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C s en d ben  I s ten  elő tt

Jézus: a  Krisztus
A  legrövidebb hitvallás hangzik el akkor, amikor kimond

juk Jézus Krisztus kettős nevét, mert ezzel azt fejezzük ki, hogy 
a názáreti Jézus, a valóságos em ber egyszerre a megígért M es
siás, a Krisztus, a világ megváltója.

JÉZUS, A  VALÓSÁGOS EMBER —  nemcsak dogmatikai 
tétel számunkra, hanem minket egészen közelről érintő öröm
hír. A zt jelenti, hogy „a testté lett Ige”  egészen szolidáris az 
emberrel, vagyis velünk. A  názáreti Jézus szegény em ber gyer
m ekeként jött a világra, falusi ács családjában nőtt fel, egy 
szerű, dolgos körülm ények között. Ismerős volt mind az éhezés
sel, mind a könnyel, olykor nem volt hová lehajtania megfáradt 
fejét. A z emberi sors minden körülm ényével ismerős volt, az 
em beriét minden korlátját is végigélte Az, aki a mindenség Ura. 
Magára vette kora minden korlátját is, abban a gondolatvilág
ban élt, amiben embertársai, elfogadta azt a világképet, am elyet 
nem zedéke vallott. Pedig mindentudó Isten volt. Vállalta a 
térbeli korlátokat is, ugyanúgy gyalogolt a porban, ugyanúgy 
szállt primitív bárkákba, mint kortársai. Pedig mindenütt j e 
lenlevő Isten volt. Ugyanolyan gyenge em berteste volt, mint 
mindenki másnak, hőséget, hideget szenvedett, betegségnek volt 
kitéve. Pedig mindenható Isten volt

JÉZUS, A  VALÓSÁGOS ISTEN —  ismét nemcsak dia
lektikus formula számunkra, hanem bizonyságtétel. A zt jelenti, 
hogy az em berrel tökéletesen szolidáris Jézus egész hatalmát 
az em ber javára fordítja. Nem rettentő magasságban trónoló, 
felülről parancsolgató, hideg-rideg, minket meg nem értő Iste
nünk van, hanem olyan Urunk, aki tudja, mit jelent em bernek  
lenni, aki a végsőkig szereti az embert. „M ert nem olyan fő 
papunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem  
aki mindenben m egkísértetett, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem  királyi székéhez.”  
(Zsid 4, 15— 16.) Ezzel lett Jézus em berközel Istenné, aki ma
gára veszi em berlétünk minden gondját. Ezért oldódhatunk fel 
előtte, vethetjük le gátlásainkat, félelm ünket, tartózkodásunkat, 
idegenkedésünket, ezért járulhatunk valóban bizalommal, köz
vetlenül és örömmel a kegyelem  királyi székéhez.
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AZ EMBERREL SZOLIDÁRIS JÉZUST, a valóságos em bert 
és a valóságos Istent, a teljes Jézus Krisztust hirdetjük a gyü
lekezetben. Benne hiszünk és róla teszünk hitvallást szem élyes 
hitéletünkben is. Ennek a Jézusnak a nevében  szólunk, és en
nek a Jézusnak a színe elé kerülünk majd. Ennek a Jézusnak 
vagyunk tanítványai, követei, küldöttei, szolgái. Ez azt jelenti 
számunkra, lelkészek számára, hogy akkor követjük őt hűsé
gesen, ha mi is szolidárisak vagyunk az em berrel s felkaroljuk 
minden gondját. Jézus Krisztus em berközéppontú volt, mert 
az em ber állott működése központjában. Isten akaratát töltötte 
be ezzel, aki kész volt szinte a szívét, egyszülött Fiát kitépni 
és az em berért odaadni. A  Fiú pedig ennek az akaratnak volt 
„engedelm es halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett halá
láig” . (Fii 2,8.) Istennek ezt az em berre irányuló, em berszerető  
akaratát kell követnünk lelkészt szolgálatunkban is. Ha minket 
magunkat rendít meg Isten em berhez fordulásának a m élysége, 
akkor tudunk erővel bizonyságot tenni erről a gyülekezetben.

JÉZUS EMBERSZERETETÉNEK KON KRÉTSÁGÁVAL  
kell lépnünk a gyülekezet elé. Az ő m értéke is egészen konk
rét. Nagy szavak és szép elm életek nem számítanak nála. Eny- 
nyire egyszerű a m érlege: amit m egcselekedtünk az em berek
kel, akár a legkisebbekkel is, azt vele tettük meg. ő  van ott az 
éhezőben, a rászorultban, a betegben, a másik emberben. Az ő 
tekintete vádol annak a riadt szemű vietnami gyereknek a sze
mében, aki a bombázások miatt vesztette el szüleit. Ő reá hul
lanak a háború csapásai, őt sebzi a „n e  ölj”  parancs minden 
áthágása, ő van ott az éhezőkben, a szomjazókban, a sebesül
tekben. ö  kér számon ítéletének m érlegén: „Éheztem  és nem  
adtatok en n em . . ( Mt  25,42.) ö  van ott abban a segítésre 
szoruló nénikében is, akin éppen nekünk kellene segítenünk, 
ö  van ott abban az em berben is, akinek éppen nekünk kellene 
jó  szót mondanunk. Öt sebzik gonosz szavaink, sötét indulataink, 
ö t  káromoljuk szeretetlen magatartásunkkal. Rá hozunk szé
gyent em bertelen viselkedésünkkel.

JÉZUS: A  KRISZTUS önmagát adta a szenvedésre és a 
keresztre értünk, hogy megértsük em berszerető szíve szándékát, 
hogy világos legyen előttünk az út, am elyen vezetni akar, ez 
pedig a m ennyei A tya akaratának követése (Mt 7,21.). Jézus: a 
Krisztus, nem elm élet vagy tantétel számunkra, hanem az az 
éltető Ür, aki szeretetével ragad meg és nyűgöz le minket, hogy 
azután soha többé ne tudjunk elszakadni tőle, hanem benne 
maradjunk és szeretetben járjunk!

D. dr. Ottlyk Ernő
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Tanulm ányok

Egyházunk élete és szolgálata
Hans-Woljgang Hessler, a Lutheránus Világszövetség Tájékoz

tatási Irodájának főszerkesztője 1967 szeptemberében egyházunk 
meghívására tíz napot töltött Magyarországon, és meglátogatta 
egyházunkat, gyülekezeteinket és intézményeinket. Ebből az alka
lomból interjút kért D. Káldy Zoltán püspöktől, mint Országos Egy
házunk lelkészi elnökétől, aki tanulmány számba menő részletes 
tájékoztatót adott egyházunk életéről és szolgálatáról. Ez az interjú 
megjelent az LWB-Pressedienst 1967. évi szeptember 21-i 24/67. 
számában, és azóta a nyugati egyházi lapok egész sora közölte, 
részben vagy egészben, német, angol és francia nyelven. Most tájé
koztatásul közzétesszük magyar szövegét.

1.  A Magyarországi Evangélikus Egyház jelenleg 430 000 
gyülekezeti tagot számlál. Az utolsó években növekedett 
vagy csökkent a gyülekezeti tagok száma?

A Magyarországi Evangélikus Egyházban valóban 430 000 lelket 
tartunk számon. Ehhez hozzá kell tennem azonban azt, hogy ez az 
adat „népegyházi” statisztikai adatot jelent, ami azt jelenti, hogy 
evangélikusnak tartunk minden olyan magyar állampolgárt, akit 
evangélikus keresztségben részesítettek. Hogy az utóbbi években 
nőtt-e, vagy csökkent-e az evangélikus gyülekezeti tagok száma, 
erre teljesen pontos feleletet nem tudunk adni, mert az állami sta
tisztikai íveken a magyar állampolgároknak nem kell bevallaniuk, 
hogy tartoznak-e valamelyik egyházhoz és melyik egyházhoz. Mégis 
bizonyos jelenségekből arra következtetünk, hogy általánosságban 
nem csökkent az evangélikus gyülekezeti tagok száma. Erre követ
keztetünk a keresztelési, esketési és temetési adatokból, továbbá a 
gyülekezeti tagoktól befolyó pénzadományokból. Ha a pénzado
mányokat nézzük, inkább arra kellene következtetnünk, hogy a 
gyülekezeti tagok száma nőtt, mert az adományok összege is évről
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évre nő. Ez annál is inkább feltűnő, mert a mi egyházunkban nincs 
„kötelező” egyházi adó, hanem csak önkéntes adomány, az ad ui. 
az egyház céljaira adományt, aki akar, és annyit, amennyit akar. 
Meggyőződésem szerint, ha mégis volna csökkenés, az semmiképpen 
nem nagyobb, mint bármely másik európai nyugati országban élő 
evangélikus egyházban, amelyek éppen olyan mértékben ki vannak 
téve a szekularizációnak, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Magam részéről az elmúlt 20 esztendőben boldog tapasztalataim 
voltak arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a mi időnkben is 
tud gyülekezetei teremteni és megtartani.

2. Lát-e lehetőséget a szocialista államban a missziói 
vagy evangélizációs szolgálatra? Mi történhet még az isten- 
tiszteleti alkalmak keretein túlmenően?

A szocialista államban Magyarországon van lehetőség a missziói 
és evangélizáció tevékenységre. Magam részéről természetesen nem
csak azt tartom missziói és evangélizáló tevékenységnek, hogy nagy 
stadionokban híres „evangélizátorok” hirdetik legalább tíz napon 
keresztül az evangéliumot, vagy ún. utca-missziót végez valaki. 
Nyilván az ilyen szolgálatoknak is bizonyos helyeken lehetnek jó 
gyümölcsei. Ellene vagyunk azonban minden uniformizálásnak és 
sematizálásnak a missziói és evangélizációs munkában. Lényegében 
minden igehirdetésnek, tehát a vasárnapról vasárnapra elhangzó 
igehirdetésnek evangélizáló jellegűnek kell lennie. A Magyar- 
országi Evangélikus Egyházban a 320 anyagyülekezetben és a hozzá
tartozó diaszpóra gyülekezetekben mintegy 600 helyen hangzik 
minden vasárnap Jézus Krisztus üdvözítő evangéliuma. Ez is evan
gélizáció. Ezen túlmenőleg bibliaórákon — gyakran férfiaknak és 
nőknek külön is — prédikálunk. De vannak ún. „evangélizációs 
napok” , vagy „evangélizációs hetek” a gyülekezetekben, amikor nem 
a helyi lelkész, hanem más-más gyülekezetből érkező lelkész végez 
igehirdetői sorozatot. Egyházunkban különösen ádvent és böjt ide
jén és a reformáció hetében vannak ilyen igehirdetés-sorozatok. 
Ezekre az igehirdetés-sorozatokra sokan jönnek el olyanok is, akik 
egyébként nem tartanak kapcsolatot az egyházzal. Egyházunk 
„missziói tevékenysége” körébe tartozónak vallom az esketési és 
temetési szolgálatokat is, melyeken a jelenlevők nagy része leg
többször vagy egyáltalán nem tartozik az egyházhoz, vagy nagyon 
vékony szál fűzi oda. Ilyen alkalmakkor hangzó igehirdetések a 
szó igazi értelmében egyben „missziói igehirdetések” is. Végül meg 
kell említenem, hogy a magyar evangélikus egyháznak minden 
hónapban lehetősége van arra, hogy a Rádióban is istentiszteletet 
végezzen. Ez a szolgálat is beletartozik a missziói munkába.
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3. Milyen lehetőségek vannak az (iskolai) vallástaní
táson és a konfirmációi oktatáson kívül az ifjúság meg
szólítására?

Előbb szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jelentősnek kell 
mondanunk államunknak azt az intézkedését, amellyel megengedi, 
hogy az állami iskolákban lelkészeink az egyház által kiadott hit- 
tankönyvekből hittant tanítsanak. A  hitoktatás természetesen az. 
állami iskolákban nem kötelező, mégis különösen a falvakban ön
kéntesen sokan vesznek részt a hittanórákon. A 13—14 éves kon
firmandus korban levő gyermekek 85%-a vesz részt a konfirmáció 
oktatáson. Ezenkívül az ifjúsággal a következő alkalmakon foglal
kozhatunk: vasárnapi iskola (gyermekbibliakör), továbbá a felnőtt 
ifjúság számára tartott ifjúsági bibliaórák. Ezeken az ifjúsági biblia
órákon szép számmal vesznek részt a fiatalok. Sajnos, a nyugati 
országokban nemegyszer úgy beszélnek a Magyarországi Evangé
likus Egyházzal kapcsolatban, mintha itt megszűnt volna az egy
házi ifjúsági munka. Ez azonban nem felel meg a tényeknek. Ter
mészetesen nekünk is vannak problémáink a fiatalok keresztyénné 
nevelésében, de ezek a problémák általában nem nagyobbak, mint 
a nyugati országok egyházaiban! Csak a nyugati országok egy
házaikban nem olyan feltűnő, ha nem jönnek túl sokan az ifjúsági 
bibliaórákra, nálunk viszont, mivel kisebb létszámú egyház va
gyunk, hamarabb feltűnik, ha hiányzik valaki. Mindenesetre a 
Magyarországi Evangélikus Egyház azért is néz reménységgel a 
jövőbe, mert van ifjúsága.

4. 430 lelkésszel az Önök egyházában nincs lelkész
hiány? Hogyan magyarázható ez a — más országok adott
ságaihoz viszonyítva szokatlan — helyzet? Tudnak magyar- 
országi lelkészeket más országokban foglalkoztatni?

Isten iránti hálával tudunk beszélni arról, hogy a Magyar- 
országi Evangélikus Egyházban jelenleg valóban nincsen lelkész
hiány, pedig egyetlen gyülekezetünk sem szűnt meg. Ennek oka 
részben abban van, hogy a második világháború előtt szinte több 
lelkész végzett a teológián, mint amennyit a gyülekezetekben el 
lehetett helyezni. Az is oka lehet, hogy míg például a német- 
országi evangélikus egyház több lelkésze katonai szolgálatot telje
sített a háború idején, és közülük igen sokan meghaltak a háború
ban, a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei közül csak né
hány teljesített katonai szolgálatot, és mindössze ketten haltak 
meg a háború alatt. Sokkal fontosabb ok azonban az, hogy a má
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sodik világháború után is Isten hívott el fiatalokat a lelkészi szol
gálatra, és a mi napjainkban is hív el. Jelenleg is 30 olyan segéd
lelkészünk van, akinek még nincs parókiája. A Teológiai Akadé
mián is több mint 30 fiatal készül a lelkészi pályára. Arra a kér
désre, hogy tudunk-e foglalkoztatni magyarországi lelkészeket más 
országokban is, annyit tudok mondani, hogy az utolsó 5 esztendő
ben az osztrák evangélikus egyház kérésére átengedtük három 
németül beszélő lelkészünket. Ügy gondoljuk, ez testvéri segítség 
volt az osztrák evangélikus egyház számára.

5. A Magyarországi Evangélikus Egyház végez bizonyos 
diakóniai-karitatív szolgálatokat, lényegében véve öregek 
és testi, valamint szellemi fogyatékosságban szenvedő gyer
mekek gondozásával. Kiépítheti-e az egyház ezt a diakóniai 
munkát a következő években?

Örömmel közölhetem, hogy Magyarországi Evangélikus Egy
házunknak 18 szeretetintézménye van, amelyben öregeket és testi
leg és szellemileg fogyatékos gyermekeket ápolunk. Ezeket a sze- 
retetintézményeket maguk a gyülekezetek tartják fenn. Egyelőre 
nem gondolunk arra, hogy újabb diakóniai intézményeket állítsunk 
fel, hiszen az intézményekben ápolt 600 öreg és gyermek, továbbá 
a 160 laikus munkás — akik a szolgálatokat végzik — jelentős 
anyagi áldozatot igényelnek gyülekezeteinktől. Valamennyi magyar- 
országi keresztyén egyház között végeredményben a kislélekszámú 
evangélikus egyháznak van még így is a legtöbb szeretetintéz
ménye.

6. Az állam és egyház viszonyát ön  rendezettnek és 
kielégítőnek nevezte. Milyen alapelvek játszanak itt döntő 
szerepet?

A Magyarországi Evangélikus Egyház a második világháború 
után új társadalmi és politikai körülmények közé került. Míg a 
második világháború előtt az evangélikus egyház ún. „keresztyén 
Magyarországon” végezte szolgálatát, a második világháború után 
olyan társadalmi rendben kellett megtalálnia helyét és szolgálatát, 
amely marxista—leninista elvek alapján épült. Ebben a helyzetben 
többféle kísértése lehetett az evangélikus egyháznak az állammal 
szemben. Egyik kísértése lehetett az, hogy élesen szembe helyez
kedik a kormányzattal és az új társadalmi renddel (és sajnos, erre 
sokan ösztökélték nyugati országok egyházaiból is), a másik kí
sértés pedig az is lehetett, hogy behódol minden fenntartás nélkül,
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és így kiszolgálójává válik a kormányzatnak. E kísértéseknek nem 
esett azonban áldozatul a Magyarországi Evangélikus Egyház, noha 
kisebb csoportok mindkét irányban megtévedtek. 1948-ban az állam
mal kötött Egyezmény végeredményben az állam és egyház külön
választásán alapszik. Ezt úgy is mondhatom, hogy az állam és 
egyház megegyezett abban, hogy az állam nem „szekularizálja” 
az egyházat, az egyház pedig nem „klerikalizálja” az államot. Ez 
nem jelenti természetesen azt, hogy nincsenek érintkezési pontok, 
hiszen az evangélikus egyház tagjai egyben a Magyar Népköz- 
társaság állampolgárai is. Teológiai vonatkozásban ezt úgy mond
hatom, hogy Luthernak „a két kormányzásról” szóló tanítása ha
tározza meg egyházunk magatartását a kormányzattal szemben és 
a társadalomban. Az is világos előttünk, hogy az evangélikus gyü
lekezeti tagoknak mint állampolgároknak becsületesen kell dolgoz
niuk és szolgálniuk munkahelyeiken, és segíteniük kell minden 
olyan állami célnak a megvalósítását is, amely valóban szolgálja 
a nép érdekeit. (Kulturális munka, életszínvonalemelés, stb.) Végül 
meg kell említenem, hogy noha „rendezett” egyházunk és államunk 
viszonya, azért ez nem mindig „problémamentes” , amely nemcsak 
abból adódik, hogy az „egyház egyház” , az „állam állam” , hanem 
abból is, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus Krisztus 
evangéliumára épül, kormányzatunk hivatalos ideológiája pedig 
a marxizmus—leninizmus.

7. A magyar egyház „diakóniai teológiáért” és „diakó- 
niai életformáért” fáradozik. Etikai koegzisztencia és esetleg 
konkurrencia-e az Önök egyházának célja a szocialista 
államban?

Kétségtelen, egyházunk rajta tartja szemét Jézus Krisztuson, 
a Diakónuson. Mi úgy látjuk, hogy Jézus Krisztusra éppen az a 
legjellemzőbb, hogy szolgált ennek a világnak, evangéliumával, 
életének odaáldozásával, feltámadásával és mennybemenetelével. 
Mi úgy látjuk, hogy akkor járunk Jézus követésében, ha a Tőle 
kapott szeretettel szolgálunk az emberek között. Tehát valóban a 
„diakóniai életforma” megvalósítására törekszünk. Senki se higgye 
azonban azt, hogy ez valami „hamis prakticizmus” , vagy valami
féle „etikai irányban történő megüresítése” az egyháznak. Erről 
nincs szó! Mi megcsonkítás nélkül hirdetjük a feltámadott Jézus 
Krisztus teljes evangéliumát, amely munkálja az élő hitet Jézus 
Krisztusban. Mi nem vagyunk hajlandók szolgálni az ún. „szociális 
evangélium” vonalában, mert Jézus Krisztus ennél sokkal többre 
hívta el az ő egyházát. Mi nagyon jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus
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azt akarja, hogy „minden ember üdvözüljön és az igazság ismere
tére eljusson” . De ezzel együtt hangsúlyozzuk azt is, hogy a Jézus 
Krisztusban való hitnek ténylegesen gyümölcsöt kell teremnie a 
hétköznapi életben, különben nem igazi hit. Ezt egyébként nagy 
reformátorunktól, Luther Mártontól tanultuk! Mindebből követ
kezik, hogy a mi esetünkben nincs szó államunkkal összefüggés
ben „etikai koegzisztenciáról” , sem „konkurenciáról a szocialista 
államban” . Ellenben szó van arról, hogy az ideológiai fennálló 
különbség ellenére — amit semmiképpen nem akarunk elmosni — 
megkeressük társadalmunkban azokat a területeket, amelyeken 
együtt tudunk dolgozni népünk javára, a más világnézetű magyar 
állampolgárokkal is. Egyébként véleményem szerint minden nyu
gati államban is lényegében ugyanez a helyzet, mert ezekben az 
államokban is a keresztyének munkahelyeiken és a társadalom
ban együtt dolgoznok saját népük javára olyan állampolgárokkal, 
akik sok esetben „gyakorlatilag már régen nem keresztyének” .

8. A Magyarországi Evangélikus Egyház az állam és 
kormányzat iránti magatartásában loyalitást és szolidari
tást mutat. Nem kész-e ezen túlmenően időközönként arra 
is, hogy a szocialista világnézetű állam bizonyos ideológiai
politikai alapelveivel és követelményeivel tudatosan azo
nosítsa magát?

Ön azt mondja, hogy a „Magyar Evangélikus Egyház loyalitást 
és szolidaritást tanúsít az állam és a kormányzat iránti magatar
tásában” . Ezt a „loyalitást” természetesen úgy kell értelmezni, 
ahogy a Római levél 13. fejezete értelmezi a keresztyén emberek
nek államukkal szemben való magatartását. A mi „loyalitásun- 
kat” is ez a bibliai szakasz határozza meg és nem valami más. De 
van még egy másik ige is, amely az állammal szembeni maga
tartásunkat meghatározza, éspedig ez az, amit Péter apostol mon
dott a tanács előtt: hogy ti. bizonyos helyzetekben és kérdésekben 
„Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek” . A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház ennek megfelelően arra tanítja a 
gyülekezeti tagokat, hogy legyenek hűséges, és becsületes állam
polgárok, de a Magyarországi Evangélikus Egyház sohasem „azo
nosította magát a szocialista világnézetű állam bizonyos ideológiai
politikai alapelveivel és követelményeivel” . Sőt nagyon tudatosan 
vallja az ideológiai különbözőséget. Mi nem vegyítjük a mi egyhá
zunkban a marxi—lenini ideológiát az evangéliummal, és arra 
sem vállalkozunk, hogy az evangéliummal támasszuk alá a mar
xizmust—leninizmust. Tehát nem vagyunk „vörös DC” , mint ahogy
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azt egyesek a nyugati országokban terjesztik, és ahogyan volt 
Németországban annak idején „barna DC” . Azt viszont senki ne 
vegye tőlünk rossznéven, hogy mi tudunk örülni annak, hogy kor
mányzatunk számos nagyon jó intézkedést tett népünk felemelke
dése érdekében. Ha mi ezt tesszük, ezzel nem „azonosítjuk ma
gunkat bizonyos ideológiai és politikai alapelvekkel” , hanem mint 
hazafiak örülünk. Remélhetőleg senki sem várja tőlünk azt, hogy 
„néma szfinksz”-ként figyeljük azt, hogy hogyan dolgoznak a mar
xisták népünk javára!

9. Az Önök egyházi lapjának, az „Evangélikus Életnek” 
egyik cikkében ön  „reakciós elemekről” és ezekkel való 
vitáról beszélt. Arra lehet-e ebből következtetni, hogy 
Magyarország evangélikus egyházában konzervatív-polgári 
beállítottságú csoportok még most is nemcsak léteznek, 
hanem aktívak is?

Egy bizonyos konkrét esetből kifolyólag valóban írtam egy 
cikket az Evangélikus Élet című hetilapunkban bizonyos „reakciós 
elemekről” . Arra a kérdésre, hogy „léteznek-e ilyen elemek és 
aktívak-e ezek a konzervatív-polgári beállítottságú csoportok” , azt 
tudom mondani, hogy itt-ott még léteznek ilyen elemek, de azok 
már nem jelentősek. Legfeljebb arról lehet szó, hogy közben-közben 
megpróbálják a „történelem szekerét visszafordítani” , ehhez azon
ban sem erejük, sem lehetőségük nincs. Nem kell csodálkozni azon, 
hogy ilyen elemek is vannak, hiszen az utolsó 20 esztendőben egy 
óriási forradalmi változáson ment keresztül az ország, és több 
vonatkozásban nagy változáson ment át az egyház is. Magától 
értetődő, hogy voltak olyanok, akiknek ezek a változások nem je
lentettek előnyt, gondolok például arra, hogy a „felső-tízezer” tag
jai nehezen tudták megszokni hogy vége van „kiváltságaiknak” . 
Az egyházban is vannak olyanok, akik nehezen szokják meg, hogy 
nem az „elölülés” az egyház feladata, hanem az örömmel való 
szolgálat. Egyeseknek „fájhat” az is, hogy nem lett igazuk, amikor 
azt jövendölték, hogy a „szocializmusban lényegében nem lehet 
egyház az egyház” . Az ilyen beállítottságú embereket is elhordoz
zuk szeretettel, azt azonban már nem engedhetjük meg, hogy ők 
irányítsák népünk és egyházunk életét.

10. Ön fáradozott a külföldön élő magyar evangéliku
sokkal való kapcsolatokért. Milyen szándékok vezetik önt 
ebben, és milyen a visszahatás az Ön felhívásaira?

