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Csendben Isten előtt

Teológiai felismeréseink

Lapunk jelen számában közreadjuk a két éven folyt Orszá
gos Teológiai Konferencia előadásaiból a dogmatikai összefog
lalást, amely Dr. Prőhle Károly professzor szerkesztésében és 
fogalmazásában kerül lelkészeink elé. Előző számunkban már 
közöltük ugyanennek a Teológiai Konferenciának egyháztörté
neti összefoglalását Dr. Ottlyk Ernő professzor tollából, a követ
kező számban pedig megjelenik a teológia-történeti summázás 
Dr. Pálfy Miklós professzió munkájaként. Lelkészeink ismétel
ten sürgették ezeknek a dolgozatoknak a Lelkipásztor hasábjain 
való közreadását.

Mit is „foglalnak össze”  ezek a dolgozatok, hogy jöttek 
azok létre és mi is volt az Országos Teológiai Konferencia? 
Nem szorul bizonyításra —  m ivel történeti tény! —  hogy 1945. 
április 4-ével magyar népünk történetének lezárult egy hosszú 
szakasza és elkezdődött egy új szakasza. Ezzel együtt a magyar- 
országi evangélikus egyház történetének is végétért egy szaka
sza és itt is elkezdődik egy új szakasz. Mindezt a változást jól 
állapítja meg egyházunk zsinatának Ünnepélyes nyilatkozata, 
amelyet zsinatunk 1966. dec. 8-án egyhangúlag fogadott el: „A  
Magyarországi Evangélikus Egyház 1966. évben összehívott 
zsinata mélységes hálával emlékezik arra, hogy a történelem és 
az egyház Ura a fasiszta embertelenségből, a nagytőkés-nagy
birtokos rendszer igazságtalanságából és a felekezeti elnyomás
ból felszabadult hazánkban új élet lehetőségét adta egyházunk
nak és Szentleikével arra indította, hogy az Űr Jézus Krisztus 
követésében és az ő példája nyomán a szolgálat útját járja né
pünk és az emberiség közösségében” .

Amikor az 1945. év folyamán nyilvánvalóvá lett hogy Isten 
nem hagyta egy esztelen háborúban elpusztult „keresztyén Ma
gyarország”  romjai alatt evangélikus egyházunkat sem, hanem 
bűnbocsátó irgalmával „ú j élet lehetőségét adta”  neki, akkor 
hozzá kellett kezdeni nemcsak a rombadöntött templomok és
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parókiák eltakarításához és újjáépítéséhez, hanem sok vonatko
zásban egy rombadölt —  nemegyszer a háborút igazoló és a le
tűnt társadalmi és gazdasági rendszer igazságtalanságait is elné
ző, sőt több esetben támogató-teológiának is a felülvizsgálatá
hoz, nem egy esetben eltakarításához és egy olyan teológia ki
építéséhez amely sokkal jobban a Szentírásban gyökerezik és 
amely másfelől úgy jön létre, hogy a m,a emberének és általá
ban korunknak problémáit szembesítjük Isten igéjével. Tudtuk, 
hogy ennek a teológiának végeredményben felelet-adásnak kell 
lennie azokra a kérdésekre, amelyeket az új társadalmi, politi
kai és gazdasági rendbe került és ott helyét kereső egyház ad 
fel, továbbá az a világ ad fel amelyben él az egyház és az az 
emberiség ad fel, amelynek egy részét alkotja magyar népünk 
és benne evangélikus egyházunk. Mivel nem akartunk „gettó
egyház” lenni az új magyar társadalomban, hanem el akartuk 
abban végezni Istentől kapott feladatunkat az evangélium hir
detése a szeretetszolgálat végzése által és mivel nem akartuk 
megismételni a múltban elkövetett hibákat az egyházban és a 
társadalomban, —  Istenre figyelve egy olyan teológiát kellett 
„kimunkálnunk” , amely az új helyzetben segítse szolgálatunk 
helyes betöltését, elsősorban azt hogy „egyház legyünk a szo
cializmusban” .

Természetesen ennek a teológiának a kiépítésénél nem fe 
lejtettünk el figyelni az „atyák tanítására” . Nem estünk abba a 
hibába, hogy válogatás nélkül „kárnak és szemétnek”  ítéltük 
volna azoknak a munkáját és teológiáját, akik előttünk jártak 
az elmúlt évszázadokban, vagy éppen a közelmúltban. Sőt, azt 
láttuk meg, hogy igen sok érték van egyházunk történetében és 
ezeket meg akartuk keresni és azokat be akartuk építeni abba a 
teológiai munkába, amely arra volt hivatva, hogy szolgálja az- 
egyházat, amely a szocializmusban él. A  szorgos kutatás közben 
jöttünk rá, hogy a tudatosan elásott vagy felszínre még nem 
hozott múltbeli teológiai kincseinket az eddiginél jobban meg 
kell becsülnünk és azokat érvényesítenünk kell új teológiai ál
lásfoglalásainkban. Azonban azt is világosan láttuk, hogy bizo
nyos teológiai nézetekkel bátran kell szakítanunk, azokat fel 
kell számolnunk és nem szabad megengednünk azok további 
befolyását. Az a felfogás, amely szinte ,,egyesület” -et látott az 
egyházban, vagy az a hamis pietista „teologizálás” , amely a 
gyülekezeti tagok hitbeli érdeklődését szinte kizárólag a „belső 
lelki dolgok” -felé fordította elfeledkezve a keresztyén ember
nek a világban és a társadalomban való szolgálatáról, vagy az a
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liberális-racionális”  teológiai gondolkodás, amely mindent „k i
selejtezett” a Szentírásból, ami az ész számára nem volt felfog
ható __ nem jöhetett számításba teológiánk kialakításánál. El
lenben egyre jobban figyeltünk fel a Szentírásnak azokra a 
szakaszaira, amelyek a prófétáktól kezdve Keresztelő Jánoson, 
majd Jézuson és az apostolokon keresztül arról beszéltek, hogy 
a „megtérés” -nek milyen gyümölcseit akarja érlelni a Szentlé
lek az emberek közösségi életében, m ivel tartozik Jézus Krisz
tus követője a „felebarátjának”  és mit jelent a „szellemi isten- 
tisztelet”  a hétköznapi életben. Felfigyeltünk a hitvallási iratok 
számos „passzus” -ára, m elyek világosan beszéltek arról, hogy 
az atyák megítélése szerint mi a keresztyén ember feladata az 
államban, a ,,két-kormányzás” -ban és általában a társadalom
ban. Azt is észrevettük, hogy a magyar evangélikus egyháztör
ténetben a „nagy” nevek mellett milyen sok olyan pap és „v i
lági” keresztyén ember volt, akiknek a neve eleddig teljesen is
meretlen volt előttünk, de akiktől igen sokat tanulhatunk, mert 
a saját korukban a maguk körülményei között jól látták tenni
valóikat és a jövőbe is előreláttak. Azt is ki merjük mondani, 
hogy számtalan olyan kérdésre kellett feleletet adnunk mely 
kérdések a múltban az „atyák előtt”  nem merültek fel és így 
nem is adhattak azokra feleletet. Vállalkoznunk kellett arra, 
hogy a régi feleletek hiányában egymással való tanácskozások
ban attól a Szentlélektől kérjünk útmutatást, akiről Jézus azt 
ígérte, hogy „minden igazságra elvezet majd bennünket” . A  teo
lógiai kutató munka közben nem szakadtunk el a III. hitágazat
ban megvallott „szentek közösségé” -tő\ sem. Abban a szerencsés 
helyzetben voltunk, hogy az elmúlt két évtizedben hozzá jutot
tunk minden olyan külföldön megjelent standard teológiai mű
höz, amelyeken keresztül rajta tarthattuk kezünket külföldi 
hittestvéreink teológiai munkájának „ütőerén” . Olvastuk mun
káikat, tanultunk belőlük. Az azonban nagyon hamar nyilván
valóvá lett, hogy annyira más a mi egyházunk helyzete, annyi
ra mások a mi körülményeink mint külföldi testvéreinkké, hogy 
egy és ugyanazon kérdésben a Szentlélek Isten nekünk egészen 
mást mutatott meg, mint nekik. És m ivel tudtuk, hogy Isten az 
egyházból nem „szürke kaszárnyát” akar csinálni és azt is tud
tuk, hogy a keresztyén emberek nem okvetlenül szakadnak el 
egymástól, ha bizonyos kérdésekben más és más állásponton 
vannak. Az „egy  keresztyén anyaszentegyházzal” egy közösség
ben tudva magunkat, mertünk számos kérdésre más feleletet 
adni, mint mások más országokban és más körülmények között.
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Azt közben megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy igen sok nyuga
ti országban élő „nagynevű” teológus gondolkodásán és teoló
giáján milyen erősen rajta van —  anélkül, hogy ezt az illető 
minden esetben észre is venné —  a nyugati kapitalista, polgári 
gondolkodás bélyege. Természetesen ezeket a „bélyegeket” 
semmiképpen sem akartuk teológiánkba átplántálni, hanem 
csak azokat a felismeréseket, melyeket Isten igéjének fényében 
mi is igaznak ismertünk fel.

Arról is nyíltan kell beszélnünk, hogy azok a teológiai fel
ismerések amelyek ma már a „m iéink” , nem gombnyomásra 
születtek, hanem igen fáradságos munka közben és nemegyszer 
harc közben. Fáradságos volt ez a munka azért, mert miközben 
fel kellett építenünk a háborúban lerombolt vagy súlyosan meg
sérült templomainkat és parókiáinkat, miközben meg kellett 
szerveznünk az új gyülekezeti életet, amelyben már nem volt. 
„kötelező” egyházi adó, miközben ki kellett alakítani egyhá
zunknak az államhoz való viszonyát, új kántorokat kellett ültet
nünk orgonapadjainkra, meg kellett szerveznünk sajtószolgála
tunkat, országosan össze kellett fognunk diakóniai munkánkat, 
fel kellett vennünk és ki kellett építenünk kapcsolatainkat a 
külföldön élő egyházakkal — , a közben kellett az új helyzetben 
teológiánkat „kimunkálni”  és megfogalmazni. Közben vigyáz
nunk kellett arra, hogy a mindennapi gyors változások és ese
mények dinamikája félre ne sodorja teológiai munkánkat. De 
azért sem ment ez a teológiai munka „gombnyomásra” , mert 
számos belső egyházi erő igyekezett ezt a munkát megzavarni. 
Vonatkozik ez elsősorban bizonyos egyházpolitikai erőkre. Nem 
árulunk el titkot, ha itt is rögzítjük: voltak egyházunkban az 
utolsó húsz esztendőben olyan csoportok, amelyek nem akartak 
egyezményt kötni .a Magyar Népköztársasággal, arra számítva, 
hogy ennek a népköztársaságnak a léte „úgy sem sokáig tart” . 
Mások azért nem akartak „egyezm ényes viszonyba” kerülni ve
le, mert azt állították, hogy egy materialista világnézeti alapon 
álló kormányzattal az evangélium egyházai nem „egyezkedhet
nek” . Mások azért akarták ezt az egyezménykötést elvetni, 
mert azt mondották, hogy egyezmény kötés csak afféle „fölösle
ges ügyeskedés” , amire nincs szüksége az egyháznak, mert az 
„egyház egyetlen ereje az evangélium” . Az sem vitás( hogy kü
lönösen az első tíz évben nagyon sokakat kísértett a restauráció. 
Szerettek volna mindent úgy visszaállítani, ahogy az 1945 előtt 
volt, azzal együtt hogy az egyház az új politikai és társadalmi 
rendben is biztosítsa magának az „elölülés” -i. Mások nem elé-
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gedtek meg azzal, hogy „nem  kötünk egyezm ényét, hanem 
egyértelműen szembehelyezkedtek a kialakuló új világgal. 
1956-ban voltak néhányan, akik egyházi síkon eszközeivé let
tek azoknak, akik meg akarták dönteni a Magyar Népköztársa
ságot. Teológiai síkon is sok volt a zűrzavar. A  megcsontoso
dott klasszikus ortodoxizmustól kezdve az angol és finn ébre- 
dési irányok legszélső ágáig mindenfajta „teologizálás”  jelentke
zett. Érvényesülni akart egyeseknél újra a liberális-racionális 
teológia, amely már „belenyugodott” abba, hogy az egyháznak a 
szocializmusban „nem  sok ideje van” . Nehezítette az aktív teo
lógiai munkát az ún. „kivárók”  viszonylag nagy serege, akik 
nem kívántak tevőlegesen résztvenni az új teológiai munkában, 
mert azon a gyáva állásponton voltak, hogy „nem lehet még 
tudni merre megy a történelem szekere, legjobb nem beleavat
kozni a dolgokba” . Nem egy volt olyan is a lelkészek között, aki 
feltétlenül számított a politikai „változás” -ra és erre gondolva 
meg akarta őrizni magát „tisztán” mindenfajta olyan munkától, 
amit esetleg később számon lehetett volna kérni tőle, valamifé
le új állami és egyházi hatóság előtt. E sokfajta hamis út, irány 
és magatartás között volt egy csoport, amely Isten kezéből tud
ta elvenni az új történelmi helyzetet, tudta, hogy a történelem 
szekerének kerekei nem visszafelé szoktak járni és Istenbe ve
tett hittel igyekezett megtalálni egyházunk helyét és szolgálatát 
a szocializmust építő Magyarországon. Ez a csoport eleinte nem 
örvendett „népszerűségének, sőt sok támadásnak volt kitéve a 
maradiak, a visszahúzók és a „kivárók”  részéről. Ma azonban 
már nincs kétség, hogy ennek a csoportnak volt igaza, még ak
kor is, ha nemegyszer tévedett is részletkérdésekben és bizo
nyos módszerekben. A problémák alapfelvetése és a főbb vona
lak kijelölése feltétlenül jó volt. Az alaposabb teológiai „kimun
kálása” ennek az útnak később következett be.

Ugyancsak nehezítette munkánkat nem egy külföldi egy
ház velünk szemben való magatartása. Számos neves külföldi 
egyházi férfiú  megnyilatkozásaiban azokat az erőket támogatta 
egyházunkban, akik vissza akarták forgatni a történelem szeke
rét, akik nem akarták helyüket megtalálni az új társadalmi 
rendben, akik az „ellenállás ideológiáját” vallották, akik min
denre csak „nem ” -et tudtak mondani vagy akik a „katakomba- 
keresztyénség” és a „martírium” képletében gondolkodtak. Nem 
vitás, hogy jó  néhány külföldi egyházi embernek felelősségét az 
egyháztörténelem a jövőben még meg fogja állapítani a tekin
tetben, hogy mennyire nem segítették, hanem fékezték és za-
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várták a magyarországi evangélikus egyház magáratalálását és 
a jó úton való járást. Ehhez tegyük hozzá, hogy a külföldi egy
házi sajtóban hányszor láttak napvilágot olyan hírek a magyar- 
országi evangélikus egyházról, amelyek kimerítették az Isten 8. 
parancsolatának megszegését: „Ne tégy a te felebarátod ellen 
hamis tanúbizonyságot !”  Ismételten vádoltak bennünket azzal, 
hogy a mi egyházunk a „Deutsche Christen”  mozgalom útján 
halad (ilyen vádra néhány külföldi magyar evangélikus lelkész 
is ráadta magát!), „összekeverjük a marxizmust az evangélium
mal” mondták mások, „megkérüljük a keresztet”  bizonygatták 
ismét mások, „csak a béke problémájával hajlandó foglalkozni a 
magyar egyház” mondogatták azok, akik valójában nem ismer
ték munkánkat. Ilyen vádak és gyanúsítgatások kereszttüzében 
végeztük munkánkat a gyülekezetekben és alakítottuk ki teoló
giánkat, amelyben szó sincs Deutsche Christen hatásokról, 
nincs szó a „kereszt megkerülésé” -ről és nincs szó a marxizmus 
és az evangélium összekeveréséről.

Ilyen előzmények után került sor arra, hogy összefoglaljuk 
azokat a teológiai felismeréseket amelyekkel Isten az utolsó 20 
esztendőben megajándékozott bennünket. A  20 esztendő alatt 
püspökök, professzorok és lelkészek számos eszméltető cikket 
írtak a Lelkipásztor-han, az Evangélikus Elet-ben, a Teológiai 
Szemlé-ben. Ezekben a cikkekben elszórtan jelentkeztek azok 
a teológiai felismerések, amelyek meghatározták egyházunk 
szolgálatát a második világháború után. A  lelkészek egyre job
ban sürgettek bennünket, hogy a szétszórtan jelentkező teoló
giai szempoptokat és felismeréseket valamiképpen összegezzük, 
hogy azokat rendszerben láthassák. Mi magunk is halaszthatat
lanul szükségesnek láttuk ezt. Közben azonban arra is gondol
tunk, hogy ha csupán az utolsó 20 esztendő teológiai felismeré
sének összegyűjtésére vállalkozunk és nem vizsgáljuk meg azt 
a hátteret amelyben a magyarországi evangélikus egyházunk a 
közelmúltban élt, akkor a „levegőben fognak lógni” teológiai 
felismeréseink. Sőt azt is láttuk, hogy szükséges nem csak az 
egyháztörténeti, hanem a teológia-történeti háttér megvizsgálá
sa is. Elhatároztuk, hogy az utolsó félévszázadot tesszük vizsgá
lat tárgyává a fenti szempontok szerint. A munkára a két püs
pökön kívül Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Prőhle Károly, Dr. Pálfy Mik
lós professzorok és Dr. Rédey Pál lelkész vállalkozott az egy
házvezetőség felkérése alapján.

Az elkészült dolgozatokat előbb egy 40 tagú munkaközös
ségben vitattuk meg Budapesten 1964-ben. A  munkaközösség
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ben olyan lelkészek kaptak meghívást, akik rendszeresen fog 
lalkoznak teológiai kutató munkával Budapesten és vidéken. Itt 
a professzorok és püspökök által előadott anyag alapos megtár
gyalásra került és kibővült illetőleg javításon ment át.

Ezt követően 1964— 1966-ban az ország 5 különböző pont
ján rendeztünk Országos Teológiai Konferenciát: Budapesten, 
Pécsett, CelldömölkÖn, Miskolcon és Békéscsabán. Egy-egy 
konferenciára meghívást nyertek az illető vidék lelkészei. Néha 
3, máskor 4 Egyházmegyei Lelkészi Munkaközösséget vontunk 
össze 2— 3 napos munkára. Ezeken a konferenciákon a püspö
kök és professzorok felolvasták dolgozataikat, majd megindult 
a teológiai eszmecsere.

Az 5 konferencián a Magyarországi Evangélikus Egyház 
430 lelkészéből kb 400-an vettek részt (!). Csak azok nem tudtak 
részt venni, akik éppen valamilyen más egyházi szolgálattal 
(temetés, esketés stb) voltak elfoglalva vagy betegek voltak. Te
hát nyugodtan azt mondhatjuk a dolgozatokat a lehető legszéle
sebb körben vitattuk meg.

Az eszmecsere mindenütt igen eleven volt. A  lelkészek leg
nagyobb része szinte élvezettel vitázott, tanácsolt javítást vagy 
kért kiegészítést. Az 5 konferencián kerek számban 250 felszó
lalás (!) hangzott el. Azokat a javaslatokat, amelyek helyes kor
rigálást indítványoztak és gazdagították az eredeti anyagot a 
püspökök és professzorok belevették dolgozatukba és így a leg
közelebbi konferencián előadott anyag az előzőhöz képest már 
bővebb volt. így  jutottunk el 1966 őszén a legutolsó konferen
ciához, amelyet Békéscsabán tartottunk.

Elmondhatjuk: az az anyag, amelyet ma Dr. Prőhle Károly 
professzor megfogalmazásában lapunkban közre adunk, az a ma
gyarországi evangélikus püspökök, teológiai professzorok, lelké
szek, segédlelkészek közös álláspontja. De így is mondhatom: ez 
a Magyarországi Evangélikus Egyház teológiája, vagy legalább
is annak rövid foglalata. Feltételezzük, hogy esetleg egyik-má
sik lelkészünk a dolgozat néhány pontjával még vitatkozik 
vagy éppen nem vállalja, ez azonban nem változtat az összké
pen. És mivel egyáltalában nem akarunk uniformizálni a teoló
giai munkában sem, van türelmünk a különböző „teológiai 
szín -ek elhordozására addig, amíg azok valóban az egész Ma
gyarországi Evangélikus Egyház egészét szolgálják és gazdagít
ják és nem szektás beütések.

Amikor a lelkészek kezeibe kerülnek ezek a dolgozatok a 
Lelkipásztor hasábjain bizonyára újra kezdődik a tanulmányom
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zás. Új gondolatok születnek. Ezt akarjuk elérni, mivel nem egy 
lezárt „szent szöveg” -ek ezek a dolgozatok, hanem olyan mun
kák, amelyek segítenek szolgálatunkban és amelyek további ki
egészítésre szorulnak.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt a munkát elvégezhet
tük és ezzel elősegíthettük a magyarországi evangélikus egyház 
szolgálatának jobb végzését a mi történelmi körülményeink kö
zött.

D. KÁLDY ZOLTÁN

Ö R Ö M H Í R
címen evangélikus PRÉDIKÁCIÓS KÖTET kapható a 
Sajtóosztály Iratterjesztésében. Az óegyházi perikópa- 
rend evangéliumi szakaszai alapján 31 evangélikus 
lelkész készítette el a prédikációkat. A kötetben 67 tel
jesen kidolgozott prédikáció van.

A könyv megrendelhető Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztályunknál (Budapest, VIII., Puskin utca 12.) 
Ára 70 Ft (csomagolás, portó 2 Ft).
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Ta n u l m á n y o k

Teológiánk
Előadás az országos teológiai konferencián

I. EGYHAZUNK ÚTJA ÉS TEOLÓGIÁNK

Hisszük, hogy „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz” . De amilkor eljött a világba, testet öltött, és emberré lett, 
akkor belépett az egyetemes emberiség történetébe. Nem véletlen 
tehát, hogy amikor a második hitágazatban vallást teszünk róla, ak
kor eseményeket sorolunk fel. Nem véletlen az sem, hogy Pilátus 
neve belekerült a hitvallásiba. Ez a történeti név jelzi, hogy amit 
Jézus Krisztus üdvösségünkre tett, az az emberiség történ etéfoer\, 
meghatározható helyen és időben történt. Hitünk lényeges tartal
mát, az ige testté léteiét ejtenénk el, ha nem vennénk komolyan, 
hogy Jézus Krisztus személye és története az egyetemes emberi tör
ténelem szerves része.

Ez a tény határozza meg az egyház történeti valóságát is. Vall
juk az Ágostai Hitvallás szerint, hogy „az egy egyház mindvégig 
megmarad.” De ahogyan Jézus Krisztus valósággal emberré lett, 
és (belépett az emberiség történetébe, úgy az ő teste, az egyház is 
benne él az emberiség történetéiben. Az egyházat megkülönbözteti 
ugyan a világtól az a küldetése, hogy bizonyságot tegyen szóval és 
cselekedettel arról a szeretetről, amely Jézus Krisztusiban jelent meg. 
De ez a küldetése egyúttal arra kötelezi, hogy a földbe vetett ga
bonamagként elhaljon (és odaadó szolgálatban egybeforrjon a világ
gal. Ha tehát az egyház valóiban az emberré lett igének, a Jézusnak 
teste, akkor nemcsak létezik ebben a világban, mint valami idegen 
test, hanem az emberiséggel együtt él, együtt változik, halad és fej
lődik, vele együtt járja az emberi történelem útját.

Népünk 1945-ben történelmi fordulóhoz érkezett. Egészen ad
dig olyan elmaradott polgári-feudális viszonyok uralkodtak hazánk
ban, amelyeknek alig volt párja Európában. Ezért a felszabadulás 
után nemcsak a háborús romokat kellett eltakarítani, hanem egy új 
társadalmi rendet is kellett f  elépíteni, amely egész népünknek meg
adja a felemelkedés és haladás lehetőségét. Nem fért ahhoz kétség, 
hogy egyházunknak az új viszonyok között is egyháznak kell lennie. 
Az egyház történeti valóságából következik, hogy egyházunk csak 
úgy lehet egyház, ha a nagy történelmi átalakulásban együtt halad 
népünkkel. Egyházunknak ezért meg kellett szabadulnia a polgári
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feudális kötöttségektől, és fel kellett szabadulnia arra, hogy sajáto
san egyházi módon és egyházi eszközökkel vegyen részt az új tár
sadalom felépítésében. Visszatekintve az elmúlt két évtized mun
kájára és küzdelmeire, meggyőződéssel valljuk, hogy maga Isten 
vezette egyházunkat erre az útra.

Egyházunknak jóformán töretlen úton kellett járnia. Hamar ki
tűnt, hogy zsákutcába vezet minden olyan kísérlet, amely elmúlt 
idők tapasztalatait vagy külföldi egyházak elgondolásait akarná rá- 
másolni a mi viszonyainkra (német v. norvég példa). Mivel egyhá
zunk nem engedte magát egyszerűen sodortatni a történelmi ese
ményektől, azt tette, amit az egyháznak tennie kell: minden lépést 
és döntését komoly teológiai munkával őrizte ellen. Ezért amíg egy
házunk útját jártuk, teológiánk is alakult és fejlődött. Voltak teoló
giai felismeréseink, amelyek a megváltozott világban szűknek vagy 
hiányosnak bizonyultak. Más felismerések a feledés homályából 
bukkantak fel, és egyszerre világítani kezdtek utunkon. Néha előre 
kellett lépnünk, és menet közben tusakodtunk jobb és teljesebb 
teológiai felismerésért. Ennek következtében az elmúlt két évtized
ben olyan mélyreható és széles körű teológiai munka folyt egyhá
zunkban, amilyenre nem volt példa történelmünkben.

