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Csendben Isten előtt

E g y e n e s  ú to n  já r ja to k
Zsid 12,12— 17

Elhangzott a Magyar Rádióban 1969. január 12-én

Az új esztendő első evangélikus rádiós istentiszteletén az idé
zett bibliai szakaszból a bátorítás, a biztatás, a reménység-ébresztés 
és a nyomatékos intés szavai hangzanak felénk: „Fel! az elernyedt, 
lógó kezekkel! Egyenesítsétek ki az erőtlenné vált, megroggyant tér
deket! Ne legyetek olyan közönségesek, mint Ezsau! Legyen gondo
tok egymásra!”

Vajon mi késztette a szentírót arra, hogy a levél címzettéit — 
akik talán Rómában élhettek az első évszázad vége felé — így biz
tassa és figyelmeztesse. Úgy tűnik, hogy ezek az emberek elfáradt, 
meglankadt és sok tekintetben kiábrándult egyének voltak. Olyan 
benyomást keltettek, mint azok az emberek, akiknek kezei elernyed
ten csüngnek, lábaik megcsuklanak, tekintetük szétszóródik és ar
cuk vonásai megnyúlnak. De miért lettek ilyenek? Azt a híradást 
kapjuk róluk, hogy Isten ezeket a keresztyéneket befogadta az ő is
kolájába és nevelgette őket, hogy azzá váljanak, amivé ő akarta for
málni őket. Ebben a nevelő iskolában a fenyítés is szerepelt a neve
lési eszközök között, mert a szentíró ezt írja róluk: „Úgy bánik ve
letek az Isten, mint a fiaival: mert melyik fiú az, akit nem fényit 
meg az atya” . Hogy ez a „ fenyítés” miben állt, pontosan nem tudjuk, 
de azt igen, hogy a gyülekezet tagjainak az nem ízlett, sőt annak ha
tására lankadás, csüggedés, megtorpanás és bizonytalanság ütötte 
fel a fejét közöttük. Nagy volt a kísértés közöttük, hogy kiiratkoz
zanak az Isten nevelőiskolájából, elhagyják magukat, görbe utakra 
térjenek és erkölcsileg is elbukjanak. Ezért példálózik az író előttük 
Ezsauval, aki eladta elsőszülöttségi jogát.

Az új esztendő első heteiben mindannyiunknak szólnak a báto
rítás, a biztatás, a reménykeltés igéi. Szólnak ezek az igék Krisztus 
egyházának. Az egyházak Magyarországon különösen a két világhá
ború között gyakran feledkeztek el Istentől kapott küldetésükről és 
tagadták meg igazi hivatásukat. Sokszor csak prédikálták, de nem 
gyakorolták a segítő szeretetet az elnyomottak, a jogaiktól megfosz
tottak és üldözöttek között. Nem emelték fel határozottan szavukat 
a szegények mellett, nem kiáltottak a háborús vérontás ellen. Ezért
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Isten ítéletet gyakorolt egyházaink felett. Befogott bennünket is ne
velőiskolájába, hogy újra tanítson minket és mélyebben értesse meg 
velünk azt, hogy mit jelent áldozatosan szeretni, a Krisztus lábnyo
mában járni és népünk között elvégezni az irgalmas samaritánus 
szolgálatát. Ebben a nevelőiskolában az evangélium vigasztaló sza
va mellett most sem hiányzott a fenyítés eszköze sem. Istennek ez 
a pedagógiája sokakat kiábrándított, lankadttá és elernyedtté tett, 
különösen azokat, akik nem látták még az egyházak múltbeli bűneit 
és saját személyes mulasztásaikat. Most azonban szól a bátorítás és 
reménység szava: ,,A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket 
egyenesítsétek ki.” Annak az egyháznak és azoknak a keresztyének
nek, akik Isten nevelőiskolájában elfogadták bűneik bocsánatát, le
vetkőzték régi bűneiket és vállalták az új történelmi körülmények 
között szolgálatuk betöltését embertársaik javára és boldogulására, 
— Isten kaput nyitott küldetésük elvégzésére. „Ezért a lecsüggesztett 
kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek ki!”

De szól ez a bátorítás és biztatás azoknak a családoknak és egyé
neknek is, akik az elmúlt évben súlyos terheket viseltek, betegek 
voltak, vagy betegágyak mellett álltak, sírok partján álltak meg, csa
lódtak abban vagy azokban, akiket legjobban szerettek, álmaikat 
fújta el a szél és terveik omlottak össze, családi válságokon mentek 
át, mert a házastársak nem tudtak egymás számára azzá 'lenni, amire 
Isten elhívta őket, vagy mert a gyermekek feledkeztek el Isten pa
rancsáról: „tiszteld atyádat és anyádat” és most mindezek miatt: fá
radtak, kiábrándultak és szinte reménytelenül semmit sem várnak 
az új esztendőtől. Feléjük is hangzik: „A  lecsüggesztett kezeket és 
az ellankadt térdeket egyenesítsétek ki!” Isten szeretete nagyobb 
minden bánatnál és ereje nagyobb minden kudarcnál és zsákutcánál! 
Ő tud ebben az esztendőben is megfáradtakat megfrissíteni és kér
déseket megoldani úgy, ahogy Ezsaiás mondja: „Akik az Ürban bíz
nak, erejük megújul, szárnyra kelnek mint a saskeselyűk, futnak és 
nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.”

Isten úgy akar belőlünk elvenni minden „lankadtságot” , hogy 
egyfelől gyermeki bizalmat akar ébreszteni bennünk Ő iránta, más
felől el akar venni belőlünk minden kiábrándultságot és cinizmust, 
amely lekicsinyli egyházunk szolgálatát a mi időnkben, miközben di
csőíti a két világháború közötti egyház munkáját. El akarja venni 
Isten belőlünk azt a cinizmust is, amely csak fitymálva tud beszélni 
országépítő népünk nagyszerű eredményeiről, miközben a külföld 
imádatában él. Azok bátorodnak meg és egyenesítik ki kezeiket és 
lábaikat az új esztendő elején, akik tudják, hogy munkánk nem hiá
bavaló sem az egyházban, sem magyar népünk között.

