igei centrumból kiindulva korunk teológiája a személyes fele
baráti szeretet területéről továbblépett, amikor ráébredt a má
sokkal közös, szociális etikai feladatokra és a keresztyén gyülekezet, 
az egyház erkölcsi felelősségére a természetes emberi közösségek 
sorsáért, a társadalomért és a világért. Ennek a „harmadik lépésnek” 
a legelső jelei már az 1925-ös stockholmi ökumenikus világkonferen
cián felfedezhetők. De az igazi „áttörés”  csak a II. világháború utáni 
időszakban jött létre. A  reformáció egyházaiban és később az orto
dox autdkefal egyházakban az amszterdami, evanstoni, újdelhi világ
gyűléseken, a prágai Keresztyén Békemozgalomban, majd a nyáron 
tartott „Egyház és társadalom” világkonferencián. A  római katolikus 
egyházban pedig —  más teológiai alapfeltételekből kiindulva, de sok 
közös felismeréssel —  főleg XXIII. János pápa „Mater et magistra” 
és „Pacem in terris” enciklikáiban és a II. vatikáni zsinatnak „Az egy
házról korunk világában” elnevezésű pasztorális konstitúciójában.

Ügy tűnik, hogy a X X . század rendkívül bonyolultnak látszó 
teológiai feljödése végeredm ényben így nagyon is világos erő- és 
irányvonalakat mutat: a hit organikus kibontakozásának fázisait, az 
igei-kinyilatkoztatási centrumból a Krisztus-hit legszélesebb körű 
etikai felelőssége irányában. Korunk teológiáját ilyen vonatkozásban 
„ú j teológiai humanizmusnak”  is szokták nevezni. Ha el is fogadjuk 
ezt a nevet, az nem jelent valamilyen, hit nélküli alkalmazkodást
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a világhoz. Csak addig mély és igaz, amíg —  Barth kifejezésével élve 
—  „Isten humanizmusából” , Jézus Urunknak az emberi élet teljessége 
és minden ember iránti szeretetéből táplálkozik.

3. Korunk teológiai fejlődésének végső gyökerei

Nem könnyű felkutatni azokat a végső gyökereket, amelyekből 
korunk teológiájának ez a „hármas lépése” kialakult. Annyi azonban 
bizonyos, hogy az igazi teológia mindig Isten igéjéből kiinduló válasz 
a kor, a való élet kérdéseire. Ezeket a gyökereket tehát a korunk 
keresztyénségét körülvevő, reális világban kell keresnünk.

Ha a X X . század világát ilyen szempontból figyeljük meg, a mo
dern teológiai fejlődés egyik gyökere kétségtelenül a fokozott szeku- 
larizálódás, vagy —  ahogyan Bonhoeffer mondta —  a „modern világ 
nagykorúsodása”, függetlenülése az egyház hitbeli és erkölcsi irányí
tásától. Innen adódik a mai teológia küzdelme a hermeneutikai kér
désekkel. Bultmanntól Robinsonig: hogyan szólítsa meg ezt a szekula
rizált mai embert az egyház igehirdetése és pasztorális szolgálata?

A  másik döntő alakító tényezőt a XX. század gazdasági és szociá
lis forradalmi átalakulásai jelentik. Nem véletlen, hogy a keresztyén 
hit etikai felelősségét az ember és a világ mai életében éppen o szo
cializmus társadalmában élő egyházak és a gazdasági-társadalmi át
alakulásuk súlyos kérdésével küzdő ázsiai és afrikai népek „ fiatal 
egyházai”  képviselik a legerőteljesebben! Hiszen a szocializmusban 
élrő egyházak olyan társadalomiban élnek, amely —  a keresztyénség 
szociális tanításaival sok mindenben megegyezően —  igen nagy súlyt 
helyez a humanitás, a társadalmi igazságosság és a közösségi maga
tartás etikai követelményeire. És az ázsiai, afrikai ún. „fiatal egyhá
zak” is teljesen elszigetelődnének népüktől, társadalmuktól, ha rész
vétlenül néznék annak küzdelmét az emberi élet legalapvetőbb köve
telményeinek megvalósításáért.

Még egy harmadik „mély gyökeret” is meg kell jelölnünk. K o- 
' runk keresztyénsége és teológiája olyan.világban él, ahol a modern 

tudományos-technikai fejlődés következtében az ember a kezében 
tartja a leggazdagabb perspektívájú immanens fejlődés és a teljes 
világpusztulás lehetőségeit. Az emberre és világra leselkedő ször
nyű veszedelem ma nem a tudományból, nem is a technikából, 
hanem az ezeket jóra vagy rosszra használó emberből, illetve 
ennek erkölcsi felelőtlenségéből származhatik. Ennek kell útját állni, 
minden jóakaratú ember közös erőfeszítésével, mindenütt a világban! 
Ezért minden olyan igehirdetés és minden olyan teológia, amely nem 
vonja le a megfelelő, gyakorlati etikai konzekvenciákat, és elutasítja 
az ennek megfelelő erkölcsi tetteket —  Wendland, az ismert mai ke
resztyén szociáletikus szavai szerint1 —  irgalmatlanság és ökölcsapás 
Krisztus szeretetének arcába. 1

1. H. D. Wendland, Diakonie als Verkündigung. ,,K irche in dér Zeit”  1966. (302—307) 
306. lp.
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4. A  mai teológia előtt álló feladatok

Korunk teológiája a világot tehát nem pusztán eszköznek  látja 
a mi személyes üdvösségünk elérésére, vagy egyszerű akadálynak hi
tünk és üdvösségünk útjában, hanem a maga egészében benne látja 
azt Isten gondviselő-megváltó szeretetében. Ez a világ nem az a töké
letessé tehető mennyország, amelynek a múlt század idealizmusa gon
dolja. De nem is a pokol, ahogyan a mai egzisztencialista filozófia 1 
sötétenlátása tartja: „Világosan gondolkodni, és nem remélni többé” 
(Camus). A  világ „még nem kész” : alakuló világ, etikai feladat szá
munkra. Történelme van, amelyben a keresztyén szeretet itt a földön, 
az élet minden területén naponként végezheti az Isten országában tel
jessé váló igazság és szeretet, igazságosság és béke szolgálatát.2

Ebben a teológiai látásban —  amely ma már a keresztyénségnek 
szinte minden ágára és egyházára kiterjed —  lehetetlenné vált az 
egyház szolgálatának leszűkítése a személyes lelkipásztorolásra és a 
lelki élet személyes kérdéseire. A  Krisztus-hit erkölcsi felelőssége 
előtt kitárul a teljes emberi élet, a teljes emberi világ.

Mik hát azok a legfontosabb feladatok, amelyek világviszonylat
ban és számunkra ma a teológiai munka előterében  állnak?

(1) Először is: mivel az egyház alapvető szolgálata az igehirdetés, 
teológiánknak ma is naponként meg kell küzdenie azzal a kettős nagy 
feladattal, hogy Isten teljes igéjét, törvényét és evangéliumát, a mi 
társadalmunkban élő ember számára érthetően, megszólítóan és 
élete egész területére vonatkozóan hirdessük. Szinte nincs olyan kér
dése életünknek, amelynek ne lenne helye az egyház jól és hűséggel 
végzett, mai igeszolgálatában: a családi élet problémáitól társadal
munkban a napi munkánk végzéséig, imádságainktól a világ mai há
borús feszültségeiig, és a társadalmi fejlődéstől hitünk személyes kér
déseiig. A  legszélesebb értelemben vett „hermeneutikai kérdés”  —  a 
Szentírás üzenetének hű és korszerű „lefordítása” a mi világunk és 
társadalmunk emberének nyelvére —  teológiánk állandó kérdése ma
rad.

(2) A  másik, Istentől feladott lecke számunkra ma az „ökum e
nikus probléma” . Nem új kérdés ez, nem is a legutóbbi évek vetették 
fel. De ha a keresztyénség hűségesen és hitelesen akar Krisztus ta
núja lenni a modern világban, nem kerülheti el, hogy szembe ne néz
zen az igazság és a szeretet kérdésével a saját megosztott táborában. 
Semmiféle más, hatalmi cél, egyházi önérdek, valaki vagy valami 
ellen irányuló szándék nem vezetheti ebben az egységkeresésben! 
Semmilyen más kiindulópontja nem lehet ezen a téren, csak a Krisz
tus-centrumban, az igében való összetalálkozás közös, türelmes kere
sése! És még egy fontos vonást kell említenünk, amelynek látásunk 
szerint mindig jobban előtérbe kell kerülnie az ökumenikus mozga
lomban: az igei-hitbeli egység türelmes keresése mellett a következő  
sürgető, tovább nem halasztható lépésnek a keresztyénség egységé

2. Vö. J. Moltmann, Theologie dér H offnung  (5. kiad., 1965) 304kk és 312. lp.
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nek, összejogásának kell lennie a szeretet felelőssége és a cselekede
tek vonalán, a létében fenyegetett emberiség érdekében! Nem szabad 
túlzott reményeket fűznünk az egyházak dialógusához mindaddig, 
amíg a keresztyén egyházak össze nem fognak egymással az ember 
és a világ jövőjéért való, közös erkölcsi aktivitásban. Nagyon kell 
vigyáznia a világ keresztyénségének arra, hogy a dialógus szükséges 
ökumenikus módszere hamis lelkiismeretmegnyugtatássá ne legyen 
ennek a sürgető, közös etikai felelősségnek a gyakorlása helyett mai 
világunkban!

(3) Végül, a harmadik és talán a legszélesebb körű feladat a mai 
teológiai munka előtt, hogy részleteiben is kidolgozza: mi a keresz- 
tyénség feladata és szolgálata ma a társadalom és a világ különféle 
életterületein. Nem azt jelenti ez a követelés, hogy a mai teológiai 
munka valamiképpen elhanyagolhatná a centrumot: Isten megvál- 
tó-megszentelő szeretetének, a bűnbocsánatnak és a kegyelmes meg- 
igazulásnak az evangéliumát. Nem is azt jelenti, hogy a teológia látó
mezejéből egyetlen pillanatra is kikerülhetnének a személyes keresz
tyén élet kérdései. Hanem a mai, korszerű, Isten hívására figyelő 
teológiai látás azt jelenti, hogy a személyes Krisztus-hit a kegyelem  
centrumából kiindulva kitágul, kiteljesül a társadalmunk és világunk 
iránti aktív, felelős szeretetté. A  mai teológiai munkában elszakítha- 
tatlannak látjuk egymástól a keresztyén agapé-szeretet szolgálatát a 
felebarát testi és lelki javáért, a földi békéért és Isten országa béké
jéért, az igazságosság és szeretet érvényesüléséért a családokban, 
gyülekezetekben, a társadalomban, a népek és fajok között, az egy
házban és a világban. Ez a segítő és szolgáló szeretet a mi számunkra 
nem általában az em bernek és a társadalomnak, hanem a körülöt
tünk élő, mai em bereknek és ennek a társadalomnak a szolgálata, 
amelyben mint keresztyének benne élünk! Mint Moltmann, a „Theo- 
logie dér Hoffnung”  ismert nevű írója, egyik legújabb írásában ta
lálóan megállapítja: a mai teológia feladata az, hogy a keresztyén- 
ség minden szolgálatával foglalkozzék, —  sokan eddig csak a lelki
pásztorolást látták ilyen szolgálatnak; fejtse ki a „világ teológiáját” , 
—  mi eddig többnyire csak az „egyház teológiájával” foglalkoztunk: 
dolgozza ki a történelemnek, Isten történet-átalakító, forradalmi 
cselekvésének a teológiáját —  mi eddig csak a történelem változat
lan, sztatikus állapotát szoktuk Isten munkájának látni; teológiánk 
tehát legyen a keresztyének társadalmi és politikai felelősségének  
a teológiájává is, a hit eddigi bensőséges és személyes etikai kérdé
sein túlmenően!3

A  teológia mai művelőinek természetesen azzal is tisztában kell 
lenniük, hogy ezekben a „világi kérdésekben”  nem nyújthatnak sem  
kizárólagos „keresztyén megoldásokat” , sem az „egyedüli, tévedhetet
len tekintély”  igényével nem léphetnek fel társadalmunkban. Ha
nem —  az Isten egész teremtett világa iránti szeretet és szolidaritás

3. Vö. J. M oltmann, „D ie  K lrche als Faktor einer kom m enden W eltgem ein- 
schaft” . ,,K lrche in dér Z eit", 1966. (307—313) 310. lp.
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lelkületével —  nyitottnak kell lenniük a segítésre, az együttmunkál- 
kodásra, az erkölcsi jó közös cselekedetére másokkal, életünk min
den területén. A  nyári nagy genfi keresztyén világkonferencia  ered
ményei is csak akkor lehetnek igazán gyümölcsözőek, ha ilyen kész
séges segíteni akarássá, felelős keresztyén közreműködéssé válnak 
a világ egyházai részéről a gazdasági, társadalmi és nemzetközi élet 
nagy kérdéseiben.

Hermeneutikai kérdés, ökumenikus probléma, a keresztyénség 
szociáletikai szolgálata a mai világban —  ebben a három legfontosabb, 
mai teológiai feladatunkban a teológia minden ágának meg kell talál
nia a maga fontos részlet-feladatait, a Szentírás-tudománytól a szisz- 
tematikus teológia egészéig, és az egyháztörténeti kutatástól a gyakor
lati teológia különféle ágaiig.

5. Az új tanévben előttünk álló feladatok

A világkeresztyénségnek ebben a sokszínű és rendkívül összetett, 
de —  mint megmutatni próbáltam —  mégis határozott irányvonala
kat jelző teológiai helyzetképében helyezkedik el új tanulmányi 
évünk munkája.

A  Magyarországi Evangélikus Teológiai Akadémia kis pont a 
világkeresztyénségben. De a világnak és az evangélikus keresztyén- 
ségnek ezen a kis részén mi vagyunk felelősek  Isten előtt azért, hogy 
meghallottuk és kimunkáltuk-e az ige mai válaszait, a teológia 
mai üzenetét a keresztyén élet, az egyház, társadalmunk és a világ 
mai élete által felvetett kérdésekre.

„Teológia a mában”  —  Akadémiánk munkája erősen benne áll 
a teológiának abban a mai fejlődési irányában, amelyről az előzők 
során szóltunk. Látja és átéli a keresztyénség mai etikai felelősségét 
—  az evangélium hirdetéséből, szolgálatából következően —  népünk, 
a társadalom és az emberiség sorsáért. Teológiai munkánknak ezt az 
irányát akarjuk folytatni és tovább elmélyíteni a következő időben is. 
Ez azt jelenti, hogy nem szabad az etikai felelősség és gyakorlati kö
vetkezmények nélküli „teológizálás” hibájába esnünk, semmilyen té
ren. Nem tudjuk elfelejteni például, hogy amíg a katedrán és a pa
dokban mi a szeretet krisztusi nagy parancsolatának mai értelmét 
kutatjuk, azalatt a kegyetlen vietnami háború napról napra inkább 
a világpusztulás veszedelmét idézi fel, és a magát keresztyénnek valló 
Amerika agresszív katonai körei mérhetetlen szenvedéseket okoznak 
egy sokat gyötört, távoli népnek. Azok között vagyunk egész szívünk
kel, akik —  keresztyének és nemkeresztyének —  a békés megoldást 
követelik, és szemben állunk a háború minden elvakult fanatikusá
val. Mert valóban ,„nincs semmi keresztyénibb ezen a világon a béké
nél” (J. Combiin). Ezért továbbra is minden erőnkkel segíteni akarjuk 
a Keresztyén Békekonferencia  szolgálatát, és erősíteni a nagy egyházi 
világszervezetek  munkáján keresztül a keresztyénség lelkiismereti 
felelősségét és gyakorlati közreműködését az emberiség békés jövő
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jéért, a szociális igazságosságért, a népek és fajok egymást segítő 
együttéléséért Isten szép világában.

Egyházunk belső életében  részt kívánunk venni a törvényhozó 
zsinat munkájában, a lelkészkonferenciákon és lelkészi munkaközös
ségekben közös erővel kimunkált teológiai felismeréseink további 
elmélyítésében. Előadások, cikkek, tanulmányok és könyvek formájá
ban is tanúsítani szeretnénk, hogy szívünkön viseljük a mai ember, 
gyülekezeteink, népünk és társadalmunk életének mai kérdéseit, és 
részt akarunk vállalni azok megoldásában.

„Teológia a mában” —  az Akadémia belső, de legfelelősségtelje- 
sebb munkájában, a lelkészképzés és lelkésznevelés szolgálatában, az 
új tanévben is szeretnénk mindent elkövetni, hogy a gyülekezeteket 
Isten igéjével helyesen tanító, a szocialista társadalomban élő egy
ház és korunk kérdéseiben jól tájékozott, jól képzett és szolgáló életű 
fiatal lelkészeket nevelhessünk egyházunknak és hazánknak.

Jó teológia csak az lehet, amely a Krisztus-hitből táplálkozik 
és életté válik. Isten Szentlelke —  nem felejthetjük el egy pillanatra 
sem -— a naponkénti bűnbánatban és a naponként megújuló hitben 
tesz minket, professzorokat és hallgatókat, igazi teológusokká. Teoló
giánk és életünk egysége viszont azt jelenti a lelkésznevelésben, hogy 
nemcsak szavaink, hanem egész etikai magatartásunk, életünk nevel. 
Igen nagy a felelősség rajtunk, tanárokon, hogy szavunk és életünk 
összhangjával helyes irányba vezessük a jövő lelkészeit. De igen nagy 
a felelősség lelkészi szolgálatra készülő, fiatal testvéreinken  is, hogy 
teológiai munkájuk és mindennapi életük összhangban legyen egy
mással. Akik Krisztus szolgálatára készülnek, azok' a szeretet belső 
fegyelmével és külső példaadásával, a legodaadóbban végezzék napi 
munkájukat a gyorsan elrepülő tanulmányi évek alatt!

Korunk egyik ismert teológusa írja'*: kétféleképpen lehet teoló
giát művelni. A  „páholy”  kényelmében, hűvös távolságában a való 
élettől, bölcs tanácsokat osztogatva, a felsőbb tekintély látszatával. 
És —  amint Jézus hirdette az evangéliumot —  „az úton” : együtt ha
ladva az emberekkel az út porában és a napfényben, a fáradságban 
és a közösségvállalásban.

Azt kérem Istentől a magam és valamennyiünk, munkatársaim 
és hallgatóink számára: lehessen tanulmányi munkánk ebben az új 
tanévben Isten útján és a mai élet útján járó teológia: igazi „theolo- 
gia viatorum” , a Krisztus iránti hitben és a mai ember iránti szere- 
tetben. Az a hitünk és az az erőnk, hogy az egyháznak ezen a mai 
útján is velünk jár láthatatlanul az a Mester, aki azt mondta: „Az 
Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak; hanem hogy ő szol
gáljon, és adja az ő életét, váltságul sokakért.” Mt 20, 28

Dr. Nagy Gyula

4. J. A. M ackay, A prefa ce  to Christian Theplogy  (1945).
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Egyházfogalom és egyházpolitika
Az egyházfogalom: az egyház önértelmezése, vallomástétel ar

ról, hogy miben látja önmaga lényegét s létének értelmét. Az egyház
fogalom ügye nem intézhető el azzal, hogy a hitvallási iratok vala
mely tételére utalunk (pl. CA VH-re); bármily klasszikus tömörség
gel fogalmazzák is meg ezek az egyház önértelmezését, ezek a meg
fogalmazások további interpretációra szorulnak. Részben azért 
is, mert e megfogalmazások az egyháztörténet egy bizonyos korsza
kában keletkeztek s ezért érvényességüket későbbi korszakokban 
újra meg kell vizsgálni s a maguk korára nézve megérteni. Másrészt 
azért is, mert az egyház élő valóság s ezért önmaga, léte felől újra 
meg újra fel kell vetnie az alapkérdéseket, s ezekre minden egyházi 
nemzedéknek újra kell keresnie a helyes feleletet. S annak, hogy e 
kérdésre —  kérdések csoportjára —  milyen feleletet adunk, nagy
mértékben döntő, igen messzeható következményei vannak az egyház 
gyakorlati magatartásában és cselekvésében. „Egész magatartásun
kat, szolgálatunkat döntően befolyásolja az egyházról vallott felfogá
sunk, egyházfogalmunk, ami annak mögötte van. Talán nem téve
dünk, ha azt állítjuk, hogy az egyházunk szolgálatáról folytatott viták 
hátterében az egyházfogalom különbözősége húzódott meg, sokszor 
kimondhatatlanul, szinte öntüdatlanul.” 1

Az egyházpolitika: az egyház gyakorlati magatartása és cselek
vése a legszélesebben értelm ezett közügyekkel kapcsolatban. Ez a 
meghatározásunk csak ideiglenes jellegű. Részletesebb és alaposabb 
kifejtést a következőkben szeretnénk nyújtani. Elöljáróban azonban 
azt szeretnénk leszögezni, hogy a kettő, az egyházfogalom és az egy
házpolitika között szoros, belső kapcsolat van. Az egyházpolitikai 
magatartás hátterében többé-kevésbé tudatosan és átgondoltan az 
egyházfogalom, az egyház önértelmezése áll. Ezeket az összefüggé
seket szeretnénk az alábbiakban megvizsgálni.

Induljunk ki fogalompárunk másodikából, az egyházpolitikából. 
Hogy e sokértelmű és sokrétű fogalmat megközelíthessük, tegyünk 
kísérletet, legalább egészen röviden, a politika képzetének értelme
zésére. A  Pallas Lexikon (1897) meghatározása szerint: „A  p. az ál
lamra (polis) és intézményeire vonatkozó tanok összessége (Aristote- 
les).” Macchiavelli szerint viszont: a hatalom megszerzésének és 
megtartásának művészete. Végül még egy meghatározás: „Az állam- 
szervezés és kormányzás tudománya” (Kautz). Az Üj Magyar Lexi
kon (1961) megfelelő cikke szerint: ,,A hatalom megszerzéséért, ille
tőleg megtartásáért vívott harcok eszköze; a társadalmi osztályok 
saját érdekeik védelmében kifejtett tevékenysége. A  p. nem öncél,

1 G roó G yula : Isten igéje és az egyház. — Lelkipásztor, 1959. évf. 12. sz. 
708-kk old. — A  továbbiakban mindazt, amit ebben a tanulm ányban kifejtettem  
szeretném előfeltételezni s ezért azoknak ism erete jelen  tanulmány megértéséhez 
elengedhetetlenül szükséges.
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hanem alá van rendelve a politikai tevékenységet kifejtő osztályok 
céljainak és feladatainak.”

A  fenti meghatározásokból is kitűnik, hogy a politikai tevékeny
ségnek eszközi jellege van. A  célok, amelyeknek érdekében történik, 
határozzák meg közelebbről. Legáltalánosabban és legszélesebb kört 
vonva talán úgy lehetne meghatározni, hogy a p. a közügyekkel való 
foglalkozás, —  a „foglalkozást” ismét a legtágabban értelmezve. 
Ebben az értelemben mindenki politizál, ha csak nem remeteként él 
egy elhagyott szigeten, magányosan.

Forduljunk már most az egyházpolitika képzete felé. Már a kép
zet megléte is mutatja, hogy az egyházban is van politika, az egyház
nak is van politikája. Tarthatatlan tehát az afféle felfogás, hogy az 
egyháznak nincsen köze a politikához, mert ez egyébként is a törté
nelemben sohasem volt így. Az az elv, hogy az egyház nem politizál, 
a gyakorlatban maga is egy nagyon is markáns politikai állásfoglalás. 
A valóság ennek csattanós bizonyítékait szolgáltatja.

A  RGG 1929. é. kiadásának megfelelő cikke hangoztatja, hogy az 
egyházpolitika nagyon fiatal tudomány —  persze csak az ennek elvi 
kérdéseivel való foglalkozás, s nem maga annak valósága. Meghatá
rozása szerint feladata „die kirchliche Rechtslage kritisch betrachten 
und zu ihrer richtigen Gestaltung helfen”. A  cikkíró (M. Schian) sze
rint jogi alapelveket tartalmaz az egyház helyes magatartásához. 
„Inbegriff dér Grundsátze über das richtige und zweckmássige Han- 
deln bei Gestaltung des Rechtsverháltnisses zwischen Staat und Kir- 
che sowie dér Gemeinschaftsordnung innerhalb dér Kirche selbst.” 
E néhány idézet is mutatja ennek a felfogásnak az egyoldalúan jogi 
természetét. A  jog, közelebbről az egyházjog szemszögéből szemléli 
az egyházpolitika fogalmát. E szerint a nézet szerint az egyházpolitika 
olyan jogi tevékenysége az egyháznak, amellyel igyekezik szabályozni 
a környezetéhez (államhoz, mint a társadalomnak jogilag is szervezett 
formájához) való viszonyát és szabályozza a saját belső rendjét is. 
Azért idéztük ezt a felfogást, mert a dátum —  e század húszas évei 
—  nem mellékes; erre korszakra, nálunk is és szinte mindenütt, rá
nyomta a bélyegét az egyháznak magának is a jogi felfogása. Ez a 
korszak, amely még erősen a 19. sz. eszmei-teológiai gyökereiből 
táplálkozott, az egyházban is főként szervezetet, jogi testületet látott. 
Vezérlő gondolatai voltak az egyház állagának és jogrendjének, alkot
mányának és autonómiájának a lehető legjobban kiépített szerkezete 
és ezeknek a védelme. Már e néhány mondat is szemlélteti kezdeti 
tételünk igazságát, az egyházfogalom —  az egyház mivoltáról való 
vélekedés —  és az egyházpolitika szoros összefüggését s egyúttal le- 
leplezően emlékeztet arra, hogy ez a gondolkodásmód mennyire meg
határozta nálunk is sok egyházi vezető magatartását 1945 és 1948 
között. Már most meg kell említeni, hogy ez a gondolkodás —  persze 
nem egyszerűen csak ez, de ez is —  tért vissza egyházunkba 1956—  
57-ben is és okozott súlyos nehézségeket s vált válságos helyzetek 
forrásává. Nyilvánvaló, hogy ez az egyoldalú jogi felfogása az egy
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házpolitikának nem foghatja át annak teljes valóságát, legfeljebb 
egyik részaspektusát jelentheti.

Egészen más kép tárul elénk, ha a RGG legújabb kiadásának 
(1959) megfelelő cikkét ütjük fel. Idézem: ,,Die Kirchenpolitik gehört 
zu den Tátigkeiten, die sich aus dér Existenz dér Kirche und dér 
Verantwortung Ihrer Glieder in dér menschlichen Gesellschaft und 
den Ordnungen ergeben.” Az egyoldalú jogi szemlélet helyébe az egy
háznak és egyes tagjainak felelőssége, illetőleg ennek hangsúlyozása 
lépett. Az egyház felelősséget hordoz a társadalom, tehát az emberi
ség dolgai iránt. Az egyházpolitikai'tevékenységnek ezt a felelősséget 
kell kifejeznie. Egy másik mondatában a cikkíró (K. Kupisch, neves 
berlini egyháztörténész) közelebbről is meghatározza ezt a felelőssé
get. „Die von dér Bibéi her begründete politische Verantwortung dér 
Christen dér Welt gegenüber.” A  keresztyének tehát politikai fele
lősség hordozói a világban s ennek a felelősségüknek bibliai meg
alapozottsága van. Milyen messze van ez a felfogás akár az „egyház 
nem politizál” szűklátókörű és képmutató nézetétől, akár az egyolda
lúan jogi szemlélettől. Az évszám ismét nem mellékes! 1959. A  RGG 
két kiadása között eltelt harminc esztendőbe esik a második világ
háború, a fasizmus dühöngése, a németországi Hitvalló Egyház harca. 
A cikkíró, Kupisch professzor, nyilván sok minden tanulságát levonta 
ennek a történelmi korszaknak, amikor az egyházpolitikának fent 
idézett meghatározását adta. E mögött már egy egészen más egy
házfogalom rajzolódik ki. A  reformátori teológia, —  melynek meg- 
éledése éppen a harmincas-negyvenes évekre esik —  egyházfogal
ma nem jogi intézményt lát az egyházban, hanem Isten igéjével 
létrehívott s megtartott, az emberek szolgálatára elhívott élő közös
séget.

Már eddigi eszmélkedésünkből is kitűnik, milyen sokrétű meg
fogalmazása lehet az egyházpolitikának. A  sokféle lehetségesből 
emeljünk ki most csak hármat, mint amelyek további gondolkodá
sunkhoz tanulságosak lehetnek.

Az egyik ilyen felfogás szerint az egyház elsősorban szervezet. 
Mint ilyen szükségszerűen a hatalmát akarja érvényesíteni. Akaratát 
rá akarja kényszeríteni az emberekre, egyesekre éppen úgy, mint a 
társadalomra s annak szervezett —  tehát hatalmi funkciót is kifejtő 
—  megjelenésére, az államra. A  hatalomért való harc elkerülhetetlen. 
Klasszikus példája ennek a középkorban a pápaság és császárság 
küzdelme (invesztitúraharc, stb.). Elvi megalapozása a két kardról 
szóló közismert tanítás. Végeredményben itt az egyház világuralmi 
törekvéséről van szó. Az, hogy e hatalmi törekvések hordozói magu
kat szolgáknak (servus servorum Dei) s a hatalom gyakorlását szolgá
latnak szeretik nevezni s minden ténykedésüket azzal igazolják, hogy 
magasabb célok érdekében történik, —  mit sem változtat a ténye
ken és a lényegen. A  cél a Corpus Christianum, a keresztyénné for
mált társadalom kialakítása. Mondhatnók ezt az elgondolást jellegze
tesen rómainak is; a valóság azonban az, hogy mind a mai napig ott 
kísért a legkülönfélébb árnyalatokban, változatokban és mértékben
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a protestáns egyházakban is. Mégpedig annál inkább, minél inkább 
összeszövődött az illető protestáns egyház az éppen fennálló társa
dalmi renddel (uralkodó osztályokkal), államformával, esetleg ural
kodóházzal (a németországi egyházakban a Landesherrliche Kirchen- 
regiment néven ismert egyházkormányzati formában, de másutt is).