Teológiai munkánkkal természetesen nem állunk elszigetelten 
a világban. Nemcsak fenntartottuk, hanem ki is szélesítettük kap
csolatainkat az öfcumenével, és ennek megfelelően alakultak nem
zetközi teológiai kapcsolataink is. De teológiánk nem a külföld után
zásából adódott. Nem elvontan teológizáltunik, hanem a sajátos tör
téneti helyzetünkben felmerült feladatainkra kerestünk teológiai 
megoldást. így alakult ki egy olyan teológiánk, amelynek sajátosan 
hazai verete van, amit úgy jellemezhetnénk, hogy tudatosan lutheri 
alapokra épül, de nem konzervatív konfesszionalista jellegű, hanem 
éppen a lutheri alapoknak megfelelően nyílt a mai világ kérdései 
irányában.

Ha azonban sajátos teológiánkról beszélünk, akkor ezt nem sza
bad úgy értelmezni, mintha kialakítottunk volna egy uniformizált 
teológiát, amelyet minden lelkész azonos módon vall. Ilyen teoló
giánk nincs, nem volna helyes, és nem is volna lehetséges. A szol
gálatban álló lelkészek különböző teológiai és kegyességi irányza
tok felől indultak, és különböző hatások alatt fejlődtök. Érezhető a 
nemzedékek különbsége is. Ahol az idősebbek befejezik, ott kezdik 
a fiatalok és természetesnek tartják azt, amit az idősebbek nehéz 
tusakodás árán értek el. De a kisebb-nagyobb különbségek ellenére 
is tény az, -hogy együtt haladunk egyházunk útján, együtt végezzük 
szolgálatunkat népünk és az emberiség javára, és eközben kialakult 
olyan közös teológiai látásunk, amely a fő vonalakban egyezik.

A következőkben ezekbe a teológiai kérdéseinkbe és felismeré
seinkbe próbálunk betekintést adni .
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II. AZ ÉLŐ IGE

1. Az ige időszerűsége

Meggyőződésünk az, 'hogy az egyház az ige egyháza: alapja az 
ige, és rendeltetése 'is az, hogy az ige szolgálatát végezze a világban. 
Ez a két világháború közötti teológia egyik legfontosabb felismerése. 
Ennek nyomán az egyház újra tudatára ébredt sajátos küldetésének, 
és túljutott a kulfcúrprotestantizmuson, amely az egyházban az ún. 
keresztyén kultúra bázisát látta. Világossá vált, hogy az evangélium 
nem cserélendő össze valamilyen (keresztyén világnézettel, és az egy
ház az ún. keresztyén társadalommal.

Ez a teológiai felismerés lényeges segítséget nyújtott egyházunk 
útjának megtalálásában a felszabadulás után. Jelentékeny mérték
ben ennék köszönhető, hogy nem tört ki a kultúrharc. Egyházunk 
az ige szolgájának tekintette magát, és nem tartotta feladatának az 
ún. keresztyén világnézet, kultúra és társadalom védelmét. Az evan
gélium nincs egy bizonyos társadalmi rendhez kötve. Ezért az egy
háznak nincs felhatalmazása Istentől arra, hogy megállítsa a törté
nelem kerekét, gátolni próbálja az emberiség haladását, és töreked
jék olyan társadalmi viszonyok konzerválására, amelyek felett el
járt az idő. Ha pedig az evangélium és az egyház nincs egy bizonyos 
társadalmi rendihez kötve, akkor ebből az is következik, hogy az 
evangéliumnak és az egyháznak van helye és feladata az épülő új 
társadalomban is.

Ez az általános irányvétel első lépésül helyesnek bizonyult. A 
továbbiak során azonban pontosabban is meg kellett határozni az 
evangélium tartalmát és az egyház viszonyát új környezetéhez. Egy
házunk népe nem kívülről szemlélte az átalakulást, hanem egész né
pünkkel együtt benne élt és dolgozott. Az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem, az iskolázás, a tudományos élet, egyáltalában az egész 
társadalom gyökeres átépítése napról napra kérdések és feladatok 
elé állította híveinket. Nem térhettek ki az elől sem, hogy tájéko
zódjanak és állást foglaljanak a béke és a háború, az atomerő há
borús és békés felhasználása, a faj ok [megkülönböztetése és a népek 
békés együttélése, valamint a nemzetközi élet sok -más égető kérdé
sében. Feleletet vártak minderre a templomi igehirdetésben éppúgy, 
mmt a személyes lelkipásztori beszélgetésekben. Feleletet vártak ar
ra, hogy mit mond minderről az egyház, — vagy helyesebben: mit. 
mond Isten igéje.

Egyházunk ebben az új helyzetben' egyre világosabban látta, 
ogy súlyos etikai feladatok várnak rá: ebben a világban, és ezért a 

ágért kell szolgálni, és segítőleg kell résztvennie az emberiség 
ege- o kérdéseinek a megoldásában. Mivel a mi egyházunkat kétség- 
telenül az új történeti helyzet ébresztette ennek a felelősségnek a

felismeésekre, azonnal felmerült az a gyanú, hogy egyházunk a né
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met keresztyének tévedésébe esett, akik a történeti helyzetre, mint 
Isten kinyilatkoztatásának egyik forrására hivatkoztak. A teológia 
naturális valóiban kísértett 1945 után. Mégpedig, (bármilyen különö
sen hangzóik is: az ébredés köreiben, amikor jelszóvá tették, hogy 
„rövid kegyelmi időnk van” . Mi rejtőzött e mögött? Nem egyszerűen 
az a bibliai eszhatológia, hogy az utolsó ítélet bármikor itt lehet. 
Hanem az a hitetlen politikai látás, hogy a keresztyénségnek nem 
lesz helye a szocializmusban, ezért van rövid „kegyelmi ideje” . 
Nyilvánvaló, hogy itt a kegyelemről nem Isten igéje szerint, ha
nem a történeti helyzet egy bizonyos értelmezése alapján volt szó, 
s ez teológia naturális. Mi azonban nem így tájékozódunk. Hanem 
Isten igéjére támaszkodva hisszük és valljuk, hogy egyházunknak 
nemcsak helye, hanem mindenekelőtt feladata is van a szocializ
must építő népünk életében.

Az élő ige és az időszerű igehirdetés problémája ilyen gyakor
lati formában adódott számunkra, és így lett teológiánk állandó 
fő kérdésévé. Elvileg nem lehetett kérdéses, hogy Isten igéje mindig 
élő ige, és időszerű, tehát van mondanivalója az ember mai kér
déseiben is. A történeti helyzet és az élet valósága azonban többet 
követelt ennél. Világosan meg kellett fogalmaznunk, hogy az igé
nek ez az időszerű mondanivalója. Ezt keresve kellett átgondol
nunk a Szentírás üzenetének, hitvallásainak mai mondanivalójá
nak, a hit és értelem szerepének kérdéseit, amelyekről a követ
kezőkben szólunk.

2. A  Szentírás ma

Teológiai munkánk elképzelhetetlen a Szentírás nélkül. Az 
egész keresztyénséggel együtt Isten igéjét keressük benne. A nagy 
kérdés azonban számunkra az, hogy hogyan találjuk meg a kap
csolatot a Szentírás, mint Isten igéje és mai világunk problémái 
között.

Szembe kellett néznünk a Szentírás hibás alkalmazásával. A 
verbális inspiráció tana, amely a Szentírás minden szavát Istentől 
ihletettnek tekinti, nálunk ritkábban talált követőre, mint más egy
házaknál. Néha azonban találkoztunk ennek az elvnek azzal a leg
szélsőségesebb alkalmazásával, amelynél a napi „losungok” -ból 
vagy egy találomra kiemelt igehelyből olvasnak ki közvetlen isteni 
utasítást a napi kérdésekre. Bármennyire kegyes színben tűnik fel, 
visszaélés ez az Isten igéjével, mert jóslatgyűjteménnyé degradálja 
a Szentírást, önkényesen alkalmazza az egyes igehelyeket, és fel
menti a hívőt emberi kötelessége, a felelős döntés alól. Egy időben 
divatossá vált bizonyos körökben — de többnyire nem a mi egy
házunkban —, hogy minden konkrét állásfoglalásra „eligazító igét” 
kerestek a Szentírásban, és csak úgy nyilatkoztak aktuális kérdé
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sekről, ha előre tudták bocsátani valamilyen bibliai idézetet. Ez az 
egyébként többnyire jószándékú eljárás egyre inkább veszített 
meggyőző erejéből, mert az idézett íráshelyek gondosabb tanulmá
nyozása rendszerint felderítette, hogy azok egészen más helyzet
ben keletkeztek, és ezért közvetlenül nem alkalmazhatók a mi vi
szonyainkra.

A Szentírásnak ez az összefüggéstelen és önkényes használata 
azonban sohasem volt jellemző egyházunkra. Meggyőződésünk, 
hogy a Szentírás mint Isten igéje Jézus Krisztusról tesz bizonysá
got, és ezért minket nem a betűjéhez, nem is egyes íráshelyekhez, 
hanem Jézus Krisztushoz köt. A Szentírást azért tekintjük kánon
nak, hitünk és életünk zsinórmértékének és azért becsüljük nagy
ra, mert naggyá teszi előttünk Jézus Krisztust. Időszerűbbnek is 
azért érezzük a sok évvel ezelőtt keletkezett írásokat, mert arról 
a Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot, aki él. Nem nehéz felis
merni, hogy a Szentírásnak ezzel a krisztocentrikus értelmezésével 
a lutheri reformáció irányvonalában állunk.

A Szentírásnak ehhez a lutheri krisztológiai értelmezéséhez 
szorosan hozzátartozónak tekintjük a Szentírás történetkritikai 
kutatását. Már a bevezetésben hangsúlyoztuk: az ige testté létele 
azt jelenti, hogy az ige belépett az emberi történelembe, és törté
neti valósággá lett. Isten igéje sohasem időtlenül, hanem mindig 
egy bizonyos helyen és egy bizonyos időpontban szólal meg. Meg
értéséhez tehát mindig figyelembe kell vennünk azt az eredeti tör
téneti helyzetet, amelyben először elhangzott. Az ige történetisé
géből következik az is, hogy a Szentírás bizonyos kijelentései idő
höz kötöttek maradnak. Maga Jézus beszél arról, hogy bizonyos 
szabályok a régieknek mondattak meg, és tanítványaitól mást vár. 
Az Üjszövetség elnevezés önmagában is a történeti kategóriák teoló
giai jelentőségére utal, és azt érzékelteti, hogy bizonyos dolgok a 
Szentírásban véglegesen régivé, vagyis a múlté lettek, amikor 
Jézus Krisztusban új kezdődött. A Szentírás történetkritikai kuta
tását tehát nem tekintjük leplezett modern hitetlenségnek, hanem 
éppen azért tartjuk szükségesnek, mert hiszünk az élő Jézus Krisz
tusban, aki emberré lett a történelem egy bizonyos pontján. Mert 
hiszünk benne, azért törekszünk a bibliai hagyományból a törté
netkritika eszközeivel kifejteni a valóságos Jézus képét. Ezért te
kintjük feladatunknak, hogy igehirdetésekben, bibliakörökben, elő
adásokban Isten igéjének helyes megértése céljából ismertessük a 
Szentírás emberi oldalát és azt a világot, amelyben az keletkezett.

Ebből a szempontból kellett végiggondolnunk igehirdetésünk
nek az alapigéhez való viszonyát. Nincs még egy egyház, amely 
annvira az alapigéhez kötöttnek tudja magát, mint a mienk. A ró- 
ínai egyházban a „szentbeszéd” tartalmilag nagyjából független a 
elolvasott igeszakasztól, s ezért közvetlenül szólhatott az aktuális 

kérdésekről. A protestáns egyházaknál a szabad alapige-választás 
e etové teszi, hogy az aktuálisnak tekintett témához válasszák az
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alapigét. A mi egyházunk a perikópa-rendszerrel előírja az alap
igét, és természetesnek tartja, hogy az igehirdetés ne csak ige
szerű, hanem alapigeszerű is legyen. Ez bizony nem egyszer az ige
hirdetés időszerűségének rovására ment. Bátran szembe kell néz
nünk azzal a ténnyel, hogy legújabb keletű alapigénk is legalább 
tizennyolc évszázaddal ezelőtt keletkezett. Ezért mai mondanivaló
ját csak akkor találjuk meg, ha a mienktől eltérő társadalmi kö
rülményeit és világképét számításba vesszük. Éles formulázással 
ezt mondhatjuk: mi nem az alapigét hirdetjük, hanem azt az élő 
Jézus Krisztust, akiről az az alapige is tanúskodik, ha nem is 
minden alapige egyforma közelséggel és teljességgel.

A Szentírás krisztológiai és történeti értelmezését szorosai), 
együtt tartjuk, amikor mai üzenetét keressük. Egyrészt a mai vi
lágban a mai embernek is ugyanazt az élő Jézus Krisztust hirdet
jük, akiről a közel kétezer évvel ezelőtt lezárult Szentírás szól. Nincs 
más Megváltó: ez a botránkoztató „maradiság” a kereszt botrányá
hoz tartozik, és ezt semmiféle modernség vagy időszerűség címén 
nem kerüljük ki. Másrészt azt tartjuk, hogy a Szentírásban felté
telezett világkép, társadalmi rend és politikai helyzet a múlté. 
Ezért ezeket semmiképpen sem tarthatjuk magunkra nézve köte
lezőnek. Az élő Jézus Krisztusba vetett hitünk nem arra kötelez', 
hogy híveinket visszahúzzuk a régmúlt világ felé, hanem arra in
dít, hogy a Szentírás üzenetét a mai helyzetre nézve szólaltassuk 
meg.

3. Hitvallásaink ma

Evangélikus egyházunk hitvallásait a Szentírásban foglalt ige 
helyes értelmezésének tekintjük. Állásfoglalásainkat tehát lelki
ismeretesen hozzámértük a Szentírás mellett hitvallásainkhoz is. 
Ezért ma azzal a tudattal járjuk egyházunk útját, hogy éppen így, 
egyházunk mai útján járva vagyunk hívek hitvallásainkhoz.

Ezért a hitvallásosságunkért azonban meg kellett küzdenünk 
a konzervatív konfesszionalizmussal. Amikor egyházunk útját ke
restük, akkor nagy hangsúly esett az Ágostai Hitvallásnak arra a 
meghatározására, hogy az egyház ott van, ahol Isten igéjét tisztán 
és igazán tanítják, és a Szentségeket Krisztus rendelése szerint 
szolgáltatják ki. A probléma ott jelentkezett, hogy mit kell az ige 
tiszta hirdetésének tekinteni. A konfesszionalizmus hívei szerint 
az örök igét az ember örök kérdéseire nézve kell megszólaltatni. 
Ezért politikamentesség címén kerülték a mai emberiség időszerű 
kérdéseit. Nem mondunk kategorikus ítéletet az ún. politikamen
tes igehirdetésről, mert jól tudjuk, hogy nagy jelentősége volt a 
fasizmus idején a hitvalló egyház harcában. Nálunk azonban na
gyon gyakran a közügyektől tartózkodó és a társadalmi átalakulás-
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tól visszahúzódó polgári gondolkodás rejtőzött mögötte, amely nem 
értette és nem követte népünket társadalomépítő munkájában.

A tiszta igehirdetésnek ez az értelmezése hitvallásainknak arra 
a magyarázatára támaszkodhatott, amelyet először a reformációt 
követő ortodoxia, azután a múltszázadi lutheránus újjáébredés ala
kított ki, és tett közkeletűvé. Ezek hitvallásaink érvénye^, fő taní
tásának — nagyon helyesen — a megigazulástant tekintették, ebből 
azonban azt emelték ki — hibás egyoldalúsággal —, ami Isten és 
az ember személyes viszonyára tartozik. Olyan elvontan és időtle
nül értelmezték a reformátori megigazulástant, hogy inkább csak 
az egyház belső kérdéseivel és az ember lelki problémáival való 
kapcsolata világosodott meg, de az akkori világ égető kérdéseivel 
való összefüggése nem volt érzékelhető. Az így értelmezett meg- 
igazulástan mértékével mért tiszta igehirdetés nem is lehetett más, 
mint a világ aktuális kérdéseitől elvonatkozó, befelé forduló pré
dikáció.

Hitvallásaink tanulmányozása alapján — egyebek között az 
1963. évi helsinki nagygyűlésre készült magyar hozzászólásunkban 
is — meg kellett állapítanunk, hogy hitvallásainkról és a benne 
foglalt megigazulásról alkotott ez a kép merőben hamis. Hitval
lásainknak világos és közérthető kapcsolata van a reformáció ko- 

'rának világi problémáival. A reformáció megigazulástana nem azért 
érdekelte a vezetőket és a nép széles rétegeit, mert teológiai szem
pontból műveltebbek voltak, mint híveink ma, hanem azért, mert 
az újra felismert és a megigazulástanban élesen megfogalmazott 
ingyen kegyelem értelmetlenné és feleslegessé tette a kegyelem 
megérdemlését, vele együtt a középkori búcsúrendszert és mindazt, 
ami ezzel összefüggött: a szerzetességet, a hierarchiát, a világtól el- 
forduló morált stb. Az ingyen kegyelem evangéliuma emberek mil
liói számára azt jelentette, hogy nem kell vezekelni, és nem kell 
búcsúcédulára pénzt adni, ellenben Istennek tetsző dolog a kolos
torból visszatérni a mindennapi életbe, és helyes dolog a mise
alapítványokból közcélú intézményeket, pl. iskolákat állítani. 
Mindez egzisztenciálisan érintette nemcsak az egyes embereket, 
hanem azt az egész társadalmat és világot, amely összenőtt a pápa
sággal. Hitvallásaink tehát egyáltalában nem elvont, időtlen teoló
giai fejtegetések, hanem sokszorosan összefüggnek a reformáció 
korának égető kérdéseivel, és példát adnak az ige eleven és idő
szerű megszólaltatására.

4. Isten igéje, hit és értelem

Isten igéje mindig időszerűen, helyhez és időhöz kötötten szólal 
m e g .  Í g y  szól a Szentírásban és hitvallásainkban is. Ezért éppen ott 

nem adnak közvetlen útmutatást, ahol korunk sajátosan új kér
déseiről van szó. Márpedig kétségtelen, hogy a ma élő keresztyén-
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ség nem egy olyan kérdéssel találkozik, amely az Újszövetségben 
vagy hitvallásaink idejében egyáltalában nem volt kérdés, vagy 
nem így volt kérdés. Hogyan találjuk meg akkor az ige mondani
valóját a sajátosan mai kérdésekről? Erre próbáltunk feleletet adni 
az ige és a hit mellett az értelem jelentőségének a tisztázásával.

A múlt század elején a felvilágosodást követő romantika és az 
újjáéledő pietizmus jellemző vonása, hogy szembeállítja az értel
met a hittel és Isten igéjével. Azóta hivő körökben mindig kísért 
az értelem lebecsülése. A két világháború közötti teológia is hang
súlyozta Istennek és igéjének irracionális vonását, és nem vette 
komolyan az értelem jelentőségét a hivő ember élete, a keresztyén 
etika szempontjából. Ezen az alapon azonban vagy azt kellett mon
dani, hogy a keresztyén ember az aktuális kérdésekben hitből 
dönt, vagy azt, hogy a döntést Istenre bízza. De mindkét esetben 
abba a hibába esik, hogy nem becsüli meg a teremtő Isten aján
dékát, az emberi értelmet, és a hivő embert a normális, értelmes 
ember színvonala alá degradálja.

Nem volt könnyű megszabadulnunk ettől a hivő irracionaliz
mustól, és megtalálnunk az értelmes, helyes teológiai értékelést. 
Ma azonban egyetértünk abban, hogy a hivő ember is valóságos 
ember, aki nem szűnik meg érző, akaró és gondolkodó ember lenni.   
Valljuk a második hitágazatnak megfelelően, hogy Jézus Krisztus
ban Istennek minden értelmet meghaladó szeretete jelent meg. 
Valljuk a harmadik hitágazattal, hogy „saját értelmemmel nem 
tudnék Jézus Krisztusban hinni” . De ugyanígy valljuk az első hit
ágazattal azt is, hogy ,,ő adta értelmemet” , és ezt az értelmünket 
Jézus Krisztusba vetett hitünk sem homályosítja el. Ez az álláspont 
felel meg nemcsak a lutheri reformációnak, hanem a Szentírásnak 
is. Ebből következik az a nézetünk, hogy az Isten Szentlelke által 
megvilágosított hivő embernek értelme segítségével kell alkalmaz
nia Isten igéjét. Isten azért adott értelmet az embernek, hogy tájé
kozódjék a világban, és felelősen döntsön a világi kérdésekben. 
Ez alól a hivő ember sem kivétel. A hivő ember előnye és nagyobb 
felelőssége abban van, hogy az ige világosságánál méri fel hely
zetét és feladatait. De különösképpen is szüksége van az értelem 
munkájára az olyan állásfoglalásoknál, amelyek a Szentíráshoz ké
pest megváltozott helyzetben történnek. Ilyen módon kell a ke
resztyén embernek tájékozódnia és döntéseket hoznia a politikai, 
gazdasági, kulturális és társadalmi kérdésekben.

Példával világítjuk meg az ige, a hit és. az értelem viszonyát. 
Nem kétséges, hogy Isten az ő igéje szerint azt tartja jónak, ha 
az emberek és a népek békében élnek egymással. A hivő embe
rektől is azt követeli, hogy megtegyenek mindent ennek érdekében. 
De nincs igéje arról, hogy akár egy viszálykodó családban, akár 
a Távol-Keleten hogyan kell megteremteni a békét. Ezt az ember
nek a lehetőségek mérlegelésével ésszerűen kell felismernie. De 
Isten akarata és igéje szerint a békét kell keresnie.
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Azzal, hogy így visszaadjuk az emberi értelemnek a teremtő 
Isten által rendelt helyét és szerepét, rámutatunk arra a közös 
plattformra is, amelyen lehetséges az emberi együttműködés hivő 
és nem hivő ember között. Egyrészt a nem hivő ember is felis
merheti a valóság reális, értelmes vizsgálata közben azt a rendet 
és törvényszerűséget, amelyet Isten ad a világnak. Másrészt a hivő 
ember Isten igéje alapján és a benne való hittel, de mégiscsak a 
valóság reális, értelmes vizsgálatával dönt az élet konkrét kérdé
seiben.

5. Az ige szolgálata

Az elmondottakból kitűnhetett, hogy nézetünk szerint Isten 
igéjének időszerű hirdetése nem lehetséges az értelem munkája, 
vagyis teológiai munka nélkül. Ez a követelmény az időszerű ige
hirdetés személyi feltételei felé fordítja figyelmünket. Rá kell mu
tatnunk arra, hogy Jézus nem örök időkre formulázott és könyvbe 
foglalt tanítást adott egyházának, hanem embereket állított az 
evangélium szolgálatába. Téves volna azt gondolni, hogy ez az 
akkori primitív viszonyok következménye. Jézus korában min
den technikai feltétele adva volt annak, hogy könyvbe foglalja ta
nítását, és azt kellő számban sokszorosítva rendelkezésére bo
csássa tanítványainak, ahogyan ezt sokan mások tették. Jézus nem 
ezt az utat választotta, mert ahogyan ö  nem a múlté, hanem él, 
úgy követőit sem rögzíti az időszámítás kezdetéhez, hanem akarja, 
hogy igéje mindig élő, időszerű ige legyen. Ezért mindig emberek
nek kell őreá nézve megtalálniuk az ige eleven, személyes és idő
szerű mondanivalóját. Erre a feladatra nincs kész recept. De fel
tétele az, hogy az ige szolgája benne éljen korában és világában, 
és úgy figyeljen Jézus Krisztusra. Ha ezt megértjük, akkor átérez- 
zük, hogy az ige szolgálata milyen magas követelményeket állít az 
ige szolgája elé nemcsak a hit, hanem a tudás és a műveltség szem
pontjából is. De nincs más út az ige időszerű megszólaltatása felé. 
Az élő Űr Jézus Krisztus az élő igét a világban élő emberek által 
szólaltatja meg.

III. ISTEN ÉS A VILÁG

1. A világ teológiája

Egyházunkat jellemzi a kitárulkozás a világ felé és a meg- 
novekedett felelősségérzés a világért. Ennek alapja a világ pozitív 
teológiai értékelése.

Nem állítjuk, hogy új teológiát alkottunk a világról. Mindig 
váltottuk, hogy a világot Isten teremtette, ő tartja fenn, és mun
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káját az új ég és új föld teremtésével koronázza. Azt is tudjuk, 
hogy a lutheri keresztyénséget jellemzi az életvidámság, és mi ilyen 
értelemben is lutheránusoknak vallottuk magunkat. Ezt azonban 
ellentétes irányú teológiai tételek nagymértékben elfedték és túl
harsogták. Közrehatott ebben a két világháború közötti teológia 
többféle áramlata. A krízis teológiája arra tette a hangsúlyt, hogy 
Isten és a világ között áthidalhatatlan ellentét van. Ebből adódik 
a világ állandó krízise abban a kettős értelemben, hogy a világ 
állandóan Isten ítélete alatt áll,' és emiatt állandó válságban él. 
Szorosan összefüggött ezzel a kereszt teológiájának az a fajtája, 
amely szintén Isten és a világ ellentétét hangsúlyozta azzal, hogy 
a kettő találkozása csak a kereszthez vezethet, és ide vezet a ke
resztyén ember és a világ találkozása is. Emellett a két világháború 
közötti teológia felevenítette az őskeresztyénség eszhatölógikus be
állítottságát, és ez szintén a világ negatív értékelése irányába ha
tott. A gyülekezetekben pedig terjedt a ^ietizmus, amely több
nyire éles határvonalat húzott a hívők serege és a sátán uralma 
alatt álló világ közé. Mindennek következtében olyan hangulat 
uralkodott el az egyház köreiben, amelyben a világról szinte ki
zárólag mint múlandó, bűnös, istenellenes, szekularizálódó és ítélet 
felé haladó világról lehetett beszélni. Az ilyen módon értékelt 
világban igazi keresztyén aktivitásnak csak az evangélizálás számí
tott, és hozzá képest értelmetlennek látszott a munka és erőfeszítés 
a világ tudományos, kulturális, gazdasági és társadalmi haladásáért.