A szentíró a bátorítás és biztatás szava mellé odateszi az intés 
szavát is: „Lábaitokkal egyenes úton járjatok!” Tehát a lábaknak 
nemcsak ki kell egyenesedniök, hanem egyenes úton is kell járniuk! 
Ha a fejekben és szívekben nincs bizonyosság, határozottság és egy
értelműség, akkor a test tagjai is ide-oda mozognak, görbe utakra 
tévednek és nem lendülnek célegyenest előre. Az egyház Ura Jézus
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Krisztus, önmagát adta útul az egyház számára. Ez azt jelenti, hogy 
az egyház akkor jár egyenes úton, ha Jézus Krisztus követésében, az 
Ö lábnyomaiban jár. Merre vezetett és vezet ma is ez az út? Mindig 
arra, amerre szükség van a szeretet gyakorlására, a gyógyításra, az 
emberek felkarolására, a békesség munkálására, az áldozatvállalás
ra, a terhek elvételére, a jó szóra, a vigasztalásra és örömszerzésre. 
Viszont nem egyenes út az egyház számára az, amely nem szolgá
latra, hanem uralkodásra, nem alázatra, hanem önmaga dicsőítésére, 
nem szakadékok áthidalására, hanem azok mélyítésére vezet. Az 
egyenes út tehát a szeretetnek az útja.

A mi magyarországi egyházunknak ebben az esztendőben is 
egyenes úton kell járnia. Az elmúlt 20 esztendőben voltak kísértések 
és kezdeményezések, amelyek egyházunk 'útját görbe úttá akarták 
tenni, olyan úttá, amely valamilyen formában visszakanyarodik a 
megítélt múltba. Számunkra azonban nincs visszafelé vezető út, ha
nem csak előre vezető út. Ha mégis volnának még olyanok, akiket 
kísért a „görbe útak” lidércfénye, azoknak most meg kell hallaniuk: 
„lábaitokkal egyenes úton járjatok!”

Az „egyenes úton járás” kötelező más vonatkozásban is. Egye
nes úton kell járniuk a házastársaknak, mert a görbe utak a bizalom 
széttépéséhez, a családi élet felrobbantásához és a gyermekek elvesz
téséhez vezetnek. Egyenes úton kell járniuk a gyermekeknek, mert 
a görbe utak arra vezetnek, hogy az édesanyák és édesapák szívé
ben gyógyíthatatlan sebek keletkeznek és maguk az ifjak kiábrán
dultan, szétszóródó tekintettel nézzenek a világba. Egyenes úton kell 
járniuk azoknak, akik különböző munkahelyeken különböző beosz
tásokban szolgálnak, mert a görbe utak jogtalan előnyök szerzésé
hez, mások megkárosításához vezetnek. Egyenes úton kell járniuk 
azoknak, akikre anyagiak kezelése bízatott, mert a görbe utak má
sok meglopásához és a becsületesség megtiprásához vezetnek, oda 
vezetnek, ahová Ezsau útja is vezetett, aki egy tál lencséért odaadta 
tisztességét és eltékozolta elsőszülöttségi jogát. Az egyenes út az egyé
ni és családi életben is: a szeretetnek, a mások boldogításának és 
mások megbecsülésének az útja.

Bibliai szakaszunk az „egyenes út”-on járásnak két konkrét kö
vetelményét jelöli meg: „Gyakoroljátok mindenki irányában a bé
kességet és a szent életet.”  Az egyenes úttal tehát nem fér össze az 
ellentétek szítása, a gyűlölködés, a rágalmazás, hanem csak olyan 
magatartás, amely segíti a gyűlölet tüzének megoltását, az ellenté
tek legyőzését és az emberek közötti megértést. Hangsúlyozza a 
szentíró, hogy Jézus Krisztus tanítványainak „mindenki”-vel szem
ben kell gyakorolniuk a békességet. Nem lehetnek kivételek azok, 
akik más világnézetűek és más oldalról közelítik meg az élet kérdé
seit. A béke egyesíteni tudja az embereket és egymás mellé tudja 
állítani őket közös célok elérése érdekében. Az egyenes út, a béke 
útja. Ez vonatkozik nemcsak egyének, családok, kisebb-nagyobb kö
zösségek életére, hanem a nemzetek egymás közötti életére is. A mi 
időnkben különösen is hangsúlyossá vált az egyházak számára, hogy
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a béke egyenes útján járjanak, és fáradozzanak azért minden jóaka- 
ratú emberrel együtt, hogy valamennyi nép szerte a világon a béke 
egyenes útján járhasson.

Az egyenes út járásának másik követelménye a szentíró szerint: 
a szent élet. Valljuk, hogy ezt a szent életet nem tudjuk magunkon 
kiformálni: Isten műve ez rajtunk. Ö adta Fiát, Jézus Krisztust ér
tünk, hogy Általa bünbocsánatunk és új életünk legyen. Üj életünk, 
amely Isten ajándéka és egyben Jézus Krisztus élete bennünk és raj
tunk. De ez az új élet csak úgy lesz igazán a miénk, ha az elnyert 
kegyelmet felhasználjuk, vagyis mi magunk is fáradozunk azért, 
hogy életünk tiszta, Istennek tetsző élet legyen. Ez a szent élet az 
Isten parancsolataiban való járást jelenti. Igénk azt mondja, hogy e 
szent élet nélkül senki sem láthatja meg az Istent.

