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Csendben Isten  előtt

„Terhes" nagy he ti szolgálatunk
A  nagyünnepi, de különösen a nagyheti funkciók úgy sűrű

södnek a lelkész számára, mint valamely üzemben az év végi 
elszámolások, túlórázást igénylő többletmunka, amivel időre 
szabottan kell elkészülni. Ez a funkciók számában is többet je
lent. Sok helyen naponta több igehirdetést is, de sok ide idő
zített úrvacsoraosztást is betegágynál, s ha ezekhez számítjuk 
a becsületes készülést, bizony túl vagyunk a napi nyolc órai 
munkaidőn.

Fárasztóak ezek a szolgálatok. Ez magától értetődő. De 
vajon — ha igen — miért terhesek? Mert a terhes több, mint 
fárasztó.

A  sűrített igehirdetési alkalmak sűrítetten hozzák elő az 
igehirdetéshez való hozzáállásunk kérdéseit. De az egész szol
gálatunkhoz való hozzáállásunk kérdéseit is. Ami az év folya
mán átlagosan heti egy-két alkalomra eloszlik, s csendesen meg
oldottnak látszik, az most óráról órára feszültséggé válik s biz
tos megoldást igényel.

Felületes az exegézisünk. A  szenvedéstörténet a sokszor 
áttanulmányozott textusok közé tartozik. Többé-kevésbé is
merjük a problémákat. Jó sorozat-összeállításon törjük a fe 
jünket, vagy csak felosztjuk a szenvedéstörténet nagyheti ese
ményeit, s azokhoz keresünk frappáns címet, s alpontokat. K o
moly exegézisre nincsen érkezésünk, az igazi elmélyedésig nem  
jutunk el. Hogyan is mennénk többre? Hiszen nincs idő! Egyik 
funkció a másikat éri.

Nem igaz. Mindig is ezt csináljuk. Máskor is. Csak most 
plauzibilis a mentségünk. A  rutinra építünk. Belepillantunk 
egy-egy neves teológus művébe. Megnézzük a Lelkipásztort. 
Megállapítjuk, hogy a barátunk kissé nívótlan. Annyira, hogy 
annál nívótlanabbak már csak magunk vagyunk. Mert aki meg
írta, az legalább meggyötrődött a textussal. Mi még azt sem.
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Eljutunk néhány szellemes szómagyarázatig, etimológiai, vagy 
kortörténeti összefüggésig, beállítjuk néhány dogmatikai köz
hely melegágyába — s azt hisszük, exegetáltunk.

Ez a megszokott átlagvasárnapokon „elcsúszik” . Rutinunk 
átsegít, hogy ne ütközzék ki a hiány s a felületesség. A  nagy
héten azonban így lesz a „sorozatunk” színesen elmondott, ese
ményszerűségében elnyújtott, vagy érzelmesen dramatizált tör
ténetmondássá. Akkor akadunk meg igazán, amikor a konklú
ziókra kerül sor. Mire jutottunk? Mit tudunk valóban „mon
dani” ?

Nagyhétre készülve három konklúzióhoz jutottam.
1. A z igehirdetés a prédikátor számára elsősorban és dön

tő módon — hitkérdés. Nagyhéten igazán. Az exegézis pótol
hatatlan és elhagyhatatlan. De a máig nyúlóan kell exegetálni! 
Hit-anyaggá kell a textusnak szűrődnie. Mi csak akkor léphe
tünk szószékre, ha a mában értettük meg az igét. S a mában 
úgy, hogy hitben. Ez a nagyheti „textus-anyagnál” annyit je 
lent, hogy a szenvedéstörténet minden mozzanatát csak a hús
véti feltámadás előfényében érthetem meg. A  nagyhét esemé
nyeiről csak húsvéti hitben lehet prédikálni. Nélküle a szen
vedés giccses dramatizálásává lesz a szavunk.

2. A  mában prédikálni annyit jelent, hogy a ma emberé
nek. Azt tapasztalom, hogy a hűséges exegézis úgy jut el a 
máig, hogy a textusértésben a ma emberének megértéséig jut 
el. Nemcsak addig a hívőig, aki ott ül a szószék alatt, hanem 
a ma élő emberig, a nagykorúsodott, az emberiség mai ezer
vetületű kérdéseivel vívódó, azokhoz így vagy úgy viszonyuló 
emberig, s ahhoz talál utat a rábízott üzenettel.

3. A  mában prédikálni annyit jelent, hogy a ma egyházá
ban. Gyakorlatból tudom, hogy ma Magyarországon evangé
likus lelkész csak úgy mehet a szószékre, ha az exegézisben, a 
készülésben minden alkalommal sűrítve vívja meg azt a küz
delmet, amit egyházunk teológiai eszmélkedésében, szolgálatá
nak, létének útkeresésében egy negyedszázad alatt megvívott, 
s úgy talál el a máig, ahogy az egyház maga a szolgálatában, 
teológiai, társadalmi, ember- és feladatlátási, egyházpolitikai és 
politikai döntéseiben eljutott a máig. Más módon csak muzeá
lisán lehet prédikálni — muzeális embereknek.

D. Koren Emil
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Húszéves az Egyezmény

Államunk válasza
az Országos Presbitérium á llásfog la lására

Az Országos Presbitérium 1968. június 21-i állásfoglalá
sára (Lelkipásztor, 1968. augusztus 461 k., lap) a kormány 
nevében az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, Prantner Jó
zsef államtitkár az Országos Közgyűlés Elnökségéhez az 
alábbi válasziratot küldte, amelyet az Országos Presbi
térium 1968. december 13-án köszönettel tudomásul vett.

Állami Egyházügyi Hivatal
Elnök 42— l(e)1968.

A  Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Közgyűlése Elnökségének 
Budapest

Tisztelt Elnökség!
A  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, kézhez véve 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának —  
az egyház és az állam között 1948-ban létrejött Egyezmény húsz
éves évfordulóján elfogadott —  állásfoglalását, megelégedéssel veszi 
tudomásul, hogy egyházuk a szocializmust építő magyar nép olda
lán „megtalálta helyét és szolgálatát” az új társadalmi rendben. 
A magyar hazában élve, a közösség részeként és nem idegen test
ként, megbecsülve a szocialista Magyarország törvényes rendjét, a 
kölcsönös bizalom jegyében munkálkodnak. A  Magyarországi Evan
gélikus Egyház részt kér és részt vesz a dolgozó nép mindennapi 
erőfeszítéseiben a jobb, emberibb életért, a haladásért.

Egyetértünk azzal a megállapítással, hogy az 1948-as Egyezmény 
megkötése szükséges és helyes lépés volt, mert lehetővé (tette a köl
csönös megértést és együttműködést a közös célok érdekében. Az 
Egyezmény kiállta az idők próbáját, mindenkor szilárd elvi alapot 
adott két évtized alatt is. Az Egyezmény által adott elvek változat
lanul érvényesek: a Magyar Népköztársaság Alkotmánya szerint ál
lamunk törvényei biztosítják minden magyar állampolgár lelkiis
mereti és vallásszabadságát. Ezt rögzítette az Egyezmény, ezt óvta 
és érvényesítette Kormányunk egyházpolitikai gyakorlata.
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Az állam és az egyház szétválasztása, amelyet közös megegye
zéssel mondottunk ki annak idején, szilárd és végleges alapelvünk 
marad a jövőben is. Jóleső érzéssel vettük tudomásul és a magunk 
részéről is szeretnénk aláhúzni a Presbitérium azon megállapítá
sát, hogy az állam és az egyház szétválasztása, az ideológiai kü
lönbözőség nem gátolja a kölcsönös erőfeszítéseket az emberiség ha
ladásának előmozdítása, a béke megóvása terén. Örülünk .annak az 
elhatározásnak, hogy egyházuk mindent elkövet tagjai hazaszere
tetének erősítése érdekében és szorgalmazza a szocialista építésben 
való részvételüket, állampolgári kötelességeik becsületes vállalását 
és teljesítését.

A  Magyar Népiköztársaság Kormánya eddig is méltányolta, 
hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház igyekezett előrehaladni 
az önellátás útján és megértve azokat az okokat, amelyek követ
keztében e célkitűzés megvalósítása nem sikerült, államunk eltekin
tett az 1948-as Egyezményben megállapított államsegély ugyancsak 
előírt szakaszos csökkentésétől.

Az Egyezményben kitűzött anyagi-gyakorlati kötelezettségek 
érvényességi határidejéhez értünk. A  Magyar Népköztársaság Kor
mánya úgy határozott, hogy az Országos Presbitérium és a Magyar
országi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlése Elnökségének ál
lásfoglalásában megfogalmazottak alapján kérésüknek eleget tesz és 
fenntartva az 1948-as Egyezmény elvi alapjait az állam és az egy
ház közti jó viszony szellemében —  az .anyagi vonatkozások lejárta 
után is —  biztosítja az államsegélyeket 1974. december 31-ig; 
évente az 1968-ban juttatott összegnek megfelelő mértékben.

Amikor a Magyar Kormány e határozatáról értesítem a tisztelt 
Elnökséget, azt .kívánom, hogy a Magyar Népköztársaság Kormá
nya, a Magyarországi Evangélikus Egyház folytassa az együttmű
ködés, a kölcsönös megértés hosszú éveken át bevált és gyümöl
csöző gyakorlatát.

Budapest, 1968. november 28.

Teljes tisztelettel
P. H.

Prantner József s. k., 
államtitkár
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Húszéves az állam és egyház közötti Egyezmény
Húsz esztendeje annak, hogy egyházunk és az akkori Magyar 

Köztársaság megkötötte azt az Egyezményt, amely hivatva volt az 
állam és egyház közötti viszony mindkét részről óhajtott bókességes 
és helyes rendezését megvalósítani.

Húsz esztendő elegendő idő ahhoz, hogy egy szerződés próbája 
legyen. A  mi Egyezményünk kiállta ezt a történelmi próbát. Biz
tosította és biztosítja egyházunk életét a szocializmust 'építő társa
dalomban. Ezzel világraszóló példát mutatott. Ezt a példát érthe
tően nagy figyelemmel kísérik a nyugati országok egyházai, azok
nak vezetői és tagjai. Népi demokráciánk húsz esztendő alatt meg
tartotta ezt az Egyezményt, sőt állandóan többet is adott egyhá
zunknak, mint amire az Egyezményben kötelezve volt. Ez a segítő
készség folytatódik most, amikor kormányunk közölte, hogy 1974. 
december 31-ig a jelenlegi értékben folyósítja az államsegélyt a 
magyar egyházaknak.

1. Mit jelent az, hogy szocialista államunk van?

A  második világháború lezárása nemcsak a fasiszta háború 
poklától való megszabadulást jelentette, hanem ennél is többet. A  
nép végre megnyerte azt a küzdelmet, amelyet annyi vérhullással 
folytatott a magyar történelem folyamán. Mennyi nagyszerű elgon
dolás, tervezgetés, mennyi szent lelkesedés, kemény küzdelem és el
szánt akarat előzte meg mindezt! Dózsa György 1514-es híres ceg
lédi beszédében már azzal nyitogatta a szemeket, hogy „a szolga
ságot nem a természet hozta létre, hanem a kapzsiság” . Bocskai 
István 1604-ben a „Szabadságért és igazságért” jelszóval rántott 
kardot a nemzeti függetlenség védelmére a gyűlölt Habsburg igá
val szemben. II. Rákóczi Ferenc 1704-ben a világ népeihez intézett 
híres kiáltványában így szól: „Felszakadtak a nemes magyar nem
zet sebei. . . ” majd kifejti a szenvedett sérelmeket, amelyek közös 
védekezésre, egységes fellépésre késztették .az egész országot. A  nép 
nevében ezzel lépett fel Petőfi Sándor:

„Jogot a népnek, az emberiség
Nagy, szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
eldől, ha nem nyer új védoszlopot” .

Ady Endre felháborodása, 1919 nagyszerű kísérlete és a haladó 
emberek csaknem végtelen hosszú sorának munkája, fáradozása és 
önfeláldozása készítette elő azt az ugrásszerű fejlődést, ami a fel- 
szabadulással megkezdődött. Népünk hosszú idők óta folytatott sza
badságküzdelme célhoz ért. Alkotmányunk kimondja, hogy a Ma
gyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. Népünk
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harca az önállóságért, a gazdasági és kulturális újjászületésért —  
mint történelmünk legfényesebb napjaiban —  újra egybeesett az 
egész haladó emberiség küzdelmével. Népünk végre tagja lehet a 
szabad nemzetek nagy szövetségének, a békéért küzdő szocialista 
tábornak!

Ezért örülünk annak az alapvető változásnak, ami hazánk éle
tében végbement a múlttal szemben. Egykor két világháborúnak a 
borzalmaiba hajszolták bele népünket, —  ma hatalmas táborral 
együtt küzdünk a világ békéjéért. Egykor egyedül álltunk a világ
ban. —  ma a népek barátsága fűzi össze erőinket a világ haladó 
országaival. Egykor a hárommillió koldusról és feudális elmara
dottságáról volt híres hazánk —  ma pedig az egész nép az ország 
gazdája, s ezért az életszínvonal fokozatosan emelkedik. Egykor 
vallási, faji és nemzetiségi gyűlölet állította szembe egymással az 
embereket — ma pedig összefog minden becsületes ember hazánk 
felvirágoztatása magasztos céljára. Egykor a mások kárán való 
haszonhúzás légköre uralkodott —  ma pedig tisztességes munkája 
alapján nyer ki-ki megbecsülést. Aki Jézus Krisztustól tanulta az 
emberek szeretetét, annak Isten iránti hálával kell emlékeznie 
mindarra az eredményre, ami hazánk életében eddig végbement.

2. Egyezmény a szocialista állammal.
Az állam és az egyház között 1948-ban megkötött Egyezmény 

új fejezetet nyitott az állam és az egyház viszonyában. Az Egyez
mény előtt az állam és az egyház viszonyát nem lehetett rendezett
nek mondani. Az Egyezmény megkötésével az állam és az egyház 
között egészséges, jó viszonyt lehetett teremteni. Olyan állapotok 
alakultak ki, amelyek között a felmerült vitás kérdéseket tárgya
lások útján lehetett rendezni.

Az Egyezménynek tulajdoníthatjuk főként, hogy ma egyházunk 
sokkal közelebb került államunkhoz, mint 1948 végén volt. Ennek 
a közeledésnek a lényegét abban határozhatjuk meg, hogy az evan
gélikus hivő és lelkész egyre természetesebbnek találja, hogy mint 
egyházi ember is a szooialista népköztársaság állampolgára. Tehát 
hogy evangélikus mivolta és állampolgársága között konfliktus 
nincs és nem lehet. Ebben sokat haladtunk előre.

A  bibliai államszemlélet értelmében az egyház emberei és ve
zetői mint állampolgárok .azonosítják magukat hazájukkal, egyhá
zunk ügyei rendezésében éppúgy érvényesül hazaszeretetük, mint 
a haza építésében és állampolgári kötelességeik teljesítésében.

Az Egyezmény szelleméből következett az is, hogy lelkészi ka
runk nagyobb mértékben fordult dolgozó népünk felé, mint koráb
ban. Fontos keresztyén erkölcsi tanítási feladatként jelentkezett lel
készi karunk előtt a munka értékelése is. A  valóság megismerése, 
jó irányban való átalakítása új világunk fontos követelménye.

Az Egyezmény lényegében két (alapgondolaton nyugszik.
1. Az egyik a magyar államnak az egyházakat támogató szán

déka. Az Egyezmény kinyilvánította az egyház részére a teljes val
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lásszabadságot. Ismeretes az egyháznak nyújtott anyagi támogatás 
rendszere. Mindebből az tűnik ki, hogy az állam a szocializmusban 
együttműködésre nyújt kezet az egyháznak. Bár az állam nem 
vallja magát keresztyén államnak, de békét .akar az egyházzal. Az 
Egyezményből is kitűnik, hogy az állam mindent megtesz az egy
házzal való jó viszony fenntartása érdekében. Mindezt nem átme
netileg teszi, hanem a jövőre nézve is az a célkitűzése.

2. Ehhez kapcsolódik az Egyezmény másik alapgondolata. A  
Szentírásban gyökerező tanítás alapján az államot megilleti az irán
ta való hűség. A  Szentírás szerint az állami felsőbbséget Isten ren
delte, hogy az ország békéjét, rendjét, az állampolgárok nyugodt 
munkáját biztosítsa, őrködjék az igazság felett és a kezében levő 
hatalommal megtorolja a gonoszt. Az államnak az a tiszte, .ami az 
apának a családban. Ha az állam ezt az emberekről gondoskodó 
„atyai tisztét” betölti, Isten akaratát töltötte be. Az egyház .azért 
imádkozik, hogy a világi felsőbbség betöltse ezt a rendeltetését. Ez 
a teológiai gondolkodás tükröződik az Egyezmény szövegében ak
kor, amikor az egyház kötelezettséget vállal az államért mondandó 
könyörgésekre. Ez magában foglalja a fenti államcélofc egyházi tá
mogatását, az egyház és állam közötti jó viszony fenntartási kész
ségét.

Az Egyezmény lényege tehát mind az állam, mind az egyház 
részéről kinyilvánított, egymást támogató magatartás. Ez az Egyez
mény szelleme és célkitűzése. Ennek jegyében valósul .meg hazánk
ban az egyház és állam jó viszonya.

Az állam aktív támogatást ad az egyháznak, hogy működni 
tudjon, és az egyház is aktív támogatást ad azokhoz a politikai cé
lokhoz, .amelyék népünk ércekében valók, népünk felemelkedését 
szolgálják. .Ezek a célok nem igénylik az egyház részéről elvi, világ
nézeti álláspontja feladását.

Minden lehetősége és feltétele megvan annak, hogy tovább ja
vuljon az állam és az egyház közötti viszony, hogy az együttműkö
dés a jövőben még szélesebb mértékben bontakozzon ki.

Hazaszeretetünk és egyházszeretetünk egyaránt azt kívánja, 
hogy a jövőben is tegyünk meg (mindent az államunk és egyházunk 
közötti jó viszony fennmaradásáért és építéséért. így kell járnunk 
keresztyén hitünk útját és így teszünk eleget állampolgári hűsé
günknek is.

3. A szocialista hazafiság.
A  szocialista hazafiság tartalma a nép szeretető és a nép ügyé

nek szolgálata.
A  patriotizmus alapja a nép érdekében munkálása. A  patrio

tizmus a legtermészetesebb emberi, de ugyanakkor a legtermésze
tesebb keresztyén feladatunk is. Akik ebben az országban együtt 
élünk, mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy mi történik, 
merre és miként haladunk. Mi, akik Isten igéje alapján igazodunk 
el az élet minden területén, keresztyén indítékokból is foglalkozunk
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a (nemzeti kérdésekkel. Isten sohasem helyezi egyházát légüres tér
be, hanem mindig konkrét történelmi helyzetbe, amelyben tisztán 
és világosan kell eligazodnia az egyháznak ahhoz, hogy betölthesse 
küldetését az adott történelmi feltételek között. Az a történelmi 
helyzet, amelybe Isten a mi egyházunkat állította, a szocializmust 
építő magyar népi demokrácia. Ebben a nemzetben, a magyar népi 
demokráciában élünk benne mi, lelkészek, és élnek benne gyüleke
zeti tagjaink. Amikor azt mondjuk, hogy az evangélikus egyház 
tagjai vagyunk, ugyanakkor egyszerre ennek a nemzetnek, a ma
gyar népi demokráciának is tagjai vagyunk. Ez nem más, mint az 
élet Istenrendelte tényeivel való szembetalállkozás és a tényékhez 
való viszonyulás. Nemzetünk és hazánk számunkra Istentől- adott 
valóságok. A  keresztyén embernek azon a helyen és abban a kör
nyezetben kell szolgálnia, ahová őt Isten állította. A  Szentírásból 
tanultuk és tanítjuk, hogy Isten szolgálata embereknek végzett 
szolgálat, azért nincs igaz istenszeretet igaz emberszeretet nélkül. 
Isten az ő szolgálatát úgy várja el, hogy azon a helyen, abban az 
időben, abban a társadalmi és gazdasági berendezkedésben szolgál
juk embertársainkat, amelybe beállított, mert egyháza sohasem a 
világból kivett egyház, hanem világnak szolgáló egyház. A  szolgálat 
jellegéhez hozzátartozik, hogy az mindig jóra való elsegítés. Akkor 
végezzük szolgálatunkat jól, mi lelkészek, akik egyszerre vagyunk 
az egyház szolgálattevői és a magyar hazának fiai, ha embertár
sainkat a jóra segítjük.

A  szeretet nagy parancsolatán nyugszik a keresztyén ember 
lelkesedése minden igaz és jó ügy iránt, azért természetesnek kell 
tartanunk, hogy a keresztyén emberek foglalata, az egyház az a 
hely, ahol mindezeket a törekvéseket végső komolysággal kell vál
lalni, és Isten hívásaként kell őket cselekedni. A  hit meglátja a szol
gálatokat és feladatokat a templomban, a gyülekezetben, de ugyan
akkor a szántóföldön, a gyárban, a közéletben. A  keresztyén em
ber az egyházban való kötelességét, de a hazában reá váró köteles
ségét is, hűséggel akarja teljesíteni. Nem akar uralkodni a világ 
felett, mint a középkori egyház, de elszigetelődni sem akar a világ
tól, hanem az emberszeretet cselekedetei területén termi meg hite 
a maga jó gyümölcsét. Keresztyén életfelfogásunkat tagadja meg 
az, aki a való élettől elvonatkoztatva, úgy akar prédikálni, vagy 
hivő életet élni, hogy kiszakítja magát a hazánkban pezsgő élet len
dületéből, és a célkitűzések és tervek éppen reá váró feladataiból.

Isten azt a feladatat szánta egyházunknak, hogy megtalálja he
lyét a szocializmust építő magyar hazában. Aki keresztyénnek vall
ja magát, annak életében nincs és nem is lehet lelkiismereti össze
ütközés egyházunkhoz tartozása és a szocialista hazához tartozása kö
zött. Mert a Szentírás azt tanítja, hogy a Jézus Krisztus érdeméért 
megigazuló ember, hálából és teljes készséggel végzi a felebaráti 
szeretet cselekedeteit a munkahelyen, a társadalomban, az állam
ban. Ez azt jelenti, hogy mi nemcsak a „békés egymás mellett élés” 
passzív viszonyában akarunk állni a szocialista állammal. Mi az
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együttmunkálkodás aktív viszonyával akarjuk segíteni azt a tár
sadalmi fejlődést és haladást, amely a népet tette az ország gaz
dájává, amely a béke megvédéséért küzd, amely a népek barátsá
gát tekinti céljának.

Húsz esztendeje annak, hogy az egyházunk és államunk között 
létrejött Egyezmény megteremtette a békés, jó viszonynak és az 
együttműködésnek az alapját. A  forradalmi munkás-paraszt kor
mány azóta is több ízben hangoztatta, hogy az egyházak és vallás
felekezetek szabadságát biztosítja, támogatja és védi, és az állam 
és egyházák viszonylatában felmerülő vitás kérdések megoldását 
tárgyalások és megegyezések útján kívánja rendezni.

4. Á lla m p o lg á ri h ű ség ü n k .

Az állampolgári hűség egybefűzi mindazokat, akik a Magyar 
Népköztársaság iránti hűségre esküt tettek s annak szellemében él
nek és cselekednek.

Állampolgári kötelességeink keresztyén teljesítése Isten aka
ratán nyugszik. Elég itt Jézus Krisztusnak, és az ő szavai nyomán 
Pál apostolnak a keresztyén ember világi felsőbbséghez való viszo
nyára vonatkozó szavaira utalunk. Ezek nyomán világos, hogy a vi
lági felsőbbséget, mint isteni rendelést kell értékelnünk, a neki 
szóló engedelmesség jegyében kell megvalósítanunk a felebaráti 
szeretet átfogó isteni parancsát.

Mi tehát az isteni és emberi tényezők által vagyunk elhíva a 
világi felsőbbség iránti hűségre. Reánk, lelkészekre, különösen ér
vényes, hogy fénylő példaként gyakoroljuk állampolgári köteles
ségeinket és jogainkat, pontos betartói legyünk az állami törvé
nyeknek, helyesen éljünk az Alkotmányunkban foglalt jogainkkal 
s természetesen híveinket is erre buzdítsuk.

A  magyarországi protestantizmus hazafias magatartása négy
száz éves múltra tekint vissza. Mindannyian ismerjük azoknak a 
nagy papoknak a neveit, akik előttünk jártak a hazaszeretetben és 
a nép szeretetében. Amikor most hazánk jogos örököse mindazok
nak a nagy eszméknek, amelyek annak idején prédikátor eleinket 
is lelkesítették, s amikor új hazafias célkitűzések során át akarja 
egységbe fogni népünket nagy feladatok teljesítésére, akkor termé
szetes, hogy mi, magyar protestánsok nemcsak az állampolgári hű
ség jogi kategóriái között, hanem ennél sokkal melegebben, a meg
győződés elszántságával veszünk részt hazánk javának munkálá- 
sából.

Ezekkel a gondolatokkal köszönjük meg kormányunknak és az 
Állami Egyházügyi Hivatalnak minden eddigi és a jövőben is meg
mutatkozó segítőikészségét és ajánljuk fel további szolgálatainkat 
mindazoknak az erkölcsi céloknak támogatásában, amelyek népünk 
javát, az emberiség békéjét és a társadalmi haladás célját szolgál
ják!

D. dr. Ottlyk Ernő



Püspöki jelentés
az 1968. december 13-i Országos Közgyűlés elé

Igen tisztelt Országos Közgyűlés!

Egyházi törvényeink előírják, hogy az Országos Közgyűlés Elnöksége 
és azon belül a hivatalára nézve idősebb püspök az Országos Közgyűlésen 
jelentést tegyen a Magyarországi Evangélikus Egyház életéről és szolgála
táról, a különböző munkaterületekről, a gyülekezetek életéről. Törvé
nyeink szerint három évenként tartunk országos közgyűlést, amely egyhá
zunknak legmagasabb kormányzati és közigazgatási szerve. Ennek meg
felelően nekem most az 1965., 1966. és 1967. esztendőről kell jelentésemet 
megtenni. Természetesen nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy már az 
1968. esztendő is lassan mögöttünk marad. Az elmúlt esztendőkről rész
ben már jelentést tett 1965-ben tartott országos közgyűlésen D. Dr. Vető 
Lajos püspök, a rákövetkező esztendőről pedig püspöki jelentések hang
zottak el az Ország Presbitériumban. Úgy gondolom ezek után nem szük
séges részleteiben jelentést tennem, annál is inkább nem, mert a külön
böző munkaterületekről egyenként külön jelentések hangzanak el. Jelen
tésemben arra törekszem, hogy a legjellemzőbb vonásait rajzoltam meg 
magyarországi evangélikus egyházunknak és pedig abból a célból, hogy 
figyelmünket inkább az előttünk levő szolgálatokra fordítsam. Természe
tesen ezt nem tehetem másképpen, mint úgy, hogy közben állandóan fi
gyelek az eddig megtett útra és annak sajátosságaira.

I. Egyház és állam viszonya

A két egyházkerületi közgyűlés már ünnepélyesen megemlékezett ar
ról, hogy 20 esztendővel ezelőtt jött létre Magyarországi Evangélikus Egy
házunk és a Magyar Népköztársaság között kötött Egyezmény. Közgyűlé
sünkön az országos elnökség felkérésére pedig D. Dr. Ottlyk Ernő püspök 
emlékezett meg az Egyezmény évfordulóján. Nem szükséges hát, hogy az 
Egyezményt én is részleteiben elemezzem. De szükséges az, hogy Prantner 
József államtitkár úrnak, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének 1968. 
november 28-án kelt, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Köz
gyűlése Elnökségéhez írt levelét hangsúlyozottan kiemeljük és figyelmün
ket ráfordítsuk. Ez a levél válasz az Országos Presbitérium 1968. június 
21-én kelt a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz intézett 
levelére. Ebben a levélben az Országos Presbitérium egyházunk nevében 
kifejezésre juttatta, hogy evangélikus egyházunk megtalálta helyét és 
szolgálatát népünk új társadalmi rendjében és megállapította, hogy az 
1948-ban kötött Egyezmény kiállta a próbát. A Presbitérium azt is meg
állapította, hogy ez az Egyezmény tette lehetővé az állam és egyház vi
szonyának egészséges alakulását, valamint az egyházi szolgálat medrének 
biztosítását. Megállapította a Presbitérium, hogy a ideológiai különböző
ség fenntartása mellett, egyházunk és annak tagjai szívesen vesznek 
részt népünk nagy építőmunkájában, valamint az emberiség haladásának 
és békéjének előmozdításában. Egyházunk fontos feladatának tudja — je
lentette ki az Országos Presbitérium —, hogy tagjaiban erősítse a haza-
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szeretetet és buzdítsa őket állampolgári kötelességeik becsületes teljesí
tésére.

Mivel az Egyezmény meghosszabbításának az egyház is és az állam 
is azt a módját választotta, hogy kölcsönös levélváltásban rögzítik állás
pontjukat, a szokásos levélváltásnál sokkal nagyobb jelentőségűnek kell 
tekintenünk az Országos Presbitérium, mind az Állami Egyházügyi Hiva
tal elnökének levelét.. Nagyon fontos, hogy ezzel öszefüggésben lássuk a 
következőket: 1. Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke a Magyar Forra
dalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében írta levelét. 2. A Kormány meg
elégedéssel veszi tudomásul, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 
„a magyar hazában élve, a közösség részeként és níem idegen testként, 
megbecsülve a szocialista Magyarország törvényes rendjét, a kölcsönös bi
zalom jegyében munkálkodik” . 3. „Az Egyezmény által adott elvek vál
tozatlanul érvényesek”. 4. „A  Magyar Népköztársaság Alkotmánya szerint 
államunk törvényei biztosítják minden magyar állampolgár lelkiismereti 
és vallásszabadságát.” 5. Az állam és egyház szétválasztása szilárd és vég
leges alapelv marad a jövőben is. 6. Az állam és egyház szétválasztása, az 
ideológiai különbözőség fenntartása nem akadálya a kölcsönös erőfeszí
téseknek az emberiség haladásának előmozdítása és a béke megóvása te
rén. 7. Az állam örömmel veszi tudomásul, hogy az egyház szorgalmazza 
a szocialista építésben való részvételt és az állampolgári kötelességek be
csületes vállalását tagjai között. 8. A kormány 1974. december 31-ig biz
tosítja az államsegélyt az 1968-ban juttatott összegnek megfelelő mér
tékben.

Ki kell jelentenünk, hogy a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány nevében írt levéllel teljes mértékben egyetértünk és azt ma
gunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. örülünk annak, hogy Kormá
nyunk éppen úgy, mint 1948-ban nem egyoldalúan döntött egyházunkat és 
államunkat érintő kérdésekben, hanem előzetes megbeszélések nyomán, 
majd kölcsönös levélváltások formájában közös megegyezéssel állapítot
tuk meg azokat az alapokat, amelyeken állva végezzük szolgálatunkat 
és alakítjuk a jövőben is az egyház és állam viszonyát. Hálásak vagyunk 
azért, hogy Kormányunk 1974. december 31-ig biztosít államsegélyt egy
házunknak.