A külföldön élő magyar evangélikus lelkészekkel és gyüleke
zeti tagokkal azért szeretnénk a kapcsolatunkat mélyíteni és szé
lesíteni, mert ők hozzánk tartoznak a szülőföld jogán és azon a
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jogon, hogy nagyobb részük a Magyarországi Evangélikus Egyház 
bölcsőjében ringott. Ennek a barátkozásnak nincs semmi „mellék
célja” . Nincsenek is olyan sokan magyar evangélikus lelkészek 
külföldön, hogy különösebben fontos volna számunkra az ő segí
tésük, vagy különösebben hátrányos volna számunkra az ő velünk 
szemben való állásfoglalásuk. Mindenesetre a nagyobb részük az 
utóbbi időben igyekszik velünk együtt a barátságot ápolni. Jó ta
pasztalataink voltak ebben a vonatkozásban ez év áprilisában tett 
amerikai utam alkalmával. Remélem, hogy ez a barátság a jövő
ben még igazabbá válik.

11. A Magyar Evangélikus Egyház tevékeny az Egy
házak Világtanácsában és a Lutheránus Világszövetségben. 
Mit vár Ön az Ökumenétől és a világ evangélikusságától 
az Ön egyháza számára, és véleménye szerint milyen külön 
szolgálatot (hozzájárulást) végezhet az Ön egyháza az Öku- 
mené és a világ evangélikussága számára?

Mi nagyra értékeljük tagságunkat a Lutheránus Világszövet
ségben és az Egyházak Világtanácsában. Nagy nyereség számunkra 
az evangélikusság nagy családjába és ezen túlmenőleg a keresztyén 
egyházak nagy családjába való beletartozásunk. Mivel kis egyház 
vagyunk, annál nagyobbra tudjuk értékelni ezt a testvéri közös
séget. Volt idő, amikor úgy láttuk, hogy ezekben az egyházi világ- 
szervezetekben nem tudnak, vagy nem akarnak megérteni ben
nünket, és sokszor fájdalmas volt számunkra sok olyan szó velünk 
szemben, amit valóban nem éreztünk „testvéri” szónak. Az utóbbi 
években azonban egyre több megértést és szeretetet kaptunk. Ez 
azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyi tagegyház, illetőleg 
annak képviselői teljesen nyitott szívvel volnának irántunk. Remél
jük, hogy a jövőben kölcsönösen jobban megismerhetjük még egy
mást. Úgy gondoljuk, hogy egyházunknak — amely a szocialista 
társadalmi rendszerben él — számos olyan jó tapasztalata van, amit 
megoszthat azokkal a testvéregyházakkal, akik nyugaton élnek. 
Több teológiai felismerésünk is gazdagíthatja a testvéregyházak 
teológiai munkáját.

12. Magyarországon több egyház tartozik az egyházak 
Ökumenikus Tanácsához. Hogyan alakul országunkban az 
ökuménikus együttműködés?

Magyarországon az ökumenikus Tanácson belül őszinte és test
véri közösség áll fenn a tagegyházak között. Különösen is jó a vi
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szonyunk a református egyházhoz, amellyel hosszú idő óta inter- 
kommunióban élünk. De jó a viszonyunk az ortodox egyházhoz, 
továbbá a baptista és methodista egyházakhoz is. Vannak közös 
teológiai munkáink, amelyek segítik a magyarországi protestantiz
musnak közös teológiai állásfoglalását több egyházközi és nemzet
közi kérdésben.

13. Hogyan ítéli meg a római katolikus egyházzal való 
szorosabb kapcsolatokért való fáradozásokat és mennyiben 
volt már érezhető hatásuk a nemzetközi fáradozásoknak 
nemzeti szinten, az Önök egyháza számára?

A Magyarországi Evangélikus Egyházban a római katolikus 
egyházzal való dialógust kezdettől fogva nagyon józanul ítéltük meg. 
Mi a Vatikánnal való párbeszédet és annak következményeit soha
sem néztük „rózsaszínű szemüvegen” keresztül. A magyarországi 
protestantizmusnak 400 éven keresztül olyan szomorú tapasztalatai 
voltak a róm. kát. egyház hatalmaskodásáról és elnyomásáról, hogy 
most, amikor a Vatikánnal való dialógusról van szó, nagyon nehe
zen tudunk „felmelegedni” erre a párbeszédre. Próbáljuk elfelejteni 
a múltbeli keserves szenvedéseket, amelyeket ők okoztak nekünk, 
de ezt a felejtést nehezíti, hogy a róm. kát. egyház Magyarorszá
gon változatlanul sok visszaélést követ el egyházunkkal szemben, 
elsősorban a vegyesházasságok kérdésében, de más vonatkozások
ban is. Azt lehet mondani, hogy a róm. kát. lelkészek eddigi me
rev magatartásában az evangélikusokkal szemben van némi eny
hülés, de a legfontosabb kérdésekben lényegében nincs semmi vál
tozás. Ismerünk olyan róm. kát. „haladó lelkészeket” , akik szeret
nének továbblépni, de maga a hivatalos róm. kát. egyház vezető
sége magatartásában egyelőre nem sok látszik a II. Vatikáni Zsinat 
hatásaként. Mi természetesen a dialógus mellett vagyunk, de olyan 
dialógus mellett, amelyben egyenlő partnerként tudunk tárgyalni 
a róm. kát. egyházzal.

14. Úgy gondolja Ön, hogy az evangélikus egyházak
nak intenzívebbé kell tenni a kétoldali közvetlen beszél
getést Rómával, és milyen témákat kellene eközben első 
renden megvitatni?

Véleményem szerint a dialógust minden fokon folytatni kellene 
Rómával, tehát az evangélikus egyházaknak is. Ha ebben a dialó
gusban a Lutheránus Világszövetség jól figyel a különböző orszá
gokban élő evangélikus egyházak álláspontjára, közelebbről a ki
sebbségi lutheránus egyházakra, akkor a Rómával folytatott dialó
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gus reális alapra kerül. Kétségtelenül egyik legfontosabb téma a 
vegyesházasság kérdése kell hogy legyen, ezenkívül az evangélikus 
egyház „egyházvoltának” elismerése, a kinyilatkoztatás forrásának 
problémája és a megigazulás kérdése.

15. Az Ökumenében kilátásban van a beszélgetés ke
resztyének és marxisták között. Igenli-e Ön ezt a kezde
ményezést, és ha igen, milyen eredményeket vár Ön ettől 
egy szocialista államban élő egyház számára?

Mostanában sokat beszélnek a különböző keresztyén egyházak
ban a „marxisták és keresztyének párbeszédéről” . Az Egyházak 
Világtanácsával is megindul ez a dialógus. Magam részéről ter
mészetesen örülök egy ilyen párbeszédnek, de egyáltalában nem 
tulajdonítok neki olyan jelentőséget, mint azt számos nyugati ke
resztyén egyházban teszik. Mindenesetre vigyázni kell arra, nehogy 
ez a probléma legyen a keresztyén egyházak legfontosabb problé
mája. Magam részéről az absztrakt jellegű polemiás és apologetikus 
tendenciájú párbeszédnek nem vagyok a híve. Annak sem vagyok 
híve, hogy egymást kölcsönösen „misszionáljuk” . Ilyen irányú pár
beszéd nem lesz gyümölcsöző. Azt ellenben helyeslem, ha keresz
tyének és marxisták megkeresik azokat a közös területeket, ame
lyeken a világnézeti különbözőség ellenére együtt tudnak dolgozni 
humanisztikus célok érdekében az emberiség javára. A közös mun
kában való elfoglaltság aztán lehetőséget ad arra, hogy bizonyos 
elvi kérdéseket is megbeszéljenek egymással. A szocialista orszá
gokban élő egyházak számára különösebb hasznot nem látok a 
marxista—keresztyén párbeszéd gyümölcseként. Mi végeredmény
ben szavainkkal, magatartásunkkal, tehát egész életünkkel pár
beszédben vagyunk a marxistákkal, ezért ez az új párbeszéd-hullám 
nem jelent számunkra különösebb eseményt.

16. A nyugati külföldön mindig újra beszéd tárgya 
evangélikus (protestáns) lelkészek letartóztatása és elítélése 
Kelet-Európábán. Vannak-e jelenleg a Magyarországi Evan
gélikus Egyháznak lelkészei politikai beállítottságuk miatt 
vagy más okokból fogságban és kényszernyugdíjban?

A nyugati országokban véleményem szerint sokkal többet be
szélnek arról, hogy a kelet-európai országokban lelkészeket tartóz
tatnak le, mint az a valóságban történik. E tekintetben sok a „rém
hír” . A Magyarországi Evangélikus Egyháznak egyetlen lelkésze 
sincs jelenleg fogságban. Sőt, azt kell mondanom, hogy az utolsó
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tíz évben csak egyetlen evangélikus lelkész volt fogságban, az is 
1957-ben néhány hónapra olyan akció miatt, amit egyáltalában 
nem lehet az „evangéliumról való bizonyságtétel” vonalába venni. 
Ha egy evangélikus lelkész politikai akcióba kezd az államrenddel 
szemben, akkor azt nem kell a „Krisztusról való tanúskodás” terü
letére venni. Kényszernyugdíjazás sincs jelenleg egyházunkban, 
csak abban az esetben volna, ha egy lelkész idős kora miatt nem 
tudná ellátni igehirdetői és pásztori szolgálatát.

D. Káldy Zoltán

A harmadik világ problémái és lehetőségei
A Nemzetközi Fejlesztési Központ (International Centre fór 

Development), amelynek alapítója és elnöke Josué de Castro és 
főtitkára, Maurice Guenier, célkitűzése az, hogy a harmadik világ 
érdekében összehozzon szakértőket, kiváló személyiségeket és külö
nösképpen a harmadik világ képviselőit. A következőkben közöljük 
azt a kiáltványukat, amely összegezi a harmadik világra vonatkozó 
tanulmányokat, kutatásokat és eszmecseréket, és előterjeszti a lehet
séges megoldásokat. A kiáltvány megjelent a Le Monde 1967. már
cius 8-i számában, és angolul a Student World 1967. évi 3. számában. 
Hozzászólásunkat a fórum rovatban közöljük.

I. HIBÁK

A harmadik világ kritikus időszakaszba lépett: a szakadék, 
amely elválasztja az iparosodott világtól, egyre szélesebbé válik, és 
az emberiség kétharmada kezd tudatára ébredni annak a mérhetet
len igazságtalanságnak, amely ebben a tényben rejlik. Legfőbb ideje, 
hogy az ipari országok — Egyesült Államok, Európa, Szovjetunió, 
Japán —, amelyek példátlan jólétet élveznek, megértsék a helyzet 
súlyosságát, amely kritikusan érint kétmilliárd embert, asszonyt és 
gyermeket.

Rövidlátás volna jólétet keresni olyan világban, amelyben nö
vekszik a nyomor és az éhség. Esztelen dolog jólétet keresni olyan 
világban, ahol napról napra hangosabbá válik a lázadás moraja. 
Szeretnénk most összegezni, mi történik hibásan a harmadik világ
ban, és szeretnénk javasolni néhány konstruktív megoldást. Szándé
kosan elhagytunk majdnem minden statisztikai adatot és illusztrá
ciót ebből az összegezésből, amely a két utolsó évben végzett számos 
tanulmányra támaszkodik. Nagyon egyszerű kifejezéseket haszná
lunk, mert hisszük, hogy minden problémát, bármilyen jelentősek
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vagy nehezek, világos és egyszerű kifejezésekkel lehet és kell meg
fogni és kifejezni.

Elégtelen és rosszul elosztott segélyezés
A gazdag országok minden évben körülbelül 8 milliárd dollárt 

osztanak el azok között, amelyek szegények. Ezeknek az országok
nak katonai költségvetése összesen 140 milliárd dollár. E két szám 
viszonya önmagában a lehető legsúlyosabb ítélet a nagyhatalmak 
politikája felett. Általánosan elfogadott nézet szerint a fejlett orszá
goknak egész nemzeti jövedelmük egy százalékát kellene felaján
laniuk. Messze vagyunk ettől a céltól. Franciaország, amely vala
mennyi közül a legnagyobb erőfeszítést teszi, évről évre redukálja a 
juttatások százalékát. Minden más ország szintén csökkenti segélyét, 
akár abszolút számokban, akár teljes költségvetéséhez viszonyított 
százalékban. A fejlődésnek ez az iránya nyugtalanító: mutatja a 
harmadik világgal való törődés veszedelmes hiányát a nagyhatal
maknál.

A 8 milliárd dollár segély is az elképzelhető legrendszertele
nebb módon van elosztva. Minden ország azt adja, amit akar, annak, 
akinek akarja, és akkor, amikor tudja, más szóval: saját érdekeinek 
megfelelően, és nem az elfogadó ország érdekei szerint. Ennek kö
vetkeztében a harmadik világ államfői kénytelenek minden évben 
körülbelül húsz ország (Egyesült Államok, Európa, Izrael, Szovjet
unió, a két Kína stb.) ajtaján kopogtatni és segélyért könyörögni — 
minden biztosíték nélkül arra nézve, hogy megkapják.

A harmadik világ számára adott fejlesztési segély nem lehet 
diplomáciai játékká a nagyhatalmak kezében: „politikamentessé” 
kell lennie. Ha az amerikaiak ma segélyezik Guineát, ez azért törté
nik, hogy megszabaduljanak a kínaiaktól, akik átvették a franciák
tól, miután ezek kiküszöbölték az oroszokat. Remélheti Guinea, hogy 
reális haladást érhet el ilyen körülmények között? Hogyan lehet 
fejlesztési terveket készíteni néhány évvel előre, ha egy pénzügyi 
válság Angliában vagy Németországban a segély csökkentésével jár
hat? Az asszuáni gát jó példával szolgál a rosszul betervezett segély
re. A Szovjetunió finanszírozta, de semmiféle előzetes intézkedés 
nem történt a mezőgazdasági felszerelésre és újjászervezésre, ame
lyet ez a vállalkozás szükségessé tett volna a Nílus egész völgyében.

E módszerbeli hibák mellett tény az, hogy tovább bonyolítja a 
problémát az ún. multilaterális segélyezés, amely különböző nemzet
közi szervezeteken keresztül történik. Például a Közös Piac támogat 
olyan országokat, amelyek már kapnak segélyt Franciaországtól, 
Németországtól, Belgiumtól stb. Ehhez járul a támogatás az Inter- 
american Bank, az UNESCO, a FAO és az ILO részéről. (IB =  össz- 
amerikai Bank, UNESCO =  az ENSZ Nevelésügyi és Kulturális 
Szervezete, FAO =  az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szerve
zete, ILO =  az ENSZ Munkaügyi Szervezete.) Ebben az összevissza
ságban lehetetlen, hogy a harmadik világ a jövőre tekintve építsen.
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A gazdagoknak kedvező kereskedelmi feltételek

Jól ismert az a probléma is, amely a világkereskedelem feltéte
leinek alakulásából származik. Az árszint minden fejlett országban 
2—4%-kal emelkedik évenként. Ezért a harmadik világ, amely ruhát, 
gépkocsit, gépet stb. importál, minden évben többet fizet ezekért. 
Ezzel ellentétben az élelmiszerek árai, amelyeket termel (földi- 
mogyoró, kakaó, kávé, banán stb.), vagy azonosak maradnak, vagy 
csökkennek. 1954-ben egy dzsip 14 zsák kávét ért, 1962-ben 39 zsákba 
került. Becslés szerint az a profit, amelyet az élelmiszereket impor
táló országok szereztek, egyenlő, vagy meghaladja a 8 milliárd dol
lárt, amelyet segélyként adnak a harmadik világnak. Más szóval: a 
segéllyel semmit sem segítik a fejlődést. Mindössze azt teszik, hogy 
betöltik azt a gödröt, amelyet állandóan ásnak.

Ma kezdjük felismerni, hogy a trópusok világa természeténél 
fogva egészen eltér a mérsékelt égövek világától. A  biológiai törvé
nyek, emberi tudományok és technikai szervezetek, amelyeket ered
ményesen lehet alkalmazni a 30. szélességi körtől északra, alapvetően 
különböznek azoktól, amelyek érvényesek vagy alkalmazhatók a 
trópusi országokban. Ezen a területen óriási kutató munkát kell 
kezdeményezni, amely magába ölel mindent az alapvető tudomá
nyoktól a gazdaságtudományig, a társadalomlélektantól a szervezési 
módszerekig.

A nagy szervezetek eredménytelensége

A nagy nemzetközi szervezeteket (UNESCO, FAO, WHO, IBRD, 
ILO stb.) nem a harmadik világ támogatására hozták létre, mert 
alapításuk idején a fejletlen országok problémáját nem érzékelték 
eléggé. (WHO =  az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, IBRD =  
Nemzetközi Felújítási és Fejlesztési Bank.) A legtöbbje „nem tevé
keny” , hogy a diplomácia kifejezését használjuk. Szervezetük meg
követeli minden ország képviselőjének foglalkoztatását, és ez kike
rülhetetlenül eredménytelenségre kárhoztatja őket.

Ennek következtében az UNESCO-nak el kell ismernie, hogy 
létrehozatala óta nagymértékben nőtt az analfabéták száma, és a 
FAO is bevallja, hogy növekszik az éhség a világban. Egyik szer
vezet sem volt képes valamit tenni ebben az irányban. Ebben rejlik 
a nagy ipari országok — és az általuk ellenőrzött nemzetközi szerve
zetek — nem egy kudarca a harmadik világgal való viszonyukban.

A segélyek oktalan felhasználása a harmadik világban

De maga a harmadik világ is követett el hibákat. A segély 
olyan rosszul van elosztva, hogy csak az várható, hogy rosszul fogják 
felhasználni. Amikor Németország egy cementmű építését finanszí
rozza, azt a feltételt köti ki, hogy a gépeket és az építőanyagokat 
Németországban vásárolják. A többi államok ugyanezt teszik.
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Másfelől tagadhatatlan, hogy a harmadik világ pazarló módon 
használt fel pénzeket, és hogy nagy összegek mentek el túlzott dip
lomáciai kiadásokra. Könnyű kritizálni a segélyekkel való ilyen 
visszaélést. De sokkal komolyabb panaszok is vannak:

a) A harmadik világ nem hajtotta végre a strukturális refor
mokat — például a mezőgazdaságban — , amelyek sok országban 
nélkülözhetetlenek a fejlődés elindítására. Ez komoly hiba, amely 
gyakran minden fejlesztési törekvést eredménytelenné tesz.

b) Túlságosan nagy hangsúlyt tettek az adminisztrációra, és 
nem eleget a termelésre. Ezek az országok hasonlítanak az olyan 
ipari vállalathoz, amely megtesz mindent hivatali alkalmazottjaiért, 
de semmit sem az üzemi munkásaiért. Ennek következtében a fő
városokban túlságosan sok kormányhivatali tisztviselő van, akik 
saját ügyeikkel vannak elfoglalva, és akik kevés érdeklődést mutat
nak a vidék népe és termelő munkája iránt.

c) Ezek az országok túlságosan gyakran problémátlanul ismétlik 
azokat a módszereket, amelyeket gyarmatosítóik importáltak az 
anyaországból: a közhivatalok szervezetét, és a kormányhivatalokat, 
a tanítási módszereket, a közegészségügyi és törvénykezési rendsze
reket, és a fegyveres erőket. Mindaz, amit egyszerűen lekopíroztak 
a régi fejlett országokról, használhatatlan az újban.

Együttműködés és kiképzés szükségessége

összegezve, a harmadik világ legtöbb vezetőjének azt a komoly 
szemrehányást lehet tenni, hogy nem mutattak semmi eredetiséget, 
semmi alkotó elképzelést a problémák megoldásában, ami alap
vetően új volna: hogyan lehet elindítani a haladást olyan társa
dalmakban, amelyek mindig stagnáltak.

Ezenkívül a harmadik világ országai sokszor kicsinyek ahhoz, 
hogy önmagukban fejlődjenek, és képtelenek voltak rájönni, hogy 
hogyan működjenek együtt. Az ő kiterjedésük természetesen nem 
a saját hibájuk, mivel kivétel nélkül csak azokat a határokat őrizték 
féltékenyen, amelyeket gyarmatosítóik jelöltek ki számukra. De 
együttműködhettek volna, mert semmiféle fejlesztési tervet, és fő
ként semmiféle ipari fejlesztési tervet nem lehet végrehajtani olyan 
országokban, amelynek nincs legalább 20 vagy 30 millió lakosa. De 
igaz az, hogy az utóbbi években sok területen nagyon eleven mozgás 
volt ilyen csoportosulások felé. Közép-Amerika már alakított egy 
közös piacot, és Latin-Amerika gyors ütemben tart ebbe az irányba.

Még egy kritikai észrevétel. Bár ezeknek az országoknak a 
vezetői többnyire csodálatra méltó emberek, akik népük jólétéért 
fáradoznak, mégis többnyire elsősorban „politikával” vannak elfog
lalva. De egy országnak rövid idő alatt a stagnálás állapotából a 
fejlődés állapotába való átvezetéséhez újfajta emberre van szükség: 
„fejlődésszervezőre” , aki politikus és üzletember egy személyben. 
És el kell ismernünk, hogy még a régibb kultúrájú országokban is 
ritka az ilyen tulajdonságú ember. Ki kell tehát képezni ilyeneket.
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A fejlődés folyamatának igazi elindítására bármilyen országban 
a lakosság legalább 5— 10%-ának vezetésre képesnek kell lennie. 
Teljesen képzettnek és tapasztaltnak kell lenniük, de nemcsak az 
adminisztrációban, ahogyan általában hiszik, hanem a termelés min
den területén is, egészen a falusi szintig. Ezeknek az embereknek az 
oktatása és kiképzése egyáltalában nem ugyanaz a harmadik világ
ban, mint a régi országokban, amelyeknek hosszú idők óta van ilyen 
vezetőségük. Új és forradalmi módszereket kell erre kitalálni.

Semmiféle fejlődés nem lehetséges iparosítás nélkül, mert rövid 
időn belül a gazdaságnak csak ezen a területén lehet elérni a terme
lékenység magas színvonalát. Előre kell lépni a mezőgazdaságban is, 
de ez szükségszerűen nagyon lassú lesz.

Az ipari beruházás elhanyagolása

A harmadik világnak el kell vetnie meghaladott antikapitalista 
komplexumait. Amikor a Szovjetunió meghívja a világ legnagyobb 
kapitalista vállalkozásait, pl. a Fiatot és a Rhőne-Foulenc vállalatot, 
hogy üzemeket építsenek Oroszországban, ennek a régi komplexum
nak el kell tűnnie. Ipari haladás a harmadik világban nem lesz 
lehetséges külföldi iparok masszív segítsége nélkül, akár privát, akár 
szocializált vállalkozások ezek, mert egyedül ezeknek van meg a 
szükséges dinamikája, technikai készültsége és szervező érzéke.

Végül: a népesedési forradalom, amely az 50-es években rob
bant ki, a halálozási szám gyors párhuzamos csökkenésével különö
sen a gyermekek között, éppen abban az időben történt, amikor 
ezekben a népekben kezdett tudatosulni a fejlődés utáni nagy vágya
kozás. A  termelékenység minden növekedése főként a mezőgazda
ságban azonnal eltűnt a táplálandó új szájakban, ahelyett, hogy 
lehetővé tette volna az első lépést az iparosítás felé.

A  mezőgazdasági termelést ritkán lehet növelni több mint évi 
2 vagy 3%-kal, míg a harmadik világ sok országában a népesség 
növekedése meghaladja a 3,5%-ot, vagy még a 3,8%-ot is, mint 
Közép-Amerikában, vagy a 4%-ot, mint Venezuelában vagy Gháná
ban. Másfelől az iparosodott országok népessége lassan növekszik 
(0,7%-kal), és sokkal könnyebb emelniük életszínvonalukat azzal, 
hogy nemzeti összjövedelmük lényeges részét tartalékolják produk
tív beruházásra.

II. JAVASLATOK

Az a tíz javaslat, amelyet kivezető útként ajánlunk a harmadik 
világnak a tragikus zsákutcákból, három alapvető javaslatra épül:

a) A harmadik világ országainak a fejlődés céljából kontinen
tális vagy legalábbis regionális gazdasági alapon kell szervezkedniük, 
de anélkül, hogy feladnák politikai függetlenségüket. Nem hisszük, 
hogy Kamerun egyedül fejlődhet, sem Bolívia, sem Kambodzsa.
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Nem hiszünk a nagy nemzetközi szervezetek eredményességében 
sem, amelyek például a thaiföldi és madagaszkári delegátusok — és 
sok más ország — egyetértését kívánják meg, mielőtt döntést hoz
hatnának Chilével vagy Peruval kapcsolatban. Másfelől hisszük, 
hogy hasznos és produktív szervezet létesíthető a következő terüle- 
leteken: Latin-Amerikában, Afrikában, a Szaharától délre, és a 
földközi-tengeri országokban, és a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiá- 
ban stb. És hisszük, hogy a kontinentális vagy regionális szolidari
tásnak olyan érzése alakulhat ki, amely lehetővé tenné a munka és 
kölcsönös megsegítés termékeny megosztását.

b) Aktív emberek és aktivitásra képes szervezetek szükségesek 
a harmadik világ fejlődése szempontjából.