Ezzel a szemlélettel szemben érvényesítjük a világ pozitív 
teológiai értékelését. Semmit sem ejtettünk el abból az igén alapuló 
keresztyén szemléletből, hogy ez a világ bűnös és múlandó világ, 
és ezért Isten ítélete alatt áll. De nem engedjük, hogy ez a szem
lélet elfedje a teremtéshitből és a megváltáshitből adódó világszem
léletet. Hisszük, hogy Isten teremtette ezt a világot, és szeretettel 
fordul feléje. Hisszük, hogy Jézus Krisztus ezért a világért adta 
oda magát, és őérte ez a világ Isten kegyelme alatt áll. Ebből a hi
tünkből következik, hogy nemcsak élünk ebben a világban, hanem 
embertársainkkal együtt fel is vesszük a harcot ennek a világnak 
a haladásáért, kérdéseinek megoldásáért, a bűn, a szenvedés, a há
ború visszaszorításáért, a jobb és emberibb életért. Ügy tudjuk, 
hogy erre kötelez minket az a szeretet, amelyet Jézus Krisztus 
evangéliumában kaptunk.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az eszhatológia fényében 
nézzük a világot. De az eszhatológiát helyesen, Jézus tanítása sze
rint kell értenünk. Jézus környezete azt lesi-várja, mikor jön el 
Isten országa, és hogyan biztosítson magának kiváltságos helyet az 
eljövendő világban. A tanítványok még az utolsó vacsorán is ezen 
vitatkoznak. Az ő eszhatológiájuk a világból kifelé néző eszhatoló
gia volt. Jézus szemlélete ezzel éppen ellenkező irányú. Az eszha- 
tológiá, az utolsó ítélet felől néz a világba. A világba is azért jött, 
hogy az eljövendő ítélettől megmentse a világot. Szavainak és pél
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dázatainak jelentős része azt célozza, hogy hallgatói figyelmét az el
jövendő felől a jelen világ felé fordítsa. Jézus eszhatológiája nem 
a világból kifelé, hanem a világba néző eszhatológia, és ezért nem 
kicsinyli le, hanem döntő jelentőségűvé teszi azt, amit az ember 
itt, ebben a világban embertársaiért cselekszik. Ez az eszhatológia 
a szó betű szerinti értelmében tesz felelőssé a világért, a világban 
végzett munkánkért, mert az Ö ítélőszéke előtt arról kérdeztetünk 
és arról felelünk, hogy mit tettünk ebben a világban jót vagy 
rosszat. Mivel így értjük az eszhatológiát, fejtegetéseinknek nem 
végére, hanem elejére: etikai tételeinknek kiindulópontjává tesz- 
szük.

A világról szóló teológiánk a munkáról, a tudományról és az 
államról alkotott felfogásunkban bontakozik ki. Ezt ismertetjük a 
következőkben.

2. A  munka teológiája

Az a társadalom, amelyben élünk, és amelynek építésében 
részt veszünk, a munka és a munkás megbecsülésén épül. Ezzel 
messzemenően egybehangzik az, hogy az Üjtestamentum és a 
lutheri reformáció is nagyra értékeli a munkát. Jól tudjuk, milyen 
hangsúly esik Luther megigazulástanában arra, hogy Isten az em
bernek Krisztusért hit által ingyen adja kegyelmét. Nincs tehát 
szükség különleges cselekedetekre, hanem az tetszik Istennek, ha 
híven végezzük hivatásos munkánkat. Nem gondolunk arra, hogy 
egyszerűen átvigyük Luther hivatásetikáját a mi világunkba, hi
szen megváltoztak a körülmények, de olyan alapnak tekintjük, 
amelyen továbbépíthetjük a munka teológiáját.

Az újabbkori vulgáris teológiában nagyon elterjedt az a szem
lélet, amely a keresztyén ember minden tevékenységét a szeretet 
és szolgálat szempontja alá vonja, és ennek keretében a munkát 
is egyszerűen szeretetből folyó szolgálatnak tekinti. Nem vonjuk 
kétségbe, hogy munkánkkal valóban embertársaink szolgálatára 
kell lennünk szeretetből. De nem tartjuk sem teljesnek, sem ki
elégítőnek ezt a szemléletet. Már Luther is tovább ment, amikor 
a munka hivatásjellegét, és ezzel Isten előtti felelősségünket és 
társadalmi kötelezettségünket hangsúlyozta. De a keresztyén mun
kaetikának ezen túlmenően van az emberi közösségre, az egyénre 
es az Istenre néző vonása is. 1

Az emberi közösségre nézve a munka nemcsak másokért vég
zett szolgálat, hanem közös munka. Az ember közösségre teremtett 
lény, a teremtő Isten szándékának tehát a közös munka felel meg; 

Ezért az emberek rá vannak utalva arra, hogy tudásukat, erejü- 
ket,  képességüket összetéve és egybehangolva végezzék munkáju-
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kat. Nem tekintjük tehát helyesnek a munkának azt az individua
lizált értelmezését, amely abban egyszerűen egyéni vállalkozást, 
az egyéni képességek kibontakoztatását és az egyéni lehetőségek 
kihasználását látja. A teremtő Isten akarata szerint minden egyes 
ember munkája része az egész emberiség közös feladatának, része 
a közös munkának, amelyen belül természetesen helyt kap az 

    egyéni kezdeményezés és a verseny éppen úgy, mint a kölcsönös 
megsegítés.

Az egyénre nézve a munka megint nemcsak szolgálat, hanem 
kereset is. A  „Ne lop j!” tilalmához hozzátartozik az a parancs is, 
hogy „Munkával keresd kenyeredet!” Elhibázott volna tehát a szol
gálat és a kereset szempontját szembeállítani. Maga Isten akarja, 
hogy az ember munkával keresse kenyerét, és hogy munkájáért 
megkapja bérét. Ebből a szempontból is jelentősnek tartjuk Luther 
munkaetikáját, amelyben a munkát és a becsületes keresetet szo
rosan egymásra vonatkoztatja, és kritizálja a kezdődő kapitalizmus 
alaptételeit, mert ezek a tényleges munkán és kockázaton túlmenő, 
mások rovására szerzett hasznot is lehetővé tesznek. Nemcsak a 
kereskedelemről és kamatról szóló irataiban képviseli ezt az állás
pontot, hanem a Nagykátéban a 7. parancsolat magyarázatánál is, 
amely hitvallási iratunk. Természetesen itt is új feladatok elé állít 
minket a mi korunk megváltozott gazdasági és társadalmi struktú
rája. Ma a munka isteni parancsából, valamint a munka és a ke
reset Istentől rendelt összefüggéséből ki kell éreznünk keresztyén 
felelősségünket olyan gazdasági rendért, amely megakadályozza 
emberek és népek kiuzsorázását munkájukon keresztül, és megadja 
minden embernek az emberhez méltó lehetőségét munkája után.

A munkaetika Istenre néző vonása az, hogy az ember Istenhez 
hasonlít, amikor munkálkodik. Jézus és az egész Szentírás olyan 
Istenről tud, aki szüntelenül munkálkodik, és mindig újat alkot. 
Erre gondolva szégyenkezünk azon, hogy hivő emberek sokszor 
milyen borzongással és ellenérzéssel néznek a gyorsan haladó vi
lágra, és inkább a maradiság pártjára állnak. A szüntelenül alkotó 
Istenre nézve a munkának ez a teológiája adódik, hogy az Isten 
képére teremtett ember akkor hasonlít alkotójához, ha őreá te
kintve szüntelenül munkálkodik, ha mer előre haladni és újat 
alkotni.

3. A tudomány teológiája

Már volt alkalmunk arra, hogy kiemeljük az emberi értelem 
pozitív jelentőségét. Most ezt újra aláhúzzuk a tudomány teológiá
jával kapcsolatban. Mindig tudtuk és tanítottuk, hogy a világ Isten 
világa, és ezért a hivő embert hite is indítja Isten világának minél

20



jobb megismerésére, tudományos kutatásra. Mégis az az aggoda
lom rejtőzik sok hivő ember szívében, hátha végleg megdönti a 
hitet a tudomány. Pedig csak arról van szó, hogy a tudomány ered
ményeinek megvilágításában nagyra nőtt a világ, hozzá képest 
azonban legfeljebb a mi elavult istenfogalmunk kicsi. Ne cseréljük 
össze Istent a mi istenfogalmunkkal. A valóságban a világnál ma 
is nagyobb a Teremtője és Fenntartója, aki ott van és munkálko
dik a világban, természeti törvények és titkok mögé rejtetten. Ha 
ezt komolyan vesszük, akkor minél nagyobbnak mutatja a tudo
mány a világot, annál nagyobbnak mutatja hitünk az Istent, aki 
ezt alkotta.

Egyáltalában nem várjuk a tudománytól, hogy igazolja isten
hitünket. Isten egyedül Jézus Krisztusban és egyedül hit által is
merhető meg. Nemcsak at. istenbizonyítékok filozófiai bírálatából, 
hanem hitünkből is következik, hogy Isten léte nem bizonyítható, 
mert rejtetten munkálkodik a világban. Éppen ezért meggyőződé
sünk az is, hogy a tudomány Isten nemlétezését sem tudja bizonyí
tani. Helytelenítjük azokat a hitvédelmi törekvéseket, amelyek 
úgy határolják el a hitet és a tudományt, hogy ahol a tudomány 
véget ér, ott kezdődik a hit területe. Így az a benyomás támad, 
hogy amint a tudományos kutatás halad, úgy vonul vissza a hit 
egyre szűkebb területre. Istenhitünkkel ellenkezik, hogy a tudo
mányos kutatás hézagai, a világ fel nem fedett titkai mögé képzel
jük el Istent. Hitünk szerint Isten áll a még fel nem fedett titkok 
mögött éppen úgy, mint a felismert törvényszerűségek mögött, 
vagyis az egész világ felett.

Ez az istenhitünk nemcsak felszabadít a tudományos munka 
értékelésére, hanem megláttatja a tudományos munka felelősségét 
is. Isten akarata az, hogy az ember „uralkodjék a földön” , vagyis 
az emberiség javára használja fel a világ adottságait. Ennek egyik 
leglényegesebb feltétele a tudományos munka. A tudomány tehát 
nem öncélú tevékenység, hanem az emberért van. Isten azért adott 
értelmet az embernek, hogy tudománya segítségével felvegye a 
harcot az ember életét rontó és veszélyeztető erők ellen, és töre
kedjék szebbé, elviselhetőbbé, békésebbé tenni az életet. Szükséges 
ennek hangsúlyozása, amikor a gyorsan haladó tudomány olyan 
eszközöket ad az ember kezébe, amelyekkel soha nem látott mér
tekben árthat vagy használhat az emberiségnek. A keresztyén em- 
bernek ezért nemcsak az a feladata, hogy az ember javára végezze 
a tudományos munkát, hanem az is, hogy azokkal fogjon össze, akik 
az emberiség javára viszik előre a tudományt.

4. Az állam teológiája __

A  lu th er i th eo lóg ia mindig Istennek a bűnbe esett világ felé for- 
duló kegyelmét látta a felsőbbség rendjében, és az államhatalom
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isteni rendeltetésének tekintette, hogy gátat vessen a bűn elhatal
masodásának, és segítse a jó érvényesülését. Ez a látásunk ma sem 
változott, de kiegészült és gazdagodott főként két ponton. Az egyik 
az, hogy ma az államot nem egyszerűen olyan felsőbbségnek látjuk, 
amely ,,a kardot viseli” , ahogyan a Római levél mondja, hanem 
hatalmas szervezetnek, amely hordozója gazdasági, kulturális és 
társadalmi rendünknek, és így biztosítja népünk jólétét. A másik 
szorosan összefügg ezzel: államunk a nép szerve, és a hatalomban 
közvetlenül vagy közvetve többé-kevésbé mindenki részesedik. Az 
állam ügye közös üggyé lett. Ezért az államhatalom teológiáját 
nem tudjuk kizárólag Rm 13 alapján felépíteni, amely a felsőbb
ség és a nép szembenállását feltételezve a vezetettek oldaláról kö
zelíti meg a kérdést. Amikor ma az államhatalomról beszélünk, 
akkor nemcsak engedelmességről, hanem közös felelősségünkről is 
kell szólnunk. Luther szerint a felsőbbség legszebb feladata, hogy 
atyai módon gondoskodjék népe megélhetéséről és békés életéről. 
Ma ezen túlmenően azt is meg kell látnunk, hogy legszebb közös 
feladatunk dolgozni népünk és az emberiség jólétéért.

IV. JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ EMBER

1. Jézus Krisztus igazi embersége

Ha előbb megállapítottuk, hogy Isten annál nagyobbra nő sze
münkben, minél nagyobbnak látjuk a világot, akkor hasonlót kell 
mondanunk Jézusról. Minél élőbbre haladunk a történelemben, 
annál nagyobbnak látjuk őt, és jellemző, hogy éppen igazi ember
ségének lenyűgöző varázsa nő.

A két világháború közötti teológia nagy témája Krisztus ke
resztje, a teheologia crucis volt. Krisztus keresztje ebben a teológiai 
helyzetben arról az Istenről tanúskodott, aki minden emberi értel
met meghaladó módon egyszerre jelenti ki haragját és kegyelmét. 
Jelképezte a világ bűnéért hozott engesztelő áldozatot, és szemlé
letessé tette, hogy mekkora árat kellett adni bűneink bocsánatáért. 
A kereszt teológiája az előző korszakhoz képest igazabban szólal
tatta meg az evangélium örömhírét, amikor kiemelte bűnbocsánat 
szükségességét és jelentőségét. Mégis minden örömhírnél erőseb
ben hangzott ki belőle a kibékíthetetlen és maradandó ellentét Is
ten és az ember világa között. Ehhez képest úgy érezzük, hogy 
Krisztusképünk gazdagodását és az evangélium teljesebb megér
tését jelenti az, hogy hangsúlyozzuk Krisztus emberré léteiének és 
igazi emberségének jelentőségét. Jézus valóságos embersége teszi 
szemléletessé, hogy Isten és az ember világa között nem az ellen
tét az eredeti és maradandó állapot. Jézus pedig átlépte és eltö
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rölte ezt az ellentétet, amikor emberré lett, nem a kegyesek, hanem 
a bűnösök közé jött, nem várta, amíg megtalálják, hanem meg
kereste, ami elveszett. Nem uralkodott, hanem szolgált, és életét 
adta a világért. Ő a világ megváltója azzal is, hogy az igazi ember
szeretet és az igazi emberség megtestesülése.

Nagy jelentőségű ez a felismerés egyházunk mai útja szem
pontjából. A kereszt teológiája nemcsak Isten és az ember ellenté
tét húzta alá, hanem ezzel együtt éles határvonalat húzott az egy
ház és a világ közé. Krisztus igazi emberségének a teológiája ki
emeli az egyházat ebből a kegyes elzárkózásból és arra ösztönzi, 
hogy Urához hasonlóan éljen a világban, felvállalja az ember 
gondját, és együtt küzdjön az igazi emberségért. Ezzel egyáltalá
ban nem homályosítjuk el, hanem inkább teljessé tesszük Jézus 
Krisztus keresztjének a fényét. Számon tartjuk, hogy az evangé
lium alapvető üzenete a bűnök bocsánata Jézus Krisztusért. Bűn
bocsánat és megbocsátás nélkül nem is tudnánk az emberszeretetet 
gyakorolni, tehát nem tudnánk emberek lenni.

2. Jézus Krisztus és az emberiség egysége

Korunkat jellemzi, hogy egyre inkább érzékelhetővé válik az 
emberiség egysége. A híradó és közlekedési eszközök tökéletese
dése folytán az eseményeket az emberek az egész földön szinte 
egyszerre élik át. A technika fejlettsége következtében kisebb 
konfliktusok is veszélyeztetik az egész emberiséget, és a nagy ered
ményeket is az egész emberiség ünnepli. Tény az is, hogy éppen 
korunkban éles különbségek és ellentétek osztják meg az emberi
séget, és egyelőre még a békés egymás mellett élésért is súlyos erő
feszítéseket kell tennünk. Mégis az emberi összetartozás érzésének 
erejére vall az, hogy jobban fájlaljuk az emberiség szétszakado- 
zottságát, mint előző korokban, és hogy küzdünk az emberiség 
egységéért.

Bár mint emberek minden vonatkozásban felelősséget érzünk 
az emberiség egységéért, mégis külön kérdésünk az, hogy mint 
keresztyének mennyire gátoljuk vagy segítjük az emberiség egysé
gét. A kérdés lényegét abban látjuk, hogy mint keresztyének ho
gyan tudunk együtt élni és együtt dolgozni nemcsak egymás között, 
hanem az emberiség nagyobb részével is, amely nem keresztyén. 
A keresztyén ember nem áll-e hite által a másik ember felett, vagy 
nem kell-e egész külön úton járnia? Ezzel párhuzamos kérdés: 
nincs-e az egyház arra hivatva, hogy az ige világosságával irá
nyítsa az emberiséget, és nem kell-e a vezető szerepére törekednie?

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a kérdés ilyen módon nem 
merült fel az Újszövetség korában. Mégis gyökerében azonos kér
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désre ad feleletet Jézus egyebek között a farizeus és a vámszedő 
példázatában. Ezt azoknak mondja, akik magukat igazaknak tart
ják, másokat pedig megvetnek. Jézus nem hagy kétséget afelől, 
hogy ezeket elmarasztalja. Pontosan egyezik ezzel Jézusnak az a 
magatartása, hogy nem az igazakat gyűjti maga köré, hanem a bű
nösökkel van együtt. Az elsőbbségért versenyző tanítványainak pe
dig megmondja, hogy az az első, aki mindenek szolgálja.

Hasonló eredményre jutottunk, amikor megvizsgáltuk Luther 
sokat emlegetett tanítását az ember bűnösségéről, a „Simul iustus 
et peccator” tételét. Jelentős szerepe volt ennek a tételnek nálunk, 
amikor az ébredés területén itt-ott jelentkezett a hívők önhittsége, 
perfekcionizmusa, és lenézték a fel nem ébredteket, akik megíté
lésük szerint nem voltak hívők. Ebben a helyzetben hangsúlyoztuk, 
hogy a hivő ember is bűnös, tehát nem emelkedik embertársa fölé. 
De úgy látjuk ma, hogy ennek a tanításnak a világhoz való viszo
nyunkra is van mondanivalója. Ez a tanítás ugyanis célba veszi 
a hivő ember fölényességét, hogy emberi, testvéri viszonyba állítsa 
a nem hívővel.

Mindebből azt a következtetést kellett levonnunk, hogy a ke
resztyén ember és a keresztyén egyház hite címén nem verhet éket 
ember és ember közé, sőt éppen hite kötelezi arra, hogy megtartsa 
egységét és szolidaritását az emberiséggel.

Ebben az összefüggésben emlékezünk meg a népiség kérdéséről, 
amely a nacionalizmus formájában annyi gondot és szenvedést oko
zott az emberiségnek, és még mindig gátolja egységét. Erről sem 
szólunk általánosságban, hanem abból a szempontból, ami sajáto
san reánk, keresztyénekre tartozik. Nem tagadhatjuk, hogy a na
cionalizmus nem egyszer támaszt talált az egyházban, és legszélső
ségesebb formáját a lutheri reformáció hazájában öltötte. Alátá
masztották ezt lutheránus teológusok is azzal a tanítással, hogy a 
népeket Isten teremtette, és így a népiséget a változhatatlan isteni 
rend glóriájával vették körül. Meg kell tanulnunk, hogy a Szent
írás egységes állásfoglalása szerint Isten nem népeket teremtett, 
hanem az egész emberiséget egy vérből teremtette, s a népek el
különülése és szembenállása a bűn nyomában történt. Jézus Krisz
tusban és egyházában viszont nincs különbség nép és nép között. 
A jövőre nézve pedig az a Szentírás reménysége, hogy egyszer 
megszűnik az emberiség széttagozottsága. A népiség tehát Istennek 
sem első, sem utolsó gondolata. A történelem is azt bizonyítja, 
hogy a népek nem élnek örökké. Népek születnek, tovább tagolód
nak, összeolvadnak, eltűnnek, vagy beépülnek egy újabb nép 
életébe.

Távol áll tőlünk, hogy ezek után a népiségnek semmiféle je
lentőséget se tulajdonítsunk teológiai szempontból. Sőt a népiség 
pozitív értékét éppen Jézusra nézve látjuk meg. Jézus nem általá
ban lett emberré, hanem egy nép tagjává lett. Nem vonta ki ma

24



gát népének közösségéből, hanem benne élt és működött, és rajta 
keresztül munkálta az emberiség üdvösségét. Bár tudjuk, hogy Jé
zus és Izráel viszonyát még egészen más összefüggések is meghatá
rozták, amelyek nem hasonlíthatók a mi helyzetünkhöz, mégis arra 
kötelez Jézus magatartása, hogy szeretettel ragaszkodjunk népünk
höz, és népünkön keresztül szolgáljuk az egész emberiség javát.

3. Jézus Krisztus és a világi etika

Jézus Krisztus igazi embersége szilárd teológiai alapja annak 
az állásfoglalásunknak, hogy az egyes keresztyén ember éppen úgy, 
mint az egyház felelősséggel tartozik a világért, mégpedig nem
csak üdvösségéért, hanem földi életéért és jólétéért is. Ahogyan 
Jézus Krisztus, a valóságos ember magára vette az ember sorsát, 
és megkönyörült minden baján, úgy kell az ő egyházának is részt 
vennie azoknak a feladatoknak a megoldásában, amelyeket a mi 
korunk az egyes ember, a népek és az emberiség elé állít. Ezt pró
báltuk megvilágítani az előzőkben. Hozzátesszük most: ugyanerre 
az eredményre jutunk, ha Jézus Krisztus valóságos istenségére és 
hatalmára tekintünk. A mai teológiában nagy hangsúly esik arra, 
hogy a valóság nem osztható két részre: egy belső és egy külső vi
lágra, egy Jézus Krisztus uralma alá tartozó és egy tőle idegen 
szférára, mert Jézus Krisztusnak „adatott minden hatalom a meny- 
nyen és a földön” , „reá nézve teremtetett és áll fenn minden” , és 
őérte kegyelem alatt áll az egész világ. A Szentírással egyezőnek 
és helyesnek tartjuk ezt a meglátást. Alkalmas arra, hogy az egy
házat megóvja a beszűküléstől, és a világtól való elzárkózástól. 
Ösztönzi az egyházat arra, hogy reménységgel tekintsen a világra, 
és reménységgel vállalja az evangélium hirdetésének a szolgálatát 
ugyanúgy, mint a küzdelmet az emberiség életének a javításáért.

A Jézus Krisztusra néző, krisztocentrikus teológiából tehát min
denkeppen emberséges, humánus etika következik. Ezért alig lehet 
túlbecsülni Jézus Krisztus személyének jelentőségét e  világi felelős
ségünk és magatartásunk szempontjából. Mégis kísért az a lehető
ség, amelyet krisztomonizmusnak szoktak nevezni. Ahol ez érvé
nyesül ott pl. a világi igazságosság és jogosság fogalmát Isten igaz
ságosságából vezetik le, ahogyan az megjelent Jézus Krisztusban. 
Hasonlóképpen a béke fogalmának alapjául Isten békességét tekin
tik, amelyet Isten Jézus Krisztusban a békéltetés szolgálata által 
szerez.

B á r  ez a krisztomonisztik us etika nagyon keresztyénnek látszik, 
mégis több vonatkozásban veszedelmesnek tartjuk. Ezen az alapon 

kikerülhetetlen ugyanis az a következtetés, hogy Krisztus ismerete 
és a benne való hit nélkül sem világi igazságosság, sem világi béke
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nem lehetséges. Így azután két lehetőség adódik iaz egyház és a ke
resztyénség számára. Az egyik az az utópisztikus és egyúttal felelőt
len elképzelés, amely szerint igazság és béke a földön csak akkor 
lesz, ha az emberek Krisztushoz térnek, ezért az egyháznak a Krisz
tushoz térítés az egyedüli feladata. Utópisztikus ez az elképzelés, 
mert nincs ígéretünk arra, hogy az egész emberiség Krisztushoz 
tér, és felelőtlen, mert addig akár el is pusztulhat a világ. A másik 
lehetőség az az elképzelés, hogy a Krisztusiban hivők irányításá
val kell a földön igazságot és igazi békét teremteni. Bár ez a le
hetőség úgy jelentkezik, mint a világért végzett keresztyén szol
gálat, mégis lehetetlen fel nem ismerni benne a keresztyénség és 
az egyház világuralma törekvésének új formáját. A krisztomonisz- 
tikus etika gyökeres hibája az, hogy nem vonja le a keresztyén te
remtés- és gondviselésbit következményeit, és nem számol az em
ber szívébe írt törvénnyel, az ember emberségéiben adott erk öl- 
csiségigel. Így akarva- akaratlan elkülöníti a keresztyénség et az em
beriség többi részétől, és fölébe helyezi. Pedig tapasztalati tény az 
emberi világi erkölcsisége, hiszen az emberiség nagyobb része nem 
keresztyén, és mégis van fogalma, mégpedig sokszor nagyon fejlett 
fogalma igazságosságról, jogosságról, békéről, emberségről.