E mögött az egyházpolitikai koncepció mögött egy sajátos egy
házértelmezés áll. Az egyház ezért lép fel ilyen hatalmi, sőt esetleg 
totális igényekkel az egész teremtett világgal szemben, mert magát 
egy egészen leszűkített értelemben Kriszus testének tartja, mégpedig 
a Christus prolongatus értelmében. Krisztus úgy él tovább az egyház
ban, hogy dicsőségével is jelen van; az egyház mintegy megtestesí
tője, képviselője, helytartója, akaratának letéteményese és telj
hatalmú végrehajtója. Erre az egyházfogalomra ismét mondhatná 
valaki, hogy jellegzetesen „római” . Mégis az a helyzet, hogy mig a 
római katolikus egyházban, legalábbis egyes részeiben s főleg jelentős 
teológusaiban, pl. Rahner, Küng, stb. egyre inkább háttérbe szorul 
a fent vázolt egyházfogalom s helyet ad egy sokkal evangéliumibb- 
nak, amely Krisztus jelenlétét az egyházban a szolgáló szeretetben 
látja, addig sajnos egyes protestáns irányzatokban nagyon is érvénye
sülnek az uralkodó egyház tendenciái. Mégpedig jellegzetesen min
denütt, ahol ún. „magasegyházi” , konzervatív, konfesszionalista és 
pietisztikus teológia adja az alapot és a hátteret. Kereken ki kell 
mondanunk, "hogy konzervatív, ortodox, konfesszionalista teológiai 
alapon nem lehet haladó egyházpolitikát folytatni. Nem véletlen, 
hogy azok, akik nálunk 1956-ban úgy vélték, hogy ott kell folytatni 
az egyháztörténetet és az egyházpolitikát, ahol az 1938-ban abba
maradt, —  vagy 1945-ben, vagy esetleg 1948-ban —  teológiailag a leg
konzervatívabb, magasegyházi, mereven felekezetieskedő körökből 
kerültek ki. Sajátságos módon azonban e konfesszionalizmus nem 
akadályozta a másfelekezetbeli hasonló politikai koncepciójú körök
kel való érintkezés keresését. Ami azt mutatja, hogy ez az egyház- 
politika igencsak politikum volt a javából.

Egy második fajta értelmezése az egyházpolitikának az lehet, 
amely ugyancsak az egyház szervezet voltára teszi a hangsúlyt, ezt 
azonban inkább befelé, magában az egyházban érvényesíti. E szerint 
az egyházpolitika az egyes egyházi irányzatok, csoportok küzdelme 
a vezetésért magában az egyházban, —  teológiai megindokolással, 
vagy —  anélkül. Az egyházban ez a felfogás is elsősorban a jogi 
testületet látja. Az egyházalkotmány, az egyház törvénye könnyen 
szinte bálvánnyá válik itt, s feledésbe megy, hogy a törvények az 
élet érdekében vannak s nem fordítva. Ez is, mint az elsőként vá
zolt szemlélet, nagy súlyt tesz az egyházi hivatalra, annak méltó
ságára, sérthetetlenségére. Innen már csak egy lépés a csalatkozha- 
tatlam, tévedhetetlen egyházi tanító hivatal elmélete. Sajnos ez sem 
egyszerűen római privilégium. A  protestantizmuson belül is vannak 
irányzatok, nálunk is akadtak, amelyek túlhangsúlyozták az egyházi 
hivatal jelentőségét. Ez a klerikális-hierarchisztikus szemlélet a gyü
lekezetei végeredményben örökös kiskorúságra kárhoztatja s mit
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sem akar tudni Luthernak az egyetemes papságról szóló tanításá
ról. Ennek természetesen megvan a maga egyházpolitikai vetülete 
is. Egyrészt az egyházon belül: minden egyes egyháztagnak megvan 
a maga felelőssége egy bizonyos körön belül azért, ami az egyház
ban történik. Nem vonulhat tétlenségbe mondván, hogy a szükséges 
egyházpolitikai döntéseket elvégzik majd helyettem az arra illeté
kesek. S megvan ez a felelőssége kifelé is. Itt sem háríthatja át a 
felelősséget fontos politikai döntésekért az egyházi vezetőkre, vagy 
éppenséggel nem folytathat ellentétes tevékenységet az egyházi ve
zetők helyes döntéseinek árnyékában, hanem osztoznia kell a fele
lősség vállalásában azokkal. S e tekintetben túl kell mennie a fele
lősségvállalásnak azon a mértékén, ami pl. a 16. században elég 
volt. Aminthogy persze az egyháznak mint testületnek is túl kell 
ezen mennie, hiszen nem a 16. hanem a 20. században él.2

Ha az eddig ismertetett két egyházpolitikai szemléletre visszate
kintünk, meg kell állapítanunk, hogy lehetne ezeknek olyan pozitív 
értelmet is adni, ami helyet kaphatna az egyházpolitika jól értett 
fogalmában. így: nyilvánvaló, hogy mivel az egyház ebben a földi 
életben él és munkálkodik, szüksége van szervezetre, jogi keretre is. 
Tehát kell az egyházalkotmány s kellenek a törvények, szükség van 
világosan körvonalazott megállapodásokra, amelyek szabályozzák az 
egyháznak a társadalomban, az államban való helyét, feladatait, stb. 
mint amilyen pl. egyházunknak a magyar állammal megkötött 1948. 
évi egyezménye. Ezeknek a jogi kereteknek, törvényeknek, stb. a szel
lemét azonban csak egy helyes egyházfogalom adhatja meg. S ennek 
a helyes egyházfogalomnak a lényege éppen az, hogy nem hatalmi 
szervezetet lát az egyházban, hanem Isten szeretetének szerszámát a 
világban.

Továbbá: kell az egyházon belül is a jó rend, a munka elvégzésé
hez szükséges fegyelem, kell a céltudatos egyházkormányzás. Mind
ez azonban sohasem lehet önmagáért való törvényeskedés, vagy éppen 
önkényeskedés. A  hatalom hordozói az egyházban igazán kell, hogy 
szolgáknak tudják magukat és szolgálatnak s ne ragadománynak te
kintsék tisztségüket. A  „személyi kultusznak” —  pontosabban egyes 
személyek kultuszának, bálványozásának azután az egyházban vég
képpen nincsen helye. Az egyházban soha nem lenne szabad szemé
lyekben gondolkodni, hanem csak elvekben. Evangélikus egyházunk
tól idegen a hierarchia gondolata; a lelkészi szolgálat lényegében egy, 
csak elágazásai vannak. Jellemző viszont, hogy amikor egy évtizeddel 
ezelőtt idegen egyházfogalom alapján végzetes egyházpolitikai útra 
kívánták terelni egyházunkat, olyan, a hazai evangélikus egyház 
rendjétől teljesen idegen képzetek is felbukkantak, mint egy evan
gélikus „prímás” tisztsége. Mondanunk sem kell, hogy egyházunknak 
története során soha nem volt prímása. Ez a tisztség legfeljebb kül

2. v. ö. H. Gollw itzer: Forderungen dér Freiheit, 1964. — ..Die christliche 
Gem einde in dér politischen W elt” , 30. o. .,Die K irche ist heute als Gesamtheit 
ganz anders als damals gefragt, w elchen Beitrag sie zum Leben von Staat und 
Gesellschaft durch ihre Predigt und ihr gem eindliches Dasein zu leisezten habé” .
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országbeli párhuzamok alapján bukkanhatott fel, vagy pedig —  
hazai római ihletésre, nem éppen a legszerencsésebb időpontban.

Az egyházpolitikának az az értelmezése, amit a jól értett evan
gélikus egyházfogalom alapján elfogadhatónak vélünk, a diakónia 
kategóriájába tartozik, a szót most szélesebb értelemben véve, s nem 
csupán az egyházi szeretetmunkára gondolva. A  diakónia, a szolgálat 
az egyház életformája a világban. Jézus Krisztusnak, a Kyrios-Dia- 
konosz-nak követése. Jézus Krisztus, az egyház Ura, uraságát a szol
gálat formájában gyakorolja (Fii. 2,6— 11), s erre az útra, a szolgá
latra hívja el övéit. Ezért képtelen képzet az uralkodó, uralkodni 
akaró egyház gondolata. Krisztus az egyházban szolgai formában 
van jelen. Ezért az egyház mint Krisztus teste azt jelenti, hogy Ikeze- 
lába, a szeretet szolgálatában alkalmas és engedelmes szerszáma.

Az egyházpolitika ebben az értelemben az egyháznak mint kö
zösségnek a közügyekben való felelősségvállalása és részvétele a dia
kónia magatartásában. Ezzfel lényegileg elfogadjuk K. Kupisch már 
idézett (RGG 1959.) meghatározását, amely a felelősség nézőpontját 
emeli ki. A  politizálást is abban a sajátos értelemben vesszük, hogy 
az a közjóért való fáradozást jelenti —  kell, hogy jelentse —  a közös
ség érdekében. Ezzel a fáradozással szemben nem lehet érdektelen 
az egyház —  hogyan is lehetne! Amikor pl. az emberiség békéjéről, 
annak megőrzéséről van szó, vagy az emberek jólétének emeléséről, 
a közegészség és közműveltség ügyéről, küzdelemről a tudatlanság 
és a betegségek, elemi csapások ellen, a fejlődésből eddig kirekesztett 
népek felemelkedéséről, —  az egyháznak mindebben részt kell vállal
nia a felelősségből. Ez a résztvállalás egyúttal józanságra és szerény
ségre, mértéktartásra is int. Nem a népek, vagy éppen az emberiség 
tanítójának magatartásában vállal felelősséget az egyház, hanem a 
diakonosz magatartásában. Az újtestamentomi kifejezés eredeti jelen
tése tudvalévőén: asztaloknál felszolgáló. Az egyház tehát felajánlja 

szolgálatát, de nem erőlteti reá senkire, aki nem akarja igénybe venni. 
Nem vindikálja magának azt, hogy kezében van a csodaelixir, a min
den kérdések megoldásának kulcsa. Az evangélium ugyanis nem ilyen 
közvetlen és varázslatszerű módon s nem isxa fenti célokra adatott 
számunkra. Amikor az apostol azt vallja, hogy az evangélium Isten 
hatalma minden hívőnek üdvösségére, akkor éppen nem arra gondolt, 
hogy az evangélium valami minden kérdést egycsapásra megoldó 
csodaszer. Nem mehetünk bele most ennek az írásszakasznak részle
tes magyarázatába, de nyomatékosan szeretnénk felhívni a figyelmet 
erre a feladatra. Ha az ilyen s hasonló, gyakran idézett, íráshelyek 
magyarázatára és megértésére több fáradságot, figyelmet szentel
nénk, sok elhamarkodott következtetéstől menekedhetnénk meg. 
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy sem ez a szakasz, sem a hasonlók 
nem arra adattak, hogy az egyház fölényességét alapozzák meg a 
világban való szolgálata tekintetében.

Már az eddigiekből is kitűnik, hogy az egyháznak ez a felelősség- 
vállalása, tehát az egyházpolitikai tevékenysége, olyan feladat, ami
re alaposan fel kell készülnie. Kapásból, rövidzárlatosan, felületesen,
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pillanatnyi ihletésekre hagyatkozva nem lehet végezni. Ez többek kö
zött azt is jelenti, hogy az egyházpolitikai magatartást, elveket és 
gyakorlatot nem lehet egyszerűen a korábbi egyházi nemzedékek
től örökölni. Ami esetleg helyes volt a történelem egy bizonyos 
korszakában, az éppen nem biztos, hogy ma is megfelelő. A  refor
máció korabeli egyháznak pl. egészen másképpen kellett és lehetett 
részt kérnie a közügyekben való felelősségvállalásból, egy ma
gát tudatosan keresztyénnek valló „felsőség” feltételezésében, 
mint a ma élő egyházaknak. S a ma élő egyházak helyzete sem egy
forma az őket körülvevő társadalom különbözősége miatt.

Ez a felismerés arra kötelez, hogy szüntelen, szorgos fáradozással, 
teológiai kutatással készüljünk elő az egyházpolitikai feladatok meg
oldására is. El kell mélyednünk a Szentírás üzenetének megértésében, 
készen arra, hogy abból új parancsokat és új ígéreteket nyerhetünk. 
A hitvallási iratok, az atyák tanításai, előttünk járt keresztyén nem
zedékek tapasztalata jó segítség lehet számunkra. Ne várjuk azonban 
ezektől sem, hogy „örökérvényű” elveket fognak a kezünkre adni. 
Ilyenek helyett inkább figyelmesen keressük Isten napiparancsait, aki 
lépésről lépésre vezeti és irányítja az övéit, ezekben a feladatok
ban is.

Talán felesleges az eddigiek után említeni, de azért nem árt, 
hogy az egyházpolitika nyilvánvalóan nem az egyház önfenntartá
sának, állagmegőrzésének, létbiztosításának eszköze, vagy éppen ha
talmi befolyási körének megóvására, esetleg kiterjesztésére szolgáló 
törekvés. Annak az egyházfogalomnak az alapján, amiből kiindul
tunk, erre még gondolni is képtelenség. Az egyháznak, amely egye
dül Isten szabad kegyelméből él, s amelyet Isten igéje' teremt, tart 
meg és formál szüntelen újjá, efféle emberi erőlködésre és mester
kedésre, akármilyen tetszetős jogi formákban jelenjék is meg az, 
végképpen nincsen szüksége. Ezzel szemben s éppen ezért teljesen 
felszabadult arra, hogy hitének bizonyosságában, reménységének 
szilárdságában, egész szeretettel szolgáljon azok között az emberek 
között, ahova Ura állította s elküldte. Hiszen az egyház nem önma
gáért van, hanem szolgálatáért.

*

Ezekre a fent vázolt felismerésekre, az egyházfogalom és az 
egyházpolitika dolgában és a kettő összefüggésére az egyház nem 
könnyen és nem egyszerre jutott el t— elég emlékeztetni az RGG 
1929-es és 1959-es kiadásának felfogásbeli különbözőségére. Nem 
könnyen és nem egyszerre jutott el a mi egyházunk sem. A  teológiai 
eszmélődés bizonyára megindult már a harmincas években, amikor 
a reformátori teológia újraéledése kezdte nálunk is éreztetni hatá
sát. Sok kemény történelmi leckére volt azonban szükség, amíg ez a 
vetés beérett. És sok ellenállást kellett legyőzni azokban, akik 
„semmit sem felejtettek és semmit sem tanultak”, s akik 45-ben,
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48-ban és 56-ban is elmondhatták a katolikus prímással: Marad- 
tam, aki voltam.

Nem vitás, hogy a fejlődés a magyarországi evangélikus egy
házban egyházpolitika tekintetében sem volt egyenletes és töretlen. 
Hogyan is lehetett volna. A  történelmi helyzet újsága útkeresésre, 
kísérletezésre kényszerített. Az elmúlt húsz esztendőnek volt azon
ban néhány döntő csomópontja s ezeknek feladhatatlan a tanulsága. 
Az első ilyen az egyezmény megkötése. Az evangélikus egyház ezzel 
a lépésével vállalta társadalmunk új rendjét s levonta az ebből 
adódó szükséges következtetéseket, elindult a szolgálat útján —  me
rőben új körülmények között —  a szocializmust építő magyar hazá
ban.

Ezen az úton nem volt könnyű járni. Voltak botladozások, téve
dések, visszaélések, hibák, igazságtalanságok. Ezek részben a hely
zetből adódtak —  a személyi kultusz évei voltak ezek —  részben 
emberi gyarlóságból, bűnből. Az emberi bűn, körülményektől és kor
szakoktól függetlenül mindig ott van, kísért és ront az egyházban is. 
Egy futó pillantás az egyháztörténet bármelyik lapjára meggyőz
het bennünket erről. A  felismert hibákat jóvátenni, helyrehozni, 
minden időben fontos egyházi feladat. Erről lehetett volna szó 
1956-ban is. De másról nem. Igaza volt az egyház egyik akkori veze
tőjének, amikor az év augusztus 24-én az Országos Esperesi Érte
kezleten tartott előadásában többek között ezt mondotta: „Isten 
minket úgy vezetett, hogy a szocializmus perspektívájára készül
jünk fel, mint egyház. Az elmúlt tizenegy esztendőben mindent 
elhibáztunk, ami az egyházkormányzatban, . .  . vagy bármilyen 
egyházi területen figyelmen kívül hagyta, hogy szocializmust építő 
országban élünk3”. Ezt az alapvető felismerést és annak következ
ményeit fenntartva kellett volna a hibákat kijavítani, s így „a jót 
még jobban csinálni.”4 Világosan meg kellett volna látnunk, hogy 
„nem a felismert helyes út elhagyására nyíltak lehetőségeink, ha
nem arra, hogy ezt az utat kevesebb botlással járhassuk.”5 Sajnos 
az a szellemiség, amely akkor jelentkezett nem hibákat akart ki
javítani, hanem „alapjában akart mindent felforgatni, egyházban és 
országban.”6 7 Pedig voltak, felelős helyen is, akik felemelték intő 
szavukat, de sajnos hangjuk akkor nem érvényesülhetett, amikor 
rámutattak arra, hogy: „Nem lehet vállalni, hogy az elmúlt öt-hat 
esztendőben minden rosszul történt. Ez hamis bűnbánat volna. Ami 
az évek folyamán jó volt, azt tovább kell vinni, folyamatosan kell 
dolgoznunk. Az egyház egységéért kell most küzdenünk. Ez nemzeti

3. Evangélikus Élet, 1956. — 36. sz. 1. o.
4. Evangélikus Élet, 1958. — 7. sz. 3. o. G roó G yula : Eszmélődés egyházunk

útjáról. — •
5—6. U. o.
7. Evangélikus Élet, 1956. — 42. sz. 3. o. — K áldy Zoltán felszólalása.
V. ö. m ég fent id. cikkem en kívül, m ely az elvi tisztázódást kívánta szolgálni. 

Káldy Zoltán : Beszám oló az országos egyházi helyzetről. — Lelkipásztor, 1958. é_ 
4. sz. 229. — kk. o. —
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feladat is, mert a nemzetnek céljait jól ismerő egyházra van szük
sége.”7

Egyházunk életének legutóbbi esztendeiben, úgy gondolom, egy
re inkább érvényesültek a helyes egyházfogalomból származó 
egyházpolitikai magatartás gyümölcsei. Az egyház diakóniai létfor
májának szüntelen szemmeltartásával kerestük a közjóért való 
felelősségvállalás reánk eső részét s igyekeztünk az így felismert 
feladatokban helytállni. Istennek kell hálát adnunk azért, hogy he
lyes teológiai felismerésekre elvezetett és erőt adott a feladatok 
végzésére. Ebben a hálás, tehát alázatos magatartásban, amelyben 
Istennek kell adnunk minden dicsőséget s miénk igazán csak orcánk 
pirulása, mert haszontalan szolgákként csak azt tettük —  vajha iga
zán és egészen és hibátlanul tettük volna! —  ami kötelességünk 
volt, ebben a magatartásban, tehát önteltség nélkül, őszinte öröm
mel kell megállapítanunk, hogy azóta sok hasonló felismerésre ju
tottak el m ás. országbeli egyházakban élő testvéreink is. Arra gon
dolunk, hogy ma már nyugaton is szinte közhellyé vált a tétel, 
hogy az egyház nem önmagáért van, hogy a világért kell élnie, hogy 
létének értelme és értékmérője az elvégzett szolgálat s hogy ezt a 
szolgálatot egyre bátrabban és egyértelműbben fogalmazzák meg a 
nagy nemzetközi egyházi szervezetek összejövetelein is. Nem egy
szerűen a békéről beszélnek, pl, hanem arról, hogy a vietnami hábo
rúnak kell véget vetni, —  hogy csak ezt az egy példát említsük. 
Egyre többen lesznek a világ minden táján az egyházak szellemi 
vezetői, mértékadó teológusok között olyanok, akiktől mindnyájan 
tanulhatunk e tekintetben is. Ebben az együtt, egymástól tanulás
ban megerősödve kell a ma és a holnap feladataihoz látnunk.

Mert nagyon sok tánulnivalónk van. A  szüntelen reformáció 
szükségességét valló egyház nem pihenhet meg az esetleg elért 
eredmények babérain. Hiszen gyümölcsök ezek, remélhetőleg a hit 
gyümölcsei s akkor csak hálával tartozunk értük az egyház Urá
nak. Másfelől a kapott „talentumok” ebben az esetben is még hívebb 
sáfárkodásra köteleznek. Akinek adatott, az többre hívatik. Az egy
háznak önértelmezésében egyre jobban el kell mélyednie, hogy egy
házpolitikai funkciója egyre világosabban megalapozottabb és egyre 
érettebb gyümölcsöket termő szolgálat lehessen.

Dr. Groó Gyula
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Egyháztörténelmi tanulságok*
„Regnum Marianum” — „Regnum Christianum”

Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság nemzetközi segítséggel történt 
leverése után, a Horthy-rendszer „keresztény Magyarországának” alapjá
vá a „keresztény kurzust” telték.

A protestantizmus számára ez nem volt problémamentes ügy, vol
tak, akik úgy gondolták, hogy az adott viszonyok között a forradalom és 
a klerikalizmus közül a kisebbik rossz a klerikalizmus s elkezdtek azzal 
kacérkodni. Megpróbálták átfésülni a protestantizmust amolyan másod- 
osztályú államegyházzá, ahol a „Regnum Marianum” (Magyarország =  
Mária országa) helyett a „Regnum Christianum” (Magyarország =  Krisz
tus országa) jelszó alatt ugyanazt lehet folytatni, amit a katolicizmus csi
nál. Ez felelt meg egyházunkban is a főúri egyházvezetés érdekeinek. 
Azonban voltak olyanok is, akik az évszázados tanulságokra emlékezve 
óvtak Rómától. Sőt olyanok is akadtak, akik féltették evangéliumi hi
tünk tisztaságát attól, hogy azt az ellenforradalmi politika eszközévé ala- 
csonyítsák le.

A Regnum Marianum protestáns változatát Regnum Christianum jel
szóval akarták kifejezni. Ez egyúttal a „szentistváni gondolat” protestáns 
kiadása is. Ez tükröződik az Evangélikusok Lapja cikkében is, amit szó- 
szerint leközölhetett volna a katolikus sajtó is. „A keresztyén kurzus fel
adata. célja és hitvallása: öntudatosan lerakni a keresztyénség eszméivel 
szervezkedett, de összetört magyar nemzet új jövendőjének fundamentu
mát. E fundamentumnak két pillére van: a keresztyén életideál és a 
nemzeti öntudat. A cél azonban egy és egyetlen: a keresztyén nemzeti 
élet megújítása, a keresztyén Magyarország megépítése. A cél tehát a 
Regnum Christianum!” (Evangélikusok Lapja, 1920. 34. sz.)

Nem zavartatta magát a cikkíró egyházunk hitvallási iratai által, 
azokból ugyanis világosan kitűnik, hogy csak az egyház lehet Regnum 
Christianum, a világot nem lehet „megegyházásítani” és az evangélium
mal kormányozni, ez pedig az egyháznak és a világnak éppen az az ösz- 
szekeverése, amitől különös nyomatékkai óv az Ágostai Hitvallás.

Elterjedt a Krisztus nevében történő egyházi uralkodási vágynak eny- 
hítettebb formában való kifejezése: „A keresztény kurzusnak a társadal
mi és a közéletet, a kultúrát és a politikát, az irodalmat és a művészetet 
minden vonatkozásában át kell hatnia, keresztül kell szőnie a jézusi élet- 
felfogás eszméivel és szellemével.” (Evangélikusok Lapja 1920. 32. sz.) — 
Ez igaz törekvés lenne akkor, ha egyházunk tanításának megfelelően úgy 
szólna, hogy az egyház hirdeti az evangéliumot, s a befogadott-ige szük
ségképpen megtermi az élet különféle területein munkálkodó keresztyén 
emberek életében a maga jó gyümölcseit társadalmi vonatkozásban is, de 
igaztalanná vált ez az álláspont akkor, amikor a kultúra és a politika te
rületén keresett hatalmi pozíciókat a felekezeti számaránynak megfele
lően akarta érvényesíteni, s hozzájárult a keresztyén kurzus hírhedtté 
vált „numerus clausus” rendszerének kifejlesztéséhez. Mivel az emberek 
keresztyénné tételének kivárására nem volt türelme a keresztény kurzus
nak, a klerikalizmus módszerét választotta: az egyházi hatalomnak poli
tikai eszközökkel való kiterjesztését.

* Ezzel az írással kezdjük meg az országos teológiai konferenciák anyagának 
közlését.

657



Egyházunk becsületére vált, hogy voltak olyan világos látású lelké
szeink, akik nem hallgatták el aggodalmaikat, amikor látták, hogy a ke- 
resztyénség politikai jelszóvá vált, akik féltették evangéliumi hitünket 
attól, hogy azt bevessék a politikai küzdelem árjába, a politikai szenve
délyek porondjára vigyék, és a politikai pártok marakodásának tárgyává 
tegyék.

Németh Károly lébényi lelkész így fejezte ki egyházunk aggodalmát: 
„Attól kell félnünk, hogy a keresztyénségből nem a magas eszmények 
vétetnek át a politikába, nem a keresztyénség irányítja majd politikán
kat, hanem a politika neveli el a keresztyénséget s a politika irányítja a 
keresztyének viselkedését. Ebből nem származhatna más, mint a keresz
tyénség lejáratása, amivel elkerülhetetlenül együtt járna szellemi éle
tünknek eltespedése, üressé válása.”

A keresztyén kurzus elemzésében nagy lépéssel ment előbbre Németh 
Károly, amikor meglátta azt a veszélyt, amely a keresztyénségnek az el
lenforradalmi politika eszközéül való felhasználása terén jelentkezett: 
„Jelenleg is mintha azt kellene látnunk, hogy a keresztyénségnek inkább 
azon oldala felkapott, amelyen ellenállást fejt ki, bizonyos törekvésekkel 
és eseményekkel szemben; s kevésbé helyeztetik előtérbe a keresztyén
ségnek vallási és erkölcsi tartalom gazdagsága és magasztossága.” (Ha
rangszó, 1919. 207. sz)

Egyházunk számára valóban végzetes eltévelyedés lett volna, ha az 
annyira szükséges megújulása ellenforradalmi politikai csillagzat jegyé
ben történt volna, újjászületésének irányát nem az evangéliumból, hanem 
a horthysta politikai érdekből merítette volna. Ennek a veszélye kétség
telenül nagy volt, de mindig voltak, akik éber lelkiismerettel mutatták 
a kivezető utat.

„Evangélikus irredentizmus”
A Horthy-rendszer politikájának egyik alappillére volt a szomszéd 

népek elleni uszítás és egy új háborúra való felkészülés hangulatának 
szítása.

Ezt a hangot egyházunkban is meg lehetett találni. Egyházi lapjaink 
is átvették a keresztény kurzus teológiai szerppon'fcból botrányos jelszavát: 
„Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — menny
ország!” (Evangélikusok Lapja, 1920. 31. sz.) — A szlovák, román, szerb 
népről egyházi sajtónkban is leírtak útszéli kifejezéseket (Evangélikusok 
Lapja, 1921. 38. sz.).

„Az evangélikus .irredentizmus” azt jelentette, hogy az evangélikus 
egyháznak nemcsak osztoznia kell a horthysta politikai célkitűzésekben, 
hanem speciális oka van az irredentizmus hangulatának szítására. Ez pe
dig abban keresendő, hogy igen nagy lélekszámú veszteséget szenvedett 
egyházunk a trianoni határokkal. A dunáninneni püspökhelyettes jelen
tése szerint a régi 166 egyházközségből csak 34 maradt meg, ehhez hason
ló a tiszai kerület vesztesége is, a bányakerületi püspöki jelentés pedig 
arról számol be, hogy 115 gyülekezet helyett 64 maradt még. (Evangéli
kusok Lapja 1921. 5.; 38. sz.) — Ez persze valóban nagy veszteség volt. 
Ugyanakkor azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a magyarországi 
evangélikus egyház egy évszázad óta állandó nemzetiségi viszályok tüzé- 
ben égett, időnként felújultak a nemzetiségek külön egyházba tömörülé
sének vágyai is. De akármilyen súlyos is volt a Trianon következtében 
beállott helyzet, mindenképpen hiba volt azon a címen, hogy külön evan
gélikus veszteségeink is voltak, tág kaput nyitni egyházunkban a horthys
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ta irredenta propaganda szólamainak, amelyek arra irányultak, hogy az 
országot uraló nagyvagyonú réteg kielégíthesse étvágyát Szlovákia, Kár- 
pátukrajna, Erdély és a Délvidék bekebelezésével. Egyházunkban annyi
ra eluralkodott az irredenta politikához szükséges soviniszta hang, hogy 
a prédikációk is hemzsegtek „a Kárpátoktól az Adriáig” terjedő igények
ről szóló frázisoktól, cikkek jelentek meg Lutherről, mint a'nemzeti szel
lem apostoláról, megpróbálták a nagy reformátort a sovinizmus bajnoka
ként átfesteni. (Evangélikusok Lapja, 1921. 16. sz).

Az egész helyzetre a legjellemzőbb az, amit egy messzi. országból 
jött elfogulatlan hívő lelkész, Gisle Johnson, a norvég zsidómisszió Buda
pestre küldött misszionáriusa mondott egy hozzá intézett kérdésre: „Az a 
benyomásom, hogy itt minden sokkal inkább nemzeti jellegű, mint bár
hol, ahol eddig megfordultam.” (Evangélikusok Lapja, 1922. 7. sz.) — 
Magában véve a nemzeti jelleg nem lett volna baj, ámde ahogyan az 
megnyilvánult s amilyen célt szolgált, ahogyan háttérbe szorította az Is
ten evangéliumát, ahogyan a horthysta politika eszközévé vált, úgy min
denestől káros volt mind az evangélikus egyházra, mind a magyar dol
gozó népre.

Ebben az időben is voltak evangélikus lelkészek, akik Jézus Krisztus 
szeretetparancsa alapján akarták szolgálni a keresztyén testvérek egy
másra találásának és a népek barátságának magasztos célkitűzését. A 
szlovákiai Evangélikus Lap 1929. június 2Ó-i számának vezércikkében 
Emdreffy János és lic. Fizély Ödön lelkészek azt a javaslatot tették, hogy 
a magyarországi, csehszlovákiai, romániai, jugoszláviai és burgenlandi 
evangélikusok közös konferenciára gyűljenek egybe a testvériség és ba
rátság ápolására, valamint közös áldozatvállalással indítsanak közös 
evangélikus lapot, német nyelven megszerkesztve. A konferencia létreho
zására fel is szólították dr. Szlávik Mátyás volt eperjesi, akkor Magyar- 
országon nyugalomban élő teológiai tanárt, mint akinek volt tanítványai 
a felsorolt országok evangélikus lelkészei között bőven találhatók. (Evan
gélikusok Lapja 1929. 30. sz.) — A Horthy-politika légkörében természet 
tesen nem jöhetett létre sem a konferencia, sem a közös folyóirat, de a 
kezdeményezés így is szép gesztusa volt a népek közötti gyűlölséget meg
elégelt testvériségre vágyó evangélikus lelkiismeretnek.