Kiváló politikusokra van szüksége ezeknek az országoknak, 
hogy irányítsák őket, és megfelelő köztisztviselőkre, hogy lebonyo
lítsák ügyeiket, de nem várható, hogy ezek az emberek ugyanakkor 
termelő munkát végezzenek. Ki kell alakítani a termelésben a vál
lalkozók, a specialisták rétegét, és funkcionáló szervezetekre is van 
szükség. Ezért javasoljuk, hogy szerveztessenek:

(1) Nemzeti fejlesztési szövetkezetek.
(2) Kontinentális fejlesztési bankok.
(3) Ipari csoportok, üzleti vállalkozások fejlesztésére.
(4) Faluközösségek mezőgazdasági, orvosi és kulturális tanács

adókkal.
(5) Egyetemek világszövetsége, amely hajlandó megsegíteni a 

harmadik világot, olyan oktatási reformmal, amely kiművelné mind
azokat a „fejlesztőket” , akikre szüksége van a harmadik világnak.

c) Végül: a harmadik világ fejlődését bele kell illeszteni és bele 
kell építeni az egész világ fejlődésébe, vagyis a négy nagy ipari 
hatalom, az Egyesült Államok, Európa, a Szovjetunió és Japán fej
lődésébe. Olyan világban, amely fokozódó mértékben ébred tudatára 
egységének, és az egység szükségességének a béke fenntartása érde
kében, lehetetlen elképzelni egy kisebbségről, hogy kifejleszti és 
elérhetővé teszi saját népe számára a modem technika jótétemé
nyeit, míg kétmilliárd ember szenved a gazdasági stagnálás követ
kezményei miatt. Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferen
ciája arra törekszik, hogy véget vessen a mostani igazságtalanság
nak a kereskedelem feltételeiben, és felállítsa a csereforgalom mél
tányos rendszerét a két blokk: egyfelől az iparosított államok, más
felől a harmadik világ között.

E három fő javaslat alapján tíz lépést ajánlunk, amely mély 
változást hozhat azokban a módszerekben, amelyekkel fejlesztési 
segítséget kell nyújtani a harmadik világnak.
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1. Regionális és kontinentális csoportosulások

Ismételjük, semmiféle komoly fejlesztési terv, különösen az ipari 
területen, nem kezdeményezhető túlságosan szűk gazdasági bázison. 
Például Afrikában három-négy lehetséges kivételtől eltekintve 
egyetlen ország sem tudna hasznosan kiaknázni egy acélművet, egy 
olajfinomítót, vagy egy ipari üzemet, normális technikai és keres
kedelmi feltételek mellett. Másfelől például Közép-Amerika orszá
gainak szolid gazdasági uniója, amely éppen most alakul, vagy nyu
gat-afrikai országok uniója, lehetővé tenné egy racionális ipari 
fejlesztési program azonnali felállítását.

Ezenkívül hisszük, hogy mindazokat a fejlesztési problémákat, 
amelyek hatalmas világszervezetek révén nem oldhatók meg, fele
lős kontinentális csoportokban kellene tanulmányozni és vállalni 
alkalmi intézmények révén. A Latin-Amerikai Gazdasági Bizottság, 
amelyet az ENSZ alapított, kiváló példa arra, hogy hogyan lehet ezt 
megvalósítani. Afrikában hasonló szervezetekre van szükség a föld
közi-tengeri országok és a Szaharától délre eső Afrika számára 
(kivéve Dél-Afrikát).

Felhívjuk mindazokat az országokat, amelyek segélyt adnak, 
hogy adják ennek a pénznek 20%-át egy alapra, amely ilyen regio
nális gazdasági csoportosulások és kontinentális fejlesztési intézetek 
fejlesztését szolgálja. Ezeknek az intézményeknek a vezetőségében 
képviselve volna minden segélyt adó és elfogadó ország.

2. Fejlesztési konzorciumok

A harmadik világ minden országának, vagy még inkább minden 
gazdasági csoportnak létesítenie kellene egy fejlesztési konzorciu
mot, egy képviseletet, amelyet nemzetközi törvény szabályoz, és 
amely összefogja a segélynyújtó országok képviselőit. Konzorciumok 
már léteznek India, Pakisztán és Törökország számára, de ezek való
jában csak szakértők bizottságai, igazi szervezet, hatalom és dina
mizmus nélkül. Inkább olyan konzorciumra gondolunk, amelynek 
adminisztratív tanácsa volna, és ez minden segélyadó ország egy, 
képviselőjéből alakulna, továbbá egy kiváló képességű elnökből a 
segélyt elfogadó ország részéről, és egy főigazgatóból, akit az elnök 
jelölésére neveznek ki. Minden segélyt a konzorciumon keresetül 
kellene adni. A főigazgató évenként kétszer jelentést tenne az ala
pok felhasználásáról, új tőkét kérne, költségvetési javaslatot adna 
elő, és a helyi szervekkel együttműködve az országra vonatkozó 
fejlesztési tervet terjesztene elő az adminisztratív tanácsnak. Az 
elfogadó ország így érintetlenül megtartaná szuverenitását az alapok 
felhasználásánál, de fel volna híva arra, hogy fejlesztési politikáját 
igazolja egy pénzügyi testület, az ország megbízható fejlesztési 
bankja előtt, amely világos és becsületes beszámolót kívánna. A se
gélyezés így „politikamentessé” és tisztává lenne, és hangsúly esnék
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felhasználásának produktivitására, az ügyintézők, a főigazgató és az 
elnök irányításával.

A konzorcium, amely az ország fejlesztési bankjaként működ
nék, úgy szerepelhetne, mint az ország pénzügyi és kereskedelmi 
vállalkozásainak, és főként ipari tevékenységének garantálója. Társ
aláíróként működve a kontinentális fejlesztési bankkal (lásd a 3. 
pontot), erősen ösztönözhetné a külföldi beruházást.

3. Kontinentális fejlesztési bankok

Az Összamerikai Fejlesztési Bank egyike a legnagyobb és leg
ritkább eredményeknek, amely a harmadik világnak adott segélyből 
származik. Modellként szolgálhat más kontinentális csoportosulá
soknak. Kapitalista és szocialista országok ipari vállalataival való 
összekötő szerepét erősíteni kellene, hogy fokozni lehessen az ipari 
fejlődést.

Már léteznek különböző regionális bankok, de ezeknek kizáró
lag adminisztratív szerepük van, és hiányzik belőlük a mozgékony
ság és más jellemvonások, amelyek az Összamerikai Fejlesztési Ban
kot eredményessé tették. Fejlesztési bankokra van például szükség 
a földközi-tengeri és a közel-keleti területen, a Szaharától délre eső 
Afrikában és Ázsiában.

4. Kontinentális fejlesztési intézetek

Ezeknek a kontinentálisán szervezett intézeteknek hivatása 
volna a kutatás és tanulmányozás három fontos területen:

a) Tudományos és technikai kutatás: Támogatniuk, koordinál
niuk és terjeszteniük kellene a specializált intézményekben folytatott 
kutatás eredményeit. Megjegyezzük, hogy a trópusi országok külön
leges problémáira vonatkozó kutatás nagyon hiányzik, és hogy nagy 
haladás volna lehetséges ilyen tudományos és technikai tervek alap
ján. A Hold-kísérletre költött évi összeg tíz százaléka bőségesen elég 
volna erre a kutatásra, amely döntő jelentőségű kétmilliárd ember, 
asszony és gyermek jövője szempontjából.

b) Gazdasági és fejlesztési kutatás.
c) Szervezési és működési kutatás: Értjük ezzel mindazt, ami 

kapcsolatban van a kezdeményezéssel, az alkotással, a dinamikus 
vállalkozással, a szervezéssel, a termeléssel stb., mindazokkal a 
szervezetekkel, amelyek behálózzák a gazdasági és társadalmi életet 
és a fejlődést. Üj „szerkezeteket” kell feltalálni az új helyzetre a 
harmadik világban.

Mindezeket a kutató intézeteket egyesíteni kell a harmadik 
világ nagy technikai „telepén” annak biztosítása céljából, hogy a 
felfedezéseket teljesen elosszák, és a párhuzamos vállalkozásokat 
elkerüljék. Indítványozzuk, hogy az ipari országok a 2000. évig adja
nak ajándékot minden szabadalomból a harmadik világnak.
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5. Az iparosítás ösztönzése

Csak a termelékenység nagymértékű növekedését eredményező 
ipari haladás hozhatja meg a gyors emelkedést az életszínvonalban, 
bár nem szabad elhanyagolni a mezőgazdasági haladást sem, mert 
ez döntő jelentőségű a népesség szempontjából, amely viszont néha 
túlságosan gyorsan növekszik. Ha csak a nemzeti vezető réteg nyer
hető meg a modem iparosítás gyors fejlesztésének ösztönzésére, 
akkor az eredmények lehetőségei kiábrándítóan le vannak szűkítve. 
Több nemzedék szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a vállalkozók 
rétege. Ezért nélkülözhetetlen és kikerülhetetlen az együttműködés 
a külföldi, szocialista és kapitalista iparral. Az illető országnak nyil
vánvalóan hasznot kell húznia az ilyen ipari beruházásból, és minden 
profitot máshova kell tovább vezetni. Javasoljuk erre a célra alkalmi 
csoportosulások létesítését, mint Latin-Amerikában, a nemzetközi 
fejlesztési bankok és intézmények ösztönzése és ellenőrzése mellett.

6. A világkereskedelem szabályozása

Minél inkább törekszenek a harmadik világ országai arra, hogy 
exportálják termékeiket, hogy az ipari országoktól alapvető felsze
relést, ruházatot és más ipari terméket vásárolhassanak, annál sze
gényebbé lesznek. Ezért alapvetően fontos, hogy ez az igazságtalan
ság a kereskedelmi feltételekben, amit már ismételten megbélyegez
tek, azonnal megszűnjék. Világkonferencia jött össze Genfben az 
ENSZ kezdeményezésére, hogy megoldást találjon erre a súlyps 
problémára. Kívánjuk, hogy ez gyorsan történjék meg, és hogy a 
nagy ipari országok, amelyek vétkesek a kereskedelmi feltételek 
felforgatásában, felhívást kapjanak arra, hogy konkrét lépéseket 
tegyenek ebbe az irányba.

7. Közösségi típusú fejlődés

Egyike a fontos újításoknak, amelyeket e fejlesztési intézetek
nek meg kell tervezniük: a faluközösség. Ez olyan vállalkozás — 
nehéz leírni néhány sorban —, amelynek fő jellemvonása, hogy jobb 
feltételeket biztosít férfiaknak, nőknek és gyermekeknek a falu 
keretében a fejletlen világ alapvető társadalmi-gazdasági egységé
ben. A faluközösség alkothatja az emberi, társadalmi, technikai és 
gazdasági haladás bázisát a harmadik világ sok országában. A  falu 
közösséggé lesz azzal, hogy a törvényes szerv státusát megszerzi, 
mezőgazdasági, egészségügyi és tanügyi tanácsadókat toboroz, és 
termelőszövetkezeteket szervez.

Ahogyan az ipari vállalkozás lehetővé teszi a munka felosztá
sát, úgy tenné lehetővé a közösség a feladatok elosztását és felügyelő 
tanácsadók alkalmazását, akik felelősek lennének az életfeltételek
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javításáért, és következésképpen a produktivitás növeléséért. A kö
zösség tudna kölcsönt felvenni, beruházni, termelni, vásárolni, el
adni. Ez volna a „vállalat” új típusa a harmadik világban.

S. Az iskolázás teljes újjászervezése

A gyarmati hatalmak alapvető hibát követtek el, amikor implor- 
tálták a fiatal országokba azokat a tanítási módszereket, amelyeket 
saját alsófokú és középfokú iskoláikban alkalmaznak. A harmadik 
világ elitje, akiket ezzel a hibás módszerrel iskoláztak, hibát követ
nek el ma, amikor viszont ők gondolják azt, hogy országaikat fej
leszteni lehet az iskolázásnak azokkal a „klasszikus” módszereivel, 
amelyeket lekopíroznak az idegenekről.

Előre kell lépnünk egy igazi kulturális forradalom felé, ha min
denekelőtt meg akarjuk változtatni ezeknek a népeknek a szellemi 
arcát, és azután új emberré formáljuk őket, anélkül, hogy lerom
bolnánk természetes pszichikai, intellektuális, morális és társadalmi 
adottságaikat. A jelenleg nyújtott oktatás — olvasás, írás számolás, 
tanítási módszer — erre teljességgel alkalmatlan. Csak a tanításnak 
egészen új útjai, amelyeket még fel kell fedezni, érinthetik meg 
alapjaiban azoknak az embereknek a magatartását, jellemét és érzés
világát, akik maguk felé fordultak évezredek óta, és akiket irracio
nális gondolkodás és a fatalizmus érzése tart uralma alatt. Kutató 
intézeteknek kellene vállalniuk ezt a problémát kontinentálisán vagy 
regionális szinten. Az „új oktatás” megteremtése a harmadik világ 
számára az egyik legsürgősebb feladat.

9. Nemzetközi fejlesztési egyetem

Magas színvonalú és növekvő számú vezetők kiképzése az elő
feltétele minden fejlesztési politikának. Hibás dolog elküldeni a 
fiatal embereket a harmadik világból, hogy kiképzést kapjanak a 
régi ipari országok egyetemein. Ezek a jövő vezetők gyökértelenítve 
érzik magukat, és amikor visszatérnek saját országukba, nem talál
nak megfelelő szervezeteket, amelyekben hivatásukat gyakorolhat
nák. Sokan megmaradnak a befogadó országban. (Közép-Anglia 
doktorainak 30%-a pakisztáni és indiai, több dahomeyi doktor van 
Párizsban, mint magában Dahomeyben.j

Javasoljuk, hogy alapíttassék egy nemzetközi fejlesztési egye
tem, amely lehetővé tenné ezeknek a problémáknak az elkerülését. 
Ez az egyetem a világ minden olyan egyetemének a szövetsége 
lenne, amelyek hajlandók volnának különleges munkát végezni a 
harmadik világ diákjaiért, pl. gondoskodnának különleges tanfolya
mokról, segítséget nyújtanának eleven rendezvényekkel, és vállal
nának belső programokat. A harmadik világ egyetemei külön ösz
tönzést kapnának arra, hogy társuljanak ezzel a nemzetközi egye
temmel. Mindegyik specializálódnék a fejlesztés lényeges ágaiban.
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A fejlesztés problémáira vonatkozó kiképzés időszakait összhangba 
kellene hozni. Ezenkívül a diákok szakképzettségük tökéletesítése 
céljából befejeznék általános tanulmányaikat, hogy tovább lépjenek 
az egyetemi fokozatok színvonaláról az aktív ember színvonalára, 
aki képes felelősséget vállalni saját hazájában.

10. Közszolgálat nemzetközi együttműködésre
Különböző ipari országok közszolgálatot létesítettek, amely 

összehozza a fiatal embereket, akik egy-két évig szolgálni szeretné
nek a harmadik világban. Ez igen eredményes kezdeményezésnek 
bizonyult. Olyan területeken, ahol hiányzik a vezető réteg, segítik 
kitölteni az űrt, de átmeneti emberekkel, akik nem fogják útját 
állni a bennszülött vezetők előrelépésének. Ezenkívül ezek a fiatal 
emberek, amikor falura kerülnek, a haladás példaképéül szolgálnak 
férfiak, nők és gyermekek számára.

Sok tapasztalat igazolja ennek a közszolgálatnak a nagy értékét, 
de annak szükségességét is, hogy komolyan előkészítsék és gondos 
felügyelet alatt tartsák ezeket a fiatal embereket ott, ahol dolgoznak.

Javasoljuk, hogy ez a közszolgálat szerveztessék meg nemzetközi 
szinten kontinensek szerint összeállított csoportok révén, hogy ez a 
munka, amely ugyan hasznos, de mégis bizonyos aggodalmat keltett, 
teliesen „politikamentessé” legyen.

Josué de Castro és Maurice Guenier

MEGJELENT

EGYHÁZI TÖRVÉNYEK
címen a Magyarországi Evangélikus Egyház 

Törvénykönyve

Ara 25,— Ft

Kapható a Sajtóosztályon
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K r ó n ika

Püspöki jelentés
az Északi Evangélikus Egyházkerület 

presbitériuma elé

Fél esztendeje, hogy püspöki beköszöntő beszédemben bejelen
tettem püspöki szolgálatom két alapvető célkitűzését: a gyülekezetek 
látogatását és a lelkésztestvérekkel való fratemitás megszilárdítását. 
Azóta szolgálatomnak ez a két feladat volt a fő munkaterülete.

1. Szolgálatom belső célkitűzése

Püspöki szolgálatra lehetetlen vállalkozni céltudatos és célratörő 
terv nélkül. Míg beköszöntő beszédem elsősorban teológiai okfejtést 
tartalmazott, addig szolgálatomban igyekeztem megvalósítani és 
gyakorlativá tenni elvi-teológiai állásfoglalásomat. Az alábbiakban 
szeretném röviden bemutatni azt a vázat és alapszerkezetet, amelyre 
egyes konkrét szolgálataim felépültek.

a) „A z egyház legdrágább kincse az evangélium”  — mondta 
Luther a 95 tételben. Isten igéjének a hirdetése áll minden lelkészi 
szolgálat középpontjában. Amikor gyülekezeteket látogattam, leg
fontosabb feladatomnak mindig az evangélium hirdetését tartottam, 
erre fordítottam a legtöbb gondot és energiát, tudva, hogy a Szent
lélek az ige hirdetése által hívja egybe a gyülekezeteket. Püspöki 
beköszöntő beszédem címe ez az ige volt: „Az Isten: szeretet” . Fél 
esztendőn át valamennyi igehirdetésemen átszövődött a szeretet 
motívuma. Isten hozzánk hajló szeretete minket egymás iránti sze- 
retetre indít. Ez olyan átfogó üzenete Isten igéjének, de egyben a 
lutheri etikának is, amely lényegében minden textusban tükröződik. 
Ezért igyekeztem mindenhol a szeretet evangéliumával lépni a szó
székre.

b) A bibliai szeretet azonban sohasem elfolyó érzelem, vagy 
határozatlan hangulat, hanem mindig céltudatos és célra irányuló 
magatartás. A szeretetnek mindig konkrét feladatai vannak. Ezek a 
célkitűzések megtalálhatók egyházunk teológiai felismeréseiben. 
Emberszeretetünk konkrét területe az a világ, amelyben élünk. Sze
retetünk természetszerűleg árad ki az egyes ember megsegítésére, a 
rászorulóknak nyújtott pohár víz diakóniájára, de ugyanígy termé
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szetszerűleg érvényes az emberek átfogóbb közösségére is, a népre, 
hazára, országra, vagy az emberiség békés jövendőjének biztosítá
sára. Emberszeretetünk így válik átfogóvá, a nagy kollektívumok- 
nak is szolgálatot végzővé. Ezek a szempontok érvényesültek mind 
igehirdetéseimben, mind a gyülekezeti presbitériumokkal való fog
lalkozás meghitt óráin.

c) Az volt a célkitűzésem, hogy mindezt szeretetközösségben 
valósítsuk meg, együtt az egyház népével. Tervszerűen vigyáztam 
arra, hogy az egyházvezetés és az egyház népe egységben maradjon, 
egymástól el ne távolodjék, hanem együtt járja egyházunk útját a 
szocializmusban. A bizalmi légkör kialakítása, az egyházhoz méltó 
szeretetteljes viszony kialakítása állandó célkitűzésem. A  lelkész
testvérekkel való érintkezés során mindenütt kihangsúlyoztam szol
gálati egységünket, közös feladatainkat, amelyek mindnyájunkat 
arra hívnak, hogy egységben és szeretetben szolgáljuk egyházunkat, 
hazánkat és a béke ügyét. A gyülekezeti presbitériumokkal mindig 
örömest találkoztam, kitüntettek bizalmukkal, amikor egyhangúlag 
választottak püspökké, s ennek a bizalmi légkörnek a megvalósu
lását éreztem akkor is, amikor együtt tekintettük át egyházunk 
helyzetét és útját a presbiteri összejövetelek során.

Istennek adok hálát azért, hogy sok-sok testvérem szolgálatán 
keresztül olyan korszakot hozott el egyházunkba, amikor átfogó 
programmá tehetjük a hitből fakadó szeretet megélését, s erről a 
bázisról kiindulva járhatjuk egyházunk útját, amelyet Isten jelölt ki 
számunkra, a régihez képest új szituációban és új feltételek között.

2. A gyülekezetek látogatása

Június 25-én volt budavári lelkészi beiktatásom, ahol azóta is 
rendszeresen szolgálok, előre megállapított beosztás szerint. Buda
vári rendes lelkészi szolgálataimon kívül időrendi sorrendben nagy 
szeretettel emlékszem vissza a következő gyülekezetekben való 
munkámra.

Óbudán istentiszteleten és szeretetvendégségen szolgáltam. Az 
egykori szórványpap lelkületével szolgáltam a Nógrád megyei Bokor 
gyülekezetében. Foton a kántorképző záróvizsga ünnepélyén prédi
káltam. A tekintélyes és nagy múltú győri öreg-templom szószékén 
állhattam, s megtekintettem a győri szeretetintézményeket, majd a 
győr-újfalui filiában hirdettem az evangéliumot. Csepelen a jelleg
zetes ipari gyülekezet képe bontakozott ki. Egyházkerületünk leg
nagyobb gyülekezetében, Nyíregyházán, hatalmas hivősereg előtt 
hirdethettem az igét, itt is prédikáltam a szórványban, kálmánházi 
templomunkban, és megtekintettem az Élim otthont és az öregek 
otthonát. Budahegyvidéken igehirdetéssel és szeretetvendégségi elő
adással szolgáltam, s kétszer is foglalkoztam az értelmiségi jellegű 
presbitériummal. Kemeneshőgyészen új harangot szenteltünk, zsúfo
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lásig megtelt templomban, majd a magyargencsi filiában követke
zett szolgálat.

A borsod—hevesi egyházmegye valamennyi gyülekezetét végig
látogattam kanonika vizitációs körút során. Mindegyik gyülekezet
ben képet kaptam a lelkésztestvérről, az egyházi élet menetéről, s 
mindenütt az igehirdetői szolgálat és a presbiterekkel való találkozás 
állt a központban. Hatvan és Gyöngyös, kis szórványgyülekezetek 
után Eger és Arnót következett, ahol több mint két évtizeddel ezelőtt 
gyülekezeti lelkész voltam. Diósgyőr-Vasgyár, Miskolc és Diósgyőr 
gyülekezetei a lüktető nagyváros viszonyai között élik egyházi éle
tüket. Üjcsanálos és Fancsal jellegzetes paraszti gyülekezeteink. 
Sátoraljaújhely, Tokaj, Tállya, Abaújszántó apró kis gyülekezeteink 
az országos átlagtól abban térnek el, hogy 150—200 léleknek is külön 
lelkésze van. Nyilván érett itt a helyzet az összevonásra. Egykori 
gyülekezetemnek, Sajókazának a filiáit is bejártam, Rudabányát és 
Kurittyánt. Borsodnádasd, Ózd, Putnok az észak-borsodi iparvidék 
jellegzetes gyülekezetei. Hernádvécse egyházunk legkisebb gyüle
kezete. Mindenütt telt templomokban prédikáltam, de az apró kis 
gyülekezetek mégis felvetik a lelkészi munkaerővel való célszerű 
gazdálkodás kérdéseit.

Lovászpatona ősrégi templomában hatalmas gyülekezet volt 
együtt, úgyszintén filiájában, Nagydémen is. Bakonyszombathelyen 
lelkészi munkaközösségi ülés alkalmából szolgáltam, nagy gyüleke
zet és igen sok lelkész jelenlétében. Teológiai Akadémiánk tanév
nyitó istentiszteletén mint a Teológia soros püspöke szolgáltam. 
Beleden hétköznap is telt templom fogadott. Tata és Tatabánya ipari 
jellegű gyülekezeteinek is élvezhettem szeretetét. A somlóvecsei 
leánygyülekezet templomának harangját szenteltem, majd a somló- 
szöllősi anyagyülekezetben prédikáltam. Kőszeget szintén lelkészi 
munkaközösségi gyűlés alkalmával kerestem fel, ahol hétköznap is 
szép gyülekezet sereglett egybe az ige hallgatására. Kelenföldön 
egyházzenei hangverseny alkalmából hirdettem az igét. Kiskamon- 
don új templomot szenteltem, majd a kertai anyagyülekezetben 
prédikáltam. A nyugati országrészen Mórichidán és Körmend filiái- 
ban: Szarvaskenden, Katafán szolgáltam. A Fejér megyei Bököd, 
Gyúró, Tordas gyülekezeteire emlékszem szeretettel. Eleven gyüle
kezeti életet találtam Örimagyarósdon, Lajoskomáromban, Sárbo- 
gárdon, Sárszentmiklóson, a nógrádi Vanyarc és Szirák gyülekezetei 
mély gyökerű egyháziasságot tükröznek. Az utóbbi évek legszebb 
templomát szentelhettem fel Révfülöpön, majd Badacsonytomajban 
közös protestáns imaházat. Pápán gyülekezeti istentiszteleten és 
egyházzenei hangversenyen szolgáltam igehirdetéssel.

Felejthetetlen emlék marad mindegyik gyülekezettel való talál
kozásom. Mindegyik megannyi színt, különbséget jelent, de azonos 
volt Jézus Krisztus szeretetének egybefűző melegsége.
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3. A lelkésztestvérek

Vlamennyi esperes-testvérem otthonában jártam, mindegyik
hez a személyes barátság szálai fűznek. Sokszor gondoltuk végig 
együtt az egyházmegye helyzetét és jövőjének kérdéseit.