A tiszta, szent életben való járást igénk elsősorban a másokért 
való felelősség vonalán hangsúlyozza. Így olvassuk textusunkban: 
vigyázzatok, hogy a sánta le ne térjen a jó útról, sőt inkább meg
gyógyuljon. Nyilván arról van itt szó, hogy egy-egy ember a maga 
életével vagy mérgezi, vagy gyógyítja azoknak az életét, akik körü
lötte vannak. Az önző, csak a maga hasznát kereső, csak a maga 
boldogságát hajhászó élet megmérgezi a környezetét. A tiszta, az 
önfeláldozó, a békességet munkáló élet pedig gyógyító. Gyógyítólag 
hat azokra, akik kísértésekben vannak és a kísértések közben 
„sántá”-vá lettek. Ez azt jelenti, hogy az egyesek élete szorosan ösz- 
szefügg az egész közösség életével. Sem az egyházban, sem egy nép 
közösségében senkinek nincs joga azt mondani, hogy ,,ő úgy él, ahogy 
akar és úgy rendezi be az életét, ahogy ő akarja.”  Nem mondhat
ják ezt el sem a szülők a gyermekeikkel szemben, sem a gyerme
kek a szülőkkel szemben, sem a házastársak egymással szemben, sem 
a fiatalok az öregekkel szemben, sem a gyülekezet tagjai egymás
sal szemben, sem népünk tagjai egymással szemben. Mi mindany- 
nyian felelősek vagyunk egymásért és akár akarjuk, akár nem: 
vagy rontjuk egymást, vagy gyógyítjuk egymást. Az egyenes úton 
járás nemcsak a béke útja, hanem a gyógyítás útja is. Isten arra 
hívott bennünket, hogy ebben 1az esztendőben is a gyógyítás útján 
járjunk: Isten szeretetének, békességének és örömének továbbadásá
val.

Az új esztendő első napjaiban hangzik felénk Isten igéje: „A  le- 
csüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek ki és 
lábaitokkal egyenes úton járjatok, hogy a sánta le ne térjen, sőt in
kább meggyógyuljon. Gyakoroljátok mindenki irányában a békessé
get és a szent életet, amely nélkül senki sem látja meg az Urat!”

D. Káldy Zoltán
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Tanulm ányok

A  nagyknostantinusi fordulat az újabb kutatások tükrében
1. A téma időszerűsége
A  20. század egyháztörténetét negatív megfogalmazásban a 

,,nagykonstantinusi korszak vége”-ként szokták jellemezni az egy
háztörténészek. Ez azt jelenti, hogy századunkban oldódni kezd az 
a szoros kapcsolat és egybeszövődöttség, mely az egyházak és álla
mok között Nagy Konstantinus, illetve helyesebb fogalmazásban a
4. század óta fennáll. Az államnak és az egyháznak ez a szétválasz
tása egyes államokban — mint a szocialista országok — gyorsan és 
határozottan megy végbe, de még az olyan országokban is, ahol az 
ún. „államegyházi” rendszer van érvényben (skandináv államok, 
Anglia) úgy az állam, mint az egyházak részéről erős törekvés ta
pasztalható a kapcsolatok lazítására.

Sok teológus ebben a helyzetben a Nagy Konstantinus előtti 
egyházban véli megtalálni az egyház mai helyes útját.1 Kérdés azon
ban, hogy ez a szempont helyes-e, hiszen azóta 15 évszázad telt el, 
s ez alatt mind az egyház, mind a társadalom óriási változáson ment 
keresztül. De hogy erre az izgalmas kérdésre helyes feleletet kap
junk, behatóbban tanulmányozni kell az ősegyház, valamint a nagy- 
konstantinusi fordulat egyházának történetét.

S mivel az egyház és állam viszonya az állam számára az egy
ház és állam teljes szétválasztása után is probléma marad, világi 
történészek is előszeretettel tanulmányozzák a nagy konstantinusi 
korszakot. Ezzel magyarázható, hogy az utóbbi néhány évtized ide
vonatkozó kutatása oly sok és széles skálájú, hogy szinte lehetetlen 
áttekinteni.2

Dolgozatunkban e kutatásoknak főbb eredményeit foglaljuk 
össze olyan csoportosításban, hogy azokból segítséget és indítást 
nyerjünk az egyház mai helyes útjának megtalálására.

2. A római birodalom válsága a 3. században
Az egyház története nem választható el a világ történetétől és 

a társadalom fejlődésétől. Ezért az egyháztöirténeti kutatás számára 
is izgalmas téma, hogy mi okozta a római birodalom széthullását, 
ami a 3. század válságaival vette kezdetét. A 18. század óta több 
kutató ezt elsősorban a keresztyénség számlájára írja. Ha módosí
tott formában is, de még a legújabb kutatók között is többen ezen 
a véleményen vannak.3 Mások azonban úgy értékelik a helyzetet, 
hogy a 4. század nem az előző korszak vége, hanem egy új korszak
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kezdete volt, amely .keleten 1453-ig, de nyugaton is tovább tartott, 
mint 476.4 A 3. század válságét meg kell különböztetnünk a 4—5. 
század válságától, amely a nyugati birodalom felbomlásához veze
tett. Ekkor azonban a népvándorlás népei már egy keresztyénség- 
től átitatott társadalmat találtak a nyugati birodalomban.5 E sze
rint a keresztyénség nem válságot, hanem új erőt jelentett a biroda
lom számára.

Ami a 3. század válságát illeti, annak fő oka az volt, hogy meg
haladottá vált a rabszolgatartó társadalmi rend, s egy új társadalmi 
rend kialakulása vette kezdetét. Ezt nem csak a marxista történé
szek állítják5, hanem az egyháztörténészek jelentős része is elis
meri, bár hangsúlyozzák, hogy ez a társadalmi feszültség nagyon 
sokrétű.