Gazdasági válság
Az angol—amerikai tőkének kiszolgáltatott magyar társadalom sú

lyosan sínylette meg az 1929—1932-es gazdasági válság pusztításait. Me
zőgazdasági kivitel 75%-kal, az ipari behozatal pedig 72%-kal esett vissza. 
Egy mezőgazdasági jellegű ország számára ezek katasztrofális esemé
nyek. A búza ára 1928-ban még 34 pengő volt, csakhamar azonban 7 pen
gőre süllyedt. 1929. és 1932. között a gyár- és kézműiparban foglalkozta
tottak száma 613 ezerről 447 ezerre csökkent. Több mint 150 ezer mun
kás vált munkanélkülivé, de a dolgozó munkások bére is 26%-kal süllyedt. 
Még súlyosabb volt a helyzet a mezőgazdasági munkásoknál, ahol a bérek 
átlag 61%-kal estek. „A három millió koldus országa” tele volt panasszal 
és keserűséggel. A kisbirtokos parasztságot az adó- és kamatterhek so
dorták a pusztulás felé.

1931. november 27-én tartott egyetemes közgyűlésen az egyetemes fel
ügyelő beszédében a gyártelepek elnéptelenedéséről, a munkanélküliek 
számának ijesztő méretben való emelkedéséről szólt. Érintette azt a kér
dést is, hogy noha világviszonylatban is kielégítő volt a termés, mégis 
éhínség hullámzik végig a világon.
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Egyházi sajtónk is tanácstalan a helyzet megítélésével kapcsolatban: 
„Az eredmény egy olyan helyzet, amellyel szemben tanácstalanul állnak 
a szociológusok, a nemzetgazdászok és az államférfiak” (Evangélikusok 
Lapja, 1931. 7. sz.) Ezt a helyzetet csak az elnyomás eszközeivel lehetett 
fenntartani, bár ez semmiféle megoldást nem jelentett. Nyilvánvaló volt, 
hogy „a börtönökkel, szanatóriumokkal és csendőrszuronyokkal, korunk 
eme divatos eszközeivel sohasem lehet a társadalmi és közélet ferdesé- 
geit, kinövéseit megorvosolni.” (Evangélikusok Lapja 1931. 32. sz.)

.A gazdasági és egyúttal társadalmi válságban az ország tartóoszlopát 
a középosztályban látták. Régi, tiszaistváni politikai képlet szerint a nagy
birtok és nagytőke uralmához a legkészségesebb segítőtárs a z , elszegé
nyedett nemesi-dzsentri réteg és az ehhez alkalmazkodó hivatalnok ré
teg keverékéből előállott középosztály. Az arisztokrácia, a nagybirtok, a 
nagytőke uralma és a dolgozó nép között áll a középosztály. „A  középosz
tály nemzetért való munkára neveli azt az arisztokrata társadalmi osz
tályt, mely nem lehet családi sírboltok címertartója, hanem a magyar jö
vendő munkás héroszának kell lennie. Lefelé a középosztály a szellemi 
munka demokratizmusát képviseli. Kiegyenlíti a két ellentétes történel
mi erőt: általa megenyhül a konzervativizmus merevsége s lassúbb üte
met kap az evplucionális fejlődés. Éppen ezért az egészséges középosztály 
biztosítja a nemzet harmonikus fejlődését, a társadalmi osztályok béké
jét.” (Evangélikusok Lapja, 1925. 1—2. sz.) Ez azt jelenti, hogy a középosz
tály feladata a szélső reakció magatartását enyhíteni, viszont „az evolu- 
cionális fejlődés” hátráltatását és fékezését munkálni. Köztudomású volt, 
hogy egyházunk tagjai közt aránylag magas volt a középosztálybeliek 
száma. Lelkészeink is ehhez a réteghez számították magukat, ennélfog
va a középosztálybeli gondolkodásmód különösen jellemző egyházi köz
életünkre. Már ekkor az .volt a politikai alapelve a középosztálynak, hogy 
felfelé és lefelé egyaránt kritikát kell mondani, az arisztokratákkal és a 
proletárokkal egyaránt szembe kell szállni. Így alakult ki az a „kétkula- 
csos”, egyben „harmadik utas” magatartás, amely nem ért egyet a magyar 
feudál-kapitalizmus végképp múzeumba való „túlzásaival”, de ugyanak
kor nem ért egyet a dolgozó nép jogos kívánságaival sem. Ez a középosz
tálybeli felfogás és neveltetés hosszú időn át hátrányosan befolyásolta 
lelkészeinket abban, hogy fenntartás nélkül a dolgozó nép oldalára állja
nak. Emiatt következett be az a rengeteg dilemma, töprengés, határozat
lanság, tehetetlenség, elvtelenség és tántorgás, ami annyira jellemezte a 
helyzetet.

Pedig a gazdasági és társadalmi válság felszínre dobta a koldussze
gény néprétegek ügyét, témává tette a nyomort és ínséget, nem lehetett 
tétlenül elmenni a nép szenvedése mellett.

Az ország, s vele együtt evangélikus egyházunk is, nagyon veszélyes 
lejtőre került.

A gazdasági válság nyomasztó kudarcából a fasizmus zsákutcájába 
vitték az országot a vezetők.

Egyházunk küzdelme a fasizmussal
Egyházi sajtónk világosan látta a helyzetet abból a szempontból, 

hogy a német fasizmus a reakció szélső erőinek hatalomra kerülését je
lentette.

Az antifasizmus ott jelentkezett, amikor rádöbbent egyházi közvéle
ményünk a hitlerista zsidóüldözés embertelenségeire. Az Evangélikus
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Élet „Figyelő” rovata bátran száll szembe a gyors egymásutánban megje
lenő nemzeti szocialista rendeletekkel az emberiesség nevében. Megüt
közését fejezi ki azon, hogy fajhoz kötik a közszolgálatot, méltatlanul 
bánnak el érdemes emberekkel, megtapossák a felebaráti szeretet törvé
nyét. (Evangélikus Éles 1933. 12. sz.)

„A  horogkeresztes reformációról” szóló lelkendezést csakhamar ag
godalom váltotta fel, amint egyre inkább levetette a hitlerizmus az álar
cot. Előbb „Zavarok a németországi püspök-választás körül” (Evangé
likus Élet 1933. 29. sz.), majd „Nehéz válságban” (Evangélikus Élet 1933. 
31. sz.) címmel jellemzi Raffay Sándor püspök azt a helyzetet, amely 
Bodelschwing utódjának, a fasiszta Müller birodalmi püspöknek a vá
lasztása körül alakult ki. Ennek ellenére közölte egyházi sajtónk Müller 
székfoglaló beszédét, egy püspökből és egy lelkészből álló delegáció láto
gatást tett Müllernél. az egyetemes felügyelő pedig „meleghangú üdvözlő 
táviratot” küldött a Müller által újonnan kinevezett Dr. Haeckel külügyi 
püspöknek” . (Evangélikus Élet 1933. 44. sz.)

Hazai teológusaink világosan látták az egyház tévútra vezetésének 
kísérletét. Az egyházi tanítás igazságáért folytatott küzdelemben látták a 
hitvalló magatartás lényegét. Ez tükröződik a német egyházi kérdésről 
írt cikkekben is. „Az evangélikus egyház küzdelme Németországban” 
(Keresztyén Igazság 1934. 2. sz.), „Harc a hitvallásért Németországban” 
(Keresztyén Igazság 1934. 4. sz.), „A  protestantizmus válsága Németor
szágban” (Keresztyén Igazság, 1934. 8. sz.), Urbán Ernő: „Harc az Ószö
vetség ellen” (Keresztyén Igazság, 1935, 4. sz.) című cikkében hitvallási 
kérdésnek látja a fasizmussal szembenálló egyházi mozgalom lényegét. 
Ugyancsak így ír Raffay Sándor püspök is az Evangélikus Életben meg
jelent .cikksorozatában a németországi vallási állapotokról (Evangélikus 
Élet 1934. nov—dec. számaiban. Megjelent külön lenyomatban is.) De 
nemcsak egyes egyházi írók, hanem egyházi testületek is ebben az érte
lemben foglaltak állást a németországi egyházi helyzet ügyében.

A soproni felső egyházmegye lelkészértekezlete határozatilag vállalt 
szolidaritást a német hitvalló fronttal. Kívánta a hitet és lelkiismeretet 
érintő kényszer megszüntetését az egyházban. A lutheri hitvallások meg
becsülésére külön is felhívják a figyelmet. (Evangélikus Élet 1934. 31-— 
—32. sz.) Ehhez kapcsolódik egyházi sajtónknak a német hitvalló fronttal 
való rokonszenve. A barmeni, dahlemi, augsburgi, oeynhauseni zsinatok 
határozatai megjelentek hazai egyházi lapjainkban. Niemöller Márton 
prédikációját a Lelkipásztor közölte. (Lelkipásztor 1937. 3—4. sz.)

Valamennyi egyházi lapunk figyelemmel kísérte a hitvalló egyház 
küzdelmét, tudva, hogy az Isten igéje tisztaságáért folytatott harc soha
sem marad meddő, akkor sem, ha átmenetileg Hitlerék erőszakossága 
gúzsba kötötte az igazságot.

Ezt a helyzetet csak sokrétűen lehet értékelni. Egyházunkban megle
hetős egyértelműség uralkodott a fasiszta tanok egyházba törésének el
ítélésével kapcsolatban. Az Ószövetségnek az elvetése, a keresztyénség 
zsidótlanításának perspektívája, az egyház tanításának meghamisítása és 
fasizálása olyan kirívó botrányok voltak széles egyházi rétegek szemé
ben, hogy a német hitvalló fronttal való rokonszenv általános volt.

Amit viszont sokan láttak teológiailag világosan, annak sokan nem 
vonták le szívesen a gyakorlati következményeit. A hitlerista egyházpoli
tika terén jóval nagyobb volt az engedékeny megítélés. Láttunk, hogy az 
egyházi vezetésünk jó kapcsolatot tartott fenn a német nemzeti szocialis
ta egyházi vezetéssel már a fasizálódás kezdetén. Amint hazánkat egyre
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jobban rávitték a fasizmus lejtőjére, egyre kevésbé volt lojális dolog a 
hitlerista valláspolitika bírálata.

Az igazságos helyzetmegítéléshez az is hozzátartozik, hogy a fasiz
mus bírálata nem volt könnyű olyan országban, amely 1920 óta ellenfor
radalmi politikát folytatott, lényegében a fasizmussal párhuzamosan ha
ladt.

Amint azonban a német hitvalló egyház nem volt hajlandó vállalni a 
hitlerizmus által néki szánt szerepet, ugyanúgy hazai egyházi közvélemé
nyünk is tiltakozott a nyilas próbálkozások ellen.

A háború problémája
A világtörténelem eseményei gyorsan peregtek. A fasiszta hadigépe

zet háborúra állott készen. A nemzetközi helyzet rendkívül feszült volt. 
Ebben az alapvető kérdésben, Európa népei békéjének a kérdésében az 
egyház sem hallgathatott. Nem is hallgatott. Az volt az izgalmas kérdés, 
hogyan lehet hozzászólni a béke és háború kérdéséhez az evangélium 
alapján, hogyan lehet érvényesíteni az első világháborúban szerzett kese
rű tapasztalatokat.

Az emberek emlékezetében élt még az 1914-es háborús optimizmus 
egyházi alátámasztása, a fegyvereket megáldó egyházi magatartás „fából 
vaskarikája” . Lelkészeink is emlékeztek erre, milyen keserves volt a nép 
elé állni a háború kiszolgálásának programjával, mennyire lejáratta ma
gát az egyház a háború támogatásával és mennyi igazságos szemrehá
nyást kellett elviselni a vesztett háború után, bűnrészesség címén. 1934- 
ben még elevenen éltek ezek az emlékek.

Ennek bizonysága az Evangélikus Életben megjelent cikk, amely 
többek között ezt írta: „A  teológiában járatlan köznép soraiból mind több 
és több hang emelkedik fel a pusztítás őrülete, a háború ellen, erősen el
ítélte az 1914-es keresztyénség felfogását, amely a „ne ö lj!” parancsot fel
függesztve, egyszeriben átcsapott a hadi erények dicsőítésébe. Nem ér
tették meg (aminthogy nem is lehet megérteni), hogy az egyes egyén szá
mára alkalmazott tilalom a hatóság számára már nem kötelező, nem ér
tették meg, hogyan lehet az ellenség „kiirtásáért” imádkozni, és legvégül 
azt, hogy amit vérontás nélkül is el lehet intézni — miért nem intézték 
el azt a zöld asztalnál — békés úton.” (Evangélikus Élet 1934. 52. sz.)

Ez világos beszéd volt, keresztyéni lelkületből fakadt, egyben pedig a 
nép akaratának volt a kifejezője.

Egyházunk egy volt a háború elítélésében az Ökumenikus Tanács 
Végrehajtó Bizottságával (Executive Comittee of the Universal Christian 
Council). A Végrehajtó Bziottság 1935. aug. 22-én táviratot küldött a Nép- 
szövetségnek, Abesszíniának, Angliának, Amerikának, Franciaországnak, 
Olaszországnak és a pápának, amelyben többek közt ez állt: „Ma Európa 
és Afrika két keresztyén országa között kezdődik újabb, minden bizony
nyal még szörnyűbb öldöklés és viaskodás. Tisztán látjuk, hogy megint a 
keresztyénség fog mély sebeket kapni, — emerektől való sebeket, ame
lyeknek a gyógyítására talán nem is lesz ereje.” Ehhez joggal fűzte egy
házi sajtónk azt a kommentárt: „Fájdalmasan nézzük a megindult hábo
rút és szégyenkezünk keresztyénségünk gyengesége miatt.” (Evangélikus 
Élet, 1939, 49. sz.)

A gyarmatháború szégyenét akkor még ennyire átérezte egyházunk.
A második világháború kitörése után már csak a skandináv keresz

tyének álltak ki a béke ügye mellett. 1939. ádvent első vasárnapján Dá
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nia, Finnország, Norvégia, Svédország evangélikus templomaiban a béké
ről szólt a prédikáció. (Evangélikus Élet, 1940. 1. sz.) Meleg együttérzéssel 
köszöntötte ezt a békeeseményt sajtónk is.

Az egyházi világszervek azonban már elhallgattak a béke ügyéről. 
Az Evangélikus Élet ezt az észrevételt tette: „Nem hallunk hosszú idő 
óta semmit arról, hogy a Life and Work, Faith and Order, az Egyházak 
Jóbarátságának Szövetsége, a Lambeth konferencia püspökei, a Lutherá
nus Világszövetség, vagy a Református Világszövetség vezetői és tagjai 
ülésezni akarnának, vagy megkezdenék azt a közösségi munkát, mely a 
béke lehetőségeit igyekszik megteremteni. Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy ha ma Söderblom svéd érsek élne, benne volna annyi bátorság, 
hogy a kísérlet kezdeményezését vállalná." (Evangélikus Élet. 1942. 17. 
sz.)

Ahogyan az egyházi világszervek elhallgattak a béke ügyéről, ugyan
úgy csend volt itthon is ezen a téren. A hallgatást kezdte felváltani a há
borút támogató teológiai próbálkozás.

„Áll az óramutató 1941 óta”
Egy olasz újságíró írta ezt Horthy Magyarországáról: „Ha utam vé

gén visszagondolok mindarra, amit láttam, meg kell állapítanom, hogy a 
magyar élet óramutatója sok tekintetben állva maradt 1914. óta". (Evan
gélikus Élet, 1935. 40. sz.) A nagybirtokosok és nagytőke uralma valóban 
semmit sem változott, csak a módszerek változtak ennek fenntartásá
ban. A fasizmus volt az utolsó mentsvár, amiben még meg tudott ka
paszkodni a nyilvánvalóan pusztulásnak indult régi rendszer.

Egyházi sajtónk számos cikkében ad hírt arról, hogy nyugtalanítják 
a társadalmi kérdések. Ezen a téren valóban nem volt semmi változás 
1914 óta, bizony, teljesen megállt az óramutató. Ami pedig a nagybirto
kosok és az úri rend uralmát illeti, 1514 — vagy éppenséggel 1000 év — 
óta állt az óramutató. Ezeknek az állapotoknak a fennmaradása érdeké
ben egyre-másra jelennek meg cikkek, annak jeléül, hogy mindinkább 
problémává vált ez a kérdés. Lelkészi karunknak nem volt politikai mű
veltsége, társadalmi kérdésekben csak egészen felületes ismeretük volt. 
Ez annyira közismert és közszájon forgó tény volt, hogy lelkészek és vi
lágiak egyaránt szóvá tették a nyilvánosság előtt. Egy evangélizációs te
vékenységéről ismert világi egyháztag ezt írta: „A  protestáns papok közül 
a legérdeklődőbbek szociális ismerete — néhány ritka kivételtől eltekint
ve — alig több, mint amit újságokból, politikai röpiratokból és szónokla
tokból, — fiatalabb, érdeklődőbb lelkészeinknél pedig — a romantikus 
népies írók igen tiszteletre méltó és sok értékkel bíró, de mégiscsak in
kább szépirodalmi jellegű műveikből merítenek." (Evangélikus Élet, 1943. 
18. sz.) Ennyi tájékozottsággal természetesén nem lehet színvonalasan és 
korszerűen képviselni az egyház szavát az égetp kérdésekben. A közéleti 
kérdésekben való tájékozatlanság is közrejátszott abban, hogy lelké
szeink szava olyan régi, begyakorolt sablonokból állott, amelyek seho
gyan sem illettek a gyoj-san pergő történelmi események támasztotta kö
vetelményekhez. De nemcsak időileg, hanem tartalmilag sem voltak 
megfelelőek ezek a sablonok. Teológiai alapvetés nélkül, publicisztikai 
szólamokból álltak.

Korunk egyik legnagyobb élő teológusa, Bai'th Károly óva intette a 
magyar protestantizmust ettől a meghígult, felszínes keresztyénségtől.
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„Bizonyos előregondolások és bizonyos jelek szerint félő, hogy a magya
rok, akikkel szemben eddig jó véleményt lehetett táplálni, a Németor
szággal való háborújuk miatt fejüket elveszítették és antibolsevista ma
gatartásukkal vélik megőrizni keresztyén jellegüket.” (Keresztyén Igaz
ság, 1942. 30. sz.) Ez a figyelmeztetés mindenképpen indokolt volt. Teoló
giánk tisztaságát, kereszt}'énségünk őszinteségét, egyháziasságunk igesze
rűséget fenyegette az a magatartás, amely egyfelől Hitler háborúja mel
lett akarta felsorakoztatni híveinket, másfelől az 1914-ben megállt óra
mutató további állva-maradását akarta elősegíteni. Mindkét törekvés 
méltatlan az egyház isteni küldetéséhez és földi szolgálatához.

Antifasiszta hangok

A hitlerista cenzúra miatt természetesen csak óvatosan lehetett a fa
sizmussal nyilvánosan szembeszállni, ezért nem is várhatók valami 
messzemenő nyilatkozatok, de azért bátorság kellett annak a megírásához 
is, ami kicsit is szolgálta az antifasiszta küzdelmet.

Nem „stimmelt” a keresztes háború képlete azért sem, mert hírek 
•jelentek meg arról, hogy „Németországban az egyházi sajtó ellen léptet
tek életbe intézkedéseket. Az egyházi lapok, missziói iratok s a vallásos 
irodalom jóformán teljesen szünetel és a vallástani tankönyvek számára 
nincs papiros többé. Nehézségek gördülnek a templomépítések elé is.” 
Pedig ez még csak egészen finom bemutatása volt a hitlerista vallásüldö
ző politikának. Még nem volt szó ebben arról a hallatlan nyomásról, ami 
a német egyházra nehezedett a fasizmus részéről az egyház tanításának 
meghamisítása, szolgálatának rendszeres aláásása-terén. Hogyan lehet ezt 
összeegyeztetni azzal, hogy Hitler háborúja „keresztes háború” ? A bör
tönben levő Niemöller és sokszáz letartóztatott lelkésztársának példája, 
a hitvalló front küzdelmei azt mutatták, hogy a német egyház legjobbjai 
sem lelkendeznek a német nép katasztrófába viteléért, a fasiszta hábo
rúért.

Egy másik intő példa a norvég egyház példája volt, ahol a hírhedt 
Quisling-kormánnyal és a német megszálló hatalommal szembeszálltak a 
püspökök, s velük együtt az 1160 lelkész közül 1100 letette állami hivata
lát. (Evangélikus Élet, 1942. 35. sz.)

A dán egyház közös püspöki körlevélben jelentette ki, hogy „az egy
ház sem faji, sem vallási szempontból nem helyeselheti a zsidóság üldözé
sét.” (Evangélikus Élet, 1944. 8. sz.) Ezt a körlevelet valamennyi dániai 
templomban felolvasták.

Ugyanakkor azzal is számot kellett vetni, hogy a szovjet földre lépett 
katonákat nem lehet többé a régi ellenforradalmi mesékkel ámítani, nem 
lehet többé hangoztatni az orosz emigráció félrevezető híreit az orosz ke- 
resztyénség életéről. Az Evangélikus Élet „Partizán pap” című cikkében 
megírta, hogy a pravoszláv papok egyek a szovjet nép honvédő háborújá
val. Soborno falu 65 éves papja két évig harcolt partizánként faluja népé
vel, míg végre 26 hónapi partizánkodás után jelentkezhetett társaival 
együtt a szovjet hadsereg alakulatainál. (Evangélikus Élet, 1944. 4. sz.) 
Ugyancsak ismeretessé vált, hogy Nagy Péter cár óta most a szovjethata
lom alatt lett újra pátriárkája az orosz pravoszláv egyháznak, Szergej 
pátriarka személyében, aki közismert tekintélyes, régi vezetője volt egy
házának. A szovjetunióbeli egyházi helyzetről írott könyve nagy feltűnést 
keltett világszerte, hozzánk ugyan nem jutott el, de külföldi könyvismer-
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tetések útján nálunk is megemlékeztek róla. (Evangélikus Élet, 1944, 7. 
sz.) Ennek a könyvnek a tárgyalásakor szakadt meg végre az az egyenes 
vonalban vezető propagandasor, amely nem győzte a Magyar Tanácsköz
társaság leverése óta rágalmazni a Szovjetuniót. Ennek hátterében az ál
lott; hogy a sztálingrádi német és magyar katonaságnak a Don-kanyarbeli 
katasztrofális veresége óta megrendült a Hitler győzelmébe vetett hit, 
megindult újra az angolszász orientáció. 'Márpedig a yorki érsek 1943. 
őszén hivatalos látogatást tett a moszkvai metropolitánál. (Evangélikus 
Élet, 1943. 39. sz.) Ennek a gesztusnak a nyomán igazodott hazai egyhá
zunk is. A nyomosabb ok azonban az volt, hogy már egyre közeledett a 
Vörös Hadsereg hazánk felszabadítására.

De nem hallgatott el teljesen az evangélium tisztán és igazán való 
hirdetése a fasizmus legsötétebb időszakában sem. Ennek különösen há
rom mozzanatát kell kiemelnünk.

Az első az volt, amikor Hitler bedobta az antiszemitizmus propagan
dáját, hogy közben elterelje a figyelmet az ország gyarmati sorba helye
zéséről, s egyházi sajtónkat is lekötötte a betérni kívánó zsidók szigorú 
megrostálásának a szempontja. Schuller (Deák) Ödön nagybányai lelkész 
bátor hangon szállt síkra az Isten igéjének hamisítatlan megszólaltatá
sáért: „Lehet, hogy ma időszerűtlennek tűnik magunkat Izráel utódai
nak feltüntetni, vagy legalább is nem nagy dicsőség. . .  Az egyház. Isten 
választott népe hisz ebben és nem engedi magát a korszellem délibábjai
tól félrevezettetni.” (Keresztyén Igazság, 1942. 87. sz.) Ha nem is jelent 
meg a zsidókérdés mélyreható teológiai elemzése ebben a korban, de az 
ilyen cikkek megállították a fasiszta ideológia gátlástalan átvevését.

Második mozzanata az, amikor a német hitvalló fronthoz hasonlóan 
a Keresztyén Igazságban Pálfy Miklós az Ötestámentum védelmében 
száll síkra „Az Ötestámentum az Egyház könyve” című cikkében. A ke- 
resztyénség fasizálásának egyik legfontosabb programpontja a „zsidó” 
Ószövetség elleni küzdelem, s ezzel kapcsolatban a „zsidós” elemek kiik
tatása az egyház tanításából, hogy létrejöhessen a „braune Kirche” , a fa
sizmus engedelmes eszköze. „Az Una Sancta Ecclesia” s azon belül a ma
gyar evangélikus egyház csak abban az esetben marad hű önmagához, ha 
hitvallást tesz az Ötestámentum mellett” . „A keresztyén egyház ugyanis 
az ótestámentumi „Isten népének” egyenes folytatása.” (Keresztyén Igaz
ság, 1944. 195.) Mindez a teológia örök igazsága, de ebben a helyzetben en
nek a megszólaltatása hitvallás volt az Isten igéje melett, a fasizmus teó
riája ellen.

A harmadik mozzanat Káldy Zoltánnak a hitlerizmus hazai változatá
val való szembeszállása vonalán jelentkezett. „Magyart keresztyénség” cí
mű cikksorozatában leplezte le a hungarizmus egyházba törésének a mes
terkedéseit. Ezek arra irányultak, hogy „magyar bibliát” kell létrehozni, 
amit a magyar történelemből,, a magyar helyzet és a magyar lélek kívá
nalmainak megfelelően írnának meg. Ebben a bibliában a zsidó próféták 
és apostolok beszédei helyett Botond, Árpád, István, László, IV. Béla, stb. 
„magyar próféták és apostolok” tanításait kellene összegyűjteni. Azt kell 
hirdetni, hogy nem a zsidó, hanem egyedül csak a magyar az Isten vá
lasztott népe. Káldy Zoltán részletes elemzés alá veszi ezt a szélső sovi
niszta tévtanítást, és kimutatja, hogy ez magának Jazus Krisztusnak is 
az elvetését jelenti. „Az ige maradjon érintetlen és változtattam Ige: Jé
zus Krisztus!” (Evangélikus Élet, 1944. 36—41. sz.) A fasiszta faji gondo
lat őrületével szemben kifejtette a Szentírásnak a fajok egyenlőségéről és 
Istennek a fajok fölötti hatalmáról szóló tanítását.
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A hitlerizmussal és magyar szálláscsinálóival való szembeszállás ter
mészetesen csak teológiai érvekkel és egyházi eszközökkel volt megvaló
sítható, mert különben nyomban szembetalálták volna magukat lelké
szeink a Gestapóval. Viszont éppen erre a-teológiai hangra volt szüksége 
egyházunknak ahhoz, hogy ne merüljön el a fasizmus kiszolgálásának 
megalázó szerepében.

így rohantunk a pusztulásba
Annak ellenére, hogy számos figyelmeztetés hangzott el egyházunk

hoz méltó magatartás kialakítására, az egyházi vezetés és annak sajtója 
mélyen belemerült a hitlerista háború támogatásának hínárjába, magára 
vette a katasztrófapolitika segítségének felelősségét.

Az egyik ilyen gondolat, amely kétszer is felbukkant rövid idő alatt: 
a csodavárás. „Rajtunk mindig csak a csoda segíthet.” A Jézus Krisztus
ban lett váltság csodáját összekeverték azzal a vággyal, amely Hitler 
bukott háborúját és az úri rend Magyarországát már csak valami csoda 
útján hiszi megmenthetőnek.

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodó reakció azt a vad hírt terjesztet
te, hogy Vorosilov és Timosenkó marsallok fellázadtak, csapataik egyre 
nagyobb tért foglalnak el, s így önmagától fog felbomlani a szovjet had
sereg. Ez a kacsa akkor jelent meg, amikor a Vörös Hadsereg 1944. decem
ber elején már a Balaton környékén a Budapest körül harcolt.

Jöttek a hírek a csanád—csongrádi, arad—békési egyházmegyék, sőt 
a hatvani egyházközség templomkáráról, a debreceni páncélos csatáról, 
budapesti bombázásokról, az egész összeomlóban levő fasiszta frontról. 
Majd felhangzott a rádióban Szálasinak és nyilasainak a jelszava: „Meg
semmisítünk, vagy megsemmisülünk!” Kihirdették, kikre vár halál. A 
legvadabb fasiszta terror következett.

Az események mélypontján elemi erővel tört fel a bűnbánat egyik 
lelkészünkből (Győrfy Béla Felpéc): „Mi az oka annak, hogy a nagy gö- 
rögtűzzel megindított ifjúsági egyesületi munkánk egyszerűen beletorkol
lott a leventeegyesületbe? Mi az oka annak, hogy bibliaórákon 3—4 öreg
asszony és néhány gyermek lézeng? Mindent rá lehet fogni a háborúra, 
de e kép alá mégis ez az írás illik: mea culpa: Mea culpa, mea maxima 
culpa, hogy csak szájjal és szóvirágokban és nem élettel és valóságban 
hirdettem az igét.” (Lelkipásztor, 1945. febr—márc. szám 28.) Méltón fejez
te ki az egész helyzetet a Harangszó utolsó száma, amikor ezt írta: „Bor
zasztó az, amikor az egyház megromlik. Aminek az egyetemes romlást 
kellett volna megakadályoznia, maga is a romlást szaporítja . . .  a felelős
ségben pedig valamennyien osztozunk.. .  Együtt vagyunk egyház, s 
együtt ülünk a vádlottak padján.” (Harangszó, 1945. febr. 25—márc. 4. sz. 
23.)

Nemcsak emberek előtt, hanem az élő Isten előtt kellett a vádlottak 
padján ülni. Ö kérte számon a katasztrófába kergetett emberek milliói
nak lelkét, a háborús pusztítás támogatásának magatartását, a társadal
mi igazságtalanság fenntartásának próbálkozását, az ige igazságot és em- 
berszeretetet követelő szavának elsikkadását, az egyház egész prófétái 
szolgálatát.

A felszabadulás
A második világháború évei a szenvedésnek, veszteségnek, egyéni tra

gédiáknak és világra kiterjedő katasztrófának szörnyű évei voltak. Éh
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ség, rongyosság, otthontalanság, betegség és halál telítették ezeket az éve
ket csordultig. Az emberi lélek irtózott, rettegett és elvadult ezekben az 
években. A háború veszteséglistáján éppen ez áll elsőnek.

Történelmünknek ezekben a minden bizonnyal legsötétebb napjaiban 
a felszabadult országrészen kibomlott a nemzeti újjáépítés, az ország egy
sége és a jövőért való küzdelem zászlaja. Debrecenben 1944. december 
21-én egybegyűlt az Ideiglenes Nemzetgyűlés és másnap megalakult az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány.