Az Északi Egyházkerület csaknem valamennyi lelkésztestvéré
vel találkoztam. Sokkal folytathattam elmélyült beszélgetést ottho
naikban, vagy Budapesten. Szép szokás, hogy a püspöki gyülekezet
látogatás alkalmával messzi vidékről egybegyűlnek a lelkészek, s 
együtt vagyunk az istentiszteleteken is, de a testvéri tanácskozáso
kon is.

Teológiai műhelyünkben, a lelkészi munkaközösségekben a kö
vetkező sorrendben vettem részt.

A borsod—hevesi testvérekkel Diósgyőrött találkoztam. A  va
siakkal Szombathelyen. A fejér—komáromiakkal Budapesten. A 
győr-soproniakkal Sopronban, a hajdú—szabolcsi lelkészekkel Nyír
egyházán, a veszprémiekkel Pápán, a fejér—komáromiakkal Ba- 
konyszombathelyen, a vasiakkal Kőszegen, a nógrádiakkal Balassa- 
 gyarmaton. A legtöbb összejövetelen Úrvacsorát osztottam, és vala
mennyin előadással szolgáltam és tájékoztatást adtam egyházunk 
életéről.

Megyei papi békegyűlésen köszönthettem a lelkésztestvéreket 
és felszólaltam Szombathelyen és Székesfehérvárott.

4. Népünkhöz való viszony

Júniusban a parlamentben letettem a püspöki esküt a Magyar 
Népköztársaság Alkotmányára Losonczi Pál, a Népköztársaság El
nöki Tanácsának elnöke, és Cseterki Lajos, a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának titkára kezébe. Több megyei tanácselnöknél tettem láto
gatást az illetékes esperessel, számos városi és községi tanácselnököt 
kerestem fel az esperessel és a helyi lelkésszel együtt. Meglátogat
tam csaknem valamennyi megyei egyházügyi tanácsost az illetékes 
esperessel. Mindebben példát akartam adni a lelkésztestvérek szá
mára, hogy az illetékes tanácsokkal mindenütt a jó kapcsolat kiépí
tésére törekedjenek, mert ez felel meg egyházunk álláspontjának, 
amely szerint a néppel, a nép kormányával, a néphatalom helyi 
szerveivel mindenütt keressük az együttműködésnek és a jó viszony 
kialakításának az útját. A Hazafias Népfront keretében mindnyájan 
felhívást kaptunk a nemzeti egység megvalósítására. Ennek köve
tése számunkra természetes, hiszen a templomainkba jövő hívek 
ugyanazok, akik a termelés és országépítés frontján is helyt állnak, 
mindennapi munkájuk végzése során. Ne arra tegyük a hangsúlyt, 
ami elválaszt, hanem arra, ami egybefűz, s akkor hívők és nem- 
hivők kéz a kézben haladhatnak hazánk felvirágoztatásának az 
útján.
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Egyházunknak ezt az alapvető meggyőződését és magatartását 
igyekeztem képviselni minden gyülekezeti látogatás és lelkész! össze
jövetel során.

5. Külföldi kapcsolatok

Külföldi kapcsolataink szoros összefüggésben állnak országos 
egyházunk munkájával, ugyanúgy, mint egyházkerületünk más élet- 
tevékenysége is. Országos egyházunk külügyi szolgálatának kereté
ben mentek végbe az alábbi külföldi szereplések.

a) Szeptember végén az ausztriai Pörtschachban zajlott le az 
Európai Egyházak Konferenciája nagygyűlése, az ún. Nyborg V. 
konferencia, amelyen Kamer Ágoston országos főtitkárral, vala
mint két református küldöttel együtt vettem részt, mint a magyar 
delegáció vezetője. Az Európai Egyháziak Konferenciája az Egyhá
zak Világtanácsa munkáját végzi Európára vonatkoztatva. Tanul
mányi programja átöleli az európai egyházak teológiai kérdéseit, de 
felelősséget érez a konferencia Európán kívüli egyházakért is, ame
lyet a tanulmányi bizottság dolgoz fel, amely ilyen címmel dolgozik: 
„Európa felelőssége más kontinensek iránt” . Az Európai Egyházak 
Konferenciája a Kelet—Nyugat párbeszéd fontos egyházi találkozó- 
helye. Itt ugyanis Európa valamennyi egyháza képviselteti magát. 
Abban a kitüntetésben volt részem, hogy az Európai Egyházak 
Konferenciája hat főből álló elnökségének tagjává választottak, hat 
évre terjedő megbízással.

b) A reformáció négyszázötven éves jubileumának megünnep
lésére nagyszámú magyar egyházi delegáció utazott a reformáció 
szülőföldjére, Wittenbergbe. A 11 főből álló magyar evangélikus 
delegáció vezetője voltam. A wittenbergi városi templomban októ
ber 31-én, a reformációi ünnepi istentiszteleten Luther szószékén 
állhattam, s átadhattam magyar evangélikus egyházunk ünnepélyes 
köszöntését, amelyet egyházi sajtónk is közölt. A  Halle-Wittenbergi 
Egyetemen előadást tartottam, az NDK televíziója és rádiója inter
jút készítétt velem. Szolgatársam teológiai előadással, igehirdetéssel, 
sok felszólalással működtek közre. Mindnyájunk haladó teológiai 
munkájának megbecsülése jutott kifejezésre abban, hogy a Halle- 
Wittenbergi Luther Márton Egyetem teológiai kara tiszteletbeli 
doktori címmel tüntetett ki.

Egyházunk külföldi szolgálataira gondolva ki kell emelnem D. 
Káldy Zoltán püspök szerepét, aki külügyi szolgálatainkat nemcsak 
irányítja, hanem abban a legnagyobb feladatot is vállalja.

6. Országos munkakörben

Magyar evangélikus egyházunk egysége jut abban kifejezésre, 
hogy a püspöknek egyházkerületi határon túl is országos munka
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köre is van. Valóban egy magyar evangélikus egyház van, egy útja 
van egyházunknak, amelyet egy akarattal és célkitűzéssel kell mun
kálnunk.

A püspökök közötti munkamegosztás jegyében az én feladatom 
a Teológiai Akadémiával való törődés. Ezt örömmel végzem, miután 
tizenhét évi professzori szolgálat után szívemhez nőtt a Teológiai 
Akadémia, s annak minden egyes tanárához a barátság szálai fűznek. 
A Teológiai Akadémián a már említett tanévnyitó istentiszteleten 
kívül előadást tartottam a Teológus Otthonban „Magyar evangélikus 
teológus vagyok” címmel, majd istentiszteletet tartottam. Mint soros 
püspök, a Teológiai Akadémia vizsgáin elnöklők.

D. Káldy Zoltán püspöktől átvettem a Lelkészi Munkaközössé
gek országos vezetőjének tisztét. Ennek jegyében előadást tartottam 
a bács-kiskuni, valamint a Szolnok—csongrádi LMK-n. Közös mun
kával dolgozunk az 1968. évi LMK feladatokon.

D. Káldy Zoltán püspöktől átvettem a diakóniai intézményeink 
országos irányításának feladatát. Ennek keretében Nyíregyházán, 
Győrött, Gyenesdiáson végeztem látogatást, utóbbi helyen igehirde
téssel.

Egyéb szolgálatok sorában említem rádiós igehirdetésemet. Két
szer adtam interjút a budapesti rádió német nyelvű adásának, egy
szer pedig a Magyar Nemzet hozott interjút tőlem.

7. A köszönet szava

Beszámolóm végére érve megköszönöm az Állami Egyházügyi 
Hivatallal folytatott jó együttműködési lehetőséget, amely az egyház 
és állam immár hagyományossá vált jó viszonyának jegyében folyik.

Megköszönöm egyházunk országos elnökségének azt a testvéri 
viszonyt, amely erős bázisa egyházunk egységének a közös úton, 
közös célokért.

Megköszönöm az esperes-testvérek, a lelkésztestvérek szeretetét 
és hűséges munkáját.

Megköszönöm legközelebbi munkatársaimnak, az egyházkerület 
tisztviselőinek és tisztségviselőinek szorgalmát és segítségét, akik 
jelentősen támogattak munkámban.

Végül pedig Istennek adunk hálát mindazért, amire elsegített 
minket, kérjük bocsánatát elkövetett bűneinkre, s tőle kérünk erőt 
a további feladatok végzésére.

Budapest, 1967. december 15.
D. dr. Ottlyk Ernő 

püspök
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F órum

NEM JELSZAVASAN, hanem a helyzet gondos elemzésével és 
a lehetőségek józan mérlegelésével szól Josué de Castro és Maurice 
Guenier kiáltványa a harmadik világ problémáiról, amelyet folyó
iratunk tanulmányrovatában közlünk. Tiszteletre méltó a kiáltvány 
tárgyilagosságra törekvése, akár a harmadik világ népeit sújtó igaz
ságtalanságról szól, akár az általuk elkövetett hibákat bírálja. Ro
konszenves vonása az, hogy nem áll meg a helyzet súlyosságának 
feltárásánál, hanem mer előre nézni és olyan terveket és megoldáso
kat keresni, amelyeket nem érhet az utópizmus vádja. Mert számol 
a reális lehetőségekkel, és ezért meggyőző a józanul gondolkodó em
berek számára. Ebből a szempontból a kiáltvány talán maximumát 
nyújtja annak, amit haladó polgári szociológusoktól várhatunk.

ANALÍZISÉT mégis egy lényeges ponton hiányosnak érezzük, 
és ez rányomja bélyegét az egész kiáltványra. Alig jut szóhoz benne 
az a tény, hogy a harmadik világ elesettségéért elsősorban felelős a 
„régi” világ, vagyis a kapitalista tábor, amely jólétét nem csekély 
mértékben köszönheti annak, hogy emberileg nem igazolható hasz
not húzott és húz a harmadik világ elmaradottságából. A kiáltvány 
egy adata szerint a harmadik világ évente körülbelül annyi segélyt 
kap a fejlett országoktól, amennyit ezek nyernek a világkereskede
lem igazságtalan árpolitikája révén. Hasonlata szerint a segélyezéssel 
azt a gödröt töltik be, amelyet állandóan maguk ásnak. Ha ez igaz 
volna, akkor ez azt jelentené, hogy a fejlett országok ma már semmit 
sem nyernek a harmadik világon. De akkor nem érthető, hogy miért 
ragaszkodnak hozzá. Inkább az a helyzet, mint azzal a bizonyos 
kereskedővel, aki panaszkodik, hogy a nagy terhek miatt csupa ráfi
zetés az üzlete; de ha azt ajánljuk, hogy mondjon le róla, akkor azt 
kérdezi, hogy miből élne meg az üzlet nélkül. Minden jel arra mutat, 
hogy — a hasonlattal élve — jóval nagyobb az állandóan kiásott 
gödör, mint a beléje töltött segély. Nem egy milliomos (pl. Nubar S. 
Gulbenkian amerikai olajmágnás is életrajzában) nyíltan dicsekszik 
azzal, hogy tőkebefektetéseinek sokszorosát nyerte vissza a Közel- 
Keleten, vagy a harmadik világ más területén. De ha feltételeznénk, 
hogy a nyereség és a segély összege kiegyenlíti egymást, még akkor

Kiáltvány a fejlődő népek ügyében
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sem értük el az igazság mértékét. Mert a tőkés világnak a múltban 
mindenesetre nagy haszna volt a harmadik világból, s ezért nem 
segéllyel, hanem nagymértékű jóvátétellel tartozik a harmadik világ
nak. Jóvátétellel nemcsak anyagi, hanem emberi, erkölcsi és kultu
rális vonatkozásban is. A  segélyt adó és a segélyt elfogadó országokat 
egyforma mértékkel mérő „tárgyilagosság” ebben az esetben tehát 
nem nevezhető igazságosnak.

ANTIKAPITALISTA KOMPLEXUMRÓL is beszél a kiáltvány 
a harmadik világ népeivel kapcsolatban. Igazat adunk a kiáltvány
nak, ha a jövőre gondolunk, mert a harmadik világ radikális talpra- 
állítása nem képzelhető el a fejlett országok nagymértékű segítsége 
nélkül. De ha a múltra, s részben a jelenre is nézünk, sok esetben 
majdnem lehetetlen kívánságnak kell tekintenünk, hogy ezek a né
pek megszabaduljanak „antikapitalista komplexumaiktól” , mert a 
kapitalista veszély nem lelki komplexum, nem is agyrém, hanem 
olyan valóság, amellyel a harmadik világ népeinek ma még nagyon 
komolyan kell számolniuk. Mindenképpen indokolt, ha ezen a téren 
allergiásak, és jól megnéznek minden segélyt és tőkebefektetést, hogy 
nem veszélyezteti-e nemzeti önállóságukat. Viszont nagy értéke a 
kiáltványnak, hogy erőteljesen keresi azokat a megoldásokat, ame
lyek nemzetközi ellenőrzés alá vonhatnak a harmadik világban kül
földi segélyeket és tőkeberuházásokat, és így megszabadítja népeit 
az újabb függőségbe jutás veszélyétől.

MAGAS MÉRCE alá állítja a kiáltvány a harmadik világ népeit 
és vezetőit, amikor bírálja őket, hogy oktalanul használták fel a 
segélyeket, hogy nem voltak elég találékonyak az új megoldásokban, 
és hogy nem tudtak egymással szövetségeket alkotni. Meg vagyok 
győződve arról, hogy ez a kemény bírálat is hasznos lehet, és tanul
hatnak belőle a harmadik világ népei és vezetői. De néhány ponton 
itt is ki kell egészítenünk a helyzetképet, hogy a bírálat igazságos 
legyen.

HIBÁK valóban történtek a segélyek felhasználása körül. De 
nem szabad elfelejtenünk, hogy a harmadik világ népei szegények, 
és egy nagyarányú vállalkozás annyira igénybe veszi őket, hogy nem 
marad erejük azokra a kisebb beruházásokra, amelyekkel a nagy 
beruházást igazán hasznosíthatnák. Ez történt az asszuáni gáttal 
kapcsolatban, amelyet meg kellett építeni, mert ez az alapja sok 
további tervnek, de anyagi erő hiányában késett a Nílus völgyének 
mezőgazdasági rendezése, pedig a gát adta lehetőségeket csak ezzel 
lehet kiaknázni. Említhetnénk a voltai erőművet is, amely méreteinél 
fogva évtizedekre biztosítja Ghana összes energiaszükségletét. Ki
sebbre nem lehetett építeni, viszont annyira igénybe vette az ország 
anyagi erejét, hogy lehetetlenné tette az ország szocialista felépíté
sének harmonikus végrehajtását.

ÜJ MEGOLDÁSOKRA valóban szükség van a harmadik világ
ban, s ebben a harmadik világ valóban nem mutatott nagy találé
konyságot. De joggal kérdezhetik tőlünk, hogy a sokkal tapasztal
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tabb, műveltebb és nagyobb látókörű „régi” világ megtalálta-e a 
megoldásokat saját világa és a harmadik világ problémáira.

AZ ÖSSZETARTÁS is tényleg nagyobb lehetne a harmadik vi
lágban. De itt is joggal kérdezhetnék, hogy a világ többi részében 
nagyobb-e az összefogás és az egyetértés. És nem járunk-e közelebb 
az igazsághoz, ha elismerjük, hogy nagyon sok esetben a régi világ 
tényezői nemcsak nem segítik, hanem gátolják az összefogást a har
madik világ népei között? Ettől függetlenül teljességgel igazat adunk 
a kiáltványnak, amikor a harmadik világban kontinentális és regio
nális összefogás lehetőségeit mérlegeli és javasolja.

ENNEK ELLENÉRE egészben jónak és hasznosnak tartjuk ezt a 
kiáltványt, és foglalkozunk vele, bár egyetlen szóval sem említi az 
egyház problémáját a harmadik világgal kapcsolatban. Sokszor 
hangsúlyoztuk, hogy ha keresztyén alapon, de emberi módon aka
runk keresztyénekkel és nem keresztyénekkel együttműködni a világ 
mai kérdéseinek megoldásában, akkor nem elég általános teológiai 
tételeket vagy jelszavakat hangoztatnunk, hanem ismernünk kell a 
világ problémáit, és együtt kell gondolkodnunk azokkal, akik e prob
lémák megoldásán fáradoznak. Ilyen célkitűzéssel készül most a 
Keresztyén Békekonferencia is harmadik világgyűlésére, és erre 
nyújt segítséget ez a kiáltvány is szakszerű helyzetismertetésével és 
reális javaslataival.

Dr. Prőhle Károly

M E G J E L E N T

A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE ÉS KÖTELEZÉSE
című reformációi jubileumi kiadvány 

Ara 22,—  Ft 
Kapható a Sajtóosztályon
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Szemle

Elő keresztyén reménységben

— A Magyarországi Református Egyház zsinati tanítása 
a reformáció jubileumán —

Ünnepi ülésszakkal emlékezett a reformáció jubileumára a re
formátus egyház zsinata. Az ülésszaknak két fő tárgysorozati pontja 
volt: az „Élő keresztyén reménységben” című ún. „II. Zsinati Taní
tás” és az új egyházi törvénykönyv megalkotása.

Mint ismeretes, a Magyarországi Református Egyház Zsinata 
1964. április 1-én ült össze. A mostanit megelőző — második — ülés
szakát múlt év májusában Debrecenben tartotta a II. Helvét Hit
vallás alapján szervezett önálló egyháztest megalakulásának 400. 
évfordulóján. Ez az ülésszak adta ki az „I. Zsinati Tanítás” -t.

Az ünnepélyes ülésszakkal valóban méltó formát talált a zsinat 
a reformáció megünneplésére. A Zsinati Tanítás biztosította azt, 
hogy az ünneplés valóban tartalmas legyen, hiszen egy jelentős 
témával kapcsolatban részletesen felmérte azt, hogy a lutheri refor
mációban mivel ajándékozta meg Isten nemcsak a protestantizmust, 
de az egész keresztyénséget is. Az pedig, hogy ugyanannak az ülés
szaknak a keretében került sor törvényalkotásra is, vagyis a refor
mátus egyház sajátos belső életére vonatkozó munkára, arra utal, 
hogy a reformáció egyházai egymás értékeit tisztelve és tiszteletben 
tartva a hit és szeretet egységében egymástól mindig tanulni is 
készen, de egymással sem tanításban, sem szervezetben nem keve
redve, évszázadok nyomán kialakult párhuzamossággal, egymás mel
lett végzik szolgálatukat hazánkban.

Tanulságos és elgondolkoztató a II. Zsinati Tanítás témája is. 
Az élő keresztyén reménységről szóló tanítás bár szervesen és lé- 
nyegbevágóan hozzátartozik a reformáció tanaihoz, mégsem olyan 
sajátossága annak, mint akár a mi irányunknak, akár a kálvini 
iránynak a kegyelemből, hit által való megigazulás. A keresztyén 
reménység üzenetének a reformáció fényében való megszólaltatása 
azonban nemcsak arra alkalmas, hogy az egész keresztyénség gon- 
dolkozási és tanításbeli megújulásának állandó szükségességét be
mutassa, hanem arra is, hogy megmutassa azt, hogy az élő keresztyén 
reménység tanításával és annak jegyében végzett munkával milyen 
szolgálatot végezhet az egyház a mai világban, vagyis a „végső” 
reménység hogyan hathatja át és erősítheti a „véges” reménysége

97



ket, vagyis a békéért és igazságosságért végzett minden fáradozást 
és küzdelmet.

A már említett egyházközi párhuzamosság alapján helyénvaló
nak találjuk azt is, hogy a keresztyén reménység tanításának refor- 
mátori, lutheri megszólaltatására való emlékezés alkalmat nyújtott a 
református egyház számára is, hogy kitérjen e tanításnak gyüleke
zetei életében való helyes érvényesítésére, illetve azokra a kísérté
sekre, amelyeket e tanítás elsekélyesedése vagy eltorzulása jelenthet 
a mai magyar református gyülekezetek életében és szolgálatában.

De tiszteletre méltó az az alaposság is, amellyel a zsinat e II. 
Tanítást előkészítette. A zsinat által felkért és dr. Bartha Tibor 
püspök elnökletével egybehívott munkaközösség három szinten dol
gozott. Külön albizottság készítette el az alapdolgozatokat, egy másik 
végezte a lektorálási munkát és ismét külön munkaközösségi csoport 
alakította ki a végső szöveget.

A Tanítás maga öt főrészből áll. Az első a reformáció tanításá
nak lényegével általánosságban foglalkozik. A második a keresztyén 
reménység tanítását egyháztörténeti összefüggésekbe állítja, rámu
tatván Isten iránti hálaadással a reformátorok szolgálatának ama 
részére, amellyel a keresztyén reménység tanítását igyekeztek meg
tisztítani a hozzátapadt idegen és téves elemektől. A következő fő
rész a bibliai teológiának a keresztyén reménységre vonatkozó taní
tását foglalja össze. A negyedik azzal foglalkozik, hogy reménysé
günknek hogyan kell áthatnia a mai magyar református gyülekeze
tekben folyó szolgálatot. A befejező főrész a tanulságok összesítése.

A bevezető rész arra mutat rá, hogy csak a hit, remény és szere
tet együttes megváltásával és megélésével lehet a reformáció igazi 
népévé a magyar református egyház. Istennek e három ajándéka 
valóban elválaszthatatlan egymástól és a tanulmány okkal mutat rá 
arra, hogy a reménység hangsúlyozására korunkban különösen is 
nagy szükség van. Legfeljebb az tűnik számunkra valamelyest eről- 
tetettnek, hogy a hit-remény-szeretet hármasságát a bevezető főrész 
a múlt-jelen-jövő, vagy méginkább a távolabb múlt-közelebb múlt
jelen hármasságába állítja: „A  Magyarországi Református Egyház 
ma élő nemzedéke a bibliai-reformátori hit megújulásának idősza
kában él. Ezzel az örvendetes folyamattal szükségszerűen és szerve
sen együtt jár a szélesedő körökben szolgáló szeretetnek és a látó
határunkat tágító reménységnek megújulása is. Ezen az úton járva 
először a hit erősítésére és tisztogatására vetettük imádságunk és 
szolgálatunk hangsúlyát. Aztán maga Isten tett hangsúlyt a szolgáló 
szeretet parancsára. Most pedig egyre jobban értjük: hitünk és sze
retetünk felmutatása mellett számot kell adnunk — „szelídséggel és 
félelemmel” — „a bennünk levő reménységről is” .

A keresztyén reménység nyomatékos és világos megfogalmazá
sára azonban — a Tanítás kitűnő meglátása szerint — világunk mai 
helyzete és a gyülekezetek élete is kötelez. Ha a gyülekezetekben 
hiányosan hangzik a keresztyén reménységről szóló bizonyságtétel,

98



ez akaratlanul is útegyengetőjévé válik a római egyház néhol való
ban babonás szintű vallásosságának, a SDiritizmusnak és általában a 
keleti misztika okkult tanításainak, különféle szektás hiedelmeknek 
és a szekularizmus általános jelenségeinek. Másrészt korunk kiéle
ződött világproblémái között, amikor az egész emberiség megmara
dása vagy elpusztulása forog kockán, a keresztyéneknek sajátos 
reménységük aktivitásával kell odaállniuk az emberiség jövőjéért 
harcolók sorába.

A múlt e reménység tekintetében is jó tanítómesterünk. Nem
csak az egyháztörténet, a világtörténet is. A  Jézus születése előtti 
emberiség a halálfélelem iszonyú súlya alatt élt. Ennek a félelemnek 
hátterében hangzott az ősegyház bizonyságtétele arról, hogy Krisztus 
váltsághalála és feltámadása által „elnyeletett a halál diadalra” . 
A tiszta evangélium hirdetését azonban már az egyház eltömegese
désének első korszakában, a III. és IV. századtól fogva kikezdte az 
érdemszerző jócselekedetek és a purgatórium tévtanítása és az en
gesztelő misék és jubileumi búcsúk téves gyakorlata.

A  Tanítás rámutat arra, hogy milyen szívós küzdelmet folytat
tak a reformátorok — hazánkban is — a középkori római egyháznak 
a bűnbocsánat és feltámadás-hittel kapcsolatos tévedései és téves 
gyakorlatai ellen. Nem hallgat el bizonyos negatív jelenségeket sem, 
megemlítvén a fiatal Luther egy később önmaga által is revideált 
kijelentését a tisztítótűz létezéséről és megemlékezvén különösen is 
azokról a luteránus egyházi gyakorlatban mutatkozó bizonytalansá
gokról, amelyek olyan problematikus és nem a keresztyén hit közép
pontjában álló kérdésekkel kapcsolatosak, mint a halottakért való 
imádság, halottak, feltámadás, ítélet Vagy örökélet külön emlék
napjának megtartása vagy a holtak iránti kegyelet megnyilvánulási 
formái.

A III. főrész alaposan kifejti a feltámadás keresztyén reménysé
géről szóló bibliai tanítást, s nem marad el a konkrét utalás sem arra 
vonatkozólag, hogy a reformáció hitbeli örököseinek oda kell állniuk 
a halál különféle szorongattatásaiban élő emberek és emberiség 
mellé. „Miközben Krisztus egyháza a halál erői ellen harcol, egy
szerre tekint önmagára és kifelé, azokra, akikkel együtt vívja a 
harcot, de akik nem tartoznak Krisztus egyházához. . .  Az egyházon 
kívül tekintve örömmel kell megtapasztalnia azt, hogy az egyetemes 
emberiesség (humanitás) területén és jegyében milyen sokan szánják 
oda erőiket és életüket az emberiség békéjének, igazságos és jobb 
jövőjének a szolgálatára.”