Azok, akik megszokták, hogy állam és egyház viszonyában egysze
rűen jogi kategóriákban, paragrafusokban gondolkodjanak, azoknak fel 
kell hívnunk a figyelmüket arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egy
ház és az állam viszonya nem rögzíthető le egyszerűen statikusan, valami
féle statusquo formájában, hanem ez a viszony dinamikus viszony, amely 
abból adódik, hogy a szocializmus folyamatosan épül Magyarországon, a 
a forradalmi átalakulás nem áll meg és egyházunknak ebben a forradal
mi folyamatban kell űjna és újra végiggondolnia szolgálatát és az állam* 
hoz, illetőleg a fejlődő szocializmushoz való viszonyát. Az alapelvek mind
két részről tiszták és így szilárd alapokon tudjuk viszonyunkat kölcsönös 
megértésben alakítani és rendezni. Az állam és egyház viszonyában biza
lommal és reménységgel nézünk a jövő felé.

II. Magyarországi Evangélikus Egyházunk élete és szolgálata

Fordítsuk most tekintetünket egyházunk életére úgy, amint az a gyü
lekezetekben, a Teológiai Akadémián, a diákon,iái munkában, a sajtó- 
szolgálatban, a külügyi munkában, a Lelkészi Munkaközösségekben és
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anyagi területen folyik. Mint említettem, minden területről külön jelen
tés hangzik el, mégis a leglényegesebb vonásokat globálisan szeretném 
kiemelni.

1. A gyülekezetek élete
Magyarországi Evangélikus Egyházunkban 315 anyagyülekezetben és 

a hozzájuk tartozó sok filiában, fiókgyülekezetben és szórványgyüleke- 
zetben folyik a szolgálat. Az anyagyülekezetek létszáma lényegében az 
elmúlt 2 ^esztendőben nem változott, több összevonás ellenére sem. Az 
összevonásokra pedig nem azért került sor — mint Nyugaton ezt bizo
nyos körök szeretik terjeszteni —, mert a szocializmusban lemorzsolód
tak ezek a gyülekezetek és így életképtelenné váltak, hanem elsősorban 
ainmak a fasizmusnak az eredményei ezek a létszámcsökkenések, amely 
különösen 1938 óta a magyarországi német evangélikus gyülekezetekbe 
is behatolt és hamis útra vitte a német nemzetiségű gyülekezeti tagok 
egy részét. A második világháború után a potsdami egyezmény értelmé
ben ezeknek a német nemzetiségű gyülekezeti tagoknak megtörtént ha
zánkból való kitelepítése. Ennek az eredménye például az, hogy az 1370 
lelket számláló alsónánai gyülekezetből jelenleg 37 van, vagy a közel 
2000 lelkes hidasi gyülekezetből jelenleg 200 van. Ezt a sort lehetne 
folytatni. Magától értetődő, hogy 37, vagy 100, vagy 150 lelkes kitelepí
tett gyülekezeteket sokáig nem lehet önállóan fenntartani. De arra is 
van példa hogy egymástól 4—5 km-re fekvő 200—250 lelkes gyüleke
zeteket, ma, amikor a lelkészeket autóval is el lehet látni, már csak a 
józan észre is hallgatva össze kell vonni. így lehet jobb bázist ‘ találni 
a lelkészi állás fenntartására is. Azok a nyugati egyházi emberek és egy
házi újságok, amelyek néhány gyülekezetünk összevonását kritizálják, 
jobban tennék, ha arra gondolnának, hogy számos nyugati országban 
élő evangélikus egyházban sok ezer lélekre esik csak egy lelkész, sok 
több száz lelkes, sőt ezer lelken felüli gyülekezeteket vonnak össze, mert 
nincs elegendő lelkész és még csak anyagi problémák sincsenek, hiszen 
legtöbb egyházban kötelező az egyházi adó, szemben azzal, hogy nálunk 
teljesen önkéntes az.

Gyülekezeteink túlnyomó része jelenlegi formájukban is életképes, 
mivel a legtöbb gyülekezetünk lélekszáma 800—1000 között van. Termé
szetesen vannak ezren felüli, sőt 5—10 000 lelkes gyülekezeteink, miköz
ben Békéscsaba 23 000 lélekkel vezet valamennyi gyülekezet előtt. Nem 
vitás, hogy további összevonásokra is sor kerül de mindig úgy, hogy a 
lelkészi szolgálat mennyisége soha ne csökkenjen az eddigiekhez képest.

A gyülekezetek élete általánosságban a megszokott mederben folyik. 
Lelkészeink iisténtisziteletekefn, bibliaórákon, konfirmációi órákon, iskolai 
hitoktatásokon, családi áhítatokon és lelkipásztori látogatások alkalmá
val hirdetik Isten törvényét és evangéliumát. A szolgálati alkalmak sehol 
nem csökkentek és azokat senki nem korlátozza. Ha az egyik vagy má
sik gyülekezetben nem folynak a bibliaórák, az nem azért van, mert a 
külső körülmények gátolják azt, hanem azért, mert a gyülekezet tagjai 
belülről erőtlenedtek el, vagy a lelkészi szolgálat minősége volt olyan, 
amely belülről szekularizálta a gyülekezetét. Ne legyen kétség afelől 
sem, hogy a két világháború között nem minden magyar evangélikus 
gyülekezetben folyt minőségileg jó papi szolgálat és így több lelkész 
silány szolgálatának most isszuk meg keserű levét. Néhány gyülekeze
tünkre ez a mondás áll: „Az apák ették meg az egrest és a fiák foga 
vásott belé.” Ezzel nem kívánom azt mondani, mintha a mai lelkészi 
nemzedék minden tagja kifogástalanul végezné munkáját. Nagyon is
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nyilvánvaló előttem, hogy néhány lelkészünk számára ma is fontosabb 
egy-egy másodállás elnyerése a gyülekezet tagjainak jó pásztorként való 
gondozása helyett. Ezekre a gyülekezetekre viszont esetleg egy évtized 
után ez a mondás fog majd állni: „A fiák ették meg az egrest és az uno
kák foga vásott belé” .

Bár a szekularizáció a mi egyházunk életében is nyilvánvaló — noha 
nem olyan nagy mértékben, mint a nyugati egyházakban — a valóság 
mégis az, hogy a templomlátogatás és az úrvacsoravétel számszerűleg 
nem sokat változott. Vannak gyülekezetek, amelyek arról adnak örven
detes hírt, hogy a templomlátogatások száma fokozatosan nő. Ugyanezt 
jelentik több gyülekezetből az úrvacsorázók számára vonatkozólag is. 
Több gyülekezetünkben viszont, elsősorban a rohamos iparosodás terüle
tein, továbbá több fővárosi gyülekezetben csökkenést jelentenek a lelké
szek.

A keresztelések száma évenként átlagban 4500 körül van. Örvendetes,   
hogy az utolsó két-három évben a születések száma is nő. Évente meg
konfirmálunk átlagban 4700 gyermeket, de 1967-ben 5115 volt a konfir
mandusok száma. Átlagban 2000 körül van az esküvői oltár előtt megálló 
párok száma, de 1967-ben 2232 volt. Az úrvacsorázók száma 1965-ben még 
166 760 volt, de 1967-ben már 176 543. Lelkészeink évente átlagban 75 000 
lelkipásztori látogatást végeznek. Így minden lelkészre — beleértve a 
segédlelkészeket, női lelkészi munkatársakat, sőt a teológiai tanárokat 
is — egy év alatt több mint 180 lelkipásztori látogatás esik. Bár a sta
tisztika nem minden, mégis érdemes ezeket az adatokat figyelembe 
venni és akkor kitűnik, hogy egyházunk nem egyszerűen vegetál, hanem 
él, szolgálatát teljesíti és lelkészeink túlnyomó része hűségesen, adott 
esküje szerint végzi szolgálatát.

2. A Teológiai Akadémia és a lelkész továbbképzés

Erről a területről is külön jelentés hangzik el. Mégis, már itt Isten 
iránti hálára indítóan hívom fel a figyelmet arra, hogy Teológiai Akadé
miánkon 1968. szeptemberében 6 professzor kezdte meg, illetve folytatta 
munkáját. Az előző évben még csak 5 professzor és egy docens tanított, 
ebben az évben már 6 professzor. Szükségessé vált ugyanis az „Egyház 
és Társadalom” problémakörrel foglalkozó tanszék felállítása. Bizonyos 
oldalról nézve még azt is lehetne mondani, hogy egy olyan ún. „kisebb
ségi egyház” -nak, mint a mi Magyarországi Evangélikus Egyházunk, ta
lán luxus is, hat tanszék fenntartása a Teológiai Akadémián. Mégsem 
tekintjük luxusnak, sőt inkább azt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy 
egyházunkban igen nagyra értékeljük a teológiai munkát és azt nem le
építeni, hanem inkább teljessé tenni szeretnénk. Azt kívánjuk, hogy a pro
fesszoraink a legmagasabb szinten műveljék és tanítsák a teológiát, sem
miben ne maradjanak el a külföldi evangélikus teológiai professzorok
tól, sőt bizonyos területeken tudjanak eléjük lépni. Ezzel együtt azt is 
jóleső érzéssel kell megállapítanunk, hogy professzoraink valóban törek
szenek gyökerekig ható és előre mutató teológiai munka végzésére. Azok 
az ösztöndíjasaink, akik az elmúlt 3 évben Helsinkiben, Nyugat-Berlin- 
ben, Kelet-Berlinben, Halléban, Genfben, Zürichben és Bosseyben tanul
tak, egyhangúan arról beszélnek, hogy nem kellett szégyenkezniök azzal 
a teológiai felkészültséggel, amit hazulról magukkal vittek külföldre és 
az itthon kapott teológiai ismeretek sok tekintetben előbbre mutatók 
voltak, mint amivel odakint találkoztak.

Külön is szeretném kiemelni, hogy Teológiai Akadémiánkon nem
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absztrakt, önmagáért való teológizálás folyik, hanem olyan teológiai 
munka, amely mindenestől egyházunknak a szocializmusban való szol
gálatát segíti, erősíti és gazdagítja. Professzorainknak nincs ideje arra, 
hogy belemerüljenek az egzisztencialista jellegű teológiába, sem arra, 
hogy könyveket írjanak arról, hogy az „Isten meghalt” , sem arra, hogy 
egy egész életet az evangélium mítosztalanítására fordítsanak. Ellenben 
arra törekszenek, hogy alapos biblia-teológiai munka alapján konfrontál- 
ják az evangélium tartalmát azokkal a problémákkal, amelyekkel egy
házunk és annak tagjai a világban, az adott történelmi körülmények kö
zött találkoznak és így segítsék egyházunkat az Istentől kapott úton és 
így segítsék megoldani a gyülekezeti tagoknak önmagukkal, az emberek
kel és a világgal való problémáikat.

Szeretném világosan megmondani, hogy egyházunk szolgálatát sem
miképpen nem segíti ma sem egy konzervatív ortodox szálakból szőtt 
teológia, sem egy pietista, csak a belső lelki kérdésekre koncentráló teo
lógia, sem egy ultra-modern valamiféle egzisztencialista teológia, mert 
ezek mind félrevezetik egyházunkat és gyülekezeti tagjainkat a helyes 
útról. A konzervativizmus legalább olyan veszélyes egyházunk számára, 
mint az immanens kategóriákba szorított egzisztencialista teológia. A 
konzervatív teológia visszahúz a múltba, régi tételek ismételgetéséből 
él, akadályoz abban, hogy az evangéliumot itt és most halljuk meg 
azokra a kérdésekre vonatkozólag, amelyeket ma tesz fel a világ és álta
lában az élet az egyháznak — az egzisztencialista teológia pedig kiüre- 
síti a hit tartalmát, a hit gyökereit kezdi ki és a keresztyén reménysé
get tépdesi. Olyan teológiát kell tehát munkálnunk a mi Teológiai Aka
démiánkon, amely bátran nyúl a tudományos-történeti teológiai kutatás 
eredményeihez, azokat nem hallgatja el, hanem azokra is építve és fel
használva hoz létre egy olyan teológiát, amely hitre, de az érett férfiúság 
hitére vezeti el gyülekezeti tagjainkat a nagykorúvá lett világban.

Ugyancsak a teológiai munka nagyrabecsülését jelenti az is, hogy 
megszerveztük a teológiai szakcsoportokat egyházunkban. Egy-egy pro
fesszor vezetése alatt azok a gyakorló lelkészek, akik tovább akarják ké
pezni magukat a teológia valamelyik területén, végeznek ezekben a cso
portokban teológiai munkát. Ezek a szakcsoportok jól beváltak és segí
tik a munkában résztvevőket, hogy mindig a legaktuálisabb teológiai 
problémát vitassák meg közösen és ezzel is segítsék egész egyházunkat, 
benne lelkészeinket a teológiai eszmélkedésben.

A Lelkészi Munkaközösségekről jelentést fogunk hallani. Meggyőző
désem szerint nincs még egy egyház a világ evangélikus, de más fele
kezetű egyházai között, amelynek szinte valamennyi papja havonta egy
szer, vagy legalább kéthavonta egyszer közös teológiai munkára jöjjön 
össze és évi terv szerint dolgozzon fel különböző teológiai témákat. A mi 
egyházunkban ez történik. Különösen is ez történik az utolsó 10 eszten
dőben. A 16 egyházmegyében folyó Lelkészi Munkaközösségek az elmúlt 
3 esztendőben átlagban 25—30 témát dolgoztak fel. Külön is szeretném 
kiemelni a Vasi és a Tolna—Baranyai Lelkészi Munkaközösségeket, me
lyek a legtöbbször üléseztek és a legtöbb témát dolgozták fel. Mellettük 
a Kelet-Békési és a Nógrádi Egyházmegyéket is a második helyen meg 
kell említenünk.

Az Országos Teológiai Konferenciákról, segédlelkész-konferenciák- 
ról, a diakóniai munkások teológiai konferenciáiról más helyen lesz 
még szó.
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3. Egyházunk diakóniai munkája
A teológiai munka mellé azonnal helyezzük oda egyházunk diakó

niai munkáját. Sőt, lényegében egész teológiai munkánk arra irányul, 
hogy egyházunk jól tudja elvégezni a világban diakóniai munkáját. En
nek a diakóniai munkának egyre táguló körei vannak a személyes diáko
métól kezdve az intézményes diakónián keresztül egészen a világméretű 
diakóniai munkáig. Egyházunk tudatában van annak, hogy az igehirdetés 
szolgálatát szorosan nyomon kell követnie a szeretetmunkának a fenn- 
tebb említett minden területen. Annak is tudatában vagyunk, hogy ezt 
a diakóniai munkát nem spontánul kell egyszerűen végezni mintegy a 
„hit gyümölcseként” , hanem úgy mint amire Jézus éppen olyan egyértel
mű parancsot adott, mint az evangélium hirdetésére, amikor tanítvá
nyait „elküldte, hogy prédikálják az Isten országát és betegeket gyógyít
sanak” (Uk 9, 2.) A két parancsot Jézus „egylélegzetre” mondotta ki és 
az egyháznak is a kettőt „egylélegzetre” , tehát elválaszthatatlanul együtt 
kell végeznie.

Isten ajándékaképpen, gyülekezeti tagjaink áldozata révén és álla
munk megértése folytán Magyarországi Evangélikus Egyházunknak az 
üdülőkön kívül 16 szeretetintézménye van. Ezekben az intézményekben 
354 öreget, 192 beteg gyermeket gondozunk, tehát öszesen 546 rászo
rulót. A szeretetotthonokban 174 ún. laikus munkás végzi a szolgálatot. 
Bár vannak az egyházban olyan egyének, akik ezeket a szeretetotthono
kat sokszor tehernek érzik, de egyházunk tagjainak többsége tudja, hogy 
ezek a szeretetotthonok ajándékok és egyben próbakövek, amelyeken 
egyházunk lemérheti azt, hogy a hirdetett evangélium mennyire vált sze
retetté a gyülekezeti tagok életében.

Szeretetintézményeinknek nagy értéke az, hogy mögöttük nem va
lami jótékonysági egyesület áll, hanem maguk a gyülekezetek, hiszen 
minden szeretetintézménv anyagi segítését a hozzájuk közel eső egyház
megyék, illetőleg az egyházmegyékben levő gyülekezetek vállalták. Bár 
a 16 szeretetintézmény fenntartásához szükséges több mint 8 millió fo
rint jelentős részét államunk adja, az állami intézményekből egyházi 
szeretetintézményeinkbe átutalt beteg gyermekek gondozására, másik ré
szét m'aguk a gondozottak, mégis a gyülekezetek évente több százezer fo
rintot áldoznak ezeknek a intézményeknek a fenntartására. Különösen 
is nagy gondunk van a kistarcsai, a zuglói és a gyenesdiási szeretetott
honainkra, amelyekben nyugdíjas lelkészcsaládok és özvegy papnék lak
nak. Eredeti kezdeményezés a józsefvárosi gyülekezetnek a Karácsony 
Sándor utcai szeretetotthon, ahol a lakók túlnyomó többsége önálló kis 
lakásokban önmagát látja el, mindaddig, míg mások gondozására nem 
szorul.

Nem feledkezhetünk el üdülőink szolgálatáról sem Gyenesdiáson, Ba
latonszárszón és Bagolyirtáson. Ezekben az üdülőkben az elmúlt nyáron 
összesen 1026 személy nyaralt, akik között 485 személy volt lelkészi jel
legű, vagy lelkészcsaládból való, illetőleg gyülekezeti munkás. Ezek na
ponta a teljes ellátásért és a szobáért személyenként 30 Ft-ot fizettek, te
hát napi 1 dollárt. Nem tudom van-e olyan szeretetintézmény valame
lyik nyugati országban, ahol a lelkészek és családtagjaik egyenként napi 
1 dollárért kapnak háromszori étkezést és külön szobát, örülünk annak, 
hogy üdülőinket ebben az esztendőben modernizálni tudtuk és így egyre 
inkább alkalmasak arra, hogy lelkészeink és családjaik kényelmesen pi
henhessék ki fáradalmaikat.

Meg kell ismételnem azt, amit előzőleg már mondottam, a mi 
időnkben nem elégséges a diakóniai munkát ezekben a keretekben vé
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gezni, hanem ezt a szolgálatot végeznie kell egyházunknak hazánkban 
úgy, hogy segítik a társadalmi és gazdasági fejlődést, laz életszínvonal 
emelését, a szellemi, anyagi jólét előrehaladását, világviszonylatban pe
dig a béke megvalósítását, a társadalmi igazságosság valóra válását, a 
faji megkülönböztetés eltörlését, általában pedig segítik a humanizáló- 
dást.

4. Sajtómunkánk
Egyházunknak minden lehetősége megvan arra, hogy az evangéliu

mot ne csak a szószékekről, hanem a legmagasabb szószékről, a sajtó 
szószékéről is hirdesse. E területen különösen is hálásaknak kell len
nünk államunknak azért, hogy az állami nyomdák elkészítik újságjain
kat, kiadványainkat. Rendkívül nagy jelentőségű volt, hogy 1963-ban 
megjelent az egyetemes Agenda, az első olyan Agenda Magyarországi 
Evangélikus Egyházunk történetében, amely valóban egyetemes, mert 
valamennyi gyülekezetben ez került használatba. Ugyancsak az első 
eset egyházunk történetében, hogy átgondolt és tervszerű munka alapján 
elkészítjük az Újszövetség könyveinek kommentárjait magyar nyelven 
és az Ószövetség könyveiből is azokat, amelyek leginkább segítik szol
gálatunkat. Így jelenhetett már meg az elmúlt években a Zsoltárok 
Könyve, Jeremiás könyvének első része, Lukács evangéliuma, Jakab le
vele. Előkészületben van Jeremiás könyvének második része, a Korin- 
thusi levelek, Péter két levele, Márk evangéliuma és az ún. fogsági leve
lek. Lelkészeinket ezek a könyvek nagyon segítik az igehirdetésekre és 
bibliaórákra való felkészülésben. „Egyház a világban” c. szociál-etikai 
mű a maga nemében ugyancsak első egyházunkban és még világviszony
latban is rangos helye van. Sokan voltak hálásak az „Örömhír” c. prédi- 
kációs kötet megjelentetéséért, amely az óegyházi perikópák evangéliu
mi szakaszai alapján készült. „Hűség Istenhez és népünkhöz” c. egyház
történeti mű segít jobban értékelni egyházunk haladó hagyományait. 
Folytathatjuk a sort a „SOMVIRÁG” c. elbeszélés kötettel, a gyülekezeti 
munkát segítő kisebb füzetekkel: Hétről hétre, Csendes percek, A refor
máció öröksége és kötelezése, Énekeskönyv, továbbá hittankönyvekkel, 
konfirmációi kátéval. Köztudomású, hogy a biblia-kiadást a Református 
Egyház Sajtóosztálya eszközli. Az sem kis dolog, hogy a Lelkipástor c. 
lelkészi szakfolyóirat havonta jelenik meg és egy év alatt több, mint 
1000 oldalon hoz teológiai tanulmányokat és igehirdetést segítő dolgoza
tokat, az Evangélikus Élet c. hetilapunk pedig a friss hírek mellett ige- 
tanulmányokat és egyházunk szolgálatát segítő és megértető cikkeket 
hoz. — Azit azonban már nem tudom, hogy ia lelkészek és a gyülekeze
tek . eléggé tudatában vannak-e annak, hogy ez a sajtómunka milyen 
óriási kincse egyházunknak és eléggé élnek-e annak lehetőségével, hogy 
a kiadványokat olvassák és terjesszék. A jelek azt mutatják, hogy anya
gi vonatkozásban sok felelőtlenség és mulasztás terheli a gyülekezeteket, 
a lelkészeket és a gyülekezeti tagokat egyaránt.

5. Nyugdíjosztályunk
A Magyarországi Evangélikus Egyháznak megközelítőleg 300 nyug

díjasa van. Ezek lelkészek, özvegy papnék, lelkészi családokhoz tartozó 
kegydíjasok és néhány más nem-lelkész jellegű gyülekezeti munkás. 
A 300 személyből 200-nak az állam folyósít nyugdíjat. Ezek 1954. végéig 
mentek nyugdíjba. 1955. január 1-től nyugdíjba ment lelkészek, vagy lel
kész özvegyek száma 100. Róluk az egyháznak kell gondoskodnia. Az egy
ház elnöksége úgy látta, hogy az eddigi nyugdíjak nagyon csekélyek és
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ezént úgy döntött, hogy 1969. január 1-től kezdődően új nyugdíjrendszert 
vezet be, amelynek alapján 1972. január 1-től a lelkészek havi 1300.— Ft 
nyugdíjban részesülnek. Örvendetes tény, hogy a régóta vajúdó nyugdíj- 
probléma ezzel megoldáshoz jut, természetesen ez nem történhetik más
képpen, csak úgy, hogy mind a gyülekezetek, mind a lelkészek az eddi
ginél magasabb járulékot fizetnek a Nyugdíjoszály fenntartására. Mivel 
lelkészeink másfél évtizeden keresztül szinte említésre sem méltó sze
mélyi járulékot fizettek, illetőleg egy ideig semmiféle személyi járulé
kot nem fizettek, most hirtelen a vártnál nagyobb összeggel kénytele
nek hozzájárulni ia magasabb nyugdíj biztosításához. Bízunk benne, hogy 
mind a gyülekezetek, mind a lelkészek pontosan eleget tesznek köte
lezettségeiknek, mert különben önmaguk ellen cselekszenek.

6. Könyvtár—levéltár
A Magyarországi Evangélikus Egyháznak rendkívül értékes könyv

tára és levéltára van. Olyan értékeink vannak, amelyek nemcsak egyhá
zunk számára értékesek, hanem nemzeti kincsnek is számítanak. Pár év
vel ezelőtt elhatároztuk, hogy könyvtárunkról végre egy összesített kata
lógust készíttetünk, hogy így a világi tudósok is hozzájárulhassanak ku
tatásaik során könyveinkhez. Sajnos az egyházi elnökség hibáján kívül 
ez a katalogizáló munka nagyon lassan haladt ej őre és nem is fejeződött 
be. Bízunk benne, hogy az új könyvtáros, aki a Széchényi könyvtárnak 
volt hosszú ideig dolgozója, kitűnő szakértelme folytán véglegesen rendet 
teremt könyvtárunkban.

Levéltárunknak szakavatott és hűséges vezetője Dr. Mályusz Elemér 
professzor. Elsőrenden neki köszönhető, hogy levéltárunkban pontos és 
szakavatott munka folyik. Jó segítsége Dr. Sólyom Jenő ny. professzor. 
A levéltári munka azonban csak akkor lesz még az eddiginél is eredmé
nyesebb, ha a gyülekezeti lelkészek sokkal nagyobb ügyszeretettel, szak
értelemmel és lelkiismeretességgel kezelik a gyülekezeti levéltárakat, az 
esperesek pedig az egyházmegyei levéltárakat. Óriási értékeink mentek 
veszendőbe már, mert a gyülekezeti elnökségek nem mindegyike gon
dozta megfelelően a levéltárakat. Azok a gyülekezetek pedig, amelyek 
nem becsülik meg a múltjukat és annak emlékeit, nem érdemlik meg, 
hogy szolgáljanak a jelenben és a jövendőben.

7. Kántorképzésünk
A  fóti kántorképző intézetünkben most ősszel nyílt meg a XXIV. 

négyhónapos alap- és középfokú tanfolyam. Ez a szám is mutatja, hogy 
több mint két évtized óta nagy erőfeszítések folynak azért, hogy a temp
lomi orgonák és harmóniumok mellé szakértő kántorok kerüljenek. Meg 
kell állapítanunk, hogy eredményes munka folyt és folyik Foton. Néha 
csoda számba is mehetne, hogy négy hónap alatt egyszerű falusi pa- 
naszatilányök és parasztfiúk, de mások is megtanulják a korátokat játsza
ni, más esetben pedig még Bach prelúdiumait, vagy nagyobb lélegzetű 
munkáit is orgonáim. 1968-ban a nyári kéthetes tanfolyamokat is beszá
mítva 119-en vettek részt a tanfolyamokon. Összesen 53 gyülekezetből 
jöttek. Igaz ugyan, hogy a közegyházmak néha túl nagy tehernek tűnik a 
fóti kántorképző fenntartása, mégis, mint feltétlenül szükséges munkát 
az áldozatok árán is biztosítanunk kell. Minden más megoldás, amely 
Főt esetleges kikapcsolásával kívánná megoldani a kántorképzést, egye
lőre nem látszik célszerűnek. Kiss János gondnok személye összenőtt ez
zel a munkával és az egyháznak hálásnak kell lennie azért, hogy ő ezt 
olyan hűségesen és szakértelemmel végzi. Több gyülekezetünknek azon-
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ban több gondot kellene fordítania arra, hogy fiatalokat küldjön a tanfo
lyamokra.

8. Rádiós szolgálatok
Köszönetünket kell kifejeznünk a Magyar Rádiónak, amely lehető

séget ad egyházunknak, hogy havonta legalább egyszer, néhány esetben 
kétszer istentiszteleti szolgálatot végezhessünk a Petőfi Rádió hullám
hosszán. A  rádiós igehirdetések lehetősége is bizonyítja, hogy kormá
nyunk tiszteletben tartja és őrzi a lelkiismereti és vallásszabadságot. 
Sok gyülekezeti tagunk, akik szórványokban, tanyákon laknak, vagy be
tegségük akadályozza őket az istentiszteletekben való részvétéiben, a rá
diós igehirdetéseken keresztül hallgathatják Isten üdvözítő és új életet 
munkáló evangéliumát. Tudomásunk szerint határainkon túl is sokan 
hallgatják ezeket a rádiós félórákat.

9. Egyházunk anyagi kérdései

Isten iránti hálával kell szólnunk arról, hogy gyülekezeti tagjaink 
túlnyomó többsége teljesen önkéntesen jelentős áldozatokat hoz a gyüle
kezetek fenntartásáért és a közegyházi intézmények munkájának bizto
sításáért. Átlagban évente egyházfenntartói járulék, offertórium és külön 
adományok révén mintegy 15—16 millió forintot adományoznak híveink. 
Ezt kiegészíti az évi kb. 4,5 millió forint államsegély. Így egyházunk je
lenleg kb. 20 millió fonintból él. (Húszmillió.) Ehhez jön még a szere- 
tetintézményekre fordított 8 millió forint, amelynek egy része azonban 
az államtól érkezik. Azt is tudnunk kell, hogy a szekularizáció következ
tében és az önkéntesség elvének szigorú fenntartása eredményeképpen 
vannak negatív jelenségek is, amennyiben a névleges gyülekezeti tagok 
már nem járulnak hozzá a gyülekezetek fenntartásához. Mindenesetre a 
jövőben a jelenleginél még nagyobb áldozatkészségre lesz szükség. Az is 
világos, hogy a közegyházi járulékokat egy bizonyos idő múlva nem le
het a gyülekezeti lélekszámok szerint kivetni, hanem valószínűleg arra a 
rendszerre kell áttérni, hogy felmérve egy-egy gyülekezet belső erejét, 
anyagi lehetőségeit és áldozatkészségét, megkérjük arra, hogy önkéntes 
alapon a közegyház terheiből ilyen és ilyen összegeit vállaljon el. Általá
ban pedig szükségesnek mutatkozik egy olyan gazdasági bizottság felál
lítása, amely a következő években átgondolja egyházunk anyagi helyzetét 
és megtervezi egyházunk anyagi jövendőjét az 1974 utáni időre.

10. Egyházi épületek

Köztudomású, hogy egyházunknak majdnem 1400 épülete van 
(templomok, imiáházaik, lelkészlakásök, gyülekezeti háziak, stb.). Ezeknek 
renoválása és rendben tartása óriási teher. A gyülekezetek rendkívül 
nagy erőfeszítéseket tesznek épületeink rendben tartásáért. A Lutheránus 
Világszövetség az elmúlt években átlagban évenként 3 millió forintot 
adott épületeink karbantartására és új épületek emelésére. Ennek követ
keztében a templomaink túlnyomó része és a parókiák legnagyobb ré
sze renováláson ment át. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyházunkban 
soha nem volt annyi renoválás, mint az elmúlt 10 esztendőben. A jövő
ben azonban e területen is racionalizálnunk kell. Régi fölösleges gazda
sági épületeket, vagy társulás következtében kiürült parókiákat feltét
lenül fel kell számolnunk és az így befolyt öszegeket a templomok és 
a parókiák javítására kell fordítanunk. Ahol ilyen épületek még vannak, 
és azok nem kerültek eladásra, semmiféle segély nem folyósítható. Több
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gondot kell fordítanunk arra is, hogy a renoválások során az Országos 
Egyházi Építkezési Bizottságnak minden tervet bemutassanak és a reno
válásokat pontosan a szerint végezzék el.