Ezen a ponton is fel kell szabadulnunk a világi erkölcs ter
mészetes alapjainak individualista értelmezése alól. Az ember szí
vébe írt törvényt (Róm 2,15) nem lehet úgy érteni, hogy minden 
ember külön-külön 'és egyformán ismerd fel. Ez ellenkeznék azzal 
a valósággal, hogy az emberek látása nem egyezik mindig az er
kölcsi normákra nézve. Az ember szívébe írt törvény az egymás
sal folytatott vita és eszmecsere, egymás „mentegetése és vádolása” 
közben lesz nyilvánvalóvá. Ezért a világi erkölcs alapvonalait nem 
lehet az egyes ember tudatából levezetni, még akkor sem, ha hivő 
emberről van szó, hanem hivő és nem hivő, ember és ember között 
folyó eszmecserével kell tisztázni.

Ügy látjuk, hogy az evangélium tartalmának és a világ való
ságának a krisztomonisztikus etikánál jobban megfelel az Isten 
kétféle kormányzásáról szóló lutheri tanítás. Természetesen nem 
gondolunk a lutheri tanítás lemásolására. Ez már azért sem lehet
séges, mert maga Luther sem adott részletesen kidolgozott taní
tást, és mert a mi világunk nagyon különbözik a reformáció korá
tól. Viszont a kétféle kormányzásról szóló tanítás mélyen összenőtt 
a lutheri teológiával, és következik annak alapjaiból. Emellett is
mereteink szerint a keresztyénség területén az egyetlen koncep
ció, amely a keresztyénség evangélium ellenes uralmi igénye nélkül 
teszi lehetővé keresztyének és nem keresztyének emberi együttélé
sét és együttműködését.

Mivel a kétféle kormányzásról szóló tanítást nagy vonalakban 
ismertnek kell feltételeznünk, megelégszünk a számunkra hangsú
lyos vonások kiemelésével. Isten kétféleképpen kormányozza a vi
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lágot: egyrészt a hirdetett igével, mégpedig a törvénnyel és az 
evangéliummal az egyház szolgálata által, másrészt közvetlenül, de 
rejtetten a világi hatalom által. Isten ezzel nem osztja kétfelé a vi
lágot egy egyházi és egy világi részre, hanem uralmának kétféle 
módjáról van szó, amikor az igével és a világi hatalommal kormá
nyozza ugyanazt a világot. Megkönnyítjük a megértést, ha az utóbbi 
felől közelítjük meg ezt a tanítást.

Teremtés- és gondviseléshitünk szerint Isten kormányozza az 
egész világot úgy, hogy fenntartja és érvényesíti annak belső rend
jét. Ezt rejtetten végzi. Az ő kormányzása érvényesül tehát akkor 
is, amikor az ember azt nem veszi észre, és mindössze az 'emberi 
lét belső törvényszerűségének érvényesülését állapítja meg. Isten 
ugyanis az embert nem gépként kezeli, hanem hatalmat és értel
met adott neki. Arra adta értelmét, hogy megismerje a világot, ke
resse a dolgok összefüggését, és felismerje saját feladatát, rendelte
tését a földön. Arra adott neki hatalmat is, hogy értelmes felisme
rései alapján alkosson és munkálkodjék, megvédje, rendezze és tar
talmassá tegye az emberi életet a földön. Az ember úgy áll Isten vi
lági kormányzása alatt, hogy ebben egyúttal Isten munkatársa is. 
Ez a helyzet Isten világi kormányzása felől nézve. Ha most az igei 
kormányzás felől közelítjük meg a kérdést, akkor mindenekelőtt azt 
kell megállapítanunk, hogy Isten az igével nem veszi ki ebből a 
helyzetből sem az egyes keresztyént, sem egyházát, sőt kifejezetten 
benne hagyja. A keresztyén ember tehát tehetséggel abban a vi
lágban él, amelyben Isten .akarata szerint az értelmesen gyakorolt 
hatalomnak kell érvényesülnie. Sőt maga a keresztyén ember is 
többé-kevésbé részese ennek a hatalomnak, és értelmét kell hasz
nálnia, hogy megtalálja, és megállja helyét az emberiség közössé
gében. Isten kettős igéje a törvény és az evangélium az ember üd
vösségéről szól, de megint nem úgy, hogy kiveszi ebből a világból, 
hanem úgy, hogy helyes viszonyba hozza embertársaival. Ehhez 
hasonló az egyház helyzete is. Isten általa hirdetteti az igét, és ez 
az egyházat megkülönbözteti, de nem különíti el a világtól. Az egy
ház tehát ugyanúgy, mint a keresztyén ember ezzel a különleges 
küldetéssel is megmarad Isten világi kormányzása alatt.

Luther rendszerint Isten uralmáról beszél a kétféle kormányzás
sal kapcsolatban, és mivel az evangélium Jézus Krisztust hirdeti, az 
igei kormányzással kapcsolatban szokott Jézus Krisztus uralmáról 
beszélni. A Szentírás alapján azonban beszélhetünk arról is, hogy Jé
zus Krisztusé minden hatalom, ezért Ő az, aki kormányozza az egész 
világot. De ebben az esetben is fenn kell tartanunk, hogy kétféle
képpen végzi ezt, mégpedig az igével és a világi hatalommal. Ha 
elmossuk ezt a különbséget, akkor arra a vonalra futunk, amelyen 
a krisztomonizmus jár, és amely a világban külön életet élő, vagy 
a világ irányítására törő egyházhoz vezet. Krisztus egyháza azon
ban az emberiséggel az emberiségért élő egyház, ezért beszélünk 
Isten vagy Jézus Krisztus kétféle kormányzásáról.
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V. A SZOLGALÓ EGYHÁZ

1. Az egyház küldetése

Az elmondottak végül összefutnak abban a szinte szólammá 
lett felismerésben, hogy Jézus Krisztus egyháza szolgáló egyház. 
Mégsem szégyelljük elismételni, mert helyes ez a felismerés, és ezért 
lejáratása helyett megvalósítására törekszünk.

Nem hisszük, hogy igaza van annak az állításnak, amely sze
rint a XX. század az egyház százada. Az azonban bizonyos, hogy 
ebben a században sok szó esett az egyházról, lényegesen több, mint 
azelőtt, Maga az egyház is sokat foglalkozott önmagával, önmaga 
lényegének tisztázásával. Nem állítjuk, hogy ez felesleges volt. 
Szükség volt arra, hogy az egyház felismerje eredeti és sajátos kül
detését a világban. Viszont érdemes elgondolkodni azon, hogy az 
ember hite által felszabadult önmagától embertársai számára. 
Ugyanígy a szolgáló egyháznak sem lehet maradandóan önmaga a fő
témája, hanem mindig Krisztus és a világ. Csak így világosodik meg 
küldetése, és így szabadul fel küldetése teljesítésére. Az egyház 
nem rendezkedhet be állagának mentésére, sőt azt sem tűzheti ki 
céljául, hogy legyen. Az egyház egészére nézve is érvényes Jézus 
szava: „Aki elveszti életét énértem, megnyeri azt” . Az egyház lété
nek egyetlen alapja az, hogy teljesíti Jézus Krisztustól kapott kül
detését, és odaadással szolgál a világban. Még annak hangoztatá
sával sem kerekedhet az egyház a világ fölé, hogy a világ rászorul 
erre a szolgálatra, és nélküle nem boldogul. Ez a hang önpropagá
lás, és ellenkezik a szolgálat lényegével.

Régebben vita volt róla, ma egyetértünk abban, hogy az egyház 
küldetése igeszolgálatra és szeretetszolgálatra szól. Annyira össze
tartozik ez a kétféle szolgálat, hogy az Újszövetségnek nincs is rá 
két szava, hanem csak egy: a diakoma. Egyformán érvényesítjük 
e kétféle szolgálat tartalmi különbségét és belső egységét. Bár Jézus 
cselekedetei nem minden tekintetben vihetők át példaképpen az 
egyház szolgálatára, mégis a gutaütött meggyógyításával világít
hatjuk meg az egyház kétféle szolgálatának különbségét és egysé
gét. Jézus a gyógyításra, vagyis a szeretetszolgálatra szoruló be
tegnek bűnbocsánatot hirdet. Ezzel kezdődik a történet. Amikor 
azonban ez ellen felszólalnak ellenségei, mert szerintük Isten dol
gába avatkozott, akkor Jézus meggyógyítja a beteget. A körülállók 
a gyógyulást, Jézus a bűnbocsánatot tekinti nagyobb eseménynek. 
Jézus mégis elvégezte a szeretet szolgálatát, mert abban a (helyzet
ben ez tette hitelessé az evangélium szolgálatát. Így van kötelezve 
az egyház az igeszolgálatra és a szeretetszolgálatra. Egyik nélkül 
nem hiteles és nem teljes a másik. Ezzel szemben nem hivatkozha
tunk arra, hogy az Ágostai Hitvallás az egyház ismertető jeleként
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csak igehirdetésről és a szentségek kiszolgáltatásáról szól. Ez a cikk 
csak az egyház ismertető jeleit említi, de nem mond el mindent az 
egyház szolgálatáról.

2. A prófétai szolgálat

Az egyház igeszolgálatával kapcsolatban sok szó esett köztünk 
arról, hogy hozzátartozik-e a prófétai szolgálat, és mit jelent. A he
lyes állásfoglalást gátolta az a tény, hogy bűnbánattal kellett val
lanunk: az egyházak a f asizmus idején nem teljesítették hűségesen 
prófétai szolgálatukat, mert nem emelték fel szavukat elég határo
zottan az embertelenség ellen. Ezért az a benyomás támadt, mintha 
az egyház prófétai szolgálata egyenlő volna a politikai bírálattal. 
Sokan azt gondolták, hogy a bűnbánatban megújuló egyháznak az 
új viszonyok között úgy kell végeznie prófétai szolgálatát, hogy kö
nyörtelenül bírálja az akkor még éppen csak épülő új társadal
munk hibáit. De egészen bizonyosan befolyásolta ezt a magatar
tást a régi polgári társadalommal összenőtt egyházi körök idegen
kedése is az új társadalmi rendtől.

Ma úgy látjuk, hogy az egyház prófétai szolgálata elsősorban és 
mindenek felett segítségnyújtás. Az ótestamentumi próféták szol
gálata sem volt kizárólag bírálat. Ott állták népük mellett, segítet
ték talpraállni és új életet kezdeni. Az egyház fejétől, Jézus Krisz
tustól pedig semmiképpen sem páholyból való ítélkezést, hanem a 
segítő szeretetet tanuljuk. Prófétai szolgálat csak a szolidaritás 
helyzetében végezhető. Ezért prófétai szolgálatunk alapjait erősít
jük azzal, hogy támogatjuk népünk és vezetőink minden jó és em
beri törekvését. El is mondhatjuk, hogy ahol megvan ez a szolida
ritás népünkkel, ott megvan a készség is arra, hogy meghallják az 
egyház hangját. Azt is megtanultuk, hogy a prófétai szolgálat nem 
felelőtlen fecsegés, hanem felelős beszéd, amelynek mindig a maga 
helyén és idejében kell elhangzania. Bíráló észrevételeinket nem 
templomainkban és lapjainkban szellőztetjük, hanem azoknak mond
juk el, akiket illet, és azok meg is hallgatják. Templomainkban pedig 
nem a távollevőket bíráljuk, hanem híveinket tanítjuk népünkkel 
való szolidaritásra, és azokra a feladatokra, amelyek ebből reájuk 
hárulnak.

3. A szolgálat folytonossága

A német hitvalló egyház bizonyos körei antifasiszta harcuk köz- 
ben nagy hangsúlyt tettek az egyházi hivatalra. A  hitleri igények
kel szembeállították, hogy az igehirdető Istentől kapja hivatalát, és
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egyedül Istenihez kell igazodnia az ige mondanivalójában. Ennek a 
felfogásnak a gyökerei messze visszanyúlnak a múltszázadi luthe^ 
ránus restaurációba, és [bizonyos joggal hivatkozhat Jézus szavára 
is: „Aki titeket hallgat, az engem hallgat.” Ezek a gondolatok egé
szen sajátos formában jelentkeztek nálunk a felszabadulás után, és 
kapcsolódtak a „successdo” és a „status confessionis” gondolatával. 
Eszerint, ha az egyházi hivatal viselőjét támadás vagy sérelem érte, 
akkor ezzel az egyházi hivatalt, vagyis a hitvallás állagát 'érte sé
relem, tehát egységesen és mindenben szolidaritást kell vállalni 
vele. Az egyház ügye így azonosult a személy ügyével. Ennek kö
vetkeztében lelkészek és gyülekezeti tagok hajlandóik voltak ki
vonni magukat a közös szolgálatból és az egyház közösségéből sze
mélyi okok alapján. Micsoda ellentmondás: az egyházi hivatal krisz
tusi eredetéről és apostoli folytonosságáról (successio) beszélni, és 
közben megszüntetni a szolgálatot. Ezekben a következményekben 
látszik meg, hogy itt hibásak az alapok. Az egyházi hivatal ,,mi- 
nisterium” , ahogyan hitvallásaink mondják: szolgálat! Nem vitás, 
hogy van szukcesszió is, van folytonosság, de ez nem más, mint a 
szolgálat folytonossága és megszalkíthatatlansága: ahogyan Krisztus 
szolgál, úgy szolgáltak az apostolok, és úgy szolgál az egyház. Min
dig csak szolgál, megszakítás nélkül, és ahol nem szolgál, ott nincs 
egyház és ott nincs egyházi hivatal (=  szolgálat), megszűnt az apos
toli szolgálat folytonossága szukcessziója is.

4. A szeretetszolgálat

Említettük, hogy az egyház igeszolgálatától elválaszthatatlan
nak tartjuk a szeretetszolgálatot. Ezt pedig jellemzi a szelídség és 
a találékonyság. A szelídség azt jelenti, hogy nem kényszeríti rá 
senkire sem szolgálatát, és nem kényszeríti ki alkalmait. A találé
konyság pedig észreveszi azokat a lehetőségeiket, amelyek Isten 
elénk ad. Isten iránti hálával mondhatjuk el, hogy a szeretet szol
gálatát sokféleképpen végezhetjük: személyesen, gyülekezetben, in
tézményesen és világtávlatban.

Emlékeztetünk arra, hogy a diakónia fogalma az egyház tör
ténete folyamán változott és kitágult. A középkor az alamizsnálko- 
dást tekintette a keresztyén szeretet jellegzetes megnyilatkozásán 
nak. Luther felismerte, hogy az emberen emberségének sérelme nél
kül, nem alamizsnával, hanem becsületes munkával és keresethez 
juttatással kell segíteni. Ennek a szempontnak a világ nem egy 
részén még mindig van jelentősége. Rá kell azonban mutatnunk 
arra, hogy világunk e tekintetben is megváltozott, és ezzel a sze
retetszolgálat is új érteimet kap. Ma a munkaalkalom és a becsü
letes kereset többé nem individuális kérdés, hanem szorosan össze
függ az  igazságosabb társadalmi rend felépítésével, a népek gazda
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sági fejlődésének biztosításával és békés együttélésünk megszilárdí
tásával. A mi világunkban tehát szükségképpen kitágul az egyház 
szeretetszolgálata erre a világtávlatra. A diakónia értelme és látó
határa így bővült ki számunkra. De fenntartjuk és az egyház jel
lemző vonásának tekintjük a szeretetszolgálat minden fajtáját, a 
személyesen nyújtandó „egy pohár víztől” a gyülekezeti és intéz
ményes szeretetszolgálaton át a népek közötti megértés munká- 
lásáig.

5. Az egyház szolgai formája

A szolgáló egyházhoz szolgai forma tartozik. Az egyház külső 
formája elsősorban az egyház alkotmányában jut kifejezésre. Ezért 
az egyház szolgai formájának kérdését a már megtartott és készülő 
törvényalkotó zsinatunkkal kapcsolatban vitattuk meg. Jelentős - 
pések történtek eddig is. Az egyházközségek, az egyházmegyék és 
az egyházkerületek új beosztásával, valamint a püspöki székhelyek 
kijelölésével egyszerűbbé és áttekinthetőbbé tettük az egyházi köz- 
igazgatást. Az egyház vezetése egy-egy személy kiemelése helyett ' 
a közösen kiformált döntésekre épül. Az egyház régi közjogi hely
zetéiből eredő kényszerítő erejű intézkedések helyébe következete
sen érvényesítjük az önkéntesség elvét. Míg régebben sokfelé az 
állami adókkal szedték be az egyházi adót, ma a hívek kizárólag 
önkéntes járulékokkal támogatják az egyház fenntartását.

Az egyház szolgai formája azonban ennél többet is jelent. Azt 
jelenti, hogy az egész egyházi szervezetet a Jézus Krisztustól kapott 
szolgálat elvégzésére kell beállítanunk. Készülő törvényeinkben 
ezért nem azt határozzuk meg, hogy mi az egyház, és ki tartozik 
hozzá, hanem hogy mi az egyház feladata, szogálata, funkciója, és 
hogy ezt a mi egyházunk hogyan értelmezi és végzi. Két pontban 
különösen kiéleződik a szolgai forma kérdése, mégpedig az egyház- 
tagságnál és az egyházfegyelemnél. Mind a kettőnél az a kérdés, 
hogy lehet-e jogszabályba foglalni, ki tartozik az egyházhoz, és ki 
nem, és hogy lehet-e ennek érvényt szerezni az egyházfegyelem 
gyakorlásával. Nézetünk szerint a szolgáló egyházat jellemzi, hogy 
egészen a szolgálat teljesítésére néz, és nem arra, hogy ki hogyan 
fogadja szolgálatát. Azt pedig, hogy ki hisz igazán a Jézus Krisz
tusban, ember el nem döntheti. Ezzel" egyezik az, hogy amikor az 
Ágostai Hitvallás meghatározza az egyházat, akkor csak a szolgá
latát jelöli meg, de nem jelöli ki határát. Ugyanígy a Szentírás sze
rint a példázatbeli szolgáknak az a vállalkozása, hogy gyomlálás- 
snl teremtsenek tiszta búzatáblát, nem nyeri meg az Úr tetszését és 
engedélyét. A szolgáló egyház nem tehet mást, minthogy funkciói
ban él, vagyis végzi szolgálatát.
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Fő vonalakban ismertettük teológiai felismeréseinket, amelyek 
megvilágítják azt az utat, amelyen egyházunk jár. Menet közben 
kialakult és tovább alakuló teológia ez, a szó szoros értelmében az 
úton levők teológiája: theologia viatorum. Meggyőződéssel valljuk, 
és ragaszkodunk hozzá, mert hozzánk nőtt. Utunk minden lépését 
meg kell fontolnunk, és teológiánk minden tételéért megharcol
tunk. Előterjesztésünket mégiscsak pillanatfelvételnek tekintjük 
egy menetelő csoportról. Teológiánk nincsen készen, ahogyan utunk 
sem fejeződött be. Tudjuk, hogy tovább kell haladnunk utunkon 
is és teológiai felismeréseinkben is, ha nem akarunk elmaradni és 
elszigetelődni a világban. Komolyan kell vennünk azt a kérdést, 
hogy a mai emberiség mégis nem haladt-e túl az egyházon. De 
hisszük, hogy Jézus Krisztus nem maradt le az emberiséghez ké
pest. Ö együtt halad vele, sőt előtte jár. Ha tehát lemaradunk a 
világban, akkor Jézus Krisztustól is lemaradunk. Ezért az a törek
vésünk egész teológiánkkal és szolgálatunkkal, hogy sem a világ
tól sem az előttünk járó Krisztustól le ne maradjunk, hanem szo
rosan nyomába lépjünk.

Dr. Prőhle Károly

VI. TH EOLOGIA VIATORU M
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Evangélikus egyházi típusok 
a múltban és jelenben

D. Paul Hansen teológiai díszdoktori székfoglalója

1

Nem véletlen, hogy doktori székfoglalómul éppen ezt a témát 
választottam. Olyan egyházhoz tartozom, amely formai-jogi szem
pontból államegyház. Ugyanakkor azonban a Lutheránus Világszö
vetségben végzett szolgálatom közben sok más egyházat is meg
ismertem. Mindenekelőtt Európa kisebbségi evangélikus egyházait; 
de a német evangélikus tartományi egyházakat és az amerikai, ön
kéntességi alapon álló egyházakat is. A Lutheránus Világszövetségen 
belül található egyházi típusok meglehetősen különbözőek, és orszá
gonként eléggé eltérő az a mód is, ahogyan az állam és egyház egy
máshoz való viszonya szabályozást nyert. Gyakran tapasztaltam, hogy 
hiányzik a kölcsönös megértés és megbecsülés az eltérő egyházi típu
sok tagjai között. Sokan hajlanak olyan előfeltevések kiindulópontul 
vételére, hogy egyedül a saját egyházi életformájuk a helyes.

A skandináv állam- (nép)egyházakban sok lelkész és mások is 
azt a saját egyházi típusukat tekintik az egyetlen, valóban evangé
liumi életformának, ahol a „jó hír” — legalábbis elvileg — az egész 
népnek hangzik. Minden, önkéntességi alapon álló egyházi rendre 
nagy kétkedéssel néznek. Az önkéntességi jellegű egyházakat a szek
tával veszik azonosnak, amely „tiszta gyülekezetnek” tartja magát, 
s amelyben nincs hely kishitűek, bűnösök és vámszedők részére.

Másfelől az önkéntességi alapon álló egyházak tagjainál sem ki
sebbek a kétségek az állam-, illetve népegyházak iránt. Nem tartják 
őszinte dolognak azt, hogy az egész népességet, amelynek nagy több
sége nem mutat különösebb érdeklődést az egyházi élet iránt, az 
egyház teljes jogú tagjainak tekintsük, csupán azért, mivel meg van
nak keresztelve, és megfizetik egyházi adójukat. Az önkéntességi 
lellegű egyházak számos híve felelőtlen dolognak tekinti olyan gyer
mekek megkeresztelését, akiknek a szülei semmit sem tesznek gyer
mekeik keresztyén hitben nevelésére. Ezenkívül nagyon kifogásolha
tónak tartják, hogy ott a legfőbb egyházkormányzat állami szervek 
kezében van.

Fontosnak tartom, hogy szembeszálljunk minden olyan hajlan
dósággal, amely valamilyen meghatározott egyházi típust vagy pedig 
az állam és egyház közötti viszony egyfajta szabályozását tartja az
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egyedüli helytállónak. Nincs Istentől egyszer s mindenkorra szente
sített egyházi rend! Ha önkéntességi jellegű egyházakban az apostoli 
kort — amelyben természetszerűleg csak önkéntességi alapon álló 
egyház és ilyen jellegű gyülekezetek voltak — történeti bizonyíték
nak tekintik az önkéntességi jellegű egyházi berendezkedés elsőbb
sége mellett, akkor meg kell állapítanunk, hogy az első három év
században az egyháznak egyszerűen nem volt lehetősége másfajta 
rend számára. Másfelől tény, hogy mihelyt alkalma volt az egyház
nak arra, hogy az állammal kapcsolatra lépjen, felhasználta ezt a 
lehetőséget. Az ilyesfajta történelmi érvelésnek azonban, akár az 
önkéntességi alapon álló, akár az államegyházi rend mellett száll 
síkra, véleményem szerint ma nincs jelentősége számunkra. Egy bizo
nyos: az Újszövetség nem ad nekünk egyértelmű utasításokat az egy
ház szervezeti rendjére vonatkozólag, sem államegyházi, sem önkén
tességi irányban. Amint gyakran előfordul, mindkét oldal vonultathat 
fel újszövetségi íráshelyeket, és ezeket a maga ügye mellett és a 
másik ellen használhatja fel. Az ilyen eljárás azonban ebben az 
összefüggésben is csak „szavakkal való játéknak” bizonyul.

A mai teológiában heves vita folyik arról, hogy az egyház 
„része-e az evangéliumnak” . Ehhez azt a megjegyzést szeretném 
fűzni: én az „egy, szent, egyetemes és apostoli egyházban” hiszek, 
mégpedig abban az értelemben, hogy ez az egyház jelen van minde
nütt, ahol az igén és szentségen keresztül az evangéliumot hirdetik. 
De tiltakozom az ellen, hogy az evangéliumot — vagy Jézus Krisztus 
Urunkat — tegyék felelőssé a történelemben keletkezett és tapaszta
latilag felismerhető egyházi életformákért és típusokért. Ilyen érte
lemben például a zsinat-presbiteri, önkéntességi jellegű egyház vagy 
az állam-, illetve népegyház nem része az evangéliumnak. Ahol az 
evangéliumot hallották, hitték és tovább adták olyan emberek, akik 
gondolkodásmódjukban és adottságaikban különbözők voltak, és ahol 
olyan gyülekezetek keletkeztek, amelyeknek szociális, kulturális vagy 
vallásos előfeltevéseik különböztek egymástól, ott ebből természete
sen különböző egyháztípusok nőttek ki. A történelmi-tapasztalati 
életformák mint ilyenek nem „részei az evangéliumnak” ; hanem 
annak a következményei, hogy az evangélium az emberek kezébe 
került.