A társadalmi feszültséget igen erősen befolyásolták a politi
kai viszonyok, a provinciák lakosságának elégedetlensége és állandó 
lázongása, valamint a sok polgárháború, mint például harc a dunai 
és szíriai hadsereg között.6

De nem értenénk meg ezt a válságot, ha nem utalnánk arra, 
hogy a római államvallás, a császárkultusz. mely az impérium ösz- 
szetartó alapja volt, a 3. századra üres formalizmussá vélt. Ez a val
lás nemcsak, hogy nem gyakorolt vonzóerőt a provinciák lakossá
gára, hanem — elsősorban a keleti provinciákban — az történt, 
hogy a hadsereg katonái, majd később maguk a császárok is behó
doltak a meghódított népek vallásának (Isis, Mithrász stb. kultusz), 
s különösen a szír származású császárok hivatalos állami kultusz- 
szá tették. A legyőzött népek isteneiről azt mondták, hogy átálltak 
a rómaiakhoz, s így helyet kaphattak a pantheonban is.7

A válság megoldására Decius (250) a régi római vallást akarta 
felvirágoztatni újplatonista filozófiai megfejeléssel. s elrendelte, 
hogy minden állampolgár köteles áldozatot bemutatni. Diocletia- 
nus pedig (284—305) rendelettel tiltotta meg a keleti vallások, s ez
zel együtt a keresztyénség gyakorlását. A régi hit felelevenítése 
azonban nem sikerült, mert a vallás római felfogás szerint csak rí
tus volt, s nem volt hozzá szükség belső meggyőződésre.8 E próbál
kozásnak egyetlen szomorú eredménye volt: a keresztyénség legke
gyetlenebb üldözésének kirobbantása.

3. Az egyház viszonya az államhoz és társadalomhoz 
a nicenum előtti korban

Az egyháznak az állam felé tanúsított magatartására az Új
szövetségben két felfogás mutatható ki: 1. Az államhatalomnak en
gedelmeskedni kell (adógaras, Róma 13.) 2. Egyház és állam kibékít
hetetlen ellentétben van egymással (apokaliptikus irodalom. Jelené
sek 13). A legtöbb teológus eddig megegyezett abban, hogy az ős- 
keresztyén egyházban nem láttak ellentétet e kettő között/' Az ős
keresztyének életformája olyan volt, hogy ritkán kerültek kapcso
latba az államhatalom képviselőivel.
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A legújabb kutatók azonban más nézőpontból vizsgálják e kér
dést. Ehnhardt azon a véleményen van, hogy a keresztyénség lé
nyege az antik államfogalom vallási alapját támadja meg.10 A ke
resztyén monoteizmus már önmagában támadás volt a pluralista 
kultúrán és politeista vallásfogalmon alapuló római államszemlélet 
ellen.11 Van olyan vélemény is, hogy a ikeresztyénségnek kezdet
től fogva politikai tendenciája volt (Mt 28,18!), és hogy „forradal
masítani’’ akarta a római államot.12 Ezeket a nézeteket alátámasz
tani- látszik az a tény, hogy az apologéták teológiájában az állam 
alternatívája maga az egyház. Gondoljunk csak ilyen megállapítá
sokra: Ha a rómaiak mind keresztyének lesznek, akikor nem lesz 
szükség arra, hogy a birodalom háborút viseljen, mert a keresz
tyének imádsággal fognák győzni, vagy egyáltalán nem is lesznek 
ellenségeik (Origenes: Kata Kelsu). Persze a legtöbb keresztyén 
nem tudta, hogy ezzel a hittel a római állam alapját támadja meg, 
sőt a legtöbben lojálisán viselkedtek az állammal szemben.13

  E magatartás megélése az őskeresztyén esohatológia. Az esoha- 
tólogikus tudat az egész gyülekezetét áthatotta. Ez különösen a 
megtérésnél, a világból az egyházba való lépésnél látszik meg. A 
keresztyénség élesen elhatárolta az ,,egykor”-t és a ,,most” -ot. A ke
resztyén szakított a világgal és az egyházban hitte megtalálni ha
záját és édesanyját.14 A keresztyéneknek a világtól való elkülönü
lése történelmi valóság volt. Az egyház tulajdonképpen ,,állam volt 
az államban.” 15

Persze ezen a vonalon történt lassú fejlődés, de a világ felé 
nyitott magatartás a nicenum előtti egyház számára teljesen idegen 
volt. Egész más volt a keresztyének egymás közötti viszonya, .mint 
a világ felé. A világ felé csak a misszionálás igényével lépett az 
egyház. Az egyház külön életforma volt. Ezen kívül volt a világ, 
amelynek élén a császár állt, akit Isten rendelt ugyan, de akinek 
szükségképpen nem kellett keresztyénnek lenni. (Tertullianus. Nála 
Rm 13. és Jel. 13. egybeesik.) E megtartás gyökere az Újszövet
ségben van. Ezért hangsúlyozza Pál is 1 Kor. 5-ben, hogy a keresz
tyének ügyeiket ne vigyék a világi bíróság elé. Ez a keresztyén 
teológia a 3. század közepétől azonban egyre kevésbé felelt meg a 
konkrét viszonyoknak. Hiszen a keresztyénség terjedésével egyre 
több keresztyén vállalt állami szolgálatot. Teológiailag azonban az 
egyház ezt a tényt még nem tudta feldolgozni.10

A keresztyének üldözésére vonatkozó hagyományos felfogás
ban is — amely Pliniusnak Traianus császárral való levélváltásán 
alapul — változás állt be. Az újabb kutatók az üldözések primér 
okát nem az impériumban, hanem a keresztyének magatartásában 
keresik. S itt utalnak arra, hogy már kezdettől fogva voltak keresz
tyén csoportok (apokaliptikusok, gnosztikusok. montanisták stb.), 
akik a fennálló államrend ellen voltak.17 Más kutatók szerint ma
guk a keresztyének keresték a mártiniumot. Szerintük a keresztyén 
martirológia sokkal régibb, mint a keresztyénüldözés.18 Ismét má
sok meg arra utalnak, hogy a keresztyénüldözés (legalábbis az első
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két században) kapcsolatban áll a zsidókkal, akik állandóan lázad
tak Róma ellen. A  hatóságok sokszor nem is tudtak különbséget 
tenni a zsidók és a keresztyének között.19 Persze azt is kimutatják, 
hogy a keresztyén apokaliptilka egészen más volt, mint a zsidó. A 
zsidó inkább a mártíromságot vállalta, minthogy Isten törvényét 
megtagadja, a keresztyén pedig Isten kegyelmét látta a mártírom- 
ságban, hogy általa Krisztusról bizonyságot tehet. S mivel a keresz- 
tyénség nem teokratikus igény miatt került szembe a birodalom
mal, ez a tény a keresztyónség számára megnyitotta az utat, hogy 
kitárulkozhasson a világ felé.20