III. Külügyi szolgálatunk

Jelentésemhez csatolom az 1968. esztendőre nézve a külügyi szolgá
lattal kapcsolatos külföldre utazásokat és hazánkba való beutazásokat. 
Ez a lista önmagában is mutatja, hogy egyházunk rendkívül aktív mun
kát végez a külügyi szolgálat területén. Csak az 1968. esztendőben húsz 
különböző külföldi konferencián, bizottsági ülésen, vagy hivatalos látoga
táson voltak jelen egyházunk képviselői és 12 alkalommal fogadtunk ha
zánk földjén külföldi egyházi embereket. A külügyi munkának ez a 
megsokszorozódása egyfelől összefügg az ökumenikus mozgalom aktivi
tásával, másfelől azzal, hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunk szé
les területeken építette ki kapcsolatait a különböző egyházi világszerve
zetekkel, nemzeti egyházakkal és különböző teológiai fakultásokkal. 
A külföldi kapcsolatainkban első renden azt tartottuk szem előtt, hogy 
az evangálikusság nagy családjában ápolva a testvéri közösséget „egy
más hite által erősödjünk” és kölcsönösen megosszuk tapasztalatainkat 
a szolgálatok jobb elvégzése érdekében. Nem vitás, hogy sokat tanultunk 
külföldön élő evangélikus testvéreinktől, de talán nem álltat juk magun
kat, ha megmondjuk, hogy mi is tudtunk sok olyan tapasztalatot közölni 
velük, amelyek a mi tapasztalataink adott történelmi körülményeink kö
zött. Nemcsak a Lutheránus Világszövetség 1963. évi helsinki nagygyűlé
sére készítettünk nagyobb lélegzetű teológiai munkát, hanem azóta is az 
LVSZ Teológiai Bizottságában, a „Sáfárság és Evangelizáció” bizottság
ban” és más munkabizottságokban adtuk közre teológiai munkánk 
eredményeit. Hogy ezek a teológiai munkák nem voltak jelentéktelenek, 
sőt nagyon is jelentősek:, az kitűnik Dr. Vajta Vilmos professzornak a 
strasbourgi Ökumenikus Kutatóintézet igazgatójának ez év őszén Ma
gyarországon tett nyilatkozatából: „Engem elsősorban a hazai egyház teo
lógiai munkája érdekelt. Örömmel tapasztaltam, hogy a Lelkészi Munka
közösségekben alapvető teológiai munkla folyik, melynek eredményeit az 
elmúlt években már többszörösen láthattam, főleg a világgyűlések té
máinak teológiai előkészítésére gondolok. A magyar evangélikus egyház 
ide vonatkozó megnyilatkozásai nagy figyelmet keltettek.”

Magától értetődően külügyi szolgálatunkat felhasználtuk arra is, 
hogy különböző egyházi világszervezetek fórumain és a különböző nem
zeti egyházaknál tett látogatásaink alkalmával segítsünk hidat verni a 
népek között munkálva egymás jobb megértését, a bizalmi légkör kiala
kítását és a béke szent ügyét.

Örülünk annak az őszinte és gyümölcsöző jó viszonynak, amely a 
Lutheránus Világszövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház kö
zött fennáll. Ez nem jelenti azt, hogy többször nem kerül dialógusra sor 
közöttünk, de ez a dialógus a testvérek dialógusa, amely a jobb megér
tést és a kölcsönös szolgálat gazdagítását jelenti. Az LVSZ 1968-ban 
Magyarországon tartotta az Európai Evangélikus Kisebbségi Egyházak 
Konferenciáját, amelyen mintegy 70 külföldi vendég vett részt 30 ország
ból. Ugyancsak Magyarországon tartotta a LVSZ „Világszolgálat” bi
zottsága ülését. Az LVSZ teológiai bizottságában Dr. Prőhle Károly pro
fesszor, a „Sáfárság és Evangélizáció” bizottságban D. Káldy Zoltán püs
pök dolgozik. Örülünk annak is, hogy Harmati Béla lelkész asszisztens
ként dolgozik két éven keresztül az LVSZ genfi Teológiai Osztályán.
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Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságába újabb 6 évre 
megválasztották D. Káldy Zoltán püspököt. Az EVT ún. „ökumenikus ak
ció” bizottságának tagja lett Dr. Ottlyk Ernő püspök, az „egyház és tár
sadalom” bizottság tagja lett Dr. Nagy Gyula professzor. Az Egyházak 
Konferenciájának hét tagú elnökségébe megválasztották Dr. Ottlyk Ernő 
püspököt. A Keresztyén Békekonferencia tanácsadó bizottságának tagja 
lett D. Káldy Zoltán, Dr. Ottlyk Ernő és Dr. Pálfy Miklós.

Örülhetünk annak is, hogy több teológiai fakultással megindult a 
csereprofesszor-akció, melynek során Dr. Groó Gyula és Dr. Nagy 
Gyula Helsinkiben, Dr. Prőhle Károly pedig Bécsben tartott vendégelő
adásokat. A budapesti Teológiai Akadémián Dr. Soisalon Soininen Ilmari 
és Dr. Mikó Juva finn professzorok és Dr. Gottfried Fitzer bécsi profesz- 
szor tartottak előadást az elmúlt években.

Ugyancsak örvendetes, hogy három év óta stipendiánsaink tanulhat
nak tovább külföldi egyetemeken, főiskolákon és szemináriumokban. 
Schredner Vilmos, Kosa László és Baranyai Tamás Helsinkiben, Ruttkay 
Levente, Solymár Péter és Káposzta Lajos Kelet-Berlinben, ifj. Kendeh 
György Halléban, Blázy Lajos Nyugat-Berlinben, Harmati Béla, Szir
mai Zoltán és Nagy István a svájci Bosseyban tanult, illetve tanul. Ta
nulmányaik nemcsak saját maguk számára voltak hasznosak, hanem 
egész egyházunk számára is.

A legutolsó évek jelentős hivatalos látogatásai között különösen is ki 
kell emelnünk Dr. Simojoki finn, Dr. Ruben Josefson svéd érseknél, 
Willy Westergaard Madsen dán prímáspüspöknél, valamint Oskar Sak- 
rausky osztrák püspöknél tett látogatásainkat. Finn vonatkozásban nagy 
esemény volt, hogy Urho Kekkonen finn köztársasági elnök a Finn 
Oroszlánrend Parancsnoki Keresztjével tüntette ki D. Káldy Zoltán püs
pököt, a helsinki teológiai fakultás pedig díszdoktorátust adományozott 
Koren Emil püspökhelyettesnek. Örülünk annak is, hogy 1968. júniusá
ban finn—magyar teológiai konferenciát rendezhettünk Budapesten.

Azt is világosan meg kell mondanunk, hogy külföldi kapcsolataink 
során nemcsak testvéri szeretettel és megértéssel, hanem többször test- 
vérietlenséggel, sőt ellenségeskedéssel is találkoztunk. Legtöbbször a 
testvérietlen magatartások mögött lényegében politikai ítélkezések sze
repelnek egyházi köntösben, nagyon gyakran az antikommunizmus je
gyében. Ez azonban nem térít el bennünket attól, hogy közösen kimun
kált elvi, teológiai és ha szükséges, politikai álláspontunkat megingatha
tatlanul képviseljük.

Az elmúlt években kapcsolatok jöttek létre a külföldön élő magyar 
evangélikus lelkészekkel és gyülekezeti tagokkal. Meggyőződésünk sze
rint az elmúlt 50 esztendőben nem törődtek annyit egyházunk vezetői a 
külföldre jutott magyar evangélikusokkal, mint éppen mi. E törődés 
mögött nincs semmi hátsó szándék, csupán az, hogy mi őket — egyikük- 
másikuk ellenséges magatartása ellenére is — Krisztusban testvéreink
nek és magyar népünk tagjainak tartjuk. Ennek a kapcsolatnak 
egyik szép jele, hogy az elmúlt nyáron Keveházi Lászlóné a svédországi 
magyar protestáns vezetők meghívására gyermek és ifjúsági tanfolyamo
kon mint előadó vett részt és tanított hittant, magyar irodalmat, törté
nelmet és földrajzot.

Sajnos, néhány magyar evangélikus lelkész különböző cikkekben 
tendenciózusan támadja Magyarországi Evangélikus Egyházunkat és mi
közben bennünket „politizálással” vádolnak, cikkeikből a legszélsősége
sebb nacionalista, soviniszta és antikommunista politikai magatartás tük
röződik. Egy bizonyos: a Magyarországi Evangélikus Egyház Igéhez kötött
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lelkiismerettel végzi tovább eddigi szolgálatát, szívesen fogad el külföldi 
testvérektől, még magyaroktól is, testvéri szót, de az is bizonyos, hogy 
azok a testvéreink, akik ezt a magyar földet elhagyták és nem segítet
tek bennünket a háborúban romba döntött Magyarország felépítésében, 
sem egyházunk útjának kimunkálásában, testvéreink lehetnek, de taní
tóink — sem elemi, sem egyetemi fokon — többé nem lehetnek, arra 
vonatkozólag, hogy miképpen végezzük itthon szolgálatunkat.

Zárószó

Jelentésem végén nagyon sok munkatársunknak kellene hálás kö
szönetet mondani szolgálatukért, munkájukért. Első helyen szívből kö
szönöm dr. Mihályfi Ernő országos felügyelő úr felelősségteljes, gondos, 
szeretetből fakadó szolgálatát. E helyen is gratulálunk a Vörös Zászló 
érdemrend kitüntetésért, amelyet 70. születésnapján vett át az Elnöki 
Tanács elnökétől. Köszönöm Dr. Ottlyk Ernő püspök munkáját, segítségét 
és támogatósát. Hálásak vagyunk Dr. Prőhle Károly professzor és a Teo
lógiai Tanári Kar minden munkájáért a Teológiai Akadémián, a közegy
házi és külföldi szolgálatokban. Köszönjük Dr. Pálfy Miklós professzor 
munkáját, mint amit ökumenikus főtitkári tisztségében végez. Ugyan
csak hálásak vagyunk Karner Ágoston főtitkár körültekintő munkájáért, 
valamint az Országos Egyház különböző osztályai vezetőinek, Péter Lajos, 
Muncz Frigyes, Harkányi László munkatársainknak szolgálataikért. Kö
szönöm Weltler Jenő karnagynak és Trajtler Gábor lelkésznek a Rádió
ban végzett szolgálatukat, úgyszintén a Lutheránia-énakkar rádiós szol
gálatait. Köszönöm az Országos Presbitérium, az Országos Egyházi Bíró
ság, az országos egyházi tisztségviselők és a különböző bizottsági tagok 
munkáját, úgyszintén az országos egyház valamennyi dolgozójának hű
séges szolgálatát.

Isten iránti hálával teszem le jelentésemet az Országos Közgyűlés 
asztalára.

 D. Káldy Zoltán
püspök
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T a n u l m á n y o k

Istentisztelet szekuláris korunkban
D. dr. VAJTA VILMOS professzor, a strasbourgi Ökume
nikus Intézet igazgatója ezt az eló'adást Budapesten, 1968. 
október 14-én tartotta.

I. Az istentisztelet krízise
Témánk az uppsalai világgyűlés egyik szekciójának volt kijelölve. 

Első alkalommal fordult elő, hogy az istentisztelet külön témaként szere
pelt egy ökumenikus világgyűlés programján. Valószínűleg azért, mert 
mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a szekularizáció az egyház istentiszteleti 
gyakorlatával kapcsolatban is új problémák elé állít. Sokak szerint ezért 
lehet joggal beszélni az istentisztelet kríziséről. Egyetemes jelenséggel ál
lunk szemben. Nemcsak az evangéliumi keresztyénségen belül, hanem 
magában az évszázados liturgikus tradíciókkal rendelkező katolikus egy
házban is. Ezért foglalkozott a második vatikáni zsinat ezen kérdéssel, s 
döntései alapján a katolikus istentiszteleti élet eddig alig elképzelhető re
formjai jönnek létre napjainkban. A szószék és a templompadok közötti 
távolság hatalmasan megnövekedett. Nemcsak azzal kell számolnunk, hogy 
a templomlátogatók száma lecsökken, hanem azzal is, hogy a temp- 
lomozó mai emberek számára az istentisztelet hagyományos formája 
sok szempontból idegenné vált. Ezzel a problémával szeretnénk ma 
szembenézni, hiszen meggyőződésünk szerint az egyház központi külde
tése az istentisztelet szolgálatában jut kifejezésre, s a gyülekezet az Ige 
és a szentségek szolgálata köré egybegyűltek, a Szentlélek által elhívot- 
tak közössége. Miben áll az istentisztelet mai krízise?

Mindenekelőtt abban, hogy az istentiszteletre járók a hagyományos 
formákat akkor is gyakorolják, ha bennük a mai ember kegyességét nem 
tudják kifejezni. Egy liturgikus tehetetlenségi nyomaték törvénye meg
engedi. hogy élettelen formák tovább éljenek. Persze azokkal is baj van, 
akik nem tagadják ugyan meg a keresztyén hitet, de az istentiszteletre 
se járnak el, mert igényeiket, várakozásaikat nem elégíti ki a mai isten- 
tisztelet. Az ifjúságnak idegen az egyházi zene, s helyette a modern zene 
formáit (pl. a dzsesszt) szeretné alkalmazni. Az egyetemisták nemcsak 
meg akarják hallgatni a prédikációt, hanem meg is akarják vitatni az 
istentisztelet keretében. Még jó, ha csak ilyen formális szempontokból 
maradnak el az istentiszteletről, s nem azért, mert „más evangéliumot” 
hirdet szerintük az egyház, nem a Krisztusért, vagy pedig mert nem 
vonja le Krisztus üzenetének konkrét következményeit az emberek élete 
számára. Honnan ered az istentisztelet mai krízise?

Az ielső válaszom ez: ez a krízis onnan ered, hogy az evangélikus 
teológia soha nem tisztázta az istentisztelethez való viszonyát. Régi beteg
ség ez. A reformáció szándékát sokszor úgy értelmezték, hogy a középkori
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szakramentális beállítottság helyett a hirdetett Igére jutott a hangsúly. 
Agyonprédikált egyházzá lettünk. A hit által való megigazulást véltük 
hirdetni, de sose tudtuk megadni a választ arra a kérdésre, hogy mi köze 
a hitnek az istentisztelethez vagy éppenséggel a liturgiához. A hit hallás
ból vain. Ezért összpontosodott minden a prédikációra. Mi történik azon
ban akkor, ha a prédikáció nem tölti be örömüzenetet tolmácsoló fel
adatát? A prédikáció sikertelensége jelentheti-e minden további nélkül az 
istentiszteletét is? Ezen nagyon gyakorlati kérdés mögött teológiai problé
mák is meghúzódnak, melyek az „ige teológiájával” szemben jogos kérdé
seket emelnek. Bonhoeffer teológiáját sokan próbálják arra felhasználni, 
hogy vele az istentiszteletet megkérdőjelezzék. Bonhoeffer „vallástalan” 
keresztyénséget támogató interpretációját istentisztelet-nélküli keresz- 
tyénségnek tartották, mintha Bonhoeffer „valláskritikája” az istentisztelet, 
liturgia és imádság elvetése lett volna. Bonhoeffer egy közeli barátja 
nemrégiben megjelent cikkében ezzel a tévedéssel számol fel, mikor ezt 
írja: „Bonhoeffer számára sose volt iszó arról, hogy az istentiszteletet 
mellékessé vagy feleslegessé lehetne tenni.”

A második válasz így hangzik: a krízis eredete a liturgikus mozgalom 
megfeneklése. Ez a mozgalom látta ugyan a problémát, mely bennünket 
foglalkoztat, de nagyjából történeti orientációja alapján csak régi litur
gikus anyag megújulását eredményezte, s nem vezetett el új formák létre
hozásához. Tetejébe még szakadást hozott létre liturgikus és liturgia elle
nes keresztyének között. Eredménye az lett, hogy a liturgikus mozgalom 
lelkipásztori mozgató erejét kevesen értették meg, s a liturgia iránt ér
deklődőket könnyen vádolták „katalizáló” tendenciákkal. Persze közben 
ezen kritikusok elfelejtették, hogy a tridenti zsinat óta a katolikus egy
házban tulajdonképpen egy erős pedagogikus és lelkipásztori érdeklő
dés állt a liturgia mögött. Ennek végső gyümölcse volt a liturgikus moz
galom azon eredménye a katolikus egyházban, hogy katolikusok kezében 
ott volt a latin mise anyanyelvű szövege már jóval az anyanyelvű mise 
bevezetése előtt. Állítom, hogy katolikusok sokszor tisztábban látták, 
hogy a latin misében mi történik, mint azok az evangélikusok, akik csak 
a „liturgia” után érkeztek meg az istentiszteletre, hogy meghallgassák a 
prédikációt. Nálunk mindmáig hiányzik az istentiszteletre való nevelés, 
noha sokan éppen Luther reformját tartják pedagógikusnak. Valljuk 
meg, hogy az átlagos evangélikus keresztyéneknek igen kevés lelki kap
csolatuk van a „liturgiához” , melynek a hittel való kapcsolatát nehezen 
tudják elképzelni.

A harmadik válasz: a krízis eredete az a szekularizáció, mely az 
istentiszteletet is kérdésessé teszi. Ezzel a kérdéssel különösen kívánunk 
foglalkozni. De mindenekelőtt azt a kérdést kell tisztázni, hogy mi a sze
kularizáció? A fő tendenciáját így lehetne megfogalmazni: a szekularizá
ció a kulturális életnek az egyházi fennhatóság alól való felszabadulása. 
Hogyan értse meg az egyház önmaga lényegét ebben a helyzetben? Ho
gyan szolgálhat Krisztus üzenetével az elvilágiasodott világnak? Elismer
heti-e jó lelkiismerettel a szekularizációt, s hirdetheti-e egyszer
smind azt az igényt, hogy Isten a világnak is Ura és Krisztus a vi
lágot is sajátjának tekinti? Ha az egyház hatalmi igényekkel nem 
lép fel a világgal szemben, képes-e mégis arra, hogy a világban való em
beri életet is Istennel kapcsolja egybe? Sok szó esik ma a „felnőtt világ
ról”. (Mi a világ nagykorúságáról szoktunk beszélni. Szerk.) A felnőttség
nek azonban az istentisztelet szabadságát is magában kell foglalnia. A vi
lág ugyanis csak akkor igazában felnőtt, ha az emberek felnőttségét elis
meri, szabadságát tiszteletben tartja s nem akarja maga alá kényszeríteni.
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Ezért szükséges a felnőtt világnak felnőttként való elismerése, hogy á sze
kularizációból szekularizmus ne váljék. A ,szekularizmus a világ ideologi- 
zálásia, mely az ember feletti terrort jelenti, mivel a konkrét világot ab
szolúttá teszi s ezzel pontosan azt tagadja, ami a világot világgá teszi. 
Az egyházasítás tendenciájával szemben állónak tűnik az elvilágiasodás 
tendenciája, amely a egyház totális igényével szemben a világ totális 
igényét hirdeti. Az uppsalai ökumenikus világgyűlés ezért tett szorgos 
különbséget a szekularizáció jogos folyamata és a szekularizmus veszélye 
között. Jogosan. Mert éppen a felnőttségnek tartozéka annak felismerése, 
hogy az ember nem egyedül áll a világban, hanem saját életét a másik 
embertől kapja. A világ a megajándékozott emberek világa.

II. Az istentisztelet és a szekularizáció

1. Világiság és titok
Mindenekelőtt egy tételt állítok mondanivalóm elejére: az istentiszte

let a világ világiságának a megőrzője (biztosítéka). Kétféleképpen: (nega- 
tíve) azáltal, hogy a világ önmagába zárkózottságát, előrehaladását ta
gadó elvilágiasodását megakadályozza; és (pozitíve) azáltal, hogy a világ
nak a teremtő Isten titka iránti nyíltságát fenntartja és vallja.

a) Először néhány szót a teremtés titkáról. A világ teremtett világ, s 
mint lilyen a hit színhelye. A hit számára nem léteziik egy olyan világ, 
amely nem Isten teremtése lenne. Nincs külön „keresztyén” világ, és ezért 
nincs lehetősége a világból való elmenekülésnek. Ahhoz azonban, hogy 
a világ világ maradjon, szükséges, hogy Isten és a teremtett világ közötti 
különbséget fenntartsuk, s ezzel a világ isitenítését elkerüljük. Isten és a 
teremtett világ között különbség, de ugyaniakkor távolság is van. Ha e két 
tényezőt nem látjuk tisztán, akkor bekövetkezhet az a tévedés, hogy Isten 
és a teremtett viliág közösségét hangsúlyozva a világot hamarosan Isten
nel azonosítjuk. Ha viszont a világ világiságát tiszteletben tartjuk, akkor 
az Istennel való közösség a világot mint a keresztyén szent élet színhelyét 
nyitja meg előttünk. Ezért nem tud a világban élő ember istentisztelet 
nélkül élni. De az istentisztelet éppen a világi világban jön létre. Nem 
mozdítom tehát ki a teremtett világot a helyéből, hanem ahol van, ott 
válik Isten kinyilatkoztatásának színhelyévé. A világ világiságát nem kell 
feloldanom, ami azt jelenti, hogy a világ inem tűnik el az egyházban vagy 
pedig egy másvilágiságban, amely utópia lenne. Ezért nem kell az isten- 
tiszteletben egy különleges szakrális világot létrehoznom, amely csak 
hamis lenne. A világ világiságában találja meg a hit a maga helyét.

Ez azonban azt is jelenti, hogy a teremtett világot mint Isten terem
tésének titkát kell vallanunk az istentiszteletben. A legnagyobb termé
szettudósak hangsúlyozzák szüntelenül, hogy a kozmosz, a univerzum 
olyan titok, amelyet az emberi kutatás csak kicsiny, elszigetelt részletei
ben tud feltárni. George Bemard Shaw egy lakonikus megjegyzése ezt a 
tényt így jellemzi: „A mai ember egyre többet tud — csakhogy egyre 
kevesebbről.” A világűrben megjelent ember rájön arra, hogy kevesebb
nek ura az univerzumban, semmint gondolta volna. Gondoljunk az em
beri társadalom átláthatatlan összefüggéseire is, s rá fogunk arra jönni, 
hogy a teremtett világot egy titok homálya veszi körül. Ha ezt a titkot 
nem vallja az ember, akkor eltűnik szeme elől a világ. Helyette feltűnik 
a démonikus világ. Hadd idézzek néhány mondatot Bonhoeffer egy prédi
kációjából „Titok nélkül élni azt jelenti, hogy semmit sem tudunk saját 
életünk titkáról, a másik emberéről és a világról sem. így hát elmegyünk 
önmagunk, a másik ember és a világ elrejtettsége mellett. A titok nem
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jelent egyszerűen tudatlanságot. Nem a legtávolibb csillag a legnagyobb 
titok, hanem ellenkezőleg: minél közelebb jön hozzánk valami, minél 
többet tudunk róla, annál titokzatosabbá válik.” Az istentisztelet feladata 
a teremtés ezen titkának megőrzése, az erre vonatkozó hitvallás. 
A hit vallástétele azon hitetlenséggel szemben, mely nem fogadja el a 
világot mint titkot. A hit az elvilágiasodott, mert magába zárt, jövőjét 
tagadó, s ezzel előrehaladását (progresszusát) tagadó világ legyőzése. 
A keresztyén szent élet ezért nem jelenti a világból való kiszakadást, ha
nem a gonosszal szembeni nem-et, mely a világot hatalmába akarja kerí
teni. Ennek tagadása a világ világiságának szolgálata.

b) Az istentiszteletünk tehát a teremtett világ Istent tisztelése. Már a 
klasszikus görög filozófia is ismeri a teremtés csodálatát, mely az istenhit 
megalapozása. Az óegyház liturgiájában ez a vonás még inkább kifeje
zésre jutott. A keresztyén istenimádat kezdettől kezdve a mindennapi vi
lági élettel való kapcsolatban nőtt fel. Ennek kell mai világunkban is 
helyre jönnie. A szakrális elkülönültség, melynek a mindennapi élettel 
való kapcsolata hiányzik, az istentisztelettől való elidegenültségre vezet. 
Napjaink ateizmusa sokszor azért vádolja az egyházat, mert az a benyom 
mása, hogy a hit megfosztja az embert a jelen világban való élettől. 
A teremtett világnak mint titoknak a megőrzése azonban szükségszerűen 
ad új értelmet az istentiszteletnek. Három ponton lehet ezt konkretizálni.

A teremtés istentisztelete mindenekelőtt a teremtés ajándékainak Is
tenhez való felajánlása. Offertorium. Az óegyház ofíertoriuma az egész 
ember odaadását jelképezte. Az oltár előtt elhelyezett ajándékok a teljes 
ember odaadásának, áldozatkészségének és istenimádásának jelei voltak. 
Ezért vitték az első keresztyének ajándékaikat az oltárra. Sajnos, az 
evangélikus teológia sokszor azzal intézte el ezt a lényeges mozzanatot, 
hogy benne a do-ut-des mentalitását vélte felfedezni: az ember Isten elé 
viszi ajándékát, s ezért cserébe Isten irgalmasságát kéri. Nem kétséges, 
hogy az offertorium eredeti szándékának mindehhez semmi köze. A te
remtés ajándékai mint Isten kiengesztelésének eszközei csak babona ki
kifejezései lehetnek. Emlékezzünk azonban Cs 2,42-re, ahol az ősgyüleke
zet istentiszteletét az apostolok tanítása, a közösség, a kenyér megtörése 
és az imádkozás jellemzi. Mire utal itt a közösség (koinónia) ? Komoly 
exegeták véleménye szerint itt arról van szó, amit az ősegyház gyakorolt, 
ti. a vagyonközösségről. Koinonia tehát konkrétül azt jelenti, hogy a hí
vőik között minden közös voilt. Vagy emlékezzünk 2Kor 8. és 9. fejezetek
re, ahol a jeruzsálémi gyülekezetnek szóló offertorium az egyiknek a bősé
géből egyenlíti ki a másik hiányát. Pál apostol ezt az offertoriumot egy
szer liturgiának nevezi (2Kor 9, 12), más helyen pedig koinonia-nak (Róm 
15, 26). Mindig kellemetlen érzés tölt el, ha gyermekkorom „offertoriu- 
maira” gondolok. A templomkijáratnál elhelyezett persely, mintha szé
gyenkezve mondta volna, hogy neki semmi köze az istentisztelethez. 
„Világi” dolognak tűnt, mely nem az egyház ügye. Életemben először egy 
amerikai gyülekezetben éltem át azt, hogy a templompadokban össze
gyűjtött pénzt a presbiterek az oltárhoz vitték, s imádsággal Isten szol
gálatára ajánlották fel. Akkor értettem meg először, hogy az erszényem is 
Isten tulajdona — mások javára, mert Istennek csak azért kell, hogy 
embertársamon is segíthessen. Alig lehet elmondani, hogy mit jelent az 
egyház kegyessége számára az Istennek való odaadás spiritualizálódása, 
mely ily módon Isten jó teremtését kizárta az istentiszteletből. Az őske- 
resztyénségben ez még másképp volt, s a keleti liturgiák számos jelét 
őrizték meg ennek a konkrét, diakonikus liturgiának. Nálunk legfeljebb 
csak az aratási hálaadó ünnepre szűkült le ennek a tudata.
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A teremtés istentiszteletének; második (kifejezése a könyörgés (inter- 
cessio). Mégpedig a teremtett világban való életünk, a világ életéért való 
könyörgés. Ebben jut kifejezésre a hivő embernek a világ életével való 
szerves kapcsolódása, odaadása a szolgálatra. A könyörgések tehát nem az 
érdemekre való hivatkozást jelentik, mivel a világban való életem ajándé
kait is — éppen úgy, mint az üdvösségemét — „érdemeim nélkül” adja 
Isten (v. ö. Luther Kiskátéja 1. hitcikkely magyarázata). Hogyan lehetne 
ezt másként a gyülekezet tudatába vésni, minthogy az istentiszteletben 
magában egész konkrét módon az egész emberiség, s benne a magunk 
világának minden gondját-baját-ínségét Isten előtt hordozza az egész 
gyülekezet. A Zsoltárok könyve tele van ilyen imádságokkal nemcsak az 
egyes hivő életéből, hanem az egész nép életéből is. Az egyén kis világa 
és a. nép egész élete, a természet sóvárgása mind a gyülekezet liturgiájába 
tartozik. Visszaemlékszem ifjúságom falusi gyülekezetben töltött szolgála
tára. A gyülekezeti tagok kérésére név szerint említve hordoztuk az 
egyes hivő gondját Isten előtt könyörgésünkben. Mindez ma a nagyvárosi 
környezetben aligha találja meg helyét. S mégis akadhatnak kisebb kö
zösségek, melyeknek hitbeli élete az ilyen egymásért való könyörgésben 
is végzi azt a liturgiát, amely a világ életéért való döntő szolgálat. Ne 
gondoljuk azonban, hogy mindez csak „liturgia” nélkül lehetséges. Kómá
ban a zsinat ideje alatt részt vettem egy misén, ahol az offertorium utáni 
könyörgésekben a jelenlevő gyülekezet minden tagja rendben egymás 
után megemlíthette, ami a szívén volt, hogy a gyülekezet egésze válaszol
hasson rá imádságával. Természetesen kivételes esetről van szó. De ilyen 
kivételekből jöhet létre az ősegyház újjáéledt liturgiája, melyben a Kyrie 
eleison ... , a Hallgass meg minket... , Urunk, irgalmazz . . .  responsoriu- 
mai mind konkrét, világi életünkhöz tartozó könyörgések válasza volt. 
A templom istentiszteletében is még mindig ebben a világban volt a 
gyülekezet, ahol élete, napjainak gondja és öröme, lefolyt. A könyörgő 
ember tehát belép a világba, belefonódik életébe mint felelős munkatárs.

A hálaáldozat (eucharistia) ebbe az összefüggésbe tartozik. A teremtés 
ajándékaiért való dicséret nemcsak a zsoltárokból, hanem az óegyház 
liturgiájából is ismerős. „Méltó és igaz, illő és üdvösséges hogy minden
kor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus 
Krisztus által. . . ” : ezekkel a szavakkal kezdődik az óegyház hálaadó 
imádsága, mellyel az úrvacsora liturgiáját vezeti be. A hálaadásban az 
óegyház elsősorban a teremtés ajándékait említi, benne az emberiség tör
ténetét Ádámtól az évezredeken keresztüli felsorolja, s így jut el a 
Krisztusban felkínált üdvösséghez, amely a nyugati liturgia leegyszerűsí
tett formulájában egyedül fordul elő. Ez a hálaadás mutat rá arra, hogy 
a természet világa, melynek ajándékáit naponként élvezzük, egyáltalában 
nem olyan „természetes” , mint ahogy a mai ember gondolja. Az ember 
mindent kívülről kap, még kezeinek munkája is kegyelem. Aki az ajándé
kot így fogadja ebben a világban, abból lesz a hálaadás embere. Amíg 
ugyanis az ember nem tud hálát adni, addig istentiszteletet se tud ünne
pelni. A hálaadásban az egész kozmosz egyesül, a látható és a láthatatlan 
világ egyaránt. A prefáció ezért kapcsolódik szervesen, a Sanctushoz, 
melyben a földön élő gyülekezet a mennyeivel egyesül az Atya mint min
denható Teremtő dicséretében. A Zsoltárok még a természet dicséretét 
is megszólaltatják. Nemcsak költészetről van itt szó, hanem azon hitről, 
mely a titokzatos teremtett világ csodálatát a teremtés orgonájának min
den regiszterén megszólaltatja. Az istentiszteletben mindez az Úrvacso
rához kapcsolódik, mert benne konkretizálódik az az új világ, amely a 
mindennapi kenyeret és bort mint a teremtett világ elemeit Istennek
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szenteli, hogy belőle Isten Szentlelke újjáteremtse a mindennapi életet az 
emberré lett Krisztus teste és vére által. Csak a Krisztusban megváltott 
világ nem használja fel a teremtést pusztító erőként, hanem áldásként az 
egész világ számára. Az úrvacsorának az istentisztelet középpontjából való 
elvesztése ezért jelenti a világ elvesztését is. Az úrvacsora kényszerít 
arra, hogy az emberi élet ezen alapvető táplálékában és italában felfedez
zük a teremtett világot, mely szolgálatra küld.