Továbbá: az evangélium nem tartalmaz semmilyen, részletezett 
államtant vagy utasításokat az egyház és állam szervezeti viszonyára 
vonatkozólag. Amint az egyház, az evangélium hordozója, elfoglalta 
helyét az államok eltérő társadalmi formái között a maga különböző 
típusaiban, természetes módon más-más fajta viszonyba került az 
illető állammal. Ezt a viszonyulást elsősorban politikai, szociális, 
kulturális és vallási tényezők határozták meg. Ezért lehetetlen, hogy 
erre a viszonyulásra vonatkozólag keresztyén szabályokat állít
sunk fel.

Ezek után a bevezető, elvi megjegyzések után a következőkben 
az evangélikusságon belül a reformáció óta végbement történelmi fej
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lődésre szeretnék egy pillantást vetni. Szeretnék továbbá említést 
tenni azokról az adottságokról, amelyek Dániában az államegyházat 
önkéntességi jellegű népegyházzá formálták át, az államegyházi ke
reten belül. Végül a mai helyzetről szeretnék néhány szót szólni.

2

Ökuménikus korszakunkban gyakran hangsúlyozzák, hogy Lu
thernak sohasem állt szándékában, hogy új egyházat alapítson. Ellen
kezőleg, tiltakozott az ellen, hogy róla egyházat nevezzenek el. Azt 
érezte hivatásának, hogy egy „hang” legyen a meglevő egyházban. 
Hang, amely reformációra hívott fel, az evangélium új megértése 
alapján. Luther szándéka az volt, hogy ez a hang az egyház falain 
belül szólaljon meg. Ez valóban így van! Csakhogy Luther hangjának 
olyan ereje volt, hogy az egyházon belüli szakadás elkerülhetetlenné 
vált. Tiltakozása nemcsak egy „megromlott” katolicizmus, a késői 
középkor egyházi hanyatlása, ellen irányult; hanem a római egyház 
ellen éppen ott, ahol az a leghívebb volt lényegéhez. Tanítása a 
Szentírásról, a hagyományról, a hitről és kegyelemről, az egyházról, 
az egyetemes papságról és a szentségekről olyan gyökeresen külön
bözött a katolikus tanítástól, hogy gyakorlatilag új egyház támadt 
belőle.

Egy bizonyos vonatkozásban a reformáció mindenesetre nem 
jelentett radikális szakítást a múlttal; mégpedig éppen az egyház és 
állam viszonyának szabályozása terén. Várható lett volna, hogy 
Luther tanítása az egyetemes papságról és két-kormányzat-tana na
gyobb gyakorlati hatással lesz erre a viszonyra, mint ahogy az való
jában történt. A legtöbb új, lutheránus egyház azonban — a kimon
dottan kisebbségi egyházaktól eltekintve — beleilleszkedett a „kons- 
tantínuszi keretbe” .

Miután a püspököket és lelkészeket többé nem az egyház urai
nak, hanem szolgáinak tekintették, felvetődött a kérdés: kinek kell 
ezután a püspököket és lelkészeket választania és beiktatnia? Mivel 
a régi egyházi rend bomlófélben volt, újraszervezése vált szüksé
gessé. A problémát csak az jelentette, ki végezze el ezt az újjárende- 
zést. Luther tanításából világosan következett, hogy ez a gyülekeze
teket, az egyetemes papságot illeti meg. De mivel bebizonyosodott, 
hogy a gyülekezetek még nem alkalmasak ezekre a feladatokra, mert 
gyakran túl radikálisan láttak hozzá, és erőszakosan léptek fel a 
templomok, papok és szerzetesek ügyében, ezért Luther sem látott 
más megoldást, mint hogy a fejedelmeket hívja segítségül, és őket 
kérje az egyházi viszonyok rendbehozására. Közben azonban hangoz- 
tatta, hogy csak a szükség kényszeríti erre, s a fejedelmet „szükség- 
puspoknek” (Notbischof) nevezte. Ezenkívül azt is hangsúlyozta,



hogy amikor az az egyházkormányzást intézi, ezt nem mint az ország 
ura, hanem mint „az egyház legelőkelőbb tagja” teszi, ö , a fejedelem, 
is csak egyetemes papságánál fogva tehette ezt. A gyakorlati követ
kezménye ennek mégis az volt, hogy a fejedelmek vették át az egész 
egyházi vezetést; a „szükség-püspökség” (Notbischofsordnung) állan
dósult. A fejedelmi egyházkormányzat — sok fejedelem jó szándéka 
ellenére — államegyházi rendszerré vált, amelyben kényszer és tü
relmetlenség uralkodott. A fejedelem lett a „legfőbb püspök” (sum- 
mus episcopus).

Miközben Németország hitvallásilag megoszlott, és a legtöbb 
európai országban az evangélikusság kisebbségi egyházakká alakult 
át, melyek szabadság nélkül és üldöztetés alatt éltek, addig az északi 
államokban államegyházak keletkeztek, amelyek a lakosságnak csak
nem 100 százalékát magukba tömörítették. Bár a fejlődés nagyjából 
mind az öt államban párhuzamosan alakult, mégis két típusról beszél
hetünk : a svéd—finn és a dán—norvég—izlandi típusról. Mert hiszen 
akkoriban Északon valójában csak két királyság volt: a svéd, amely
hez Finnország is tartozott, és a dán, melyhez Norvégia és Izland 
tartoztak.

Különösen Dániában hódítottak teret a lutheri gondolatok, min
denekelőtt a városokban. 1536-ban a király minden katolikus püspö
köt eltávolított, és bevezette a reformációt. Az egyház rendje elég 
demokratikus volt — papíron. A király illetékessége csupán pénzügyi 
és adminisztratív dolgokra korlátozódott volna; minden más kérdés
nek azonban, amely az igehirdetéssel, a szentségek kiosztásával, a 
tanítással és neveléssel kapcsolatos, teljesen belső egyházi ügynek 
kellett volna lennie. A püspököket a városok lelkészeinek, a lelkésze
ket pedig elvileg a gyülekezeteknek kellett volna megválasztaniuk, 
mégpedig „az egyház legjobbjai közül, az egyszerű emberek nevé
ben” . Néhány év múlva azonban a valóság egészen másképp alakult: 
helyi viszonylatban a nemesség parancsolt, állami viszonylatban pe
dig a király kormányzott. A fejedelemnek mint „summus episcopus”- 
nak német teóriáját ugyan nem vették át; az egyház ennek ellenére 
a német, fejedelmi vezetésű egyház mintájára alakult.

Svédországban a reformátori mozgalom kezdetben nem hatolt 
olyan mélyre, vagy — másképpen kifejezve — a nép rétegei nem 
barátkoztak meg olyan gyorsan az új egyházzal. A királyok hosszú 
időn át ingadoztak evangélikus, református és katolikus szimpátiák 
között, részben politikai okokból is. Az első evangélikus püspököket 
katolikus püspökök szentelték fel; ezáltal Svédország és Finnország 
megőrizte az „apostoli szukcessziót” . Bizonyos katolikus intézménye
ket is nagyobb mértékben megtartottak, mint a szomszédos nyugati 
országokban, így például a dómkáptalanokat. Az egyház önállósága 
az államhoz viszonyítva valamivel kifejezettebb volt.

Mindezeknek a különbségeknek ellenére tény, hogy az északi 
egyházak történetében, mint a többi nagy evangélikus egyháznak és

36



általában a legtöbb európai egyháznak a történetében is, a XVII. és 
XVIII. század a szembetűnő államegyháziság időszaka volt. Hiszen 
ez a politikai abszolutizmus kora is.

A vallásosság erősítésére sok minden történt: jobb lelkészképzés, 
jobb közép- és népiskolák. Részben genfi mintára, szigorú egyház
fegyelmet is vezettek be. Más felekezeteket elnyomtak; csak a zsidó
ságot és hugenottákat tűrték meg. természetesen gazdasági okokból. 
Baptista szülők gyermekeit kényszer alkalmazásával keresztelték 
meg. A XVIII. század végén azonban előre tört a szabadság gondo
lata, és az a XIX. században — más európai államokhoz hasonlóan — 
Dániában is érvényre jutott. Az egyház és állam viszonyának fel
fogásában is új gondolatokkal találkozunk. Az indítás ehhez, mely a 
fejlődést mozgásba hozta, az „új világból” jött. Az emigránsok, köz
tük az Angliából és Hollandiából származók első helyen, éppen egy 
abszolutisztikus államegyháziságtól tették tudatosan szabaddá magu
kat; ezért egészen természetes módon alakult ki náluk az a meggyő
ződés, hogy a vallási szabadság megváltoztathatatlan emberi jog. 
Az 1776-os függetlenségi nyilatkozat az emberi jogok között prokla- 
málta a vallásszabadságot is. Az állam szempontjából minden feleke
zet egy szintre került. Az 1789-es nagy francia forradalomban a pol
gárság többek között a vallás és politika olyan összevegyítése ellen is 
felkelt, ahogyan ez az abszolutizmus és államegyháziság formájában 
kifejeződött. A liberális szellem itt épp úgy, mint a többi nyugat- 
európai országban, nagy megkönnyebbülést jelentett a vallási kisebb
ségeknek. Kelet-Európa evangélikus kisebbségeinek életében 1781. 
október 13-a, tehát az a nap, amelyen II. József császár aláírta a 
Türelmi rendeletet, egyike a legdöntőbb dátumoknak.

A  XIX. század folyamán sok európai országban lazult meg a 
kapcsolat állam és egyház között, anélkül azonban, hogy gyökeres 
szétválasztásra került volna a sor. Az évszázadok során természetesen 
néhány evangélikus önkéntességi jellegű egyház is képződött, mint 
például a porosz ó-lutheránus egyház, amely hitvallási okokból pro
testált az evangélikus és református gyülekezetek uniója ellen.

Dániában az 1849-es új, demokratikus alaptörvény elfogadásával 
döntő fordulat következett be. Ez év június 15-ike óta a dániai evan
gélikus-lutheri egyházat nem államegyháznak nevezik többé, hanem 
népegyháznak. Ez, mint említettük, addig a szó teljes értelmében 
államegyház volt. A reformátusok és izraeliták kivételével minden 
állampolgárnak az evangélikus egyházhoz kellett tartoznia. Egyházi 
és minden más területen a király egyeduralkodó volt. Az alaptörvény 
most a vallásszabadságot nemcsak olyan értelemben vezette be az 
országba, hogy minden egyes polgárának biztosította polgári és poli
tikai jogainak függetlenségét hitvallásától; hanem ezzel egyidejűleg 
biztosította számukra a hitbeli közösségek alakításának a szabadságát 
is, hogy mindenki úgy tisztelhesse Istent, amint ez a meggyőződésé
vel összhangban van.
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Az alaptörvény nem állított minden hitvallási közösséget egy 
szintre. Mivel nagyjából az egész lakosság az evangélikus — lutheri 
egyházhoz tartozott, elismerték az azelőtti államegyház különleges 
helyzetét. A szándék az volt, hogy ez az egyház egyfelől szabadabb 
legyen az államhoz való viszonyban, mint az addigi államegyház; 
másfelől azonban szorosabban kapcsolódjék hozzá, mint minden más 
hitközösség.

Hogy ezt a helyzetet hogyan gondolták el, és milyen rendet 
szántak az államhoz való viszonyban a népegyháznak, ezt az alap
törvény nem rögzítette le; az alaptörvény 80. paragrafusa (később 
73. paragrafus) ezt a későbbi törvényhozásra bízta. „A  népegyház 
alkotmányát a törvény szabályozza” — mondja ez a szakasz.

Kezdetben kétségtelenül az volt az elgondolás, hogy reprezenta
tív zsinati rend bevezetése révén a népegyház valamilyen formában 
bizonyos önkormányzatot kapjon az államhoz való viszonyban; de 
az évek során alakított egyházi bizottságoknak és albizottságoknak 
ismételt kísérletei ellenére sem sikerült ilyen egyházalkotmány ügyé
ben egyetértésre jutni. Az alaptörvény említett, ígéretet tartalmazó 
paragrafusának nemteljesítése részben azzal függ össze, hogy a „Fol- 
keting” (parlament) aligha kívánja az egyház fölötti, törvényhozó 
hatalmának korlátozását s azt, hogy itt és másutt is egy, vele párhu
zamosan megválasztott testület helyettesítse; részben pedig azzal, 
hogy az egyház maga sem tudott egyetértésre jutni az egyházalkot
mányra vonatkozó javaslat terén. Az egyenetlenség okaiként a követ
kezőket jelölhetjük meg:

(1) A lelkészeknél eredetileg az a félelem uralkodott, hogy a 
„laikusok” túlságosan nagy hatalomhoz jutnak az egyház vezeté
sében;

(2) az egyház grundtvigiánus irányzatának tekintélyes részénél 
— independens egyházértelmezésük következtében — az egyház
alkotmányt akadálynak látták a gyülekezetek szabad kibontakozása 
útjában; s azzal a tanítással, hogy „a népegyház polgári berendezke
dés” , melyben az élő gyülekezet virulhat, elégedettek voltak azzal 
is, hogy az egyház a hitvallás-nélküli országgyűlés és a politikai-jogi 
állami adminisztráció alatt állt;

(3) az egyház „ébredést” hangsúlyozó részénél viszont attól fél
tek, hogy egy reprezentatív egyházi gyűlésen az egyháziatlan elem, 
nem pedig az „élő gyülekezet” lehetne az uralkodó tényező.

Az egyház és állam szétválasztását az évek során természetesen 
ismételten emlegették, részben egyházi, részben politikai oldalról; de 
a dán helyzetben jelenleg ezt a kérdést nemigen nevezhetjük ak
tuálisnak.

Mindennek a következménye az volt, hogy a népegyház központi 
vezetése ugyanazoknál a szerveknél maradt, amelyek az állam ügyei
ben is döntenek. A törvényhozó hatalom közösen a király és a „Fol- 
keting” (parlament)  kezében van; a kormányzást egy minisztérium
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által a politikai úton megválasztott miniszter intézi, akinek nem kell 
a népegyház tagjának lennie.

Hogy nem jött létre megegyezés az egyházra vonatkozó alkot
mányos törvény ügyében, ez közben nem akadályozta meg azt, hogy 
a törvényhozó hatalom egy sereg fontos egyházi törvényt ne hozzon, 
részben az előbb említett egyházi bizottságok javaslatára, de minde
nek előtt Grundtvig és hívei hatására. Mint példákat kell megemlíte
nünk: az 1855-ös törvényt a helyi gyülekezetekhez kötöttség meg
szüntetéséről (ezáltal az egyház tagjainak döntésére bízták, hogy egy
házi vonatkozásban más lelkészhez is csatlakozhassanak, nem csupán 
a helyi lelkészhez); az 1873-as törvényt a „választott gyülekezetek
ről” (eszerint egy kisebb csoport a helyi gyülkezeten belül saját gyü
lekezetét alakíthat, saját lelkésszel, a helyi templom használatával, 
a népegyház felügyeleti rendje alá helyezve ugyan, de szabadabb 
kapcsolatban a népegyházzal); végül az 1947-es törvényt a nők lel
késszé választásának engedélyezéséről (ezáltal a nők engedélyt kap
tak arra, hogy a népegyházban lelkészi hivatalra pályázhassanak).

Hogy az egyház milyen mértékben „népegyház”; ezt a követke
zőkkel illusztrálhatjuk. Minden helyi gyülekezetben kell lennie egy 
(esetleg több) gyülekezeti tanácsnak, amely a gyülekezetben végle
gesen alkalmazott lelkészekből és 6—15 választott tagból áll, a gyüle
kezetek nagysága szerint. Ennek az egyháztanácsnak a feladatai 
nagyrészt kormányzati természetűek. De hatásköre kiterjed új egy
házi énekeskönyvek bevezetésére, változtatásokra az istentiszteleti 
rendben és egyházi szertartásokban és új, jóváhagyott segédeszközök 
bevezetésére is a konfirmandus-oktatásban. A lelkészi hivatalok be
töltésénél és a püspökválasztásnál az egyházi tanácsoknak döntő 
szerepük van.

Lelkészválasztásoknál a pályázók közül az egyháztanács hármat 
jelöl ki szűkebb körű választásra. Ha egy jelölt mellett egyhangúlag 
síkra száll, ezt a jelöltet az egyházügyi minisztériumnak ajánlania 
kell a királynak kinevezésre, és a királynak azt ki kell neveznie. 
Sem a minisztérium, sem a király nem tehet itt semmit a demokra
tikusan megválasztott gyülekezeti elöljáróság ellenére. Ha azonban 
a három javasolt pályázó közül egyik sem nyeri el az egyhangú 
támogatást, akkor az egyházi minisztériumnak szabadságában áll a 
három közül egyiket kineveznie. A legtöbb esetben ilyenkor az első 
helyen megnevezett pályázó kerül kinevezésre.

Ha a püspöki hivatal üresedik meg, akkor a kerület egyház
tanácsainak minden tagja lehetőséget kap arra, hogy szavazzon róla, 
kinek a meghívását kívánja a püspöki hivatalra. Az egyházügyi mi
nisztérium az egyháztanácsoktól bekéri a jelöltek neveit, megküldi 
a szavazócédulákat az egyháztanácsoknak, és elvégzi a szavazócédu
lák megszámlálását. Ha ennél a szavazásnál valaki a leadott szava
zatoknak több mint kétharmad részét nyerte el, akkor azt kineve
zésre kell javasolni a királynak, s a királynak őt kell kineveznie.
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Ha a jelöltek egyike sem érte el az ilyen szavazatszámot, akkor az 
egyházi minisztérium határozza meg, kit kell a megnevezett jelöltek 
közül kinevezésre javasolnia a királynak. Eddig azonban mindig azt 
nevezték ki, aki a legmagasabb szavazatszámot érte el.

Ezért nem látom téves dolognak azt, hogy előadásomban előzőleg 
ezt az egyházi rendet — amely némi eltéréssel minden északi ország
ban megvan — úgy jelöltem meg, mint „önkéntes jellegű népegyhá
zat államegyházi keretben” .

3

Hátra van még, hogy egy pillantást vessünk az evangélikus egy
házak helyzetére Európa más részeiben. Az északi országokon kívül 
Európában csak egy evangélikus egyház van még államegyházi rend
del, ti. az elzász-lotharingiai egyház. Az összes többi elvileg el van 
választva az államtól, s a legtöbbjüknek zsinat-presbiteri rendje van. 
Az elválasztás elvét a gyakorlatban mindenesetre igen ritkán hajtják 
végre gyökeresen.

Németországban a fejedelmi egyházkormányzat, természetesen 
némi szabadabb engedményekkel, egészen 1918-ig tartott. A weimari 
alkotmány aztán biztosítptta a teljes vallásszabadságot, és szétválasz
totta az államot és egyházat egymástól. A nemzetiszocialista időszak 
minden túlkapása és küzdelme után a Német Szövetségi Köztársaság 
1949-ben olyan új alkotmányt kapott, amely elvileg fenntartotta az 
állam és egyház szétválasztását. A  tartományi egyházak autonómok; 
mégis sok az érintkezési pont egyház és állam között. Minden egyes 
szövetségi államban szerződések állnak fenn az egyházak és a tarto
mányi kormányzatok között. Ezek következtében az állam gondos
kodik a vallásoktatásról az iskolákban, beszedi az egyházi adót, és 
pénzügyi támogatást juttat a diakónia és egyházi jótékonysági munka 
részére.

Ausztriában az evangélikus egyház 1861-ben nyerte el az egyen
jogúságot. Pontosan száz évvel később, 1961-ben, az államhoz való 
viszonyt hasonló módon szabályozták, mint a Német Szövetségi 
Köztársaságban.

Valamennyi szocialista országban az alkotmányok rendelkezése
ket tartalmaznak, melyek az állampolgároknak biztosítják a vallás- 
szabadságot. Egyik egyház sem élvez különleges kiváltságokat a má
sik rovására; néhány evangélikus egyház ezt az egyenjogúságot egy
általán csak a szocializmus bevezetésével érte el. Alapelvileg szét van 
választva az állam és egyház, minden téren. Ezt az alapelvet a leg
gyökeresebben a Szovjetunióban valósítják meg; de az egyes szo
cialista országokban bizonyos variánsok vannak az állam és egyház 
viszonyára vonatkozóan.
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A Magyar Népköztársaságban, a Csehszlovák Szocialista Köztár
saságban és a Román Szocialista Köztársaságban minden lelkész a 
fizetésének jelentős részét az államtól kapja; míg a Lengyel Népköz- 
társaság egyes részeiben, valamint a Jugoszláv Szövetségi Népköz- 
társaságban a lelkészek kisebb pótlékot kapnak az államtól fizetésük
höz. A legtöbb szocialista államban a teológiai kiképző intézmények 
pénzügyi terhét is majdnem teljesen az állam viseli; és gondoskodás 
történik arról is, hogy állami iskolákban vagy esetleg egyházi épü
letekben lelkészek vagy munkatársaik az állam költségére vallás- 
oktatást adjanak a gyermekeknek. Egyes esetekben az egyházi épüle
tek helyreállítása is részben állami támogatással történik. A Német 
Demokratikus Köztársaságban, valamint itt Magyarországon az ál
lam egyházi diakóniai intézményeket támogat.

Egyik jele annak, hogy a szocialista állam is normális, törvény- 
szerű kapcsolatok fenntartására törekszik az egyházakkal, az a tény, 
hogy mindezekben az országokban egyházügyi államtitkárságok, il
letve kultuszügyi osztályok vannak.

Csak négy, a Lutheránus Világszövetséghez tartozó tagegyház 
van egész Európában, amelyek az állami szervektől való teljes el
választásban élnek: Itáliában, Nagy-Britanniában, Franciaországban 
— azaz Párizs-Montbéliardban — és Hollandiában.

A teljesen szabad, illetve önkéntességi alapon álló egyháztípuso
kat nagyobb számban a tengeren túl találjuk: Ausztráliában, Afriká
ban, Ázsiában és Amerikában. Itt csak az Egyesült Államokban meg
levő viszonyokat említem meg röviden. Ott az államtól való admi
nisztratív elválasztottság teljes. Az állam közvetlenül semmilyen egy
házi tevékenységet nem támogat. Az egyháztagok viselnek minden 
költséget egyházi épületeikért, fizetések, iskolaügy, jótékonysági 
munka stb. terén (közben azonban nagy és fontos kedvezményt is 
élveznek: valamennyi épületük adómentes). A zsinatok hoznak min
den döntést az egész egyház ügyeiben, és a gyülekezeteknek is nagy
mértékben önkormányzatuk van. Ezek döntenek a lelkészek meg
választásáról és esetleges eltávolításukról.

Ugyanakkor azonban az is nyilvánvaló, hogy a vallás és politi
ka kölcsönös infiltrációja megy végbe. Az Egyesült Államok feltétle
nül „keresztyén nemzetnek”  akarja tudni magát. A nyilvános élet 
vallásos színezetet kap. Nemzeti ünnepeken az elnök nyilatkozatai 
gyakran tartalmaznak vallásos fordulatokat. A parlament mindkét 
házához lelkészi hivatalok csatlakoznak, minden ülés áhítattal kez
dődik. Ugyanez érvényes az állami egyetemek akadémiai ünnepsé
gére is. Egyházi és vallási csoportok szerepet játszanak a politikai 
életben és politikai döntéseknél. És természetesen elkerülhetetlen, 
hogy különböző lelkészek igehirdetései és egyes egyházi lapok cikkei 
politikai tendenciákat is tartalmazzanak. Ha azonban valaki meg
kérdez egy amerikai evangélikust, mi a véleménye az állam és az 
egyház közötti viszonyról, azt fogja válaszolni: Az államnak és az 
egyháznak természetesen szétválasztva kell lennie! Történelmi és

41



hagyományos okokból, és a társadalmi összefüggések miatt, ame
lyekben él, aligha felelhet másképpen. Nagyon kevés megértést ta
lál nála az a rend, amelyben például mi Dániában vagy Európa töb
bi északi országában benne élünk. Ha viszont az én hazámban meg
kérdeznénk valakit, aki az előbb említett önkéntességi jellegű egy
házakban megismerte a gyülekezeti életet, akkor ez a legtöbb eset
ben lelkesedéssel eltelve beszél róla. Hiszen sajátmaga olyan nép
egyházhoz tartozik, amely még ma is honfitársainak 95 százalékát 
foglalja magában; akik közül azonban egy átlagos vasárnapon a vá
rosokban a gyülekezeti tagoknak általában csak 3 százaléka, vidé
ken pedig kb. 5 százaléka vesz részt az istentiszteleten. Ezzel ellen
tétben ezekben az önkéntességi egyházakban az egyháztagoknak 
mintegy 50 százalékáig vesznek részt a vasárnapi istentiszteleten. 
Erre az erőteljes éneklés és az öröm lelkülete a jellemző. Sok em
ber számára olyan itt az egyház, mint a második otthon. Vasárna
pokon a család minden tagja jelen van a gyülekezetben; akár az is
tentiszteleten, akár a vasárnapi iskolában, vagy a kicsinyek csoport
jában. Hétközben egyházi, kulturális, szociális és társadalmi termé
szetű rendezvények egész serege történik. Az áldozatkészség figye
lemre méltó. Nem kivételes eset, hogy a gyülekezeti tag bevételei
nek egytized részét adja oda a helyi gyülekezetnek, és egyháza jólé
ti és missziói munkája számára.

Nem csoda, hogy keresztyének a népegyházban, akik ezt az ele
ven gyülekezeti életet megismerték, felteszik a kérdést: vajon nem 
kell-e ezt az egyházi típust előnyben részesíteni? Vajon nem foko
zódhatnék-e ezáltal a hivők felelősségtudata?