A feltámadás élő reménységének kell áthatnia a gyülekezetben 
végzett minden szolgálatot, különösen is a temetési igehirdetéseket, 
az öregek, betegek és gyászolók lelki gondozását. Mindezekkel kap
csolatban sok a probléma és sok a tennivaló. A halottakról való 
megemlékezéssel kapcsolatban „a zsinat úgy véli, hogy az reformá
tus teológiai szempontból nem megengedhetetlen, ha az ige világos
ságában történik és alkalmat ad az igehirdetésre, Isten magasztalá- 
sára, a hitben és engedelmességben való megerősödésre.”
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A jól és tartalmasán felépített II. Zsinati Tanítás befejező részé
nek címe: „Hitünk és bizonyságtételünk summája” . Ez a rész kilenc 
fejezetben foglalja össze a mai Magyar Református Egyház állás
pontját a reformáció igazságaival kapcsolatban. Hangsúlyozza, hogy 
a reformátorokat nem mint egy letűnt kor egykori hithőseit kell 
ünnepelnünk, s nem is tanításaikat ismételgetnünk, hanem arra va
gyunk kötelezve, hogy őseink lendületével, a Szentírástól soha el 
nem szakadva, sőt, annak mai megértési lehetőségeivel gazdagodva 
úgy szólaltassuk meg az Isten szavát, hogy a megigazulás központi 
üzenetéhez koordináljuk vajúdó korunk minden nagy problémáját. 
Az egyház szolgálata alapjában eszkatolögikus jellegű: Jézus Krisz
tus Úr. Az igazi eszkatológia azonban nem szakít ki a világból. 
Ellenkezőleg, felszabadít a halál erői ellen való hathatós küzdelemre 
együtt mindazokkal a jóakaratú emberekkel, akik más-más induló
pontból ugyan, de szintén a halál és a pusztulás erői ellen küzdenek.

Lényegében ugyanaz a reménység hordozza a ma egyházát, mint 
reformátor őseinkét. S ez a reménység ad erőt arra is, hogy az egy
ház a vigasztalás szolgálatát el tudja végezni azok között is, akik 
betegségben, szenvedésben, bűnök, kísértések, halálfélelmek között 
minden emberi reménységüket elvesztették.*

Schreiner Vilmos

Szalatnai Rezső: Magyar írók nyomában
Az ember csak ámul és csodálkozik Szalatnai Rezső új könyvé

nek olvasása közben, hogy a magyarországi irodalmi élet kibontako
zása és a kis evangélikus egyház között milyen szoros és termékeny 
kapcsolat alakult ki évszázadok során. Ismert és kevéssé ismert 
tényekre bukkanunk. Eléggé ismert tény pl., hogy az első magyar 
újságot egy evangélikus lelkész, a győri Rát Mátyás jelentette meg, 
de kevéssé ismeretes, hogy a lap terjesztését is nagyrészt evangélikus 
lelkészek végezték, s közöttük Tessedik Sámuel és a jakobinus Haj
nóczy József apja. Bármennyire érdekesek számunkra ezek a tények, 
Szalatnai Rezső könyvét más teszi kívánatos olvasmánnyá.

Az irodalomtörténeti tankönyvek általában szűkszavúan közlik 
íróink, költőink életét. Szülőföldjükről, működési helyükről általá
ban távirati stílusban írnak. Szalatnai Rezső éppen ezeket a „száraz” 
lexikális adatokat eleveníti meg lebilincselően szép stílusának varázs- 
vesszejével. Embereket, tájakat kelt életre, de úgy, hogy megeleve
níti velük együtt a kort és a társadalmat is, amelyben éltek, ame
lyért, vagy amely ellen küzdöttek. Így válik végül közeüvé maga a 
mű, az írói alkotás.

* A Tanítás teljes szövege megjelent a Református Egyház 19G7. novemberi 
számának 249—259. lapjain.
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Mi teszi sajátossá, vonzóvá, megszokottól eltérővé ezt a valami
vel több mint kétszázoldalas könyvet?

Mindenekelőtt az, hogy a szerző nemcsak a magyar irodalmat 
ismeri behatóan és szereti nagyon, hanem magukat az írókat és 
költőket is. A  mű az emberrel együtt érdekli. Harminc magyar író 
portréját rajzolja meg Balassi Bálinttól Szabó Lőrincig. Az újabbak 
közül többen személyes ismerősei: Tóth Árpád, József- Attila, Móricz 
Zsigmond, Szabó Lőrinc. De mintha személyes ismerőse lenne vala
mennyi magyar író, úgy vezet el hozzájuk. Érti, miként lehet apró 
életrajzi mozzanatok, anekdoták segítségével jellemezni, plasztikussá 
tenni embereket, korokat, eszméket. Elvisz a spielbergi várba, és 
szinte halljuk, hogyan kopogtat cellája falán jeleket a rab Kazinczy. 
Megmutatja Vörösmarty Mihály márványszobrát a fővárosban, de 
elvisz a Csiga vendéglőbe is, hogy lássuk, mint beszélget egy pohár 
sashegyi bor melett valamelyik írótársával, talán éppen Petőfivel. 
Beülteti olvasóját a nagykőrösi kollégium padjaiba, hogy Arany 
Jánost a katedrán láthassa. Elvezet Kosztolányi betegágyához. Ka
rinthy t pedig sakkozás közben lephetjük meg a Hadik kávéházban.

Szalatnai könyvében a tájak a magyar irodalom résztvevőivé 
válnak. Szószerint járunk a magyar írók nyomában. Krúdy kedvéért 
Podolinba utazunk. Felkapaszkodunk az esztergomi Előhegyre Babits 
emlékét idézni. Szeptemberi áhítattal bolyongunk Budán a Kriszti
nában — Kosztolányit keressük. Egyik legmegragadóbb tájleírása 
Vitkócot, Reviczky Gyula szülőfaluját hozza közel, ahol „porlepte, 
töppedt, alázatos kis szilvafák alatt” ott bujdosik az elkergetett 
szegény kis szolgálónak, a költő édesanyjának, Bálek Veronikának 
a sikoltása. Különös szeretettel fordul a szerző fiatalságának városa, 
Pozsony felé. Annyi irodalmi emlék fűződik hozzá. Itt áll Pázmány 
háza. Itt nyomják az első magyar újságot, a „Magyar Hírmondót” . 
Ide kutyagol Csokonai, hogy kiadhassa végre verseskötetét. Petőfi 
Pozsonyban talál először magára. Itt írja „Távolból” c. versét.

Szereti Szalatnai Rezső olvasóit, s ez a szeretet teszi találé
konnyá. Nagy ismeretanyagból válogat. Meglepő összefüggéseket 
láttat meg. Tizenhárom éven felüli gyermekeknek írja könyvét. Nem 
tankönyvet ad kezükbe. Kedvet akar ébreszteni a tanuláshoz, az 
ismeretek kiegészítéséhez. Felnőtt számára is élmény a könyv olva
sása, mert nagy felkészültséggel és meglepetést szerezni vágyó sze
retettel hív mindenkit országjáró túrára, a szellem világába, magyar 
írók nyomában.

Emeli a könyv értékét, hogy Urai Erika kifejező rajzai ékesítik, 
és hogy a függelékben közölt arcképcsarnokban új anyaggal talál
kozunk, pl. Jókai, Vajda, Mikszáth, Krúdy fiatalkori arcképével.

Szalatnai Rezső könyve fiataloknak, felnőtteknek élvezetes 
olvasmány. Haszonnal forgathatja diák és pedagógus egyaránt.

Benczúr László
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A z  ig e h irdető m űhelye

BÖJT 6. VASÁRNAPJA

Filippi 2, 1—4 

KÖZÖS NEVEZŐN

Szokatlan ige ez a mai napra. A bevonulás története lenne stílszerű 
a. maga tömegjelenetével. Az egyik legnagyobb „nézőszám” ekkor volt 
Jézus körül. Éppen ezért nehéz — a megadott ige alapján — a nagy 
színpadot igénylő, megszokott virágvasárnapi jelenetet „kis színpadra” 
rendezni úgy, hogy megmaradjon a de tempore jelleg. Nagystílű rende
zésnél könnyebben elsikkadhat a tartalom, mert rendezői fogással lehet 
felejtetni, a miniszínpadnál viszont a tartalom erőteljesebb megfogalma
zása feledteti azt, ami a szemnek való

Ez az ige sokkal virágvasárnapib'b, mint az első látásra tűnik. Ez 
nem azoknak szól, akik a dekorációnál megállnak, vagy akiknek virág
vasárnap demonstrációja jelenti az ünnep tartalmát is. Nem a néző- 
közönségnek szól, hanem akik Jézus Krisztusban vannak, a gyülekezet
nek. Ügy is fogalmazhatnánk, hogy a keveseknek szól, hisz mindig 
többen vannak a tapsolok, mint a követők, akik megmaradnak a tanít
vány útján. Ez az ige hagyja az ujjongókat tovább lelkesedni, de nem 
hagyja a gyülekezetei áskálódni. Mindez nemcsak a megadott négy vers
ben hangzik. Több írásmagyarázó szerint nem a fejezet első versénél 
kezdődik az új mondanivaló, hanem 1, 27—2, 4 képez tartalmi egységet: 
figyelmeztetés egységre. Nem útszéli egységről beszél, de nem is „kirakat 
nézésről” . Mégsem etikai szózatokkal találkozunk, vagy példaképekről, 
akik követésre méltók. Belső élettörvény ez!

Emlékeztet a szerző arra, amije már van a gyülekezetnek. Ezt a 
magántulajdont nem a gyülekezet hordta össze, hanem ajándékként 
kapta a Szentháromság Istentől. S az ajándék nem más, mint „az Úr 
Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége” 
(2 Kor 13, 13). Mindez nem megőrzésre van, hanem alapja is ennék 
a gyülekezetnek, sőt éltetője. Gazdálkodni kell vele, de el is lehet fecsé
relni. Isten céladománya ez a gyülekezetnek a gyülekezetért, hogy erősít
sen általa és megtartson.

Figyelmeztetések hangoznak el különböző formában, de nem hang
szórón, hanem közvetlenül. Radarral, vagy televízión keresztül nem lehet 
gyülekezetei irányítani, közelségre van szükség. Az Ür Jézus Krisztus 
kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége állandóan jelen 
van a gyülekezetben, s így munkálja a gyülekezet egységét. A matema-
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ti kus sem adja ki a parancsot a különböző nevezőjű törteknek, hogy 
lépjenek közös nevezőre, mert csak így vagytok összeadhatók. Nemcsak 
a törtek képtelenek erre, hanem az ember sem. 'A törteknél csak egy 
rajtuk kívülálló, minőségileg más valaki tudja a műveletet elvégezni. 
A különböző érdeklődésű, természetű embert sem tudja egy ember gyü
lekezetté változtatni, hanem a kívül-, avagy felettünk álló lép közénk, 
hogy elsimítsa a különbözőségeket, s közös nevezőnkké váljék. Benne 
sok olyan van, amit a sötétség olyan nehezen fogad be. Mindezt Pál 
apostol írja, hisz az ő leveléből van a kijelölt igeszakasz. Mégis azt kell 
mondanunk, hogy itt nem az apostol (Rm 12, 1; 15, 30; 1 Kor 1, 10; 
2 Kor 5, 20; 10, 1; 1 Tess 4, 1; 5, 14; Tess 3, 12), a próféta (1 Kor 14, 3, 31), 
vagy a beszélő mondja el a figyelmeztetést, hanem Krisztus maga. Ezért 
ez nem leírt szó csupán, hanem olyan, mint az atommag — energiája van 
önmagában. Isten az, aki felszabadítja ezt az energiát, Ö tudja ennek a 
módját. Ennek az erőnek a jellemzője, hogy vigasztal, közösségre hoz, 
int és könyörületes. Aki mindebből részesül, allergiássá válik olyan ese
tekben, ahol mindez hiányzik, mert Isten szeretete van benne. Ezt csak 
úgy lehet tovább adni, ahogy az irgalom Atyja adja (2 Kor 1, 3). Nem
csak megértővé válunk általa, hanem tudunk részt vállalni a másik prob
lémáiban. „Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal” (Rm 12, 15). 
Az ilyenek képesek nemcsak irgalmasan gondolkodni, hanem cselekedni 
is elsősorban. Bevon a maga mágneses terébe, sőt mágnesességet kölcsö
nöz. A kapott mágneses tulajdonság megegyezik az adóéval, az erővona
lak iránya szintén. Isten cselekedetének erővonal-iránya az embert veszi 
célba, hogy vonzásával közelhozzon minket. Mágnesezésről csak ott be
szélhetünk, ahol rendeződnek az anyag részecskéi. Nagy rendezés törté
nik akkor, amikor elérkezik Isten Fia, Jézus Krisztus. Talán nem sejtik 
a jeruzsálemi út mellett állók mennyire rendeződnek ott sorok. Nem 
a pálmaágakon van a hangsúly, meg a kiáltás erősségén, hanem a célon. 
A kereszt vízszintes szárával húzza meg Jézus Krisztus a törtvonalat, 
ami alá, mint nevező a bűnbocsánat kerül. Ennek az egységnek ,erős 
alapja van Jézus Krisztus szenvedésében. Belőle lesz hatásossá, s általa 
lesz egy a keresztyénség. Ö veszi gondjába a gyülekezetét, de irányítja 
is gondolkozását és akaratát. Ezzel legyőzi mindazt, ami széthúzza az 
emberiséget. Egy gondja marad gyülekezetének, a szőlővessző gondja, 
rajtamaradni a szőlőtőkén, benne maradni a szent „anyagcserében” .

„Egyetértők legyetek” — visszatér többször a páli levelekben (Rm 
12, 16; 15, 5; 2 Kor 13, 11; Fii 4, 7). Nem érhet ezzel a mondattal kap
csolatban az a vád, hogy itt olyan követeléssel állunk szemben, ami az 
egyéniség feladását követelné a gyülekezet tagjaitól. Azzal, hogy a zene
kari előadás előtt a hangszereket a normál A-ra hangolják, az nem 
jelenti azt, hogy a hegedű elveszítette hegedű jellegét, vagy sorolhatnánk 
a különböző hangszereket. A zenekarban csak akkor van összhang, ha 
mindez az előadás előtt megtörtént. Nem elég ugyanarra a ritmusra ját
szani, ha ez a behangolás nem történt meg. Enélkül élvezhetetlen az 
előadás. Minden fellépésnél szükség van a hangvillára, amit minden 
zenekari tag magánál hord. A gyülekezet életében is hangadás történik 
ezen a napon, virágvasárnapon, hogy harmóniában legyen Isten népe.

Ennek a közösségnek van világnyelve, eszperantója — az alázatos
ság. Pál nem hamis udvariasságról beszél, hogy a gyengét hősként kezel
jük, de arra sem nevel, hogy a lemaradottban növeljük az akaratgyen
geséget. Észrevéteti a másikat. így erősíti az egységet, hogy a másik is
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kapjon abból, ami az egész gyülekezet közös kincse. Az sohasem gyengít, 
vagy károsít meg, amit szeretetből adunk.

Egy nyelvet viszont el lehet felejteni, ha nem gyakoroljuk. A gyakor
láshoz megadta Isten a társat. Alázatosság nincs társ nélkül, viszont 
nagyképűség sem. De Jézus Krisztusban nem az utóbbi példáját kaptuk, 
s ez a tény óv a látszatközösségtől. Öv a „neve ha van csak áruvédjegy, 
mint akármely mosóporé” (József Attila; Mondd mit érlel...) keresz- 
tyénségtől.

VÁZLAT HELYETT

Krisztus ügye a gyülekezetre van bízva. Kérdés, hogy a gyülekezet 
Krisztus ügyét lényével és életével elősegíti, vagy feltartóztatja-e? A gyü
lekezet az a közösség, ami az isteni kegyelem megmentő és megőrző 
erejének jele. Tudja a gyülekezet ezt hitelesen képviselni, vagy a virág- 
vasárnapi hurrázók vannak benne túlsúlyban? A figyelmeztetés a belső 
összefüggésre irányul, összhangnak kell lennie a személyek különböző
sége ellenére. Nem egysíkúságot akar, vagy tudatszűkültek közösségét, 
hanem táglelkűséget a másik iránt. Ezt a közösséget veszélyezteti az 
emberi egymás mellett élés, ami görcsössé teszi az egyént, s ezáltal 
góccá a közösséget, mert érzékünk van a „természetessé” vált távolságok 
betartására. Az Istentől kapott alázatosság kizárja a hízelgés, vagy be
vágódni akarás gondolatát. Aki ebben a közösségben van, az nem c s a k  
letekint a másikra, hanem tekint a másikra i s !

Káposzta Lajos

Laikus kérdések és szempontok Fil 2, 1—4-hez

A textus első két verse nehezen érthető, gördülékenyebb fordítás 
volna kívánatos. Milyen formája lehet az intésnek a gyülekezetben? — 
A 2. vers végéhez: Sablon emberekké akar bennünket formálni Jézus? 
Milyen az önzetlen versengés? Van-e ilyen? Verseny és versengés azonos 
fogalmak? — Fiatal fiú mondta el barátjáról, aki világbajnok egyik 
sportágban: nem akkor örül, amikor a nevét bemondja a mikrofon, 
hanem amikor hazája himnuszát hallja, és feliszökik az árbocra a magyar 
nemzeti zászló. — Miért nem előbb említi Pál a 4. versben a másik 
ember hasznát, és csak azután a magáét? Nem ez felelne meg jobban 
a jézusi etika követelményének? — Igaz-e az, hogy amikor a mások 
hasznát nézem, akkor — Jézus szerint — éppen a magam hasznát is 
elősegítem? — A maguk érdekeit elsősorban szem előtt tartó emberek 
között hogyan lehetünk mások javát, hasznát kereső keresztyének? (9a) 
— A maga hasznát néző ember, aki „versengésből” cselekszik, a kapita
lista életforma tipikus alakja, a közösség-ellenes, önző magatartás azon
ban általános emberi tuljdonság. Milyen segítséget kaphat az igehall
gató, hogy az ige benne megvalósuljon? — Pál szavaiban hiányoznak 
a józan határértékek: „Egyetértők legyetek” — mindenkivel? Ez meg
alkuvást, az egyéniség feladását jelenti. „Ugyanazt a szeretetet tanúsít
sátok” — a személyes viszonyulások (család, barátság, munkatársi, elvi, 
szellemi közösségek) intenzitásának kikapcsolása, a szeretet egy nívóra 
csökkentése szegényebbé teszi az embert. „Egymást magatoknál különb
nek tartsátok” — ezt csak az igazság igényének feladásával teheti meg 
az ember. (1)
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NAGYCSÜTÖRTÖK

Zsid 10, 11—18 

EXEGÉZIS

A Zsidókhoz írt levél előttünk ismeretlen szerzője a 8—10. fejezet
ben, amelyből igénk is való — Jézus tökéletes áldozatáról ír. Jézust az 
Ószövetség nagy alakjaival — Mózessel, Áronnal, Melkisédekkel — 
igénkben pedig a „zsidó pap”-pal állítja ellentétes párhuzamba. Jézus 
mindegyiknél nagyabb. „Összehasonlítással és fokozással kimutatja Jézus 
Krisztus személyének és művének egyedülálló jelentőségét. — A levél 
közönyös keresztyénekhez intézett hitébresztő irat, amely Jézus Krisztus
páratlan nagyságának megmutatásával buzdít hitre és döbbent rá a hi
tetlenség súlyos következményeire.” (Prőhle Károly: Űjszövetségi be
vezetés. Bp. 1959. Akadémiai jegyzet.)

11—13. vers: Krisztus áldozata: váltsághalála bevégzett, lezárt. 
A „földi pap” és Krisztus áldozata párhuzamba állításában az „állni” és 
„ülni” szójáték igen kifejező és mély értelmű. A földi pap áll az oltár 
előtt, minden nap áldozatot mutat be, „cselekvő mozgásban van” , befe
jezetlen az áldozata. Krisztus viszont elvégezte váltságművét, „nyugalom
ban” van, elfoglalta helyét, amely ö t  megilleti, ül Isten jobbján, részt 
vesz uralmában. A két ige így mutatja a földi pap kultikus cselekedete 
és Krisztus váltságműve közti különbséget.

14. vers: Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentel
teket. — „Ez nem jelenti azt, hogy mi már az értelmi tökéletesség álla
potában vagyunk, úgy hogy nekünk nincsenek vétkeink, hibáink, fogyaté
kosságaink. A tökéletesség a mi üdvállapotunkra vonatkozik.” (J. Schnei- 
der: Dér Hebraerbrief, Berlin, 1953.) Istenhez való viszonyunk rendező
dött Jézus Krisztus által. De ezzel korántsem vagyunk még a célnál. 
További feladat, hogy mindennapi életünkben tudjuk megmutatni, mit 
jelent a „tökéletes üdvösség” állapotában lenni, mit jelent megszentelt 
életűnek lenni.

Krisztus üdvösségszerző áldozata befejezett — ez azt is jelenti, hogy 
Krisztus „minden vallás vége” . Nincs reménység, amely Krisztus fölé 
volna helyezhető, nincs áldozat, amely Krisztus áldozatát felülmúlná. 
Az örök főpap biztosítja az üdvösség örök érvényességét. Isten a Krisztus 
áldozatában bűnbocsátó kegyelmének biztos jelét adta a világ népei elé.

15—17. vers: Ószövetségi igével támasztja alá a levél írója ezt a sa
játos felismerést. Emlékeztet Jer. 31, 31—35-re, a Szentlélek tanúját látja 
a régi próféciában. „Jézus áldozata révén új és jobb szövetségnek szer
zője lett. Ez az új szövetség azt jelenti, hogy Isten Jézus áldozatáért az 
ő népe bűneiről nem emlékezik meg, vagyis bűnbocsánatot ad néki. Az 
ószövetségi áldozatok tökéletlenek voltak, csak ideiglenes tisztulást adtak. 
De Jézus Krisztus testének megáldoztatása által egyszersmindenkorra 
megszenteltettünk.” (Káldy Z.: Bevezetés az Újszövetségbe. Bp. 1957.) 
Isten a bűnökre többé nem gondol, vagyis megbocsát. „Az üdvösség, töké
letesség, bocsánat a levélíró számára védett fogalmak. A bűnbocsánatban 
csengenek össze.” (H. Strathmann: Dér Brief an die Hebraer. NTD. Göt- 
tingen. 1954.) Az embernek Istenhez való viszonya rendezése során elő
ször a bűnbocsánat után kell kérdeznie, s Jézus ezt tökéletesen és vég
érvényesen megválaszolta.
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18. vers: A levél döntő felismerésének: nincs szükség semmiféle áldo
zatra többé — mégegyszeri rövid és világos megfogalmazása textusunk 
utolsó mondata.

MEDITÁCIÓ

Nagycsütörtök az úrvacsora szerzésének ünnepe. Jézus utoljára van 
együtt tanítványaival „asztaltársaságban”, ez jó alkalom a zsidó páska- 
vacsora elfogyasztására is. A páskavacsora sem egyszerűen emlékvacsora, 
hanem megerősítése az Isten által adott szövetségnek, bizonyossá tétel 
Isten megújuló szövetségi hűségéről. Jézus a páskavacsorát ünnepli az 
utolsó vacsorával, régi formáját megtartja, de átformálja a szavak jelen
tését és új tartalommal tölti meg. Félreérthetetlenül utal megváltói mű
vének értelmére: váltságot szerez a világnak. Ez az új szövetség, amely 
minden időkre köttetett, Isten örök kegyelmének megbizonyítása. Ige
hirdetésünkben feltétlenül benne kell lenni nagycsütörtök éjszakája tör
téneti eseményének, amelyen az úrvacsora szentségének kiszolgáltatása 
alapszik. Helyes tanítást kell adnunk az Újszövetségen alapuló evangé
likus úrvacsora-értelmezésünkről: az úrvacsora nem mise-áldozat, mert 
nincs szükség semmiféle áldozatra Krisztus óta, sem annak „megújítá
sára és megjelenítésére” . Az úrvacsora Jézus valóságos jelenlétének meg
tapasztalása a keresztyén ember számára.

Gyakori panasz: fogy gyülekezeteinkben az úrvacsorázók száma. Úgy 
gondolom nagycsütörtök estéjén igehirdetésünkben fel kell tenni ezt a 
kérdést: miért úrvacserázzunk? S így az egész prédikáció buzdítás lehet 
belső lelki életünknek erre az elmaradhatatlanul fontos alkalmára, a 
Krisztussal való találkozásra.

VÁZLAT

Miért úrvacsorázzunk?

Nagycsütörtök az úrvacsora szerzésének ünnepe. Jézus utoljára van 
együtt asztaltársaságban tanítványaival. A zsidó szokás szerint fogyaszt
ják el az egyiptomi szabadulás történeti eseményére emlékeztető, de Isten 
megújuló szeretettről tanúskodó páskavacsorát. Jézus azonban új tar
talommal tölti meg az együttlétet: szenvedéséről, haláláról és az úrva
csora jegyein keresztül állandó velünkmaradásáról beszél. Jézus igéi 
alapján az egyház kezdettől fogva gyakorolja az úrvacsora szentségének 
kiszolgáltatását. A most elhangzott igéből arra keresünk ma este választ:

Miért úrvacsorázzunk?
Azért, hogy:

I. Krisztus jelenlétét megtapasztaljuk.
Sokszor gyenge a hitünk. Életünk eseményei keserítenek bennünket. 

Mások felelőtlensége minket is bajba sodor. Hol van Krisztus? Miért 
engedi ?