2. A dialogikus gyülekezet

Elöljáróban ismét egy tételt szövegezek meg: Az istentisztelet a szen
tek gyülekezetének dialógusa, mely közösséggé építi az emberiséget a 
Szentlélek kegyelmi ajándékainak kiosztása által.

A mi szekularizált korunk egyik legnagyobb problémája az emberi 
közösség. Minél nagyobb városok épülnek, annál magányosabbá válik az 
ember. Ezért panaszkodik a mai ember a kommunikáció nehézségei miatt, 
J.-P. Sartre „Zárt ajtók” című színdarabjában a pokol azzal van jelké
pezve, hogy négy embernek kell együtt élnie egy szobában, melyből nem 
lehet kijutni, viszont egymással sem tudnak közösséget találni. Pokol az 
életük, mert nincs kapcsolatuk.

Viszont az ember olyan világban él ima, ahol a kommunikáció az 
egész földkerekség emberiségével szükségszerűvé vált. Nyilvánvalóvá lett 
a társadalomtudományok és pszichológia alapján az is, hogy az emberek 
egymással egybe vannak fonva sorsuk által még akkor is, ha ez számukra 
nem tudatos. Ezért kíván a mai élet meg inkább közösséget az emberek 
között. Az istentisztelet ilyen közös részesedés abban a valóságban, ame
lyet az imént mint a teremtett világ titkát ismertük meg. Talán ezért is 
jött létre mai világunkban a dialógus az emberek, népek és egyházak 
és különféle világnézetek között. Keresi egymást az ember, hogy közös
séget találjon. Az emberi életnek egy új dimenziója tárul fel ott, ahol az 
ilyen dialógus létrejön. Az egészséges társadalom csak ilyen dialogikus 
egzisztenciaként létezhet. Kérdés, hogy az istentisztelet nem azért veszí
tette-e el ihletettségét, mert túlságosan monologikus lényegűvé vált. Ahe
lyett, hogy az istentisztelet a kegyelmi ajándékok egymással való ki
cserélésének alkalma lenne, egy ember (a lelkész) szolgálatává vált. Pedig 
a reformációnak laz egyetemes papságról szóló tanítása éppen ezt a papi 
kiváltságot akarta alapjaiban megingatni.

Valószínűleg elkerülhetetlen, hogy egy pár szót szóljunk az igehirde
tésről. Ugyanis az igehirdetőnek és az igehallgató gyülekezetnek egyaránt 
problémája. Az egyikhez azt a kérdést intézi, hogy miben látja elsődle
ges feladatát mint igehirdető, a másikhoz pedig azt, hogy mit vár el a 
prédikációtól. Gyülekezeteinkben ma szinte kizárólagos a szószéki prédi
káció, s ezért többször felvetődött a kérdés, hogy nem lehetne-e a lelkész 
monológusa helyett az igehirdetést is dialogikusan felépíteni. Persze ez 
nemcsak a párbeszédes formát jelenti, mely igen könnyen válhat csupán 
technikai fogássá. Ehelyett az egész prédikációnak olyan szerkezetűvé kell 
válnia a dialógus révén, hogy benne az egész világ benne legyen. Sajnos 
még a legjobb prédikációkban is legfeljebb csak az igehirdető személye 
van benn. Ezen probléma kikerülésére szolgál, hogy sokfelé ma lelkészek 
közös munkával készülnek az igehirdetésre. Nemcsak lelkészi munka
közösségekre gondolok, hanem a gyülekezet tagjaiból álló kis közösségre, 
amelyben különféle világi foglalkozású emberék vannak együtt, hogy át
gondolják az igehirdetés esedékes textusának a mai helyzetben való 
mondanivalóját. Ebben a csoportban a lelkész szerepe arra szorul, hogy
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egybehangolja, koordinálja a gyülekezetből jövő hitbeli tapasztalatokat. 
Az ige így találkozik — már mielőtt prédikáció formájában megfogalma
zódik — a gyülekezettel. Tulajdonképpen ez a dialógus az, amelyet Isten 
az igén keresztül ezzel a világgal folytat. Ezért kellene minden igehir
detésnek ilyen dialógussá válnia. Így valósul meg az, amit Luther a teo
lógus egyik karakterisztikus vonásnak tartott, ti. a tentatio — a megkí- 
sértetés. Az igének a világban kell a próbát kiállnia, s ezen a próbán az 
igehirdetőnek kell elsőként átmennie, mielőtt a gyülekezet maga is bele
kerül az ige sodrába, hogy mint az idők sodrában élő gyülekezet az élet 
üzenetét meghallgassa. A dialogikus egzisztenciának elkerülhetetlen ez a 
kihatása a gyülekezetben szóló igehirdetésre. Ma már vége van annak 
a nyugodt lehetőségnek, amikor a szószékről „felülről” lehetett szóno
kolni a gyülekezet felé, ahol a félénk kis báránykák meghúzódva hall
gatták a papi monológust, melynek ítélete esetleg mindenkinek szólt, 
csak a szónokiénak nem, s melynek kegyelmében kevesen részesülhet
tek. Mindez nem azt jelenti, hogy az ige mondanivalóját a világhoz al
kalmazzuk, hiszen a Krisztus igéjének megbocsátásról szóló mondani
valóját csak a kiengeszteltek gyülekezete tudja megszólaltatni a világ
ban. Az igehirdetés nem azt a választ adja a világ kérdéseire, amit tőle 
a világ elvár, hanem azt, amelyet az elküldő Űr ad meg a világnak 
a pásztori dialógus alázatában, melynek csattanója a bűn leleplezése, a 
tőle való felmentés és az új életre való felhívás a bűnbocsánat örömében.

A kiengeszteltek gyülekezetének istentiszteletében megvalósulhat a 
karizmák dialógusa, ahol ki-ki saját kegyelmi ajándékával építi a Krisz
tus testének közösségét. A lelkész nem válik a gyülekezetből kiemelt 
karizmatikussá, hanem a Szentlélekkel megajándékozott hívekkel 
együtt, velük való kölcsönösségben megvalósul iá iszeretet kommuniká
ciója, amely visszaadja az embereket az emberi társadalomnak. Az is
tentisztelet ezen dialogikus gyülekezeti rendje fogja rányomni bélyegét 
az egyház egész felépítésére, ahol senki sem lehet úr, hanem csak szol
gája a másiknak az egyetlen Úr uralma alatt. Ezért van a gyülekezet 
dialogikus istentiszteletének alapvető jellege nemcsak egy kicsiny közös
ség, hanem az egyetemes egyház s vele az egyetemes emberiség szem
pontjából is. Az így épülő egyházban ugyanis a világ visszanyerheti egész
séget. Az elveszített emberi kommunikáció helyébe léphet a közösség dia
lógusa. Az ezt megalapozó istentiszteletre tehát égetően szüksége van 
ennek a világnak.

3. A jövendő szimbóluma

Tételem: az istentisztelet szavakból és cselekedetekből álló szimbó
lumok világa. Ezen szimbólumok egyrészt az egyszersmindenkorra szóló 
múltat jelenvaló és egzisztenciális valóságként alkalmazzák íaz emberi
ségre, miközben arra utalnak, hogy a jövendő az Űré.

Mai világunkban a szimbólumok problematikussá váltak. Legalább
is a „vallásos” szimbólumok, noha az ember továbbra is szimbólumokat 
használ, új meg új módon formálja szavakba és cselekedetekbe a való
ságot, melyben él. A művészet is szimbólumokat használ, hogy rajtuk 
keresztül — esetleg képekben, színekben, hangokban — közölje a valóság- 
élményt másokkal. Mindez az egyház istentisztelete szempontjából is lé
nyeges. Gondoljunk csak a nyelvre, amely az ember világi életében az 
egyik leglényegesebb szimbólum. Napjainkban viszont a nyelv problema
tikussá vált. Ezért foglalkozik a mai filozófia nagymértékben a nyelv és 
a logika alapvető problémáival. Szimbólumok helyett világos fogalmakat
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keres az ember, s ezen folyamat eredménye a fogalmak racionalizáló- 
dása. Teológiailag fontos ezen folyamat követése, mivel a mitológiátlaní- 
tás programja idetartozik. Szimbólumok és mítosz ugyanis egybetartoz
nak. Ügy is mondhatnánk, hogy a mitológiátlanítás tulajdonképpen szim- 
bólummenitessé akarja tenni az evangéliumot, s vele együtt a keresztyén 
hit valóságát. Persze Gustov Aulénnal, az idős világhírű svéd teoló
gussal együtt el kell mondanunk: „A szimbolikus nyelv a hit anyanyel
ve.” A mitológiátlanítás újabb mítoszokat hoz létre, melyeknél hiányzik 
talán a megszokott mítosz, de helyette az újonnan alkotott mítoszok 
okoznak problémát. Legalábbis ilyennek tekintem az egzisztenciális in
terpretáció új nyelvi szimbólumait, melyeknek megértéséhez nem a bib
liai, hanem az egzisztenciális filozófiai nyelv-szimbólumok ismeretére 
van szükség. Ezért nem tudom a mai teológiában sokak számára teológiai 
axiómaként használt „nyelvi eseményt” (Sprachereigraiis — language 
event) teológiai nyereségnek tekinteni. Tévedésé abban van, hogy az ér
telem a kifinomított nyelvi szimbólumait nem ismeri fel mint ugyan
olyan problémákat, mint amelyeket maga is bírál a múlt mitikus 
szimbólumaiban. Embernek lenni ugyanis annyit jelent, hogy szim
bólumokban élünk. Ha az egyik elveszti értelmét, másikak lépnek he
lyébe. A mítosz, a szimbólum az emberi megértés „játéka”, mely az 
ember lényegéhez tartozik (homo ludens). A szimbólumok nem önmaguk
ban véve problémák, hanem a valósághoz való viszonyulásukban. Tudni
illik az a kérdés, hogy mely valósághoz asszociálódnak. Képek, szobrok, 
szavak igazak és szépek, aszerint, hogy milyen valóság kifejezői. A művé
szet alkotásainak ezért van helye az istentiszteletben is. Nem válnak 
bálványokká anélkül, hogy az emberi értelem ne pervertálná őket. Ahol 
a szimbólumok referenciája a termeteit világ valóságának titka, ott Isten 
tiszteletének szolgálatába álh'thatók. Nem az a kérdés, hogy az ember 
használjon-e szimbólumokat, hanem az, hogy természete szerint szimbó
lumokkal körülvéve, ezeket maga is állandóan létrehozva, hogyan értel
mezi a szimbólumokat. Paul Tillich egy helyen „a szimbólumok össze
omlott világáról” beszél. Abban vám csak igaza, hogy bizonyos szimbó
lumok leomlottak, mert elveszítették értelmüket. Viszont más szimbó
lumok lépnek a helyükbe. A szekularizált ember tehát nem szimbólumok 
nélkül élő ember, sőt inkább az a problémája, hogy a valóságnak, mely
ben él, milyen szimbolikus kifejezéseit hozza létre. Az istentisztelet kül
detése ebben az öszefüggésben az, hogy a szekularizált korunkban meg
felelő, a valósággal harmóniáié szimbólumok jöjjenek létre.

A szimbólumok megértéséhez, jelentőségüknek újbóli felfedezéséhez 
az istentiszteleti életünk szempontjéből is, szükséges arra rámutatnunk, 
hogy kétféle szimbólumokkal k§11 számolnunk: vannak analogikus szim
bólumok és prófétai (vagy szakramentális) szimbólumok.

Az analogikus szimbólumok feltétele az emberi megértés lehetősége. 
A Szentírás tele van ilyen szimbólumokkal (pl. Isten keze a hatalom 
kifejezője, a tűz megközelíthetetlen szentségét vagy a Szentlélek ihleté
sét, a kenyér az élet kenyerét, az atya az oltalmat stb. jelenti). Minden
napi szóhasználatunk is tele van ilyen szimbólumokkal (kezében tartja 
a helyzetet, tűzbe jön, megkeresi a kenyerét stb.). A lényeges az ilyen 
szimbólumok esetében az, hogy tudatos vagy tudatalatti (hagyományos), 
de mindenesetre kölcsönös emberi megegyezés alapján a szimbólumok 
mögötti valóság értelme nyilvánvaló legyen. A szimbólumok jelentősége 
változhat, újak jönnek létre aszerint, hogy milyen a megértés feltétele.

Lényeges annak felismerése, hogy az istentisztelet is tele van ilyen 
analogikus szimbólumokkal, szavakban és cselekedetekben egyaránt.
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A gyülekezet öszejövetele, a hívek templomhoz vezető menete a sok
féle hivatásból, népekből, nyelvekből az Úr oltára körüli egyesítése, mind
ez szimbolikus jelentőségű. Ezt az istentiszteletre való konkrét gyüleke
zést mint Istenhez való közös tartozásunk szimbólumát nem tudom csu
pán szavakkal helyettesíteni: fel kell mennem a Úr templomába, az 
oltárhoz kell járulnom, ki kell jönnöm a hétköznapom munkájából, hogy 
megpihenjek az Ür lábánál. Mindezek a külső cselekedetek szimbolikus 
jelentőségűek Istenhez való magatartásunk szempontjából. Eschatolo- 
gikus előrevetítései az eljövendő gyülekezet életének. Synaxis (=  gyü
lekezet, összejövetel) az istentisztelet megjelölése volt az ősegyházban. 
A gyülekezet áldással való elbocsátása a világ mindennapi életébe való 
küldés volt. Az istentisztelet helye is szimbolikus jellegű: hajó, lakóház, 
sátor stb. A modern templomépítés mindezt megértette. Nem szabad te
hát lekicsinyelni a művészet szimbolikus értékét, mert az istentisztelet 
pedagógiai felfogásával van kapcsolatban. Pont ezen szimbolikus ténye
zők elfelejtése jelenti az egyház számára az elszegényedést, s ezzel az 
evangélium közlésének megakadályozását. Paradox módon hlangzik, de 
tény, ihoigy a szimbólumok elhanyagolása is „szimbolikus” .

Áttérek a prófétai-szakramentális szimbólumokra. Keresztség és úr
vacsora olyan hathatós szimbólumok, melyekben Isten igéjének ereje és 
ígérete által a Jézus Krisztus valóságában való részesedés (koinonia) 
adatik. Prófétai jelek, melyek a jövő közeledését jelzik. A múltból, az 
üdvösség egyszersmindenkorra szóló isteni cselekedeteiből táplálkoznak, 
melyeket a jövő erejeként megjelenítenek. A szimbólum fogalmát sok
szor azért tartják gyanúsnak, mert megüresedett az az ősi értelme, amely 
az üdvösség valóságához való lényeges kapcsolatát megőrzi.

Nem „csak” szimbólumok, azaz nem analogikus szimbólumok az üd
vösség szentségei, hanem „misztériumok” , sakramentumok, melyek hor
dozói a földi valóságban az eljövendő, Krisztusban adott, emberi életnek. 
A szakramentális szimbólumokat tehát nem lehet levezetni immanens, 
e világi eseményekből, s éppen ezért lehetetlen beépíteni őket az idő 
köznapi történetébe vagy a világi világ profanitásába. Szükséges tehát a 
megkülönböztetés analógiák és prófétai jelek (oth) között. A keresztség 
„nem közönséges víz” , nem rituális mosakodás, hanem a Krisztus halá
lában és feltámadásában megalapozott újjászületés fürdője. Az úrvacsora 
nem „testi evés és ivás” (az is!), hanem a Krisztus jelenlevő áldozata 
testében és vérében. Ezen prófétai jelekben a Jézus Krisztus által e vi
lágban megjelent eschaton hathatóssá válik az Ige által kiemelt jelek
ben. Ezek hozzák a jövő ígéretét. A reformáció híveit sokszor azzal a 
váddal illetik, hogy eliminálták a szentségeket. Nemcsak arról van szó, 
hogy a középkori hét szentségből csupán kettőt tartott meg a reformáció. 
A vád az, hogy a megmaradt szentségeket (főleg az úrvacsorát) tette 
mellékessé a reformáció az igehirdetés egyoldalú hangsúlyozása által. 
Egy katolikus exegéta közelmúltban megjelent cikkében ezt írja: „Ahol 
mindent csak a hallás határoz meg, ott elemyed az ige intentisztelete, 
vele együtt a hit is, s tóürülnek a templomok.” Kérdés hogy niincs-e iga
za? Nem az auditív és vizuális beállítottság ellentétére kell itt gondolni, 
hanem arra, hogy az ige hogyan tartozik egybe a szentségekkel, mint Is
ten Szentlelkének közöttünk újból és újból való működésével prófétai 
szakramentális jelek-szimbólumok által, melyek Krisztus halálának és 
feltámadásának jelenlétet ajándékozzák a gyülekezetnek, az egész embe
riségnek.
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III. Az istentisztelet rendje szekuláris világunkban

Tétel: az istentisztelet rendjében kifejezésre kell jutnia az egyház 
világba való küldetésének és a gyülekezeti közösség épülésének.

Sokan azt vélik, hogy az istentisztelet hagyományos rendjének nincs 
többé létjogosultsága a szekularizáció világában. Más formákat kell sze
rintük keresni. Mielőtt ezen megfontolandó érv érvényességét megítél
nénk, szeretnék egy történeti információ által bizonyos tényekre emlé
keztetni. A liturgia történetéből ismerjük azt a tényt, hogy a keleti és 
nyugati keresztyénség liturgiája egyaránt két alkotórészből áll: az ún. 
missa catechumenorum-ból és a missa fidelium-ból, mondhatnánk így is: 
az ige istentiszteletéből és az úrvacsorából. Erre a rendre épül fel az 
istentisztelet gyakorlata, mégpedig a reformáció idejében is. Se Luther, 
se Kálvin nem változtatott ezen a renden, mely a keresztyénség első szá
zadaiba nyúlt vissza. Miben állt tehát az istentisztelet? A világi hivatá
sokból, mindennapi gondokból öszegyűltek emberek — megkeresztelt hí
vők és jóindulatú vagy csupán érdeklődő pogány ok — az istentisztelet 
megjelölt helyére (házakba, katakombákba, később templomokba). Első 
dolguk volt, hogy kiöntsék mindennapi életük sok gondját, reménységét 
Isten színe előtt való könyörgésben megnevezve a dolgokat, melyre az 
egész gyülekezet a Kyrie eleison könyörgésével válaszolt. (Figyeljük meg, 
hogy a ‘római tradícióban, melyet a reformáció is követett, elmaradtak 
a kérdések, s csak a válasz maradt meg a Kyrie-ben. Ennek eredménye 
persze logikusan lett a Kyrie értelmetlensége, ti. hiányzott a mindennapi 
élethez való kapcsolódás, referencia.) Ezeknek a világból, a mindennapi 
életből jövő embereknek szólt azután Isten Igéje a Szentírás olvasásá
val és magyarázatával, vagyis megszólalt a világhoz szóló küldetés evan
géliuma. Ennek meghallgatása és újbóli könyörgések után eltávoztak 
azok, akik még nem keresztelkedtek meg a Szentháromság nevében, 
vagyis akik még nem épültek bele a gyülekezetbe hitük megváltásával. 
Ezután ünnepelte a hívők gyülekezete a Krisztus áldozati halálának 
megemlékezését, az utolsó vacsora megismétlésével abban a hitben, hogy 
jelen volt az Ür mint megdicsőült és Szentlelkét földi jegyekben ajándé
kozó. Megszólalt tehát az imádás, hálaadás és vallástétel (a hitvallás is 
idetartozott!), s a közösség vacsorájában ünnepelte a gyülekezet az el
jövendő messiási vacsora előrevetett örömét. Ezért volt az eucharisztia 
az üdvösség jövőjének hálaadó ünnepe.

Az eredeti rend tehát olyan társadalomban alakult ki, amelyben a 
Krisztus köré gyülekező tanítványi sereg nem volt azonos a nép egészé
vel, hanem „kicsiny nyájként” élte az életét a világban való küldetésként 
és az eljövendő üdvösség örömlakomájlakónt. A keresztyénség elterjedé
sével ez a rend nem változott meg. De kettősségének értelme látszólag 
elhomályosodott. A magát corpus christianumnak tekintő emberi társa
dalomban elhalkul a küldetés szempontja, és az egész istentisztelet a 
hívők liturgiájává válik. Azon benyomásra épül ez a rend, hogy minden
ki hivő és a társadalom minden tagja keresztyén. Mindaddig lehetséges 
ez, amíg a szétiválasztódás folyamata meg nem indul a szekularizáció 
korszakában. Problémánk az istentisztelet rendjére vonatkozólag ma 
abban áll, hogy a fent jelzett történelmi fejlődés alapján nivellálódott 
az istentiszteleti rendünk, a küldetés és az épülés különbözősége többé 
nem jut kifejezésre. A hagyományos liturgia ugyanis a következő újdon
ságra vezetett a reformáció egyházaiban, melyek még évszázadokon át 
a corpus christianum hátterén élhettek:

a) az úrvacsora mint a gyülekezeti istentisztelet alapja és elsődleges
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rendje kiesett a vasárnaponkénti  istentiszteletből (egyes egyházak 
ugyan megtartották a teljes, eredeti rendet, de kevesen gyakorol
ják vasárnaponként, inkább csak különleges alkalmakként); 

b) a katechumének istentiszteletének rendje az úrvacsora leválása 
után a hivők istentiszteletének mindent átölelő rendjévé lett, az 
igei istentisztelet levált az úrvacsora ünneplésének rendjéről és a 
hivők egyedüli elegendő istentiszteletévé lépett elő.

Mi ennek az eredménye? Kettős: eltűnt egyrészt az igei istentisztelet 
küldetésjellege a világ felé, melynek helyébe a hivők megszűkült gyüle
kezete került; másrészt viszont kimozdult helyéből a gyülekezet tartó
pillérje, Isten népének mint a Szentlélek templomának fundamentuma, 
vagyis az úrvacsora. Az eredeti őskeresztyén istentisztelet rendjének ket
tőssége nem a küldetés és a gyülekezetépítés kettősségét jelenti többé, 
hanem magának a gyülekezetnek a szétszakactattságát az igehallgatással 
megelégedő és az úrvacsorázó gyülekezeti csoportok kettősségét.

Könnyű lenne azt a megoldást ajánlani, amelyet a tradicionalista 
liturgikusok annyiszor megpróbáltak: ti. felhívni az egyházat arra, hogy 
visszaállítsa a teljes (=  úrvacsorás) liturgiát a gyülekezet főistentiszte
letként minden vasár- és ünnepnapon. Tisztában vagyok azzal, hogy ez 
a megoldás illuzórikus lehetne, ha ugyanis az ilyen rend nem párosulna 
az ősegyház eredeti intenciójával: a világba való küldetéssel és a gyüle
kezetépítés szándékával. Ezért kell a meglevő igei istentiszteletnek ép
pen a szekularizáció korszakában visszanyernie a világba való küldetés
től való átitatottságát, hogy benne az istentiszteleten résztvevők valóban 
benyomást nyerhessék, hogy róluk, mint ebben a világban elő emberek
ről van szó, értük folyik a könyörgés, nékik szól a Szentírás üzenete, 
reménysége, vigasztalása, buzdítása. Az úrvaosorai istentisztelet ennek 
hatására vissza fogja nyerni eredeti, gyülekezetépítő szolgálatát. A ki
csiny nyáj istentiszteletévé fog válni, amelynek azonban állandó táplá
léka (is nemcsak nlagy ünepek különleges eseménye) a Krisztus halálára 
való emlékezés páskavacsorája: átmenete ebből a világból az eljövendő
be. Az istentisztelet így válik ebben a világban a nem e világból, hanem 
az eljövendőbői élő gyülekezet szimbólumává a világ számára, az em
beriség üdvösségére.

 D. dr. Vajta Vilmos
Strasbourg

Áprilisban megjelenik

Túrmezei Erzsébet: 
ÍGY L E S Z E L  ÁLDÁS

című verseskönyve
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Krónika

„Mérd meg az Isten templomát!”
Igehirdetés a kelenföldi templom 40 éves templom

szentelési emlékünnepén, 1968. október 20-án.
„Azután egy vesszőhöz hasonló nádszálat adtak nekem e szóval: 

Kelj fel és mérd meg az Isten templomát, az oltárt, és azokat, akik abban 
imádkoznak” (Jel 11, 1).

I.
Ez az ige szólalt meg először erről a szószékről, amikor — negyven 

évvel ezelőtt — a templomszentelési ünnepekre jött össze a gyülekezet. 
Miről szólhatott akkor az első prédikáció ennek az igének az alapján? 
Bizonyosan arról, hogy Isten adta ezt a házat, otthonul a gyülekezetnek. 
Hogy nem a kőfalak a fontosak benne, hanem akik benne imádkoznak. 
És hogy Isten megméreti, számonkéri és megítéli az ö  házát, a templo
mot és a gyülekezetei.

Négy évtized múlt el azóta a nagy nap óta e fölött a gyülekezet fö
lött. De milyen negyven esztendő! Egy véres, borzalmas világháború 
vihara. Majd egy hatalmas történelmi korszakváltás, a társadalom éle
tének alapjaiig ható átalakulás. Megmutatkozott: az egyház az időben 
él. A történelem eseményei, a kikerülhetetlen történelmi átalakulás kö
vetkezményei alól Isten népe, a templom és a benne imádkozó gyü
lekezet sincsenek kivéve. Benne él maga is a világ életének nagy vál
tozásaiban, és vele együtt formálódik, alakul keresztyén élete.

A négy évtizeddel ezelőtt megszólalt templomszentelési alapige 
azonban ma sem vesztett semmit időszerűségéből. Isten igéje nem negy
ven év, de két vagy háromezer év alatt sem válik idejét múlttá. Alap- 
igénk ma új erővel szól hozzánk. Időszerűbben, mint valaha. Mit üzen a 
régi templomszentelési ige most, ennék a ma élő gyülekezetnek?

II.
Azt halljuk alapigénkben, hogy a látnok-apostol egy mérővessző

höz hasonló nádszálat kap kézbe. Ezzel kell megmérnie a templomot és 
azokat, akik abban imádkoznak. Az utóbbi néhány szó is világosan mu
tatja: itt nem egyszerű mérnöki műveletről van szó; mert mit keresne 
abban az imádkozok „megmérése” ? A kifejezés kulcsa: a megméretés 
a Biblia nyelvén többnyire a megvizsgálás, a megítélés és próbáratétel 
képe. A templom és a benne imádkozok megméretése is nyilván arra 
utal igénkben, hogy minden templom és minden benne imádkozó gyüle
kezet állandó ítélet, állandó "megméretés” alatt áll!

Ilyen „megméretés” volt ennek a templomnak és gyülekezetnek az 
életében is a fölötte elmúlt negyven esztendő. Isten a történelmi átalaku
lások tűzében mérte le azt a világot, amelyben ez a templom felépült. 
Kemény kézzel, de ugyanakkor irgalmas szívvel is, ítéletet tartott fö
lötte. Sok minden összetört ebben az időszakban az egyház életében, 
amit pedig azelőtt nélkülözhetetlennek gondoltunk. És sok minden új
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fényben ragyogott fel, amit addig kevésre becsültünk, talán észre sem 
vettünk.

Mit ítélt meg Isten — történelmi változásokon keresztül — az Ö 
templomában, egyházában? Kétségtelenül megmérte és könnyűnek ta
lálta az ítélet mérlegén a „keresztyén világ” , a „keresztyén társadalom” 
illúzióját; azt a gondolkodást, hogy az egyház a világ uralkodó hatalma 
és a társadalom vezető ereje. Igazságos ítélettel elvette tőlünk azt a ké
nyelmes helyzetet, amikor „illett” és a társadalmi előrehaladást, a legkü
lönfélébb előnyöket jelentette, keresztyénnek lenni. Elvette tőlünk azt az 
illúziót, hogy a templom nemcsak a gyülekezet élet-központja, hanem 
egyúttal a „világ középé” is. Mindez „megméretett és megítéltetett” ! Meg 
kellett tanulnunk, hogy az egyház és a gyülekezet diaszpóra, kicsiny 
nyáj, ízesítő csipetnyi só a világban. Helye nem az első hely, hanem a 
szolga helye, amely Krisztusé is volt; és vagy vállalja a szolgálatnak 
ezt a szürke, dicsőség és ragyogás nélküli helyét, valóban a szolgálat lel- 
kületével, vagy elhalad fölötte — nemcsak nálunk, de egyre inkább 
mindenütt a világban — a rohanó idő és a száguldó történelem.

Megítélte Isten ebben a mögöttünk levő történelmi négy évtizedben 
a hitünket, a templomban imádkozok hitét. Sok fölösleges, ráaggatott 
dísz és függelék lehullt róla: ami nem Krisztus-hit volt, nem a*bűnbo
csánat és az Isten kegyelmére való feltétlen ráhagyatkozás hite volt, az 
kihullt a rostán. Mi mindent tartottunk régen a kersztyén hit feltétlen 
velejárójának, amiről kiderült: nem lényeges, nem tartozik igazán Krisz
tus-hitünkhöz! De megmutatkozott viszont ennek a hitnek, a kőszikla
fundamentumra épült hitnek, igazi ereje!

Megítélte Isten a szeretetünket is ebben az időszakban. De sokszor 
volt puszta jelszó, üresnek és hamisnak bizonyult puszta „színfal” a ke- 
resztyénségünk, amikor a háború ínségében, a megsemmisítő táborokba 
deportálások időszakában majd a romokból való felépülés óriási erőfe
szítései között nekünk, keresztyéneknek, áldozatos módon és cselekvőén 
kellett volna megbizonyítanunk a másokért élő szeretet erejét. Csodál
kozunk-e rajta, ha a világ előtt annyira devalválódott a „keresztyén” 
megjelölés értéke? Hiszen nem volt „aranyfedezete” , nem volt mögötte 
igazi, önfeláldozó, cselekvő és segítő emberi élet!

Isten megmérette templomát, a gyülekezetét és egész egyházát a 
nagy történelmi átalakulás kohójában. Sok minden kihullt a rostán, 
amit addig elengedhetetlennek gondoltunk: az „elölülés” dicsősége, a ha
talmas társadalmi megmozdulások pompája, a kötelező egyházi adó és 
sok minden más. De nem hullt ki a rostán az igazi keresztyén hit élet
megalapozó ereje és az igazi keresztyén szeretetnek ember- és közösség- 
formáló értéke. Kegyelmes ítélet volt Isten ítélete rajtunk: ma is itt va
gyunk együtt, hálaadó istentiszteleten, a gyülekezet templomában, és van 
okunk miért hálát adni ezen a napon. És a hit bizodalmával nézhetünk 
előre a gyülekezet és e templom jövőjébe.