4

Ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban azonban rögtön többféle 
kérdést kell feltennünk.

1. Nem kerül-e ott túlságosan nagy hangsúly a lelkész tevé
kenységében a hatásosságra és a számszerű eredményre?

2. Nincs-e meg a lelkészekben a hajlandóság arra, hogy gyüle
kezetükben ama személyek vagy körök kívánságának tegyenek 
eleget, akik anyagi vagy más tekintetben a leginkább előtérbe ke
rültek? A mi dán egyházi törvényhozásunk világosan kimondja: a 
lelkésznek hivatali tevékenységében és igehirdetésében a gyülekeze
tével szemben szabadnak kell maradnia. Tudjuk természetesen, 
hogy az egyháznak a népet kell szolgálnia. De ez nem jelenti azt, 
hogy a lelkésznek az evangélium érdekében az emberek minden kí
vánságára hallgatnia kell.

3. Végül, nem lett-e a gyülekezet nagy mértékben egyesületté 
ott, ahol meghatározott vélemények, meghatározott kegyességi típus
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és meghatározott aktivitás az előfeltétel arra, hogy valaki az evan
géliumot egyáltalán meghallgassa?

Véleményem szerint sok olyan gyülekezet van a magyarországi 
evangélikus egyházban, vagy például a csehszlovák vagy lengyel 
evangélikus egyházakban, amelyek megtaníthatják egyre és másra 
hittestvéreiket a nagy népegyházakban és az ún. önkéntességi jelle
gű egyházakban: ezek ugyanis az önkéntességi alapon álló renden 
belül megőrizték azt, ami jó a népegyházból. Itt olyan gyülekezete
ket ismerhettem meg, ahol a hívők nagy komolysággal, őszinte 
örömmel és felelősségtudattal vesznek részt a gyülekezeti életben, 
és ahol egyúttal a gyengék és kishitűek is érezhetik, hogy az ajtó 
egészen nyitva áll előttük.

Evangélikus egyházaink története és mai élete mutatják nekünk 
hogy az egyház szervezeti kiformálódását a környező társadalomhoz 
való viszonyban is hagyományos, kulturális és szociológiai tényezők 
határozzák meg elsősorban.

Közben pedig minden egyháznak állandóan az marad a felelős
sége, hogy a neki adott viszonyok között, hűségesen végezze szol
gálatát az egész népnek szóló evangéliummal.

D. Paul Hansen

M E G  J  E LE N T

Lu kács evangélium a m agyarázata
Sajtóosztályunk kiadásában megjelent dr. Prőhle Károly 

Lukács evangéliuma magyarázata c, munkája. A lelkészek és 
számos gyülekezeti tag részéről évek óta hangzik az a kérés, 
hogy Lukács evangéliuma magyarázata magyar nyelven je
lenjék meg, tekintettel arra, hogy ennek az evangéliumnak 
tartalma és mondanivalója a mi időnkben különösen is segíti 
egyházunk és gyülekezeti tagjaink szolgálatát. Dr. Prőhle 
professzor szorgalmas munkával végezte el Lukács evangé
liumának új fordítását és magyarázatát. A nagyon szép kö
tésben megjelent mű megrendelhető Egyetemes Egyházunk 
Sajtóosztályán (Budapest, VIII. Puskin u. 12.). A 384 oldalas 
könyv ára 78,— Ft. +  2 Ft portó.
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A z igehirdető műhelye

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

Máté 20, 20—28

TEXTUS ÉS EGZEGÉZIS

Akkor odalépett hozzá a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, és 
leborult előtte, mint aki kérni akar valamit. 21. Mit kívánsz? — kérdezte 
Jézus. Az pedig így felelt: Rendeld, hogy ez az én két fiam üljön majd 
melletted országodban, egyik jobbodon, másik balodon. 22. Jézus azon
ban így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, 
amelyet nekem kell kiinnom? Ki — felelték. 23. Az én poharamat ki
isszátok ugyan — folytatta Jézus —, de azt megadni, hogy ki ül majd 
jobbomon és balomon, nem az én dolgpm, hanem (azoké lesz az), akik
nek Atyám elkészítette.

24. Ennek hallatára a többi tíz megneheztelt a két testvérre. 25. Jézus 
pedig magához hívta őket és így szólt: Tudjátok, hogy a pogányokon 
uralkodnak fejedelmeik s a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. 26. De köz- 
tetek ne így legyen! Hanem amelyiketek nagy akar lenni, a cselédetek 
legyen, 27. s aki első akar lenni közietek, a szolgátok legyen. 28. Mint 
ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy 
ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért.

20. vers
Feltehetően személyes visszaemlékezés révén mond többet Máté, 

mint Márk (10,35), aki a Zebedeus-fiak közvetlen kéréséről tud. Az anya 
bizonyára a Mt 27,56-ban, Jn 19,25-ben és név szerint Mk 15,40-ben 
említett Salomé, Jézus nagynénje. Komoly hittel támaszkodik fiaival 
együtt Jézus ígéretére (Mt 19,28), de talán a rokoni kapcsolat is bátorítja. 
Az aitousa (kérvén) part.-ot nem lehet múlt idővel fordítani, mert annak 
jeléül borult le, hogy kérni akár valamit, de azt csak akkor meri szóvá 
tenni, ha bátorítást kap. Ez előtt semmit sem „kért”, mint a Próba- 
fordításban.

21. vers
Jézus kérdése biztatóan hangzik, s az anya úgy véli: az eljövendő 

aión Urának csak egy szavába kerül a kért kegy biztosítása. Jakab és 
János úgyis a tanítványi „belsőhármashoz” tartoznak. Miért ne bizto
síthatnák a Jézus melletti két első helyet az Új Világban? Az eipe 
(mondd) a rendelkező, sőt mintegy teremtő ige kimondását kéri. („Ő szólt 
és meglett. . . ” ) Az anya kérésének szövegezése a legszószerintibb pon
tosság benyomását kelti, annyira szemléletes és érzelmileg is annyira
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hiteles. Salomé nyilván már látta lelki szemeivel az ő két drága fiát 
a messiási birodalom főhelyein: jobbról János, balról Jakab, s körülöttük 
csupa fény és dicsőség. A fivérek pedig — tudva, vagy nem tudva — 
nem is igen bánják, hogy „szerényen” meghúzódhatnak az anyjuk mö
gött. Nem mindig voltak ők ilyen csöndesek (Lk 9,54), ezúttal azonban 
aligha van ellenükre, ha az édesanyjuk adminisztrálja őket. Mert nem 
csekélységről van szó!

22. vers
Milyen észrevétlen keveredhet bele a legszentebb hitbe is az oly

annyira emberi indulat! Mert „csalárdabb a szív mindennél” (Jer 17,9) 
— s bizony a hitre jutott emberé sem kivétel! De Jézus lehűti a jogo
sulatlan reménységet. A  „kérvényezők” nincsenek tisztában igényük tar
talmával (s mellesleg azt hordozó indulatukkal sem). Nem látják, hogy 
az mennyire nem vág egybe azzal a céllal, amely felé tartanak, s amely 
nem tűr párhuzamosan rangéhséget, még ha azt nem evilági valutában 
igénylik is. Jézus figyelmezteti őket, hogy előbb a végsőkig menő tanít- 
ványi engedelmesség jegyében osztozniuk kell Mesterük sorsában, és 
csak azután jön a dicsőségközösség, a sorsközösség után! (Jn 15,20; 2 Tim 
2,12!) Ezt ők kétségbevonhatatlan komolysággal vállalják — de ez még 
mindig nem minden. (A „megkeresztelkedésről” szóló mondatnyi betol
dásnak nincs helye textusunkban — bár a Próbafordítás érthetetlenül 
fölvette. A főbb szövegtanukból hiányzik.)

23. vers
Jézus kezdő félmondatát korántsem kell okvetlen úgy érteni, hogy 

Mt keletkezésekor már nemcsak Jakab (Cs 12,2), de János is a mártírok 
sorában lett volna, s ez ellentmondana annak a hagyománynak, hogy 
János természetes halállal halt meg. Elvégre egy komoly tanítványi 
életben általában nem a biológiai lét elvesztése a legnehezebb, hanem 
a következetes önmegtagadás és a kereszt folyamatos vállalása. Márpedig 
János társa volt a keresztyéneknek „a Jézus Krisztus szenvedésében 
és királyságban” (Jel 1,9); itt is figyeljük meg a sorrendet!

Ám nem csupán a testvérek vállalják ezt. Jézust pedig az Atya 
iránti engedelmesség jellemzi, s az ő döntésének nem vág elébe; annál 
inkább leereszti a sorompót a becsvágyó kíváncsiság előtt. Különben is: 
a végsőkig következetes tanúskodás, a martyrium nem teljesítmény, 
amelyért jutalom járna. A „jutalmat” is kegyelemből adja Isten! (R 6,23; 
Mt 20,1—16.)

24. vers
Figyelemre méltó, hogy „a tíz” nem Saloméra haragszik meg, hanem 

a fivérekre. Ennek a túl merész eszhatológiai ambíciónak ők az értelmi 
szerzői, de mindenesetre közösséget vállalnak véle. Így a többiek meg
rövidítve érzik magukat. Az igazi tanítványi helytállás valóban súlyos 
feladata még előttük, de ketten már feljogosítva érzik magukat arra, 
hogy a Krisztus Országának két első helyét elővételben lefoglalják. Ám 
ha valahol megkezdődik a helyezkedés, szükségképpen el is harapódzik, 
s már kész is a feszültség Isten gyermekei közt! Persze „szigorúan” lelki 
síkon. Mert nálunk nem úgy mégy ám, mint a világban — mi „lelkileg” 
könyökölünk, s még a hiúságunk is olyan spirituális, hogy. . .  hogy épp 
ezért nem lehet kibírni. (Ha olykor lekerül az álarc és prózaibb kate
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góriában folyik tovább a mérkőzés, az még élénkebb fényt vet a tulaj
donképpeni háttérre, emberi szívünkre, melyben csak Isten teremthet 
— Zsolt. 51,12 — tisztaságot, de ennek újólagosán s a hit becsületes 
harcában kell történnie.)

25. vers
Jézus megfeddi őket — bár nem éles formában — azért, hogy a 

hatalmasok stílusát gyakorolják, noha az ő közösségének tagjai. Köz
ismert dolog, hogy a nemzetek (gójim-ethné) között a nagyságot mások 
legyűrése, szolgálatra kényszerítése jelzi. (A „gójoknál” persze Izráel 
sem igen volt különb, mint 1 Sám 8,11—18 mutatja.) Jézus nem azt 
mondja, hogy az Isten Országát valami szimpla egyenlőség fogja jelle
mezni, hanem azt, hogy benne egészen más jelenti a nagyságot.

26. vers
A tanítványok helyzete azért más, mert Jézus mellett belekerültek 

Isten uralmának, a Szent jelenlétének hatalmi szférájába, hatósugarába, 
meríthetnek gazdagságából, erejéből, s ezért lehet más az alapállásuk. 
A „legyen”-nél estin és estai között oszlanak meg a legjobb szövegtanúk, 
akad estó is (van, lesz, legyen), amiből az eredeti s elveszett Ös-Máté 
imperfectum pro imperativo-jára következtethetünk. A Tízparancsolat
ban is ilyen igealakok találhatók: futurikus-parancsoló jellegű imper- 
fectummal fejezik ki a parancsot, de a, lehetőséget is: pl. „nem fogsz 
paráználkodni", ha ti. tényleg az Ür lesz Istened. Mondatunkat fordít
hatnánk így is: „De nem így lesz köztetek!” — s ez a lesz ígéret is, a 
messiási kor emberei Istentől tanítottságának része, de elkötelezés és 
felelősség is, mert most már kizárólag rajtunk múlik, ha mégse lesz így!

Nem más módszert ajánl Jézus, hanem más beállítottságot sürget. 
Téves volna szavait úgy felfogni, hogy „nem lehet hajóskapitány, aki 
nem volt egyszerű matróz”. Nem azért kell szolgálni, hogy ezzel bármiféle 
hatalmi, vagy pozícióigénynek megvessük az alapját. Az igazi szolgálat 
nem sandít fél szemmel a jutalomra. „Jutalmam az, hogy szolgálhatok.” 
(Lőhe.) A szolgáló engedelmesség kapcsol ugyanis akcióközösségbe Isten
nel s alkot „életvezetéket” az isteni erők és bukdácsolásunk között. Ha 
Urunk megragadottjaiként szolgálunk Neki és embertársainknak, az nem 
áldozat, melyért kárpótlást érdemelnénk, lemaradván bizonyos „örömök
ről” hanem — bocsánat — tiszta haszon, hiszen józan istenfélelemre, 
kiegyensúlyozott megelégedésre nevel, igaz örömben részeltet, amelyből 
sohasem ébredünk fejfájással, s az örök élet felé vezet. A kapaszkodó 
nagyság önösségünk mutatója. „Nála csak az a nagyság számít, amely 
a másikat teszi naggyá, mely úgy törekszik a magasba, hogy másokat 
emel, s úgy gyakorol hatalmat, hogy másokat erősít.” (Schlatter) Ez a 
nagyság nem látványos, nem kelt irigységet, nem reklámozza önmagát, 
szolgálat közben nincsenek mellékgondolatai, még naggyá t lenni sem 
akar, mert más a programja: az engedelmesség tölti be; nagyságáról 
nem is tud, s megszökne méltatói elől.

27. vers
Elsőnek lenni! — mindenki álma. S mivel görcsös erőfeszítéssel is 

csak oly keveset tudunk megvalósítani belőle, szinte belebetegszünk. 
Képzelgés, mások lenézése-leszólása, hörcsög-magatartás, zsarnokoskodás
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— egyik rosszabb megoldás, mint a másik. Rabságunk tünetei! A fel- 
szabadulás útja: igent mondani a szolgálatra, annak tartalmát „onnan 
felülről” kérve s kapva naponta.

28. vers
Jézusnak meglett volna ugyan minden jogalapja a legkülönlegesebb 

igényekhez, de ő nem ezért jött. Nem hitelezőként. Adni akar! Való
színűleg nem azt, ami kívánságlistánkon elöl szerepelne, de azt, amire 
a legnagyobb szükségünk van akkor is, ha nem óhajtunk tudni róla. Az 
ő szolgálata kritika is — de élete árán segít életre. A „sokakért” értelme: 
mindenkiért, nem pedig „sokakért ugyan, de azért nem mindenkiért” . 
A „sokak” abszolút értelemben veendő, mint teljes kollektívum. Jézus 
áldozatának konzekvenciája számunkra: „Mi is kötelesek vagyunk éle
tünket adni atyánkfiáiért” (1 Jn 3,16), ami egzisztenciánk korlátlan ren
delkezésre bocsátását jelenti, ha kell, a végső határig. (De hányszor 
mondunk csődöt, még jóval innen a „végső határon” !)

VÁZLAT 

Sikerült élet

Sikeres életre vágyik mindenki. Egy nyugati író így fogalmazta meg 
a modern idők új Nagy Parancsolatát: „Legyen sikered — vagy elvesztél!”
De aki egyszer elkezdi a sikervadászatot, annak aligha van megállás, 
mert önmaga és környezete előtt mindig újabb sikereket kell felmutatnia, 
ennek pedig ára van — s még nem is sikerülhet mindenkinek minden.
A sikert üldöző ember magagyártotta bálványának üldözöttjévé lesz, s 
közben játszania kell a sikerképes embert: nem mer gyengének, tanács
talannak, sőt még öregnek sem látszani, még ha az is. S ebben a testi
lelki feszültségben, „stresszben” felőrlődik az ember, és igen könnyen 
következik be „sikerekben gazdag élet” után a korai szívinfarktus, vagy 
lelki komplexumok jelentkeznek: félelem, depresszió, vagy görcsös „bizo
nyítani akarás” végső erőfeszítéssel. Sok sikerünk sem biztosíthatja, hogy 
maga az életünk sikerült. Mert az egészen más. Igénk felszabadít a siker
vágy igézetéből és megmutatja, mi a sikerült élet titka. Vállalni Jézust!

1. Vállalni Jézust, személyében, ö  halálos szeretettel vállalt mindent 
értünk; még bűneinket is magára vállalta. Pedig de nehéz sokszor csak 
egyetlen embert is igazán vállalni, rossz tulajdonságaival együtt! (Mert 
anélkül — az nem vállalás.) De nekünk is vállalnunk kell őt követke
zetesen, különben nem lesz hozzá közünk. Ha az orvos sárban-viharban 
kivergődik a tanyára, a páciensnek vállalnia kell a kezelést! (Hogy ezzel 
kinek tesz szívességet, azon elgondolkozhatunk.) Nos, a tanítványoktól, 
akik itt különben nem a legjobb oldalukról mutatkoznak be, egyet nem     
lehet elvitatni: egyszer Jézus nyomába szegődtek, s azóta követték Jézust. 
Vállalták őt, nyíltan, egyértelműen. Melyikük hol kereste azelőtt a maga 
kis sikereit, de hittel, vagyis teljes odaadással vállalták a maguk egyéni 
útja helyett a Jézusét, s az ő személyében az ő sorsát is. („Pohár.”) 
Lemondtak arról, hogy életükkel önhatalmúan gazdálkodjanak — s az
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igazi Élet itt kezdődött számukra! („Aki elveszti életét érettem ...” ) 
Az ember indulatai, Istentől való folytonos „rugalmas elszakadása” , 
szívbeli elidegenedése folytán önmagát igyekszik érvényesíteni, s ameny- 
nyire ez sikerül, annyira érzi életét sikeresnek. (Tekintély, pozíció, fizetés 
stb.) Az ige azonban figyelmeztet: életünk akkor kezd igazán sikerülni, 
ha Istennek „sikerül” túlsúlyra jutnia egész emberségünkben. A mara
dandó siker záloga: vállalni őt személyében, sorsában — így lesz közöm 
az Élethez!

2. Vállalni Jézust szolgálatában. Komoly hit és elszántság jellemezte 
ugyan általában a tanítványokat, de angyalokká azért nem lettek. A ko
rábbi, esetleg nyílt önzés kettejüknél a hit síkján jelentkezett: jó előre 
garantáltatni akarták mennyei karrierjüket, s bizony a többiek rovására. 
örökkévaló s kivételes sikerüket akarták biztosítani, méghozzá édes
anyjukat tolva előre, de mivel ez az indulat a többiekből sem hiányoz
hatott teljesen, megvolt az egyenetlenség — Krisztust komolyan vevő 
emberek között! Hányszor megesik jól megalapozottnak látszó hivő éle
tekben, hogy a régi bűnökből ez-az átszüremlik, s az ajtón kidobott 
önzés visszajön az ablakon, csak talán egyháziasan dekorálva! De ha 
Jézus programja nem az volt, hogy az embereket — még ha kegyes 
módszerekkel is — maga alá gyűrje és hasznosítsa, vagyis úgynevezett 
sikert érjen el, hanem az, hogy az Isten szeretetét vigye bele az életükbe 
minden módon, akkor a tanítványi élet is csak úgy lehet sikerült, ha 
ugyanerre tesszük fel életünket!

3. Vállalni Jézust, övéiben. Minél komolyabban vesszük a bűneink 
elleni harcot, annál mélyebben ismerjük meg saját elesettségünket Isten 
igéje fényében, hogy „hivőségünk” ellenére is milyen nyomorultak va
gyunk. De akkor hittestvéreink ítélgetésére sem vállalkozunk olyan 
lelkesen, hanem tudjuk őket szeretetben elszenvedni, mint testvéreinket 
a kegyelemreszorultságban! Ne az legyen a fő kérdés: miért ilyenek a 
keresztyenek, hanem: hogyan szolgáljak nekik, hogy jobbak legyenek, 
hogyan lehetnék mindinkább Isten feléjük kinyújtott, ajándékozó kezévé. 
Nem kell vaknak lennem a kegyes mezben jelentkező sikervággyal 
szemben, de jobban kell látnom a gyógyító szeretet forrását, hogy Jézus 
Krisztus erejével ez lehet másképp!

Ahogyan beleroppanhat az ember sikertelenségébe, ha azt önérvé
nyesítési alapon méri, úgy roppanhat bele az egyház, ha önmagáért él 
s így mindenekfölött statisztikailag lemérhető sikerekre áhítozik. A Szent
lélek azonban nem azért hívta életre az egyházat, hogy karriert csinál
jon a világban s annak ajnározott kedvence legyen, hanem hogy kész
séggel akarjon s örömmel tudjon szolgálni Urának erejével, szeretetével. 
Sikerült életünk így lehet!

*

Megjegyzés. Textusunk alapproblematikája kétségkívül az „uralko
dás, vagy szolgálat” alternatívája, ezt azonban más megfogalmazású 
szempontból kiindulva igyekeztem megragadni, nehogy szólammá mere- 

     vedjék. A választott aspektus persze csak egyike a sok lehetségesnek. 

Bodrog Miklós
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János 1, 29—30.

AZ ALAPIGE ÉRIELME

A textus mondanivalóját az előző versekkel való összefüggésből 
érthetjük meg. János evangélista maga jelöli meg a 19. versben, hogy 
„János (Keresztelő) tanúbizonysága”, az előző szakasz témája és alap- 
igénk ennek a témának a szerves tartozéka. Keresztelő János bizony
ságtételének három fázisa van. A papokból és levitákból álló küldöt
teknek először kifejti a negatívumot: „Nem én vagyok a Krisztus” 
(V. ö. 21. v) A másik fázisban konkrétan rámutat a pozitívumra: „Íme 
az Isten Báránya” (29. v.) és bizonyságtételének a kulmináeiója: „Ez 
az Isten Fia” (34. v.) Ezt a választ küldi a zsidó nép legfelsőbb ve
zetőinek a küldöttek által.

János evangéliumára jellemző, hogy a mondanivaló súlyossága a 
fontos számára és elbeszélésének a külső keretei elmosódnak. A belső 
lényegre mutat rá, Jézusra irányítja a szemeket.

29. v. Keresztelő János látja, hogy a várvavárt Jézus közeledik fe
léje. Számára ez a tény a döntő élmény. Az evangélium úgy mutatja 
be Jézust, hogy a prológusban kifejtett testté lett ige közeledik a bűnös 
embervilághoz. János elbeszélésében Keresztelő egész lénye, szolgálata 
nem egyéb, mint egy hatalmas ujj, mely az emberiségért önként 
meghalni induló Krisztusra mutat. (V. ö. Grünewald Mátyás isen- 
heimi oltárképe.)

Döntő fontosságú szavakkal tesz bizonyságot Jézus küldetéséről, 
áldozatáról és Isten univerzális szeretetéről. Az első fontos szó „am- 
nos” =  bárány. Ezzel a kifejezéssel az Ótestamentum és az Üjtesta- 
mentum határmesgyéjén álló Keresztelő János visszamutat az ótesta- 
mentumi áldozati kultuszra. A bárányáldozat a bűnök eltörlését és 
Isten haragjának a kiengesztelését jelentette az OT népének vallási 
életében, melyet Isten rendelésére cselekedett. János evangélista 
Jézusban látja az Istentől rendelt igazi, szeplőtelen és engedelmes 
Bárányt. Jézus áldozata az egyetlen, tökéletes áldozat és az Ö önként 
vállalt áldozata fölöslegessé tesz minden más áldozatot. (V. ö. Zsid. 
9, 12.)

A bárány vére az Egyiptomból kiszabaduló zsidóság számára az 
Isten ítéletétől való szabadulás jele is volt. Textusunkban többről van 
szó. A golgothai kereszt titka tárul fel Keresztelő János bizonyság- 
tételében. Jézus áldozati halálának az értelmét világítja meg. Jézus 
áldozati halála felbecsülhetetlen ajándék a világ számára. A bűnös 
emberiség egyetlen reménysége.

„hairó” ige a következő fontos szó. Az eredeti görög ige jelentése 
felvenni, vinni, hordozni, elvinni és eltávolítani. Az Ot.-i használat
ban a  ”bűnt eltörölni” értelemben fordul elő. Gazdag tartalmú ige. 
Jézus küldetésének lényegét fejezi ki több árnyalatban. Jézus a bűnt, 
mint az emberiség életének a megrontó hatalmát, veszi magára, hor
dozza és eltörli áldozati halálával. Ezáltal helyreállítja az Isten és az 
ember között megromlott alapviszonyt. A bűn, mint az ember vétkes 
tartozása értendő (hamartia).

BÖJT 3. V A S Á R N A P J A
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„kosmos” ismét széles jelentésű szó. Jelenti Isten teremtett vilá
gának, az egész universumnak csodálatos rendjét, de jelenti a bűn 
hatalma alatt megromlott „embervilágot” az egyetemes emberiséget. 
Isten emberszeretetének kozmikus nagysága tükröződik e szóban. A 
világmindenséget és az emberiséget átölelő isteni szeretet és könyö
rülő jóság jelent meg Jézus Krisztusban. János apostol kozmikus táv
latú evangéliuma csendül ki Keresztelő János bizonyságtevéséből.

30. v. Keresztelő János bizonyságtételében Jézus paeexistenciája 
is benne van: „előbb volt nálamnál.” A prológusban kiábrázolt Krisz
tusra mutat (Jn. 1, 1—5.).

A SZÓSZÉK FELÉ

Böjt 3. vasárnapja (Oculi) a 25. Zsoltár 15. verséből kapta nevét: 
„Szemeim az Úrra néznek szüntelen” . Ez a vasárnap Jézust, a világ 
Megváltóját, mint Isten bárányát állítja az egyház népe elé. János 
bizonyságtevése arra késztet minket, hogy emeljük szemeinket az ér
tünk halálba induló Urunkra, hogy az Ő áldozatából tanuljuk meg 
mi az Isten akarata az emberiséggel és milyen szolgálatot adott Isten 
a Krisztus útján járó egyháznak ebben a világban.