Budapest 1945. február 13-án szabadult fel. Hét hét szenvedése és 
pusztulása, szörnyűségei alól szabadult ki akkor a lakosság. Maga körül 
romokat talált, de ugyanakkor megnyílt, új világot. Az utolsóként fel
szabadult belső budai részeken emberi holttestek, állati tetemek között 
botorkáltak hamuszürkén az élők. Tégla és betontörmelék fedte lábuk 
alatt az utcákat, lehullott villany- és telefonvezetékek, szétszórt lakások 
bútordarabjai akadályozták a lépést, de az út akkor már felfelé ívelt. A 
pincék lépcsői most már felfelé vezettek.

Sopronban még ágált a nyilas „parlament” és „felsőház” , „hadvezető
ség" és „eszme” . Kiürítési parancsok, tankcsapda-ásás és csodafegyver
mesék világában nyögtek ott még a magyarok. De Budapest már szabad 
volt. és nagyot lélegzett a békéből és szabadságból. Szóltak a harangok, 
hálaadás volt a szívekben és országépítő munkára szervezkedett a nép. 
Még keletebbre, Debrecenben már hét hete dolgozott az Ideiglenes Nem
zetgyűlés, már volt új magyar sajtó s az ország egész felszabadult részén 
földosztásra készültek. Hazánkban akkor úgy halt el az élet, ahogy köze
ledett a front, s úgy éledt újjá, ahogyan előrehaladt a felszabadítás.

Az 1944. telén létrejött Függetlenségi Frontnak a programja lényegé
ben arra vonatkozott, hogy az országot felszabadítsa, a földreformot és a 
politikai, valamint gazdasági újjászervezést végrehajtsa, a háborús pusz
tulást és a reakció gazdasági és politikai örökségét eltüntesse, a nemzeti 
függetlenséget és demokráciát biztosítsa.

Március 15-én az ideiglenes országgyűlés elhatározta a földosztást. 
Ezzel 1848. mindeddig befejezetlen műve végre befejezést nyert: a föld 
azé lett, aki megműveli.

Dózsa tüzes vaskoronája, Kossuth tettereje, Petőfi lángszava, Ady 
felháborodása és 1919 nagyszerű kísérlete készítette elő történelmünk
nek ezt az ugrásszerű fejlődését, amelyhez a döntő erőt a Szovjetunió fel
szabadító hadserege adta. Évszázadok óta először fordult elő, hogy né
pünk felemelkedését nem gátolják, hanem támogatják a szomszédok. Né
pünk harca az önállóságért, a gazdasági és kulturális újjászületésért, mint 
történelmünk legfényesebb napjaiban, újra egybeesett az egész haladó 
emberiség küzdelmével. A magyar dolgozó nép végre tagja lehetett a sza
bad nemzetek nagy szövetségének.

Lerombolt és újjáépített templomok
A fasiszta háború Magyarországgal együtt evangélikus egyházunkat 

is mérhetetlen pusztulásba és szenvedésbe sodorta. Templomaink, pap
lakjaink, gyülekezeti házaink úgyszólván mindegyike megsérült többé- 
kevésbé, nem egy pedig teljesen tönkrement. Az evangélikus templomot 
Isten igéje és a szentségek teszik drágává. Magyarországi evangélikus egy
házunk története folyamán különösen megbecsültté vált az ige hirdetésé
nek és a szentségek kiszolgáltatásának helye, mert nagyon sok szenvedés 
és viszontagság árán sikerült templomainkat felépíteni vagy a meglevő
ket megtartani.
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A templomépítő ősök nagy áldozatával megépített és a történelem vi
harai között megőrzött templomok fölött éppen úgy, mint az újak fölött, 
megjelent a fasiszta háború pusztítása. Felrobbantott, kiégett, lebombá
zott templomok, összeomlott lelkészlakok és gyülekezeti házak jellemzik 
ezt a rombolást. A lelkészek jelentéseiből újra meg újra hangzik: SS-ka- 
tonák robbantottak, a fekete-keresztes repülőgép bombát dobott le, stb. 
Ugyanakkor viszont jól emlékszünk a felszabadulás első napjaira, ami
kor a Szovjet Hadsereg mindenkit felhívott az újjáépítés megkezdésére, s 
közte egyházunk tagjait is, az istentiszteleti élet folytatására és a lerom
bolt templomok helyreállítására. A jelentésekből csaknem mindenütt azt 
olvashatjuk: a felszabadulás után azonnal hozzáfogtak a megrongált egy
házi épületek újjáépítéséhez.

Újjáépített és szebbé tett templomaink s egyházi épületeink tanúsít
ják és bizonyítják egyházunk magára találását, szabad, erőteljes, építő 
életét.

Az alábbi adatok mutatják egyházunk templomainak háborús veszte
ségeit. Az adatok a helyreállított épületekre vonatkoznak, tehát azokra, 
amelyek nagyobb rongálódást szenvedtek, vagy esetleg teljesen megsem
misültek. A helyreállításra nem szoruló, tehát csak kisebb javításra kerü
lő épületeink nincsenek benne ebben a statisztikában.

Helyreállított épületek:
déli északi *

templom

déli északi 
egyházkerület
75         115

összesen
190

gyülekezeti ház 43 36 48
parochia 12 97 140

Isten irgalmas ítélete
A Horthy rendszerével összenőtt egyházpolitika miatt méltán töltötte 

el rettegés azokat, akik felelősek voltak. A személyükre vonatkozó aggo
dalmat azonban kiterjesztették az egész egyházra, azzal ijesztgették a 
híveket, hogy halomra ölik a lelkészeket, elveszik a templomokat, meg
szüntetik a vallásszabadságot. Amint láttuk, az utolsó hang az volt, hogy 
fel kell készülni a legrosszabbra. Hogy nem így történt, azt hálásan is
merte el a korabeli egyházi sajtó. A történelmi változások küszöbén so
kan erőszakos beavatkozástól féltették egyházunkat. Egyházüldözéstől, 
templomelvételtől, papok elhurcolásától féltek. Istennek legyen hála, más
ként történt. Az orosz parancsnokságok a szabad vallásgyakorlatot bizto
sították. Egyházunk végezhette munkáját, híveink élhették vallásos életü
ket. A Nemzeti Kormány fenntartotta az állam és egyház addigi helyze
tét. Régi törvények alapjára helyezkedett. Meghagyta a vallásgyakorlat 
szabadságát. Anyagi támogatásban részesíti az egyházakat.

A múlt bűneivel való leszámolás okozta azt, hogy az egyházfogalom
nak nem a bibliai és lutheri értelmezése, hanem a Horthy-korszakban ki
alakult közjogi formája maradt érvényben. A középkorban kialakult 
„Corpus Christianum” örököse a „keresztény társadalom, keresztény Eu
rópa”, „keresztény Magyarország” volt. Ebben az egyház közjogi hatalom 
volt. Ez különösen a „hercegprímásnak” , az első zászlósúrnak a szemé
lyében öltött testet. A protestantizmus is igyekezett legalább a „másod
osztályú államvallás” szintjére eljutni, s ezen a réven szintén közjogi po
zíciót szerezni. Éppen ez volt egyházunk közéleti eltévelyédésének egyik
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főoka. Végeredményben a közjogi és hatalmi vonásokkal fellépő egyház 
képe mindig a római egyház felé utal. Itt van egyházfő, diplomácia, jegy
zékváltás, konkordátum, hadüzenet, csak az egyház jellegzetes újszövet
ségi vonásai hiányoznak. Ennek az egyházi magatartásnak a bűvölete 
környékezte meg az egyházunk vezetőit, amikor az 1946—47-es években 
egyik jegyzéket, memorandumot, tiltakozást a másik után küldte a mi
niszterelnökhöz, és a magyar kormányhoz. Az egyház prófétai szolgálatát 
az állammal szemben úgy értelmezték, hogy a számonkérés, tüntetés, til
takozás és a szocializmus felé haladás akadályozása az egyház feladata.

Amint egyházi életünk megtisztult a politikai reakció tehertételétől, 
úgy vált egyre világosabbá a magyar demokratikus köztársaság kormá
nyával való megegyezés lehetősége, sőt szükségessége.

Az Egyezményben, amelyet Túróczy Zoltán püspök írt alá, egyházunk 
legújabb kori történelmének fontos dokumentuma jött létre, amely mind 
a mai napig az evangélikus egyház és a Magyar Népköztársaság érintke
zésének alappillére.

Egyházunk közjogi helyzetében további lépést jelentett 1949-ben Al
kotmányunk. Ez természetesen hazánk életében is döntő fontosságú ese
mény volt. Állami és társadalmi életünk alapvető átalakulásának össze
foglalásaként alkotta meg az országgyűlés népköztársaságunk alaptörvé
nyét, az Alkotmányt. Népünk méltán büszke erre, mert ez nem más, mint 
birtoklevél arról, hogy ebben az országban a dolgozó nép a haza teljesjo
gú gazdája. A helyes keresztyén élethez mindig hozzátartozott a tisztes 
hazafiság. Erről az erkölcsi alapról tudott egyházunk együtt örülni né
pünkkel, tudott igent mondani a szocializmus alapjai lerakásának ter
vére.

Egyházunkat természetesen különösen is érdekelte a lelkiismereti és 
vallásszabadságot biztosító 54. §, ami azért is nagy eredmény, mert elő
ször valósítja meg a következetes lelkiismereti és vallásszabadságot. Má
sik korszerű lépése az egyház és állam szétválasztása. Ezeket a haladó 
vívmányokat megnyugvással és bizakodással fogadta egyházi sajtónk, s 
egyben rámutott annak a jelentőségére, hogy a szocializmus építését cé
lul tűző Alkotmányunk az egyházi élet nyugodt működését biztosítja.

Isten irgalmas ítélete éppen az volt, hogy noha megítélte a múltat, de 
utat nyitott a jövő számára.

Kialakultak az evangélikus egyház és a szocialista állam viszonyá
nak alapvonásai. Az ezután következett nyugodt és kiegyensúlyozott lég
körben, egyházunk zavartalanul végezhette Urától nyert szolgálatát. En
nek íőbb területeit a következőkben lehet összegezni.

Zsinatunk
1952—53-ban egyházunk országos zsinatot tartott. Zsinatunk azt hoz

ta tető alá, amit évtizedek óta sürgetett lelkészi karunk és egyháztagsá
gunk nagy többsége: egyházunk szervezetét hozzá arányosította egyhá
zunk népe lélekszámához és teherbírásához. Ugyanakkor egyházi törvé
nyeinket a régi jogászos szellem helyett a teológiai beállítottság alapján 
fogalmaztuk meg. A már régóta esedékes új törvények egyházunknak 
nemcsak külső rendjét, hanem belső megerősödését is szolgálták. Mert a 
törvény és minden általa biztosított külső keret csak eszköz ahhoz, hogy 
Isten igéje tisztán és igazán hirdettessék, hogy az egyház az igéhez való 
minél nagyobb hűségben élhesse életét. Ezt segítette elő az 1953, V. te. 
amikor szorosan az Ágostai Hitvallás nyomán szövegezte meg az egyhá
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zi tiszt mibenlétét. Ez a teológiai megalapozottság jellemzi a többi tör
vénycikket is, amelyek a diakóniai munkáról és az egyház háztartásáról 
szóltak.

Egyházunk útja a szocializmusban
Az alapvető teológiai feladat annak a meglátása volt, hogy az egyház 

nem szolgálhatja ki a politikai visszahúzó erők váradalmait. Ez azt jelen
tette, hogy mindenekelőtt meg kellett tisztítani egyházunk teológiáját és 
egész életét azoktól a nem-teológiai tényezőktől, amelyek leplezett vagy 
leplezetlen formában az egyház szekere rúdját a politikai reakcióhoz 
akarták kötni.

Voltak, akik az egyháznak azt a szerepet szánták, hogy legtekintélye
sebb tényezőként állja útját népi demokráciánk fejlődésének. „Azok, akik 
Isten igéjéből nem akarták meghallani az Ö újjászületésére hívó szavát, 
azok úgy akartak prófétálni, hogy az egyháznak az a kötelessége, hogy 
szembeforduljon a felszabadulás óta bekövetkezett magyar történelem 
minden mozzanatával” (Evangélikus Élet 1950. 27. sz.)

Azok azonban, akik hazánkban egyházunk egyszerű tagjai, azok egyben 
ennék iaz országnak munkás építői is. Ezek abban érdekeltek, hogy a világ
ban végzett építő munkájuk és az egyházban megvallott keresztyén hitük 
között ne jöjjön létre lelkiismereti konfliktus. Ezeknek az evangélikusok
nak és egyben magyar állampolgároknak elemi érdeke, hogy egyházunk 
megtalálja a maga útját a szocializmusban. Ezekre utalt dr. Mihilyfi 
Ernő egyetemes felügyelő székfoglaló beszédében, amikor többek között 
ezt mondotta: „Azok a százezrek, akiknek szavazata most reám esett, 
nemcsak az evangélikus egyház hívei, hanem egyben elválaszthatatlanul 
az új Magyarország építői is, új országunk építésében teljes erővel és lel
kesedéssel résztvevő dolgozók. Az egyházi életben ugyanazok ők, mint 
nagyszerű munkájuk közben. Nincs és nem is lehet bennük semmi kettős
ség, tehát az ő arcukból tevődhetik csak össze az egyház igazi arca is.” 
(Evangélikus Élet 1952. 17. sz.)

Noha egyházunk nem vett részt a politikai életben, a maga eszközei
vel — hívein keresztül — segítette azt a hatalmas társadalmi átalakulást, 
amely hazánkban végbement. A társadalmi igazságtevésnek, az egykori 
szegények és elnyomottak felemelésének eredményei kétségtelenül a 
krisztusi igazság szellemében valók. A nagy lendületű országépítő mun
ka iránti lelkesedés híveinket s ezen keresztül egyházunkat is megra
gadta.

Ez azt jelentette, hogy hazánkban egyházunk útja a forradalmi szo
cializmustól meghatározott társadalomban és politikai rendszerben ha
ladt. Ez az út új volt.

Dr. Vető Lajos püspök, Dezséry László püspök, a Teológiai Akadémia 
néhány tanára, az esperesek nagy része, az egyházi sajtó munkatársai, a 
lelkészt kar számos értékes tagja állt annak a küzdelemnek az élére, 
amelyek célja az volt, hogy egyházunk megtalálja helyét a szocializmus
ban.

Közben a gyülekezetekben folyt az evangélium hirdetése, a szentsé
gek kiszolgáltatása, a gyermekekkel és ifjúsággal való foglalkozás, a sze
retetszolgálat, nagy állami segítséggel és a gyülekezetek áldozatkészségé
ből, továbbá külföldi segítséggel megépültek a háborús kárt szenvedett 
templomaink és lelkészlakásaink.

Természetesen történelmileg bonyolult és sokrétű feladatot jelentett 
egyházunk útjának a szocializmusban való kidolgozása. Nem is ment hi-
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bák nélkül. De az alapgondolat igazsága kétségtelen volt: a dolgozó nép 
javára történt társadalmi átalakulásban meg lehet és kell találni az egy
ház helyes életformáját. Ez alapjaiban sikerült is. 1956-ig főbb vonásai
ban kirajzolódtak annak az útnak a körvonalai, amelyen Isten vezette 
egyházunkat.

A hibák ellen mind az egyházi vezetőség, mind a haladó gondolko
dású teológiai tanárok, esperesek, lelkészek készek voltak fellépni, s 1956. 
nyarán és őszén megtörténtek az első lépések a hibák kijavítására.

Ebben a helyzetben tört ki 1956. okt. 23-án az ellenforradalmi kísérlet 
a Magyar Népköztársaság megbuktatására és a szocializmus megdöntésé
re. Aki korábban nem kapott észbe, az 1956. nov. 3-án Mindszenty József 
rádiós beszédének elhangzásakor rájöhetett arra, hogy miről is volt szó 
tulaj donképpen.

Az ellenforradalomnak megvoltak az egyházi vetületei is. A forrada
lom és ellenforradalom lényege mindig a hatalom átvétele. Ez történt egy
házunkban is, a hatalmi pozíciókban történtek döntő változások. A hala
dó egyházi vezetőséget és munkatársaikat lemondatták s helyükbe olyan 
egyházi vezetőség és munkatársi gárda került, amely csak a politikai vál
tozások hatása alatt juthatott hatalomra. Ez egyben olyan magatartás kö
vetését is jelentette az új egyházi vezetőség részéről, amely nem értette 
meg egyházunk új útját, sőt szembeszállt azzal. Lényegében azt képvisel
te, hogy az egyháznak nem vezet útja a szocializmusban, ilyén keretek 
közt nem lehet igaz egyházi élet.

Az egyház élete azonban nem állt meg. Isten utat mutatott arra, ho
gyan járhat egyházunk a múlt hibáin okulva, tisztultabb tanítással és 
magatartással azon az úton, amely a szocializmust építő társadalom keretei 
között vezet.

Teológiánk
Teológiai téren két vonás jellemezte egyházunk munkáját: egyrészt 

nagy érdeklődés kísérte a külföldi teológia eredményeit, másrészt önálló 
teológiai eredmények születtek. Az egyház megújulásának egyetlen forrá
sa, a Szentírás felé nagy érdeklődéssel fordult egyházunk.

Hosszú évek szorgalmas munkája révén új bibliafordítás készül a 
Magyar Bibliatársulat szervezésében. Már eddig is jelentek meg próba
füzetek az új bibliafordításból.

A bibliafordítás mellett egyházunk másik nagyszabású munkája az, 
amellyel az evangélikus egyház hitvallási iratainak új fordítása és kriti
kai kiadása valósul meg fokozatosan. Eddig már a Formula Concordiae 
kivételével valamennyi hitvallási iratunk megjelent.

Himnológusaink és egyházzenészeink munkájának gyümölcseként je
lent meg templomi énekeskönyvünk átdolgozott és új énekekkel kiegészí
tett kiadása.

Ezenkívül számos új teológiai munka jelent meg^elsősorban az ó- és 
újszövetségi teológia köréből.

Egyházunk az általános iskola nyolc osztálya számára új hittanköny
veket jelentetett meg. Az új konfirmáció káté, az eddigi egyéni feldolgo- 
zású könyvek helyett, munkaközösség által kidolgozott hivatalos kiad
ványként jelent meg.

1963-ban jelent meg egyházunk új agendája.
A Szentírással való egyre elmélyültebb foglalkozás egyházi életünk 

központi kérdésévé az igehirdetés ügyét tette. A lelkésztovábbképző kon
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ferenciákon és egyházmegyei lelkészi munkaközösségi üléseken a legfon
tosabb feladatként az igehirdetésre való felkészülés szerepelt.

Ebben a felismerésben döntő indítást adott D. Káldy Zoltán püspök 
teológiai munkássága. Már a püspöki beköszöntő beszédében is kijelentet
te: „Az egyházban, így a magyarországi evangélikus egyházban is minden 
attól függ, hogy az istentiszteleten a megdicsőült Jézus Krisztus szolgál
hat-e az evangélium tisztán és igazán való hirdetésén és a szentségeknek 
az Ö rendelése szerint való kiszolgáltatásán keresztül az Ö népének. 
Püspöki szolgálatomban éppen ezért mindennél jobban azért fáradozom, 
hogy a Krisztus evangéliuma tisztán csengjen az igehirdetők ajkán.” Az 
Ágostai Hitvallás nyomán a tisztán és igazán hirdetett evangélium azon
ban egyáltalában nem valami elvont, csendes elmélkedést jelent ún. 
„örök igazságok” felett, „hanem azt, hogy az evangélikus lelkész minden
féle gátlás nélkül nézzen bátran szemébe korunk döntő problémáinak, a 
mai embert érintő valamennyi izgalmas kérdésnek és mondja ki mind
ezekre nézve is a segítő szót” . (Lelkipásztor 1958. december, 573. old.) Az 
igehirdetés tehát így válik valóban „viva vox”-szá, az evangélium élő és 
mai hangjává, amelynek útmutatása van a gyakorlati magatartásra néz
ve is. Ennek találó kifejezési formája így szólt a beköszöntő beszédben: 
„A  mai. magyar élettől eltekintő igehirdetések feltétlenül csonkák, mégpe
dig nem politikai szempontból, hanem teológiai szempontból, mert a jó 
igehirdetésnek mindig szólni kell az időszerű etikai kérdésekről is.” 
(U. o. 573.). Azóta a lelkészi munkaközösségekben és az egyházi közvé
leményben mély gyökeret vert az a tanítás, hogy a jó igehirdetés egyúttal 
jó eligazító szolgálat is az élet konkrét kérdéseiben.

A másik alapvető teológiai felismerés, amely áthatotta az utóbbi fél 
évtized egyházi életé.t és teológiai közgondolkodását az, hogy Luthernek 
a kétféle kormányzásról írt tanítását a jelenben is meg kell szólaltatni. 
Már az 1958. nov. 4-i püspöki beköszöntő beszéd is kiemelte, hogy Luther 
nyomán a világi kérdéseket a józan ész keretei között kell megoldani. Ez
zel elkerüljük, hogy cselekvésünk alá tendenciózusan igéket erőltessünk. 
Viszont ugyanakkor a keresztyén ember értelme sem független a hittől és 
éppen ezért világi kérdésekben is Isten előtt dönt „a hit szabályai sze
rint” (Lelkipásztor 1958. dec. 571. old.).

Ennek a világos teológiai útmutatásnak a továbbfejlesztése a Lelki- 
pásztor 1964. februári számának „Csendben Isten előtt” című rovatában 
megjelent cikke, amely a lutheri teológia nyomán fejti ki, hogy „a világi 
kérdésekben a döntést nem az Isten igéje, hanem az értelem helyes és 
felelős használata mutatja meg. Ez az értelem természetesen annak az 
embernek az értelme, aki megújult értelmében is. És ezt a megújult ér
telmet Isten előtti felelősségben lehet és szabad használni!” (U. o. 74. o.)

Mindez messzeható következményeket jelentett egyházunk közgon
dolkodására. Alapvető teológiai kérdésekben tisztázódott ezzel a látás. 
Lelkészeink és gyülekezeteink egyre inkább magukévá tették ezeket a fel
ismeréseket, s ez megtermékenyítette gyakorlati állásfoglalásaikat is.

Hazaszeretetünk

A hazaszeretet a legtermészetesebb emberi, de ugyanakkor a legter
mészetesebb keresztyén feladatunk is. Akik ebben az országban együtt 
élünk, mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy mi történik, merre és 
miként haladunk. Isten sohasem helyezi egyházát légüres térbe, hanem 
mindig konkrét történelmi helyzetbe, amelyben tisztán és világosan kell
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igazodnia az egyháznak ahhoz, hogy betölthesse küldetését az adott 
történelmi feltételek között. Az a történelmi helyzet, amelybe Isten a mi 
egyházunkat állította, a szocializmust építő magyar népi demokrácia. Ez 
nem más, mint az élet Isten-rendelte tényeivel való szembetalálkozás és 
a tényékhez való viszonyulás. Nemzetünk és hazánk számunkra Istentől 
adott valóságok. A keresztyén embernek azon a helyen és abban a kör
nyezetben kell szolgálnia, ahová őt Isten állította. A Szentírásból tanultuk 
és tanítjuk, hogy Isten szolgálata embereknek végzett szolgálat, azért 
nincs igaz Isten-szeretet igaz emberszeretet nélkül. Isten az ő szolgálatát 
úgy várja el, hogy azon a helyen, abban az időben, abban a társadalmi és 
gazdasági berendezkedésben szolgáljunk embertársainknak, amelybe be
állított, mert egyháza sohasem a világból kivett egyház, hanem a világban 
szolgáló egyház. A szolgálat jellegéhez hozzátartozik, hogy az mindig jó
ra való segítés.

A felszabadulás utáni egyháztörténelmünk jellegzetes vonása püspö
keinknek és lelkészeinknek a rendszeres részvétele a Hazafias Népfront 
munkájában. Sokan vesznek részt közülünk a községi, városi, járási, me
gyei, fővárosi tanácsok munkájában. Egyik püspökünk pedig az ország- 
gyűlésnek is tagja. Megszámlálhatatlan dokumentum tanúsítja, hogy egy
házunk gazdag területen vesz részt az országépítés munkájának támoga
tásában.

Békeszolgálatunk

Az emberiség szeretete korunkban egészen konkrét formát öltött a 
világ békéjéért érzett felelősségben. Ma már mindnyájunk előtt világos, 
hogy a béke szolgálata kifejezetten egyházi feladat. Az atomenergia al
kalmazásának kérdése az egész emberiséget izgalomban tartja. Ez a prob
léma az egyház válaszát is várja. Az egyháznak segítenie kell az embert, 
aki az atomenergiát az emberiség javára használhatja fel, de az élet meg
semmisítésére is fordíthatja. Jézus Krisztus egyháza csak azon fáradoz
hat, hogy az emberi szívet a szeretet hajlékává tegye.

Az atomenergia problémája a világ erkölcsi újjászületésének kérdé
sévé lett. Jézus Krisztus gyülekezete azzal a bizonyságtétellel tartozik a 
világnak, hogy a tömegpusztító fegyverek bűnt jelentenek Isten ellen és 
vétkezést az Isten által teremtett emberiség és az egész teremtettség el
len.

Már 1949 virágvasárnapján a többi magyar protestáns egyházzal 
együtt közös körlevelet bocsátottak ki püspökeink a béke ügyében. In
nentől kezdve egyházunk állandóan kivette részét a béke megvédésére 
irányuló küzdelemből. Püspökeink a nagy nemzetközi békekonferenciá
kon és a hazai békemunkában egyaránt képviselték egyházunkat. Lelké
szeink megszámlálhatatlanul sok szolgálaton keresztül szószéken, rádió
ban, békegyűléseken, hívekkel való csendes és bizalmas beszélgetéseken 
képviselték a Békesség Fejedelmének akaratát.

Egyházunk a magyarországi protestáns egyházakkal együtt tevékeny 
szerepet vállalt a Keresztyén Békekonferencia munkájában. A magyaror
szági protestáns teológusok előkészítő tanulmányokban tárták fel az em
beriség jövőjéért felelősséget érző keresztyén lelkiismeret szavát. A Prá
gai Keresztyén Békekonferencia eddigi ülései nyilvánvalóvá tették, hogy 
a mai világhelyzetben a keresztyén emberszeretetnek sokkal tevéke
nyebbnek kell lennie ahhoz — az eddigiekhez és az egyházi világszerve
zetek állásfoglalásaihoz képest, — hogy megoltalmazhassuk a világot egy 
minden eddiginél borzalmasabb atomháború veszélyeitől. Ezért a béke
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ügyéért felelősséget érző keresztyének a Keresztyén Békekonferencia 
munkájában tömörítik erőiket. Már eddig is a résztvevők többsége nyu
gati keresztyén testvérek sorából került ki, meggyőződésünk, hogy a jövő
ben egyre több egyház és keresztyén ember fogja belátni, hogy korunk 
legdöntőbb kérdésében: a béke vagy háború kérdésében nem lehetnek a 
keresztyének passzívak vagy közönyösek, Isten iránti hálával mondhatjuk^ 
hogy a békéért érzett keresztyén felelősség világszerte erősödőben van.

Külföldi kapcsolataink
Egyházi élétünk másik fázisát a külföldi kapcsolatok jelentik. Az 

ökumenikus gondolkodás erősödése révén, Magyarországon igen gyakran 
jártak külföldi egyházi vendégek. Rendszerint kellemes meglepetést szer
zett nekik a magyarországi telt templomok látása, az egyházi élet válto
zatlan elevenségének megfigyelése. Nem egy nyugati vendég szomorúan 
említette saját egyháza templomainak ürességét, a hívek számához mért 
templomlátogatás alacsony százalékát.

A magyarországi evangélikus egyház tagja mind az Egyházak Világ
tanácsának, mind a Lutheránus Világszövetségnek, mind az Európai Egy
házak Konferenciájának, s ezekkel az egyházi világszervezetekkel állan
dó kapcsolatot tart fenn.

Egyházunk képviselői pedig megjelennek az Egyházak Világtanácss 
és a Lutheránus Világszövetség valamennyi jelentősebb összejövetelén, 
részt vesznek az európai egyházak nyborgi konferenciáin, a Keresztyén 
Békekonferencia ülésein, számos látogatást tettek mind a nyugati, mind 
a keleti országokban élő keresztyén testvérek körében. Nagy számban ke
restek fel minket is nyugati és keleti egyházi képviselők, hivatalos egy
házi delegációk. A világkeresztyénséggel, az „oikumene” -vel soha nem 
volt olyan széleskörű kapcsolatunk, mint éppen ma.

Összefoglalás
Hálával gondolunk Istennek azokra az áldott eszközeire, akiken ke

resztül az egyházat vezető akarata megszólalhatott. Elsősorban egyházi 
vezetőségünknek köszönhetjük, hogy fokozatosan erősödőben van a tisz
tánlátás a teológiai felismerések elfogadása tekintetében. Nincs bizonyta
lanság az alapvető teológiai kérdésekben. Ezekre külföldi testvéreink is 
felfigyelnek s elismeréssel fogadják el azokat. Ezek nélkül egyházunk 
nemzetközi kapcsolata és tekintélye sem emelkedett volna arra a szintre, 
amelyen most áll.

Mindezekben Isten ajándékát látjuk, amelyet emberi eszközökön ke
resztül adományozott nekünk. Ö bizonyult mindenhatónak és világkor
mányzónak, amikor egyházunk számára is utat mutatott a merőben új 
társadalmi feltételek között s a benne hívőket megtartotta a mi magyar- 
országi evangélikus egyházunkban, amelyet Ö vezet igéjével és a szent
ségekkel a Jézus Krisztus követésének útján.

Dr. Ottlyk Ernő
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A második vatikáni zsinat után
A II. vatikáni zsinat négy esztendejét összegező és lemérő tanulmá

nyomat a Lelkipásztor ezévi júniusi és júliusi száma közölte. Azt a kéz
iratomat röviddel a zsinat befejezése után készítettem s 1966. február 
közepén zártam le, amikor még nem váltak ismeretessé a zsinatot érté
kelő külföldi protestáns, római katolikus és más munkálatok. Az azóta 
megjelent kritikai beszámolók ismeretében sem látok módosítani valót 
említett részletes állásfoglalásomon. Ellenben jónak látom, hogy a zsinat 
utáni megfigyeléseimből kiemeljek két vonást. Úgy érzem, hogy ezek 
elemzése hasznos lehet további gondolkodásunk és munkánk szempontjá
ból.