A 3. század közepére azonban e tekintetben is megváltozott a 
helyzet. A  császárok közül többen a keresztyénséggel való komp
romisszumban látták a birodalom válságának megoldását. Eusebius 
szerint Philippus Arabs császár (244—249) titokban keresztyén volt. 
Persze hitelesen ez a tény nem igazolható, de amikor Valerianus 
259-ben perzsa fogságba esett, Gallienus császár odáig ment, hogy 
a keresztyénséget hivatalosan tárgyaló partnernek ismerte el.21 Ha 
elgondolása nem is sikerült, az az eredmény megvolt, hogy türel
mi rendeletet adott ki a keresztyénekkel szemben. Decius és Diocle- 
tianus még megpróbálta visszafordítani a történelem kerekét, de 
nyilvánvaló lett, hogy a régi rítus nem tudja megtartani a biro
dalmat, s a nagy üldözések után Galerius 311-iben új türelmi rende
letet adott ki, melyben megengedte a keresztyén hitet és istentisz
teletet. Ezzel diadalra jutott a 3. század közepe óta felszínen levő új 
politika, vagy, amint Kretschmar mondja: Győzött a keresztyén for
radalom.22

4. A nagykonstantinusi fordulat
A  fordulat mégis Konstantinus nevéhez fűződik, bár az egy

ház és állam közötti szoros együttműködés csak a század utolsó két 
évtizedében lett valóság. Persze ez nem változtat azon a tényen, 
hogy a döntő fordulat Konstatinus uralkodása alatt történt, azon
ban az is tény, hogy e fordulatról már a kortársak is különfélekép
pen vélekedtek.

Nagyon nehéz rekonstruálni, hogy Konstantinus alatt valójá
ban mi is történt. Az idevonatkozó forrásokról (a császár levelei, 
deklarációi stb.) az újabb kutatás fényében kiderült, hogy azokat 
keresztyén nézőpontból később fogalmazták meg.23 A numizmati- 
kusok is különböző eredményre jutnak: Alföldi már a császár ural
kodása elejéről származó pénzeken keresztyén jeleket vél felfedez
ni.24 Schoenbeck szerint a kereszt jele csak 384-ben Theodosius ide
jén mutatható ki pénzeken. Konstantinus még 325-ben is Licdnus 
fölött aratott győzelem emlékére kiadott pénzen is a napisten ké
pét verette ki.25 A templomok eredetét vizsgáló archeológusok is 
ilyen ellentétes eredményekre jutnak.26

Azonban ez ellentétes kutatási eredmények ellenére is tény
ként kell megállapítanunk, hogy Konstantinus új politikát kezdett,
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amit Warga Lajos így foglalt össze: új főváros, új vallás, új tör
vény, új politika.27 A birodalmat megújító és fenntartó új vallásra 
pedig a keresztyénséget tartotta a legalkalmasabbnak. Ezért a ke
resztyén egyházat a pogány és zsidó vallással egyenlő jogokban ré
szesítette: a gyülekezeteknek tekintélyes pénzt adományozott, hogy 
lérombolt templomaikat felépíthessék, a hivatalukból elmozdított 
keresztyéneket hivatalukba visszahelyezte, a vértanúk lefoglalt ja
vait az örökösöknek visszaadta, az elítélteket szabadon bocsátotta, 
a száműzöttebet visszahívta.

Az egyháztörténészek körében csak azon folyik a vita, hogy mi 
indította a császárt ezekre az intézkedésekre. Eusebius nyomán a 
hagyományos felfogás az, hogy Konstantinus 321-ben csodálatos 
víziója, s az ezt követő győzelme után megtért, hívővé lett, s ke
resztyén meggyőződésből hozta ezeket az intézkedéseket. A kutatók 
többsége azonban szkeptikus ebben a sematikus magyarázatban, s 
valószínű, hogy Gregoire-nak van igaza, aki szerint Konstantinus 
312 után nem lett a 3. század egyházi értelmezése szerint keresz
tyén. Az ő életében nem volt meg a döntő határ az egykor és a 
most között, s nem szakított a világgal, hogy Krisztusban találja 
meg hazáját és édesanyját. Nyilván tudatosan maradt az egyház 
kapuja előtt egész életében (csak halálos ágyán 337-ben keresztel- 
kedett meg). Megmaradt pontifex maxknusnak is, mert császár ma
radt. S mivel mint császárt, s nem mint magán embert vette szol
gálatába a keresztyének Istene, kötelességének érezte a keresztyén 
kultuszról való gondoskodást. Az egyházról és a világról vallott régi 
felfogás még nem változott meg. Még érvényes volt Tertullianus 
megállapítása, hogy egy császár nem lehet keresztyén. De az egyház 
az új helyzetben már megkapta a leckét, hogy a beresztyénségnek 
a világhoz való viszonyát teológiailag újra fogalmazza.28 Mindent 
összefoglalva a legtöbb történész megegyezik abban, hogy Kostan- 
tinust inkább politikai éleslátás és bölcsesség indította intézkedé
seire, mint keresztyén hitbeli meggyőződése.

Konstantinus intézkedéseit az egyház feltűnően nagy örömmel 
és hálával fogadta. A püspökök igen örültek a megváltozott hely
zetnek, amikor az állami hivatalokhoz hasonló rangot és címet kap
tak.29 Több történész az egyházi vezetők naivitásáról beszél, amivel 
a császár adományait fogadták. Ezek között elsőként Eusebiust em
lítik. Peterson egyenesen fatálisnak nevezi azt a „politikai teoló
giát” , ami Eusebiusra vezethető vissza.30 Mások viszont azzal men
tik őt, hogy az egyház teljesen új helyzetbe került, s nem voltak 
még meg a keresztyén erkölcsi kategóriák az új helyzetre. ,.A po- 
litikátlan püspökök nem volták felkészülve az új helyzetre” — aho
gyan Fudhs megállapítja.31 Az igazság az, hogy Eusebiust is kora 
szemszögéből és nem a mi nézőpontunkból kell megítélni. Külön
ben is nem ő volt egyedül a felelős a „fatális bukásért” , hanem 
az akkori egész keresztyén nemzedék.