Bizonyságtételünk kiindulása az, hogy mi is Isten bűnbocsátó ke
gyelméből élünk napról napra. Ez a Krisztusban megjelenő bűnbo
csánat veszi el bűneinket és szabadít fel az embertársaink szolgála
tára. Minden megkötözöttségtől megszabadulva az Isten Bárányának 
áldozatos szeretetéből élhetünk és ezzel a szeretettel szolgálhatunk a 
világban minden embertársunknak.

Bizonyságtételünk univerzális távlatú. Jézus áldozatának ereje 
mindenkié. Nem sajátítható ki csupán egy kis csoport vagy klikk tu
lajdonába. Az Isten Báránya az egész világ bűneit vette magára, hor
dozta és törülte el. A világban levő minden bűn és gonosz ellen Jézus 
áldozati halálának erejével kell küzdenünk. Az egyház bizonyságté
telének korunk problémái közepette is hangoznia kell. Jézus a mi két 
részre szakadt világunk bűneit is hordozza és megbocsátja. Az egy
háznak hirdetnie kell a háború helyett a békesség útjának keresését, 
a népeket megkülönböztetni kívánó faji elméletek hamisságát. Jézus 
nem tett kivételt a fajok között az egyetemes emberiségért adta életét 
váltságul. János evangéliumának éppen ez a kozmikus távlatú látása 
a vonzó és lebilincselő.

Tegyünk bizonyságot örömmel e vasárnapon az Isten Bárányának 
bűntörlő áldozatáról és legyen kész a szívünk Krisztus bűnöktől sza
badító erejével szolgálni azt a világot és emberiséget, amelyet Ő 
annyira szeretett, hogy az életét adta megváltásáért.

Garami Lajos
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János 6, 30—40.

I. SZÖVEGKRITIKA

Textusunk szövegkritikai, formakritikai és redakciókritikai szem
pontból rendkívül nehéz helyzet elé állít bennünket.

1. A rendelkezésünkre álló fejezetfelosztás semmi esetre sem az 
eredeti. A 6. fejezet Jézusról úgy ír, aki a tó másik oldalán van — peran 
—, az előző fejezetben tehát a Galileai tó innenső oldalán kellett lennie. 
Ennek ellenére az 5. fej.-ben Jézus Jeruzsálemben van. A 6. fej. tehát 
semmiképpen sem az 5. fej. folytatása. A legvalószínűbb az, hogy a 
jelenlegi fejezetek eredeti sorrendje: 4, 6, 5, 7 volt. A 6. fej. az „élet 
kenyeréről” szól, tartalma az, hogy a kinyilatkoztatás krízis helyzetbe 
hozta a természetes emberi életfolytatást. A gondolat folytatása az 5. fej.: 
nemcsak az ember természetes életfolytatása került krízisbe, hanem a 
vallása is. Így a 6. fej. a kinyilatkoztatót és a népet Galileában állítja 
egymás mellé, míg az 5. fej. a kinyilatkoztatót és a nép vezetőit állítja 
szembe.

2. Évtizedekig az volt a felfogás, hogy a János evangélista által 
használt képek saját kompozíciói. A 6. fejezetben is felhasználja a kenyér- 
csodát azért, hogy azután az élet kenyeréről beszéljen. Ez természetesen 
már nem történeti logion, hanem az evangélista bizonyságtétele.

Az utóbbi évek teológiája azonban ezt a bultmanni tételt — amit 
általánosan elfogadottnak mondhatunk — éppen az újbultmanniánűs 
iskola kérdőjelezi meg. Ügy tűnik, hogy a jánosii kifejezések nem saját 
képei, hanem eredeti Jézusi képek és szavak.

3. „Az élet kenyere.” : János 6,30—40.
Textusunk jelenlegi versfelépítése semmiképpen sem lehet eredeti.- 

A zsidók Jézus szávaitól legitimizáló csodát akarnak látni, mintha nem 
történt volna meg az 5000 férfi megelégítésének Jézusi kenyércsodája. 
Valószínű a dialógust nem a kenyércsoda váltotta ki, hanem >a 27. vers
ben elmondott Jézusi igék. Logikailag viszont a 27. vers után semmi
képpen sem következhet — a különben egységes — 30—33. vers. Leg
valószínűbb, hogy a 27. vers folytatása a 34. és 35. vers, ahol Jézus az 
élet kenyeréről beszél. Ez váltja ki a zsidók kérdését, majd Jézus újabb 
válaszát a 30—33. versben.

Folytatása azonban semmiképpen sem lehet a 36—40. vers. Való
színű, hogy a későbbi versekben leírt kenyércsoda része, amelyben Jézust 
a zsidók támadják. Textusunk verseinek a felépítése — természetesen a 
27. verssel együtt — a következő: 27, 34, 35, 30—33, majd egy másik 
perikópaként: 41—46; 36—40.

II. EXEGÉZIS

27. vers. Jézus kenyeret ad az éhező galileai tömegnek. Szinte fel
mérhetetlen a tömegvisszhangja a kenyércsodának. Jézus mégis arról

BÖJT 4. V A S Á R N A P J A
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beszél, hogy az emberi életet nem a kenyér biztosítja egyedül, hiszen 
az múlandó. Ha valaki' örök életet akar, az törekedjék örök eledelre.

A primitív vallásokban találjuk a gyökeret. Itt a kenyér a termé
kenység koncentrált erejét viseli magában. Ugyanúgy, mint a magyar 
nyelvben a kenyér, a legtöbb primitív nyelvben cserefogalom az élelem
mel, sőt az élettel. („Az égő élet heve. . . ” Ady.) Homérosz nektárról 
beszél és az ambróziáról, ami az istenek eledele. A babiloni vallásban 
tudják, hogy az égi zodiákusban az istenek az örökélet kenyerét eszik. 
(Apapa-mítosz.) Gilgames az élet füvét keresi.

Az Öszövetségben a mennyei manna az, ami a Messiás idejében 
a megváltottak tápláléka az Isten menyegzőjén.

Minden idők minden embere számára örök vágy az ifjúságot vissza- 
varázsló csodaszer megtalálása, vagy a halhatatlanság csodaszerének 
felismerése. Pempők és életelixírek keresése. A 34—35. vers ben Jézus 
hallgatói kérik az „élet eledelét” , amit csak Ö, a Messiás adhat. Jézus 
válasza kinyilatkoztatás: Én vagyok az élet kenyere. Kétségtelen, hogy 
itt az ego eimi kinyilatkoztatási forma. Az „élet kenyere” kifejezést 
kétféleképpen fordíthatjuk, mivel a genitivusz kvalitatisz kétféleképpen 
fordítható: Én vagyok az élet kenyere... ,  vagy Én vagyok az olyan 
kenyér, amelyik életet ad! Jézus személye és küldetése nem önmagáért 
van tehát, hanem azért, hogy az Atya akaratát cselekedj e, aki tehát 
követi Öt és hozzá megy — ho erhomenosz prosz emé —, annak örök 
életet ad. A kinyilatkoztató hívja az embereket magához, és akik hallják, 
jönnek hozzá.

A világ azonban bizonyító csodát akar látni: 30—33. vers. A zsidók 
csodát követelnek, Mózes mannacsodájának analógiájára. A zsidó messiás- 
várásban jelentős, központi helye van a második megváltónak, aki az 
első megváltó Mózes mintájára mannát ad, és ezzel bejelenti az eszhatont.

Exodus 16. fejezete nagy szerepet játszik az Öszövetségben, így a 
zsidó tradícióban a Messiástól azt várták, hogy majd megismétli a csodát. 
(Báruk 29,8.) Több helyen nyoma van annak, hogy a messiási idők 
mannája a — theiosz logosz, vagy a szófia. Mindenesetre a zsidók kéré
sében a — hümip — szó jelzi, hogy egynek tudja magát a Jézus-korabeli 
zsidó generáció a pusztai nemzedékkel.

Jézus ismét a kinyilatkoztatás stílusában válaszol: „ámen, ámén legó 
hümin. . . ” A Mózes által adott kenyér nem az égből jött. Az igazi, az 
aléthinon — (János egyik kedvenc kifejezése, az igazi víz, az igazi 
beszéd, az igazi fény stb.) — az Atyától jött el. Aki ezt kinyilatkoztatja, 
ő a kenyér. A Megváltó ezzel a kinyilatkoztatással életet ad a világnak.

Az 5000 férfi megelégítésénak szémeion-ját a tömeg nem érti, s így 
nem értheti meg a kinyilatkoztatás szemeionját sem, a 36—40. versben. 
A zsidók jelt követelnek, hogy lássanak, és majd higgyenek. A kenyér
csoda jel, de mégse hisznek, mert nem látnak. S ez már itt az evangélista 
magyarázata: pedig Jézus azért jött, hogy megmentsen. Ezt nem vették 
észre, vakságuk miatt a zsidók. Ezután az evangélista a gyülekezetre 
tekint: a negatív megfogalmazást pozitívra váltja. „Aki énhozzám jön, 
azt semmiképpen ki nem vetem.” Így Krisztus gyülekezete már lát, hiszen 
látta és látja a Fiút, hiszen a kenyércsoda örök, mert örök az élet kenyere 
is. Aki hisz benne, annak örök élete van.
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III. M EDITÁCIÓ

A kijelölt textus mind a tíz versét igehirdetésünk alapigéjévé tenni 
lehetetlen. Legjobb akarattal is két teljesen elütő igevers-szakaszra oszlik 
perikópánk. A vasárnap jellegéhez leginkább a 27,34—35. versek perikó- 
páját érzem a legalkalmasabbnak. Esetleg megpróbálkozhatunk a 27., 
34—35., 30—33. versek igehirdetési alapigéül vételével. Második teljesen 
független igehirdetési textusul a 36—40. versek kínálkoznak. Az ún. 
„tiszta homiletikus” igehirdetési módszer teljes csődhöz jut itt. Igehir
detési „téma” azonban akad bőven, szinte a csoda bőségével. Minden 
vers több prédikáció alapja is lehetne. Hála Istennek ma is tart még az 
öt kenyér és a két hal csodája az egyházban!

Galilea a feszültségek, a zeloták, a radikálisok országrésze. A patta
násig feszült helyzetet lobbantja lángra Jézus kenyércsodája. Kenyeret 
kapnak éhező ezrek! Az élet végső biztosítottságát látják elérkezettnek 
azok is, akik nem éheznek. Úgy látszik elszabadult a „démonitás” , az a 
sátáni erő, ami Jézus előtt ott van a negyvennapi pusztai megkísértéskor. 
Változtasd a követ kenyérré. . .  Jézus működése elején elutasítja ezt, 
most mégis megteszi! Vállalva a félreértést, azt, hogy királlyá akarják 
Öt koronázni. Nem lehet elspiritualizálni Jézus küldetését. A világ szá
mára a kinyilatkoztató példát ad. Nem vonhatja senki sem kétségbe 
a kenyércsoda történetiségét. Igenis érdekli Jézust a világ örök kenyér
kérdése. S tesz is csodát! Sőt először megoldja — ha csak egy napra is — 
a kérdést. Az írásmagyarázóknál itt szokott jönni a DE. De ez csak 
„jel” , egy pillanatra való függönyfellebbentés, hogy az Isten országában 
többé nem lesz kenyérkérdés. De „nem csak kenyérrel él az ember” . . .  
A kenyér Jézus Krisztus, az élet kenyere! Azonban Jéaus nem a világ 
kenyérgandját jött megoldani. . .

Ha így állna a helyzet, miért történt a kenyércsoda? Miért vállalta 
Jézus, hogy félreértik? Miért vállalta, ha a pusztában visszautasította? 
A galileai éhezők ezreit csigázta csak fel, hogy azután Isten országáról 
beszéljen? Nem! Az Atya akaratát tette. S mivel az Atya akarata volt, 
ezért történhetett meg a kenyércsoda, s ezért kinyilatkoztatás ez. Kinyi
latkoztatás a világ és a gyülekezet számára. Nem beszélhetünk a világnak 
arról, hogy Jézus az élet kenyere, ha közömbös előttünk a világ éhezése. 
Ez pontosan azt jelenti, hogy Krisztus gyülekezetének elsőnek kell lenni 
a világ éhezőin való segítésben, s csak így hirdetheti „Az Élet Kenyerét” . 
Vállalni kell a félreértéseket, a rágalmakat is. Ne legyünk kicsinyhitűek. 
Ma is tart még a kenyércsoda. S nem csak a túlspiritualizált kenyér
csoda. A megtörtént kenyércsoda is ott van mint Krisztus ajándéka 
gyülekezetének. A kicsinyből sok lesz, a kevésből még felesleg is marad. 
S ez minden keresztyén ember számára érvényes. Hiszen ma is éhezik 
a világ kétharmad része, korfogalommá vált az „alultápláltság” . A ke
resztyén ember ebben a harcban valóban porszem, parány a gyülekezet 
is, kicsiny az egyház. De csak akkor, ha kicsinyhitű. Krisztus meg én 
az már sok, Krisztus és a gyülekezet az nagyon sok, Krisztus és az 
egyház az már kenyércsoda a XX. században. Az egyházra ma is vára
kozóan tekint a világ, amikor kenyérgondját rríeg akarja oldani. (Fritz 
Baade: Versenyfutás a 2000, évért!) Így tekinthettek Jézusra a galileaiak 
éhségtől csillogó szemmel! S Jézus csak öt kenyeret és két halat kér 
ma is tőlünk. Ebből ezrek elégíttetnek meg! Kötelességünk hirdetni,
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hogy a keresztyén ember becsületesebb munkájával kenyeret ad, több, 
nagyobb kenyeret. Jézusért!

Jézus az élet kenyere is. A zsidók kérése azonban már a vallásos 
ember tipikus kérése. Tudják, hogy az élet kenyere a Tórah. Mindenkor 
add nekünk ezt a kenyeret. S a vallásos emberek felháborodása óriási, 
amikor Jézus kinyilatkoztatja: Én vagyok az élet kenyere. Itt a vita 
már nem az éhező és a megelégített ezrekkel folyik, hanem a nomosz- 
vallásosság képviselőivel, a farizeusokkal és írástudókkal. Jézus nem 
Nova Lex-et ad, új messiási tórát. Ö követésre hív fel. Jöjjetek hoz
zám .. . Jézus hívja örök életre azokat, akik követik őt, s nem a vallá
sosság „biztosítja” be az embert az Isten országában. A nomosz-vallá- 
sosság tömegei pontosan olyanok mint a világ éhező tömegei, mint a 
galileai éhezők. Éhesen születnek, éhesen halnak meg. Az egyházban is 
minden vallásos teljesítmény ennek az éhségnek a tünete. Olvasómor- 
zsolással, sőt horribilis adományokkal sem „lakik jól” az ember. A szokás- 
keresztyénségből való megtérés, a mester nyomába szegődés, ez az „Élet 
Kenyerével” való megelégítés. A kenyércsoda tehát ebben a spirituális 
értelemben is tart még ma is. S ez az igehirdetés csodája. Az én keresz
tyén Krisztus-követésem porszem, a gyülekezeté sem sok a világban, de 
Krisztus és én már sok, Krisztus és az egyház már csoda.

Ruttkay Levente

BÖJT 5. VASÁRNAPJA

János 2, 13—22.

A közkeletű Jézus-képbe bajosan illik bele az ostor. Régi festmé
nyeken szelíden, fölemelt két ujjal int, szeme elrévedezik, s tanítványai 
is átszellemült arccal merengenek. De vajon valami efféle érzelgős, szét
folyó, „festett egekbe néző” kegyesség jellemezte őt? A Szentírás egésze, 
főként pedig mai igénk alapján azt kell mondanunk, hogy ez az elerőtle- 
nített, szentimentális Jézus-kép hamis. Egy merengő prófétát könnyen 
kibírtak volna az írástudók és farizeusok; istenes lírázásért ugyan soha 
meg nem feszítették volna. Elég azonban pár lapot olvasnunk el az 
evangéliumok bármelyikéből, hogy világos legyen: Jézus igehirdetése 
és magatartása semmiképpen sem volt erélytelen! Amikor pedig a temp
lomról, Isten tisztelésének fő jelképéről s gyakorlati középpontjáról volt 
szó, akkor aztán végképp nem ismert tréfát. Nem ütött szét a piaci 
üzérek között, a mindennapi élet piszkos kis alkuira nem emelt ostort. 
De amikor azt látta, hogy a haszonlesés a templomba tör be, kötéllel 
verté ki a kufárokat, s így adott „szemléltető oktatást” arról, hogy mire 
való a templom, s mire nem. Az ő haragja persze valóban szent volt, 
s nem .olyan, amilyen a miénk szokott lenni; benne az „Isten házának” 
féltő szeretető lángolt, s ha ostora lesújtott, azzal is gyógyítani akart, 
mint ahogy a sebész sem érzeleg, hanem belevág az emberi testbe, ha 
arra van szükség.

Így egyetlenegyszer cselekedett Jézus, de azt mind a négy evan
gélista leírja. Fontos dolog ez!
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Emberileg magyarázható és mentegethető lett volna az, amire Jézus 
ostort fogott, mert az élelmes pénzváltók és árusok az ünnepre tóduló 
vallásos emberek „szükségletét” elégítették ki: náluk lehetett beszerezni 
a templomadó lerovásához nélkülözhetetlen régi pénznemet, meg az 
áldozatok bemutatásához az állatokat. „Nélkülünk nincs egyházi adó, 
meg vallásgyakorlás” — mondhatták volna. Aztán a templom előcsar
noka, ahol „üzemeltek”, nem is számított csak félig szent helynek, fari
zeusi okoskodás szerint. Jézus azonban a lényeget látta: ezeknek az üzlet 
a fontos! S tulajdonképpen a pénzimádás oltárára sújtott le, a kalmár
szellemre, amely a kegyeskedés közepéből is az anyagi haszonra kancsalit. 
A vallási konjunktúrából remek boltot csináltak.

Érdekes, hogy az „érintettek” ösztönösen is érezhették: nincs igazuk, 
merj: Jézus ellenszegülés nélkül verhette ki őket az előcsarnokból. A rossz 
lelkiismeret hajthatta őket annyira, mint a kötélsuhogás. Az idegenkedő, 
tétlen szemlélők — köztük nyilván „illetékes vezérférfiak” is — viszont 
számonkérően külön csodajelet követelnek tőle, hogy azzal igazolja csele
kedetének jogosságát, mintha az nem lett volna önmagában is jogos. 
Kicsit őszintébben azt kérdezhették volna: Milyen alapon teszed tönkre 
ezt a pompásan menő üzletet? És Jézus igazolásául, mint elkövetkező 
„csodajelre” , arra hivatkozik, hogy ha ellenfelei lerontják is „ezt” a 
templomot, ő három nap alatt felépíti! Ennek tulajdonképpeni, kettős 
értelmét tanítványai is csak feltámadása után fogták fel, hogy ez egy
részt a jeruzsálemi templom lerombolására s „helyette” az egyház fel
épülésére vonatkozik, másrészt és főként pedig Jézusra magára, akit 
hiába feszítettek meg, harmadnapra feltámadott. A templom későbbi 
megsemmisülését tulajdonképpen az okozta, hogy a hasznukat és hatal
mukat féltő főemberek elutasították Jézust, s az ő békessége helyett 
politikai Messiást várván végzetes háborúba kezdtek a rómaiakkal. A  sok
féle formájú szerzési vágy nemcsak erkölcsileg, de fizikailag is ilyen 
káros, így okozhatja az egyház vesztét s benne a keresztyén emberét is!

Egyéni síkon így vétkezhetünk, ha külön jutalmat várunk Istentől 
vallásosságunkért, s protekciós elbánásra tartunk számot. „Hát ezt érde
meltem? Ezért vagyok vallásos?” — így méltatlankodik, akinek állító
lagos hite tulajdonképpen üzlet, mert amolyan mennyei szavatossági 
biztosításnak tekinti, melyben az Isten az ő adósa, lekötelezettje. Ez a 
„hit” csak azt lesi: mennyit hoz a konyhára kegyessége, s Istent való
jában csak azért „tiszteli”, hogy használhassa! Az efféle pogányos „val
lásosság” rengeteg kereső szándékú embert riaszt el az igaz keresztyén- 
ségtől is, • melyet csak kufárlelkek önző kegyességének torz tükréből 
ismernek.

Közösségileg az egyház egésze is elbukhat az anyagiasság kísérté
sében. Nem lehet erős és időtálló az az egyházközség, amelyben nem 
a minél jobb igehirdetést és lelkigondozást szolgálják az anyagiak, hanem 
eszközből céllá lettek. De akár egy egész országos egyház is megüresed
het, ha titkon, vagy nyíltan meglevő, vagy elvesztett anyagiak után 
sóhajtozik, sőt emiatt olyan magatartást tanúsít, amellyel helyzetét csak 
nehezíti. Mert aki két kézzel kap létező, vagy nélkülözött anyagiak után, 
az földre ejti az evangéliumot ?— ez vastörvény. Istent nem lehet meg
csúfolná.

1. Ami rombol: a szerzési vágy.
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Mintegy a jeruzsálemi templom romjain, annak egészen új, lelki 
utódaként épült fel az egyház. Emberek szolgálnak benne, de ügyét 
igazán előbbre mindig csak akkor viszik, amikor a komoly hit és odaadó 
szeretet erői működnek bennük. Amikor még állt a híres jeruzsálemi 
templom, Jézus már akkor nagyobb volt nála, vagyis különb, lényege
sebb. Az ő feltámadásával lett lehetővé, hogy egyház, vagyis Istennek 
szolgáló gyülekezet egyáltalán létezzen. Az Ige egyrészt azt mondja, hogy 
az egyház a Krisztus teste, másrészt azt, hogy a mi testünk viszont 
a Szentlélek temploma. Ezt az egyházat tehát nem a mi ügyeskedéseink 
és nekibuzdulásaink építhetik igazán, hanem csakis Jézus Krisztus, mi 
pedig kizárólag annyiban, amennyiben beleépülünk az ő testébe, az ő 
valóságába, isteni lényébe, amennyire eggyé leszünk vele, s életünk egész 
valóságával neki engedelmeskedünk. Igaz, hogy ez nem üzlet, de Életre 
ez vezet!

Így épülhet fel közöttünk, belőlünk és bennünk Isten élő temploma!

Bodrog Miklós

2. Aki épít: Jézus Krisztus, a Feltámadott.

VIRÁGVASÁRNAP

János 18, 33—38.

Virágvasárnappal már a Nagyhét küszöbére értünk. Az evangé
liumi történetek szereplőinek viselkedése ezen a ponton már elárulja, 
hogy megindult egy folyamat Jézussal kapcsolatban s rohamléptekkel 
halad a végső kifejlődés felé. Virágvasárnapon még minden a lap
pangás állapotában van. Igehirdetésünk hangja ünnepélyes és öröm
teli, a szavakban és gondolatokban azonban már ott bujkálnak a ki
bontakozó nagyheti események, a minden órával gyorsuló s hamaro
san célhoz érő tragédia. — A megszokott evangéliumi ige ezen a va
sárnapon a jeruzsálemi bevonulás története lenne, a szamárháton 
ülő „király” rendhagyó alakjával. Mai textusunkban tulajdonképpen 
ugyanez a téma kerül elő, csak más helyszínnel és más szereplőkkel. 
A „színfalak mögött’ vagyunk, Heródes királyi palotájának termei
ben, ahová Pilátus az ünnepekre való tekintettel néhány napra be
költözött. Tudjuk, hogy a kapukon kívül a papi fejedelmek és írás
tudók Annás és Kajafás külön megbízottaival élükön már szítják a 
tömeg indulatát, bent a kihallgatóteremben azonban csendes és rend
kívül koncentráltan „sűrű” beszélgetés folyik Jézus és Pilátus között. 
Pilátus végső szavaival kifejezve arról van szó, hogy mi is az igaz
ság — Jézus királyi mivolta körül? S jó, ha ez a kérdés újra meg 
újra megfogalmazódik bennünk is, hogy azután a Nagyhét és Húsvét 
valóságaiban találhassunk rá hatékony feleletet. A szinoptikusoktól el
térően János Jézus perének súlypontját éppen a Pilátus-kihallgatások- 
ban látja. A főtanács előtt tulajdonképpen bármit vallana is Jézus, 
ítélete már készen áll (Jn. 11, 45—53.). Pilátus számára azonban Jézus
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ügye új és döntése komoly belső tusakodás nyomán születik meg. 
János evangélista tehát ebben a párbeszédben találja meg az alkalmat 
az induló szenvedéstörténet belső feszültségének s az események tar
talmának elmondására. Igénk a két kihallgatás közül az elsőt tartal
mazza.

EGZEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

A megelőző versekben Pilátus egy éles párbeszéd által szerez tu
domást Jézus ügyéről. A zsidók rituális félelme miatt — amely az ő 
számára annyira érthetetlen! — neki kell kimennie az épület elé kora 
reggel. (Jellemző, hogy a zsidók Jézust nem féltik a „tisztátalanná 
válástól”, őt már „törvényen kívülinek” tartják és bizonyosak abban, 
hogy úgysem éri meg élve a húsvéti bárány elfogyasztásának ünnepi 
alkalmát.) Pilátus megkísérli az ügyet elhárítani és a vádolok hatás
körébe utalni, ez azonban nem sikerül. A zsidók ti. nem elégszenek 
meg a megkövezés törvényszabta lehetőségével, ők a leggyalázatosabb 
és legnagyobb tömeg előtt nyilvánvalóvá tehető kivégzést, a kereszt
halált választották. így aztán Jézus messiási mivolta ország-világ előtt 
semmivé válna, hiszen a nyilvánvaló gonosztevők halálneme ezt le
hetetlenné tenné. (Azt már csak az evangélista tudja, hogy ezzel is 
Jézus akaratát munkálták! vö. 32. v.)