III.
Ez az alapige azt üzeni továbbá nekünk, hogy Isten „megméreti” 

a látnok-szentíróval templomát, az oltárt, s ezzel megtanít minket a 
templom igazi jelentőségére, értékére az egyházban. A mérés, a kimé
rése valaminek, ugyanis az Ószövetségben — így Ezékiel prófétánál is, 
az új templom látomásában (Ez 40 kk) — á környező világtól való meg
különböztetés és elhatárolás jele is. A templom falainak és oltárának ki
mérése egy részt kiemel Isten nagy, teremtett világából. Közvetlenül a 
gyülekezet otthonául, az Istennel való találkozás helyéül. Azt a helyet, 
ahol az igében, a keresztségben és az úrvacsorában Isten emberi módon
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hajol le, jön el hozzánk és találkozik velünk. Mert sohasem a templom- 
falak és a templom ékességei a fontosaik; hanem az, hogy ez az a hely a 
világban, életünk közepén, ahol az Istennel való legteljesebb találkozás 
a gyülekezet közöségében megvalósul. Isten ajándékozza magát nekünk 
a hirdetett igében és a látható szentségekben, és mi mint gyülekezet 
oda járulunk erre az Istennel való találkozásra.

Üj hangsúlyt kap ebben az öszefüggésben ez a néhány szó: „mérd 
meg azokat, akik abban imádkoznak” . Arra utal, hogy a templom soha
sem önmagáért van, hanem azért, hogy gyülekezet találkozzék benne, 
imádkozzanak benne. Azt is mondhatnánk: egy templom pontosan any- 
nyit ér, amennyire az Istennel való találkozás és az imádság háza. 
Amennyire külsőleg és belsőleg össze tud gyűjteni, hogy benne Isten ke
gyelmes ítéletével, törvényével és evangéliumával találkozzunk. így be
csülöd-e, így keresed-e fel vasárnapról-vasárnapra és ünnepnapról-ün- 
nepnapra ezt a templomot, Keresztyén Gyülekezet? Legyetek „otthon” az 
Isten templomában! Legyen ez a templom valóban az imádkozás helye, 
a gyülekezet találkozásának helye Istennel a hit közösségében: a meg
szólító igében, az újjászületés fürdőjében és a gyülekezet-építő úrvacso
rában !

IV.
Ugyanakkor azonban ez a templomszentelési alapige ma arra is fi

gyelmeztet: Ne legyetek végleg „otthon” a templomban! Tudom, az első 
hallásra talán megdöbbentő és merész ez a mondat. De jól kell érte
nünk: csak az előző mondattal együtt és egyszerre igaz. „Legyetek ott
hon az Isten templomában!”

Mi ennek a dialektikus megállapításnak az értelme? Az, hogy a temp
lom létének és szolgálatának két határa van: a mindennapi életünk és 
Isten országa.

A gyülekezet „temploma” , ahol Istennel találkozik és Istennek szol
gál, ez a négy kőfallal bezárt, jól ismert és szeretett templomtér. De 
mégsem csak ez, hanem az egész hétköznapi életünk is a templom falain 
túl: a család, a munkahely, a társadalom és a világ. Mert ezekben vé
gezzük a jót cselekvés, az élet, istentiszteletét. Ez az egyik határ.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a gyülekezet végleges és igazi temp
loma nem ez a földi kőtemplom, hanem a templomnélküli, örök és ma
radandó mennyei otthon. Ott végetér minden földi templom szolgálata, 
mert „Isten lesz velük” (Jel 21,3), örökkön-mindörökké. Ez a másik ha
tár a földi templom számára.

Megtanultuk-e az elmúlt emberöltőben ezt a harmadik nagy igazsá
got is a templom felől? Tudjuk-e ma igazán: Istené nemcsak ez a temp
lom, a többi része a világnak pedig valamilyen profán, „Istentől idegen” 
terület; hanem a világ, amelyben naponként benne élünk, a családban, 
a hivatásunkban, a társadalomban — mindez ugyancsak Istené és az 
Istennel való találkozás, a néki szolgálás, az „élet hétköznapi istentiszte
lete” helye?! Mert ott is Neki szolgálunk, az embertársaink iránti cselek
vő szeretetben. A mai oltári igében Jézus arra figyelmeztet: nemcsak 
szabad, hanem kell, is szombatnapon jót cselekedni a felebaráttal. A 
szombatot, tehát a templomi ünnepet és istentiszteletet, tennénk szent- 
ségtelenné, ha elfeledkeznénk a szeretet második, nagy parancsolatáról. 
„Amit megcselekedtetek eggyel e legkisebb atyámfiai közül, énve- 
lem cselekedtétek” (Mt 25,40). Istent sohasem közvetlenül, hanem a rászo
ruló felebarátban, kint a világban és társadalomban kell tisztelnünk, sze
retnünk és szolgálnunk!

A mai teológiában nagyon erős hangsúlyt kapott ez az igazság: az igazi
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istentisztelet nemcsak a hitünket, hanem a szeretetünket is meg akarja 
tisztítani, és korrrigálni kívánja, Krisztus szeretetének fényében. Isten
tiszteletünk csak akkor igaz, ha megtanít arra, hogy meglássuk Krisztust 
a felebarátban, az éhezőben, a nélkülözőben, a szenvedőben, mindenütt 
a világon. „Mindaz, ami erre szolgál és erre vezet el, istentisztelet. De 
mindaz, ami nem ennek szolgál, az nem keresztyén istentisztelet, ha még
oly vallásosnak látszik is” — hirdeti korunk egyik ismert teológusa.

A keresztyénségnek társadalmunkban — de egyre inkább mindenütt 
a világon — meg kell tanulnia: Isten azért adja a templomot, hogy ott
honunk legyen, de mégse legyen a végső otthonunk. Ne abban rendez
kedjünk be végleg a keresztyén élet gyakorlására; hanem onnan kimen
jünk mindig újra a világba, a Krisztus-hitből fakadó emberszeretet ere
jével; ott segítsük embertársainkat, minden jó és igaz, élet-gazdagító és 
kiteljesítő cél megvalósításában. A keresztyén gyülekezet ne csak szó
val, hanem a mindennapi élet tanúságtételével is hirdesse az evangélium 
erejét. Végezze a béke és igazságosság szolgálatát a világban! Fordítsa 
szembe szeretetének erejét a népek és fajok közötti széthúzással, gyűlöl
ködéssel, és az igazi, teljes emberi élet segítője legyen mindenütt és kü
lönbség nélkül mindenki számára!

Mert a templom falai nem bezárnak, nem elkülönítenek minket a vi
lágtól. Hanem — ennek a templomnak a falai is — kitárulnak, és befo
gadják maguk közé az egész emberi életet, és odafordítanak minket a hit 
és a szeretet készségével az egész emberi élet, a társadalom egész 
élete felé. Az istentisztelet sohasem fejeződik be, amikor felcsendülnek 
a orgona utolsó akkordjai. Hanem ott folytatódik a templomfalakon túl 
is, ahol a kezek dolgoznak, az agyak fáradnak az emberi közösségért. 
Ahol segítünk emberi könnyeket letörölni, szenvedést és betegségeket 
gyógyítani, kenyeret adni, ember és ember, népek és fajok közötti vá
laszfalakat lerontani: igazabbá és teljesebbé tenni az életet minden em
bertársunknak.

Milyen végtelenül fontos tanítás ez ma az igéből, a keresztyénség 
jövője számára! Hogy a gyülekezet ne elzárkózzék a templom falai közé 
vagy az imádság magányába, amikor keresztyén életét éli. Hanem éppen 
a „templomozás” és az imádkozás indítására menjen ki a világba, hite és 
szeretete erejét, szolgálatát ott hintse széjjel személyválogatás nélkül 
mindenkinek, sem hálát, sem dicsőséget és előnyöket nem várva ezért; 
hanem éppen ezzel mutatva meg háláját és szeretetét Isten iránt! Csak 
így lehet a tanítványi élet sóvá, amely csipetnyi talán, de az étel egészé
nek ízt ad; világossággá, amely másoknak és másokért van; és hegyen 
épült várossá, amely jól látható, reális valóság ebben a világban, Jézus 
szava szerint.

Így tűnjenek el most is ennek a templomnak kőfalai: táguljanak ki 
és fogják át az élet egészét, a társadalom és az emberiség egész valósá
gát körülöttünk. És táruljanak ki — az egyházi esztendő végén erre kü
lön is kell gondolnunk — az örök élet felé, Isten országa felé mutassa
nak oda arra a templomnélküli örök mennyei otthonra, ahol Isten lesz 
majd minden mindenekben!

A láthatatlan mérővessző megmérte és leméri szüntelen Isten temp
lomát, — ezt a templomot is. Isten igazságos ítélete alá állítja. Kiméri 
a gyülekezetnek lelki otthonul. Ugyanakkor azonban ki is tágítja falait, 
a világban való szolgálatra, szeretetre, — az Isten országa felé forduló, 
hivő reménység alatt.

Így lássátok és így szeressétek ezt a templomot, és akkor a meg
méretésben mindig nagyobb lesz az Isten kegyelme Isten ítéleténél.

Dr. Nagy Gyula
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Szemle

A  ,,h iv alló mozgalom" a másik oldalról

Ernst Kasemann: Dér Ruf dér Freiheit J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck) Tübingen, 1968. 170 oldal.

M in t is m e r e te s , a „ N in c s  m á s e v a n g é liu m ”  H itv a lló  M o z g a lo m  
k é p v is e lő i  a k e r e s z ty é n  k ö z v é l e m é n y  tá m og a tá sá v a l t ö b b  íz b e n  é le 
s e n  m e g tá m a d tá k  a m o d e r n  (liberá lis) te o ló g iá t é s  a z o k  k ép v is e lő it . 
E z e k  k ö z ö tt  v a n  e lső so rb a n  E rn st K a s e m a n n , a 63 é v e s  tü b in g e n i  
ú js z ö v e ts é g i  p r o fe ss z o r . J e len  k ö n y v é t  a s z e m é l y é t  és  teo ló g iá já t  
é r t  tá m a d á sok ra  vá la szu l írta.

I. Információ

A  könyv tervezett, provokatív alcíme ez lett volna: „Egy újszö
vetségi eretnek ábécé”. Ez az ironikus hangvétel érezteti azt a lég
kört, mely ia propagandisztikus támadások ilyen jelszavát dobta be 
a közhangulatba: „Keresztyén egyáltalán Kasemann, megmarad
hat-e professzornak?” Azokkal, akik ilyen „latrina-jelszavakat” 
kiabálnak, —  írja, képtelenség beszélgetni, vagy kompromisszumot 
kötni, már csak azért is, mert az említett tömeggyűlésekre meg sem 
hívták.

Egyébként vállalja a „heretiikus” jelzőt, de könyve elején rá
mutat arra, hogy az eretneknek kikiáltottak többnyire a haladást 
s a fejlődést megelőzően merészet mondtak ki. Ugyanakkor az oly 
sokat emlegetett gyülekezeti „igaz” kegyesség szintén telve van el
lenkező előjelű tévtanoik tömegével.

Gondolatmenetében igyekszik bebizonyítani, hogy az egész Új
szövetség legfontosabb kulcsszava a sza ba d sá g .

Maga J ézu s  is liberá lisa n  gondolkodott és cselekedett, ami nem
csak az akkori „kegyesekkel” való vitáiból, törvénymagyarázatai
ból, hanem abból a nagyvonalú alapállásából is világosan kitűnik, 
mellyel a bűnösök és kiközösítettek iránt viseltetett. Így talán Jé
zus sem volt elég kegyes?! Manapság lehetne egy egyházat keresz
tyénnek nevezni egyáltalán, ahol a „kegyesek” többé nem „liberá
lisok”, s a liberálisokat a többiek nem ismerik el keresztyénnek? 
Éppen Jézus Krisztus óta az istenfiak szabadsága az evangélium
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igazi próbája, a szabadság a keresztyén név viselésének döntő kri
tériuma.

A  hívők szabadságának következménye a világ és a többi em
ber felé való n y ito tts á g . Jézust ilyennek M á r k  evangéliuma mutatja 
a legmarkánsabban, olyannak, mint aki „hatalommal beszélt” (Mk 
1,22), aki evangéliumával a tanítványok Szentlélek-teremtette sza
badságáról szólt. Azért nehezebb szabadságot adni és respektálni 
azt, mint teológiát tanulni, mert a Szentlélek ritkán ad kényelmes 
és meglepetések, sőt megbotránkozás nélküli döntéseket. Csoda te
hát —  írja — , hogy ateistákkal is néha jobban megértetem magam, 
mint a hitbeli szabadságomat tagadó egyes keresztyén körökkel?

A  fe ltá m a d á s  helyes értelmezésének is a szabadság az ismérve! 
A K o r in th u s i  levelet vizsgálva a következő megállapításokra jut: a 
feltámadás egyedül Jézus uralmát mutatja a földi hatalmasságokon, 
így csak az beszélhet arról, aki részese Jézus uralmának, mivel a 
keresztyén szabadság egyetlen határa ez: „ . . .  de ti Krisztuséi le
gyetek”. Másodszor: az a feltámadás-teológia, mely elhanyagolja a 
kereszt-teológiát, ja reformáció szellemétől is idegen rajongásba 
torkollik. Harmadszor: ha a feltámadás-teológia nem tud mit kez
deni az istenfiúság szabadságával (Rm 8,21), agyrém, vagy legföl
jebb unalmas vallásos agytorna marad.

A  k a to lik u s  le v e le k  exegézise nyomán az evangélium elpolgá- 
riasításáról szól, amely introvertáltság a legmélyébb ellentétben áll 
a Megfeszítettel. A  „széles út” —■ az anthropológiától az ekklezioló- 
giába — , a pokolba vezet. Az a kryptokatholikus magatartás, mely 
néha a reformáció védjegye alatt működik, mely a szekularizált 
világ hétköznapjaiban élő egyes embernek nem képes többet nyúj
tani egyházi rendnél, vértelenné válik, mert nem serkenti az embe
reket tevékeny szabadságra.

Ha a J e le n é se k  k ö n y v é t  vizsgálja, amelyben az existencdális in
terpretáció módszere feiadhatatlan, a keresztyén szabadság p o liti
kai következményei lesznek nyilvánvalókká. Képtelenség ma az 
embert pusztán „lelki személyiségnek” tekinteni, aki független len
ne a történelem mindennapi eseményeitől. A  politika nagyobb kér
dés, mint sok más, amivel a Német Egyház „állati komolysággal” 
annyit foglalkozik ahelyett, 'hogy állást foglalna a faji kérdés, a for
radalom vagy az atomháború kérdésében. János számára sem volt 
Pathmos üdülőhely, hanem aktív tevékenységnek a helye, melyben 
a mithologiikus forma az evangéliumi szabadság világhorizontú be
állítását szolgálta. Eli fog, ha nem mi —  akik Isten Országát prédi
káljuk —  világtávlattal politizálva gondolkodni?

A  teológia és a hit összetartoznak, de nem azonosak. Sok hivő 
él szánalmas teológiával, ugyanakkor vannak professzorok, akik 
nem keresztyének. Já n os ev a n g é liu m a  tükrözi legfrappánsabban a 
keresztyén ember Ig é h e z  k ö tö tt  életformáját, az egyedül ahhoz kö
töttet. Kár tehát a keresztyén „igazságot” a dogmatika papírjába, 
vagy egy világnézeti csomagolásba belepakolni, mert a gyakorlati 
élet közepette nem marad idő kicsomagolni és élni azt. Az egyház

102



küldetése tehát nem tételek megfogalmazásában áll, hanem abban, 
hogy a „szeretsz te engem ?”-kérdésre és a szabad válaszadásra teret 
teremtsen.

II. Meditáció

Mintha a betegágy serkentően hatna a liberális teológusok 
munkásságára, hiszen Kasemann e könyve —  hasonlóan J. A .  T . R o 
b in so n  híres könyvéhez — , betegség alatt született De éppen gyó
gyítani akar. Téves egyházi elgondolásokat, megkövesedett, vérte- 
lenné, sőt néha halottá lett teológiát és egyházi gyakorlatot.

Ennek is fogadjuk. Ennek, de nem is többnek. Kísérletnek ar
ra, hogy felrázzon, friss, szabad légteret adjon kontrapunktos libe
ralizmusával (anélkül, hogy minden kijelentésével föltétlenül 'egyet 
kellene értenünk. Az is hozzátartozik éppen szabadságunkhoz, hogy 
más véleményen legyünk. Nem egészségesen haladó politikai, be
csületesen gondolkodó teológiai véleményét illetően, abban az alap
állásában is, mellyel a mai egyház és világ kérdéseivel egy lélegzet
tel szembesíti magát. Hogy több kérdésben (pl. a feltámadás, refor
máció értékelése stb.) más véleményen vagyunk? Miért ne örül
nénk minden tiszta hangnak a teológia nagy kórusában?

Nyilvánvalóan groteszk, ha bármelyik teológiai iskola magát 
hiszi a keresztyén tan kizárólagos hirdetőjének. Walter Künneth 
professzor és az őt támogató K o p fe r m a n n , B e r g m a n n , R o d e n b e r g , 
D e ite n b e c k , B a u m e r  lelkészek kísérlik meg ezt —  írja Kasemann 
— , pedig jobb lenne, ha ez a mozgalom a ,,DC” folytatása ellen lép
ne fel olyan lovagias őriző szereppel, mint a modern teológia ellen.

Félő azonban, hogy a teológiai vélemények ilyen éles szembe
állítása, az igazság keresése is a szeretet rovására megy, s a zűr
zavar csak a további tisztázódást nehezíti. Pedig csak a szeretet 
légkörében hidalható át az a szakadék, mely a gyülekezeti kegyes
ség és a katedra teológiája közt megvan. (Bár nem vagyak meg
győződve arról, hogy ilyen szakadék létezése feltétlenül szükség- 
szerű !)

A  könyvből kitűnő problémák indítsanak minket — hála Is
tennek, más helyzetben levőket —  arra, hogy gyülekezeteinket ne 
tegyük sem többé, de kevesebbé sem, mint a döntés elé állító „sze
retsz te engem?” jézusi kérdés állandó és időszerű elhangzása s az 
erre adott válaszból fakadó felelős szeretetre indítás helyévé.

\ Bízik László
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Az igehirdető műhelye

Ekkora szeretet!
Böjti — nagyheti igehirdetéssorozat Lk 15,11—32 alapján

1. Halálugrás az árvaságba (11—13.a.v.)

Kétségtelenül a világirodalom gyöngyszemei között foglal helyet ez 
az „örökzöld” példázat-történet. Gyönyörű, megkapó — mit mondjunk 
még rá? Nos, annyit, hogy Jézus már annak idején sem gyönyörködtetni 
akart vele, hanem rádöbbenteni: kicsoda Isten, és kik vagyu n k  m i. Most 
se valami magasabbrendű lelki szórakozást várjunk tőle — főleg ne azt, 
hogy ezt a mások rovására tehessük .— hanem olyasmit, amit egy orvosi 
rendelőben vár az ember: gyógyu lá st — akár fájdalmas lesz a feléje ve
zető út, akár nem! Bűn ennél kevesebbet várni Jézustól. Aki pedig 
nem páciensként keresi őt, az ne csodálkozzék, ha az Áldott Orvosnak 
nem lesz számára mondanivalója.

Búcsú az apától — ezzel indul a dráma. Hogy miért vág neki egy 
fiatalember a vakvilágnak, és „mond fel” az őt hordozó közösségnek egy 
kaland kedvéért? Hát ha magyarázat kell, éppen akadhat. Először is: 
van az emberben valami kihívó nyughatatlanság. Néha kedvünk kereke
dik kacérkodni a veszéllyel, fölöslegesen és bután. „Kell a jó? Nem! 
Kell a rossz? Kell!” — tartja a szabolcsi népi bölcsesség. G oeth e  pedig 
megállapítja: „Nincs elviselhetetlenebb az ember számára, mint derűs 
napok végtelen sora.” Akinek sokáig túl jó dolga van, nem bírja ki. Ért
hetetlenül szinte „muszáj” valami végzetes ostobaságot csinálnia, aminek 
persze következményei lesznek. Hogy mi ebben a logika? Általában sem
mi. A bűn  nem azért bűn, hogy még logikus is legyen. Illetve a bűnnek 
is megvan a maga sajátos embervesztő logikája. Talán az efféle, sötét 
tendenciák láttán feltételeznek egyes mélylélektani irányzatok „halál
ösztönt” az emberben. Ám ha egy-egy önromboló képtelenségnek az okát 
keressük, többnyire földereng mögötte valami lelki ficam, belső torzulás, 
és ezek miatt lesz az illető saját rendezetlen energiáinak áldozata. A mi 
fiatalemberünknek például — éljük bele magunkat a történetbe — ki
sebbren d ű ségi érzése  lehetett apja és bátyja mellett. Abban a korban a 
családfői hatalom igen nagy volt, s ráadásul még az izraeli örökösödési 
jog szerint neki csak feleannyi volt a jussa, mint az elsőszülöttnek. 
Ilyesmire aztán felparázslik a virtus: „Majd én megmutatom!” S ami 
ezután következik, azt nevezi a lélektan túlkom penzálásnak: amikor va
laki aránytalan eszközökkel és módon akarja ellensúlyozni vélt, vagy 
valóságos lelki fenyegetettségét, és épp ezzel billenti fel egyensúlyát — 
ellenkező irányba, s teljesen váratlanul!

Természetesen a mi ifjúnk sem „tékozlási programmal” jött elő.
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Nem elkallódni akart ő, hanem önállóan, teljesen kötetlenül élni, bebi
zonyítani életrevalóságát — ám a háttérben ugrásra kész fenevadként 
ott lapult a vak indulat: Csak el innen! Engem ne kössön senki-semmi!

Különösen fiatalokat tud elkapni a „mindenáron mást!” láza. Mint 
azt a fiút, aki egy nyugati út előtt odállt szülei elé, és bejelentette, 
hogy kintmarad. „Ennyire meguntál bennünket?” „Dehogy. Csak ki aka
rom próbálni, mire vagyok képes!” És minél távolabb van valami, annál 
könnyebben képzelhető olyannak, amilyennek öncsaló álmok festik. S mi 
lesz belőle? A legtöbbször: halálugrás az árvaságba!

Korunkat különben is jellemzi a felnőttek és a „mai fiatalok” fe
szültsége, jóval élesebben a régebbi generációs problémáknál, hiszen ka
nyarban vagyunk a történelem felgyorsult kocsiján: húsz év alatt többet 
változik a világ, mint régen egy évszázad alatt. De az „atya” fogalma 
minden tekintélynek hordozója is. így aztán érthetőbb, hogy mintha te
kintély-ellenes korban élnénk, az „atyák alkonyának” századában. Egyé
ni nevelési problémáktól a csaknem világszerte jelentkező diák-nyugta
lanságokig sok minden utal erre.

Paul Toumier pszichiáter „A modern ember belső hasadása” c. köny
vében leírja egy apjában csalódott fiú lázadását, aki az orvossal szemben 
lassacskán fölengedve bevallja, hogy voltaképpen igen vágyik egy nor
mális apa-fiú kapcsolatra. Sőt, épp e hiányérzete vitte dühödt dacba! Az
tán ismerteti egy nagylány esetét, aki szigorú vallásos formalizmusban 
nevelkedett, és ezért „fázott” minden kegyességtől, ugyanakkor azonban 
éhezte és szomjazta az igazi Isten-élményt. S e példák párhuzamosak. Ho
gyan? Ugyancsak Toumier minősíti az ember újkori lázadását minden 
tételes, vallásos hittel szemben kamaszkori válságra emlékeztető jelen
ségnek, mert naiv „anti-hittel” billent át úgyszólván minden addiginak 
tagadásába. Ám nagymértékben azért, mert emberileg okkal csalódott a 
„földi atyákban” , nem utolsó sorban az egyházban! Így aztán egyáltalán 
nem érthetetlen, ha a modern emberek túlnyomó része „allergiás” a ke
resztyén hitre, és váltott „atyákkal” , vagy egyáltalán nélkülük próbál 
nagykorúként boldogulni — még ha az ilyesmi éppoly rázó hatást jelent 
is, mint fiatalok idegrendszerére, ha váltott szülőkkel, s végül azok nél
kül érik el a felnőtt kort.

Egyet jó leszögezni: az élő Isten az egyetlen Atya, aki nem ad okot 
soha csalódásra. Mi, földi szülők, vezetők, egyház viszont botlottunk vagy 
botlunk is a magunk tisztében nem egyszer, s így nem helyezkedhe
tünk a bírálhatatlan tekintély álláspontjára. Azt azonban kell monda
nunk: Emberek, ha csalódtatok is a pékben, de higgyetek a kenyérben! 
Isten mérhetetlenül több, mint az egyház, vagy éppen ügyének némely 
két lábon járó rossz reklámja. Nem magunkat ajánljuk, hanem Urunk 
hatalmas szeretetét és annak Rendjét: ennek a ritmusában éled az élet, 
s ha ettől eloldódunk, a legmélyebb árvaságra ítéljük magunkat. Ha 
alap-bizalmunk megrendül, ez a válság végigdübörög egész életünkön, 
lelki rákként elburjánzik s, áttevődik beláthatatlan viszonylatokra!

Amikor a tékozló fiú egy kis nyugodt várakozás-készülődés után el
indult, apja nem láncolta le. Mint ahogy Isten sem bábszínházigazgató, 
hanem valódi döntési szabadságot ad, mellyel mi, modern emberek sok
kal tudatosabban élünk a sok évszázados átlagnál. Ennek ténye ma lé
nyegesen nyilvánvalóbb, mint régen. De a Nagy Hallgató, az Atya alakjá
ban ott izzik a másik, az isteni tény is: a válás pillanatától fogva az ő 
hatalmas energiájú várakozó szeretete küllőzi át körülöttünk a világot, 
hogy mégse legyen egészen kétségbeejtő a mi könnyed, rugalmas elsza
kadásunk.
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2. Önmagára ítélten (13 b—16. v.)

Isten nem bottal ver. Sőt, Ö egyáltalán nem óhajt verni senkit. Mi 
verjük magunkat, azzal, hogy saját kezelésbe vesszük az életünket, 
melybe Atyánknak nem sok beleszólást engedünk. Precízen kijelöljük 
reszortját — ez a „vallás” területe — abban olykor felkeressük, alkalmi 
segítségeit igénybevesszük, de tulajdonképpeni önmagunkat szigorúan 
elfalazzuk tőle. Ne zavarjon bénnünket ügyleteink lebonyoh'tásában, ah
hoz mi jobban értünk. Örüljön, hogy tartjuk vele a diplomáciai kapcso
latot imádságban, egyházfenntartás-fizetésben, meg effélékben. A többi 
nem az ő asztala. Majd én!

És ekkor Isten észretérítő akciót indít: önmagunkra ítél. Végig kell 
járnunk a magunkválasztotta utat. Főzted, egyed. De végig, az egész 
menüt, azt a „jót”, amit a „rossz” Isten helyett állítottál össze magad
nak. Tőle elszakított önmagunkkal, hőn szeretett bűneinkkel ver az Is
ten. De még ekkor is: szeretetből! Nem akarsz megbocsátani? Majd gyö
tör a gyűlölködés. Unalmas a tisztesség? Torkig leszel a mocsokkal! Nem 
látsz fantáziát a hordozó szeretetben? Rajtad tapos majd végig a piszok 
önzés, és ordítani tudnál az undortól és a kíntól

INDULAT — ez volt negatív hősünkben, ennek megvalósítására in
dult el, következésképpen erre ítéltetett. Előrelátóan jó messzire 
költözött — felejtsük el az otthont, senki ne ismerjen, hogy nyugodtan 
lehessen nagykanállal enni az életet, úgyis arra való. így bontakozhat 
ki egy igazi férfi robusztus egyénisége! Gáttalanul, nagyvonalú kötetlen
ségben!

„Zabolátlanul élt” — mondja róla az írás. Megközelítőleg egyenlő 
jogosultsággal lehetne az itt szereplő kifejezést a következőképpen for
dítani: pazarlóan, fesletten, dobzódva, gátlástalanul, kicsapongóan, s vé
gül egészen szószerint: „menthetetlenül”. Láthatjuk mindebből, hogy 
az ilyesmit nem századunkban találták fel, ami persze nem zárja ki 
azt, hogy mai körülmények között ezt sokkal gyorsabban, szélesebben és 
eredményesebben lehet lebonyolítani, környezettől, közszellemtől és 
anyagiaktól függően. Egy-egy díszes kompánia nyugodtan viselhetné pél
dául ezt a címet: Alkohol öntemetkezési Egylet, avagy: Nővadász Társa
ság, esetleg: Önrongálók Véd- és Dacszövetsége. Mindezekben azonban 
jelentős szerepe volt fiatalemberünk esetében az úrhatnámságnak. Ret
tentő szívesen játszhatta a gavallért, (Jack Shepppardot, Anglia „elfog- 
hatatlan” ördögfiókáját is ez buktatta le 1724-ben), mert a pénzszórás kü
lönleges önbizalmat adott neki, s a hálás társaság lármája épp ilyen 
nélkülözhetetlen volt számára, hogy ne legyen kénytelen szüntelenül em
lékezni! Tulajdonképpen itt is kompenzálás történik: felborulással fe
nyegető belső helyzet kiegyenh'tési-ellensúlyozási kísérlete. Ezt bizonyít
ja, hogy túljátszottá szerepét: tripla adag hejehúja kellett neki, olcsób
ban nem tudta beszerezni a belső hang „elfedését” . Zajimádó korunk, 
halld Ady sorait (Jó Csönd-herceg előtt): „Holdfény alatt járom az erdőt. 
Vacog a fogam s fütyörészek. Hátam mögött jön tíz-öles jó Csönd-herceg 
és jaj nekem, ha visszanézek.” Századeleji költői látás a modern ember 
csend-félelméről! S azt is jobban megértjük már, hogy az Űr nélkül 
miért akarunk annyira úrhatnámkodni, s meg önmagunk urai sem tu
dunk lenni!

MAGÁNY — ez volt lelkének másik „töltése” , vagy ha úgy tetszik, 
negatív pólusa. De csak azért, mert a közösségben nem akart feloldód
ni. Már otthon apátián volt! Lehetünk látszat szerint „jóban” Istennel, s a 
szívünkben már disszidáltunk tőle! Ha ő  nem Atyánk, akinek Rendjébe
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beilleszkedni jelenti az életet! Persze az ilyen lappangó, mélységes ma
gány már provokálja a minden áron való külső változtatást. Ahogy lá
zas beteg forgatja a párnáját, mintha abban lenne a láz! A magány lázát 
a szívében vitte magával „messzi vidékre”, de az ott csak fokozódha
tott, a tünetekből ítélve. Hogy öszetevőire bontsuk a tényállást: indulat
megvalósításból lesz a fokozott magány, éspedig a „sex” kiéléséből a ki- 
égettség s végső nihillel fenyegető kielégíthetetlenség, az eszem-iszom- 
ból a hasonló jellegű nagy éhség, s az úrhatnámságból a legkomiszabb 
rabság — pokoli rossz üzlet! Mesterségének címere: a disznó. Nagyon 
stílszerűen hat számunkra, de zsidó embernek ez maga volt a tisztáta- 
lanság és utálat: kondásnak lenni, mégpedig pogányok között! Ó, te sze
rencsétlen, csak tudnád feledni az atyai ház tisztaságát, önnön indula
taidnak röfögése közepette! (Ibsen is irigyelte viking őseinek pogány 
lelkiismeretét.) S milyen „érdekes” , hogy az az éhínség pont akkor jön, 
amikor az utolsó garasnak is lába kél! És még a sertés-kosztból sem ad 
neki eleget senki! S ez a SENKI e szörnyű magányosság abszolút nulla
pontja. Mert hordozó közösségben borzasztó körülményeket is el lehet vi
selni, de a „senki” közegében csak megfulladni lehet, akár összkomfor
tos lakásban is!