Voltak azonban olyan egyházi vezetők is. akik kritikával illet
ték Konstantinus intézkedéseit. Ezek között elsőként Miltiades ró
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m ai püspök nevét említik. Ez nemcsak politikai okokból érthető, 
hanem abból is, hogy nyugaton erősebb volt az egyházi tradíció 
(Kretsohmar), és a latin egyháznak jobb teológiai koncepciója volt, 
mint a keletinek.32

Hogy a szektás felfogású csoportok, mint a donatisták is elle
ne voltak a reformnak, az természetes. Ehrhardt szerint a konstan- 
tinusi fordulatnak az egyházra nézve az volt a pozitív jelentősége, 
hogy az egyházat kihozta a gettóból, amelyben külső hatásra eddig 
élni kényszerült.33 Éppen erre alapozza Kretschmar azt a tételét, 
hogy a nagykonstantinusi fordulatot nem lehet csupán negatívé 
értékelni.34

5. A birodalmi egyház kialakulása felé

A 4. évszázad egyháztörténeti és dogmatörténeti szempontból 
az egyik legjelentősebb évszázad volt a történelem folyamán. E szá
zadban kialakult fejlődést különbözőképpen ítélik meg a kutatók. 
Berkhof teológiai alapon elemzi a helyzetet, amikor azt fejtegeti, 
hogy a nagykonstantinusi állam előtt három lehetőség állt: 1. Sem
leges marad minden vallással és ideológiával szemben. 2. A keresz
tyén vallást beépíti a birodalmi kultuszba. 3. Próbálja megvalósítani 
az állami életben az evangéliumi etikát. Az első lehetőség a 4. szá
zadban még nem volt reális. A harmadik lehetőség azért volt lehe
tetlen, mert még nem volt kidolgozva az egyháznak erre vonatkozó 
etikája. Csak a második lehetőség volt reális. így alakult ki kele
ten a ..bizantinizmus” , nyugaton pedig a „teokrácia” .35

Nyugaton a teofcratikus rend kialakulására az adott alkalmat, 
hogy Theodosius volt az első császár, aki keresztyén volt, s akit az 
egyházi fegyelemmel sakkban lehetett tartani. Ambrosius élt is ez
zel a lehetőséggel.36 Persze ennek a teokratikus államrendnek a  ̂ki
alakulása a 4. században még nem volt tudatos, hiszen teológiailag 
is csak később nyert megfogalmazást.

A császári egyházkormányzat kialakulását elősegítette a dona
tisták lázadása, akik a nicenum előtti egyház fogalmát töretlenül 
akarták tovább vinni. Persze társadalmi és politikai aspektusai, is 
voltak ennek a majdnem egy évszázadig fennálló egyházi mozga
lomnak.3' Összefüggésünkben azonban az a döntő, hogy a császár 
a donatisták és többi szakadárok elleni harcban legerősebb szövet
ségesét az államhoz hű püspökökben látta, s ezért ruházta fel őket 
egyre több hatalommal, amelynek eredménye a császári egyház- 
kormányzat kialakulása lett.38

A pogányság védőbástyája keleten az antik műveltség örökösei, 
nyugaton pedig a római szenátusi nemesség volt. E nemességnek 
legreprezentánsabb megtestesítője Julianus Apostata volt, aki az 
antik műveltséget is magába ötvözte. Neki az volt a véleménye, 
hogy politikai meggondolásból az államnak toleránsnak kell lenni a 
keresztyénekkel, de nem szabad keresztyénné lennie, mert az állam 
fennmaradásának alapja a hellenista vallásosság.89 Ezért azt ter
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vezte, hogy visszaállítja az újplatonista filozófiával ötvözött helle
nista kultuszt és a keresztyénséget tervszerűen visszasorvasztja. 
A társadalmi és szellemi fejlődés azonban már olyan fokon volt, 
hogy kísérlete eleve kudarcra volt kárhoztatva, s ezután már nem 
volt akadálya annak, hogy kialakuljon az állam és az egyház szo
ros összeszövödése: keleten a bizantinizmus, nyugaton pedig a teok- 
ratikus rend.

6. Summázás.

Amit röviden „nagykonstantinusi fordulatának szoktunk ne
vezni, az több, mint két évszázad politikai, társadalmi és teológiai 
fejlődés eredménye. A politikai és társadalmi fejlődés új körülmé
nyeket teremtett az egyház számára, s Nagy Konstantinus idején 
az egyház fennállása óta immár másodszor az elé az alternatíva elé 
került, hogy önmagába zárkózó ecclaesiola marad-e, vagy pedig 
kitárja kapuit a világ és a társadalom felé.40 Először Pál apostol 
idejében állt ez előtt a kérdés előtt, s akkor helyesen döntött, s 
teológiáját is kidolgozta, hogyan tudja kitárni kapuit a pogányság 
felé. De most mások voltak a társadalmi és politikai viszonyok, s az 
akkor kidolgozott teológia a mostani döntésre nem volt elégséges.