1. A római katolikus egyház progresszív teológusai a zsinat pozitív 
eredményeit és negatív hiányait egyértelmű határozottsággal emelik ki a 
zsinat után. Ezt a jelenséget rendkívül örvendetes jelnek tartom a zsi
nat utóhatására és további fejleményeire nézve. Arról van szó, hogy a 
merész zsinati felszólalásoknak a zsinat befejezése és határozatainak 
pápai szentesítése nem vetett véget, hanem azok folytatódnak külön
böző megnyilatkozásokban, előadásokban és sajtócikkekben. Amit ennek 
illusztrálására felhozok példának, nyilvánvalóvá teszi, hogy a római egy
ház megújulási erőit nem kedvetlenítette el részleges zsinati csatavesz
tésük; még az sem befolyásolja őket, hogy állásfoglalásuk nem felelhet 
meg VI. Pál pápa tetszésének.

Ez a zsinati jelenség aláhúzza az előzőleg megjelent, említett tanul
mányomnak azt a megállapítását, hogy nem tudják feltartóztatni a római 
egyházban megindult változási, megújulási folyamatot annak belső ellen
zői. Olyan szellemi szabadsággal bírálják progresszív katolikus oldalról a 
zsinat hiányosságait, és állnak a határozatok erősen kiegyensúlyozott szö
vegében az előrevivő megállapítások mellé egyoldalúan, mintha a zsinat 
nem mondta volna ki a végleges szót a tárgyalt kérdésekben. A valóság 
azt mutatja, hogy a római katolikus egyház fegyelmezettsége ellenére, 
amely a zsinaton is megmutatkozott a pápa döntései és a zsinat határo
zatai iránt, e zsinattal a régi római tantekintélyt súlyos csapás érte, amit 
talán soha nem fog kiheverni. A csapás nem formálisan illette. Sőt külső 
lefolyásában a II. vatikáni zsinat megerősítette a pápai primátust. A meg
rendítő csapás a római tekintélyre a lelkek mélyén és a gondolkozás te
rületén ment végbe. A zsinat vitái olyan kritikai erőt szabadítottak fel a 
római egyházon belül, amely isokévszázados elmyomottságáaban rendelkezik 
annyi potenciállal, hogy nem használta el, fárasztotta ki a négy éves ülé
sezés. Annak a hallatlanul érdekes jelenségnek tanúi lehetünk, hogy a 
zsinat ünnepélyes és hivatalos befejezése után, a pápa által promulgált 
szövegek nem tekintetnek a katolikus egyház megújhodási köreiben szent
nek és sérthetetlennek, hanem folytatódó negatív és pozitív bírálat tár
gyai. Jósolni nem akarok de a zsinat utáni hónapok jelei azt mutatják, 
hogy a II. vatikáni zsinaton a palackból kiszabadult szellem visz- 
sza már nem parancsolható a diplomata-pápa legzseniálisabb fogásai és 
a konzervatív katolikus erők kemény harcikészsége ellenére sem.

Mindennek szemléltetésére most néhány részletet hozok dr. Hans 
Küng tübingeni római katolikus teológiai professzor zsinat utáni kiértéke
léséből. Sok más példa is kínálkoznék, de elég lesz ez az egy jellemzé
sül. — A fiatal Küng-öt — jelenleg 38 éves — még XXIII. János nevezte 
ki hivatalos zsinati teológiai tanácsadónak. A legutóbbi években könyvei
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a legkülönbözőbb nyelveken jelentek meg. A zsinaton ismételten a re
formgondolatokért szállt síkra. Idézem őt:

„Vannak a zsinatnak dekrétumai (pl. a tájékoztatási eszközökről szóló, 
vagy a nyilatkozat a keresztyén nevelésről), amelyek alig tartalmaznak 
valami jövőbe mutatót. Vannak más szövegei, amelyek nagyon egyenetle
nek, némely helyen kétértelműek, más helyen visszafelé húzóak.. .  
Majdnem mindenütt hiányzik éppen a tanra vonatkozó dekrétumokban 
a szilárd exegetikai, sőt gyakran a szilárd történeti alapvetés. Sokszor 
éppen a legnehezebb kérdéseket (pl. a Szentírás és a hagyomány, a pápai 
primátus és a püspöki kollegialitás) diplomatikus kompromisszumokkal 
lefedték: kompromisszummal a zsinati többség és a relatív kicsi kúriai 
párt között. A zsinati többség oldalán általánosságban komoly és eleven 
teológia volt; a kúriai párt a hivatalos apparátus hatalmával rendelke
zett a bizottságokban, és azt a végsőkig kihasználta . . .  De mindezek elle
nére most azon fordul, meg az ügy, hogy a vitatható homályosságokat, 
kompromisszumokat, kihagyásokat, egyoldalúságokat, hátralépéseket és 
hibákat. . . előretekintő reménységgel a jövő feladataiként fogjuk fel.”

Most lássunk néhány konkrét pontot Kiing professzor zsinati értékelé
séből. Az egyház önértelmezésére vonatkozólag: „A  középkornak és az el
lenreformációnak klerikális, jogi és triumfáló, diadalittas egyházértelme
zése az egyházról szóló konstitúcióban kezd döntően megváltozni. . .  A 
konstitúció nem a hierarchiából indul ki. Az egyházát inkább belülről 
nézi: mint politikai szervezettel össze nem tévesztendő titkot, s azt a Bib
lia különböző képeivel mutatja be. Eközben alapvető az egyháznak Isten 
népeként történő értelmezése, mely a történelem folyamán állandóan út
közben (unterwegs) van: bűnös és eschatológiai ideiglenességben járó za
rándoknép, mindig készen új reformra” . Ez a teológiai kiértékelés nyil
vánvalóan ellene mond a zsinati határozatok számos mondatának, vala
mint VI. Pál pápa 1965. október 28-án elmondott nagyszabású zsinati 
beszédének, amely a római egyháznak bibliailag bántó dicshimnusza volt. 
De éppen e miatt az egyoldalúsága miatt jellegzetes és jelentős a zsinat 
helyes egyházértelmező mozzanatainak ez a szándékos kiemelése.

A pápára és a püspökökre vonatkozólag: „A  pápa nem abszolutiszti
kus egyeduralkodó. Primátusának sérelme nélkül a pápával együtt a püs
pökök is közös, kollegiális felelősséget hordoznak az egyházért” „Nem 
szabad megfeledkezni arról sem, ami a zsinat dekrétumaiban nincs meg
fogalmazva, és ami a legközelebbi évtizedekben még nagyobb jelentőségű 
lehet”. Ezek sorában említi: ,,Az első vatikáni zsinat által megállapított pá
pai »csalatkozhatatlanságot« a második vatikáni zsinat tudatosan nem 
használta” . Ezek az idézett mondatai olyan irányban viszik a zsinat össz
képét, ami ténylegesen a pápai primátus rovására megy. Mint a követ
kező megállapítása is: „Az egyházkormányzás új ideálja lett minden fo
kon nyilvánvaló (az egy-ember-kormányzás helyett a közös felelősség)”.

A római egyház tanítására vonatkozólag: A  következő mondatot 
Küng azok között a pontjai között sorolja fel, melyek a zsinat által meg 
nem fogalmazott, de a zsinaton nyilvánvalóvá vált pozitívumokat tartal
mazzák: A zsinaton „konkréten megtapasztaltuk minden egyházi tando
kumentum töredékességét és történeti esetlegességét” . Hajmeresztő meg
állapítás ez konzervatív római katolikus fülnek, mert a római egyház 
régi dogmái alól kihúzza az örök szilárdságúnak vélt alapot. — Erő
sen kritizálja katolikus teológusoknak azt a gyakorlati tevékenységét — ő 
mondja így —, hogy a zsinat új megállapításait „az ^organikus fejlődése 
ártalmatlanító fogalmával magyarázzák”, azaz mintha csak olyasmit 
mondott volna ki tanbelileg a zsinat, ami már benn rejlett régebbi dog
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mákban. „Miért nem mutathatná meg az egyház, mely általános kato
likus vélemény szerint tévedhet, hogy képes keresztyén változásra és kor
rekcióra?!” Ezeket a mondatokat Küng a vallásszabadságról szóló zsinati 
nyilatkozattal kapcsolatban írja, amely tudvalevőleg ezt a megtévesztő 
és történelmileg helyt nem álló kijelentést is tartalmazza: „Az egyháznak 
az a tanítása, hogy senkit sem lehet hitre kényszeríteni, mégis túlélte az 
időket” . Mintha mindig is a vallásszabadság lett volna a római katolikus 
egyház tulajdonképpeni felfogása! Küng ezzel szemben a történelem való
ságának megfelelően így mondja: „Ha az egyház síkraszáll a vallássza
badságért, ma másként mint régebben, Krisztus evangéliumát követi” .

A zsinat tényleges eredményeit messze túllépi, egyes pontokon pe
dig a hivatalos állásponttal szemben áll, amikor a következőket írja zsi
nati kiértékelésében: „A  zsinattól meg nem oldott különleges kérdések 
pozitív megoldásra várnak: 1. Születésszabályozás személyes felelősséggel. 
2. A vegyesházasság szabályozása (érvényesség, gyermeknevelés). 3. A 
papi cölibátus a latin egyházban. 4. A római kúria szerkezeti és szemé
lyi reformja. 5. Az indexnek és az előzetes cenzúrának hivatalos eltör
lése.” Majd néhány közbeeső pont után jön a záró kívánalom: „9. A pápa- 
választásnak a bíboros kollégium kezéből az egyházat reprezentáló püs- 
pökök-tanácsa kezébe adása” . A felsorolt 1—3. követelménye nyíltan 
szembekerül VI. Pál kivehető álláspontjával. Amikor így fogalmazza: „A 
papi cölibátus a latin egyházban” mint megoldandó kérdés, ez a zsinat 
idevonatkozó fejleményei után annak eltörlését vagy módosítását tar
talmazó kívánalom, ndha ezt expressis verbis nem fejezheti ki, mert a pápa 
a zsinaton a „latin egyházra” vonatkozólag (a „görög katolikusoknál” ez 
másként van) teljes hivatali súlyával, magasztalólag döntött a papi cölibá
tus fenntartása mellett. Viszont éppen a pápai határozott megnyilatkozás
sal szemben merész, „csökönyös” kiállás e kérdés helyes megoldása mel
lett Küng idézett 3. pontja. A 9. pontja pedig olyan új, továbblépő kívána
lom, ami tudomásunk szerint még fel sem vetődött a zsinaton.

Visszatérek idevonatkozó zsinat utáni megfigyelésemhez: az a mód, 
ahogyan a zsinaton történteket és a zsinat határozatait a zsinat után a 
progresszív irányzat tagjai kezelik, gyakran nyíltan szembeszállva a zsi
nat határozati szövegeivel vagy bírálva az utolsó percekben „felülről” vég
bevitt negatív szövegváltozásokat —, reménységet ad a jövőre nézve, 
hogy a zsinat következményeit a reformok irányában viszi tovább a zsi
nat többségi akaratát képviselő, jelentős belső katolikus tábor.

Természetesen minden örömünk mellett nem szabad közben meg
feledkeznünk arról, hogy ez a progresszív teológiai vonal még messze 
van a reformáció döntő felismeréseitől, amire szemléltető példa az előbb 
idézett haladó római katolikus teológiai professzor jóhiszemű, de téves 
megállapítása: „Luther Márton sok jogos követelése teljesült e zsinaton” . 
S felsorolja ezeket, mint a reformáció központi kívánalmait: „A Szent
írás nagyrabecsülése az istentiszteletben, az egyház egész életében és a 
teológiában. A laikusok jelentősége. A nemzeti jelleg. A népi kegyesség 
reformja.” (A legutolsónál főként a búcsúra gondol: „A püspöki konferen
ciák válaszai mutatják, hogy elérkezett a középkori búcsúnak — mellyel 
a lutheri reformáció kitörése szorosan összefüggött — a vége.”) Lám, a 
megújulási irányzatnak ez a jelentős teológusa sem látja világosan a re
formáció tulajdonképpeni gyökerét és lényegét, túl az ebből kinövő má
sodlagos, felsorolt velejárókon: az evangéliumot. Ez a körülmény is alá
húzza említett megjelent tanulmányomnak azt a megállapítását, hogy a 
katolikus egyház megkezdődött reformját csak saját feltételei között le
het igazságosan vizsgálnunk, s elért eredményeit nem mérhetjük protes
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táns szempontok alapján, a reformáció követelményeihez. A római kato
likus egyház megújulása csak a római katolikus korlátok között mehet 
végbe: erre az egész zsinat világos tanúság.

Sok mondatot lehetne még idézni Küng kritikai kiértékeléséből a zsi
nat utáni első megfigyelésem szemléltetéséül. Sőt — ezt hangsúlyozom — 
nemcsak tőle, hanem számtalan közzétett katolikus zsinat utáni vissz
hangból, mert a progresszív irányzat képviselői azonosan így, a jót, az 
elővivőt, a reformokat munkálót emelik ki és viszik tovább a zsinatból, 
mintha a többi nem lenne fontos és — szentesített.

2. A másik megfigyelésem, amelyet a zsinat utáni benyomásaimból 
hangsúlyozok, a reformáció egyházainak visszhangjára vonatkozik. Rend
kívül érdekes és tanulságos, miként reagálnak a protestáns egyházak a ró
mai katolikus egyházban végbement egyháztörténelmi horderejű jelen
ségre, a zsinatra. Nem kísérelhetem meg most itt e megnyilatkozások át
tekintését, hiszen az elmúlt pár hónap kis időtartamához képest nagyszá
mú és sokfelé szétszórt hozzászólásról van szó. Az eszmélkedésekből csu
pán egyet ragadok ki. Nem mintha ezt az idézendőt tartanám a legtel
jesebb válasznak protestáns oldalról a II. vatikáni zsinatra; sőt az állás- 
foglalásnak nem is minden részvételével értek egyet. Viszont az a lá
tásom, hogy alapvető módon nyúl hozzá a lényeghez.

Barth Károly 80. születésnapjának előestéjén, ez év május 9-én, több 
rádióállomás is sugározta a vele készített interjút. Az interjú hármas 
kérdésköréből a középső a II. vatikáni zsinatra vonatkozott. A kérdés így 
hangzott: „Professzor Ür, vége a zsinatnak, ön  kezdettől fogva figyelem
mel kísérte, és mindjárt az első ülésszak végével utalt a katolicizmusban 
jellemző új szellemre (Geist), összekapcsolva azzal az aggódó kérdéssel, 
vajon nem előzi-e meg Róma egy napon nyitottságban, a világhoz és 
más egyházakhoz való odafordulásában az Egyházak Világtanácsában ösz- 
szegyűlt egyházat. Mi a véleménye most a zsinat befejezése után?”

Barth Károly válasza így kezdődött: „Engedje meg, hogy mindenek
előtt hozzászóljak az Ön által használt kifejezéshez: »aggódó kérdés-". 
Ügy gondolom, hogy a »-gond-« és az >waggódó« szavakat túlságosan so
kat használják a német teológiai és egyházi nyelvben. Ezt fel kellene 
számolni. Az egyházban nincsenek tartósan gondjaink. Ha bekövetkez
nék, amit akkor lehetőségként szemügyre vettem, hogy a protestan
tizmust felülmúlja egy új szellem a katolikus egyházban, azt monda
nám: akkor nem gondom lenne, hanem így szólanék, Te deum laudamus! 
Azt mondanám: nos, az a fontos, hogy előremegy a dolog. Bárcsak így 
lenne most is a katolikus egyházban, és nekünk okunk lenne eszmél- 
kednünk, hol maradtunk mi. Csak előrehaladjon az ügy, akár ott, akár 
nálunk!. . .  ön  említette a ^világhoz és más egyházakhoz odafordu- 
lást-". Számomra nem az volt az érdekes a zsinatban, hogy a világhoz és 
más egyházakhoz jobban odafordult a katolikus egyház mint eddig, ha
nem hogy megfigyelhető volt a zsinaton az egyháznak az igéhez, az evan
gélium szavához való odafordulása. Látogasson meg egyszer egy modern 
katolikus istentiszteletet, és figyeljen fel arra, hogy a Bibliát most néme
tül olvassák és magyarázzák. Amikor én itt Baselben a templomi hirde
téseket nézem, a katolikus egyházközségeknél minden vasárnap négyszer 
látok szentmisét és — prédikációt. S ha a protestáns részt nézem, ez van; 
10 órakor prédikál ilyen és ilyen lelkész úr, aztán vége, a templomot 
nyilván becsukják. Nem tudom, vajon Németországban is így van-e, de 
itt Baselben minden katolikus főtemplomban vasárnaponként négyszer 
prédikálnak. Ez az odafordulás, ami engem a katolicizmus új irányzatá-
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ban érdekel, és megfigyelésem szerint a zsinaton is hallható volt azok
nak, akiknek van füle a hallásra.”

Még egy részlet a rádióinterjúból. A kérdés így hangzott: „A protes
tantizmusnak is vannak Ottaviani-jai, és más részről, Ön hangsúlyozta, 
Professzor Űr, a katolicizmusban széles fronton figyeli* .tő meg a Szenr- 
irás felé tájékozódás. Mennyire egyeznek meg a valósággal a felekezeti 
határok? És meddig kell azokat még respektálnunk?

Barth válasza: „Történik arról gondoskodás — és ez, hogy az Ön 
nyelvén szóljak, ne okozzon nekünk gondot —, hogy a ifelekezeti hatá
rokat mindig újra érvényesítsék. Ami pedig itt és ott az összefüggése
ket illeti, ön  említette az én kijelentésemet, hogy nálunk is vannak »Ot- 
taviani-k«. Fordítva is kell mondanom: sajnálatos módon a katolikus egy
házban már »Bultmann-ok« is vannak. Van sok protestáns, aki azért 
örül a zsinatnak, mert ott a liberális-protestáns teológiai nyomai jelent
keztek . . .  A helyzet e tekintetben nagyon komplex.”

Most nem lényeges, hogy milyen hangszínnel mondta, de egy mon
dattal elintézte Barth a felekezeti határok megváltozásának irreális kér
dését. Ebben benne van a zsinattal kapcsolatos illuzórikus egység-vágy 
felszámolása is. De még fontosabb, amit ez a nyilatkozat a zsinat 
nyomán támadó protestáns gondokról tartalmaz. Megfigyelhetők ilyen 
gondok távol és közel. Például: a protestantizmus nem tud a katoliciz
mushoz hasonlóan egységes központi szervezetet és érvényes tantekin
télyt felmutatni; vagy: a római katolikus egyháznak a zsinat hatásaként 
bekövetkező lelki megerősödése, lendületének fokozódása mellett a pro
testáns egyházak számbeli kisebbségüknél és lelki stagnálásuknál fogva 
hátrálásra kényszerülnek. És így tovább.

Nos, valóban arról van szó: az egyházban gondunk nem szabad, 
hogy legyen, csak egy: az evangélium! Bennünket a római katolicizmus
nak a világ felé fordulása erősen érdekel, s a más egyházakhoz való vi
szonyának alakulása is. Nem kétséges, hogy Barth Károlyt is érdekli. 
Éppen őt ne érdekelné, aki ugyanabban a rádióinterjúban síkraszállt 
amellett, hogy a nyugatnémet evangélikus egyház a világ békéje érde
kében keressen megértést az összes „keleti” állam-szomszédjával, Cseh
szlovákiával, a Német Demokratikus Köztársasággal, Lengyelországgal, 
mégpedig az 1945-ben megvont határok alapján?! És ugyanakkor meg
kérdezi a német evangélikus egyházat: hol mondott világos szót a Nyugat- 
Németországgal szövetséges ameriaiak Vietnam-politikájáról, vagy a nyu
gatnémet hadsereg atomfelfegyverzéséről? Az interjúnak ez a határo
zott és konkrét politikai állásfoglalása világossá teszi, hogy Barth számá
ra egyáltalában nem lehet közömbös mindaz, ami a vatikáni zsinaton a 
mai világ kérdései felé fordulást jelentette. De élezett fogalmazása al
kalmas arra, hogy kiemelje a döntő szempontot, amellyel a reformáció 
egyházai egyedül nézhetik és értékelhetik a zsinatot, és ez az evangélium.

Ebből a látószögből azt kell mondanunk, hogy a második vatikáni 
zsinaton a Jézus Krisztusról szóló evangélium megértéséhez és megszólal
tatásához közelebb jutott a római egyház, mint régebben. S é felé to
vábbi utat nyitott a Szentirás használatának és tanulmányozásának foko
zásával a katolikus teológiai munkában, a papi életben és az egyházi gya
korlatban. Erre pedig valóban nem lehet más szavunk, mint amit Pál 
apostol is használt keresztyén ellenlábasaival kapcsolatban: „Az a fő, 
hogy minden módon . . .  Krisztust hirdetik. És ennek örülök, de örülni is 
fogok” (Fii 1,18). Amit a római egyház tanításában és szolgálatában nyert 
a zsinaton, vagy nyer majd utána az evangélium igazi felismeréséből, 
azt mi önzetlen örömmel fogadjuk. Nem tarthatjuk kizárólagos tulaido-
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nunknak, egyházi monopóliumunknak az idők végezetéig a Jézus Krisz
tusról szóló evangéliumot.

A II. vatikáni zsinat éppen ezen a döntő ponton fordítja befelé, a ma
gunk egyháza és szolgálata felé tekintetünket: hogyan vagyunk az evan
gélium hirdetésével? gyötör-e minket eléggé az igehirdetés feladata a mai 
emberekhez szólóan? izzik-e bennünk és soraink között olyan kereső láz, 
mint sokfelé a katolikus egyházban, az evangélium megértéséért és a 
megújult prédikációért?!

S ha már Barth Károly zsinat utáni megnyilatkozásával foglalkozunk, 
kiemelve annak a központi kérdésre mutató jelentőségét, nem hallgatha
tom el, hogy sajnálatosan, de emberileg érthetően Barth nem ismeri fel: 
a „Bultmann-ok” teológiai munkája azért jár olyan erős hatással ma vi
lágszerte az egyházban — nálunk Magyarországon ugyan kevésbé —, mert 
abban a teológiai fáradozásban az alapvető érdek az evangéliumnak a 
modern emberhez juttatása. Más kérdés, hogy ez az új teológia (és ebben 
összeolvad Bonhoeffer, Bultmann, Stauffer és mások hatása) helyes meg
oldást ad-e minden tekintetben. De annyi mindenesetre vitán felül tanul
ságos számunkra a külföldi protestáns teológiai forrongásból, hogy soha 
nem lehet lezárt előttünk sem a 16. századnak, sem a 20. század első év
tizedeinek teológiájánál az evangélium megértésének és megszólaltatásá
nak feladata.

Végül is ez az egyetlen igazi „gond” az egyházban. S ez az alapvető 
gondja a mi szolgálatunknak is. Gond nem az aggodalmaskodás jegyé
ben — Barth szavai az aggódást akarták elhárítani az egyházból —, ha
nem gond a törődés, a gondoskodás értelmében. A merimnaó-nak és a 
merimna-nak az Újszövetségben főleg két jelentése van: az aggodalmas
kodás és a gondoskodás, törődés. Ebben az utóbbi, pozitív értelemben 
használja Pál a korintusi levelekben: Krisztus testében, az egyházban „a 
tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról” (1 Kor 12,25). 1 Kor 7- 
ben szól „az Úr dolgaival való törődésről” (34. v.). Magáról pedig azt 
mondja, hogy rajta van „az összes gyülekezetek gondja” (2 Kor 11,28). 
Istennek — előző években Barth Károly által megfogalmazott •— „humo
rához” tartozik e tárgyban, hogy a merimnaó és merimna görög szavak 
bibliai jelentéséről szóló cikket a Kittel-féle újszövetségi teológiai szótár
ban éppen Bultmann írta.

A zsinat utáni protestáns megnyilatkozásokban sok tanulságosat ol
vashatunk, de legfontosabbnak és szívlelendőbbnek azokat az észrevétele
ket tartom, melyekből a Jézus Krisztusról szóló evangélium mai értelme
zésének és korszerű megszólaltatásának nagy feladata magasodik elénk, 
hogy mellette eltűnjék minden másodlagos vagy kicsinyes ún. egyházi 
gondunk, saját egyházközségünkön belül is.

Veöreös Imre
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Könyvszemle

A Heidelbergi Káté története Magyarországon
Studia et acta ecclesiastica. Kiadja a Magyarországi Református Egyház 
Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Budapest. 1065. (Egyetemi Nyomda.)

A Magyarországi Református Egyház elhatározta 1964. évi budapesti 
Zsinatán, hogy 1967-ben megemlékezik az 1567 februárjában Debrecen
ben tartott „alkotmányozó” zsinat négyszázadik évfordulójáról. A refor
mátus egyháztörténetírás ugyanis a debreceni zsinatot tekinti a magyar- 
országi református reformáció szervezeti megalakulása időpontjának. Ez 
a zsinat elfogadta és aláírta az 1566-ban kiadott II. Helvét Hitvallást, ev
vel a záradékkal: aki „ezeket az Isten igéjéből vett cikkeket felbontja 
és ellenkezőt tanít, egyházhatóságilag megbüntetendőnek ítéljük,” Dr. 
Esze Tamás egyházkerületi főgondnok egyháztörténész javaslatára úgy 
határozott az 1964. évi budapesti Zsinat, hogy a 400 éves évforduló alkal
mából kutató munkát indítanak a múlt örökségének feltárására. Ez a 
munka meg is indult lelkésztestületekben, tanulmányi bizottságokban, 
teológiai szaktanfolyamokon. A kutatási eredmények közkincsévé tétele 
érdekében tervbe vették több kötetre terjedő kiadványsorozat megjelente
tését. E sorozat „Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház négy
százéves történetéből” címet kapta. Ennek első kötete: A Heidelbergi Káté 
története Magyarországon. A kötet szerkesztését Dr. Bartha Tibor püspök 
végezte. Ö írta az előszót is. Tanulmányában felvázolta azt, hogy mire 
kötelezi a Református Egyházat az atyák öröksége: „Két aspektusa van 
tehát annak a jubileumi megemlékezésnek, amelyre Magyarországi Refor
mátus Egyházunk 1967-ben készül. Az atyák gazdag örökségének megőr
zése az egyik és ez örökségből ma adódó feladataink engedelmes el
vállalása a másik. Korunk ökumenikus párbeszédében, amikor néme
lyekben az a gondolat is felmerült, mintha a reformáció elvesztette volna 
érvényét, jó és szükséges emlékezni és emlékeztetni az atyáktól kapott 
örökségre.” (12. o.)

A kötet első tanulmánya: A Heidelbergi Káté jelentkezése, története 
és kiadása Magyarországon a XVI. és XVII. században. Irta: Dr. Nagy 
Barna. A tanulmány írója jól csoportosított adatközléssel beszámol a Hei
delbergi Káté magyarföldre kerüléséről, irodalom-, társadalom-, és műve
lődés történeti jelentőségéről. Feldolgozza részletes elemzéssel a Káté ha
zai és külföldi magyarnyelvű kiadásait. Különös figyelemmel kíséri a ma
gyar fordítás fejlődését, érdekességeit. Rámutat arra, hogy nemcsak az 
eredeti Heidelbergi Káté, hanem a magyar fordítások is kollektív erőfe
szítés gyümölcsei. A hazai kiadások az Evangélium tisztább ismerete mel
lett a magyar művelődés ügyét is szolgálták, jelentős lépéssel előbbre vit
ték. Figyelemre méltó megállapítás: . . .  ez a Káté világszerte s miná- 
lunk is, nemcsak a konfesszionális egyházakra tagolódás szimbóluma, 
hanem az evangéliumi egységkeresés fáradhatatlan ösztökélője.” (24. o.) 
„Mint Jézus Krisztusról való tanúság és bizonyságtétel: az általa tolmá
csolt Igéből meríti minden nemzedékben kiújuló fiatalságát.” (91. o.)

Másodikként Dr. Kathona Géza tanulmányát olvashatjuk: A Heidel-
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bergi Káté deformálódása az antitrinitárizmussal vívott harcokban. 1568- 
ban Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájában „Catechizmus Ecclesiarium 
Dei . . címmel megjelent a Heidelbergi Káté átdolgozott szövege. Ez a 
Káté az erdélyi antitrinitárizmus eszmevilágát tükrözi. A dolgozat írója 
világos okfejtéssel kimutatja, hogy az antitrinitárius teológia alapja a 
humanista racionalizmus, mely Isten kijelentését emberi spekulációval 
akarja ötvözni. Ennek a szándéknak az eredménye csak egy lehet, feles
legessé válik Krisztus Urunk váltsághalála és az erről szóló Örömhír. 
Értelmét veszti így a reformáció szolgálata.

Dr. Czeglédy Sándor: A Heidelbergi Káté magyarországi magyaráza
tainak története 1791-ig című dolgozata a kötet harmadik tanulmánya. 
A szerző gyülekezeti lelkészek kátémagyarázatait, prédikációit, teológiai 
professzorok hallgatóinak számára készített kommentárjait (nyomtatott 
és kéziratos anyag) vizsgálja és értékeli. Figyeli a Káté magyarázók 
célkitűzéseit s keresi azokat: a teológiai hatásokat, melyek írásukban ér
vényesülnek. Több esetben kiemeli a magyar református kegyességtör
ténet egy-egy jellemző vonását. A dolgozat összegezésében a szerző ezt 
írta: „A  Káté mélységes biblikus tartalma olyan tekintélynek bizonyult, 
amelynek elismerésében még a teológiai ellenfelek is egynek tudták 
magukat. Különben is a Káté magyarázása mindig olyan feladat volt, 
amit csak az egész református egyház igehirdetéséért való közös felelős
ség vállalással lehetett elvégezni. Ugyanakkor a kátémagyarázatok a kül
földi református egyházakkal való szolidaritásukat is kifejezték. A Káté 
magyarázása nálunk sohasem volt valami szűkkörűen nemzeti vagy pro
vinciális ügy, mert a kátémagyarázók kivétel nélkül benne éltek a kálvi
ni irányú reformáció egyházainak erőteljes tanhagyományában.” (168. o.)