CSŐD az egész vonalon. Némelyeknél komplett anyagi, vagy egész
ségi öszeomlás, bűneik egyenes következményeképpen, másoknál „csak” 
belső kiszikkadás, sorvasztó árvaság. Mint - annál a magányos nőnél, 
aki csak azért kereste föl hetenként többször is körzeti orvosát, mert 
az olyan szívélyesen tudta megkérdezni: „No kedves, mi a baj?” — s 
amikor ezt már nem tehette tovább, bevette az összes addig felírt gyógy
szert és „kimenekült” az életből. Ismét másnál irgalmatlan önhajszolás a 
korai szívinfarktusig, mert az abnormis „nyüzsgés” is lehet menekülési 
kísérlet a magányból.

Szörnyű dolog önmagunkra ítélve élni. Indulat, magány, csőd — ezer 
variációban, de ezek a mérföldkövek. Isten azonban nem verni akar. Ő 
nem szadista. O gyógyítani akar — de te: akarsz-e meggyógyulni?!

3. A leghosszabb út (17—20 a. v.)

Nem szokás beülni égy vonatba, csak azért, mert szép. Inkább azt 
kérdjük: hová megy? Az élet állomásain azonban más a helyzet: a tet
szetős vonatokon tülekszik a többség, melyek révén könnyű életet remél
nek, sima elkötelezetlenséget, szabadstílusú, kellemes siklást — hogy 
hová? Kit érdekel? S amikor lassan, vagy hirtelen beáll a csőd — kinél 
hogyan — akkor a séma nem az, hogy elővesszük a jobbik eszünket, tár
gyilagosan megfontolunk mindent, s aztán a legrövidebb úton kilábalunk 
a kudarcból. Hiszen az ember igen sokszor indulati lényként cselekszik, 
s a magyarázat legyártását kiadja értelmének albérletbe. így aztán 
számtalan tettünkre két okunk van: az egyik jól hangzik, a másik az 
igazi. De az efféle kettősség új bőrként ragad ránk, s jaj annak, aki az 
igazi, az indulati ok felé tapogatózik, kivált ha az komoly válságot oko
zott: „Ezek feltárásának és megbeszélésének útjában rendkívül heves el
lenállás jelentkezik és a kölcsönös gyűlölködés veszélye” — mondja 
dr. Szinetár Ernő pszichiáter-főorvos. Nos, a tékozló fiú „kiborult” a 
lejtőn. Ilyenkor a Kísértő, aki eddig a „jobb mint otthon” -életstílussal 
csalogatta, a következő tanácsok közt válogathat: Hibáztasd a környe
zetedet — sose voltak képesek megérteni téged! Vagy: Várj csak, majd 
lesz valami! Esetleg: Tégy túl tönkretevőiden, taposs a nyakukra, játszd 
ki őket! Vagy éppen: Halj meg a lejtőn, úgysem érdemes . . .  Özönnyi
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tapasztalat mutatja, hogy ilyen csőd-szituációban az igazán komoly ön
vizsgálat és belső megváltozás egyáltalán nem tipikus jelenség. Az ön
törvényű életfolytatás ballisztikája a röppálya leszálló ágában már nem 
enged meg emelkedést. És ha m égis...? Nos, akkor valami más, rendkí
vüli hatóerőt kell feltételezni, mint egy égitest „rendhagyó” mozgásánál 
egy addig fel nem fedezett másikat. És itt jön példázat-történetünk 
egyik rejtett üzenete az Atya szeretetének hatalmas vonzásáról, arról az 
izzó, isteni dinamizmusú erőtérről, amely Krisztust keresztre vitte, 
amely mindent-vállalásának egyetlen „magyarázata” . „Íme az ember!” 
Csodálatos hívásával odaáll a „kiborult” mellé, aki senkiket vonzott 
maga köré, mert senkivé lett, önmagát-vesztetté, amikor elindult hazul
ról, akinek helyzete most a SENKI és a SEMMI sötét jegyében remény
telen, ha nem áll mellé VALAKI! És ez a határtalan szeretet-erő, csak 
ez teszi lehetővé az eszmélést, az alapvető fordulatot, a megtérést, 
Atyánktól nyilvánvalóan, vagy titkon eloldódott egzisztenciánk talpraál- 
lását.

HELYZETFELMÉRÉS az ocsúdás első fázisa. Magába száll — szósze- 
rint „bemegy” magába — lénye közepébe, és ott leltári állományként 
megállapítja a semmit. Mert a lelkünk mélyén csak az Atya lehet valaki. 
Senki nem pótolhatja. Főleg kívülről nem, ami belül hiányzik. Liszt he
lyett fűrészporból nem lehet kenyeret sütni. Ez létkérdés. Beméri hát 
helyzetét, s a kétségtelen valóság az, hogy eltévedt. Sőt: elveszett! Éppen 
^megvan” ugyan, de nem a helyén. A teremtettség rendje nem az, hogy 
ő itt legyen. Amikor hanyag eleganciával sétált veszte felé, s azt hitte, 
hogy lehet az Örök Rendet, az isteni ritmust büntetlenül semmibe venni, 
s amikor mindez még simán ment, már akkor sem volt a helyén, vagy
is funkciójában. Bent, a mélyben hegycsuszamlást okozott, létalapjának 
végzetes eltolódását, s ezért mozdult el minden. „Alap-idegességünk 
egyik főoka, hogy feszültségbe kerültünk a láthatatlan világgal” — 
mondta C. G. Jung. S aki nincs a helyén, az kapkod, nyomott hangulatú, 
vagy ingerült, zavart, koordinálatlan, ideges. Fokozott igényekkel lép 
fel, s nem tudja hova tenni saját helyzetét, embertársait, örömét és bá
natát, emberi funkcióját a kis és nagy közösségekben. De nagy dolog, 
ha ebben a végső ínségben — melyből talán semmit sem olvashatnak 
le mások az életünkről — elindulunk „befelé” , a Hatalmas Szeretet von
zása nyomán. Hammarskjöld mondotta: „Befelé leghosszabb az út!’ És a 
legüdvösebb. . .

DÖNTÉS születik az ilyen Isten-munkálta, egészséges kínból. Ha már 
rádöbbentem, mekkora a különbség az eldobott atyai bánásmód és ma
gamszerezte viszonylataim között, mennyire más az Isten stílusa, mint 
nyakamba szedett bálványaimé s mennyire kár volt az Isten egyetlen 
szent félelmét ezer szentségtelen szorongásra felcserélni, akkor ennek 
alapján dönteni kell. Nem maradhatok meg holmi „hát igen, ilyenek va
gyunk mi” sóhajtozásoknál. El kell tökélnem magam. Mire? 1. Hogy nem 
akarok „éhenhalni”, elszakítva az Istennel való élő közösségtől, akció
egységtől, engedelmességtől. 2. Hogy „hazaindulok” : megbecsülöm az 
Igét, a gyülekezetei, a testvéri bizonyságtételt, de egész gyakorlatilag, 
Isten minden eszközét, mellyel „aritmiás” életemet visszaigazítja a Rend
hez. 3. Hogy Ö valóban Atyám, s végzetes „optikai csalódás” Ót zsar
noknak nézni s kibontakozásunk akadályának. 4. S hogy tényleg vét
keztem, s nem papírmasé-bűnös vagyok, akinek elég egy papírmasé-meg- 
váltó is. Istennek ez a kizárólagos hullámhossza, csak ezen a nyelven 
ért, enélkül a szív-jelszó nélkül nincs számunkra fogadóórája: Isten, 
légy irgalmas nékem, bűnösnek! A lator könyörgésénél kezdődik az úju-
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lás. S ehhez járul a boldog készség: visszailleszkedni a Rendbe, bármi
lyen priuszosan és lefokozottan is, de az Ő dolgozójaként, összhangba 
Vele és a teremtettséggel!

MEGVALÓSÍTÁS a végső fázis, bár a disznóktól önmagunk bel
sejéig hosszabb és kínosabb az út, mint a disznóktól hazáig. De ez sem 
hanyagolható el. Mert megeshet: komoly helyzetfelismerésünktől és 
döntésünktől annyira meghatódunk, hogy — maradunk. Elmenni az or
voshoz, mert ő is élni akar, kiváltam a gyógyszert, mert a patikus is él
ni akar, és csatornába önteni, mert én is élni akarok?! (Mark Twain ír
ta, hogy ő így tesz.) Valaki addig-addig búcsúzkodott a szeretőjétől, míg 
aztán hiába várta a családja. Ilyenkor nem kérdés, hogy „de mi lesz a 
disznókkal?” „Lelki disznaim” , gőgöm, sértődékenységem, hiúságom 
sem „érdekesek” . Haza! A hazafelé induló vonat a legszebb . . .

4. Ki hitte volna (20. b.—24. v.)

Kissé más volt az út vissza, mint oda. El bizony nem „menettérti” 
szándékkal indult a fiú; ragyogó eleganciája, dagadó önbizalma és zsebe 
úgy tűnt: garantálja az életet. Pedig iránya a halál volt. Nem hitte vol
na. Mennyire csal a látszat — főként, ha úgy is akarjuk. Visszafelé épp 
ellenkezőleg: a nyomorult, csonttá-bőrré lesoványodott, toprongyos alak 
vánszorgásában ki látott volna „fantáziát” ? Pedig ekkor már az élet jelé 
tartott! Ki hitte volna?

Azt, ami ezután történt, teljes; isteni hatalmasságában, azt ő maga 
sem. Világos volt számára, hogy a történtek után nem lehet blazírt kép
pel beállítania: „No megjöttem; különben mi újság?” Legföljebb egy bé- 
resi „státust” remélhetett; persze az előzmények után főnyeremény lett 
volna az is. Hát igen, az otthon „klímája” (A modern élet egyre több 
példával mutatja: hogyan válhat az élet értelmetlenné és elviselhetetlen
né anyagi jólét közepette is, ha igazi tartalma nincs, ha hiányzik a közös
ségi atmoszféra). Az otthoni fogadtatás azonban a legmerészebb képze
letet is meghaladta. Világosan kitűnik a történetnek e forrpontján, hogy 
Jézus a legtudatosabban alkalmazott színezéssel és fokozással egyetlen 
gondolatot akar lángralobbantani:

EKKORA SZERETET! Itt már tűzként csap ki az az izzó, aktív vá
rakozás, amely már messziről észreveszi a közeledőt, mert szüntelen les- 
te-várta! ö  borul a tékozló nyakába, és csókolja, ahol éri! Még a futást 
sem tartja rangján alulinak! S még csak most jön a java. . .  Nem túlzás 
ez? „Mire fel” szeret így az Isten? És ez az egész „nagyjelenet” nincs 
egy kissé túlrajzolva? Nem lesz így méltatlanul olcsó dologgá a megté
rés? Az a lump fráter csak úgy hazajön, elmondja a szövegét, és kész?!

Itt megint olyan hirtelen intenzitásnövekedéssel van dolgunk, mint 
amilyet az űrhajósok tapasztaltak a Hold túlsó felén, amikor egy szaka
szon egyszerre megnövekedett a vonzás. Óriási, becsapódott meteor 
fémteste lehet a „rejtély” magyarázata. Nem látni, de ugrásszerűen 
megnöveli a vonzerőt azon a pálya-darabkán. Tehát ismét: rejtett üze
net. Mert az Isten nem azért bocsát meg ilyen túláradó grandiozitással, 
mintha bagatellizálná a bűnt, vagy egyszerűen az lenne a „szakmája” , 
hogy úgyis megbocsásson, ahogy Voltaire mondotta. Még arra sem elég 
utalni, hogy a hazatérő itt nem holmi „szöveget” mond, hanem egész 
szívével átérzi azt, aminek különben ő maga eleven és „ékes” illusztrá
ciója. A titok nyitját Jézus Krisztus nem szemléletes szavakkal, hanem 
töviskoronájával, keresztjével és vérével „magyarázta”. Az Ő áldozatul 
adott teste az „oka” , a lehetővé tevője ennek a szeretetnek! Ő az élete
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árán beszélhetett így az Isten szeretetéről! Az Őbenne „csapódott be” a 
Földbe, s tette a Keresztet — ha látható, ha nem — csodálatos, isteni 
vonzerejűvé!

Akadnak még a világirodalomban apa-íiú elbeszélések, amelyek tör
ténetünkhöz hasonlóan kezdődnek, de sokkal szomorúbban végződnek. 
Két egészen mai, ilyen témájú esetet mondanék el, egy lelkésztestvértől 
hallottam őket. Egyikben a nagyonis maga útját járó leány évekig tartó 
züllés-csavargás után szívdobogva csöngetett be szülei házába, iszonyúan 
elrontott életének minden csömörével és reszkető reményével. Ajtót nyi
tó apja azonnal felismerte, de csak végigmérte, és színtelen hangon, arc- 
izomrándulás nélkül ennyit kérdezett: Kit tetszik keresni? Sírva sza
ladt ki a szerencsétlen a kertből. A másik történetben hasonló múlttal a 
háta mögött egy fiú írt az apjának karácsony közeledtével: talán... 
Szenteste reggelén jött meg a válasz: egy csomag. Szívszorító izgalom s 
bátortalanul éledező remény. És a csomagban: egy kötél. Fel is kötötte rá 
magát nyomban. — Hát igen, ezek az esetek „hasonlítanak ránk” . Ez a 
mi stílusunk. Vétkezünk is, irgalmatlanok is vagyunk. De nem hisszük, 
hogy vétkeztünk! Illetve: „nem veszélyes” az esetünk. Csak a másoké, 
akiket elítélünk. Nincs miből megtérnünk . . .

MUTATÓS BŰNEINK talán nincsenek. „Csak” a szívünk önző, 
személyválogató és engesztelhetetetlen. „Csak” néhány emberen nézünk 
keresztül. Csak éppen önmaga körül forog, magáért vinnyog egész belső 
világunk. Mindössze, hogy epedünk a dicséretért és felbőszít, ha bí
rálnak. S minderre és rengeteg „satöbbire” ráhazudjuk, hogy azok csak 
a mások bűnei, s ezt olyan ön-elnyomó hévvel jelentjük ki, hogy rögtön 
hisszük is. Pedig az életünk iránya dönt, nem a látszat. Tudnánk csak 
egyszer — Luther kifejezésével élve — „üdvösségesen kétségbeesni” bel
ső állapotunk miatt! Nyomban hatalmas örömhír lenne számunkra:

ISTEN LÁT FANTÁZIÁT BENNÜNK! Annak ellenére, hogy ismer! 
(De mennyivel jobban, mint mi önmagunkat...)  Akár valami „haláli 
jó” önrongálást találtunk ki magunknak, akár lassú öngyászolásba 
fullad az életünk, akár élethossziglani dühöngésre húztuk fel magunkat 
— de ha tékozló utunkról feléje indulunk, megrendültén és méltatlan
ként, akkor Ö nem küld kötelet. Még bűnvallásunk közepén szavunkba 
vág, szeretete eláraszt, levitézlett szökevény létünkre úgy fogad, mint 
egy győztes hadvezért. És örül, sőt „vigad”, most semmi se drága, mert 
megkerült egy ember! Visszahelyez eljátszott isltenfiúságunkba, vállal 
mindenestül! Még ha nem is tér vissza, amit eltékozoltunk — talán hit
vesünk, vagy gyermekünk töretlen bizalma, idegeink épsége, vagy bármi 
más — de megbocsát! Visszaplántál funkcióinkba a közösségben, hogy 
szeretetének lüktetésében kiviruljon az élet!

5. Az örömgyilkos (25—30. v.)

Akár egy rakéta végső fokozata, ez az utolsó szakasz viszi tulajdon
képpen célba a jézusi mondanivalót, amikor színre lép a harmadik fő
szereplő az idősebbik fiú, a hűséges, a mintagyerek, a derék, a kifogás
talan. A vallásos, a kitartó templomos, az egyházhű, az erkölcsös! Most 
kezdi csak égetni a vas a kezünket, nem is tartjuk tovább a tűzben! Ez 
már vérre megy, ez már túlzás! Hagyd abba, Isten, ezt mi nem érdemel
jük! „Abbahagyták” a művészek is itt a nagy érdeklődést: Dürer, Remb
randt, André Gide és mások. Az első két felvonás — az igen, az látvá
nyos és lírai. De ebben a függelékszerű harmadikban, úgy tűnik, vala
mi kisszerű elvi vitává laposodik az előbb még ragyogóan cselekményes
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történet. Még új „poén” sincs a végén; e célra a második rész végszavát 
veszi kölcsön Jézus. Hogyhogy?

De jó lenne elsikkasztani ezt a zárószakaszt! Mert itt aztán annyira 
elevenünkre tapint Jézus, hogy ennek érdekében még az érdekes törté
netalakítás sem érdekli! Mert bármekkora és egyedülálló szépirodalmi 
érték is a Biblia, mégsem bűbájos sztorikkal akar hatni ránk, hanem az 
Isten irgalmatlan igéit vágja a fejünkhöz, ha kell, hogy kijózanod
junk! Mert a mi Urunk sokkal különbül, istenibben irgalmas, mint ahogy 
mi azt tőle megrendelnénk. Vállalja az irgalmatlanság látszatát s magá
ra haragít azzal, hogy fájdalmat okoz — mert gyógyítani akar! Annak 
idején népének élkegyeseit „botránkoztatta meg” azzal, hogy szeretetének 
vonzókörében szívesen látta a kétes egzisztenciákat, kisiklott életűeket, 
a tipikusan „tékozló” fiaikat, mert Isten valóságosan megújító, mentő 
szeretetének kapuját ezek előtt is szélesre akarta tárni. Túl rossz társa
ságba került volna Jézus? Ugyan! A „probléma” inkább az: hogyan kerül
hettek ezek a priuszos, magukat lehetetlenné tett emberek olyan nagy
szerű társaságba, mint a Jézusé?! Hiszen ennek légkörét Ő adta meg! 
És ez nem tetszett a farizeusoknak, az „elkülönülteknek” , Isten önjelölt 
kedvenceinek. Az ő terápiájuk szinte azt mondta: gyógyulj meg előbb, 
csak aztán érdemied meg, hogy foglalkozzék veled az orvos! Jézus vi
szont mindenekelőtt azt nézte: hogyan lehetne ezeket talpraállítani, visz- 
szavinni Isten- és emberközelbe! A fő-vallásosak valahogy úgy voltak 
ezzel, mint Jónás próféta a mégis megtérő Ninivével: nem tetszett nekik 
az Isten „túl nagy” kegyelme, s a világ ellen „drukkoltak” , és még azt 
hitték: így állnak Uruk oldalán!

AZ ÖRÖMGYILKOS léphet a színre bennünk is, valahányszor fölé
nyes ítélkezéssel s jól-rosszul leplezett bosszúszomjjal nézzük a világot, 
főként pedig azokat, akik magatartásunk által kerülhetnének közelebb 
Istenhez, ha nem taszítanánk, hanem vonzanánk őket. Hányszor meg
esett, hogy gonoszkodó megjegyzés, vagy félreérthetetlen „kinézés” tartot
ta távol az istentisztelettől azokat, akik pedig komoly vágyakozással jöt
tek volna — még ha megtépett múlttal is! Vagy csak egyszerűen: olyan 
lelki „közegellenállást” tapasztaltak a „hívők” között, hogy ennek el
riasztó hatására több évnyi garanciát lehetett volna adni. Ennek a sötét 
titkáról rántja le Jézus a leplet, de nem azért, hogy üssön rajtunk 
egyet, hanem hogy fölfedje azt a helyet, ahol operálnia kell.

KESERŰ HŰSÉG — ezt lehetne az idősebb fiú lelkének tartalom- 
jegyzéke fölé írni. Sinclair Lewis az Elmer Gantry-ben azt írja az „ünne
pélyes” keresztyénekről: „Semmit se csináltak, ami kellemes, és egyetlen 
örömük volt: másokat is megakadályozni abban, hogy kellemes dolgok
kal foglalkozzanak.” így aztán papjuk „sóvárgott az után, hogy vidám 
embereket lásson maga körül.” Ugyan nézzük már 'meg, mi lehet e mö
gött — de közben ne feledjük, hogy igen könnyen önmagunkban is lel
tározunk, mert „csalárdabb a szív mindennél és gonosz” (Jer 17,9)! Az 
első tény, amit az idősebbről megtudunk, hogy dolgozott a mezőn, s hogy 
természetesen nem csinált tékozló vargabötűt. Jézus elismeri azt, ami 
érték és jó a mi vallásos életünkben s annak Istentől kapott rendjében. 
Inkább a kiáltó hiányra és torzulásra akar rámutatni! Nem szalajt ő 
senkit sem mocskos kalandokba, hogy aztán annál „mélységesebb” le
gyen a bűnbánat. Azt viszont igencsak állítja, hogy valamennyien bőven 
el vagyunk látva bűnökkel, ha nem rikítóakkal, hát rejtegethetőkkel. ön
magunk előtt is letagadhatókkal — dehát nem mindegy, hogy valakit lát
ható robbanás, vagy láthatatlan vírus öl meg?

Figyeljük meg a tüneteket. A  „derék” fiú látni sem akarja a testvé
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rét: nyilván vesztére spekulált, szívében már rég „leírta” a családi 
névsorból. Miért? Mert így érezhette magát kárpótolva egy öröm telen  éle
tért. Sötét kompenzáció! Nem ismerős? Katasztrófára számító titkos iszo
nyat! Szívünk szörnyei, nem veletek van a legtöbb bajunk? Hát ha még 
táplálunk is benneteket!

Már apját sem szólítja így: Atyám! Testvérének is csak ennyi a 
neve: „Ez a te fiad” ! S bojkottálja az örömlakomát, amelynek pedig 
oly nagy volt nemcsak a mérete, de az oka is, hogy Jézus kimondottan 
hangos vigalomról és körtáncról beszél. De ez nem birja meghatni a „hű
séges” fiút, aki viszont csúnyán kifakad. S a példázat-történetben Jézus 
is azért „adja meg a szót” ennek az elnyomorodott, Istent meggyőződéste- 
lenül és fanyaran „szolgáló” lelkületnek, hogy boruljon csak ki a láda, 
lássuk, mi van — bennünk! Mert épp ennek a személyes beismerésnek 
áll útjába a korábban már említett „rendkívül heves ellenállás” ! Csak 
azt ne kelljen nyögni, hogy „én igen nagy bűnöm!” Persze mi olyanokat, 
mint a nagyobb fiú, nem szoktunk mondani. Csakhogy itt Jézus a gondo
latainkat beszélteti! A tudat alatti beállítottságunkat, örömtelenségünk 
okozóját, megbetegítőnket! Amelynek nem jó, ha az Isten tényleg, jó, 
amely reklamál, hogy miért nem szigorúbb, miért nem üt szét, de iszo
nyúan! Nos, ez a mintagyerek — eltagadott indulataink hordozója — 
igen szerénytelenül felhánytorgatja „szolgálati éveinek” nagy számát, 
amivel elárulja, hogy azok terhére voltak, az Atya közelléte, az otthon 
atmoszférája nem jelentett számára különöset. Közszemlére teríti ki en
gedelmességét, mint érdemet, melyért ellenértéket nem kapott — tehát 
rabszolgai m ódon  en ged elm esk ed ett; egyszerűen csak gyáva volt megcsi
nálni azt, ami az öccse megtett! Ez a kifogástalan fiatalember — saját 
árnyoldalunk éjfekete mása — a lelkében disszidált az Atya színe elől, 
otthon tékozolta el: az örömöt! Mert ez az ellentmondásos figura, szí
vünk görcsbe rándult szobra, apjának és öccsének örömét csak megza
varhatta. De a sajátját megölte. S ez az örömgyilkosok legmélyebb tra
gédiája: a saját öröm ü k et egész biztosan m egölik . .

Hogy mit hajigái még ki lelke szennyesládájából a mi nevünkben is? 
Egy szédületes elszólást, mely világosan csak a modern lélektan eszkö
zeivel deríthető ki. Öccsének viselt dolgaiból egyetlen  konkrétumot em
lít: hogy az a vagyonnak parázna nők társaságában hágott a nyakára. 
Semmi ivászat, semmi duhajkodás? Gyanús! A másik, rejtettebb tám
pont: ő viszont soha nem kapott egyetlen gödölyét — szószerint: „ba- 
kocskát” — sem, hogy vigadjon. Nos, testvérek tegyünk félre minden ál
szemérmet. A kecskebak az emberi lélek, mély rétegeinek jelképrend
szerében azt szimbolizálja, ami nyelvünkben a „vén kecskéhez” fűző
dik. Az eltagadott, rég lehazudott, szétszivárgó sárrá taposott, fel sem is
merhető szekszualitás bukkan itt ki, mely kórossá, depressziót, vagy ag
resszivitást keltővé különösen akkor lesz, ha még Istennel és önmagunk
kal szemben sem vagyunk őszinték. Miért akarták a farizeusok, éppen 
ők, a bűnös nőt, aki éppen abban  vétkezett, megkövezni? Mert szívük 
titkos mélyén úgy érezték hogy az Isten irigyel tőlük még egy „bakocs- 
kát”, egy kis lopva elcsípett bűnöcskét is, és általában irigyli az örömöt 
— ne legyen hát senkinek se öröme akkor! Akinek pedig volt bármi, éle
tével fizessen!

Mint látjuk, ennek a fiúnak egészen más az en gedetlen ségi m odellje, 
mint az öccsének. Álcázott, maga sincs vele tisztában, csak szenved és 
sorvad tőle, miközben otthon válik elveszetté, örömtelenségre ítélve ma
gát. S közben a szíve eg yszem élyessé  zsugorodik, mert nemcsak öccse 
szorul ki belőle, de valójában apja is. S az ilyen rejtett tékozló útról
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talán nehezebb hazatérni az örömbe, a közösségbe, mint a nyilván
valóról. Csodálkozunk ezek után, hogy ezt az egész példázat-történetet 
a főkegyeseknek címezte Jézus? Nekünk! És csodálkozhatunk azon, hogy 
oly iszonyú volt számára a kereszt, amelyen a mi titkos bűneinket is 
magára vette?

De mert ezeket is elhordozta, ezért lehet ezekből is megújulni!

6. Meghalt — és feltámadott! (31—32. v.)
Ha a megtérő visszafogadása történetünk forrpontja volt, akkor báty

jának irigy szeretetlensége, „leblokkolása” az ajtó előtt a fagypont. Ezt 
akarja fölmelegíteni bennünk a mi Atyánk. A tékozlónak elébe futott, a 
másik elé kimegy és kérleli. Fel akar szabadítani minket abból a kény
szeres, kesernyés, beszáradt kegyességből, amely ráncos bőrként szorít 
egyre összébb. Amikor a pár éve elhunyt Dagadu afrikai püspököt egy
szer megkérdezték, milyennek látja az európai keresztyénséget, habozás 
nélkül rávágta: örömtelennek! Mert lehet, hogy valamikor már átéreztük 
Isten közeli étének jó ízét, rendjének szent komolyságát és áldó, óvó 
erejét, de a megszokás ezt is kikezdheti, s ami korábban élet volt, sze
reppé merevül. Magától, lassan.

A SZEREPJÁTSZÁSBA pedig belerokkan az ember. Ha nem tudato
san teszi, akkor is. Az álarc ránkragad s mintha ólommá válna, lehúzza 
fejünket, nyomottá, depresszióssá tesz, vagy éppen kitörésekre ingerel. 
Így lehetünk rosszhiszeművé Istennek szemben: úgy érezzük, az öröm
nek a „létminimumát” nem utalja ki nekünk, a „gödölyét” , (s mi
lyen „materialista” módon tudjuk számonkérni Istentől kívánságlistánk 
teljesítetlen tételeit!) Figyeljük csak meg, milyen finom szemléletességgel 
mutatja meg Jézus, kicsoda az Isten velünk szemben és javunkra!

MINDENT A TESTVÉRÉRT TESZ AZ ATYA! Az ő szeretete „em
berközpontú, persze nem úgy, hogy ránk hagy mindent, hanem úgy, hogy 
egyszerre akar közelebb hozni önmagához és egymáshoz, egy ütem
ben, szent összehangoltságban. „Fiam!” — szólít meg még ilyenkor is, 
amikor akut szívszűkében szenvedünk. Az 1 a másik: a testvéred! 
Örülnöd kellene! Te nem élted át az ő nyomorúságát! S ő nem valami 
kis kellemetlenségből szabadult, hanem a halálból! Az Atyától elszakadni 
ugyanis olyan, mint „kivágódni” a világűrbe, kellő mértékben módosít- 
hatatlan röppályával! Vagy elégni az indulatok légkörében! Viszont ami 
szeretetének meghallott hívása nyomán történik:

FELTÁMADÁS! S a példázat-történet kissé elködlő alakjai mögül 
most előragyog maga Jézus Krisztus, aki a halált helyettünk, miat
tunk és érettünk vállalta, és fel is támadott, utat nyitva a leggyakor
latibb megújulásra. Ö „kérlel’ minket ma is. S e lezáratlan történetre 
életünk mondhat csak engedelmes igent!

Bodrog Miklós

N A G Y C S Ü T Ö R T Ö K
Lk 22,14— 23

Elég egy pillantás a szinopszisba, és azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy 
Lukács egészen másként tudósít az úrvacsora szereztetéséről, mint Máté 
és Márk. Lukács leírásában a páskavacsora rendjére emlékeztet a kehely 
kétszeri használata. Ismeretes, hogy a páskavacsora alkalmából a zsidók 
kialakult „házi liturgiája” szerint négy alkalommal vették ill. vette ke
zébe a családfő a kelyhet. Egész sereg imádság, áldásmondás és ének
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adta meg a vacsora rendjét. (V. ö. Prőhle, Lk. Ev 321. és kk.) Azt kell 
mondanunk, hogy Lukács itt is a maga külön anyagát használja fel.

Lukács az utolsó vacsora p á s  ka jellegét akarta kidomborítani: az 
Isten Jézusban véghezvitt megváltó cselekedetére emlékeztető voltát. 
Ahogyan a páskavacsora az Egyiptomból .való szabadulásra emlékeztette 
a zsidó embert esztendőről esztendőre, úgy az utolsó vacsora Isten meg
váltó — bűntől és haláltól szabadító — cselekedetére emlékeztet. Ugyan
akkor azonban előremutat ez az utolsó vacsora. Az Isten országa valósu- 
lása felé! Lukács „ívet feszített ki a búcsúvacsorától az örömvacsoráig” 
(Fendt). Az úrvacsora tehát eszkatologikus jellegű. S itt található a Lu
kács-féle szövegnek a páli szöveggel való tartalmi hasonlósága is. (16. 
vers és 1 Kor 11,26: „amíg eljön”). Minden lukácsi és páli értelemben ün
nepelt úrvacsora ezért nem „csúcs” , nem a vég. Mert Jézus halála sem 
a „csúcs” és nem a vég. Még egyszer minden véget ér, akkor, amikor 
„eljön” , amikor Isten országa teljesedik. Ez a keresztyén reménység. Jé
zus búcsúja ezért teljes egészében a reménység hirdetésévé válik. 
Vagyis mind a mai napig az a keresztyén reménység, hogy nincs minden
nek vége azzal, hogy Jézus meghalt; minden megy tovább a célig, azzal 
a reménységgel, amelyet Luther így fejez ki, „hogy én Ö alatta, az Ö or
szágában éljek. . . ” Amíg ez a reménység megvalósul, a keresztyén gyü
lekezet az úrvacsorával él. Ebben az úrvacsorában benne van a z e m l é -  
k e z é s  arra, amit számára Jézus halála és feltámadása jelent, de 
ugyanakkor egyre bizonyosabbá válik abban a reménységben, amelyre 
ugyancsak az úrvacsora emlékezteti, nevezetesen az, hogy Isten országa 
e l j ö v e n d ő .  (Az úrvacsora Isten emlékeztetése is J. Jeremiás szerint, 
vö. Prőhle: Lk 324. Szerk.)