Krisztus az úrvacsorában van jelen ígérete szerint. Ingmar Berg- 
mann,’ svéd filmrendező film trilógiájának nálunk is megjelent szöveg
könyvében az egyik filmrész címe így hangzik: Úrvacsora. Meghatóan 
szép és teljes leírását olvashatjuk a könyvben a svéd evangélikus úr
vacsorái liturgiának. A lelkész drámai belső gyötrelme mélységesen meg
ragadó: lassan kiürül temploma, elfogy a gyülekezet, csődbe jutott egyéni 
élete. Hol a Krisztus? — A „megértett bizonyosság” válasza: az úr
vacsorában.
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Fogy a gyülekezetünkben az úrvacsorázók száma? Gyengül sokaknak 
a hite. Nem keresik a Jézussal való találkozás alkalmát az úrvacsorában. 
Hitünk akkor erősödik, ha azzal találkozunk, annak éljük át jelenlétét, 
aki egyedül megerősítheti. S ez nem más, mint Jézus. A Vele való talál
kozás Isten új szövetségrelépése velünk. O azt akarja, hogy ebben a 
szövetségben mindvégig megmaradjunk.

II. A lelkiismeret békességét átéljük.

Nyugtalan lelkiismeretű emberek sokasága él körülöttünk. Lehet, 
hogy mi is azok közé tartozunk. A szíveket vizsgáló Isten ismer minket, 
életünket. Látja kishitűségünket és életünk keserű gyümölcseit. — Valaki 
nem tudott meghalni, míg el nem mondta: hűtlen volt a családi életé
ben, s aztán várta a bocsánatot, Istentől — feleségétől.

A lelkiismeret békességének, a bocsánatnak az alapja: Jézus halál
áldozata. Érte bocsát meg nekünk az Isten. Minden más reménység, el
képzelés hamis, és tovább nyugtalanít. Mi elkövetett vétkeinkért nem 
tehetünk Isten előtt semmit és nem is kell tennünk, mert Jézus mindent 
megtett. Az úrvacsora is ennek záloga. Békétlen lelkiismeretünk békes
séget, nyugalmat nyer' az úrvacsorában, amikor elfogadjuk Jézus áldo
zatát. „Nem ínyughatik meg a mi szívünk, egyedül Töbenned, Urunk.” 
(Augustinus) Keressük a lelkiismeret békességének alkalmát!

III. Urunk szerinti életúton induljunk el.

Rohanó léptű emberek életét sokszor elsietett döntések keserves kö
vetkezményei határozzák meg. Gyors ritmusú életünkben mintha nem 
lenne időnk életünk eseményeinek a józan végiggondolására. Valaki fel
cserélte régi csendes és békés munkahelyét csekély anyagi többletért, 
pedig tudta, hogy új felettese „nehéz” ember. Most gyötrődik, szabadulni 
szeretne. Fiatal lány férjhez ment más életfelfogású férfihoz, Most hiány
zik életükből a harmónia, de annál több a perpatvar, a békétlenség.

Az úrvacsora vételekor Jézus „megálljt” parancsol: vizsgáljuk meg 
magunkat Isten színe előtt, gondoljuk végig életünket, jövendő elhatáro
zásainkat! — Mindez a magunk érdekében való! Javunkra szól! Jézus 
igazságának és szeretetének igéjét írja szívünkbe, értelmünkbe: tanácsol. 
Megfontolt döntésre, bölcs elhatározásokra indít. Ahol úrvacsorát ve
szünk, jelen van Jézus és hangzik igéje is, hogy az Ö akarata szerinti 
életúton induljunk.

Sok festőt megihletett az utolsó vacsora, az úrvacsora szerzésének 
egykori eseménye. Jézus együtt ül, együtt van tanítványaival. Jézus ma 
is így akar együtt lenni velünk az úrvacsorában és mindennapi életünk
ben. Bár a lelkész az oltár elől osztja az úrvacsorát, de veletek térdel 
Jézus. Jöjjetek Őhozzá!

Szebik Imre

Laikus kérdések és szempontok Zsid 10, 11—18-hoz

A textus értelme: Az egész papi szolgálat hiábavaló. Amit a papok 
csinálnak, nem ér semmit. Amit ellenben Jézus csinál, az a jó. — Ha 
a papi áldozat soha sem tudta eltörölni a bűnöket, miért mutatták be?
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— Mi az összefüggés az egyetlen áldozat és a között, hogy Jézus mind
örökre Isten jobbjára ült? (8) — Kikre vonatkozik a 13. v-ben említett 
ellenségek? Heródes? Farizeusok? Papi fejedelmek? Írástudók? (2) — 
Hogyan egyezik Isten kegyelmével és szeretetével az a kijelentés, hogy 
Jézus azt várja, hogy ellenségei lába zsámolyául vettetnek? (8) — Hit 
által hibátlanokká, tökéletesekké válunk? (2) Hiszen nincs tökéletes 
ember? — Egy fiatal véleménye: Lehetne tökéletesnek lenni, de nem 
érdemes, mert akkor mindenből kimarad az ember. — Ha Jézus áldozata 
eltörölte a bűnt és tökéletessé tette az embert, akkor nem szabad a bűnt 
annyit emlegetni. Miért prédikálnak hát a papok annyit a bűnről? (8)
— A bűnbocsánat feleslegessé teszi az áldozatot, az öngyötrést. Vannak, 
akik meg tudnak bocsátani másoknak, de maguknak nem. (2) — Isten 
nem emlékezik meg bűneinkről, ez azt jelenti, ihogy mindent szabad 
csinálnom? (8) — Krisztus áldozata tökéletes. De Isten csak akkor bocsát 
meg, ha mi is megbocsátunk? Tehát már az úrvacsora előtt kell a meg- 
békülést keresni. — Azért jönnek az emberek az úrvacsorához, mert lelki 
megnyugvást keresnek, szeretnék, ha segítséget kapnának a bűnbánat
hoz. (2)

NAGYPÉNTEK

Zsid 9, 24—28

ÉRTÜNK HALT A KERESZTEN

I. A nagypénteki homiletikai szituáció

A) Az igehirdető érzi nagypénteki szolgálatának különös fontosságát, 
mégis rendszerint gyengébbek az igehirdetések ilyenkor, mint átlag va
sárnapokon, mert kevesebb az idő készülésre, virágvasárnap óta már 
„kiprédifcáltuk” magunkat, s a „téma” is nagyon kötött, túlságosan jól 
ismert. Elevenítsük fel és fogadjuk meg a régi jó tanácsot: a nagypénteki 
prédikációt böjt első vasárnapjától melengesse magában a homiléta — 
így érik be igazán.

B) Az igét hallgató gyülekezet nagypénteken ma is nagyobb, össze
tettebb, mint máskor, egy-egy vasárnapi istentisztelet alkalmával. A gyü
lekezet „pereméről” is jönnek ilyenkor. Jaj, ha csak korholó szót kapnak, 
s nem evangéliumot! Nem a homiléta dolga analizálni prédikációjában, 
hogy a gyülekezetben vajon miért jött el ez, vagy az, olyan, aki ritkán 
látható a templomban (régi szokás, nosztalgia a fiatal korban hallott 
ige után, évi egyszeri illendő látogatás Isten házában stb. volt-e az 
alapmotívum). Egyébként sincs igaza a „nagypénteki keresztyénekre” 
dörgő homilétának. Hangulatról inkább a karácsonyi gyülekezet „perem
tagjainál” lehet beszélni. Jézus halála olyan tiszteletet ébresztő esemény, 
amely még olyanokat is vonzhat, akik nem kíváncsiak máskor a prédi
kációra. Igehallgatók között végzett közvéleménykutatások bizonyítják, 
hogy tartalmilag nagypéntek mondanivalója sokkal tisztázottabb a hall
gatókban, mint húsvété, mennybemenetelé, vagy pünkösdé. Rendszeres 
igehallgatók és „nagypénteki keresztyének” hadd hallják idén is első
sorban a Jézus Krisztus váltsághaláláról szóló hivő bizonyságtételt, a 
kereszt evangéliumát. Ha az igét hallgató gyülekezet úrvacsorái gyüleke
zet is, akkor is ez domináljon, hiszen Pál a szereztetési igék után jegyzi 
meg: a Krisztus halálát hirdessétek (1 Kor 15, 26).
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C) Az igehirdetés tartalma csak egy lehet: a Christus crucifixus.
Nagypénteknek csak egy témája van, mint ahogy az egyház mondani
valójának egyetlen központja van: Jézus Krisztus kereszthalála. Most 
koncentráltan és sűrítve hangzik a logosz tu sztauru. Abban az egyház
ban, ahol a theológia crucis-t űzik, a praediciatio crucisnak van csak 
helye nagypénteken, hogy belőle fides crucis szülessék. Nemcsak a nagy
pénteki igehirdetés lehet sztaurocentrikus szószékeinken, de a nagypén
teki feltétlenül!

A keresztyén gyülekezetben nemcsak Jézus szavait kell továbbadni, 
és tanítását magyarázni (Acta 15, 35, Acta 20, 35), nemcsak Jézus életére 
és személyére vonatkozó ismereteket kell tanítani, hanem halálát is hir
detni kell, méghozzá feltámadása felől, vagyis nem mint élete tragikus 
végét, hanem mintegy állomását, legjelentősebb szolgálatát. (Ez nem azo
nos azzal a bultmannista törekvéssel, hogy a kereszt eseményének egy
fajta értelmezését látják csupán húsvétban, itt a fordítottja történik, 
húsvét felől közelítjük, a győzelem fényébe állítjuk a kereszt eseményét.) 
Mind a négy evangélium részletesen tudósít Jézus kereszthalálának 
eseményéről, az epistolák nem bocsátkoznak részletekbe, a lényegre 
térnek, summáznak, és így próbálják interpretálni, mi is történt. A ke
reszt eseményét sohasem objektíve közük, mintegy tudósításként, hanem 
a hit látásában és hitébresztés szándékával. Egyik ilyen bibliai bizony
ságtétel sem nevezhető teljesnek, mindegyik végső soron csak egy kísér
let a kereszt titkának megfejtésére és kifejtésére. A hit reflexiója az 
eseményre. Mint ahogy Jézus személyére nézve igaz: Ö mérhetetlenül 
több volt, mint tanítványai hitték és nevezték (több volt, mint Messiás, 
Mester, Bárány stb.), ugyanúgy halálára • nézve is érvényes az, hogy 
minden interpretáció csak töredék jellegű, egy-egy vonást tud bemu
tatni csupán. Ez igaz idei textusunk bizonyságtételére nézve is: Jézus 
az igazi főpap, kereszthalálával tökéletes áldozatot mutatott be. Ez is 
egy magyarázat a lehetséges sok magyarázat közül. Korabeli zsidó embe
rek számára világos beszéd, olyan kép, amit megértettek, hasonlítás! 
pont, amelyhez részben megegyező, részben többletet jelentő, részben 
ellentétes jézusi vonások viszonyíthatok. Tőlünk talán éppen legtávolabb 
eső, a mai emberektől, akik a zsidó áldozati kultuszban teljességgel járat
lanok, egészen idegen kép- és forgalomanyag az, amibe a szerző bizony
ságtételét ágyazta, és amiből meg kell szólaltatni a kereszt evangéüumát 
ma is, anélkül, hogy szeretetlenül, szófejtések sorozatában, részlet-exegé- 
zisbe bocsátkozna bárki is a szószéken. Minél inkább értjük a textus 
mondanivalóját, annál egyszerűbben tudjuk transzponálni, megmagya
rázni és továbbadni régi képek ballasztja nélkül igehallgatóinknak.

II. Textusunk exegéziséhez

Textusunk terminus technicus-ai kiadnák egy evangélikus dogmatika 
második hitágazattai kapcsolatos tanításának címszavait (különösen, ha 
a 15. verset elfogadjuk „irányversként” , hiszen benne szerepel a közben
járó kifejezés, mint ami a 15—28. v. szakasznak kulcsszava): újszövetség, 
bűn, ítélet, helyettes szenvedés, áldozat, bűntörlés, üdvösség stb., mindez 
sűrítve és a Főpapra vonatkoztatva, mint főpapi szolgálat (munus sacer- 
dotale).

Mivel a szavak, kifejezések exegézise és a teológiai összefüggés 
bemutatása az utolsó 12 év alatt három ízben megtörtént szakfolyóira
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tunkban, csak utalunk a régebbi Lelkipásztor évfolyamokra: Lp 1955, 
130 kk (Karner), Lp. 1961, 120 kk (Káldy), Lp. 1966, 114 tok (Hafenscher); 
ha valakinek módjában áll beletekinteni a német teológiai irodalomba, 
a következő három írásra hívjuk fel a figyelmet: A Göttingar Predigt- 
meditationen sorozat 1966. februári számában 171—183. lapon Werner 
Jetter tübingeni professzor írása, Ottó Michel: Dér Brief an die Hebráer 
1960 és Ernst Kásemann: Das wandernde Gottesvolk, 1961, különösen 
116—156. lapon.

Az exegézisek ismétlése helyett hadd mutassunk rá a megszólalta
tandó üzenetre, figyelembevéve a képek adta nehézségeket, és hadd ke
ressük meg a ma is érvényes kapcsoló pontokat.

III. A mondanivaló

A feltétlenül megszólaltatandó részletmondanivaló a kereszt esemé
nyével kapcsolatban textusunk alapján négy csoportba osztható.

1. Jézus kereszthalála nem kudarc, hanem megérkezés volt az Atyá
hoz. Ahogy ígérte is (Jn 14, 12): az Atyához megyek. A jánosi híradás 
„elvégeztetett” szava (tetelesztai =  célhoz ért) más fajta, de azonos tar
talmú kifejezése ez. Jézus halála nem értelmetlen tragédia, nem váratlan 
katasztrófa, nem céltalan pusztulás, nem tartalmatlan megsemmisülés, 
hanem értelmes, célos, tartalmas, hasznos halál.

2. Jézus halála vonatkozással van életünkre. Valamennyi apostoli 
bizonyságtétel megegyezik abban, hogy ennek az eseménynek kihatása 
van életünkre. Nem lehet sem a történelmi távolságba, sem a metafizikai 
„valaholba” utalni, számunkra sohasem lehet a keresztről való beszéd 
egyszerűen de redemptione generis humani vagy de reconciliatione mundi 
tanítása, hanem mindig pro nohis esemény. Szövegünkben szerepel is a 
pro nobis görög megfelelője: hüper hémón. A Luther második hitágazat 
magyarázatán nevelkedett evangélikus lelkész még egyáltalán nem prédi
kál textusunkról a szónak lutheránusi értelmében, ha csak objektív 
tényeket emleget és nem jut el a pro nobis meghirdetéséig.

3. Jézus kereszthalála megnyitotta az utat Istenhez. Megnyílt a 
„menny” . Ahogy Márk evangéliuma ugyanazt a szót használja Jézus 
működése kezdetékor (Mk. 1, 10) és kereszthalálakor (Mk. 15, 38), először 
az „egek megnyílására” , másodszor a kárpit kettészakadására és ezzel 
a szentek szentjébe való szabad bejárásra, ugyanúgy textusunk más kép
pel ugyan, de lényegében azonos tartalommal ugyanezt az örömhírt 
hirdeti: megnyílt az út a szentek szentjébe, van lehetőség az élő Istenhez 
jutni Krisztusért, Krisztus miatt, Krisztuson keresztül. Az akadály addig 
a bűn volt, de Jézus halálával vége a peres eljárásnak, a pereskedésnek, 
megszületett a felmentés, az ügy lezárult (athetézis!). Racionalizmusra 
hajlamos emberek vagyunk, akik mindig újra azt hiszik, hogy értelmi 
nehézségeik jelentenek gátat Istennel kapcsolatban. A Szentírás azonban 
mindenütt úgy mutatja, hogy bűneink jelentik a gátat, az akadályt. Jézus 
szolgálata nem is az intellektus síkján jelent csak valamit (rendező elv 
a káoszban), hanem az egész embert hozza új relációba Istennel, annak 
az embernek, aki távol élt Istentől, elzárva bűnös önmagába, szabad utat, 
„zöld utat” nyitott.

4. Az egyszersmindenkorra történt szolgálat hangsúlyozása a refor
máció idején a miseáldozat állandó ismétlése ellen jelentett hivatkozási 
helyet. A megszüntetett visszaélésekről szóló szakaszban, a misével kap
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csolatosan idézi a CA a Zsidó levelet, ma inkább az aktus páratlanságát 
és jelentőségét (hapaksz) minden emberi vallásosság végeként értékeljük, 
Jézus személye és szolgálata kizárólagosságát látjuk ebben a kifejezés
ben. Isten-kereső emberek számára nincs más út, csak Aki búcsúbeszé
dében magát1 nevezte annak: Én vagyok az út (Ján 14, 6). Ezt az utat 
nem lehet kihagyni, ha valaki meg akar érkezni. Egyedül Jézus Krisztus, 
az a Pilátus alatt élt és megfeszített Názáreti, a „kapcsolópont” Isten és 
ember között. Sem értelmünk spekulációi, sem érzelmeink hullámhosszai, 
sem akaratunk megfeszítése, sem a magunkba merülés nem út. Ö adatott 
egyszersminclenkorra, kizárólagosan. Csak, aki az Ö erőterébe kerül, az 
tud töltekezni valóban isteni erőkkel, csak az képes istenien-embersége- 
sen szeretni, boldogan és félelem nélkül nézni a halálra és ítéletre is. 
(28. v.) Az Ő személye (szava, élete, halála, feltámadása) a történelem 
singúlarissimusa. A többször előforduló hapaksz kifejezés erre emlékez
tessen minket.

Ezen a nagypénteken ne a negatív és passzív vonás domborodjék ki, 
ne az Ezs 53. „fájdalmak férfia” domináljon szavainkban, hanem a 
halálával is cselekvő „pozitív hős” , aki felé nemcsak szánalommal, rész
véttel és gyásszal fordulhatunk, hanem akinek a szolgálatát (kereszt
halálát is) elfogadjuk, s abból akarunk élni, aki szabad utat nyitott 
Istenhez, és aki miatt az emberekhez is van utunk. Mert az embert 
embertől elválasztó bűn hatalmát is megtörte. A kereszten egy megvert 
gyenge embert látunk, aki hittel nézve mégis elég erős volt, hogy sokak 
bűnét hordozza. Ajkai elnémult ajkak — értünk mondanak jó szót, telje
sen védtelen — egyedül vele védekezhetünk, világból kitaszított — halá
losan szereti a világot, kettétört fiatal élet — teljes bővölködő életre 
juttat, otthontalan vándor — hazavisz az atyai házba. Mindenki elhagyta, 
Ő mellénk szegődik. Életét s halálát ismerve joggal mondhatunk róla 
ilyen ellentétpárokat, hiszen ugyanígy látta a Héber levél írója, a kivég
zett eretnekben — vallásos népe igazi Főpapját. A hit így lát ma is.

Hafenscher Károly

Laikus kérdések és szempontok Zsid 9, 24—28-hoz

Valamennyi rendelkezésünkre álló magyar fordítás áttekinthetetlen. 
Például a 26. vers: „Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a 
világ teremtése óta. . Ez azt jelenti, hogy a világ teremtésekor ott 
volt a bűn? Mi úgy tudjuk, hogy időben a teremtés után jelent meg a 
bűn. (5.) — Isten Jézus Krisztust odaáldozta: miért nem látszik 
ennek a nagy áldozatnak a realitása? — Nem olyan félelmetes a bűn 
számunkra, mint ahogyan Krisztus áldozatából következnék. — Krisztus 
egyetlen és örökkévaló áldozatára rábízhatjuk magunkat. Szabad . az 
utunk Istenhez. — Jézus csak „sokak” és nem mindenki bűne eltörlé
séért áldoztatott meg? Ez szűkíti az általában hangsúlyozott „mindenki” 
egyetemességét. — A sokak szó a gyülekezet irányába mutat, vagy túl
mutat rajta? (7) —A 27. és 28. vers ellentétes párhuzama nem párhuzam. 
— Miért írja a szerző, hogy „megjelenik azoknak, akik Öt várják” ? Akik 
nem várják Öt, s ilyenek lesznek zömmel az emberek, azok nem látják 
meg Öt? Vagy talán a bűnösök büntetése az, hogy nem láthatják meg? 
(5) — Bűn nélkül jelent meg: mit jelent ez? Nem túl bibliai-e ez az egész 
szöveg? (7) — Elhisszük, hogy az antik világban az áldozat fogalma
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érthető volt, és alkalmas a Jézus-történet magyarázására. A mai emberek 
az áldozat szón részben mást értenek, rész-ben idegenkednek tőle. Isten 
beszédét akarjuk hallani, de nem akarunk ennek érdekében fejest ugrani 
egy kétezer évvel ezelőtti világba. — Várjuk, hogy lelkészeink hogyan 
prédikálnak majd érről az igéről. Használják -rövid illusztrációnak a 
textust! (5) Nekem nagyon sokat mond az, hogy Jézus, aki tudja mit 
jelent embernek lenni, Isten színe elé lép értünk.

NAGYSZOMBAT

Km 8, 38—39 

AZ ALKALOMRÓL

Nagyszombat homiletikuma nem olyan veretes, mint a két szomszé
dos nagyünnepé. Ennek többféle magyarázata is lehet. Az egyik bizo
nyára az, ho-gy erre a napra csak az új Agenda ír elő külön istentiszteletet, 
illetve istentiszteleti rendet. Ahol azelőtt is tartottak -ezen a napon isten
tiszteletet, az a nagyheti igehirdetés-sorozat u t o l s ó  tagja volt, és így 
jellegzetességét nem magában hordta, hanem az előző napok témáitól 
függött.

Ennél talán fontosabb az a tény, hogy nagyszombatnak tulajdonkép
pen nincs eseménye, legalábbis nagypéntekhez és hús-vét napjához fogha
tó történése, Krisztus, a halott, a sírban nyugodott. Akik szeretik a nagy
vonalú bibliai párhuzamokat, azok ezt a nyugalmat hasznosították, és 
Krisztus sírbannyugvásában a törvény teljes betöltésének a jelét fedez
ték fel: ahogyan a Teremtő „megnyugodott” a teremtés munkája után, 
és így megszentelte azt a napot, úgy töltötte be Krisztus sírbannyugvásá- 
val, a megváltás munkájának elvégzése után a sabbát megszentelésére 
vonatkozó törvényt is. Ez a nagyvonalú -és tetszetős párhuzam abban 
persze sántít, hogy a húsvét eseménye még hátra volt, pedig anélkül 
egyáltalán nem „megnyugtató”, ami eddig a nagyhéten történt.

Egy másik prédikác-iós -gyakorlat szerint, amely az 1 Pt 3, 18 k'k-ben 
leírt „pokolra-szállást” erre a napra datálta, nagyszombat eseményte-, 
lensége csupán látszat, a síri nyugalom döntő fontosságú tevékenységet 
takar: míg Krisztus teste a sírban pihen, lelke a halottak világában 
prédikál és kimenti azokat, akik nem érhették meg megjelenését és 
váltságművének elvégzését.

Szerintem ez az út járhatatlan a számunkra. Teológiailag abszurdum 
úgy gondolkodni, hogy Isten, Aki valóságosan végigjáratta Fiával az 
ember-érdemelte utat, pontosan ennek az útnak a legsötétebb szakasza 
alól adott volna számára felmentést ilyen látszat-halállal. A Péter-levél 
citált helye nem nagyszombati eseményt ír le, hanem csak úgy érthető, 
hogy Krisztus megvátói műve azok számára is menedék, akik korban 
Előtte élve, Benne, a Megígértben reménykedtek, és ebben a reménység
ben haltak meg.

Ügy gondolom, hogy minden nagyvonalú párhuzamnál és a nagy
szombatra datált „pokolra-szállás” „eseményénél” sokkal igazab-ban be
szél ngayszombat jelentéséről és igazít el homiletikai vonatkozásban is 
az a mód, ahogyan Krisztus ebbe a napba „belement” („Atyám, a te 
kezedbe. . . ”), -és Km 8, 38—38. v., amely Jézus Krisztus engedelmes 
bizalmának a keresztyén ember hitében való tükröződésről beszél.
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A  T E X T U S R Ó L

38—39 v.: Olyan összefoglalás, amely nemcsak a 8. fejezetet sum
mázza, hanem a „mi Urunk Jézus Krisztusban” kifejezéssel világosan 
mutatja az összefüggést az előző három fejezettel, amelyek szintén így 
záródnak. De ez nem formai összefüggés, hanem tartalmi: Istennek a 
Jézus Krisztusban megmutatott kegyelme nagyobb bűneinknél. (5. fej.) 
Istennek a Jézus Krisztusban megjelent kegyelme nemcsak eltörli bű
neinket, hanem fel is szabadít alóluk. (6. fej.) Ez a szabadság: Jézus 
Krisztushoz kötöttség, amely önmagunkkal szemben is harcra kötelez. 
Ebben a küzdelemben is a Jézus Krisztus által győzünk. (7. fej.) Ez a 
szabadság nem mentesít se bajtól, se nyomorúságtól, se a haláltól. De 
egyik sem teheti semmissé kegyelme erejét. Ö az Ür bűnnel, bajjal, 
halállal vívódó népe életében is, nem ezek. (8. fej.)

Pál apostol mindezt úgy sorolja el, hogy közben a tények személyes 
hitvallássá és így a megváltó Isten, az Ur Jézus Krisztus magasztalásává 
válnak.