Dr. Esze Tamás terjedelmes, kiadásra váró tanulmányban dolgozta 
fel a Heidelbergi Káté magyarországi történetét. A kötet ebből a tanul
mányból közöl egy kivonatot, melyet Kecskés József készített. Címe: 
A Heidelbergi Káté története Magyarországon a XVIII. században. A dol
gozat őszinte, eszméltető feltárása annak, hogy a református egyház a 
XVIII. században hogyan erőtlenítette meg a Káté tanítását. Megindítója 
ennek a folyamatnak az ellenreformáció volt. Ezt követte a racionalista 
szellem hódítása. A szerző állítása szerint ez veszedelmesebb volt a re
formátus egyházra nézve, mint a templomfoglalások sorozata. A mora
lizáló teológia feloldotta, majd szép csendesen feladta a Káté krisztoló- 
giáját. A módosított Káték megjelenését a hitvallásosság megerőtlenedé- 
se, majd eltűnése követte. A szerző ökomenikus szemmel viszgálta anya
gát. Figyelte az evangélikus káték sorsát is. Reánk váró kutatási felada
tot is említ. Az evangélikusoknak is megvan a maguk kátétörténete, 
de náluk az üldözés nem a Luther-féle hivatalos Kátét érte, hanem 
Klein Mihály körmöcbányai evangélikus prédikátor „confirmatios” Ká
téját. A Helytartó Tanács 1755. január 17-én kibocsájtott intimátumában 
elkobzását rendelte el, mivel — mondotta — sok olyan újítást tartalmaz, 
amely alkalmas arra, hogy az evangélikus híveket eltérítse az Ágostai 
Hitvallástól. Még tisztázatlan kérdés, hogy a Helytartó Tanács rendelete 
mennyiben egyezett az evangélikus egyház véleményével a könyv értékére 
nézve s felderítésre vár az a kérdés is, hogy valóban innovator volt-e a 
körmöcbányai evangélikus prédikátor. (177. o.)

A kötet ötödik tanulmánya: A Heidelbergi Káté magyarázatának 
története 1791-től napjainkig. Írója: Dr. Bucsay Mihály. „Az 1791-es év
szám határkő: az országgyűlés újra törvényes alapokra helyezte a pro
testánsok vallásszabadságát. Határkő azonban általánosabb vonatko
zásában is. Az 1789-ben kitört francia forradalom nagy változásokat idé
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zett elő az államok, a társadalmak, a művelődés területén, de az egy
ház és a teológia történetében is. Néhány esztendő alatt nagyot válto
zott az emberek hozzáállása a teológiához, a hitvallásokhoz, az egyház
hoz. Elindul egy erőteljes szekularizálódási folyamat.” (207. o.) E so
rokkal kezdődik a tanulmány. A szerző végigtekinti a címben jelzett idő
ben megjelent kátémagyarázatokat. A teológia értékelésénél figyelembe 
veszi a politikai, társadalmi hátteret is. A tanulmány annak megállapítá
sával zárul, hogy ahhoz a jó úthoz, amelyen a Magyar Református Egy
ház áldássá válhat ma népe és az embervilág számára „mint 400 év 
óta mindig, a Heidelbergi Káté ma is a megtisztulás és az erő olyan for
rása, amely által az apostoli kor és a reformáció öröksége válik élővé” 
(260. o.)

Dr. Tóth Endre: A Heidelbergi Káté a Magyar Református Gyüleke
zetekben és iskolákban. A dolgozat írója avval a szándékkal ismertet 
igen gazdag forrásanyagot (agenda, kátémagyarázat, konfirmáció káté, is
kolai törvények, zsinati rendelkezések, nyomtatott és kéziratos emlékek), 
hogy a Heidelbergi Káténak a gyülekezetek igehirdetői szolgálatában és 
tanítói munkájában való jelentőségét bemutassa. Az az út, amin végig
vezet híven tükrözi, hogy különböző korokban más és más volt a Káté 
jelentősége. Kezdetben mint hitvallási irat szolgálta a reformáció ügyét, 
a lutheri és kálvini irány elkülönülésének kezdeti szakaszában. Az uni
táriusokkal való megegyezést kereső viták idejében a kálvinista biblia 
szemléletet vitte győzelemre. Azután a református egyház belső hitbeli 
megszilárdulásának volt eszköze. Olyan időszak is volt, amikor a refor
mátus nép vallástalanságát avval indokolták, hogy „meguntatták vele a 
Kátét.” De ebből a mélypontból felfelé vezetett az út. A jelenig, ami
kor” „Isten iránti bizalommal meglehet bennünk a reménység, hogy a fel
ismert új úton járva — egyházunk s népünk, lelkészeink és gyülekeze
teink egyre erősebben szorítják szívükhöz a Heidelbergi Kátét s egyre in
kább szívszerint tudják vallani annak a Szentíráshoz vezető bizonyságté
telét: „az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona va
gyok!” írta a szerző „Az új úton járó egyházunk és a Káté” c. zárófeje
zetben (299. o.)

A tanulmánykötetet utolsó munkája: Dr. Módis László: A Heidelbergi 
Káté magyarországi irodalmának bibliográfiája 1563—1964. Részletes, 
a kutatók számára lelőhelyet is feltüntető bibliográfiát nyújt a Heidel
bergi Káté 162 magyar és latin nyelvű kiadásáról. Ismerteti ezenkívül a 
különböző kátémagyarázatokat, a Heidelbergi Kátéra vonatkozó magyar 
irodalmat, „a katechizmusi énekeket” . A bevezetőben közli, hogy az 
anyag nem teljes. Szükség van további kutató munkára.

A Függelékben a 16—17 századi jelesebb Káté kiadások címlapját 
tanulmányozhatjuk fényképmásolatokról.

A tanulmány gyűjtemény biztosan jó szolgálatot végez majd a ma
gyar református egyház életében. Jelentősége azonban túl nő ezen. Arról 
tanúskodik, hogy a magyar református egyház szép eredményeket tud fel
mutatni az egyháztörténeti kutató munkában. Ez minden egyház számára 
ösztönzést jelenthet. Tükrözi e kötet a református egyháztörténetírás mai 
irányvonalát. A tanulmányok nem lezárt eredményekét közölnek csupán. 
További kutató munkára ösztönöznek. „Maradt még kutatni való bőven 
és minden vonatkozásban. Mi csak az első, lehetőségeink és képességeink 
szerint a teljesség felé törekvő áttekintést végehettük el. További szöveg
egybevetések, levéltári kutatások, könyv- és nyomdásztörténeti viszgá- 
lódások, hazai és külföldi forrásösszefüggések nyomozása stb. sok új ada
tot és felismerést hozhatnak még napvilágra. Éppen kiadástörténeti meg
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társadalom- és művelődéstörténeti tekintetben is.” — írta tanulmánya 
egyik jegyzetében Dr. Nagy Barna (89. o.) Jellemző az is, hogy a tanulmá
nyok írói a jelennel való kapcsolatra is rámutatnak valamilyen formában. 
A tudományos eredménynek a jelenben való hasznosítására ösztönöznek. 
Felmérhetjük a tanulmányokból azt is, hogy ma milyen lehetőségei van
nak hazánkban az egyháztörténeti kutató munkának. Egyházi és állami 
gyűjtemények mellett külföldi könyvtárak anyagához is hozzájuthat a ku
tató. Nyomtatott és kéziratos anyag mellett mikrofilm másolatokat is 
tanulmányozhat. Érezhető a kutató munkában az ökumenikus kapcsola
tok hatása is. A református könyvtárakban tudományos gyűjtemények
ben fellelhető anyag mellett más egyházi könyvtárak anyagát is átvizsgál
ták a szerzők. A keleti ortodox egyház kutató munkájáról is említést tesz 
az egyik dolgozat írója. Azt is tükrözi e kötet, hogy a reformá
tus egyháztörténet-írás hazánkban nem akar elszigetelt tudomány lenni. 
Keresi a kapcsolatot a művelődéstörténettel, néprajzzal, könyv és iroda
lomtörténettel, társadalomtudománnyal, nyelvtudománnyal. E kapcsola
tok kiépítésével nem csupán az egyháztörténet-írás gazdagodik (teoló
giai történeti hátteret kiegészíti a társadalom és politikai történet). A vi
lági tudományok is nyerhetnek e kapcsolatból. A most induló nyelvjárás 
történeti tudományág számára — állapította meg Dr. Nagy Barna — a 
régi egyházi kiadványok kiinduló támpontokat adhatnak.

A Heidelbergi Káté története Magyarországon című tanulmánykötet 
hasznosan járul hozzá a Magyarországi Református Egyház 400 éves ju
bileumának megünnepléséhez.

Ferenczy Zoltán

M E G J E L E N T

Lukács evangélium a m agyarázata
Sajtóosztályunk kiadásában megjelent dr. Prőhle Ká

roly Lukács evangéliuma magyarázata c. munkája. A 
lelkészek és számos gyülekezeti tag részéről évek óta 
hangzik az a kérés, hogy Lukács evangéliuma magya
rázata magyar nyelven jelenjék meg, tekintettel arra, 
hogy ennek az evangéliumnak tartalma és mondani
valója a mi időnkben különösen is segíti egyházunk 
és gyülekezeti tagjaink szolgálatát. Dr. Prőhle profesz- 
szor szorgalmas munkával végezte el Lukács evangé
liumának új fordítását és magyarázatát. A nagyon szép 
kötésben megjelent mű megrendelhető Egyetemes Egy
házunk Sajtóosztályán (Budapest, Vili. Puskin u. 12.) 
a  384 oldalas könyv ára 78,— Ft. +  2 Ft portó.
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A z  ig e h ird e tő  m ű h e ly e

K A R Á C S O N Y  E S T E
Jn 7,28 b— 29.

A szöveghez: Jézust, megismerni, nemcsak annyit jelent, hogy figye
lemmel kísérem életét, tanítását, cselekedeteit, hanem elfogadom az 
Atyával való egységét. Ennek az egységnek kifejezését adja ez a mon
dat: „én magamtól nem jöttem”.

Egyedül Jézus ismeri az Atyát. Ő szabja meg életének irányvonalát, 
mely a kereszt felé visz. Az Atyát megismerni annyit jelent, hogy előbb 
kell Jézust megismerni.

Szívesen nevezem decembert a szeretet hónapjának. Igen sokszor 
külsejében és belső tartalma szerint is más, mint a többi hónapok. Hó
fehérbe öltözik a természet, csodás látványt nyújtanak a zúzmarás fák, 
kinn hideg van. A meghidegült emberi szívek karácsony közeledtén fel
engednek, a szétdőlni készülő családi tűzhelyek fénye újra lángra lob
ban, visszahúzódik az önzés, előkerülnek az összekuporgatott pénzek s 
valóságos jóságvulkánok törnek fel a szívek mélyéről, hogy minél több 
ember megelégedett és boldog legyen.

Karácsony estéje így válik a legszínesebb és leggazdagabb estéjévé 
az esztendőnek.

Ha emberi oldaláról nézem e napot, akkor ez sok készülődésről, sze
retetről beszél. Munkában töltött nappalok, átvirrasztott éjszakák mögött 
ez a szó áll: szeretet. Igen, ilyenkor minden szívben több a szeretet, min
denki ajándékozni akar és megajándékozott akar lenni. Ilyenkor kialszik 
a gyűlölködés tüze, karácsony estéjén a szeretet csöndje tölti be az egész 
földet, elhallgatnak a gyilkos fegyverek, minden ember jobb ember 
akar lenni. Karácsony este a beteljesedés ünnepe is, mert sok színes 
álom, reménység válik valóra.

Ha a karácsonyt isteni oldaláról nézem, akkor azt mondhatom, Isten 
teljesítette ígéretét, Megváltót küldött, hogy megismerje az ember az 
Atyját. Az ünnep öröme, Krisztus, Isten tökéletes követe, akiben az Atya 
mindent odaadott az embernek. A legteljesebb karácsonyi öröm, ha el 
tudom mondani: van Megváltóm!

Jézus küldetése mögött isteni akarat áll. Erre utal ez a mondat: én 
magamtól nem jöttem! Tehát kellett jönnie! Nem fényvillanásként jött 
és nem futóvendégként, hanem úgy, mint aki velünk akar maradni. Kö
vetként jött, aki égi üzenetet hozott. Miről szól ez az üzenet? Arról, hogy 
van Atyánk, aki szeret, aki keres és meg akar menteni bennünket és 
akinek van mondanivalója minden ember számára.

Tudomásul kell venni az embernek, hogy Isten érte teremtette a vi
lágot és azt akarja, hogy boldog legyen, szeretetének tárgya az ember, 
akitől viszont szeretetet vár! Minden más csak hálás tud lenni, s z e 
r e t n i  c s a k  az  e m b e r  tud.  Istennek szüksége van az ember sze- 
retetére éppúgy mint nekünk az Ő és embertársaink szeretetére. Csodás 
a ragyogó égbolt milliárdnyi csillagával, egy virágszőnyeg a maga utol



érhetetlen színeivel, megragad. Lehet egy gyönyörű festmény vagy más 
művészi alkotás de szeretni egyik sem tud.

Milyen az Isten szeretete? Önzetlen, sőt tovább kell menni: egyol
dalú! Mindent nekem ad! Mindent értem cselekszik! Szinte érthetetlen, 
hogy az ember ezt nem akarja észrevenni. Különben nem kellene Jézus
nak keserűen elmondani „akit ti nem ismertek” .

Ennek az ismeretnek a hiánya valóság! Szeretjük mi embertársain
kat? Pedig azért adott Isten testvért, hogy iránta való szeretetünket ben
nük mutassuk meg! Milyen más lenne a világ, ha tudnánk szeretni egy
mást! Nem lenne ilyen kérdés, szerethetem-e a színes embert?

Igaz, Atyánk van, aki nem tudja elnézni, hogy vesztébe rohan az em
ber. Az elveszett ember után nyúl, amikor követet küld. Ezért kellett tes
tet öltenie Jézusnak, tanított, gyógyított, felkarolta az elesetteket, szen
vedett és vállalta a keresztet, hogy megmentse az embert. Nem önma
gáért jött, nem a saját, hanem Isten dicsőségét szolgálta és üdvösségün
ket hozta. Kaphatsz-e ennél drágább ajándékot?

Az ajándékkal csak egyet lehet tenni, elfogadni. Tudomásul venni, 
hogy az az enyém, nekem szól. Nem az ajándék értéke, hanem az aka
dozó szív érzése a döntő. Minden igazi ajándékban a lélek nyilatkozik 
meg, más lélek számára. Két személy belső kapcsolatba kerül. Aki elfo
gadja az ajándékot elkötelezetté is válik. Isten Krisztust ajándékozta a 
világnak karácsonykor, elfogadjuk-e?

2000 év óta ujjongva ünnepel a világ karácsonykor. Szomorú fényt 
vet azonban még ma is ünnepünkre Jézusnak ez az üzenete: az küldött, 
„akit ti nem ismertek’” . Sajnos hamar elfogy a karácsonyi szeretet bű
vös ereje is, mert a szeretet állandó forrásáról Jézusról, hamar megfe
ledkezünk.

Nem mehet el ez a karácsony úgy, hogy ne tudjam, hogy van Atyám 
aki küldte Jézust, akit meg kell ismernem, hogy ne hangozzék el újra 
„ti nem ismertek” .

Ez a mai karácsony este alkalom a közeledésre és az ajándékozó mel
lett való kötelezettség vállalására.

Kinn elcsöndesedik minden, megnőnek az est árnyai, az isteni szere
tet fénye a templomtól otthonainkig megvilágítja utunkat. Együtt sok 
helyen a család. Vannak egyedül álló lelkek is. Voltam így már én is. 
Csendesen Bibliám fölé hajoltam, családomra gondoltam, halkan énekel
tem, megszületett a Megtartó. A karácsonyi szeretet és fény Niagarájá
ból akkor csupán annyim volt, amit egy gyufafej árasztott, de boldog vol
tam, mert hallgattak a fegyverek, békesség szállt a földre. Krisztus meg
született.

Koszorús Oszkár
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K A R Á C S O N Y  E L S Ő  N A P JA

Jn 1,14— 18.

A TEXTUS MEGÉRTÉSE

Textusunk az úgynevezett „prológus” része. A „páratlan szépségű fő
evangélium” (ahogy Luther mondja) prológusa az exegézis szinte kime
ríthetetlen kincsesbányája. A kommentárok egybehangzóan tanúsítják, 
hogy a prológus mélysége és szépsége lenyűgöző erővel ragadja meg 
azokat, akik a hit alázatával és a megismerni-akarás türelmével figyel
nek reá. Reménytelen és szükségtelen vállalkozás volna itt részletes exe- 
gézist nyújtani.

A prológus a legszorosabban összefügg a negyedik evangéliummal, an
nak nemcsak előszava, hanem összefoglalása is. Nem misztikus költe
mény, hanem költői erejű és szépségű tanúságtétel.

Az Ige, itt nem a filozófusok által felmagasztalt bölcsesség, sem a 
világot szabályozó törvény és erő. Nem az Isten és a világ közötti sze
mélytelen közvetítő, amely által Isten teremt, kormányoz és magát ki
nyilatkoztatja, hanem — Jézus Krisztus.

14. v. „Az Ige, testté lett” . Ez a mondat a prológus és egyben az 
evangélium summája. Az inkarnáció nem a teremtmény önmozgása, ha
nem mint a teremtés maga, szuverén, a teremtéstől különböző hatalmas 
Isteni cselekedet. (Barth)

A „sarx” szó jelentése közismert. A bűn és a halál hatalmába ke
rült embert, emberi existenciát jelöli.

Az Ige lakozott (sátorozott) közöttünk. Mint ember az emberek kö
zött. Jézus Krisztus örök Igéje a teremtettség örök korlátái közé aláz- 
kodott. Vállalta bűnös existenciánkat, a teljes embersorsot. Egy sorba állt 
velünk. Nem igyekezett kitűnni, minek következtében sokan csak ember
nek tartották. Az örök „Logos” az időbe jött, amely, mint múló idő a 
halál ideje. A Teremtő teremtménnyé, az örökkévaló Isten történelmivé 
lett. Ez feloldhatatlan paradoxon, szent titok, amely előtt alázattal lebo
rulunk. (H. Vogel)

Láttuk dicsőségét. Luther: Wir sahen seine Herrlichkeit= láttuk 
dicsőségét, Zürcherbibel: Wir schauten seine Herrliohkeit =  láttuk dicső
ségét, Szlovák Biblia: divali sme sa na jaho slávu =  csodálva néztük 
(bámultuk) dicsőségét.

A „doxa” az evangélium egyik alapfogalma. Isten lényegéhez tartozik, 
az ő hatalma, fennsége, fénye, ereje. A hitben megnyílt szemű embe
rek (ezt jelöli a „mi”) a názáreti Jézusban felismerték az Isten Egyszü
löttjét, s látták ragyogni az Isten dicsőségét.

A testté lett Igének, az Atya Egyszülöttjének a dicsősége úgy nyilat
kozott meg, mint „kegyelem és igazság” (Karner). A kegyelem itt elsőd
legesen nem az irgalom megfelelője, nem bűnbocsánatot szerző kegye
lem, hanem Isten mindent átfogó elárasztó, meggazdagító jósága, szere- 
tete. (V. ö. Rm. 8,32.) Ahol szétárad az Isten kegyelme, ott kivirágzik az 
öröm. Az igazság, János evangéliumának szintén egyik fontos fogalma. 
Az „igazság” nem önmagában való eszme. Isten igazsága magába fog
lalja hűségét, kegyelmét, szeretetét, benső lényegét, amellyel az ember 
a kinyilatkoztatásban ismerkedhet meg. Jézus Krisztus az igazság (Jn. 
14,6.), ö  teljes az igazsággal.

15. v. Keresztelő János prófétái küldetését teljesítette, amikor tanúbi
zonyságot tett Jézus Krisztusról. Nem lépte túl hatáskörét. Isten üdvter
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vében tudta a helyét. Tudta, hogy az előtte volt, de utána jött Krisztus 
előbbrevaló.

16. v. Ez a vers a 14. vershez kapcsolódik. A Keresztelőre történt 
utalás után az evangélista újra a testté lett Igét magasztalja. Az aposto
lok és a gyülekezet közös, boldog tapasztalataként mondja: „Mi mindnyá
jan az ő (Jézus Krisztus) teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre 
halmozva.” A kegyelem ebben az összefüggésben sem csupán a bűnök 
bocsánatát jelenti, hanem mindazt, ami Krisztus Isteni lényéhez és aka
ratához hozzátartozik: kinyilatkoztatás, gondviselés, hit, istenfiúság, bűn- 
bocsánat, Szentlélek, Isten jótetszése stb. (W. Schütz)

17. v. Isten jóságának és kegyelmének kiapadhatatlan forrája Jézus 
Krisztusban nyílt meg. Benne és általa ismertük meg Isten szeretetét. 
Ez által nyilvánvalóvá vált Krisztus Mózesnél sokkal dicsőbb szolgálata. 
Mózes Isten törvényét hozta és adta Izraelnek. A törvény útján közeled
hetett Izráel Istenéhez, de ez az út járhatatlannak bizonyult. Ezért Isten 
új utat készített. A kegyelem és igazság útját Jézus Krisztusban. (Jn 
14,6). Benne hajolt le hozzánk és ölelt atyai keblére.

18; v. Ez a vers egyrészt fájdalmas, másrészt örvendetes igazságot kö
zöl. Fájdalmas igazság, hogy a bűnös ember soha nem látta, mert nem 
láthatja az Istent. Nem is ismerheti öt. De örvendetes igazság, hogy a testté 
lett Ige, Jézus Krisztus kinyilatkoztatja, megismerteti az Atyát. Ezt azért 
teheti, mert ismeri az Atyát, hiszen az „Atya ölén” van, vagyis az Atyával 
legbensőblb, legteljesebb közösségben, olyannyira, hogy egy vele (Jn 10,38.) 
Aki Jézust ismeri, látja, ismeri, 'látja az Atyát, (Jn. 14,9).

NÉHÁNY m e g j e g y z é s

1. Karácsony ünnepén kell prédikálnunk textusunk alapján. Ez a tény 
is arra figyelmeztet, hogy nagyon vigyázzunk nehogy „elprédikáljunk” 
az emberek feje felett. Erre ugyanis hajlandók vagyunk és ez a köny- 
nyebb.

2. Gyülekezeteink megszokták a hangulatos karácsonyi történetet. Fő
ként a nagyünnepi templom járók azt szeretnék hallani a szószékről. Erős 
a kísértés, hogy az alapigét figyelmen kívül hagyva és engedve a gyüle- 
kez óhajának a karácsonyi történetet mondjuk el színesen.

3. A szószék alatt — különösen karácsonykor — sok olyan ember van, 
aki semmit sem tud kezdeni az evangéliummal. Nem érzi, nem tudja, 
hogy az evangéliumban ő is érdekelt, hogy abban róla van szó. Az ige
hirdető szent feladata, hogy a hallgatót érdekeltté tegye az evangélium 
ügyében, hogy tudatosítsa a szószék alatt ülő emberben: Itt személyesen 
rólad van szó!

„ITT AZ ISTEN K Ö Z T Ü N K ...”
(Igehirdetés vázlat)

I. Ünnep van. Kettős munkaszünet. Gyermekek és felnőttek közös 
öröme. Sokféleképpen ünnepelnek: Otthon a családban, a természet szép
ségeit keresve idegen tájakon, szórakozóhelyeken, stb. — Mi itt a temp
lomban.

Miért ünnepelünk? Megszokásból? Sok szokás felett eljárt az idő! 
A lélek indításából? Bárcsak így lenne!

Mit ünnepelünk? A kicsinyek is tudják, hogy Jézus születését. De 
miért éppen a születését? Hiszen akkor a Gyermek ajkán még csak síró, 
nyöszörgő hang hallatszott. Nem volna helyesebb, ha azt a napot ünne-
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pelnénk, amikor Jézus a Hegyen tanítani kezdett? Vagy talán azt a na
pot, amelyen magához hívta a megfáradtakat? Esetleg azt a napot, ami
kor elindult a keresztre?

II. a. Az anyaszentegyház helyesen cselekedett, amikor Jézus szüle
tését tette ünneppé. Jézus születése, — az Ige megtestesülése — Isten 
szere tétének csodás megnyilatkozása, a megváltás isteni drámájának 
fenséges nyitánya, Isten üdvözítő cselekedete.

János evangélista nem közli a karácsonyi történetet. Nem beszél Jé
zus születésének csodás eseményéről. A negyedik evangéliumban nem 
hallunk sem angyalokról, sem pásztorokról. Betlehem nevével sem talál
kozunk. Mert János számára nem a körülmények, hanem maga az ese
mény a fontos.

Az Ige a testté lett, és lakozott mi közöttünk. Ez a lényeges. Az igé
ben, Jézus Krisztusban az örökkévaló Isten jött közénk. Helyesen éne
keljük azért, hogy: „Itt az Isten köztünk.. .” Nincs többé elérhetetlen tá
volságban. „Világ kit be nem foghata, most keblén tartja Mária. Az Isten 
ki alkot, teremt, mint gyermek köztünk megjelent.” — Nem a menny
ből szállt alá csodás módon, hanem úgy született mint mi. Emberré lett. 
Hozzánk hasonló, a kísértés és a bűn hatalmát ismerő, sokszor megve
tett, megalázott és végül keresztre feszített ember.

János apostol a tanú hitelességével és a tanítvány túláradó örömé
vel mondja: „Láttuk az ő dicsőségét.” Jézus Krisztus arcán Isten dicső
sége ragyogott. Nem úgy, mint a nap az égen. Nem úgy, mint a törvény
adáskor a Sinai hegyén, vagy mint Ezsaiásnak a jeruzsálemi templom
ban. Nem a világ felett szentségben és fenségben, vakító hideg fény
ben trónoló Istent látták a tanítványok Jézusban. A jóságos, szerető, ir
galmas és kegyelmes, igaz Istent ismerték fel őbenne.

b. Életünk nagy kérdése: Ismerjük-e, s jól ismerjük-e Istent? Van
nak, akik számára ez nem kérdés. Nem ismerik Istent, s nem is akar
ják megismerni. Mi keresztyének valljuk, hogy Istent megismerni a leg
fontosabb.

Isten megismerése nem olyan egyszerű. Ezt a nehézséget jelzi az 
alapigének ez a mondata: Az Istent soha senki nem látta. Nincs az a 
mikroszkóp, vagy az a teleszkóp, amellyel felkutathatnánk. Földi, ha
landó  ̂ember soha nem látta és nem is láthatja meg az Istent szemtől- 
szembe. Éppen ezért van oly sokféle elképzelés az Istenről. (Ez a sok
féle vallás egyik oka.) Az ember-képzelte isten, a teória és a gyakorlati 
ész istene, az ontológia és az etika istene, a filozófusok és moralisták is
tene csak fikció, bálvány. Ez az Isten nem tud emberré lenni és ben
nünket megváltani. (Iwand)

Az élő, igaz Isten azonban kinyilatkoztatja, megismerteti magát. 
Jézus Krisztus, Isten örök igéje, aki az „Atya kebelén” van, látta Öt és 
megismerteti velünk. Egyedül ő látta szemtől-szembe az Istent, éppen 
ezért> egyedül ő mondhatta az emberiségnek, hogy kicsoda az Isten, mi
lyen az Isten és mi az Isten végső akarata az emberrel. (F. Delekat) — 
Jézus Krisztus úgy oszlatja el Istenről alkotott téves elképzeléseinket, 
mint a nap a ködöt.

c. Jézustól tudjuk, hogy az Isten Atyánk. S ez a legfontosabb, amit 
Istenről elmondhatunk.

Ö van minden dolgok kezdetén, de nem mint személytelen ős-ok, 
mint az első mozgató, hanem mint teremtő atyánk. Ez azt jelenti, hogy 
neki köszönhetjük életünket.

Isten szeret bennünket. Ezért küldte hozzánk Igéjét, Jézust. Igéjében, 
szeretett Fiában, a názáreti Jézusban fiaivá fogadott, s mint gyermekeit 
elhalmoz bennünket szeretetének és jóságának, kegyelmének és hűségé
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nek számtalan jelével. Mindennapi kenyerünk, otthonunk és a világ bé
kéje, szeretteinek hűsége és bűneink bocsánata az Ö ajándéka. Isten sze- 
retetének bizonysága, hogy Ö előbb ad, s csak azután kér. Az Ö első 
szava hozzánk nem a törvény követelése, hanem az evangélium közlése. 
Nem azt mondja: Menj el, hanem: Jöjj hozzám. Nem azt mondja: Bű
nös vagy, hanem: Megbocsátottam. (A. Schlatter)

III. Mindezek után kérdem: Lehet-e közömbösen hallgatni a kará
csonyi evangéliumot, a mai szent igét, János evangéliumának felolva
sott verseit? Van-e szív, amelyet át ne forrósítana az evangélium me
lege? Van-e közöttünk valaki, aki ne hinné, hogy Isten érette is küldte, 
érette is adta Fiát? — János evangélista boldogan mondja, örömmel hir
deti a legdrágább hírt: Az Ige testté lett, Isten emberré lett, Jézus meg
született — és mi láttuk az Ő dicsőségét. Zengjük mi is vele a hitben 
megnyílt szemű emberek hálaénekét: „Itt az Isten köztünk, hőn imádva, 
félve, jertek, járuljunk elébe. Szent a jelenléte, minden csöndre térve hull
jon ím előtte térdre. Ki ahol róla szól, megalázva ismét, adja át a szí
vét!”

Táborszky László

K A R Á C S O N Y  II. Ü N N EPE
Jn 13,34—35

KÜLÖNÖS ISMERTETŐJEL

A balatoni mentőmotorosokat nem nehéz felismerni. Már messziről 
meglátni egy ilyen masszív, stabil hajóról, hogy ez nem luxusyacht, 
nem vízitaxi, sőt általában nem közönséges vízijármű, hanem az a ren
deltetése, hogy minden körülmények között lehessen rá számítani, még 
viharban is, és ne kelljen attól félni, hogy jaj, felborul, hanem biztosan 
megjelenhessen ott, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az ilyen hajó 
egy kis úszó bázis, legénysége nem önmagát félti, hanem a veszélyben 
levőket: azokat az oktalanokat, vagy vakmerőket, akik könnyelműen bele
mentek a veszélybe, vagy hirtelen csapott le rájuk a vész, és most gör
csösen kapaszkodnak felborult vitorlásuk szélébe, vagy erejük végső meg
feszítésével úsznak, amíg bírnak.

A mentőmotoros külső „megjelenése” talán nem elegáns, konstruk
ciója nem kápráztat el senkit, víziparádéra nem épp a legalkalmasabb, 
de van egy felbecsülhetetlen „tulajdonsága” : hogy .mindig lehet rá szá
mítani, akkor is, amikor minden más hajó önmagát igyekszik menteni. 
És a mentőmotorosnak talán nem is jellegzetes külalakja a különös is
mertetőjele, hanem feltétlen megbízhatósága, amellyel mentő funkcióját 
ténylegesen gyakorolja. Viharban befelé megy egy hajó? Ez nem lehet 
más, mint mentőmotoros!

A keresztyén embernek is — ha valóban igyekszik Krisztust követni 
— van egy ilyen egészen jellegzetes, különös ismertető jele: a szeretet. 
Ennek a nélkülözhetetlen szeretetnek eredetéről, tartalmáról és céljáról 
hadd szóljon ma az Ige.