Lukácsnál bizonyos hangsúlyeltolódás van az úrvacsora értelmezé
sében Mátéval és Márkkal szemben. „A  jelen a maga sötétségével a 
jövő fényébe kerül” , mert a jövő fényt hoz. Isten országát hozza és egy
ben az Isten népének Istennel való teljes közösségét! Ezért az úrvacsora 
erősen örömöt jelentő alkalom is! Az első páska az Egyiptomból való sza
badulást hirdeti. Itt Jézus szavai szerint típussá lesz, amely magán túl 
mutat, az el jövendőnek lesz előképévé' (Rengstorf).

Az eljövendő „páska” azonban Jézus személyéhez van kötve. Az 
ember nem válik egyszerűen Isten országának részesévé. Amikor Jézus 
saját testét és vérét adja, mintha ezt mondaná: rajtam keresztül van 
adva az Isten országában való részesedés. Ezért lesz az úrvacsora s z ö 
v e t s é g g é  ! Amint egykor a páska által részesült az egyiptomi szol
gaságban szenvedő zsidó a szabadulásban, úgy most a Jézus testében és 
vérében való részesedés adja az Isten országában való részvételt. A Jézus 
halála által kapott bűnbocsánat részesít a szabadulásban. Isten ma élő 
népének és egykor az örömvacsorán résztvevő népének csak az lehet a 
tagja, aki Istennel szövetségbe, legbensőbb közösségbe a Jézus teste és 
vére által ajándékozott bűnbocsánat általi itt is és most jut az úrvacsora 
helyes vétele által. Istenhez való tartozásunk tehát Jézus testéhez és vé
réhez, halálához, keresztjéhez való viszonyunkon fordul meg. A kereszt 
értelme és jelentősége számunkra legteljesebben az úrvacsorában nyil
vánul meg.

Júdás is jelen van a vacsorán. Talán azt akarta ezzel hangsúlyozni 
Lukács, hogy Jézus ajándékát — bűnbocsánat, élet és üdvösség — nem 
lehet senkire rákényszeríteni. Mindenkinek a legszemélyesebb ügye ez. 
Mindenki maga felelős azért, hogy kizárja-e magát az Istennel való kö
zösségből, Isten országából már itt és majd ott!

Nagyhét komorságában örömünnep nagycsütörtök. Még a böjti idő
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jellegzetesen sötét színét is lelváltja a világos, a fehér. „Rokon ez az 
ünnep Laetare vasárnappal, de annál hatványozottabban hirdeti a szent 
testnek és vérnek szentségét alapító Krisztus értünk lehajló kegyelmé
nek kibeszélhetetlen csodáját” (Jánossy). Nyilvánvaló, hogy az örvende
zést korlátozza a nagypéntek hajnalán megindult eseménysorozat. Mégis 
az öröm hangjai kell hogy  átsüssenek mondanivalónkon.

Nagy csütörtökön olyan gyülekezetnek prédikálunk, amely a maga ro
hanó élete ellenére időt szakít magának arra, hogy templomba menjen
— munkanap! — és nagy evangélikus ünnepünk előestéjén, az úrvacsora 
szereztetésének ünnepén igét hallgasson és legtöbb helyen úrvacsorával 
is éljen. Nyilvánvalóan az úrvacsoráról, annak jelentéséről és jelentő
ségéről kell prédikálnunk. Úgy, hogy most Lukács szempontjait állítsuk 
előtérbe. Tehát azt, hogy az utolsó vacsora, a búcsúvacsora számunkra 
bűnbocsánat és élet itt és most. Kifejezésre jusson Lukács szerinti ( és 
Pál szerinti) értelme is: reménységünk az, hogy az élet útvesztőin, 
botladozva bár, de újra meg újra elnyerve a Krisztus halálának áldá
sát annak az örök vacsorának részesei lehetünk, amely az Isten országá
nak valósulását jelenti a tálasban. Hangsúlyt kell nyernie annak is, hogy 
személyes döntésünk által lesz részünk az új szövetség nyomán az élet
ben, vagy negatív döntésünk esetén a halálban.

Vázlat

Bevezetésben lehet arról beszélni, hogy egyházának az Isten a látha
tó igét, az úrvacsora szentségét ajándékozta) mit jelent ez a mai ember 
számára?

1. A szabadulás vacsorája. Bűntől, haláltól való szabadulás,
2. A reménység vacsorája. Amikor Jézus azt jelenti tanítványainak, 

hogy ez az utolsó vacsora, amelyet velünk ‘együtt (? Szerk.) fogyasztott el, 
világosain kifejti azt is, hogy ez nem az utolsó együttlét. Lesz találkozás 
az Isten országában az új világ lakomáján.

3. Döntés vacsorája. Mivel senkire sem lehet rákényszeríteni a bűn
bocsánatot, életet, üdvösséget, mindenkinek saját személyes ügye ennek 
megragadása. Feladatunk, hogy naponként i g e n t  mondjuk az Isten aka
ratára.

Kosa László

Laikus kérdések és szempontok Lk 22,14—23(24— 30)-hoz

Hogyan értsük azt, hogy Jézus nem eszik a húsvéti bárányból, ill. 
nem iszik a szőlőtőke levéből, „míg be nem teljesedik az Isten országá
ban” ? Rm 14,17-ben azt olvassuk, hogy „Isten országa nem evés és nem 
ivás” , hogyan értsük akkor a 16. és a 30. verset (13) — 19/b: az úrvacsora 
tehát emlékvacsora? 22. v.: Ha egyszer „elvégeztetett” , miért mégis „jaj 
annak az embernek”, aki által ez történt? (13) — Többen kifogásolták a 
textus hosszúságát. (A zárójelbe tett verseket nem kell felolvasni. Szerk.)
— Homályos a 15. v.: mi itt a rejtett gondolat? A 16. v.-nél a mennybe
menetre kell gondolni? 12) — A 24. v.-től aktualitások jutnak az eszem
be: rengeteg a törtető, tele van velük az élet, de miért nevezik az 
uralkodókat jóltevőknek? A 27. v.-et kereszt-szolgálatra érti Jézus? 
A 28. v.-től mintha megszakadna az összefüggés: hogyhogy „megmarad
tatok” , mikor otthagyták Jézust? (12) — A 29—30. vk. az örök életre cé
loznak? A királyiszékek valami hivatalt jelenthetnek. (12) Mennyire em
berek ezek a tanítványok! Jézusban megszokták a rendkívülit, nem sokat
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törődnek vele. Ilyen helyzetben a saját, karrierjük izgatja őket. A tel
jesen „nonkonformista” Jézussal szemben a tanítványok Isten orszá
gát ,,materialista” módon képzelték el, mint szablyával megvédhető or
szágot. Ezek a tanítványok csak később lesznek hivatottak hadseregé
vé. (12)

N A G Y P É N T E K

Lk 23,33— 48

A textushoz dr. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma című munkájá
ban (315—362. 1.) részletes exegezist nyújt. Feldolgozás található a Lel

kipásztor 1948. márciusi (87. 1.), az 1949. áprilisi (122. 1.) és az 1957. már
ciusi-áprilisi (81. 1.) számában.

Lukács golgotái történetében Jézus megváltói halála abban teljese
dik ki, hogy Jézus a kereszt útján (18,31—19,10; 22,49—51; 23,26—31) és 
a kereszten is, szenvedve és haldokolva is az emberséges ember, az 
„igaz ember” volt (23,47). Valóban az Ember Fia, aki azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett (19,10). Benne teljesedett be 
minden, a kereszten lett teljessé mindaz, amik megírattak felőle a Mó
zes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban (24,44). Ez a kétségte
len valóság (1,4): Jézus Isten rendeléséből adatott halálra, és a Megfe
szítettet Isten feltámasztotta, és Öt tette Űrrá, Krisztussá (Cs 2,22—36).

Nagypénteken a gyülekezet és igehirdető szolgálata: bizonyságtétel 
a kétségtelen valóságról. Az Ige szemtanúinak és szolgáinak (1,2) bizony
ságtétele alapján a kereszt alatt alázatosan, a kereszt alól hitvallóan a ke
resztre mutatni, hogy amint akkor, úgy most is, mellét verve megtérjen 
mindaz (23,48), aki meglátja és meghallja azt, amit a kereszt prédikál.

Jézust megfeszítették gonosztevők között úgy, hogy keresztje lett a 
középső kereszt. Nem akármilyen gonoszok közé számiáltatott (22,37). Ke
reszt-társai népe tagjai, a Krisztusról, az Úrról tudnak és beszélnek. Go
noszságuk zélota bűn lehetett. Messiási mozgalom emberei, talán Barab- 
bás barátai (23,19—25. 23,39—42). Ezek között a középső, a fő Jézus. Amit 
bűnének mondtak, az nem az Ö bűne volt. Sose volt az, amivel vádol
ták, hogy a népet félrevezeti, felzendíti. Bírái: Heródes, Pilátus megálla
pítják, hogy semmi halálra való dolgot nem cselekedett (23,1—25). Bű
ne a mások bűne volt. Azoknak a bűne, akik ilyen bűnnel vádolták: bű
nösöket fogad magához és velük együtt eszik (15,2; 7,39). Nem tudták 
megfogni beszédében a nép előtt (20,26), megteltek esztelenséggel (6, 
11), Isten törvényéből az istenkáromlás szörnyű bűnét olvasták rá és ha
lálos bűnévé tették, hogy magát a Krisztusnak mondja (23,2). Bűne el
lenfelei bűne volt és hívei bűne. Nem értették szavait. (8,9). Csak hall
gatták a tanításait, pl. legyetek irgalmasok. . .  (6,36), de tüzet akartak kér
ni egy samaritánus falura (9,51—56). Amikor haláláról szólt, ők abból 
semmit sem értettek. (18,34). Júdás elárulta, Péter megtagadta (22,1—6. 
54—62). Bűne azok bűne volt, akik csak kérdezgették: Te vagy a Krisz
tus? De úgy volt, ahogyan Jézus mondta: Ha mondom, nem hiszitek, 
(22,67). A messiásról mást hittek, másképpen hitték a messiást. Ez a 
más hit volt a bűn, amely embereket Jézussal szembe állított. Ez a más 
hit bűne tette Jézust bűnössé. S Ö alázatosan vállalta. Szenvedte, 
hogy nem hitték annak, aminek Isten küldte, amivé Atyja tette. Szószé-
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rint mások bűnéért volt rajta a szenvedés (Ézs 53). Ez a bűn volt a Gol
gota előtt is a bűn. Ez a bűn a Golgota után is a bűn. Nem hiszem azt, 
aminek Jézus mondja magát, és beteljesedik rám vonatkozva is: mind
nyájan mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki a maga útjára tértünk. (Ézs 
53,6).

Jézus imádkozott. A kereszten is mindenkiért imádkozott: Atyám, 
bocsásd meg nékik. Jézusnak ezt az imádságát csak Lukács örökítette 
ránk. Ebben kulminál Jézus mindeneket menteni akaró, menteni tudó 
szeretete. Mások bűneinek terhe alatt cselekszi azt, amit tanított: szeres
sétek ellenségeiteket. . .  imádkozzatok azokért, akik titeket átkoz
nak . . .  ne kárhoztassatok, megbocsássatok (6,27—38). Benne a Lélek győ
zelemre viszi a jót a rossz felett, a szeretetet a gyűlölet felett, a kegyel
met a bűn felett. Most teljesíti egészen Atyja akaratát. Rajta megtörik 
minden bűnnek ereje, és lesz a bűnösöknek a kegyelem: Atyám, bocsásd 
meg nékik. Azt gondolták, hogy jó ügyben buzgólkodnak, de valójában 
nem tudták, hogy mit tettek. Tudta azonban Jézus, hogy mit kellett ten
nie. Tudta, hogy az Űr akarta Öt megrontani, így teljesedett be, hogy 
az igaz szolga sokakat megigazít. (Ezs 53, 10—11).

Jézus mégis a megígért Messiás. Mindent Néki adott az Atya (10, 
22). Hatalma van bűnön is, halálon is. Töviskoronás fejével a szaba
dulás Barabbásnak. A szó legszorosabb értelmében kiváltja Barabbást a 
rabságból. Barabbás helyett Ö megy a keresztre, halála lesz Barabbásnak 
az élet. (23, 17). Halála lesz az egyik latornak a bűnbocsánat, a kegye
lem, az örök élet. Ennek a latornak megnyílik a szeme. A másik, amint 
haldoklik, haldoklik benne a zelóta messiási remény is. Kínjaiban 
nevetséges számára a mellette függő „messiás” , és szidalmazza Jézust. 
De szól és cselekszik az igazi Messiás. Abban a gonosztevőben is haldok
lik a régi messiási remény, de éled a Krisztus. Meglátja, hogy még a 
messiás-hite is bűn volt és ítélete jogos. Életével mások életére tört, és 
ezért bűnhődik. Jézus az életével mások életét munkálta, ártatlanul 
bűnhődik. Mindhárman a kereszthalált szenvedik, de nem ugyanúgy; ők 
a maguk bűne miatt, Jézus mások, köztük az ő bűnük, mindenki bűne 
miatt.

Velem leszel a paradicsomban, ma! A paradicsom a zsidó gondolko
dásban a kegyesek helye. Isten az emberi életet a paradicsomban indí
totta el, ahol a Teremtő a teremtményével, az Atya a gyermekével teljes 
közösségben élt addig, míg az ember el nem bukott, és a bűn, halál ha
talmába került. Isten a földi élet után az igazat ismét a paradicsomba ve
zeti. A zsidó messiási várakozás szerint ez a messiás királyi tiszte, ott 
és onnan gyakorolja királyi hatalmát. Jézus így juttatja kifejezésre a ke
reszten a messiási voltát, és teszi bizonyossá, hogy Ö a Krisztus. A  ke
reszten is evangéliumot hirdet kereszt-társának, minden hívének. Mes
siási teljhatalommal kijelenti: Ma velem leszel...! Ahol Én, ott le
szel te is. (V.ö. Jn 17,24) Ma, még ma, most! Ajkán az Ige hatalmi cse
lekvés. „Kelj fel!” mondja a gutaütöftnek, és az azonnal felkelt. „Kelj 
fel” mondja a halott ifjúnak, és az azonnal felkelt (5,24—25; 7,14—15). 
Szava a kereszten kereszt-társának is Ige, hatalmi cselekvés. Hatalmába 
veszi őt, és többé nincs rajta hatalma se bűnnek, se halálnak. Ők ket
tőn örökké egyek. így teljesíti Jézus Atyja akaratát. A bűnöst megke
resi, a keresztre is utána megy, életét áldozza érte, és hazaviszi Aty
jához (15,7.10).

A kereszten tör Isten országa a mennyből a földre. A kereszt a 
hídfő. A jelek, a sötétség, a templom kárpitjának a kettéhasadása az 
evangélista számára Jézus szavainak a valósulását jelentik, amiket né
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pe és a templom felett mondott (13,34—35). De ugyanabban a pillanatban 
új templom nyílik a zsidóság és minden ember számára. Jézus a véré
vel templommá szenteli az egész földet. Az oltáron, a Golgotán Ő a főpap. 
Ő mutatja be az örök áldozatot, a kereszten önmagát áldozza, és kezdő
dik új istentisztelet. Egy bűnös bocsánatot nyer, nem azért, ami jót ő 
cselekedett, hanem ami jót Jézus tett érte. Egy haldokló életet nyer, 
nem azért, ahogyan ő élt, hanem ahogyan Jézus érte élt és meghalt. S ez
zel az eggyel mindenki számára valóság, hogy Jézus engem elveszett, el- 
kárhozott embert megváltott, nem arannyal, hanem drága vérével...  
(Luther: Kiskáté 2. hitágazat magyarázata).

Csak Lukács evangéliumából halljuk Jézus kereszten mondott utol
só imádáságát. A zsoltáros imádságát veszi ajkára (Zs 31,6). Ezt az imád
ságot a kegyes zsidók mondták elalvás előtt. Az alvás a kegyesek szá
mára a halál küszöbe volt, a felébredés újbóli megelevenedés, amit a 
Lélek munkál abban, aki magát este Isten irgalmába bízza. Így bízza 
magát Jézus Istenre. Gyermeki bizalommal Atyja karjában kíván elalud
ni és felébredni. Így leheli ki lelkét abban az órában, amikor a páska- 
ünnep kezdetét jelzik a templomi kürtök. Az örök főpap Isten üdv
munkájának történetében új korszaknak ad kezdetet. A régiek elmúl
tak, ímé újjá lett minden. A Jézus Krisztus nevében a bűnbocsánat 
prédikáltatik a Lélek által lélekből lélekbe. Ez a mennyei erő (24,49) 
csodát munkál ember által emberben, hitet ébreszt, krisztus-hitet: Jézus 
a Krisztus!

Katona volt. Nem zsidó. Számára ismeretlen fogalom volt: messiás. 
Csak egy embert látott a középső kereszten is. De a sok között, akiknek 
keresztrefeszítését végignézte, végrehajtotta, ilyent még nem látott. S 
amit látott, azt kimondta: Valóban, ez az ember igaz volt. Dicsérte az 
Istent.

Akik nagypénteken a templomban vagyunk, azért vagyunk, hogy lás
suk és valljuk; Jézus igaz volt. Igazán az, aminek született; Isten di
csősége, békesség Isten és ember között, Isten jó akarata, irgalma, kegyel
me az emberek felé (2,14). Jézus a Krisztus. „Azért halt meg, minden
kiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki 
értük meghalt és feltámadt.” (2Kor 5, 15).

Molnár Gyula

Laikus kérdések és szempontok Lk 23,33— 48-hoz

Mindig azt hittem, hogy a Golgota hegy. Most tudatosult, hogy egy 
„hely”. (25a) — Nagyobb mélységei vannak Jézus halálának, mint az több
szöri hallásra is látszik, de miért lehettek ennyire szűklátókörűek Jézus 
kortársai, különösen az akkori intelligencia? A „megtérő lator” esete ál
talánosítható-e: tényleg elég az üdvösséghez, ha halálunk előtt néhány 
perccel Jézushoz kiáltunk segítségért? Tudom, hogy nem tudhatjuk, mi
kor tör ránk az a pillanat, de mégis! (25a) — Engem maga az a tény ra
gadott meg, hogy Jézus abban a helyzetben egyáltalán válaszolt neki! A 
nagy szó nem a „paradicsom” , hanem a „velem” . (25a) — A megfeszítés 
pontos, szinte naturalista leírására lennék kíváncsi egyszer! — A sorso
lásra érdemes ruha azt bizonyítja, hogy Jézus nem járt „topisan” ! Az 
ecettel-kínálás rossz volt, vagy jó? — Meg lehet azt pontosan állapítani, 
hogy ezek mikor is történtek? Egyáltalán, volt akkor is „péntek” , vagy
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hasonló időszámítás? (25a) — Miután megmagyarázták, „mit jelent” 
a templomi függöny kettéhasadása (ti. az ót-i kor vége), túlontúl nyilván
valóvá vált az egész; úgy tűnik, mintha csak ennek alátámasztására ta
lálták volna ki. Lehetséges ez? — Engem csöppet sem izgat, hogy volt-e 
földrengés, függönyszakadás stb. Vagy azok nélkül is megrendít, vagy 
azokkal együtt sem látom jelentős eseménynek nagypénteket. (25a)
•— Miért nevezhették Koponyának Jézus kivégzésének helyét? Miért 
helyezték Jézust középre? (7) — A gúnyolódok nem a teljes igazságot 
hirdették-e: „Egyebeket megtartott, ő a Krisztus, az Istennek ama válasz
tottja” ? Ez valami önkéntelen fején találása a szögnek, vagy ez is jelzi, 
hogy a kereszten igazán Isten cselekszik? Nem jogosult-e és indokolt-e 
ez a felszólítás: Szabadítsd meg magadat! Nem hittek volna-e többen, 
ha Jézus leszállt volna a keresztről? — Miért ilyen megszégyenítő és 
kegyetlen kivégzéssel oldotta meg Isten a megváltást? Nem lett volna-e 
hatalmasabb és hitelesebb tette Istennek az, ha Jézus halála előtt köz

vetlenül csodás szabadítással igazolja őt és a helyszínen megszégyenül 
az ellenség? (7) — Miért volt fontos három nyelv az ítélet igazolására? 
(7) — Márk elbeszélése szerint mind a két gonosztevő szidta Jézust, 
Lukács szerint csak az egyik. Sőt, Lukács szerint az egyik megtért. — 
Mit jelent Jézus válaszában a ma? A gonosztevő már akkor odaju
tott, ahova mások csak valaha? Hová jutnak és jutnak-e valahova a ha
lottak nyomban a halál után? (7) — Itt azt mondja a százados: Ez az em
ber igaz volt. Más evangéliumokban azt halljuk: Isten fia volt. Nem üt-e 
el egészen ez a kettő egymástól, vagy mégis egy ez a kettő? (7) — A 
háromórás sötétség napfogyatkozás volt, vagy más természeti tüne
mény? Miért került ez a megváltással összefüggésbe? — Hogyan értsük 
ezt: Kezedbe teszem lelkemet? Mintha mégis a lélek halhatatlansá
gának bázisát növelné ez a nyilatkozat is. (7) — Van-e jelképes értel
me a kárpit kettéhasadásának? A Zsidókhoz írt levél magyarázza ezt 
(9,3; 10,20). Lásd a 180. ének 3. v.-t is! — Mit értsünk az egész sokaság 
megtérésén? (7)

N A G Y S Z O M B A T

Mt 22,31— 32

A Lelkipásztor 1968. évfolyamának februári számában Fehér Károly 
egy páli textussal kapcsolatban ír ennek a napnak jellegzetes homileti- 
kumáról (112. 1). Elutasítja azt a feltevést, amely szerint a sírban 
nyugvó Jézus a megváltás nagy munkája után a törvényt betöltve szen
telte meg a sabbátot, mint ahogy Isten is megnyugodott a teremtés hete
dik napján. Teológiai abszurdum az is, ha nagyszombatot a „poklokra 
szállás” napjává tesszük. Erőltetett magyarázatok helyett csak a tény
re figyeljünk: Jézus halott. Nagypéntek (Krisztus meghalt bűneinkért) 
és húsvét (Krisztus feltámadott megigazulásunkra) homiletikuma között 
van az a „3 óra” , aminek szorongató valóságát átélve kell megszólal
tatnunk a textus mai üzenetét a gyülekezetnek.

Nagyszombaton az ember Jézus emberi halálának teológiai specifi
kumát, elrejtett kincseit kell megkeresnünk, mégpedig a megváltás és fel
támadás bizonyosságában. Ez temetési szituáció. Koporsók mellett el
mondott igehirdetéseink minden kérdése, nehézsége, belső ellentmondá
sa a végletekig kiélezve jelentkezik itt. „Temetési beszéd Jézus sírjánál” 
— térdre kényszerítő feladat.
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Az alapige

Textusunk kiragadott két vers Jézusnak a szadduceusoklkal folytatott 
apologetikus beszédéből (23—33). Mindhárom szinoptikus evangéliumban 
megtalálható ez a perikópa, de legélesebb formában Máté közli. A csip
kebokornál elhangzott ige a szadduceusoknak szóló üzenet: „Nem ol
vastátok-e, amit Isten mondott néktek?” Csak itt szerepel az „ego eimi” 
formula is.

A szadduceusok, akik csak a tórát fogadták el s minden további tan
fejlődést elutasítottak, nevetségessé akarták tenni Jézust a feltámadás
ról szóló tanítása miatt. A gúnyos kérdezőkből azonban Jézus előtt vád
lottak lesznek, akiknek tévelygését és tudatlanságát Jézus az előttük 
feltételen tekintélyű tórával bizonyítja.

Isten valóságából következik a feltámadás valósága: aki Istené, mint 
pl. Ábrahám, Izsák és Jákob, az nem maradhat a halál hatalmában. Is
ten az életnek és ezért az élőknek Istene. Isten az emberrel való közös
ségét a halálon keresztül is megtartja. Ez a közösség felbonthatatlan, 
mert Isten hűséges. Aki pedig Istennel kapcsolatban van, az él.

A perikópa megrövidítése és a „de tempore” jelleg arra figyelmez
tet, hogy igehirdetésünkben ne az apologetikus tendencia uralkodjék.

Meditáció

I. Az emberek nem szeretnek temetésre járni. Könnyebb feladni 
egy részvéttáviratot. A  mai napon mégis egy partecédulát ad kezünkbe 
Isten: a názáreti Jézus 33 éves korában tragikus körülmények között el
hunyt. — Milyen félelmetes: Jézus meghalt, mint a többi ember. Megállt 
a szívverése, aztán eltemették. És olyan fiatalon hált meg. Nincs kivétel: 
a halál minden emberre elhatott (Róm 5,2.). Ábrahám is meghalt, Izsák 
is, Jákob is. Pedig Ábrahám hite áldást hordozott, Izsákot angyal men
tette meg egyszer a haláltól, Jákob látta a megnyílt mennyet. Jézus is 
meghalt. Pedig ő magáról ezt mondta: én vagyok az élet! És mégis meg
halt. Nagyszombat már-már megbotránkoztató módon hirdeti: az ige test
té lett, halandó testté.

Uram, csak így lehettél egészen az enyém! — Csak így lehetek egé
szen a tiéd. Testvérem vagy a halálban is. Vállaltad, nem léptél vissza. 
Nem hívtad angyalok segítségét. Meghaltál, mint annyi millió ember s 
mint ahogy én is meg fogok halni. Köszönöm, hogy akkor is velem leszel.

Isten így engedi látni kegyelmesen nagyszombat tényét: Jézus halott.
II. Isten sohasem kendőzi el a valóságot, hanem megmutatja. S aki

nek van bátorsága ehhez, az nemcsak látni, hanem hallani is fog: meg
hallja Isten szavát. Ez a szó nem értelmezi, nem magyarázza a látotta
kat, hanem új valósággal hoz kapcsolatba: azzal, aki szólt, az élő Isten
nel! így hallotta először Mózes a kinyilatkoztatást: „Én vagyok Ábra- 
hámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene” (Ex 3,6), és elin
dult, hogy a halálból életre vezesse népét. Ezt mondta egykor Jézus a 
szadduceusoknak is, akik kihívó gúnyolódásukban megszégyenültek. Ma 
nekünk így szól ez az ige: Én vagyok Jézus Istene, s Isten nem a holtak
nak, hanem az élőknek Istene. Ez a nekünk szóló üzenet indítson el min
ket szent exodusra a bűn, halál szolgaságából az élet szabadsága felé. 
Indítson minket vélt igazságaink feladására, kevélységből alázatra. In
dítson minket reménységre, hogy Isten a halálban sem engedi el azt, aki 
az ő kezébe tette le életét. Ennek a reménységnek drága pecsétje Jézus 
húsvéti feltámadása.
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Istenem! köszönöm az életet, amit tőled kaptam. Bocsásd meg min
den bűnünket, amivel veszélyeztetjük szent ajándékodat. Köszönöm, 
hogy nagyobb vagy bűneinknél és erősebb a halálnál, hogy ajándékod az 
örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Isten így engedi látni kegyelmesen nagyszombaton is önmagát.

Madocsai Miklós

Laikus kérdések és szempontok Mt 22,31— 32-höz

Élnek-e a halottak Istennél? Mi van a halál és a feltámadás között? 
(9a) — Figyelemreméltó Jézus módszere: a feltámadást tagadó szad- 
duceusokat Jézus az általuk is elismert ószövetségi igével próbálja meg
győzni. Napjainkban sokat emlegetett és közismert igazság: anyag nem 
vész el, csak átalakul. Ha a kőszénből — ebből az élettelen anyagból — 
láthatatlan, de sok áldást rejtő villamos energiát tud előállítani az em
ber, egyszer Isten — ama napon — az embert magasabbrendű életfor
mában támasztja fel. (9a) — Természetesen a feltámadás ígérete itt a 
földön hitben elfogadható valóság, a fenti gondolatsor értelmi segítés 
akar lenni a mérnök ajkáról. Ha Isten az élők Istene, akkor a temetők 
sok tízezer forintos, már-már a pogányság határát súroló halott-kultusza 
is teljesen felesleges. Inkább az élő ember felkarolására kell koncent
rálni! (9a) — Hisszük, hogy Isten kezében vagyunk, hogy Isten a mi Iste
nünk. Így hisszük, hogy halálunkban is övéi vagyunk. A szöveg félreért
hető: Ha Isten az élők Istene, mi lesz velünk halálunkban? Magunkra ma
radunk? (2a) — A korabeli törvény, mely a zsidókat és a szadduceuso- 
kat izgatta, nekünk nem probléma már. így is érvényes ez az ige? (2a) 
— Milyen lesz a feltámadás? Minden emberre vonatkozik-e? Test sze
rinti is lesz? Hihetjük-e azt, amit temetésen oly sokszor hallunk, aki 
hisz, ha meghal is él? Nem túl misztikus ige ez a mai embernek? — 
Hitem ellenére szorongó érzés fog él a halál miatt: Halál — feltámadás, 
nagyon izgat, de mi a megfogható mindebből? (2a)

H Ú S V É T  Ü N N E P E

1 Kor 15,12—20 

A fejezet értelmezése

A levél csúcspontja ez a fejezet. Értelmezése azonban nagyon vita
tott. A főkérdés ez: „Miként vélekedtek valójában a korintusiak, és ho
gyan értendő ebből Pál válasza?” (Schniewind) Pál csak negatív monda
tokat mond az ellenfél álláspontjáról: „Nincsen halottak feltámadása” 
(12.), „nem támadnak fel a halottak” (15b. 16). De hogyan értették ezt a 
korintusiak?

Chrysostomus az első, aki a korintusi álláspont pozitív megfogal
mazását a 2Tim 2,18-ban is megtalálható gnosztikus mondatban látja: 
„A feltámadás már megtörtént.” Pál ellenféléi tehát gnosztikusok. A 
gnoszticizmus alapgondolata az „akozmizmus” (Jónás): az egész látható 
világ egy nagy látszat és lényegében rossz, gonosz. A gnosztikus azon
ban túlnéz rajta az időtlen, örök szellemvilág felé, ezt pedig megveti. 
Ebben a gondolkodásban — ahol sikerült beszűrődnie a keresztyén gyü
lekezetekbe — a keresztyén hit és tanítás tartalma átértékelődött. Éle
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sen megkülönböztették a „felülről” való „pneumatikus Krisztust” az 
„alulról” való földi Jézustól (doketizmus), és az utóbbit megvetették 
(12,3!) Antropológiájuk dualista. Aki részesült az isteni penumában, 
annak számára a test, a bűn, a halál nem jelent már semmit, mert — a 
keresztség, a megtérés, de főként a gnózis elnyerése által — már „fel
támadt” . Innen ered etikai közönyösségük: „Minden szabad nékem!” (6, 
12; 10,23)

7. Schneiewind az egész fejezetet ebben a gnosztikus öszefüggés- 
ben, „a feltámadás már megtörtént” tételből kiindulva dolgozta fel. Az ő 
alapgondolatára támaszkodva legutóbb H. W. Bartsch írt alapos tanul
mányt az egész kérdésről. Az ő elemzésük szerint a korintusi gnózisra 
különösen jellemző, hogy az egész eszhatológiát a jelenre koncentrálja. 
Így a idő, az üdvtörténet egymásutánja elvesztette jelentőségét. Krisz
tus paruziája már megtörtént a Feltámadott „megjelenéseiben” . Nincs 
jövő, csak jelen. A történeti Jézus halála jelentéktelen. Nincs múlt, csak 
jelen. Ez az időtlen eszhatológiai jelen a gnózisba beavatott számára a 
feltámadás létállapotát jelenti. A múlandó és megvetett test halála és 
bűne ezért jelentéktelen.