Pilátus ismeri embereit, jól látja a Jézust körülvevő elvakult gyű
löletet s a vádlók ravaszkodó hamisságát. Jézusról is bizonyára hal
lott már palesztínai uralkodása óta. Mindezek alapján józan hangon 
és őszinte érdeklődéssel kezdi meg Jézus kihallgatását.

33. v. Az első kérdésben: „Te vagy a zsidók királya?” még bizo
nyos gúnyt és fölényeskedést érzünk. A kérdés későbbi ismétlése 
azonban már belső izgalomtól és csodálkozástól átfűtött. (37. v.) Meg
lepő kérdés ez, hiszen a vádlók a vádak ismertetése nélkül, csupán 
gonosztevőként adták kezébe, János leírása szerint. Feltételezhetjük, 
hogy vagy Pilátus ismerte már a Jézusról szóló ezirányú híresztelést, 
vagy az evangélista ismerte a szinoptikus hagyományt, ahol ezt a vá
dat már Jézus átadatásánál közlik Pilátussal (Lk. 23, 2).

34—35. v. Jézust mindenesetre meglepi 'a kérdés s ez inkább első 
feltevésünket igazolja. Választ még nem ad, viszontkérdésére Pilátus 
elhárítja magától az érdeklődés látszatát is: ő a római birodalom 
embere s nem foglalkozik holmi helyi vallási kérdésekkel. Ö csak 
azt vizsgálja, hogy a vádlottak nem vétettek-e a római felsőbbség el
len vagy nem veszélyeztetik-e annak folyamatos uralmát. Tudja, hogy 
van a zsidó vallási irányzatok között kifejezetten politikai színezetű 
és vannak ártatlan rajongók, akiket ő, a római és görög filozófián 
nevelkedett felvilágosult ember mélyen megvet, de teljesen veszély
telennek tart, a birodalom szempontjából. A kérdés tehát ez: mit tett 
Jézus, s ez dönti el, hogy melyik kategóriába sorolja ügyét. Tárgyila
gos, józan és rosszindulattól mentes hang ez.

36. v. Jézus válasza azonban kilendíti Pilátust magabiztos nyugal
mából. Néhány szóval jellemzi az ő országát s királyi hatalmának 
eredetét. Szavaiból kitűnik, hogy jól ismeri az embervilágot és annak 
törvényeit. Az emberek közül jön (nem úgy, mint karácsonykor!) s 
születése óta hordozza az emberélet minden terhét. (Pilátus talán erre
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gondol, amikor „Íme az Ember!” kiáltással állítja őt a tömeg elé!) 
Királyi hatalmát azonban nem az embervilágban szerezte, s nem is 
az ott szokásos módszerekkel akarja érvényesíteni. „Felülről kapta” 
hatalmát és ebben az országban más mértékek, más kategóriák ural
kodnak.

37. v. Pilátus képzett római. Tudja jól, mi kell egy királyság 
megszervezéséhez és fenntartásához. Belső erők összpontosítása és fo
lyamatos, kellő szervezése, hódítások, háborúk révén, növekvő jólét, 
s mindezek eredménye a királyság megszilárdulása. Jézus azonban 
királyi igényével mindennek a megcsúfolása. Ahogyan előtte áll, el
hagyatva mindenkitől, fegyvertelenül és királyi ambíciók nélkül — ez 
önmagáért beszél. . .  S még ráadásul nincs is elkeseredve helyzete 
miatt, nem akar változtatni azon, mintha mindent a legnagyobb rend
ben és elképzelése szerint valónak találna — ki látott már ilyen ki
rályt?! Mégis megérez valamit Jézus szavainak igazságából és újabb 
kérdése már izgatott és kevésbé gúnyos: „Csakugyan (mégis) király 
vagy-e hát?” „Van olyan ország, ahol ilyen a király?” Ez a kérdés 
textusunk középpontja, amely korunkban is sokféle megfogalmazás
ban elhangzik: király-e csakugyan Jézus? Lehetséges-e az ő „mód
szereivel” és tanításával bármi eredményt elérni a reális emberi élet
ben? S a kérdésre adandó feleletben mi sem lehetünk határozottab- 
bak, mint Pilátus volt. Hiszen kudarcaink és kétségeink magukban 
hordozzák e kérdést. Megoldódhatnak-e valóban Jézus tanítása alap
ján az emberélet problémái, akár immanens, akár transzcendens sí
kon? Kíséri ez a gondolat Jézus földi életét, de az egész keresztyén- 
ség évszázados történetét is. S Jézus szerény igennel válaszol: „ahogy 
mondod Pilátus, úgy van! Az emberszívekben megfogalmazódó és 
megerősödő igazság tesz engem királlyá. Nem katonák fegyveres 
ereje, hanem a szíveket megtöltő igazság tartja meg ezt az országot!” 
Pilátus legyint, vállat von: ez mór ábránd vagy utópia. Ő nem tud 
arról, hogy Jézus teljesen vagyontalan volt, mégis többezer embert 
elégített meg jóllakásig néhány darab étel segítségével. Nem tudja, 
hogy Jézus „hatalommal” egyetlen éjszakai szállást sem tudott bizto
sítani maga s tanítványai számára, de a viharzó tenger megcsende
sedett szavára, az őrjöngő megszállottak vagy testileg sérültek meg
nyugodva és gyógyult tagokkal váltak el tőle! Ö nem tudta, hogy 
noha kihallgatásakor egyetlen „katonája” sem maradt, néhány év 
múlva a római birodalom egész területén az ő követei hirdetik nevét! 
Hogy szenvedésében majd eltorzul az arca és „ábrázata nem lesz kí
vánatos” (És. 53, 2). mégis milliók hirdetik majd, ezt az arcot nézve: 
„láttuk az Ö dicsőségét” (Jn. 1, 14). Pilátus ezeket nem tudhatta. Mi 
tudjuk már. Mégis ott él a szívünkben a pilátusi kérdés: Csakugyan 
király vagy-e Jézus? — A királyság ma már a világ legtöbb orszá
gában elavult fogalom: csak a színpadok vagy mesék idézik. Jézus 
királyi hatalma azonban ma is ugyan olyan érvényű, mint annak ide
jén volt. Felülről kapott hatalmával ma is az emberszíveken keresz
tül akarja országát építeni, hogy az ő „katonái” a szeretet és szol
gálat fegyvereivel „vitézkedjenek” ! (v. ö. az oltári igével: Fii. 2,1—4.) 
Aki Jézus szavára hallgat, csak ezen az úton járhat: a szeretet által 
nyilvánvalóvá váló igazság útján. — Pilátus nem érti mindezt. Ha
marosan be is fejezi az első kihallgatást. De mikor később feliratot 
készíttet a Jézus keresztjére, ezt íratja rá: Názáreti Jézus, a zsidók 
királya! Nem felejtette el Jézus érvelését. Talán, ha Jézus feltáma
dása után elment volna mégegyszer hozzá, még jobban megértette
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volna e beszélgetést. De Jézus nem ment többé Pilátushoz. Az ő szá
mára ez az egyetlen alkalom az „Igazsággal” való találkozásra. Hoz
zánk viszont eljött s jön azóta is a hirdetett evangélium által, hétről- 
hétre.

38. v. A kényessé váló téma elől Pilátus egy látványos viszontkér
déssel menekül. Klasszikus, nagy kérdés ez, minden filozófiába mene
külő ember „mentő kérdése” , a kételkedés, megfáradás, nihilizmus 
bölcsője: Mi az igazság? Jellemző ez az antik világ igazságkeresés
ben megfáradt szkepticizmusára csakúgy, mint a mi korunk sok téves 
útkeresésére, főleg a nyugati világban oly divatos egzisztencialista 
filozófiára és életideálra. Az így feltett kérdésre nincs válasz (Pilátus 
sem vár rá feleletet), hanem szabadjára engedi az embert: ahány em
ber, annyi igazság, kiki maga szabja meg a magáét. . .  Veszedelmes 
igazság-fogalom lenne! Mint ahogy Pilátus saját példájával illuszt
rálja ennek következményeit: miután teljesen ártatlannak nyilvánítja 
Jézust, engedve gyávaságának és közönyösségének, mégis kiadja őt, 
halálos ítélettel.

A mi korunkban erre a „nagy kérdésre” válaszolni kell! Jézus is 
válaszol kimondatlanul is egész életpéldájával, tanításával. „Szeresd 
az Urat, a te Istenedet és szeresd felebarátodat, mint magadat” . „Amit 
megcselekedtetek eggyel e legkisebb atyámfiai közül. . „Amint én 
cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek. . . ” Ilyen igékben s még 
sok másban érezhetjük, hogy mi az az igazság, amelyről Jézus eljött 
bizonyságot tenni. Az emberért, életért. Isten szeretetének megélé
séért van ez az igazság. A jóakaratú emberek becsületes célkitűzései
nek eléréséért, a „kévésén való hűség” megvalósításáért adatik ne
künk Isten kegyelmének emberi életeket átható igazsága. Mi nem es
hetünk abba a hibába, hogy Pilátus szónoki kérdését válasz nélkül 
hagyjuk. Sőt, minden igehirdetésünknek más-más formában erről az 
„igazságról” kell szólnia!

A készülésnél felhasználhatjuk még Roger Caillois nemrég meg
jelent „Pilátus” című kisregényét. (A „Bál” c. francia kisregényeket 
tartalmazó kötetben található.) Ebben az író érdekes lélektani elem
zés végén váratlan fordulatot alkalmaz: Pilátus leküzdve gyávaságát, 
nagy belső harc után felmenti Jézust. Bár a történelmen — s az üdv
történeten — semmiféle írói lelemény nem változtathat, a gazdag 
lélekelemzés nagyon érdekessé teszi ezt a művet.

RÖVID VÁZLAT

Ezen a virágvasárnapi ünnepen a hozsannázó tömeg helyett egy 
csendes beszélgetés hozza közel a kereszt felé induló Jézus királyi 
alakját. Vallástétele nyomán mi is feltehetjük az örök kérdést: Mi 
az igazság? — de mivel nem filozófusok, hanem igehirdetők és ige- 
hallgatók vagyunk, a kérdést igyekszünk is az ige segítségével meg
válaszolni.

1. Mi az igazság Jézussal kapcsolatban?
Honnan jött közénk, kitől kapta hatalmát, -— és honnan jön ak

kor, midőn Pilátus előtt s a zajló sokaság előtt megáll? Milyen az Ő 
királyságának és uralmának megismerhető formája, tartalma?.
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2. Mi az igazság az Ő országának „alattvalóival” kapcsolatban?
Nem alkalmasak a hagyományos mértékek. Hallgatni Jézus sza

vára. Kétely és megfáradás nélkül hirdetni az ö  igazságát. Szeretet- 
ben és szolgálatban megmutatkozó engedelmesség. (Oltári ige.)

3. Mi az igazság mostani ünneplésünkkel kapcsolatban?
Élünk-e azzal a lehetőséggel, hogy Jézusban az „igazsággal” ta

lálkozhatunk s a Nagyhéten végigkísérhetjük őt ennek az igazságnak 
Őreá eső részén, a mi üdvösségünkre? Megtaláljuk-e Jézus nyomdo
kán járva helyünket a világban, emberek között, feladatok között, 
megoldatlan kérdések között, élet és örökkévalóság reménységében?

Befejezés.
Jézusnál nem marad megoldatlan egyetlen kérdésünk sem. Ő az 

igazságról is bizonyságot tett s tesz ma is. Pilátus nem értette, mi 
megértjük-e?

Szirmai Zoltán

Tapasztalati Valláslélektan
címen jelent meg

D. Dr. Vető Lajos püspök új könyve

Ára 68,— Ft (+2,— Ft portó)
Kapható a Sajtóosztályon (Budapest VIII. Puskin u. 12.)
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N a p ló m bó l

Böjti úton

Asztalterítés
Máté 14, 13—21.

Régi igazság az, hogy nagyon sokszor a csönd teríti meg a szép
ség asztalát. A dal vidám pacsirtái a csönd bokrára szállnak s az éj
szaka csöndben csókolja reánk a pihentető álmot. Nagy emberi talál
kozások is legtöbbször a csönd taván történnek, önmagával sem ta
lálkozik addig az ember, amíg egyszer le nem ül a csönd partjára. 
Két ember akkor ismeri meg és szereti meg egymást igazán, ha egy
szer leülnek egymás mellé és körülöttük k e l l e m e s s é  és nyügodttá 
válik a csönd. Istennel is legtöbbször a csöndben találkozik az ember. 
Ezért szoktunk zúgó zajban néha megállani. Kikapcsolódni, elcsende
sedni. Belekerülni egy olyan világba, ahol csak ketten vannak: Isten 
és az ember.

A csodák is csendben születnek. Így lesz a tékozló fiúból haza
térő, boldog, dédelgetett gyermek. Emberi éhségből, könyörgő imád
ságból és megáldott morzsából így lett a csodák hegyén krisztusi 
kenyér.

Jézus is elvonul egyedül egy puszta helyre, mert kereste az imád
ság csöndjét, ahol Istennel egyedül lehet. De közben a sokaság, ame
lyik Jézus nyomában járt, megéhezett. Sokan voltak ott olyanok, akik 
furcsállották a tanítványok figyelmetlenségét és azt mondották, milyen 
tapintatlanság volt a tanítványoktól ilyen bagatell, prózai üggyel meg
zavarni Jézus áhítatos csöndjét: — hogy éhes a nép. Ugyanakkor iga
zat adtak a tanítványoknak, akik nyilvánvalóan le akarták rázni 
magukról a felelősséget. Azt mondják, kár volt Jézust zavarni, hiszen 
Ö nem kenyérosztó királynak jött egy földi országba, hanem a lélek 
lakodalmas házába hívogatta az embereket. Lehetett már olyan han
got is hallani, hogyha ők lettek volna akkor ott a tanítványok helyé
ben, bizonyára el is küldték volna a tömeget. Menjen ki-ki amerre 
tud, amerre lát, a teste és a kenyere gondjai után. Hiszen Jézus szíve 
nem a földi lakmározás helye, hanem az ég terített asztala, ahonnan 
csak a lélek szelhet le magának kenyeret.

A tanítványok azonban jobban ismerik Jézust. Hallották őt egy
szer így imádkozni a hegyen: „A  mi mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma!” Látták lehajolni nem egyszer földrehulló nagy 
emberi könnyekhez. És ismerték szívén a gyémántokat, a magára vett 
emberi könnyeket. Ezért nem merik elengedni szó nélkül a megéhe
zett tömeget.

Ők ismerték jól Jézust. Mert íme, milyen melegen hangzik Jézus 
felelete: „Szánakozom a sokaságon!”

Ez a szó „szánakozom” mindent elmond Jézusról. Igen, ezért jött
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a világra, mert szánakozott felettem. A bűnös, a tehetetlen és ta
nácstalan, az éhező és szomjuhozó ember fölött. Azért született, mert 
sajnált és szeretett. Azért vállalta a világot, mert szánakozott rajtam. 
Azért élt és azért halt meg értem, mert szánakozva szeretett. Szegé
nyes születése bölcsődalában és a keresztfa utolsó szavában ez a szó 
simogat engem: „szánakozom.” Szánom és szeretem őt!

Jézus szeretete azonban soha nem maradt meg a szánakozó szó 
hűvös és előkelő erkélyén, hanem azonnal megmozdult, sietett, segí
tett.

Ahogyan a csoda asztalát megterítette az ötezer embernek, ebben 
a mozdulatában ez a vallomás van: aki engem követ, arról én akarok 
gondoskodni. Annak én hordom minden terhét, könnyét és kenyerét.

A régi Keleten senkit sem ültettek le udvariasságból az étkező 
asztalhoz. Csak azok ülték körül az asztalt, akik egymáshoz tartoztak, 
akik szerették egymást, akik között a legkedvesebb közösség volt. 
Jézus így teríti meg ötezer ember előtt a kenyér kegyelmi asztalát. 
Hozzám tartoztok, szeretlek titeket! Eljön az idő és a keresztfa ár
nyékában így ülteti majd maga köré az egész világot, hogy átnyújtsa 
mindenkinek, tehát nekem is, az élet kenyerét az utolsó vacsorán, 
így lesz Jézus élete a csodák gyönyörű asztala, ahol egymás mellett 
terítve van számomra a Föld és az Ég, a kenyér és az üdvösség.

Persze más fények is világítanak még a kenyércsoda asztalán. 
Vagy gondoltunk-e már arra, milyen nagyszerű dolog az, hogy Jézus 
megengedi, sőt biztat minket, hogy mi csináljuk tovább a kenyér
csodát. Éhes valaki?! — Adjatok neki ti enni — mondja a tanítvá
nyoknak. Körül kell nézni otthon, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahol 
járunk. Nem éhes valaki? Nem sír valakinek éhesen a lelke, vagy a 
teste? Csináljuk mi is a csodát! Adjunk neki kenyeret, vagy Krisz
tust, mindig azt, amire megéhezett.

Ne mondja senki, hogy neki nincs semmije, vagy hogy kevés 
van neki a kenyérből. Hiszen Krisztus ma éppen arra tanít a böjt 
kapujában az áldozat nagy asztalterítésénél, hogy Ö mindig megáldja 
a morzsákat is. Arról tanít, hogy ahol adnak, ott mindig több marad. 
Krisztusból is és a kenyérből is.

A tanítványoknak a kenyércsoda után megmaradt tizenkét kosár. 
Nekünk is megmarad . . .

Nálad
Máté 26, 17—19.

Az ünnep a keresztyén ember életében az Istennel való találko
zás boldog ideje. Minden ünnep és minden ünnepre való készülődés 
vágyból, csöndből és meghitt beszélgetésből áll. Vágyból születik, 
mert az élet szürke, szép, vagy siralmas pillanataiban a hivő ember 
kevésnek találja önmagát és megkívánja azt a közösséget, azt a meg
elevenítő együttlétet, amit az Istennel való találkozás ad meg a hivő 
embernek. Az ünnep azután csöndből születik. Az Istent kereső ember
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erre az időre elcsendesíti gondjainak zúgó forgatagát, örömeinek vi-r 
dám dalos csapatát, és keresztjeinek erdejében egy kis tisztást készít 
az Urával való találkozás szent pillanataira. Az ünnep végül meghitt 
beszélgetésből áll. Amikor az Istent kereső ember a csönd tisztásán 
Isten elé kerül, akkor megindul egy bensőséges, boldog beszélgetés. 
Vagy ő szólal meg és imádságot mond, vagy Isten kezd beszélni és 
megszólal a sorsdöntő ige!

Ünnepelni, ünnepre készülődni, Isten elé állani általában két
féleképpen lehet. Mind a kettőre egyformán szüksége van a hivő em
bernek. Az egyik a belső ünneplés: halk imádságok, magányos tér- 
deplés a szív tiszta templomában, hallgató pillanatok Isten Igéje előtt, 
reggeli és esti elcsöndesedő órákon. A másik a külső ünneplés: Isten
nel való együttlét istentiszteletek testvéri közösségében.

A mai ige azzal kezdődik, hogy Jézus is megtartotta és szerette 
az ünnepet. Tudjuk Róla, hogy egész élete ünnep volt. Szakadatlan 
és szünet nélküli, élő együttlét Istennel, mégis mindenkor, amikor 
erre csak alkalom kínálkozott, gyülekezetben élte Istennel való életét. 
Tizenkét éves korában a jeruzsálemi templomban találjuk. Földi ván
dorút ján, mindenütt, amerre csak jár, fölkeresi a zsinagógákat. Ahol 
csak megszólal, ott mindig gyülekezet születik körülötte. Most is Je
ruzsálembe tart, mert közeledik a Húsvét ünnepe.

Minden hivő ember elmondja azt, hogy Jézus ma is a gyüleke
zetben található meg a leghamarább. Isten rendelte így, hogy a gyü
lekezet a hivő ember hitének szent segítsége legyen. Azok, akik a 
gyülekezetben járnak és elcsendesednek az Istennel való találkozás 
alkalmain, mind arról hallanak, hogy az emberi lélek itt a legcsende
sebb és Isten szava itt a leghangosabb. Nem úgy van-é, hogy a hitem 
egymagában remegő, pislogó láng, amit sokszor egy könnycsepp köny- 
nyen kiolthat, de amikor ketten, vagy hárman együtt imádkozunk, 
akkor a hitünk oltárrá és tűzhellyé változik, amelyik még fényeseb
ben, még melegebben világítja be körülöttünk a világot. Nem úgy 
van-é, hogy a hivő ember soha és sehol nem érzi. úgy mint a gyü
lekezetben, hogy ő is a Krisztus népéhez tartozik és ott abban a kö
zösségben Jézus Krisztus Szentlelke melegíti át a szívét és gazda
gítja meg az életét. Az Istennel való találkozás szép ünnepi percei
ben milyen sokszor állunk meg annál a gondolatnál: — milyen jó 
nékünk itt lenni. .

Jézus azonban nemcsak a gyülekezetben ünnepel, hanem a csa
ládban is. Mielőtt fölmegy az ünnepre, tanítványaival együtt egy 
családnál tölti el a húsvéti páska vacsorát.

Valaki egyszer azt mondta, hogy az ember egész életén át magá
val hordja az otthonát. Azt akarta ezzel mondani, hogy mi soha sem 
felejtjük cl azokat az első eseményeket, amiket odahaza láttunk, hal
lottunk, vagy átéltünk. Valamikor régen, ha valaki elindult otthonról 
messzi iskolába, távoli műhelybe, vagy szerelmes szíve után egy új 
otthonba, útravaló pogácsát kapott a tarisznyájába. Vajon, ha valaki 
ma indul el az otthonunkból, visz-e magával valami örök útra valót?

Jézus nemcsak a gyülekezetben, nemcsak a családban, de a hivő 
ember szívében is ünnepelni kíván. Jézus nem a világhoz jött csak 
úgy általában, hanem egyenesen feléd tart és téged keres. Névszerint 
és személyszerint számon tart. Ismer, szeret és hozzád igyekszik. 
Téged akar megtalálni és megváltani. Az ige szó szerint ezt mondja: 
— A Mester üzeni, n á l a d  tartom meg a Húsvétot. Te vagy az a 
bizonyos ember, akit Jézus tanítványai, Isten szolgái a Mester üzene
tével felkeresnek. Ezért van az, hogy a hivő ember tudja, hogy egye
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nesen neki szól minden igehirdetés, a Biblia minden szava, és min
den harangzúgás. Te vagy az Írás minden alakja, szereplője, hőse, 
keresett és a kereszten megváltott gyermeke. Te vagy a tékozló fiú és 
te vagy Júdás. És te vagy az elgurult darchma, akit a kereső szere
tet felemel és megtisztít, hogy tisztán kerülj újra Isten kezébe.

Az ige azzal fejeződik be, hogy Jézus vendégszállást vett igénybe 
a páska-vacsora megünneplésére. Neki magának nem volt az egész 
városban talpalatnyi helye sem, amit a magáénak nevezhetett. De 
voltak hívei, akik szívesen átengedték neki otthonuk és házuk helyi
ségeit. Akit közülük kiválasztott, az boldog volt, hogy Jézus nála tölti 
el az ünnepet.

Hivő emberek minden esztendőben úgy néznek a böjti útra, hogy 
ezen az úton az a Jézus Krisztus közelít az életük felé, Aki őket vá
lasztotta ki, hogy az ő otthonuk és az ő szívük legyen az Istennel 
való találkozás temploma. A templom, ahol a hivő emberek Istennel 
találkoznak. A templom, ahol hivő emberek élete megtisztul, elcsen
desedik és olyan áldottá válik, amiből áldás származik mindenki szá
mára.

Hadd olvassuk el egy hivő ember boldog böjti vallomását, aki ezt 
írta a naplójába egy ajándékba kapott böjt első napjaiban: — Az én 
számomra ez a böjt öröme, ez a szó — n á l a d !  És nekem elég ez az 
evangélium, hogy ö  nálam akar maradni. Nem egy ünnepen, hanem 
ö r ö k k é !  

+ Friedrich Lajos

S O M V IR Á G
címen verseket is tartalmazó elbeszélő kötet jelent meg Sajtó- 
osztályunk kiadásában. A könyveit, amelyet D. Káldy Zoltán 
püspök szerkesztett, 18 szerző írta. Valamennyien magyar- 
országi evangélikus egyházunk lelkészei. A szép kiállítású, 
ajándékozásra is alkalmas könyv ára 35,— Ft +  portó. Meg
rendelhető Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, VIII., Pus
kin u. 12.
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Hűség Istenhez és népünkhöz 
egyházunk történelmében

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

82,— forint
Kapható: Evangélikus Sajtóosztály, 

Budapest, VIII., Puskin u. 12.

HÉTRŐL —HÉTRE
címen kapható az evangélikus áhítatos 
könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot

Az áhítatos könyv ára 12,— Ft
Megrendelhető a Sajtóosztályon

J E R E M I Á S  I.
címen kapható Jeremiás könyve 1—25. feje

zetének új fordítása és magyarázata 
Irta: Dr. Pálfy Miklós 

A könyv ára 
60,— forint

Kapható: Evangélikus Sajtóosztály, 
Budapest VIII., Puskin u. 12.