1. Eredete olyan, mint a hegyipataké: valahol egyszerűen kibuggyan 
a forrás, minden kérés és felszólítás nélkül, senki nem tartja üzemben,
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de azért éjjel-nappal buzog, és ihatsz belőle, amennyi jólesik. Rá nem 
erőszakolja magát senkire, ám tudnivaló, hogy élet csak ott lehet, ahol 
van tiszta víz, mert az nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.

Közel kétezer évvel ezelőtt a Golgota .hegyén buggyant ki öt vér
patak Krisztus sebeiből, hogy megelégítse a világ szomját. Előtte Isten 
nem tartott közvéleménykutatást, hogy az emberek nagy többsége igényt 
tart-e a megváltásra, s ha igen, milyet óhajt. Azt sem nézte, hogy meg- 
érdemlik-e a legkülönbözőbb bűnökben ficánkoló, vagy nyögő emberek 
Krisztus . földreszállását, tanítását, szenvedését és teljes önfeláldozását; 
még kevésbé kalkulálta ki, hogy érdemes-e ekkora áldozatot hoznia és 
meglesz-e annak a kellő foganatja — sőt kifejezetten már előre számolt 
a legrútabb hálátlansággal. És mégis megtette a legnagyobbat: odaadta 
értünk az Egyszülöttet, a Páratlant, az Egyedüli Szentet, a Tökéletessé
get és Tisztaságot, Jézust. Mert egyedül azt nézte, hogy szükségünk 
van-e rá. És mivel Ö istenien szeret, vagyis sokkal különbül, mint ahogy 
mi szeretnénk szerettetni magunkat, odadobta Krisztust — mintegy a 
szívét tépve ki — a világ vérviharába, értünk, a világért, vallásos és 
vallástalan emberekért, mindannyiunkért, bűnösökért, hogy elkezdődhes
sék gyógyulásunk.

Így szeret az Isten! Tulajdonképpen ez az egyetlen szeretet, amely fel
tétlenül megbízható, amelyre minden körülmények között lehet számí
tani, amely nem fogy el, nem mond csődöt sohasem, de akiket elér ez a 
szeretet, akik hisznek az Istennek, rábízzák magukat engedelmesen gyó
gyító kezére, vagyis akik mintegy Isten páciensei lesznek, azok mind 
többet vesznek át ebből a makulátlan ragyogásból, a szeretetből, tehát 
mind többet át is adhatnak belőle a többi „betegnek” , akik talán éppen 
ezért akarnak maguk is bekerülni arra a remek klinikára, amelyen ilyen 
mértékben lehet gyógyulni a legembervesztőbb betegségből, a szeretet- 
lenségből.

Már ebből is világos, hogy az Áldott Orvos munka-terápiát alkal
maz, az ő „klinikáján” a tovább-gyógyulás elengedhetetlen föltétele a 
gyógyító szeretet továbbadása, vagyis akiket ő kezelésbe vesz, azok — 
ha szerényebb értelemben is — maguk is kezelői lesznek másoknak. 
Ügy is mondhatnám: amilyen arányban megismerted az isteni bűnbo
csátó, életet újító szeretet hatalmát, olyan mértékben köteles vagy azt 
továbbadni, s ha ezt elmulasztod, állapotodban visszaesés áll be és újra 
s mind sűrűbben lépnek fel az önszeretet, vagyis a szeretetlenség kínzó 
kórtünetei, az önzés és testvérietlenség legkülönfélébb jellegű és fokú 
változatai, s ezek következményeként a titkos, vagy nyilvánvaló félel
mek, ugyancsak ezernyi variációban. (Mert a leggyakoribb emberi kín, 
a félelem hiányjelenség: szeretetlenségeink következménye, amivel szem
ben az Isten intravénás injekciója a szeretet, mely bennünket is moz
gósít.)

Hát ezért parancsolja Jézus a szeretetet: gyógyítani akar. De azt ne 
hidd, hogy csak téged. Mást is! De pontosan általad! És ha te erre nem 
vállalkozol, akkor nem is gyógyulhatsz — ez vastörvény! Viszont amit 
puszta parancsra képtelen volnál megtenni (sok mindent lehet parancs
szóra tenni, de szeretni a legkevésbé), arra adja meg az óriási lehetőséget 
Jézus Krisztus: hogy tudjál hozzá hasonlóan szeretni. S a legnagyobb 
bűn az, ha mi ezt kihasználatlanul hagyjuk. Bár egész életed válaszolná 
az Isten szeretetének örömhírére, a Nagy Alkalomra: Ezt, ezt tényleg nem 
lehet kihagyni!

Tulajdonképpen itt ered az Élet. Karácsony a szeretet születésnapja.
2. De nézzük most meg: mi ennek a szeretetnek a tartalma, mi benne
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az „érdekes” , milyen minőségű. Közben pedig pillanatra se felejtsük el, 
hogy az igazi szeretetről mindig mint Istentől kapott kegyelmi aján
dékról beszélünk, s hogy ezért ezt a szeretetet mindig csak annyira 
birtokoljuk, amennyire gyakoroljuk.

Soha semmi nem hiányzott úgy a világnak, mint a szeretet. Anyagi 
gond akad ugyan még szerte a földön, mégpedig igen egyenlőtlen mér
tékben, de persze mindenkinek a magáé fáj. A rohamosan fejlődő tech
nika azonban egyre nagyobb mértékben enyhíti ezeket a gondokat. Jó és 
szükséges folyamat ez. Ám a legszükségesebbet, a szeretetet nem lehet 
sorozatban gyártani; kisipari előállítása sem lehetséges. Az udvariasság, 
műveltség, sőt a jogrend sem pótolhatja. Szeretet nélkül a leggondosab
ban elrendezett kis, vagy nagy emberi közösség is olyan, mint egy 
precíz, de olajozatlan gépóriás: súrlódó alkatrészei kimarják egymást.

Senki sem vonja kétségbe, hogy a szeretet szükséges, feltétlenül kell, 
de mindenki magának igényli. Ugyan melyikünknek vannak álmatlan 
éjszakái azért, mert kevés szeretetet adott? Annak vagyunk sebesültjei, 
hogy kevés szeretet kaptunk. Ezt siratjuk. Magunkat, nem másokat. 
Ady klasszikus szavaival: „Szeretném, hogyha szeretnének.” Ez „a ma
gunk szerelme” . Nem mondom, emberi, érthető kívánság, de miért csak 
másokkal szemben, a magunk javára vagyunk ilyen igényesek?

Jézus Krisztus nem követelte magának, hanem árasztotta magából 
a szeretetet. Olyan következetesen járta végig ezt az utat, hogy abba 
nem lehetett bele nem halnia. De ebből fakadt az élet számunkra. Hát
térbe szorította önmagát, másokat szolgálni jött. Nem kiszolgálni, hanem 
menteni, megtérésre hívni, mássá tenni, az isteni erők hatása alá helyez
ni. Ez az ő kritikai szeretete, mely bennünket a sebész késére emlékez
tet. Az orvos nem érzeleg, hanem segít. Hogyan — azt ő tudja, nem a 
betege, akinek azonban feltétlenül javát munkálja, még ha az fájdalom
mal jár is.

Aki saját élete számára szüntelen igényli Istennek ezt az átformáló, 
kiigazító, újjáteremtő szeretetét, és igyekszik azt továbbadni, anélkül, 
hogy érte hálát, vagy köszönetét várna, s örül annak, hogy egyáltalán 
használhat másoknak, az él a szeretet kiegyensúlyozó légkörében, az ta
lálja meg a helyét az emberek között s az egyházban is, az nem fullad 
önsiratásba, az tud, ha kell, kockázatot is vállalni embertársaiért, kalkulá
lás és különbségtétel nélkül.

Ez a magatartás a keresztyének különös ismertetőjele. Vallásosság 
van a keresztyénségen kívül is, áldozatvállalás és jóakarat úgyszintén, 
tiszteletre méltó magatartás, vagy bölcs gondolatok nemkülönben; még az 
erkölcs sem a hivők kizárólagos tulajdona. De az a szeretet, amelyet nem 
tud megtántorítani semmiféle rossz tapasztalat, amely nem függ szemé
lyes rokonszenvtől, s olyan elszántan és feltétel nélkül törődik a másik 
emberrel, hogy ez a legbensőbb elkötelezettsége még az ellenségre is 
kiterjed, ez a szeretet csakis a Krisztust követő, vagyis keresztyén ember 
különös ismertetőjele. Ez a rendíthetetlenség, az Istentől megragadott 
és naponta vezérelt embernek ez az odaadása, ez ennek a szeretetnek 
tartalma és egyben minősége.

Ez a magatartás azonban életjel is: jele annak, hogy kapcsolatban 
vagyunk azzal, aki egyedül mondhatta magáról: Én vagyok az út, az 
igazság és az élet. Ezt így mondia János apostol (I. Jn 3,14): „Mi tudjuk, 
hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük atyánkfiáit!” S mi
lyen megdöbbentő, hogy ezen a világon szinte minden komoly problémát 
a megbocsátó, törődő szeretet hiánya okoz, családokban, munkahelyeken 
és nemzetközi viszonylatban! S hogy milliók élete válnék egyszerre el
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viselhetővé és telítődnék meg értelemmel, ha nem arra lennének be
állítva, hogy inkasszálják a szeretetet, mégpedig a megálmodott formá
ban, mérték után, hanem arra, hogy az Isten tökéletes és tökéletesítő 
szeretetét sugározzák tovább, amennyire az kis tükörcserép-egzisztenciá- 
jukból kitelik!

És ez a szeretetben az „érdekes”. Hogy nincs nélküle élet, legfel
jebb vegetálás, létezés. Az igazán emberi élet alapvető feltétele, hogy 
a szeretetet adni akarjuk, árasztani, korlátlanul, számítgatás nélkül, 
mintegy Krisztuson keresztül látva embertársainkat, hibáikkal együtt, 
de értük élve. Egyetlen kor sem lehet boldogabb, mint amennyire meg
felel ennek a hatalmas életfeltételnek. Alapjában véve a mai emberiség 
sorsa is ezen dől el, és egyéni életünk tartalmassága, vagy kiszikkadása 
is. De ez már az utolsó kérdés körébe tartozik:

3. Mi ennek a szeretetnek a célja, perspektívája? Az, amit Jézus 
így mondott: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. 
(Jn 10,10) Ö nem azért jött a földre, hogy saját emlékezetére egy jól 
menő vallási intézményt alapítson, nem azért, hogy elismerjék és tap
soljanak neki, s évente kétszer-háromszor kiadósan megünnepeljék, nem 
azért, hogy legyen egy dekoratív, hangulatos, népszerű ünnepünk, „a sze
retet ünnepe” , amelyen egy évre letudhatjuk s elintézettnek tekinthetjük 
ezt a témát, hanem azért, hogy maga az Ünnep szabaduljon bele egész 
életünkbe. Az igazi ünnep ugyanis nem annyiból áll csupán, hogy munka
szünet van, rendelkezhetünk a napunkkal, hanem minőségi fogalom. Az a 
nap ünnep, amelyik különb a többinél, amelyik fölemel, erőt ad. Nem az 
az ünnep, amely kiránt hétköznapjaink kavargásából, ringat, mesél és 
mámorít, aztán pedig visszalök a forgatagba, hanem amely úgy teremt 
rendet belül, hogy nem lesz gyűlöletes a hétfő, sőt mintegy magunk
kal visszük az ünnepet magatartásunkban, törődésünkben, abban, hogy 
arccal fordulunk embertársunk felé, vagyis hogy érdekel a másik ember, 
rossz tulajdonságai ellenére is, hogy szinte célbavesszük az Istentől ka
pott energiák áldó és újjárendező, céltudatos cselekvésével, hogy magunk 
elé helyezzük őt, amihez' ő nincs hozzászokva, amit nem tud majd hova 
tenni, mire vélni, de ez jelenti majd számára az ünnepet, Jézus Krisztus 
szeretetének az a darabja, amely nem sikkadt el gyengeségeid útvesztő
jében, hanem ami eljutott hozzá kiállásodban, önzetlenségedben, segítő 
készségedben. Ez legyen hited ismer tető jele!

Ennek mindenekelőtt gyülekezeteinket kell jellemezni, a hittestvéri 
kapcsolatot. Jó 1700 éve jegyezte föl a karthágói egyházatya, Tertullia- 
nus, mennyire feltűnik a pogányoknak a keresztyének testvéri szeretete: 
„Nézd — mondják —, hogy szeretik egymást!” Kortársa, Minucius Félix 
ezt azzal toldja meg, hogy „szinte még mielőtt ismernék egymást” ! 
Vajon gyakoroljuk-e ezt, vagy csak másoktól kívánjuk? Persze az igazi 
szeretetet nem -nyeli el a föld a gyülekezet határán, hanem jut belőle 
felelős állásfoglalásra a világproblémákban is, de „kicsiben” is, az élet 
minden területén. A szeretet sohasem válik meghaladottá, mindig hiány
cikk lesz, s elkél minden mennyiségben. Semminek nincs olyan biztos 
jövője, mint a szeretetnek, amely nem függ ingadozó érzelmeinktől, nincs 
szüksége támpontra az embertárs tulajdonságaiban, hanem bázissá építi 
azt, aki Istentől kéri, kapja és gyakorolja.

Hány megkeseredett, összetört embernek, hány telhetetlen habzsoló- 
nak, hány öntelt képmutatónak, hány szeretet-követelésben dühöngő és 
szeretethiánytól fuldokló embernek, emberi közösségnek lehetne mon
dani: Kezdj el szeretni! Ez az utolsó lehetőséged, hogy élet legyen az 
életed!
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A szeretet egyetlen parancsolata minőségileg új — azt is mondhat
nám: isteni — eredetében, tartalmában és céljában. És hozza a megúju
lást annak, aki a sodrában él. Mentőhajó az egyén és a közösség számára 
egyaránt, de mégis csupán azt menti, aki mást akar menteni; hétköz
napokba is átsugárzó ünnep, de csak annak, aki másoknak akar ünnepet 
szerezni; a karácsonykor kezdetét vett megújulás, az eljövendő Tökéle
tesség előíze és záloga, de csak azoknak, akik embertársaikat is közelebb 
akarják szeretni ehhez a Tökéletességhez.

A tegnapi ige arról szólt, hogy Jézus Krisztustól „kegyelmet kegye
lemre” kapunk. A mai pedig megkérdi: ennek a szüntelen áradó ke
gyelemnek, szeretetnek hullámai átcsapnak-e rajtunk másokhoz, benne 
élünk-e szüntelen hullámverésében? Mert csak így lehetünk a gyógyító 
szeretet tanúi a világban.

Bodrog Miklós

Ó ÉV  E S T É J E
Mt 9,15

A SZÖVEGRŐL

Nymphón: lakodalmas ház. Hyioi tou nymphónos: lakodalmi vendé
gek, násznép. Pentheó: gyászolni, siratni.

Jézus a kérdésre kérdéssel felel: gyászolhat-e a násznép, amíg velük 
van a vőlegény? Furcsa és nevetséges lenne, ha sírna a násznép, hisz 
nem azért jöttek össze. Előfordulhat persze, de nem ez az odaillő, oda
való. A lakodalom, a menyegző az öröm, a vidámság helye és alkalma.

Érdekes, hogy Jézus arra a kérdésre: miért nem böjtölnek a tanít
ványai? ezzel a képpel, hasonlattal válaszol. Míg Keresztelő tanítványai 
csak a böjtöt látják önmagában, mint az igazhitű vallásos-kegyesség! 
gyakorlatot és ezt kérik számon, addig Jézus szembeállítja azt a me
nyegzővel, mint a beteljesedés idejével. A böjt testi fegyelmezés, ön
megtartóztatás, hogy az elrejtőzködő Istenre tudjunk figyelni, összpon
tosítani. Ha azonban „Isten itt van köztünk” , testi fegyelmezés nélkül 
örülünk jelenlétének. Jézus szinonim szóként használja a gyászt, búsu- 
lást a böjttel. Valószínű azért, mivel a böjtinek nem a testi oldalát, az 
ételtől való önmegtartóztatást emeli ki, hanem a szükséges lelki oldalát, 
a gyászt, szomorúságot az ember tényleges állapota felett. így azonban 
annál kirívóbb lesz az ellentét.

Jézus ugyan nem ítéli el, nem is szentesíti a böjtöt, de úgy gondol
kodik róla, mint ami egyáltalán nem illik oda, ahol Jézus és övéi van
nak. A böjt s ezzel együtt a szomorúság, gyász mindig valami veszély, 
csapás, ínség idején volt szokásban az Ötestamentum népénél azért, hogy 
Istenhez kerüljenek közelebb, hogy nyitottabbak legyenek Isten számára. 
Ha pedig Isten jelen van Jézus Krisztusban az emberek között, akkor 
ott nincs ínség, hiány, ott beteljesedés van. „Én azért jöttem, hogy éle
tük legyen és bővölkiödjenek.” (Jn 10,10). A böjt Krisztus mellett meg
haladott életforma.

Nymphios: vőlegény. Mivel Jézus Keresztelő tanítványaival beszél, 
akik ismerik Keresztelő bizonyságtételét Jézusról, rögtön a hivataláról

6 9 4



beszél (Schlatter). Ö a vőlegény, az ő ideje a menyegző ideje. Az Ótes
tamentumban Jahve hitvese, férje Izraelnek. Ő küldi egyszülött Fiát, 
hogy örömöt készítsen népének. A menyegző a mennyország képe, hason
lata (Mt 22,1—14). Jézus mint a vőlegény, már a jelent is menyegzővé 
teszi, az már itt van őbenne. Az ő népe nemcsak várja a mennyországot, 
hanem benne is él. Ezért örülniök kell, hogy mindenki lássa: itt a vőle
gény, aki nemcsak megítéli, siratja a világ bűneit, hanem megbocsátja 
és meggyógyítja.

Persze Jézus nem zárja ki a böjt szükségességét, gyakorlatát, de ez 
csak akkor időszerű a tanítványok számára, ha elvétetik tőlük Jézus. 
Sőt meg is hirdeti, hogy jönnek olyan napok. Apairó: elemelni, elvenni, 
elragadni. A tanítványok számára ez Nagypénteken vált valósággá, de 
nyilván nemcsak a megfeszítésre vonatkozik, hanem az utolsó idők sok 
nyomorúságára is. Amikor másként lesz jelen, mint földi életében s újra 
„elrejtőzködő” lesz személyes jelenléte. Akkor időszerű lesz a böjt, mint 
„az imádság segítő testvére” (Darányi Lajos), mint az éberség serkentő
je (v. ö. Pt 4,7. Lk 21,34). Nem szkeptikus módon szól tehát „lesz 
ennek még böjtje” , hanem az üdvtörténet reális ismeretében. Igaz, hogy 
menyegző van, de azért ez a korszak még nem az igazi, a teljes menny
ország. Ezzel eszkatológikus távlatot ad és éberségre inti övéit. Nem bíz
hatják el magukat és nem feledkezhetnek bele az örömbe, de józan 
reménységgel örülhetnek a jelenben is.

A PRÉDIKÁCIÓRÓL

Jézust a böjtről kérdezik meg, de Jézus nem erről ad tanítást, ha
nem Isten nagyságos dolgait hirdeti meg azzal a hasonlattal, hogy Isten 
menyegzőt készít népének. Ezért van itt a vőlegény a Názáreti Jézus 
személyében. Akik őt követik, azok ebben társai. Jézus új rendet állít 
fel. Az újnak új formákra is szüksége van. Nem vitázik a böjt hasznos 
vagy haszontalan voltáról, elfogadja mint eszközt, ő maga is élt vele, 
de ennél itt sokkal többről van szó: az ember sok nyomorúságára van 
megoldás, van gyógyítás, mert az Isten cselekszik, munkálkodik népe 
érdekében.

Ez a textus könnyen kínál hangulatos prédikációt. Óév estéjéhez 
nem illik a böjt stb. De az ige nem a szilveszteri hangulatunkat akarja 
élesztgetni.

1. Isten tetteit kell megkeresni. Ezeket hirdetjük. A világ ugyan sok
szor a keresztyénséget is csak úgy látja, mint bizonyos vallásos-kegyes- 
ségi formák gyakorlóit, akik templomba járnak, imádkoznak, keresztet 
vetnek stb. A mai világban a kegyesség egyre egyszerűbb lesz, lekopik 
a külsőség, benső, magánüggyé válik. Sok vallásos ember éppen ezért a 
vallást félti a külső egyszerűségtől. Pedig a vallásban nem a külsőség 
a lényeges elem. Krisztust kell megtalálnunk és Vele élnünk. Ez teszi 
örvendezővé az életünket. Nem a kegyesség külső gyakorlásának van 
tehát szerepe a világ életében, hanem a hivő ember, Krisztus tanítvá
nyai életfolytatásának. A menyegző sem lehet felelőtlen magáról meg
feledkezett ottlétei, vagy botránkoztató viselkedés. Mivel pedig „úton” 
vagyunk, sok bukdácsolással mi is, ez az ige önvizsgálatra, számadásra 
késztet bennnünket: Hogyan éltünk mi hivő emberek az elmúlt évben? 
Hogyan tudtuk Isten tetteit megmutatni, továbbadni? Isten az Ő Fiában 
örömünnepet, lakodalmat készít nekünk. Reálisan látjuk a világ és ma
gunk ínségét, de azért a lakodalom nemcsak szó, kép. Több annál. Isten 
eljövendő örömünnepét látjuk, ízleljük kegyelmének azokban a tényei-
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ben, amelyekkel az elmúlt esztendőben is megajándékozott. Szólnunk 
kell itt egyéni, gyülekezeti, népi vonatkozásban és a világ viszonylatában. 
Még akkkor is, ha volt szomorúság és fájdalom. Egy év összegezésénél 
mégsem a szomorúság vesz elő, hanem Isten kegyelme fölött való örven
dezés.

De csendes alázattal azt is kérdezzük önmagunktól: mennyit sike
rült megvalósítani hitünkből? Alkalmas eszközei voltünkbe Urunknak? 
Nem mérhetünk a magunk mércéjével, hanem mindnyájunknak Isten 
igéjének mércéje alá kell állnunk. Ez pedig mindig megörvendeztet, mert 
a kegyelmes Istennel találkozunk.

2. Ez a csendes öröm összeköt az emberekkel is — a násznéppel, 
akikkel együtt menetelünk. Mennyit sikerült segíteni a sok tennivaló 
végzésében? Mennyi felelősséget éreztünk egymás iránt? Ne csak a hibá
kat hánytorgassuk! Van bűnbocsánat. És legyünk készek mi is megbocsá
tani, előre lépni.' Együtt. Felelősséggel. Hogy mindenkinek jusson az 
örömből, a derűből. Vajon mennyi erőt, áldást sikerült árasztani lelkiek
ben? Kell, hogy legyen olyan kincsünk, amit csak mi ismerünk. Részesí
tettük-e belőle felebarátainkat?

3. A böjtnek — a szomorúságnak, a bűntoánatnak is megvan a maga 
ideje. Ott, ahol hiányzik az emberek életéből a Krisztus. Amikor nagyon 
magabiztosak vagyunk. Amikor önzőek vagyunk. Ott jó, ha megszomoro
dunk. Jézus meghirdeti azokat a napokat. A Szentírás utolsó időknek is 
mondja őket. Ebben élünk benne. „Elvétetik Jézus!” A bűn, a gonoszság 
elveszi, eltakarja. Elrejti a kereszt gyalázata. Ilyenkor sok a szomorúság. 
Jó, ha megszomorodunk bűneink miatt. De ez se önmagáért van, hanem 
azért, hogy visszatérjünk, visszataláljunk Krisztushoz. Nem kegyességi 
formákhoz, szokásokhoz, hanem az élő Krisztushoz.

így lesz ez az örvendező ige itt óév estéjén biztató szóvá s a múló 
idő egyik határkövénél is a reménységes célt állítja elénk.

Kovács Pál

ÚJ É V
Mt 7,24— 21

Az igehirdetői szolgálatot a kezdő oltári szolgálat előzi meg. Ez 
szerves része az istentiszteletünknek, azért fontos figyelni erre a részre 
is. Különösképpen pedig olyan ünnepek alkalmából fontos erre figyelni, 
amikor nagy szavak mondása kísért bennünket, hogy a kísértést legyőz
zük és az ige tolmácsolóiként megmaradhassunk. Ilyen ünnep az „Új
év” is.

Az istentisztelet alaphangját már az introitusban megkapjuk: Isten 
teremtő és gondviselő hatalmát dicsőíti az introitus. A mi segítségünk 
az Úr nevében van. A mindeneket teremtő Isten az új évben is segít
ségünk akar lenni! Ö a biztos, a bizonyos segítség! Erre építeni lehet, 
A múltban is megmutatta erejét és adta segítségét. Az újévbe az Ö segít
ségével lépjünk át!

A kyrie imádság is helyes magatartásra vezet: Nem vagyok méltó 
Isten szeretetére, mégis hozzá menekülök. Más úgy sincs, ki segíthetne. 
Az élet nagy dolgaiban csak az Isten segíthet, mert hatalma van hozzá
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és szíve is van hozzá, hogy rajtam könyörüljön. A bűnbánó embert nem 
veti meg.

A glória Isten megsegítő kegyelmét kiterjeszti az egész világra, az Ö 
Fiában a Jézus Krisztusban. Nekünk is felül kell emelkednünk elzárt
ságunkból és újévkor az egész világra és minden emberre és népre kell 
gondolnunk és imádkoznunk és munkálkodnunk kell mindnyájunk béké
jéért, jólétéért és üdvösségéért. Mi nem akarhatunk kevesebbet, mint Ö, 
akinek küldetésében vagyunk. Nincs jogunk leszűkíteni Isten megsegítő 
kegyelmét csupán magunkra, hanem ki kell azt terjesztenünk minde
nekre.

A kollekták is a helyes irányba vezetnek bennünket, amikor az 
Űrra, az egyetlen fundámentumra mutatnak reá.

Ezek után lássuk magát az igét és csak arra ügyeljünk, hogy az oltári 
szolgálat „direktíváit” szemünk előtt tartsuk, így bizonyosan nem téve
dünk el az igehirdetés szolgálatakor, hanem az szerves folytatása lesz 
a bevezető oltári szolgálatnak.

Az ige megértéséhez néhány megjegyzés. 24. vers: Aki hallja tőlem 
e beszédeket. Ezek a beszédek közvetlenül a hegyi beszédre vonatkoz
nak, de nem korlátozhatók csupán azokra. Próféták által szólt régen az 
Isten — vallották reformátori elődeink, de a Szentírás is önmagáról így 
bizonyít: sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem 
a Szentiélektől indíttatva szóltak az Isten szent emberei. Vagyis a teljes 
Szentírás mögött a Szentháromság egy igaz Istent kell látnunk, ezért a 
teljes Szentírásra kell figyelmeznünk. Ezek a beszédek, tehát a Szentírás 
beszédei. A Szentírást sokszor vették és fogják még bonckés alá venni, 
egyes részeit toldalékoknak vagy már mint aktuálitásukat elvesztett ré
szeiként emlegetni, de nem hiszem, hogy ezzel bárkiben is most már a 
Szentírás tekintélyét megerősítették volna. Ez csak egy folyamatot indí
tott meg az emberek között az ige megszűrésére és sok mindenen túl
tették magukat és ma már az Ige komolyan vételéért kell harcot folytat
nunk. Üjév napján az egész Szentírásra kell rámutatnunk mint Jézus 
beszédeire.

Jézus beszédeinek a hallgatása többet kell hogy jelentsen, mint más 
beszédeknek a hallgatása. Jézus beszédei nem elszórakoztatni akarnak, 
hanem az életre nevelni és az örök életre elvezetni. Általában úgy 
szokták emlegetni az egyházakat, hogy el akarják szakítani az embe
reket a valóságtól, e jelen világtól és nem akarnak másról tudni, mint 
az eljövendő országról. Hamis beállítás ez. Isten igéje mind a kettőt 
valósnak tartja, ezért mind a kettőre fel akar készíteni. Együtt látja a 
kettőt, sőt el sem juthat valaki az Isten országába, ha e jelenvaló világ
ban nem él helyesen! De nemcsak az eljövendő világ miatt kell komo
lyan venni Isten beszédét e jelenvaló életre, hanem magáért a földi 
életért is. Azért mondja Jézus: Én vagyok az élet — és ezt beszédeire is 
vonatkoztathatjuk. Jézus beszédei tehát az életet hozzák. Életté pedig úgy 
lesz, ha cselekedjük is azt. Jézus beszédeit tehát bele kell vinni az életbe 
Nem egy elvonatkoztatott világ ez, hanem valóságos világ.

Isten másként is megmutathatná hatalmát, segítségét, hiszen már 
meg is mutatta; Izrael története ezt hirdeti és meg is fogja mutatni a 
paruziában, de most annak az idejét éljük, amikor hatalmát, segítségét 
igéjében mutatja és adja nekünk. Ma kimondhatatlan nagy szerepe van 
az Isten igéjének. A ma élő nemzedéknek erre kell figyelmeznie, mint a 
sötétben világító, eligazító szövétnekre!

Üjév napján már az év minden igehirdetésére is rá kell mutatni, 
mint szükségre, mely nélkül nem vívhatjuk meg a hit szép harcát és
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nem nyerhetjük el sem az örök életet, sem pedig a boldog, tiszta, békes- 
séges és megelégedett földi életet sem.

Az egész beszédekre szükségünk van, ha kevesebbre lett volna 
szükség az utókor számára, a mi számunkra, csak kevesebb beszédek 
maradtak volna fenn, de Isten az egészet szánta nékünk, mert így tudja 
csak biztosítani nekünk az életet és üdvösséget. Isten nem egyes igéi 
tartanak meg minket, hanem a teljes kinyilatkoztatott Ige. Ezért revízió 
alá nem az Igét kell venni, hanem gyarló felfogásunkat az Igéről. Ma
gunkat helyezzük hát az Ige alá és nem megfordítva. — Ez bölcs maga
tartás! Ez sziklára való építés!

Miért fontos ezj Hazánkban előforduló árvizek, talajvizek megtaní
tottak minket arra, miként építsük házainkat, hogy azok ellene álljanak 
a pusztító elemeknek. Azért fontos ez, mert a próbák jönnek, minden 
évben ki kell állni valamilyen próbát. És így vagyunk életünkkel is. Aki 
az Igére épít, az minden megpróbáltatást kiáll! És ne felejtsük el, a 
próbák jönnek. Testi, lelki megpróbáltatásban lehet részünk ebben az 
évben is. És nem állhatunk meg, ha nem építünk az Igére!