Ezen a háttéren érthető és egységes Pál gondolatmeneté. 1—11-ben 
nem Jézus feltámadásának „fatális” (Bultmann) históriai bizonyításáról 
van szó. Ez egy modern szempont visszavetítése lenne, ami Pál szá
mára, de még a gnosztikusok számára sem volt így probléma. A hang
súly éppen azon van, hogy a Feltámadott azonos azzal, aki a kereszten 
meghalt és a sírban feküdt. Ezért teszi a megjelenések elé a Jézus halá
lára, eltemetésére és harmadnapi feltámadására vonatkozó kérygmát (3—
4. v.), amit ő is úgy kapott az ősgyülekezettől. 'A feltámadásnak csak a 
halálon át (vagy „elváltozáson” át, 51—52.v.) lehet valaki részese. Halál 
nélkül még a megjelenésekben való részesedés sem adja meg ezt. Erre 
példa az 500 szemtanú közül már meghaltak csoportja. A megjelenések 
felsorolásánál azon van a hangsúly, hogy azok „korlátozottak” voltak 
és már befejeződtek (eschaton! 8.V.). 12—19: ha Krisztus a halottak kö
züli!) támadt fel, akkor a halál nem jelentéktelen, de nem is remény
telen. 20—28: az időtlen eszhatológiai jelen képzetét támadja, amikor a 
feltámadás rendjéről (tagma; 23. v.) szól. 29—34: ha a halottak nem támad
nak fel, akkor értelmetlen a (valószínűleg éppen gnosztikusok által gya
korolt) „helyettes keresztség” és Pál egész missziói fáradozása. 35—37: a 
„pneumatikus testről” szólva — gnosztikus terminológiát is felhasznál
va — egyfelől hangsúlyozza a testi feltámadás jelentőségét és isteni(!) 
lehetőségét (38. v.), másfelől tagadja, hogy a gnosztikusok már mostani 
létformájukban részesíti a feltámadásnak (50,v.).

Ebben az öszefüggésben kell megértenünk a kijelölt textust is.

A textus exegézise

12. v. A hangsúly az ek nekrón-on van. A gnosztikusok nem Krisztus 
feltámadását, nem is általában a feltámadást, hanem a „halottak feltá
madását” tagadták. Schmithals szerint ez vonatkozott a názáreti Jézus 
holttestére is. De éppen így jutnak ellentétbe az őskeresztyén kérygmá- 
val (34. v.), amely a meghalt és eltemetett Krisztus feltámadását hir
deti Ez a kérygma juttatta őket hitre (11. v.) és ez hangzik ma is a világ
ban gyűjtve a híveket.

13. v. Félre ne értsük! Nem a halottak feltámadásának általános téte
léből következik Jézus feltámadásának lehetősége. Éppen fordítva! 
Krisztus feltámadásán fordul meg a dolog. Ö a feltámadás kezdete
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(aparché 20. v.). Viszont ennyire összetartozik Krisztus a holtakkal! Ha 
ők nem, akkor Krisztus sem!

14. v. A negatív formulázás különös hangsúlyt ad Krisztus feltáma
dása jelentőségének, s egyben mutatja a gnosztikus tétel végzetes kö
vetkezményeit. Kenős =  üres, tartalmatlan. Ha Krisztus nem támadott 
fel, akkor tartalmatlan a kérygma, nincs mit prédikálni! De üres a 
hit is, mint a pohár, amibe nem öntöttek semmit! Pozitíve: a keresztyén 
igehirdetés és hit summája a Megfeszített feltámadása!

15. v. A feltámadás Isten-kérdés! Amit a feltámadásról hirdetünk, azon 
dől el, hogy igaz vagy hamis tanúi vagyunk-e Istennek. Pozitíve: amikor 
a halottak feltámadásáról beszélünk, akkor nem spekulatív lehetősége
ket hirdetünk, hanem Isten emberileg indokolhatatlan és cáfolhatatlan 
hatalmát. Ő támasztotta fel a halott Jézust! A testi feltámadás tagadói 
Istent nem ismerik, noha gnosztikusok akarnak lenni (agnósia theou! 
34. v.).

16. v. Ismétli'és hangsúlyozza a 13. v.-t. A passzívumok mögött Isten 
áll, mint cselekvő (lásd előző vers!).

17. v. Mataios=. hiábavaló, semmis, erőtelen, jelentéktelen. Itt külö
nösen fontos a pozitív értelem: Jézus halálból való feltámadása a bűn
bocsánat alapja! Nem csak keresztje, de feltámadása is „a mi bűnein
kért történt (Rm 4,25!). Az egész Krisztus-esemény ránk vonatkozik: 
pro nobis! Hasznos a „hit” kétszeri előfordulásának összehasonlítása is: 
a hit tartalma a halálból feltámadott Krisztus, aki végső és állandó, ma is 
érvényes alapja a bűnbocsánatnak („vagytok” : jelen idő!). Pál egész 
feltámadás-teológiájában a bocsánaton van a hangsúly

18. v. Fontos vers! Itt látszik, hogy Pál az egész Krisztus-eseményt 
(halál, sír, feltámadás) az eszhatológia, az ítélet felől nézi (Schniewind), 
amely még hátra van. (A gnosztikusok az ítéletet is tagadták.) A ha
lottak — velünk együtt — Jézus feltámadása után és az ítélet előtt van
nak (tagma; 23. v.). De „Krisztusban” ! Vagyis a bűnbocsánatban „elrejt
ve” . Ez a bocsánat ad reménységet, hogy az ítélet nem veszít el. Ha Jé
zus nem támadott fel, akkor hiába hittek az elhunytak is. Nincs ment
ségük az ítéletben.

19. v. A  gnosztikusok számára a Krisztussal való kapcsolatinak nincs 
jövőbeli távlata, csak jelene. Az időtlen eszhatológia illúziójának azon
ban véget vet a halál. Micsoda kontraszt! Krisztussal élni a jövendő 
világ reménysége nélkül! (Ef 2,12!) Szánalmas öncsalás (Schniewind).

20. v. De félre az illúziókkal. Az egész negatív formulázás csak hipo
tézis volt! Nyni de =  most pedig! Nem csak nyelvtani, logikai ellentét, ha
nem idői is. Isten cselekvésének eszhatológiai jelene. (Pálnál gyakori, pl. 
Rm 3,21). Isten cselekedett! Krisztus feltámadt! A halottak közül! A ha
lott Jézus támadt fel, nem a „pneumatikus Krisztus” . S ezért testünknek, 
lelkűnknek, vagyis egész emberi mivoltunknak reménysége van. A „bű
nösök barátja” a „halottak barátja” is! Életre-halálra összekötötte magát 
velünk. Ha ő, akkor mi is! ő  az aparché! (=első termés, kezdete valami
nek.)

Az igehirdetéshez

1. A feltámadás kérdésénél eldől ember- és világszemléletünk is 
(Prőhle). Ezt tisztáznunk kell magunkban! Röviden: az UT szerint az 
ember testi-lelki mivoltában egy egész és így Isten teremtménye. Nem a 
„test”, nem az „anyag” rossz, hanem a bűn! Krisztus ettől szabadít meg, 
nem a testtől! A váltság erre a mi világunkra vonatkozik. Ez újul meg, 
ez „változik el” és nem egy másik lép a helyébe! A 2. hitágazat nem ellen -

123



tété az elsőnek, hanem egyenesen arra vonatkozik és azt feltételezi. A 
bibliai feltámadáshit a teremtő Istenre néz, akinek irgalmas hatalmában 
van a világ és az ember múltja, jelene és jövője. Mindennek óriási je
lentősége van földi életünk, etikai magatartásunk szempontjából!

2. Jézus feltámadása Isten cselekedete. Benne elkezdődött a világ 
megújulása. Vagyis eszhatológiai esemény és nem egy a történelem ese
ményei közül. Ezért nem lehet „bizonyítani” . Óvakodjunk ettől igehir
detésünkben is. Ha Isten cselekszik, akkor á kérdező tudós is megkérde
zetté lesz. Pál sem bizonyít 1—11-ben, hanem meghirdeti az evangéliu
mot, amely bár valóságos esemény, mégsem logikai vagy históriai érvek
re támaszkodik, hanem Isten erejére. A húsvéti hit ugyanígy isten esz- 
hatologikus cselekedete bennünk a kérygma által (11. v.). A mi húsvéti 
prédikációnk is csak Isten erejére támaszkodhat, és neki van kiszolgál
tatva.

3. Az igehirdetés felépítéséhez G. Voigt (Die neue_ Kreatur, Teil I. 
149kk) idézi Krusche javaslatát, hogy Pál negatíve formulázott következ
tetéseit fordítsuk pozitívra: „Krisztus feltámadott és a világot belevonta 
az ő feltámadott életébe. Ebből adódik, hogy: a) az üdvösség megjelené
séről szóló igehirdetésünk érvényes, b) bűneink bocsánata bizonyos, c) ke
resztyén életünknek van értelme.” De talán fokozza ingehirdetésünk 
belső feszültségét, ha Pált követve a főtétel meghirdetése után (Krisz
tus feltámadt a halottak közül) a negatívumokból indulunk ki. Probare 
negatum per negatum (Luther). Mi lenne, ha Krisztus nem támadt vol
na fel?! Így Krusche tételei még nagyobb hangsúlyt nyernek. Persze 
vigyázzunk, hogy végül is a 20. v. hatalmas pozitívuma domináljon: 
nyni de!

Egy másik lehetőség: Meddig ér el a húsvéti hír? Meddig érvényes? 
Meddig van hatalma? Meddig terjed fényköre? Csak a templomi isten- 
tiszteletig? Vagy addig se? Felelet: Krisztus feltámadt, ezért van értel
me igehirdetésünknek és hitünknek, van szabadulás bűneinkből, van 
értelme földi életünknek és munkánknak, van jövője halottainkak.

Végül egy történeti illusztráció, amely kiindulásnak is alkalmas, 
Eusebius írja egyháztörténetében (V, 1, 62k), hogy Lyonban a keresztyén 
mártírok testét elégették és hamvaikat a Rhone folyóba szórták, hogy így 
kétszeresen bizonyítsák a testi feltámadás lehetetlenségét. — Nyni de!

Dóka Zoltán

Laikus kérdések és szempontok lKor 15,12—20-hoz

Mi volt előbb: Krisztus feltámadása vagy a halottak feltámadásának 
hite? Krisztus feltámadásának ténye a halottak feltámadásának bizo
nyítéka? Lehet a feltámadást bizonyítani? Ha nem lehet bizonyítani a 
feltámadást, van-e olyan érv, mellyel meg lehet cáfolni? Van más érv a 
feltámadással szemben, mint az, hogy ilyet még nem tapasztaltunk? Ha 
bizonyítani nem lehet Krisztus feltámadását, akkor hogyan hirdesse a 
lelkész, hogy mégis meggyőző legyen? (le) — A fejezet elején ír Pál 
olyan szemtanúkról, akik még élnek. Ezért nem vonják kétségbe a 
korinthusiak Jézus feltámadását. De a maguk feltámadását már ők sem 
hiszik. (11) — A maga logikátlanságában is nagyon logikus Pál érve
lése: Az „archimedesi” pont nyilvánvalóan az utolsó mondat: Krisztus 
feltámadt a halottak közül, s az ebből fakadó második mondat: Ö az első 
zsenge! Itt is érzem, hogy Krisztus ügye és az ember ügye egymástól

124



elválaszthatatlan. Ami vele történt, az azonnal és egzisztenciálisan érint 
bennünket. (11) — Nem szabad elfelejtenünk Krisztus teljes emberségét 
vagyis reánk vonatkozását. Ha ez a szál elszakad, mitikussá válik 
Krisztus alakja. A  „zsenge” olyan, mint az első rügy. Még nincs itt a ta
vasz, de már múlik a tél, megtört a hatalma és hamarosan kivirul az 
egész határ. De azóta majdnem kétezer év telt el. Akármennyire pom
pás ez a kép, ma legtöbben nem érzik reálisnak. (11) — Engem egysze
rűen bombaként ér a felfedezés: semmit sem ér a bűnbocsánatról szó
lam, ha homályos vagy kétségbe vont az Ö feltámadása. A bűnbocsánat 
erejét Krisztus feltámadása adja meg. Szerintem nem logikátlan, sőt le
nyűgözően logikus Pál gondolatmenete: vagy következetesen vallanom 
kell az egyik gondolatsort vagy következetesen tagadnom kell az egészet. 
Ezért olyan értelmetlen és süket dolog a puszta vallásoskodás. (11) — A 
rettegés ott van a hivő ember szívében isj ezért kell szakadatlanul hal
lania ezt az egyetlen szenzációt, hogy Krisztusnak van ereje kiszabadí
tani engem a bűn és halál hatalmából. Ha én állnék húsvétkor a szó
széken, nem annyira a mai ember gondolkodását analizálnám, hanem 
személyes meggyőződéssel hirdetném a templomban Jézus győzelmét 
úgy mint a mi győzelmünket! (11) —

H Ú S V É T  2. N A P JA

Cs 13,(16)26—39

I.

A perikópa Pál apostol ún. első térítő útjának kezdeti szakaszába 
vezet. A „pizidiai” Antiokhiában, viszonylag nagy városban jelentős szá
mú zsidóság élt. Pál és Barnabás szombaton betérnek a zsinagógába. Ez 
a lépés magától értődő az apostol számára. Az üdvösség Izraelből tá
madt (Jn 4,22), szükséges volt tehát azt először nekik hirdetni (46. v.). 
Pált éppen itt, ebben a városban, mindjárt munkája kezdetén és később 
is gyakran szerzett keserű tapasztalatai sem tudták eltéríteni ettől a 
missziói munkamódszertől.

A zsinagógában együtt vannak a zsidók, akiket Pál 16. v. szerint „Iz
raelita férfiaknak” , 26. szerint „Ábrahám leszármazottainak” nevez, és 
az „istenfélők”. Ez utóbbiak a zsidó gyülekezethez húzó pogányok, akik 
ugyan még nem nyerték el a körülmetélést, de a istentiszteleten rend
szeresen résztvettek. A „istenfélő” szinte felekezeti megjelölésévé vált 
ennek a csoportnak (Cs. 10, 22).

A zsinagógái istentiszteletet ebben az időben a hitvallás (s’ma, V. Móz. 
6,4-kk) elmondásából, imádságokból és áldó formulákból továbbá a tör
vényből (Tóra) s esetleg a Prófétákból vett szakasz felolvasásából állott. 
Ehhez csatlakozott egy többnyire erkölcsi intelmeket tartalmazó beszéd. 
A zsinagógavezető felszólítására, ill. engedélyével minden felnőtt zsidó 
férfiú felszólalhatott. Így kerülhetett sor Pál beszédére is (15—16. v.).

A beszéd első részében 17—25. v., ez nem tartozik perikópánkhoz) Pál 
végigtekint Izrael történetén, s rámutat Isten nagy tetteire ennek a 
népnek a történetében. Isten cselekvése, Isten útja Izraellel célhoz ért 
akkor, — tanítja Pál — amikor elérkezett a Dávid magvából, ígéret sze- 
rent támasztott megváltó, Jézus (szótér Jézusz, 23. v.). — „Nem törvény
tanítás és morál, hanem Isten 'kegyelmes cselekedetei a maguk egyszerű 
valóságában, — ez az OT magva” (Schlatter). Benne futnak össze az
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üdvösségtörténet vonalai, — amit az Izraelnek adott mózesi törvény nem 
szerezhetett meg, az Benne, Jézusban valósult meg (39. v.).

Perikópánk tkp. a 26. verssel kezdődik. Sürgető nyomatékkai mutat 
rá Pál: nekünk, a ma élő nemzedéknek, adatott, hozzánk küldetett en
nek az üdvösségnek a beszéde. Vagyis: a híradás arról, hogy Isten Jézus
ban meg akarja menteni az embert (az új angol fordítás a logosz-t mes- 
sage-val fordítja=üzenet).

A perikópa most kezdődő szakaszában (27—30. v.) Pál rövid össze
foglalásban szól Jézus kivégzéséről és feltámadásáról. A hangsúlyt egy
felől arra teszi, hogy Izrael vezetői és Jeruzsálem lakosai nem ismerték 
fel Jézusban Isten küldöttét, s ezért adták őt át Pilátusnak kivégzésre. 
Másfelől hangsúlyozza, hogy e vak vezetők és vezetettek cselekedetükkel 
akaratlanul is szolgálni voltak kénytelenek Isten megmentő akaratát. 
Mindaz, ami Jézussal történt végeredményben annak elvégzése, vagy
is célhoz juttatása (etelaszan) volt, amit Isten a prófétákkal valaha a 
Krisztus felől megíratott.

A következő szakasz (30—39) a perikópa tulajdonképpeni húsvéti ké- 
rygmája. A feltámadás tényét tömör rövidséggel közli (30. v.) anélkül, 
hogy e tény miként-jének taglalásába bocsátkoznék. Lényegileg nem te
szik ezt a többi húsvéti elbeszélések sem, legfeljebb a körülmények szí
nezését adják különböző változatokban. Feltűnő, hogy a feltámadás tanúi 
között (31. v.) Pál nem említi önmagát. Ez is mutatja, hogy a Csel. „páli” 
beszédeit Lukács, a szerző nyilván stilizálta. E beszédekben különböző 
hagyományelemek vegyültek (v. ö. E. Haenchen: Die Apostelgeschichte, 
Meyer Kommentár, 1961. és Beyer: Die Apostelgeschichte, NTD, 1935.)

32—37. versekben a beszéd párhuzamot von a feltámadott Jézus és ős
atyja, előképe Dávid között. Az ót-i idézetekkel ilyen módon való érve
lés visszatérő eleme a Csel. páli beszédeinek (és más beszédeknek is (pl. 
2,25—32). Az érvelés azt igyekszik kimutatni, hogy a Dávidra vonatkoz
tatott, hagyományosan személyéhez fűzött ót-i jövendölések nem telje
sültek a nagy király életében, ill. halála után. Hiszen Dávid meghalt, el
temették, s teste a minden halandók sorsára jutott. A 2. és 16. zsoltár 
próféciája tehát nem vonatkozhat közvetlenül Dávidra, — s tegyük hoz
zá: más izraeli királyra sem— hanem túlutal ezeken. Az a perspektíva, 
amit ezek a jövendölések nyitnak, szétfeszíti az emberi történet kereteit. 
Jézus feltámadásában valami rendkívüli történt. Isten olyant cselekedett, 
amiről a régiek csak „óhajtva sejtettek” valamit. „Húsvét Isten jele ar
ról, hogy Jézus útjára igen-t mondott” (Eduard Schweizer: Jesus Chris- 
tus, 1968).

Ennek a különbségnek Dávid és Jézus között, többek között az is a 
következménye, hogy Dávid jelentősége csak a maga korára korlátozó
dott „a maga idejében szolgált az Isten akaratának” . Jézus élete és műve 
ezzel szemben korlátlan hatókörű: kiterjed minden emberi nemzetre és 
nemzedékre s minden egyes emberre is. Éppen itt a pizidiai Antiokhiá- 
ban következik be a Csel. szerzőjének elbeszélése szerint — a döntő 
fordulat nemcsak Pál munkásságában, hanem valószínűleg az ifjú keresz- 
tyénség életében és szolgálatában is. „Bizonyos vagyok benne, hogy ak
kor azokban a kicsiny kisázsiai és görögországi zsinagógákban világtör
téneti jelentőségű döntések történtek.” (H. J. Iwand: Predigtmeditatio- 
nen, 1964. — 691. o.) Az atyáknak tett ígéretet mint jó hírt hirdeti az 
apostol (euangelidzometha, 32. v.), ill. ennek betöltét Jézusban ennek 
a nemzedéknek, s most már nemcsak a zsidóknak, hanem minden né
peknek is. Éppen Jézus feltámadása törte át a korlátokat, s mutatta meg,

126



hogy Isten megmentő szeretete kivétel nélkül mindeneknek szól. Dávid 
Izrael „szent” -je, nagy királya volt, akinek történelmi jelentősége, szol
gálata a maga korában vitán felül állt a zsidóság körében s az volt Pál 
számára is. Éppen az ÓT ezen egyik legjelentősebb alakjával, a Messiás 
előfutárával való összehasonlításban mutatja fel Pál a roppant különbsé
get, a hallatlan többletet, amit Jézus hozott. S mindez a feltámadás té
nyében és valóságában sűrűsödik össze. Isten feltámasztotta Jézust, vagy
is általa és benne megtörte a bűn Istentől elválasztó hatalmát.

így érthető a meglepőnek látszó fordulat, hogy Pál beszéde Jézus fel
támadásának minden ember számára szóló gyümölcsét a bűnök bocsána
tában, a megigazulásban látja (38—39. v.). Jézus művének ez a jellegze
tesen páli öszefoglalása is mutatja, hogy e szakaszban s általában a 
Csel. könyvében nagyon különböző hagyományanyagokat dolgozott össze 
a szerző, ill. szerkesztő. Mégis találóan mutatja fel ez a megfogalmazás 
Jézus feltámadásának jelentőségét: Isten ajtót nyitott benne, feltárta szí
vét, s eltávolította a Tőle elválasztó akadályokat. „Egyszer bizonyosan 
minden jóra fordul, mert Jézus feltámadott” (Kierkegaard).

Az összehasonlítás az OT-tal itt is szembeszökő. Mózes törvénye, vagy 
is annak betöltésére irányuló igyekezet nem szerezhetett Isten előtti meg- 
igazulást, nem tehette kedvessé az embert Isten színe előtt, nem menthet
te fel elmarasztaló ítélete alól. A fordulat: „apó pánton hón uk édünéthé- 
te en nomó Mouzeósz dikajóthénei. . . ” mutatja, hogy abból a helyzet
ből, amelyben az ember bűne következtében volt, a törvény nem adha
tott kiszabadulást. Jézusban (en tuto) azonban helyreáll a megrontott vi
szony Isten és ember között, — mindazok számára, akik hisznek. Ez is 
jellegzetesen páli gondolat, a hit a kulcs, amely feltárja az ajtót. S ez a 
hit az élő, jelenlevő Krisztusba való bekapcsolódás, a vele való életkö
zösség. „A feltámadás uralma alatt sokszorosan beigazolódott, hogy 
nem a Jézusra való emlékezés, hanem ő maga lett övéinek erejévé és 
életévé.” (E. Schweizer, i. m.)

A prédikációnak Húsvéthétfőn az a feladata, hogy felmutassa Jézus 
feltámadásának univerzális, minden időkre és minden emberre szóló je
lentőségét. A húsvéti tényben Isten szeretete győzött a bűn és halál hatal
ma felett. Ennek örömhírét hirdették az apostolok. Ebből az örömhírből 
támadt és él az egyház. Ennek az örömnek kellene átsugározni életünkön 
s kellene azt világítóvá, példaadóvá tenni.

Arra is rá kell mutanunk, hogy a húsvéti tény nem előzmények és 
előkészület nélküli módon, nem Deus ex machina-ként jelent meg az 
emberiség történetében. Isten konkrét történeti események során mun
kálta, évszázadokon át készítette elő, Izraelben az ÓT népe életében em
bermentő szándékának keresztülvitelét. Részben emberek akarata ellené
re, de őket is felhasználva jó és szent akarata véghezvitelében. Az ún. 
üdvösségtörténet részévé vált az általános emberi történetnek, Jézus éle
te és halála is bekapcsolódott kora emberi történetébe. Pilátus nevének 
említése szemléletesen emlékeztet erre, — így kerül „Pilátus a crédóba” , 
hogy ti. mutatja a történelemben munkálkodó Isten kezét. Csak persze 
arra kell nagyon vigyázni, hogy a sorrendet ne cseréljük fel: Üdvössé
günk a történelem folyamán valósult meg Isten keze által, — de nem va
lamely történeti eseményekben kell keresnünk üdvösségünket, vagy akár 
csak az arra való isteni utalást! (! Szerk.)

A húsvéti tény Isten szeretetének igazoló pecsétje; Istennek hatalma 
is van arra, hogy akaratát véghezvigye. Ez a tartalom Jézus Krisztus
ban jelent meg s Őbenne ma is hatalmasan munkálkodik azokban, akik 
hisznek, vagyis akik átadják életüket ennek a mentő hatalomnak. Ebből
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a hitből kell a keresztyénségnek mindig újra vizsgázni: Isten ember
mentő szeretetének eszközévé válik-e napjainkban, az emberiség sors
kérdéseinek megoldásán való fáradozásban.

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Csel 13,26—39-hez

Ellentmondást látok az általános üdv-tanítás és a 46. vers között. 
Miért volt szükséges, hogy először a zsidóknak hirdettessék az evangé
lium? — Kik voltak vétkesebbek Jézus halálában: a zsidók vagy a pogá- 
nyok? — Miért beszélt Pál a zsidókhoz, holott őt Isten a pogányok apos
tolául rendelte? (18) — Azért vannak kételyeink és problémáink, mert 
született süketek, vakok és halottak vagyunk Isten számára. Ajánlatos 
Luther egyszerű, világos fordításának a segítségül hívása. Az apostol 
azért tud bátran nyilatkozni, mert feltétlenül hitt Jézus feltámadásában. 
Az ő szavainak az őszinteség adott erőt.(18) — Az igéből olvashatjuk, 
hogy a feltámadás olyan csoda volt, „melyet nem hinnétek, ha valaki el
mondaná néktek!” (18) — A feltámadás hitét a mai ember nehezen teszi 
magáévá. Magam is. Krisztus Urunk, az Isten-ember feltámadásában 
még tudok hinni, de saját feltámadásunk elgoldolásával nem boldogu
lok. A lélek él, mondom gépiesen, de az örökélet tényét nem tudom sajá
tommá tenni. Pedig mennyire szeretném! (18) — Aki hiszi azt, hogy az 
Űr Jézus az ő bűneiért is meghalt a keresztfán, az nem hal meg, hanem 
általment a halálból az életbe. (22) — Az egyháztól távol élő ember is 
szeretné a törvényeket megtartani, de csak hit által tudjuk megtartani. 
Az emberek nagy része nem törődik lelke üdvösségével, hanem a földi 
jólét minél könnyebb megszerzésére törekszik. (22) — A 27. vers értelme 
homályos előttem. — Az igehirdető, akárcsak Pál apostol ne embereknek 
igyekezzék tetszeni, hanem Istennek. — A bűn kérdésének a megoldása 
ma is a legidőszerűbb kérdés. Ebből a dióhéjban adott keresztyén taní
tásból nem látszik világosan, hogy a fedtámadottt Jézus mi által szerzett 
számunkra bocsánatot. (22) — Problémáink az örökélettel és a feltámadás
sal kapcsolatban nem különböznek a 2000 évvel ezelőtt élt emberekéitől. 
Az üdvösség beszéde mindenkinek küldetett, akkor miért intézi Pál a 
mondanivalóját Ábrahám fiainak meg a hivőknek? Miért csak férfiak
nak? — Nem értem, miért fontos kiemelni, hogy Jézus teste miért nem 
látott rothadást, hanem hamar feltámadt, Dávid pedig rothadást látott. 
Ő is hitt Istenben, s így neki is fel kell támadnia. (22) — Azok nem is
merték fel Jézusban Isten Fiát, akik Jeruzsálemben voltak, ahol a 
templom volt és ahol felolvasták a próféta szavait. Isten szava mellett is 
el lehet kárhozni. Hitből lehet megigazulni a törvény betöltése nélkül: 
ez ma is valóban örömhír!(22)

Értelemzavaró sajtóhiba

a Lelkipásztor 1968. decemberi számában

A  719. lapon alulról a 7. sorban, helyesen: a másik partner.
A 725. lapon alulról a 2. sorban, helyesen: a harmadik világ megter

helése nélkül.
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Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia —  —  —  —  — —  —  — — —  —  70,—  Ft
Családi Biblia —  —  —  —  —  —  —  —  —  150,—  Ft
Újszövetség —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  40,—  Ft
Agenda —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —  128,—  Ft
Keresztelési emléklap —  —  —  —  —  —  —  — ,50 Ft
Esketési emléklap —  —  —  —  —  —  —  —  — ,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok —  —  —  —  —  —  —  — ,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány —  —  —  —  — —  1,—  Ft
Költségvetési nyomtatvány —  —  —  —  —  —  1,30 Ft
Istentiszteleti rend —  —  —  —  —  —  —  —  4 ,— Ft
Kis Káté —  —  _  —  —  _  —  —  3 ,— Ft
Konfirmációi Káté —  —  —  — —  —  —  —  10,—  Ft
Igés falitábla — —  —  —  —  —  —  —  —  8,—  Ft
Szolgálati napló — — —  —  —  —  —  —  —  11,—  Ft
Anyakönyvi ívek —  —  —  —  —  —  —  —  1,60 Ft
Korái I. —  —  —  — — — —  —  —  —  —  55,— Ft
Korái II. — —  — —  ------  _ _ _ _ _  65,—  Ft
Koráliskola — —  —  —  —  —  —  —  —  —  52,— Bt
Konfirmácói emléklap — —  —  —  —  —  —  2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát —  —  —  —  —  4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — —  —  —  —  —  —  — ,10 FI
Egyházfenntartási nyugtatömb —  —  —  —  —  2.80 Ft
Passió füzet — — — — — — —  —  —  —  3,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe —  —  —  —  30,— Ft 
Hitvallási iratok I. —  —  —  —  —  —  —  —  45,— Ft
Hitvallási iratok II. —  —  —  —  —  —  —  —  45,— Ft
Groó: Az élet kenyere —  —  —  —  —  —  —  5,— Ft
Pröhle: Ökumenikus imádságok —  —  —  —  —  2,—  Ft
Karner: Testté lett Ige —  — —  — —  —  —  45,—  Ft
Úrvacsorai ostya — —  — —  —  —  —  —  —  3,50 Ft
Ottlyk: Istenszeretet —  Emberszeretet —  —  —  17,50 Ft 
Pálfy: Zsoltárok könyve —  — —  —  —  —  —  32,— Ft
örömhír — —  —  —  —  —  —  —  —  —  70,— Ft 
Pálfy: Jeremiás I. —  —  — — —  — —  —  60,—  Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk 
történelmében — — — — —  —  —  —  —  82,—  Ft
Pröhle: Lukács evangéliuma — —  —  —  —  —  78,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan —  —  —  —  —  68,— Ft
Somvirág (Elbeszélések, versek) —  —  —  —  —  35,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban —  —  —  —  —  85,— Ft
Jávor: Csendes percek — — — —  —  —  —  12,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése —  —  —  —  22,—  Ft 
Egyházi Törvények —  —  — —  —  —  —  —  25,— Ft