Az egyház döntésének iránya most is helyes volt, mert a befelé 
fordulás, az elzárkózás alkalmatlanná teszi az egyházat szolgálatá
nak végzésére. A mód azonban, ahogy ezt a döntést vállalta, na
gyon veszélyesnek bizonyult, mert utat nyitott az egyházban az 
elvilágiasodás számára. A ma egyházának feladata, hogy 15 évszá
zad keserves tapasztalatain okulva az egyház mai útját helyesen 
korrigálja. A nagykonstantinusi fordulat mai tanulságainak leszű
résében igen nagy segítség, hogy közben volt a reformáció, amely
nek teológiai döntései ma is nagy segítséget nyújtanak a helyes út 
megtalálásához.
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Az 1919-es proletárdiktatúra társadalmi 
összefüggései egyházunk életében

Az alábbi tanulmányt a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásá
nak 50. évfordulójára írom. Célom egyházunk lelkészi karának se
gítséget nyújtani abban, hogy a 133 napos proletárdiktatúra esemé
nyeit és döntéseit a társadalmi haladás koordinátarendszerében he
lyezze, szociális, politikai és gazdasági összefüggéseire fokozottan fel
figyeljen, és így helyes egyházpolitikai tájékozódásával másoknak is 
segítséget nyújthasson.

I.
Társadalmi háttér

Az 1919-es proletárdiktatúra társadalomtörténeti elemzésével ha
zai egyháztörténeitírásunk nem foglalkozott a felszabadulás előtt, de 
— mint látni fogjuk — saját nemzedékünknek is adóssága még an
nak alapos forráskutatáson nyugvó egyháztörténeti megvilágítása. 
Erre tanulmányom keretei sem nyújtanak lehetőséget; most inkább 
társadalmi szempontból, mozaikszerű vázlatokban szeretném az eddi
gi fehér foltokat kitölteni.1

A MUNKÁSSÁG HELYZETÉNEK század elejei alakulása, sőt 
magának a magyar munkásosztálynak a kialakulása és elemző ér
tékelése az első fehér folt, amire rávilágítanék. A Monarchiával „ki
egyezett” egyházak a századfordulón alig figyeltek fel arra, hogy 
az ipari munkásság — amelynek több, mint a fele akkor még a kis
iparban dolgozott — milyen súlyos életviszonyok között élt. Az 1872- 
es ipartörvény még a napi 16 órás munkaidőt is lehetővé tette. A 
munkásság zöme pinceodúkban, jobb esetben olyan lakásokban la
kott, amelyekben egy szobára hat, vagy még több személy jutott. A 
lakbér pedig a kereset 25—30 %-át is felemésztette. A kapitalizáló- 
dással arányosan növekvő kizsákmányolás profitján egyre jobban 
gazdagodtak a külföldi és magyar vállalkozók.2

Nem csoda tehát, hogy lassaleista—marxista hatásra a magyar 
munkásságnak mindjárt a kiegyezés után szocialista szervezete lé
tesült (Általános Munkásegylet), amely már politikai és polgári jogo
kat követelt a munkásosztálynak. Az 1871-es párizsi kommün, az 
1890-es első május 1-e, a századforduló gazdasági válsága, az orosz 
bolsevik párt létrejötte (1903), majd a moszkvai fegyveres felkelés 
(1905) már jóval az Októberi Szocialista Forradalom előtt szervezett 
megmozdulásokhoz vezetett, mint pl. a munkanélküliek tüntetése, or
szágos vasutas- és bányász-sztrájk, a Népszava megindulása stb. — 
de sem Wekerle, sem Khuen-Héderváry, sem Tisza István kormánya
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nem tett semmi érdemlegeset a munkásosztály sorsának javítása ér
dekében. A nyolcórás munkanapért, a választójogért, a nagyobb mű
velődési lehetőségért s a köztársaságért küzdő munkásságnak a ka- 
pitalista-félfeudális rendet rövidesen elsöprő győzelme feltartóztat
hatatlan és elkerülhetetlen volt, mégis csak kevesen ismerték fel az 
idők jeleit.3

A PARASZTSÁG SORSÁNAK ALAKULÁSÁT sem kísérte elég
gé figyelemmel egyházunk a század elején. Amint gyorsult a kapita
lizmus behatolása a mezőgazdaságba, úgy fokozódott a parasztság 
rétegekre bomlása: egyfelől a módos parasztok erősödése, másfelől 
a szegény- és nincstelen parasztok számának a növekedése. A nagy
birtokrendszer fojtó ölelésére jellemző adat, hogy a dualizmus idején 
a 100 kát. holdon felüli birtokok — jóllehet az összes gazdaságoknak 
csupán 1 %-át alkották — a termőterületnek 48 %-át ölelték fel, 
míg a gazdaságok 89 %-át kitevő 20 holdon aluli parasztbirtokok a 
termőterületnek alig 30 %-ával rendelkeztek.4

Az arató- és cselédsztrájkok több éven át történő spontán ki
robbanása jelezte, hogy a Viharsarok szegényparasztságától a du
nántúli nagy latifundiumok cselédségének aratómunkásaiig a készü
lő forradalomnak széles bázisa volt biztosítva? Ezt a bázist még 
szélesítette, hogy az elégedetlenség nem korlátozódott a szegénypa
rasztságra. A jómódú, de magát szocialistának valló békéscsabai 
evangélikus gazda, Achim András még 1905-ben alapított Paraszt
pártja lehetővé tette, hogy egy erőteljes forradalmi mozgalom a dol
gozó parasztság többségét egyesítse a nagybirtok és a nagytőke el
leni harcban.6

A polgári demokratikus forradalom azonban sem a munkásság 
radikális követeléseit, sem a parasztság földreform-igényét nem tudta 
kielégíteni. (Hogy ez később sem történhetett meg, azt az ellenforra
dalom közbelépése okozta.) A marxi—lenini tanításon tájékozódó, a 
szovjet forradalom tapasztalatait hazai talajon értékesíteni tudó ér
telmiség határozott fellépésére volt hát szükség a proletárdiktatúra 
kivívásához.

A MODERN MAGYAR ÉRTELMISÉG a kiegyezést követő fél 
évszázadban alakult ki és növekedett naggyá.7 Századunk első év
tizedeiben az értelmiségnek három egymás mellett élő, de egymás
tól elkülönülő csoportja jött létre: az állami (közszolgálati) alkalma
zottak, a magánalkalmazottak és a szabadfoglalkozású értelmiség.