A 38—39 v.-nél ismételten visszatérő kérdés az, hogy Pál hogyan és 
miért különböztet angyalok, fejedelemségek, hatalmasságok között? 
A NTD idevonatkozó szakasza utal arra, hogy ennek a megkülönbözte
tésnek az oka és módja olyasmi, ami Pál titka és számunkra többé hozzá 
nem férhető dolog. Az a döntő, hogy „azzal, hogy Urunk lett, ezek a 
hatalmak minden erejüket elveszítették” . (Nygren: Dér Römerbrief. 
253. o.) Ügy, hogy „Krisztus szeretete nem ment meg ugyan a bajtól, 
hanem megőriz közepette és győzelmet ad” . (NTD)

Pál apostol itt ugyan a maga hitének a bizonyosságát vallja meg, 
de hitének bizonyossága nem meggyőződésén, hanem Istennek a Jézus 
Krisztusban megjelent szeretetén és hatalmán alapul.

A FELDOLGOZÁSRÓL
Az általam ismert feldolgozások (Scholz László, Lelkipásztor, 1949., 

Bojtos Sándor: Öt szót értelemmel.) ide sorolják az előző verseket is, 
és így egymás mellé kerülnek mindazok a veszedelmek, amelyek „belül
ről”, bűneink formájában és „kívülről” a bajok, a „sors” és halál képé
ben fenyegetnek. Mindketten az üdvösségben bizonyos keresztyén vallo
másának tartják ezt a szakaszt. „Ez a meggyőződés kell, hogy tapaszta
latokat számláljon.” (Bojtos S.) Ugyanakkor: „Énekelnünk kell sokszor 
magunk ellenére is.” (Scholz L.) Bizonyosság az Ur Jézus Krisztus hatal
mában és ugyanakkor bizonyosságra segítő, reménységre biztató szó.

Iwand szerint ez az Űr Jézus Krisztusra tekintő bizonyosság nem 
csupán elviselni segít terheket, hanem „ . . .  ebben gyökerezik az új igen 
az élethez, hogy mi Rm 8, 38—39. értelmében tudjuk, hogy akinek Istene 
van, mindene van” . (Predigtmed. 181. o.)

Mindezeket meggondolva, így képzelem el a nagyszombati igehirde
tés vázlatát:

1. Nagyszombat magában szegény Krisztusról beszél: halott, semmije 
sincs. Amije van: sír, lepedő, másé.

2. Pedig ez a szegény Krisztus mindennel bír: életét Atyja kezébe 
tette le. Engedelmesen és teljes bizalommal. A kereszt meggyötörte, a 
szenvedés ijesztette, semmitől meg nem menekült, hányféle kéz forgatta, 
de végül mégis így imádkozott: „Atyám, a Te kezedbe. . . ” Minden re
ménysége és bizalma ez a kéz volt. Nem csalódott benne. Úrrá és Krisz
tussá tette.
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3. Urasága és hatalma nem kényelmesebbé teszi életünket, hanem 
megtartó erő bűn nyomorúsága és halál rettentése között. Ügyeljünk 
azokra, akiknél ez tapasztalattá vált és kérjük, hogy bizalmunk mégis
csak az Ö ígéreteire és hatalmára építsen.

4. Irgalmas hatalma nem ennek az élvezőié, hanem tükröztetőié. 
Megtartó szeretete erejével szembe bűneinkkel, szembe a nyomorúságok 
leverő, testet-lelket ölő hatalmával és szembe mindazzal, ami nem meg
tartani, hanem elveszíteni akar Isten és ember számára.

Fehér Károly

Laikus kérdések és szempontok Rm 8, 38—39-hez

A lelkészeknek sokkal több hitetlennel kell számolniuk a padokban 
ülők között, mint amennyit általában feltételeznek. — A mondottak igaz
ságáról még az az erőteljes hang sem fog meggyőzni mindenkit, amit 
Pál használ. Nem bizonygatni és ágálnia kell („meg vagyok győződve”), 
hanem valami jézusi mondattal párhuzamba hozni, és „sapienti sat” 
módra a végeredmény felé vezetni. — Meg kell mutatnia a lelkésznek, 
hogy minden hallgató valami módon éppen elszakadófélben van Istentől. 
— Disztingválni kell Isten felénk irányuló szeretete és a mi Isten felé 
irányuló szeretetünk között. A versek az előbbiről szólnak. A mi sze
retetünk Isten iránt már korántsem ilyen elszakíthatatlan, mert nemcsak 
a felsorolt végletek, hanem még a legapróbb dolgok is elszakíthatják 
a tőlünk Isten felé 'húzódó szeretet-fonalat. — Az angyalokról jobb, ha 
külön nem hallunk, mert úgysem tudják ezt megmagyarázni! (4) — Há
rom laikusnak feltettem q. kérdéseket, sajnos egyik sem tudott semmit 
mondani. Falun más a helyzet, mint városon ebben a kérdésben. (10)

HÚSVÉT ÜNNEPE
Jel 1, 17—18 
MEDITÁCIÓ

A szöveghez D. Káldy Zoltán püspök a Lelkipásztor 1962. évi 2. szá
mában a 123—124. oldalon részletes exegezist nyújt.

A textus húsvét ünnepén joggal szólal meg, mert benne maga Jézus 
utal a húsvéti eseményre. „Halott lettem (a görög szövegben egenomén 
szerepel), és íme, élek örökkön örökké.” Az örökkön örökké élő tehát az, 
aki a betlehemi jászolban testté lett, és a kereszten meghalt, de fel
támadt. Valóságos Isten és valóságos ember.

Húsvét a csodálatos isteni beteljesülés ünnepe. Ez jut kifejezésre 
Péter apostol pünkösdi prédikációjában. (Cs 2, 22—33.) Isten feltámasz
totta Jézust, amiképpen megígérte. Jézus nem csodatévő ember, hanem 
Benne maga Isten áll a halállal szemben. (Vollbrecht) Jézus feltámadása 
nem az életének a meghosszabbítása. Egészen más-, mint Jairus lányának, 
a naini ifjúnak, vagy Lázárnak a feltámasztása. Jézus a feltámadásával 
nem a múlandó világ fogságába tér vissza, hanem áttör az Örök szabad
ság állapotába. (Lühti) Húsvéttal kezdődik az új aion, és benyomul legyőz
hetetlenül a halál karmaiban sínylődő világunkba, és a mi életünket is 
bevonja Istennek ebbe az új világába. (Karner) Az a világ, amelyik 
Istentől elszakadt a bűne által, a Feltámadott révén az Istennel helyre
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állított közösségnek részese. Jézusban a feltámadás, az örök élet jelen
való. Amikor Jézusban hiszünk, megkezdődik halandó testünkben az 
örök élet. A Krisztusban hívő ember már ,feltámadott ember”, aki akkor 
is él, ha teste meghal. Jézus nem a szellemével, halhatatlan gondolatai
val, nagy tetteivel él köztünk, hanem ö  maga él. (Káldy) Jézus feltámadt 
a halálból és Általa nem uralkodik sem a bűn, sem a halál. „Bűnös 
vagyak ez igaz, de kétségbe nem esem, mert Jézus nem bűnös. Abban 
van tehát a bizodalmám, hogy Ö értem meghalt és feltámadt.” (Luther) 
Az élet múlandóságának bilincsét húsvét oldja fel. Itt nyílik meg a halál 
börtöne. Húsvét felől élünk és a feltámadás felé megyünk. Csak így élet 
az élet, zóé és nemcsak bdos. (Groó)

A húsvéti igehirdetésnek nem az a célja, hogy bebizonyítsa és el
fogadhatóvá tegye a húsvéti eseményt. Nem polemizálnunk, vagy apolo- 
getizálnunk kell, hanem bizonyságot kell tennünk arról, hagy Jézus él. 
(Prőhle) Nem valahol, hanem bennünk, egyházunkban. Valóságnak kell 
lenni az apostoli vallomásnak: „Elek, de többé nem én, hanem a Krisztus 
él bennem, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem.” (Gál 2, 20.) Csak ez az élet tud kibontakozni, örülni, és 
szolgálni. Márpedig mi erre hivattunk (2 Kor 5, 14—15). Ezt parancsolja 
Jézus Jánosnak is: írd meg! (19. v.) Add írásos bizonyítékát, és így légy 
örök bizonyság.

Jézus nem magáért támadt fel. Nem a maga érdekében, a maga elő
nyére tört be az örök életbe, hanem mint Megváltó. Küldetését teljesí
tette. Mindenki számára. Az „élet”, amely húsvétkor győzött, mindenkié! 
A húsvéti prédikációnak örömhírnek kell lenni: Jézus a nagy harcot ős 
ellenségünkkel, a halállal megvívta, és győzött. A húsvéti gyülekezetnek 
pedig e győzelemnek a bizonysága kell lennie. „Felszabadultunk a bűn 
alól, szolgái lettünk Istennek” (Róm 6, 22), aki azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. (1 Tim 2, 4) Groó, 
Káldy, Kamer, Prőhle, Rienecker, Schlatter, Schniewind, Lüthi, Voll- 
brecht munkái nyomán.

RÉSZLETES IGEHIRDETÉSI VÁZLAT

Húsvét reggelén megrendül a föld. Jézus sírjáról elgördül a hatalmas 
kő. Holttá rémülnek a sírt őrző katonák. Reszketnek a sírnál a kegyes 
asszonyok. Félelem lesz úrrá a tanítványokon. Ezért kezdődik a húsvéti 
angyali örömhír így: ne féljetek! S lép Jézus a tanítványai közé e sza
vakkal: Békesség néktek!

János az első, aki húsvétkor hitt. Néki megadatott, hogy odalátott 
és odaláttatott az örökkön örökké Élőhöz. De ő is alázatosan bevallotta, 
és megírta, hogy „amikor láttam, úgy estem lábához, mint - halt. De 
Ö felemelt és így szólt: Ne félj! Én vagyok!”

Az örökkön örökké Élő az a Jézus, aki húsvétkor feltámadt. Aki 
húsvétkor feltámadt az, aki nagypénteken a kereszten meghalt. Aki a ke
reszten meghalt az, akinek dicsőségét, csodás tetteit látta, szavait hallotta 
János, és aki Betlehemben mint kis gyermek született. A karácsonyi 
gyermek pedig az a csoda, hogy testté, emberré lett az Ige, aki kezdet
ben volt, és aki által minden lett.

Jézus az első, a legfőbb. Mindennek alfája, indulása, kezdete. Belőle 
lett élet a világban. Vele született újjá az emberiség élete. S Jézus az 
utolsó, a beteljesülés. Benne teljesedik be Isten akarata. Keresztre feszí
tett karja annak hirdetője: elvégeztetett! Vége a nagy háborúnak, az ős
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ellenség, bűn, halál, ördög, pokol legyőzve. Húsvéti áldó karja a nagy 
kegyelem. Van immár feltámadás, örök élet mindenkinek. Az egész vilá
got átöleli az örökkén örökké Élő. Halott lett, vére folyt, de nem a saját 
bűne, hanem a mi bűneink miatt. Vállalta ebben is az emberi sorsot. 
De a halál nem tudta sírba zárni. Isten nem hagyta a Fiát eltüntetni, 
hanem feltámasztotta. Van immár bűn, halál, pokol felett úr! Jézus a 
halálával megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, az ördögöt 
és feltámadásával megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem 
miatt egész életükben rabok voltak. (Zsid 2, 14—15.)

Ez a félelem az Édenkertben kezdődött. Ádám és Éva megszegték 
az isteni tilalmat és elrejtőztek, mert féltek. (1 Móz 3.) Emberi nemünk 
így került a bűn és halál hatalmába. Rajta így lett úrrá a félelem. Azóta 
a bűn és halál rabságában születik minden élet. Mint Jézus sírján a 
hatalmas kő: bűn, halál, félelem úgy zárja az életet kamrába, sötét síri 
világba. Ez a kő mindent eltakar az ember szeme elől, beletemeti az 
embert önmagába. Ha a halállal mindennek vége, akkor minden kérdéssé 
lesz. Miért? Minek? Család? Hisz csak gond, teher, félelem az élete 
miatt, sorsuk miatt. Barátság? Hisz csak alkalmazkodás, lemondás ma
gamról mások miatt. Áldozatkészség? Hisz ez nem más, mint önmegta
gadás. Ha a halállal mindennek vége, akkor az élet megszűnik életnek 
lenni. A bűn és halál kamrájában magára maradt az ember. Nincs embe
rem, keseregte a betesdai beteg, pedig százak vették körül. Nincs hű 
hitvesem, jó gyermekem, szerető szülőm, hangzik a boldogtalan otthon
ból. Nincs segítőm, megértőm, barátom, sírja a szomorú, a nyomorult. 
Nincs gyógyítóm, sóhajtja a szenvedő, haldokló. Az önzés is önféltés, 
félelem magam miatt másoktól, s ez szüli az irigységet, a haragot, a 
gyűlöletet, szít harcot, háborút. A gond, baj bennem van és ha még oly 
sokan is vannak körülöttem, a gondomat én érzem, a bajom engem gyö
tör. A bűn is bennem rombol, átka rám szakad. A halál engem visz és 
akkor tudom meg, hogy mi a meghalás. Jogos a félelem. A tegnap bűnét 
nem takarja el a ma, és számon kéri a holnap. Ma múlttá válik minden, 
mi tegnap volt, és ami holnap lesz, a jövő titok. Jó ha minél hamarabb 
rádöbbensz az igazságra: elveszett, élkárhozott ember vagyok.

Sírból hangzik az Élet örömhíre. Azok felé hangzik, akik ezen tépe- 
lődnek, ki veszi el a nagy követ Jézus sírjáról. És azt a nagy követ, 
amiről nem szóltak, amiről talán nem is tudtak, ami rájuk nehezedett. 
Húsvét a követ veszi le életünkről. Kitárja börtönünk ajtaját. Jézus 
nyitott sírjából új levegő árad ránk. Onnan túlról új világosság ragyogja 
be az egész világot. Űj hang csendül síri kamrák, otthonok, szobák falai 
közé. Én vagyok, mondja Jézus. Jézus nem volt valamikor, nem lesz majd 
egyszer, hanem tegnap, ma, holnap, örökkön örökké az Élő, az Élet 
mindenkinek. Nála vannak a halálnak, a pokolnak kulcsai is. Bűn nem 
tud örökre kötözni. Halál nem tud örökre sírba zárni. Félelem nem 
tud a magány kamrájában tartani. Van hű barát, megértő, segítő, gyó
gyító: Jézus. Van bűnbocsánat, kegyelem, békesség, feltámadás, örök 
élet: Jézus él, éltet!

Húsvét az örökkévalóságot tárja elénk, hozza belénk. Onnan élünk 
és oda élünk. Onnan kaptuk az életet, hivatást, oda irányul minden 
munkánk. Ez ad célt, tartalmat, értelmet az életnek. A család, a gyer
mek, gyermeknevelés, fiatalság, munka, áldozatkészség, öregkor egyfor
mán áldás. Mindegyik élet a holnapba, mindig abba a holnapba, amely
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sohse lesz tegnappá. Végtelenné szélesül a horizont. A húsvéti élet nem 
tud éldegélni, hanem éltetni akar. A szellő egyik levéllel a másikat moz
gatja, viszi egyik virágról a másikra a termő port. Húsvét szele így moz
gatja egyik szívvel a másikat, viszi egyik ajakról a másikra az életet 
termő Igét, evangéliumot: Jézus örökkön örökké élő! Nincs mitől félni! 
Jézus az első mindennap, minden napra áldás, békesség. Jézus az utolsó 
mindennap, minden napra bűnbocsánat, kegyelem. 0  halálba viszi ben
nem a bűnt, önzést, haragot, gyűlöletet, félelmet, és életre kelti bennem 
az életet, szeretetet. „Aki hisz bennem — mondta Jézus — az is cselekszi 
azokat, amiket Én, sőt nagyobbakat is cselekszik.” (Ján 14, 12.) Húsvét 
a legnagyobbra teszi képessé az embert, életmentésre. Akiben Jézus fel
támadt, örökkön örökké él, és Jézus által más számára is élet. Győzelem 
a bűn felett: megbocsátás. Győzelem a halál felett: kegyelem. Győzelem 
a pokol felett: áldás. Hogy senki se féljen, hanem mindenki áldottan 
éljen, és legyen a földön, emberek és népek, a Feltámadt Jézus mondja: 
„Békesség néktek!”

Molnár Gyula

Laikus kérdések és szempontok Jel 1, 17—18-hoz

Mindig azt halljuk, hogy sem a fejezetből, sem helytörténeti össze
függéseiből nem szabad kiragadni bibliai verseket, itt meg éppen ez 
történik. Ezért az egész első fejezetet elolvastam: ebből Jézus minden
ható hatalma derül ki, csak azt nem értem, miért kell ezt ilyen bonyolult 
módon, látomások formájában kifejezni. — A lelkésznek a valóban fel
támadott Krisztusról kell beszélnie, s nem egy vízió álomképéről. (3) 
— Nem értem, ki látott kit és hol? Miért esett halottként lábához? 
Annyira ijesztő volt? Vagy nem várta a találkozást az egyik a másikkal? 
Nyilván valami félelemről van szó, hiszen elsőnek ez hangzott: „Ne 
félj!” — Hogyan lehet ilyen neve: „Utolsó” ? Nem inkább végsőt akar 
jelenteni, vagy lehet, hogy az Első utolsó lett abban az értelemben, ahogy 
ma értjük a szót? — A kulcsokat végképp nem értem. Rendben van, 
a halál kulcsa nyilván Jézus feltámadására utal, de mit jelent az, hogy 
nála van a pokolnak kulcsa? Rossz a sorrend. Előbb van a pokol, utána 
a halál. Jézus először ad bocsánatot, azután majd kihoz a halálból is. 
Így egészen logikus. — A „Hadesz” a holt lelkek birodalma, tudom még 
a gimnáziumból. Tehát a két kulcs azt jelenti, hogy Jézus legyőzi a 
halált, de a győzelme előtti halottakon is tud segíteni. — A pokol itt 
nem a magyar értelemben vett állapot, hanem a halál utáni átmeneti 
hely. — Jézus kinyitja először a halál ajtaját. Majd mindennek a végén 
kinyitja a poklot is, hogy senki se maradjon kárhozatban. Nem lehet el 
sem képzelni, hogy Isten véglegesen kárhoztatna valakit is. (11) — Éppen 
húsvétkor, amikor olyanok is vannak jelen, akik egyébként ritkán járnak 
templomba, szerintem pazarlás a Jelenések könyvéből prédikálni, és kü
lönösen ilyen titokzatos textust. (3) — Jól meg kell magyarázni majd 
húsvétkor az embereknek, mert különben nem értik meg és nem fognak 
örülni. Pedig ez igen jó hír mindnyájunknak: Jézus megváltoztatja sor
sukat, és új irányt szab életüknek. Nagyon jó húsvéti evangélium ez, 
de nem lesz könnyű dolga az igehirdetőknek! (11)

117



HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA 

1 Kor 15, 21—23 

HÚSVÉTI REMÉNYSÉGÜNK

I.

Pál a 15. fejezetben a halottak feltámadásáról ír a korinthusi gyüle
kezetnek. A feltámadáshit alapja: Krisztus feltámadása. (Szemtanúk fel
sorakoztatásával hangsúlyozza történeti valóságát.) Tartalma: a mi fel
támadásunk. Hitetlen az, aki tagadja Jézus feltámadását, de tévelyeg 
az is, aki elfogadja ugyan feltámadásának tényét, de ebből számára nem 
születik meg a feltámadás reménysége. A feltámadás célja: helyreálljon 
az örök harmónia. „Isten legyen minden mindenekben.” (28. v.) A feltá
madás módja pedig: „ . . .  romlandó test romolhatatlanságot. . .  és a halan
dó test halhatatlanságot öltsön magára.” (53. v.) Ez természetesen csak 
az üdvösségre feltámadókra vonatkozik, akik Jézus Krisztusért a halá
los ítélet alól felmentést nyernek. (57. v.)

21. vers: Di’ anthrópou thánátosz: ember által halál. Az ember olda
láról indul el az a folyamat — Isten ellen lázadás, tőle való elszakadás 
— amelynek következménye a halál. (Rm 6, 23) Di’ anthrópou anasz- 
tasisz nekrón: ember átal halottak föltámadása. Isten is az ember olda
láról indít el egy ellentétes folyamatot, amelynek következménye a 
halottak föltámadása.

22. vers: En tó Ádám — apothnészkouszin: Ádámban — meghalnak. 
A származás természetes rendje szerint bukásának, bűnének következmé
nyeit viselik az emberek. Nemcsak Ádám halt meg, hanem mi is meg
halunk. De nemcsak Ádám vétkezett (lázadt, vált bizalmatlanná Isten 
iránt), hanem mi is vétkezünk, hiszen a „bűnös természetet” is örököltük, 
amivel a konkrét bűnöket naponként elkövetjük. Ádám tehát „ősatyja” 
az istentagadó, törvénytipró, Isten szövetségét felrúgó természetes ember
nek. (Gén 2, 17; 3, 10—13, 19; Hós 6, 7)

En tó Khrisztó — dzópoiéthészontái: Krisztusban (által) — örök 
életet nyernek (élővé tétetnek, megelevenítettnek). Krisztus, az ember, aki 
tökéletes közösségben élt az Atyával, a törvényt betöltötte, istenfiúi 
hatalmával legyőzte a halált és feltámadt. így az „új” emberség „ős
atyjává” lett, amely Istennel életadó közösségben él. Az új emberség 
nem örökölhető, nem születhetünk bele, nem tartozik a származás, az 
öröklés természetes rendjébe — erre figyelmeztet Krisztus természet- 
ellenes fogantatása, v. ö. Lk 1,26—38. — hanem: a h i t  „természetes 
rendje” szerint terjed ki az emberekre.

Pál Ádám és Jézus ellentétes párhuzamba állításánál ismert képze
teket használt fel, amelyek a Palesztinái és a hellenista zsidóságban, így 
a korinthusi gyülekezetben is, elterjedtek voltak. Egyes egzegéták szerint, 
eredetük ősi keleti „Megváltás mítosszal” rokon. (Karner K.) Pál Rm 
5, 14-ben írja: Ádám ősképe az El jövendőnek. Ádám és Krisztus ellen
tétes folyamat elindítója a történelemben. Ádám az egész embervilágra 
kiterjedő bűnt és ennek eredményeképpen a halált hozta, Jézus pedig 
legyőzte a halált, s kimentette az embert Isten haragjából. (V. ö. Rm 
5, 12—21 és 1 Kor 15, 20, 45—49.)

Ádám—Krisztus párhuzam és ellentét világosabbá lesz előttünk, ha 
az Otestámentum szóhasználatát is figyelembe vesszük. Egyfelől adam
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(az ember, az első ember) áll, akit Isten a saját képére teremtett: vele 
való közösségre (Gén 1, 27), amit a bűneset összetört és megszüntetett 
(Gén 3). Vele szemben áll a ben-adam, az Emberfia (Dán 7, de az Ö 
alakjához kapcsolódik tulajdonképpen pl. Ezs 53 próféciája is). Az Ötes- 
támentum alapján tehát: adam (Ádám) által a bűn s a halál tört be a 
világba, böné-adam (Krisztus) által a bűn s a halál legyőzetik. Krisztus
ban Isten befejezte a megváltás művét. (Nem mítosz!) Az Ötestámen- 
tumban még ígéret ez, ami az Üjtestámentumban beteljesedett tény.

Pántesz: mindnyájan. Egyfelől minden kor minden embere a bűn 
és a halál hatalma alá került (Ádámban), másfelől minden kor minden 
embere életre kel (Krisztusban). Ez az örömhír — evangélium. Amit 
Ádám hozott az emberiségre, annak egyértelmű következménye van: 
mindenki egyformán meghal, totálisan. Amit Jézus hoz, a feltámadás, 
az emberek számára nem egy következménnyel jár: a) feltámadás üdvös
ségre, b) feltámadás kárhozatra. A földi élet kegyelmi idő, mert Isten 
Jézus Krisztusban mindenkinek fölkínálja az üdvösségre való feltáma
dást.

23. vers: „Mindenki pedig, amint soron következik (mindenki pedig, 
ha sorra kerül), első (a kezdet, az első termés) Krisztus, azután, akik 
Krisztuséi megjelenésekor (újraeljövetelekor).” A feltámadásnak üdv- 
történeti sorrendje van. Krisztus az első a feltámadtak közül, azután 
parusiájakor az övéi. Krisztussal megnyílt a feltámadok sora, amely 
magába foglaljia az egész emberiséget, élőket és holtakat. A 24. v. szól 
a végről (telosz), az egyetemes feltámadásról (v. ö. Jel 20, 11 kk). Jézus 
feltámadása bizonyítéka és biztosítéka az ember feltámadásának. Figyel
meztető és reménységadó.

II.

A bibliaoivasó ember számára világos az Ádám—Krisztus tipológia. 
Mindnyájan a halál részesei vagyunk, mert Ádám meghalt. Mindnyájan 
részesei leszünk azonban az életnek, mert Jézus él. (Schlatter) Az ige
hirdetésben viszont Ádám mitikus alakja elhomályosítja Jézus történeti 
személyét. Magyarázóbb a bűn-halál egyetemes tényének szembeállí
tása a feltámadt Jézussal.