Életünket hozzá kell tehát kapcsolnunk az Igéhez, mert így az Isten
hez kapcsoltuk magunkat. Az Igében mindig ö  jön hozzánk, és Ő je
lenti nekünk a segítséget. Ha meg akarunk maradni, építsünk igéjére, 
higgyünk benne és kövessük Öt!

Vázlat: Isten nélkül jövőnk bizonytalan.
I. Magunkban gyengék vagyunk.
II. Megpróbáltatások jönnek.
III. Isten segíteni akar igéjével.

a) földi életünkben eligazít
b) örök életre elvezet.

Befejezés: Istennel ígéretes a jövendőnk.
Deme Károly

V Í Z K E R E S Z T  Ü N N EP E

EXEGÉZIS 
Jn 8,12

A szöveggel kapcsolatban szeretném a következőket megjegyezni. 
A görög „palin” szónak igen sok jelentése van: megint,, ismét, újra, még 
egyszer, vissza, ellenben, stb. A fordításokban mindig az „ismét” szó 
szerepel. Én szívesebben fordítanám az „újra” szóval. Valahogy jobban 
kifejezi ez a szó Jézus szólásának a folyamatosságát, azt, hogy Jézus 
mindig újra és újra szól. Soha nem lankadva és soha abba nem hagyva 
a tanítást, a szólást.

A „ fósz” jelentése: fény, világosság, lámpa, gyertya. Tehát ez a' szó 
fényforrást is jelent, ennek következtében Jézus is nemcsak „a világos
ság”, hanem a világosságnak, a fénynek a forrása is. Jézus nem olyan, 
mint a Hold, vagy egy fényvissszaverő tükör, ami megszűnik világítani, 
ha megszüntetjük az eredeti fényforrást. Jézus Krisztus a Naphoz hason
lítható, amely önmagában a legerősebb világi fényforrás. A Nap fénye az
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élet fénye — Jézus Krisztus is az élet fénye, de nemcsak ennek az élet
nek, hanem az örökéletnek is fénye, létszükséglete, feltétele.

Jézus Krisztus ezt a kijelentését: „Én vagyok a világ világossága. ..” 
— sátoros ünnepen tette. A sátoros ünnepnek volt egy nagyon kedvelt, 
színes, látványos mozzanata: az asszonyok udvarában rendezett esti ün
nepség, amelyhez hangulatos, ünnepélyes világítás szolgált. Feltehető, 
hogy Jézusból ez az ünnepi hangulat, környezet váltotta ki ezt a mon
danivalót: „Ti itt ünnepeltek fényben, díszben. De ez a világosság mú
landó, jelentőség nélkül való fény, »én vagyok a világ világossága, aki 
engem követ az nem élhet sötétségben, hanem övé lesz az életnek vilá- 
gossága.«” Aki Jézust követi az nem múló fényt, hiú ragyogást követ, ha
nem egy olyan fényforrást, ami minden élethelyzetben rávilágít a tenni
valókra. És ez a világosság egyedül az igében található meg.

JÉZUS AZ ÉLET VILÁGOSSÁGA

Sokszor olvassuk napilapokban, vagy hallhatjuk a rádió híradásában, 
hogy súlyos, sőt végzetes balesetek történnek országutakon, falvakban, 
városokban, mert kerékpárosok, lovaskocsik kivilágítás nélkül haladnak 
a sötétben.

A sötétség mindig a bűnök, bajok forrása, a sötétség csak a pihe
nésre jó. Az éjszaka sötétje nyugtató, pihentető álomba ringatja az em
bert. Téli reggelen sokkal nehezebb felkelni, amikor kint még az éjszaka 
sűrű sötétje burkol be mindent, mint tavassszal és nyáron, amikor a nap 
vidám világossága szinte hívogatja az embert munkára, kötelessége tel
jesítésére.

Világosság az élet, fény és munka — annyira összetartoznak. A fé
nyek világában élünk. Ma már hazánkban a legkisebb faluban is ott áll
nak a villanypóznák és a róluk szerteágazó vezetékek, mint az érháló
zat kapcsolják be a kicsiny sejteket, a családokat, a nagy test, az ország 
vérkeringésébe.

Olyan sokat hallottunk már a fényről, olyan sokat beszéltünk már 
a világosságról, hogy talán nem is érezzük annak jelentőségét. Annyira 
természetesnek vesszük, hogy van fény, van világosság. Olyan magától 
értetődőnek találjuk azt, hogy az est sötétjében azzal a biztos tudattal 
pihenhetünk le, hogy reggel újra élvezhetjük a nap éltető sugarait, fé
nyét. A világosság fény. Fény nélkül nincs tudomány, nincs technika, 
nincs művészet, nincs termelés, nincs alkotás — nincs élet.

Jézus Krisztus világosság — tehát nélküle nincs élet, nincs igazi 
élet. A világosság, a fény szerepéről nagyon sokat beszélnek a világban, 
nekünk nem az a feladatunk, hogy a világosság, a fény hatását, szerepét 
kutassuk, hanem az, hogy arról beszélünk, hogy a Világ Világossága mit 
jelent az én számomra, mit jelent a világ számára, mit jelent az egyház 
számára.

Mit jelent a Te számodra, keresztyén testvér a fény, mint e világi 
valóság? Van-e ilyen nélkülözhetetlen szerepe az életedben Krisztusnak? 
Van-e ilyen életet jelentő szerepe? Világosság-e Krisztus a munkádban, 
az emberekkel való érintkezésedben, a családodban, a munkatársaid kö
zött, a föléd és alád rendeltekkel? A szüléiddel, a testvéreiddel való viszo
nyodban rávilágíthat-e Jézus, a világ, az emberiség világossága a köteles
ségeidre, a tennivalódra? Vagy Jézusnak a magánéletedhez semmi köze?

A világosságnak, a fénynek csak akkor vesszük hasznát, ha bekap
csoljuk az áramkört. Áram mindenképpen van, függetlenül attól, hogy 
használom-e vagy sem. De énrajtam csak akkor segít, könnyít, az én laká
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sómat csak akkor árasztja el fényével, az én gépemet csak akkor indítja 
el, ha bekapcsolom. Krisztus van, létezik, függetlenül tőlem és függetle
nül minden embertől, de az én életemre, cselekedeteimre, szavaimra 
csak akkor áldás az ő létezése, ha őt bekapcsolóm az életembe, ha 
annyit, .sőt többet jelent a számomra, mint a legkedvesebb hozzátarto
zóm. Ha annyira nem tudok meglenni a vele való közösség, a vele való 
beszélgetés, az imádság, az ige, az úrvacsora szentsége nélkül, mint 
ahogy nem tudok meglenni a szeretteimmel való közösség nélkül.

A világosság fényénél mindent meg lehet látni. Jót is, rosszat is. 
Jézus is megvilágít az életünkben mindent, jót és a bűnt egyaránt. 
Megvilágítja a bűnt azért, hogy tudjuk mit nem szabad tennünk, hogy 
nem szabad élnünk. A felolvasott vers előzményében is nem azért világí
tott rá a vádlók bűneire, hogy az asszony bűnét takarja, hanem, hogy meg
mentse, hogy annak is egy új útra vesse a vezérlő fénycsóvát, a bűn
bánat, a megtérés útjára.

Világosság tud-e lenni Jézus a lelked, a hited sötétségében, amikor 
mindenbe belefáradsz, még az imádkozásba is? Amikor a hited, a hitéleted, 
a keresztyénséged a mélyponton van, a mélyben, a sötétségben van. Ke
resed-e akkor a „villanykapcsolót” , az igét, az imádságot, hogy ott a mély
ben, a „pincében”, a „veremben” világosság gyulladjon és megtaláld a 
„lépcsőt”, a „létrát” , a kijáratot?

Az Ószövetség vallása, Isten-hite végtelenül szövevényes volt a sok- 
soÉ törvény, rendelkezés miatt. Nem volt könnyű eligazodni a törvény- 
vallás rejtelmeiben. Jézus leegyszerűsítette ezt a szövevényes hitet, vi
lágossá tette. Ha valaki nem tudja, mit kell tennie, hogyan kell hinnie, 
csak Jézus szavait olvassa el és minden világos lesz előtte. Mert Jézus 
ilyen értelemben is világosság.

Isten amikor a világot teremtette, elsőnek a világosságot hozta létre. 
Ez is bizonyítja azt, hogy a világosság mindennek az alapja. Jézus Krisz
tus is mindennek az alapjává kell, hogy legyen az életünkben.

Vízkereszt ünnepén szól ez az ige a gyülekezetekhez, azon az ünne
pen, ahol Jézus személye háttérbe szorul és inkábbb nagyobb szerepet 
kap a három napkeleti bölcs. (szlovákul az ünnep neve „háromkirályok” 
— bizonyítja azt, hogy mennyire emberi oldalra tolódott el az ünnep 
értékelése). Ez az ige azt akarja hangsúlyozni, hogy nem a bölcsek, nem 
Jézus megkeresztelése, hanem egyedül Ö a fontos, az Ö személye, az 
Ő lénye, ami a világ, vagyis az emberiség világossága. És ez a Világos
ság sohasem lesz meghaladott, sohasem lesz idejét múlt, korszerűtlen. 
Hiszen a legmodernebb világítás, a legkorszerűbb fények alatt is élhet 
az ember sötétségben, lelki sötétségben. És ezt a sötétséget sem reflekto
rok, sem higanygőzlámpák, sem semmilyen fényforrások nem tudják el
oszlatni, egyedül csak Jézus.

A fizikai sötétséget, a szellemi sötétséget el lehet oszlatni Jézus nél
kül is, de a lélek sötétségét, a szerencsétlenség sötétségét, a hitetlenség, 
a bűnök sötétségét csak Jézus oszlathatja el. Aki Jézus igazi követője 
akar lenni, annak Jézus világos tanítása szerint kell élnie, cselekednie. 
Jézus kiapadhatatlan fényforrás és belőle éltető fény árad minden köve
tőjére.

VAZLAT

1. A világosság, mint létszükséglet.
2. Létszükséglet-e számodra a „Világ Világossága” ?
3. Bekapcsolódtál-e az áramkörbe?
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4. A Világ Világossága megvilágítja bűneidet, de a megtérés lehető
ségét is.

5. Jézus világosság a „mélyben” is.
6. Az ünnep lényege.
7. Jézus mindenféle sötétség oszlatója.

Nobik Erzsébet

V lZ K E R E S Z T  U T Á N I 1. V A SÁ R N A P
Mt 5,13— 16.

A kevés vízkereszt utáni vasárnap is kötelez bennünket arra, hogy 
a rendelkezésre álló alkalmakat jól felhasználjuk Krisztus, mint Isten 
Fia megjelenésének, isten dicsősége e világbah való felragyogásának hir
detésére.

Vízkereszt után minden vasárnap Isten Fia dicsőségét ragyogja.
Az óegyházi perikóparendben (Lukács 2,42—53) Krisztus isteni dicső

sége beragyogja az ótestámentumi szent helyet, a jeruzsálemi templomot. 
A 12 éves Jézus az isteni Tanító, akinek dicsősége tündököl gyermeki 
engedelmességében is. Az óegyházi epistola (Róma 12,1—5) szól a keresz
tyén hivő lelki, templomi szolgálatáról, az élet istentiszteletéről, melyben 
Neki áldozva magunkat, az Ő testének tagjaiként új életben szolgálunk. 
Mostani epistolánk (Ef 5,11—14) szerint a sötétség gyümölcstelen csele
kedetei a világosság által napvilágra jönnek. Serkent az álomból, halál
ból és hirdeti, hogy felragyog a Krisztus.

Textusunk helye az 5. fejezet összefüggésében.
Az egész 5. fejezet a Hegyi Beszédbe tartozik. Az első 12 vers arról 

szól, kik a boldogok és az egyéni, személyes keresztyén élet mélységeibe 
vezet. A textusunkat követő versek a törvény igaz betöltését állítják 
elénk, a tanítványok farizeusokénál különb igazságával.

Luther Márton és textusunk.
1. Luther szerint e versek elsősorban az Ige szolgáira vonatkoznak, 

bár nem zárta ki az egyetemes papságra vonatkozó érvényüket sem.
2. Luther az akkori papságra és egyházi helyzetre vonatkozva mond

ta: „ízetlen só az, ami elvesztette fogait és élét és többé nem harap és 
nem fűszerez.”

3. Mivel sózzák meg? tudniillik a sót. Ezt Luther így fordította elő
ször: „mit lehet még sózni vele?” kérdés, hogy melyik fordítás a jobb 
és melyik felel meg jobban az alaptextusnak és igazodik jobban a követ
kező versekhez?

Niebergall szerint e textus példái bizonyítják a személyiség jelentő
ségét a vallás terjedésére nézve, mely nem üres tan, ceremónia, hanem 
élet akar lenni!

Josephus Flavius leírja, "hogy Heródes egyszer azzal a sóval, mely a 
raktárban tönkrement, a templomudvart szóratta tele, hogy azt az em
berek széttapossák.
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Az a só ugyanis, melyet a Holt-tengerben nyertek, gipszes, meszes 
földet is tartalmazott — olyan mértékben, hogy ezekkel szemben a mi 
konyhasónk idegen anyagai alig említhetők. Az a só a raktár nedves, 
nyirkos levegőjében lett ízetlen termékké.

A só. Találkozunk e szóval III. Mózes 2,13-ban. „Minden te étel- 
áldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne 
maradjon a te Istened szövetségének sója.” Ezékiel 43,24 szerint az áldo
zatra a papoknak sót kell hinteniök. Találkozunk e sóval Esdrás 6,9 
és 7,22-ben is. Márk 9,49—50-ben ilyeténképp: „mindenki tűzzel sózatik 
meg és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, 
mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só és legyetek békében egy
mással.”

A só nélkülözhetetlen a háztartásban. Nagyon hiányzik, ahol nincs 
az ételben. A só ízt ad az ételnek és megóvja azt a romlástól.

A só és a testi Izráel. Izraelnek szép volt a hivatása, nagy a felelős
sége. Sorsánál gondoljunk Jézus könnyeire, Jeruzsálem lerombolására, 
megtapodására. De gondoljunk Jézus azon szavaira is, melyeket a fari
zeusok és szadduceusok kovászáról mondott, mely rothadást idézett elő, 
mellyel szemben Jézus tanítványainak életét kell vinniük: sóvá, világos
sággá lenniük.

A hegyen épített város, a tanítványok világító, exponált hivatását pél
dázza. Sokan, sőt minden völgyi lakó jól látja a hegyen épített várost. 
A tanítványok élete az emberek előtt, szemük láttára folyik. A hegyen 
épült város nem maradhat rejtve. Nemcsak látják, de meg is figyelik a 
keresztyén ember életét.

Világosság. A  földnek nincsen önmagától való világossága, ezt más
honnan kapja. így a földi világító testek, lámpa, gyertya, izzók sem ma
guktól világítanak. Meg kell őket gyújtani. Szolgálatuk: a sötétség és vilá
gosság elválasztása. Épp a legnagyobb sötétségben a legértékesebbek.

Izráel világosságul adatott a pogányok számára (Róma 2,19). Maga 
Jézus a világ világossága (János 8,12). A tanítványok a világosság hor
dozói (Fii. 2,15).

A Teremtő első szava volt: „Legyen világosság!” Így világít be Isten 
Lelke az emberi szívekbe is. Jézus Krisztus azért is jött, hogy minden 
embert megvilágítson (Ján 1,9). II. Kor 4,6 szerint „Isten, aki szólt: 
sötétségből világosság ragyogjon, Ő gyújtott világosságot a mi szívünk
ben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világol- 
tatása végett.”

A világosság nélkülözhetetlen általában. A sötétben hiánya kiáltó. 
Szolgálata: eligazító, melegítő, segítő, de védő, szerencsétlenségtől óvó is.

A jócselekedetek kérdése. Igénknek a gyakorlati keresztyén életre, 
a hit megélésére buzdító részénél tisztáznunk kell egy félreértést.

Jézus így szólt: „hogy lássák a ti jócselekedeteiteket.” Később viszont 
épp a Hegyi Beszédben hangsúlyozta, hogy ne akarjunk úgy adni, imád
kozni, böjtölni, hogy lássák az emberek. Ne kérkedjen, hivalkodjon a ta
nítvány:

Itt nincs helye e Luther által jól kifejtett kérdés taglalásának. Két
ségtelenül vannak, akik a látszatra mennek egészen helytelenül, de van
nak, akik Istent félik. Krisztustól függően hálából cselekszenek. Vannak 
képmutatók, kegyeskedők. De ahol élő a hit, ahol a szívben világosság 
gyulladhat, ott a világosság kitör, áthatol. Merjük textusunk e részét is 
bátran, tisztán, serkentően hirdetni.
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A világítás a jócselekedetek célja. A képmutatás, az önmagáért való 
élet örök probléma marad. De ez nem csökkentheti, fékezheti az igazi 
hit természetes megélését, melynek célja: a mennyei Atya megismertetése, 
dicsőítése!

A hit nem kérdezgeti: jót tegyen-e? Ez a hit természete. Claus 
Harms szavaival: „A hit cselekszi a jót, hogy aki azt látja, magasztalja 
a mi mennyei Atyánkat. Öt, aki kijelentette magát nekünk az igazság 
igéjében, táplál minket mennyei eledellel, felöltöztet, Leikével megőrzi 
ki és bemenetelünket az új keresztyén életben. Az elesetteket felemeli 
hatalmas, isteni karjaival, sebeinket bekötözi, foltjainkat megmossa: 
mindennek mi vagyunk bizonyságai szavainkkal és életünkkel. Jézus el
távozott, az apostolok, az első idők atyái eltávoznak, mi még jelenvalók 
vagyunk. Azok akarunk lenni: életünkkel, cselekedetünkkel, mint akik az 
Ö szent neve magasztalásának munkáját kaptuk e földön, e világban.'’

Az elmondottak gondolatébresztők kívántak lenni a prédikáció felé. 
Hatalmas anyag, mely sokféle igehirdetést ígér Isten Lelkének kiben- 
kiben munkálkodó ereje szerint. Az alábbi kis vázlat egy legyen a sok 
között.

Isten dicsőségének szolgálatában.
Unnnepek után vagyunk. Újra teljes erővel folytatódik a munka. 

Ünnepnapok után hétköznapok következnek bőségesen.
Krisztus felől jövünk. Igéi táplálták lelkünket, szent vacsorája újí

totta életünket, Lelke bizonyságtevő életre indít. Neki szeretnénk szol
gálni, ma és most és itt. Tudjuk, hogy Ö se, e világ se tanítást vár, 
illetve igényel ma elsősorban. Itt az életünkről és cselekedeteinkről van 
szó, ahogy Jézus tanította, hogy legyünk sók, hegyen épített város és vilá
gosság !

A fenti képek álljanak előttünk igehirdetésünk alatt.
a) Hiányzunk-e mi valahol, valakinek? A  só nélkülözhetetlen az étel

ben. A világosság a sötétségben. Só nélkül ételt, világosság igénye nél
kül sötétséget nehéz elképzelni. És ha ezek hiányoznak? Bizony akkor 
nagyon észrevesszük az ételen, a sötétségben. Van családunk, munka
körünk, egyházunk, szolgálatunk az emberi közösségben, társadalomban. 
És ha nem vagyunk ott? Hiányzunk-e? Hiányolják-e jelenlétünket, mun
kánkat, szavainkat? Vagy ellenkezőleg? Örülnek, ha nem vagyunk vala
hol?

Só vagyunk-e és világosság? Avagy hasznavehetetlen kődarab és még 
mindig sötétség?

b) Adunk-e mi ízt, eligazítást, fényt, meleget embertársainknak?
Vannak emberek, családok, közösségek, akiktől és ahonnan mindenki

menekül. Keserű szájjal távoznak onnan, fanyar mosollyal gondolnak 
rájuk. Nem jó, ha a keresztyének ilyenek, önzők, összeférhetetlenek, 
maguknak valók.

Az a jó, ha a keresztyén ember, közösség olyan, akire és amelyre 
mindenki szívesen gondol. Ahová öröm menni, akiknél jó érzés lenni. 
Akik valóban közösségi emberek.

A keresztyén ember íze a környezetének. Lehet ez sajátos íz, de 
mindenképp jó íz. A keresztyén ember eligazít, mint jelzőlámpa, fényt, 
világosságot ad gondolataival, szavaival. Meleget áraszt szívével, szere- 
tetet. Legyünk jó ízt adó sóvá, fényt, meleget, világot adó keresztyénekké, 
Krisztus követőkké.

703



c) Övunk-e mi romlástól, bajtól, szerencsétlenségtől?
A só romlástól is óv, konzervál. A világosság óv bajtól (sötét ország- 

íúton lámpa nélküli kocsi!) szerencsétlenségtől.
A bűn természeténél fogva állandó áradásban van. Az élet minden 

területén. Családban, egyházban, világban. Gondoljunk az'erkölcsi élet 
romlásairá (legyen tiszta, szép a keresztyén családi élet), a közösségi 
élet nyomorúságaira (tisztátalan beszéd, rágalmazás, alkoholizmus stb.), 
a nagy közösségek bajaira: háborúra, éhségre, fajgyűlöletre! A sónak be 
kell kerülni az ételbe, a világosságnak a sötétségben kell világolnia. A lám
pásnak hajnalig, virradatig kell égnie, ha már lámpást adott valakinek 
kezébe az Úr!

A jóízű ételben eltűnik a só, hajnal felé a csillagok egymás után 
tünedeznek el, amikor a nap megjelenik az ég peremén.

A keresztyének így állhatnak Isten dicsőségének szolgálatába. Csen
desen, természetesen, alázatosan és hűségesen, jóakaratúan és szolgálat- 
készen. Krisztus követségében — követésében.

Fábry István

NAPLÓMBÓL

Á d v ent

Az ádventi hídon
—  130. Zsolt. 5—6. —

Az élet legszebb állapota a várakozás. Van-e szebb annál, mint ami
kor a gyermek a karácsonyra vár. Van-e szebb annál az anyai arcnál, 
amelyik csillogó szemmel valahonnan messziről hazavárja a gyermekét. 
Van-e szebb a szerelmes szívnél, amelyik a készülődés megszépült ott
honában várja a párját. Van-e szebb annál a kiviruló sápadt, beteg arc
nál, amelyik az orvosát várja.

Ezért lett széppé az a közmondás, hogy nemcsak a vasárnap szép, 
hanem már a szombat este is szép. Nemcsak a karácsony a szép, hanem 
szép már a karácsonyi készülődés is. Nemcsak a valóság és a megvaló
sulás az, ami megdobogtatja az ember szívét, hanem már a reá való 
várakozás is nagyon sokszor ragyogásba borítja az arcunkat. Nos, az 
egész keresztyén világ ádventben, a hit várakozásának gyönyörű állapo
tában él. Ádvent idején az egész keresztyénség, minden hivő ember az 
Urat várja. Jézus Krisztust, Aki a karácsony útján érkezik meg az ember
hez. Ezért a karácsony nem kivételes ünnep, hiszen mindig karácsony 
van, amikor Jézus egy hajlék vagy egy emberi szív küszöbére lép. Mindig 
karácsony van, amikor Isten szeretetének levegője megérint egy sá
padt és szomorú, bűnös emberarcot.

Mégis, többféle ádventben élnek az emberek.
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Van olyan ádvent is, amelyikből sohasem lesz karácsony. Ez a vak 
várakozásnak és a hiú, hazárd reménységnek az ádventje. Ennek a 
várakozásnak az a tulajdonsága, hogy mindig magányos, önző és bizony
talan. Ezért kell emlékeztetni a hivő embert arra, hogy nem lehet egye
dül végigmenni azon a ködbe takart úton, amit életnek, holnapnak és 
üdvösségnek neveznek az emberek. Ezért kell újra megmondani a hivő 
embernek, hogy a karácsonyi szobába soha se lehet egyedül belépni. 
Az otthonhoz, a boldogsághoz, a karácsonyhoz mindig két ember kell!

Az igazi ádvent mindig jézusi ádvent! — Ez annyit jelent, hogy a 
hivő embernek egyedül öreá kell várni és Vele kell találkozni.

Valaki egyszer a hajóállomáson várta a párját. Meredek híd kötötte 
össze a parttal a hajót. Ö ott állt a híd lábánál. Az utasok özönlöttek 
beleié. Közöttük néha feltűnt egy ismerős, kedves arc. Egy mosoly, egy 
kézfogás, egy köszöntés — ennyi volt az egész. Aztán a tömeg és a felej
tés lassan elsodort mellőle minden ismerőst. Egyszer csak boldogan fel
dobbant a szíve. Valaki lefelé jött a hídon. Valaki, akit várt. Valaki, aki 
az ő életének értelme, szépsége, öröme és mindene volt. A neki rendeli 
párja!

így állunk mindnyájan emberek az ádventi hídon. Sok minden és 
sok mindenki érkezhet hozzánk ebből a világból. Örömök és emberi szí
vek ismerős arca és mosolya egyszer elmegy mellettünk. A hivő ember
nek mégis Jézus a neki rendelt párja. Ö a párunk, az örömünk, az erőnk 
és az üdvösségünk. A karácsonyunk és a mindenünk.

Itt állunk az ádventi hídon. És ez az ádvent ma mindnyájunkat 
külön-külön is megkérdez: — te kire vársz, te mire vársz?!

Lehet, hogy sok ádventben hiába vártunk. Próbáljuk meg most Őt 
megvárni, Vele találkozni és Ővele menni a karácsony felé.

Egész biztosan más lesz az utunk és a karácsonyunk!

DCaiáeJ&mj

Gyertyagyújtás előtt
— Jn 1,23. —

Ha valaki ezekben a mostani napokban valahonnan nagyon messzi
ről, mondjuk egy másik égitestről elnézné a földi embereket és meg
kérdeznék tőle, hogy mit csinálnak az emberek, akkor bizonyára ezzel 
a két szóval válaszolna: a karácsonyt készítik. Valóban, mi más ma 
mindenki munkája, mint útkészítés a szeretet számára. Sajnos, hogy a 
földön utat kell készíteni a szeretetnek egyik szívtől a másikig és nem 
élünk örökké a szeretet meleg napfényében. Pedig ezen nem is lehet 
nagyon csodálkozni, ha arra gondolunk, hogy minden fény, amit a földön 
gyújtanak, még a karácsonyi gyertyaláng is kialvó gyertyafény, hiszen 
a napsugár felülről való. Talán így értjük meg legjobban azt az igét, 
amit Isten Lelke küldött, hogy tanuljunk még valamit, mielőtt otthon 
a karácsonyfán fénybe borulnak a gyertyák.

   Az ige egyik tanítása az, hogy nem elég az, hogy karácsonyt készí
tünk. — A karácsony magában csak egy ünnep, az élet pedig tele van hét



köznapokkal. Ha a karácsonytól csak ünnepet várunk, akkor nagyon 
szegény lesz a karácsonyunk, mert egyetlen ünneppel soha sem lehet 
betakarni a hétköznapok végtelen sorát. A karácsonyfa, az ünnepi ruha, 
a terített asztal, a kedves találkozások, ez mind csak egy forgószínpad 
elmosódó részlete, aminek csak akkor van értelme, ha ezen a színpadon 
megszólal az örök Isten és a nézők ;és a szereplők lelkében marad 
belőle valami örökkévaló. Hivő emberek ezért keresik, várják és hall
gatják a karácsonyban szeretettel megszólaló Istent.

Az ige egy másik tanítása, hogy nem elég utat készíteni a szeretet
nek. — Furcsa játékot játszunk mi emberek, amikor egy esztendőben 
egyszer megmutatjuk egymásnak, hogy szívünk is van. Jól néznénk ki, 
ha Isten is csak így szeretne minket. Ha csak egyszer egy esztendőben 
egy napra adna életet, kenyeret, otthont és örömöt. A szeretet fája nem 
karácsonyfa, amire kívülről aggatnak reá angyali kezek díszeket, édes
ségeket, gyertyákat, hogy egyszer egy estén ragyogó legyen a föld és 
illanó illúziók álmaira ringassa el a megfáradt embereket. A szeretet 
gyümölcsfa, amelynek ágaira belülről pirosodik a gyümölcs és egy egész 
esztendőn át táplálja a családot és az egész határt. De ki látott gyü
mölcsöt napfény nélkül?! Ki várhat karácsonyt Isten nélkül?! A hivő 
ember számára a karácsony az Isten szeretetének a napfénye.

Az ige harmadik tanítása, hogy nem elég az ajándék sem önmagá
ban. — Lényegében minden ajándék játékszer és előbb-utóbb összetörik. 
Nem is arra való, hogy megmaradjon és előtte, mint egy bálvány előtt 
az imádat áhítatával térdepeljen a gyermek. Apró tükörcserép minden 
játékszer és azért kapják karácsony ragyogó estéjén, hogy ebben a tün- 
déri fényben meglássák, helyesebben megérezzék rajtuk a szülői szeretet 
mindennél szebb angyalarcát, egy érettük élő és munkálkodó apa verí
tékét és egy érettük imádkozó édesanya könnyeit. Mi lenne a gyerme
kekkel. ha egyedül maradnának a játékaikkal és elhagynák őket kará
csony estéién azok, akiknek szívéből feléjük szálltak a karácsonyi angya
lok. — Mi lesz azokkal a hívőkkel, akik karácsony estéjén nem érzik 
meg az élet ajándékai között Isten atyai szívének melegét?!

Egyengessétek azért az útnak útját! — Menjetek és mondjátok meg 
azoknak, akiket szeret a szívetek, hogy azért van karácsonv, mert Isten 
dolgozott értem. Azért van karácsony, mert Isten bölcsőt faragott, hogy 
a földre küldött gyermeke alvó arcán át megüzenje, hogy megbocsátott. 
Menjetek el és mondjátok meg, hogy áldott és boldog ember az, aki ö t  
várja és keresi a Karácsonyban.

Menjetek el és mondjátok meg, hogy Isten a szeretet igazi forrása. 
Ö az a felülről való napfény, amelyikben boldoggá lesz a neki szolgáló 
emberi szív.

Menietek el és mondjátok meg, hogy azért van karácsonyestém, az 
a tündöklő varázslat csillogó fával, ajándékkal és emberi szívvel, mert 
egy ilyen éjszakán megnyílt az ég és angyalok szálltak a földre, hogy 
elénekeljék az embereknek a békesség fcs a szeretet örök szép énekét.

íren. mielőtt belépnénk a karácsonyi szobába, mondjuk el mindezt 
annak, akit szeretünk. Mutassuk meg előbb a világ Világosságának 
karácsonyi fényét és aztán . . . aztán hadd legyen angyaüárás a házunk
ban. és hadd boruljanak fénybe illatos fenyőkön a boldog karácsonyfa
gyertyák.

Friedrich Lajos