A halált egészen természetesnek vesszük. Engels, amikor az életre 
tudományos magyarázatot akar adni (1874), egyik fontos ismérvnek hozza 
fel, hogy az élet magában hordja ellentétét a halált. De mégsem egészen 
természetes a halál: félünk tőle és megpróbálunk menekülni előle. 
(Emléke tovább él! — mondják. A halhatatlan lélek, az életkor meg
hosszabbításáért való fáradozás, egzisztencdalista magyarázatok stb. mind 
a halálfélelem levezetésének tényei. Az ember tapasztalja azt is, hogy 
nemcsak élete van eljegyezve a halállal, hanem munkája, alkotása — 
amihez nyúl, amivel kapcsolatba kerül, az is. Ezért érzi az ember értel
metlennek sokszor az életet, öngyilkosok, életunt, közönyös emberek, 
beat-nemzedék, dühöngő ifjúság, akaratunk ellenére a rossz érvényesü
lése.)

Ezzel az állapottal szemben hozza a Feltámadt az életet. Pál azért 
beszél a feltámadásról, hogy az evangélium valóban evangélium legyen 
a korinthusiaknak. (Wendland) Legyen húsvéti reménységük: feltámad
nak üdvösségre. Ezért Pál a gyülekezet minden kérdését abba a meg
világításba helyezi, hogy a gyülekezet feje az élő Ur Jézus (Prőhle K.).
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Gy. Szabó B. csodálatos fametszetén: Fény és kereszt-en (Dante- 
illusztráció. Komédia XIV. ének) ragyog a bizonyságtétel: Győzött, fel
támadunk. Temetőben járva elhanyagolt sírokon ott a kopott felirat: Fel
támadunk. — Ki hiszi? . . .  Ki veszi komolyan? . . .

1. A húsvéti reménységet meg akarja hazudtolni a bűn-halál egyete
messége. H. Bartha L. Kiáltás c. drámájában a fiú, aki édesanyja segít
ségére siet, megfojtja részeges apját. A bíróság felmenti, mert csak egy 
jogos kiút volt, a halál, a gyilkosság. A  darab egyik mellékeseménye: 
panaszt emelnek egy férfi ellen, mert éhezteti apját, mert gyermekkorá
ban látta, hogy hagyta nagyapját éhenhalni. Az író sejteti, hogy gyer
meke is ezt, a bűn-halál törvényét fogja követni.

2. Ez és hasonló tények ellenére is: húsvéti reménységünk, hogy az 
élő Krisztus megteremti bennünk a feltámadáshitet. Akik találkoztak 
vele, ezért merték rábízni életüket. (Pál, István vértanú, az első keresz
tyén mártírok, gályarabok. Mt 10, 28.) Sinka István költőnk így vall: 
„Hiszek. De nem valami szakállas öregben, ahogy a primitív képzelet 
felfogja. Számomra a hit: hinnia hihetetlenben... (Élet és Irodalom. 
1967. 40. sz.)

3. Húsvéti reménységünk, hogy élő Urunktól a halál sem választ el. 
(Rm 8, 38 k) Jövőt teremt, távlatot nyit: megelevenít üdvösségre. Máso
dik halál helyett: Istennel és embertársainkkal tökéletes közösségre tá
maszt fel. Feltámadásával ez az egész emberiségé lehet.

4. Szociológusok, pszichológusok, írók stb. feltárták a halálfélelem 
egyéni és társadalmi életet romboló hatását. — Húsvéti reménységünk, 
hogy feltámadt Urunk megelevenítő hatalma átfogja földi életünket is. 
A híressé vélt szívátültetés után fogalommá vált az újszívű ember. A ha
lálfélelemtől és bűntől mentes új szívet Jézus adja, ami csodákat művel
het a családban, munkahelyen, társadalomban, gyülekezetben. Sinka I. 
írja egy helyen, hogy feltámadott Krisztusa nélkül képtelen lett volna 
a küzdelemre. Az újszívű ember élete így lehet szolgáló életté.

5. Húsvéti reménységünk, hogy Krisztus által a megelevenített élet
nek van bizonyságtevő értelme (Pálé, Lutheré), a mienknek is.

Húsvétkor fényben ragyog a kereszt, hogy rátaláljon az életre. — 
Ez húsvéti reménységünk! Rozsé István

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 15, 21—23-hoz
Ádámon egy személyt kell-e érteni, vagy az emberiséget? (12) — 

A halál ember által jött a világra. Az ige szerint ember által van a 
halottak feltámadása is. Nem kell lényeges megkülönböztetést tenni? 
Krisztus nem olyan ember volt, mint Ádám! (6) — „Ádámban mindnyá
jan meghalnak” kifejezésben a meghalás lelkileg, a kárhozat állapotára 
értendő-e, vagy a testi halálra? (12) — Krisztus nélkül nem lett volna 
feltámadás, még kárhozatra sem? (6) — Mi a „zsenge” jelentése: hajtás, 
termés? (12) — Hogyan kell érteni azt, hogy mindnyájan megelevenít- 
tetnek? Ádámban kivétel nélkül mindenki nyögi a következményeit az 
egyszer elkövetett bűnnek, így ez értelemszerűen azt jelenti, hogy Krisz
tusban is kivétel nélkül felszabadul ez alól mindenki, méghozzá feltéte
lek nélkül? (6) — A feltámadás „egymásutánisága” hogyan egyeztethető 
össze Jn 5, 29-cel? — „A maga rendje szerint” kifejezés mit akar jelen
teni? A Krisztus-követők feltámadása után támadnak csak fel a többiek, 
s ez már azonos volna a végítélettel? (12)

I I I .
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Passiói istentisztelet — Jézus szenvedéstörténete

Az igeolvasásokban a szenvedéstörténet lerövidí
tett szövege található, utána az evangéliumok teljes 
szövege van megjelölve.

1. Bevezető ének

Jézus, e világ bűnéért (Dt. 187.)

2. Bevezetés 

LELKÉSZ:

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. .
Imádkozzunk!
Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy halálig teljesítetted Atyád 
akaratát, és mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Szüntelenül 
emlékeztess minket keresztedre és töviskoronádra, hogy szüntelenül 
áldjunk téged hűségedért és szeretetedért. Ámen.

A lelkész néhány szóval bevezeti a szenvedéstörténet 
olvasását. Például:

Testvéreim az Úrban! Az egész keresztyénséggel valljuk, hogy Jézus 
Krisztus értünk szenvedett és halt meg. Mit jelentett ez a valóság- 

 ban, mit kellett neki értünk szenvednie, ezt akkor értjük meg, ha 
elolvassuk, mit írnak róla azok, akik szem- és fültanúi voltak szen
vedésének. Hallgassuk meg tehát Jézus szenvedéstörténetét, hogy 
megteljék szívünk bűnbánattal vétkeink miatt és hálával Jézus ki
mondhatatlan szeretetéért.

3. Ének
Eredeti dallam: I. 81.

Jézus szenvedésedről Mostan elmélkedem, Erőt, áldást mennyekből 
Lelked adjon nékem. Jelenj meg most szívemnek Ama nagy kínod
ban, Mellyel voltál lelkemnek Orvosa holtodban. (Dt. 181, 1.)

4. Igeolvasás

Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a főpapi tanács hatá
rozata, Júdás árulása

LELKÉSZ:

Amikor Jézus közeledett Jeruzsálemhez, és az Olajfák hegyéhez ért, 
a tanítványok Jézus parancsára hoztak egy szamarat, reá terítették
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felső ruháikat, és ráült. A sokaság nagy része felső ruháit az útra 
terítette, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták, az 
előtte és az utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a 
Dávid Fiának Áldott, aki jön az Ür nevében.! Hozsánna a magas
ságban! Amikor bement Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, 
és kérdezték: Ki ez? A sokaság pedig ezt mondta: Ez Jézus, a pró
féta, a galileai Názáretből.
Akkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei, és meg
egyeztek abban, hogy Jézust elfogják csellel, és megölik. De ezt 
mondták: Ne az ünnepen, hogy ne támadjon zavargás a nép kö
rében.
Akkor egy a tizenkettő közül, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, el
ment a főpapokhoz, és ezt mondta: Mit adnátok nekem, ha elárul
nám őt nektek? Azok pedig megállapítottak neki harminc ezüstöt, 
és ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.
Mt 16, 1—16; Mk 14, 1—11; Lk 22, 1—6; Jn 11, 46—12, 6.

5. Ének
Dallama: Mennynek, földnek Teremtője: I. 49.

Ó, egyetlen segítőm, Uram, Jézus, irgalmazz! Légy velem, én Üdvözí
tőm, A gonosztól oltalmazz, Hiszen te értem jöttél, S érettem is 
vérzettéi. (Dt. 33, 31)

6. Igeolvasás
Az utolsó vacsora, Péter fogadkozása

LELKÉSZ:

A kovásztalan kenyerek első napján, amikor este lett, asztalhoz 
telepedett a tizenkét tanítvánnyal, és miközben ettek, így szólt: 
Bizony mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem. Szomor- 
kodtak nagyon, és elkezdték mondani egyenként: Én vagyok az, 
Uram? Ö így válaszolt: Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az 
árul el engem. Mert az Emberfia elmegy, ahogyan meg yan írva 
róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb 
volna annak az embernek, ha nem született volna! Megszólalt Júdás, 
az árulója, és ezt mondta: Én vagyak az, Mester? Így szólt hozzá: 
Te mondtad! Júdás pedig azonnal kiment, és éjszaka volt.
Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, megtörte, 
és a tanítványoknak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az 
én testem. És vette a poharat, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: 
Igyatok belőle mind, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely 
sokakért ontatik ki bűnök bocsánatára.
Almikor megvacsoráltak, dicséretet énekelve kimentek az Olajfák 
hegyére, és Jézus így szólt hozzájuk: Mindnyájan megbotránkoztok 
bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, 
és elszélednek a nyáj juhaj. Megszólalt Péter, és ezt mondta: Ha 
mindenki megbotránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. 
Így szólt hozzá Jézus: Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, 
mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ezt 
mondta neki Péter: Ha meg kell halnom veled, akkor sem tagadlak 
meg téged. Hasonlóan beszélt a többi tanítvány is.
Mt 26, 17—35; Mk 14, 12—31; Lk 22, 7—39; Jn 13, 1—20.
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7. Ének

Dallama: Minden e földön csak elmúlandó: I. 25.

Segélj, Úr Jézus, hogy el ne essünk. Állhatatosak inkább lehessünk, 
Hogy dicsérhessük érte nevedet, S lehessünk egykor mennyben te
veled. (Dt. 264, 10.)

8. Igeolvasás
Jézus tusakodása Gecsemáné kertjében

LELKÉSZ:
Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hív
nak, és így szólt a tanítványokhoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek 
amoda, és imádkozom. Maga mellé vette Péter és Zebedeus két fiát, 
és elkezdett szomorkodni és gyötrődni, és ezt mondta nekik: Szo
morú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok 
velem.
Tovább ment egy kissé, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, 
ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy 
legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Odament a tanítvá
nyokhoz, és alva találta őket. Így szólt Péterihez: Ennyire nem tudta
tok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, 
hogy ne essetek kísértésbe, mert a lélek kész, de a test erőtelen. 
Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el 
tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. 
És amikor odament, ismét alva találta őket.
Mt 26, 34—44; Mk 14, 32—40; Lk 22, 40—46; Jn 13, 21—38.

9. Ének
Dallama: Teljes minden éltemben: I. 77.

Lelkem, vigyázz serényen, Buzgón fohászkodjál, Hogy a síkos ösvé
nyen Meg ne csuszamodjál. Amely szív jól nem vív, Bűnnek lesz 
szolgája, És Sátán prédája. (Dt. 457. 1.)

10. Igeolvasás
Jézus elfogatása

LELKÉSZ:
Harmadszor is elment, és imádkozott. Amikor visszatért tanítványai
hoz ezt mondta nekik: Íme, elközelgett az óra, és az Emberfiát bűnö
sök kezére adják. Keljetek fel, menjünk, íme, elközelgett, aki engem 
elárul.
Még beszélt, amikor megérkezett Júdás, egy a tizenkettő közül, és 
vele együtt nagy sokaság kardokkal és botokkal. Az áruló pedig ezt 
a jelt adta nekik: Akit megcsókolok, az az, fogjátok el! És azonnal 
odament Jézushoz, és ezt mondta: Udvözlégy, Mester! És megcsó
kolta. Jézus pedig ezt mondta: Júdás, csókkal árulod el az Ember
fiát? Akkor odamentek, és elfogták. Péter pedig kirántotta kardját, 
lesújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Akkor így szólt hozzá 
Jézus: Tedd vissza kardodat a helyére, mert aki kardot fog, az kard 
által vész el. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. 
Mt 26, 45—56; Mk 14, 41—50; Lk 22, 47—53; Jn 18, 1—11.
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11. Ének
Eredeti dallam: I. 100.

Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh A bűnösök útjára: O, se
gíts, Jézusom, Őriző pásztorom, Hogy ne jussak romlásra. Te ontál 
drága vért Elveszett juhokért, Viselj gondot a nyájra. (Dt. 321, 1.)

12. Igeolvasás
Jézus a főpap előtt

LELKÉSZ:

Jézust elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írás
tudók és a vének. Péter követte őt távolról, egészen a főpap udva
ráig, és bement, ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a vége. 
A főpapok és az egész tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus 
ellen, hogy halálra ítélhessék, és nem találtak. Akkor a főpap így 
szólt hozzá: Megesketlek az élő Istenre, hogy mondd meg nekünk, 
ha te vagy a Krisztus, az Isten Fia! Így szólt hozzá Jézus: Te mon
dád! Viszont mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Em
berfiát ülni Isten hatalmának jobbján és eljönni az ég felhőin. 
Akkor a főpap megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta. 
Mi szükségünk van több tanúra? Íme, most hallottátok az istenká
romlást. Mi a véleményetek? Ők pedig így feleltek: Méltó a ha
lálra !
Mt 26, 57—66; Mk 14, 53—64; Lk 22, 54—55; 63—71; Jn 18, 12—27.

13. Ének
Eredeti dallam: I. 28.

Szerelmes Jézus, vajon mit vétettél? Iily ítéletet mivel érdemeltél? 
Mi bűnt találtak benned, és mi vétket, Kik elítéltek?

Én vagyok oka e nagy büntetésnek, Hogy a latrok közt keresztre 
feszítnek, Amit, Uram, te szenvedtél helyettem, Én érdemeltem. 
(Dt. 182, 1. 3.)

14. Igeolvasás
Péter megtagadja Jézust

LELKÉSZ:

Péter pedig kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, 
és így szólt: Te is a galileai Jézussal voltál. Ö azonban tagadta 
mindenki előtt, és ezt mondta: Nem tudom, mit beszélsz. Kiment a 
kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott 
levőknek: Ez is a názáreti Jézussal volt. Ismét tagadta esküvel: 
Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva odamentek az ott áll
dogálók, és ezt mondták Péternek: Bizony, közülük való vagy te is, 
mert a beszéded is elárul téged. Akkor elkezdett átkozódni és eskü- 
dözni: Nem ismerem azt az embert. És azonnal megszólalt a kakas. 
Megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. És ő kiment, és keserve
sen sírt.
Mt 26, 67—75; Mk 14, 65—72; Lk 22, 56—62; Jn 18, 25—27.
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15. Ének
Eredeti dallam: II. 6.

Szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet. Személyemet ne 
vesse meg Szelíd szemed, Ür Jézus!
Szelíd szemed, Űr Jézus, Elítél bár, lásd én megint Csak várom, 
hogy majd rám tekint Szelíd szemed, Űr Jézus! (Dt. 722, 1. 4.)

vagy:
Dallama: Miatyánk, ki vagy mennyekben: I. 53.

lm, előtted leborulok, Jézusom, hozzád fordulok: Teremts bennem 
tiszta szívet, Hozzád vágyót, hozzád hívet, Hogy örömmel keresselek. 
Es csak téged szeresselek. (Dt. 418, 3.)

16. Igeolvasás
Jézus Pilátus előtt

LELKÉSZ:
Akkor megkötözték Jézust, elvitték, és átadták Poncius Pilátusnak, 
a helytartónak. Jézus, pedig állt a helytartó előtt, és ezt kérdezte 
tőle a helytartó: Te vagy a zsidók királya? Jézus felelte: Te mondod. 
Miközben vádolták a főpapok és a vének, nem felelt semmit sem, 
úgyhogy a helytartó nagyon csodálkozott.

Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó 
a sokaságnak, akit kívántak. Volt akkor egy nevezetes foglyuk, akit 
Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, ezt mondta nekik 
Pilátus: Mit akartok, melyiket bocsássam szabadon nektek: Bara
bást vagy Jézust? Azok pedig így kiáltottak: Barabást! Pilátus ezt 
kérdezte tőlük: Mit tegyek akkor Jézussal? így szóltak mind: Fe
szítsd meg! A helytartó azonban megkérdezte: De mi rosszat tett? 
Azok még jobban kiáltoztak: Feszítsd meg! Akkor vizet hozatott, 
megmosta kezét a sokaság szemeláttára, és így szólt: Ártatlan vagyok 
ebben a vérontásban! Ti lássátok! És az egész nép így felelt: Vére 
rajtunk és gyermekeinken!
Mt 27, 1—26; Mk 15, 1—15; Lk 23, 1—25; Jn 18, 28—40.

17. Ének
Eredeti dallam: I. 68.

Bűnösök hozzád kiáltunk A mélységből nagy Isten, Ö, hallgass meg, 
kérünk, ne hagyj Elveszni bűneinkben. Ha te mindazt számba ve
szed, Amit vétettünk ellened: Ki állhat meg előtted?

vagy:
Dallama: Ne szállj perbe én velem: I. 35.

Ó, töröld el én vétkem, Irgalmas jó Üristen: Szent Fiad véréért 
Könyörülj énrajtam, Tebenned van bizalmam. (Dt. 326, 3.)

18. Igeolvasás
Jézus megcsúfolása

LELKÉSZ:
Akkor a helytartó katonái elvitték Jézust a laktanyába, és odagyűj-
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töttók köréje az egész csapatot. Levetkőztették, bíborköpenyt adtak 
rá, tövisből koszorút fontak, fejére tették, és nádszálat adtak kezébe. 
Térdre borultak előtte, gúnyolták, és ezt mondták: Üdvözlégy, zsidók 
királya! Azután ráköptek, fogták a nádszálat, és a fejéhez verték. 
Mt 27, 27—31; Mk 15, 16—20; Lk 23, 26—32; Jn 19, 1—15.

19. Ének
Dallama: Szívem szerint kívánom: I. 79.
Ö, fő, vérző sebekkel Meggyötrött, megrakott! Fő, szúró tövisekkel 
Megkoronáztatott! Ö, fő, előbb oly ékes, Most olyan megvetett: Yégy 
tőlem, ó, szentséges, Hálát s dicséretet! (Dt. 177, 1.)

20. Igeolvasás
Jézus megfeszítése

LELKÉSZ:
Elvitték, hogy megfeszítsék, az úgynevezett Koponya-helyre, amelyet 
héberül Golgotának neveznek. Megfeszítették őt, és vele együtt két 
gonosztevőt, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus pedig így 
imádkozott: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesz
nek! Elosztották ruháit, és sorsot vetettek rá. Az ítélet okát is fel
írták: A názáreti Jézus, a zsidók királya. Akik arra jártak, csúfolták 
őt. Hasonlóképpen a főpapok és az írástudók is ezt mondták: Máso
kat megmentett, magát nem tudja megmenteni.
A megfeszített gonosztevők közül is az egyik szidalmazta őt: Ugye 
te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! Megszólalt 
a másik, és ezt mondta: Te az Istent sem féled, mert te ugyanazon 
ítélet alatt vagy! És mi méltán, de ez semmi rosszat nem tett. Ezt 
mondta: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor bemégy országodba! 
Ezt mondta neki: Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradi
csomban.
Mt 27, 32—44; Mk 15, 21—32; Lk 23, 33—43; Jn 19, 16—24.

21. Ének
Eredeti dallam: II. 27.

Paradicsomnak te szép élő fája, Ö, kegyes Jézus, Istennek Báránya, 
Te vagy lelkűnknek igaz Megváltója, Szabadítója.

Édes Jézusunk, szenteld meg lelkünket, Hogy megbocsássuk mi is 
a bűnöket Mindeneknek, kik ellenünk vétettek, És elestenek. (Dt 
766, 1. 3.)

vagy:
Dallama: Ö, nagy Isten, sok a vétkem: I. 90.
Jézus Krisztus, én Megváltóm, Légy te az én kővárom, A te véres 
sebeidben Üdvömet megtalálom. Menedékem, vigasztalóm Légy te 
végső órámon, Ha meghalok, fáradt lelkem Szent kezedbe ajánlom. 
(Dt. 319, 5.)

22. Igeolvasás
Jézus halála

LELKÉSZ:
A keresztfa mellett ott állt Jézus anyja és az a tanítvány, akit Jézus
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szeretett. Amikor meglátta, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te 
fiad! Szólt a tanítványhoz is: íme, a te anyád! Es ettől az órától 
magához fogadta az a tanítvány.
Hat órától kezdve sötétség lett az egész földön kilenc óráig. Kilenc 
óra tájban Jézus felkiáltott: Éli, Éli, Iámmá sabaktáni! Ez azt jelenti: 
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus pedig tud
ván, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: 
Szomjúhozom! Ekkor a körülállók közül egy odafutott, szivacsot 
töltött meg ecettel, nádiszálra tűzte, és inni adott neki. Amikor Jézus 
elfogadta az cetet, ezt mondta: Elvégeztetett. És hangos szóval fel
kiáltott: Atyám, kezedbe teszem lelkemet. És lehajtotta fejét, és ki
lehelte lelkét.
Mt 27, 15—56; Mk 15, 33—41; Lk 23, 44—49; Jn 19, 26—30.

23. Ének
Eredeti dallam: I. 64.
Krisztus, ártatlan bárány, Ki miértünk megholtál, A keresztfa oltá
rán Nagy engedelmes voltál, Viselvén bűneinket, Megváltottál min
ket, Adj békességet, Ó, Jézus, ó, Jézus. (Dt. 174, 3.)

24. Igeolvasás
Jézus sírbatétele, a sír lepecsételése

LELKÉSZ:
Amikor este lett, eljött egy ember Arimatiából, név szerint József, 
aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte 
Jézus testét. Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József 
pedig a testet tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte új sírboltjába, 
amelyet sziklába vágatott. A sír bejáratához nagy követ hengerített, 
és eltávozott.
Másnap pedig összegyűltek a főpapok és a farizeusok, elmentek Pilá
tushoz, és ezt mondták: Uram, mi emlékszünk arra, hogy az a csaló 
még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok! Ezért pa
rancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanít
ványai ellopják, és azt mondják a népnek: Feltámadt a halálból! 
És ez a csalás még rosszabb lenne az elsőnél. Pilátus így válaszolt: 
Van őrségetek: menjetek, és őriztessétek, ahogyan tudjátok. Azok 
pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sír 
mellé.
Mt 27, 57—66; Mk 15, 42—47; Lk 23, 50—56; Jn 19, 31—42.

25. Ének
Dallama: Szívem szerint kívánom; I. 79.
Jézus, előtted állok, Ne vess meg engemet! Tetőled el nem válók, 
Bár téged sír temet. Ha végálomra hajtom Az én fáradt fejem, Ott 
is neved sóhajtom, S elalszom csendesen. (Dt. 177, 5.)

26. Befejezés
A lelkész írásmagyarázatot tarthat, vagy befejezésül 
néhány szót mond. Például:

Testvéreim az Urban! íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ 
bűnét! Hordozza a mi bűneinket is! Mert ő a mi betegségeinket

127



hordozta, a mi bűneinkért sebesíttetett meg, és a mi vétkeink bün
tetését vette magára, hogy békességünk legyen. Bizony, méltó a 
megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő, a bölcsesség, a hatalom, 
a tisztelet és a dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Imádkozzunk!
Jézus Krisztus, Isten Fia! Szegény lettél értünk, és mindenben meg
kísértettél hozzánk hasonlóan. Megízlelted a kínos halált, és az Isten
től elhagyatottság mélységes nyomorúságát. Engedelmes voltál mind
halálig, mégpedig a kereszthalálig. Isten Báránya, aki hordozod a 
világ bűnét, irgalmazz nekünk! Mi bűnös emberek, kérünk téged, 
szent és igaz Ür Jézus, szabadíts meg szenvedésed erejével minden 
bűntől: gyűlölettől és irigységtől, önzéstől és keményszívűségtől, 
gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Add, hogy igaz tanítványaidként 
kövessünk téged, szelíden és alázatosan. A bűn elleni harcban, a kí
sértés órájában és a végső ínségben segíts meg minket, Űr Jézus 
Krisztus! Gyújtsd össze Isten gyermekeit a kereszt alatt. Keresd 
meg az elveszettet, menj elébe a keresőnek. Segíts, hogy megbocsás
sunk egymásnak, és egyek legyünk szeretetben. Te vagy a mi büsz
keségünk, Űr Jézus Krisztus: add nekünk a te békességedet. Ámen. 

Lásd az imádságokat az Agenda 190 k. lapján!
Ezután a lelkész a gyülekezettel együtt elmondja a 
Miatyánkot, és végül az ároni áldást.

27. Befejező ének
180, 7.)
Dallama: Jézus, Istennek báránya: I. 47.

Jézus, ki értünk szenvedtél, Hogy éljünk, halálra mentél: Néked, 
Néked Szívből hálát adunk, Holtig, Holtig Híveid maradunk. (Dt. 
180,7.)
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