Milyen forrásokból töltődött fel az értelmiség, amelynek képvi
selői 1919 tavaszán átvették a Magyar Tanácsköztársaság szellemi 
irányítását? Megbízható statisztikai adatok ugyan nem állnak ren
delkezésünkre az első két évtized magyar értelmiségének szociális 
származásáról. Mégis tájékozódni tudunk történelmi, szociológiai, 
szociográfiai, sőt szépirodalmi leírásokból is, s ezek mind azt mutat
ják, hogy a kapitalizálódás folytán korábbi félfeudális talaját el
vesztett dzsentri, hivatalnoki középosztály nyomta rá bélyegét a ma
gyar értelmiségre, s ez a réteg — származásánál, érdekeinél és adott
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ságainál fogva — nem volt alkalmas a forradalmi problémák meg
oldására. Akiket csak saját — az ún. úri osztály — problémája ér
dekelt, nem láthatta helyesen a kóros társadalom egészét, nem fe
dezhette fel és ezért nem is oldhatta meg a fejlődő munkásosztály
nak, vagy a kiúttalan parasztságnak a kérdéseit.8

A mi magyar értelmiségünk bölcsője tehát túlnyomó többségé
ben nem a városi polgárság házaiban ringott — mint Nyugaton — , 
hanem a nemesi kúriák bomló falai között, esetleg ,,a keresztyén és 
zsidó kispolgári házakban, az altiszti és szolgai szobákban a magán- 
tisztviselőké”9, de ez utóbbiak csak ritkán „verekedték fel” oda 
magukat, ahová a dzsentri tisztviselőréteg automatikusan bejutott.

A konzervatív nemzeti ideológiához legkevesebb kötelékkel még
is a polgárságnak az a rétege fűződött, amely előtt nyitva álltak a 
szabad pályák, mint pl. ügyvédek, orvosok stb.10

A magyar értelmiség „legnépibb részét” pedig a pedagógustár
sadalom alkotta: a „néptanító” , aki a papoktól és más egyházi, sőt 
néha világi hatóságoktól is annyi megaláztatást volt kénytelen el
szenvedni. E pedagógus-társadalom — a többnyire kis- és középpol
gári rétegekből jött középiskolai tanári karral együtt — felfogásá
val és többségében haladó szemléletével a szabad pályákon működő 
értelmiséghez állt közelebb. A proletárdiktatúra eszméit — mint lát
ni fogjuk, nagyrészt az oroszországi hadifoglyok közvetítésével — 
az értelmiségnek leginkább ez a rétege képviselte 1919-ben a hatal
mat átvevő munkásság és parasztság mellett. Ezt bizonyítja a nagy
számú egyházi tanító elleni eljárás 1919 után.11

Politikai háttér

A Tanácsköztársaság megvalósulásának politikai feltételei kö
zül most szándékosan mellőzzük mindazokat az eseményeket, ame
lyek négy és fél hónapos uralmát kül- vagy belpolitikai szempontból 
elősegítették, hiszen ezek közismertek. Ehelyett néhány olyan moz
zanatra irányítsuk figyelmünket, amelyek kevésbé ismertek, s ame
lyekre az újabb történeti kutatás mutat rá nyomatékosan.

AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA SZÉTHULLÁSA egy 
csaknem 400 éves áldatlan status-quo megszűnését és az új kezdésnek 
páratlan lehetőségét jelentette. Az új utat azonban 1918 őszén még 
kevesen látták a szocialista jellegű forradalomban. A kossuthi kon
föderáció gondolatától kezdve a Habsburg-hatalom átmentéséig szé
les skálája volt a politikusok tervezgetéseinek.12 Ezért látjuk ma 
különösen nagyjelentőségűnek Lenin és Szverdlov szikratáviratát, 
amelyben azt a figyelmeztetést intézték a Habsburg-birodalom fel
szabadult népeihez, hogy „az osztrák—magyar imperializmus igája 
alól új rabságba, angol, francia vagy amerikai imperializmus uralma 
alá ne kerüljenek” .

A NEMZETKÖZI PROLETARIÁTUS EGYÜTTMŰKÖDÉSE egy 
másik fontos tényezője volt a Magyar Tanácsköztársaság győzelmé
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nek. Ennek jelentőségét akkor értjük meg igazán, ha felidézzük, 
hogy a hazánkat körülvevő államok zöme hivatalosan szembenállt a 
fiatal Tanácsköztársasággal, s ez munkásosztályunk sok tagját pe- 
gatívan befolyásolhatta. Mégis számos új adalék bizonyítja, hogy az 
utódállamok nacionalista és soviniszta politikája ellenére pl. a cseh 
proletariátus világosan látta a magyar munkásosztállyal való szoli
daritásának fontosságát, lapja pedig sorsdöntő napokban így írt: 
„ . . .  Ma nem nemesi, de népuralom van Magyarországon, és itt a 
nagyjelentőségű pillanat, amikor el kell dőlnie, hogy mit üzen a mi 
köztársaságunk a magyar proletariátusnak.” 13

Végül A KÜLÖNBÖZŐ NEMZETISÉGŰ HADIFOGLYOK ÖSZ- 
SZEFOGÁSÁRA kell politikai vonatkozásban felfigyelnünk. A kom
munisták nyilván már megtalálták korábban egymás kezét; 1918 áp
rilisában azonban a pártonkívüli hadifoglyoknak is létrejött Moszk
vában egy egységes tömegszervezete, a Külföldi Nemzetközi Szocia
lista Munkások és Parasztok Forradalmi Egyesülete. Arra is érde
mes felfigyelni, hogy a nemzetközi kommunista hadifogolymozgalom
nak, mint felső pártszervezetnek az elnöke a magyar Kun Béla lett.14 
Ezek a szervek tudatosították a tömegekben, hogy a proletariátus 
érdekei Magyarországon túlnőnek a polgári forradalom érdekein. 
Nagy szerepük volt abban is, hogy a szociáldemokrata és kommunis
ta pártok egyesülhettek: enélkül lehetetlen lett volna 1919 márciu
sában a hatalom átvétele. — Az orosz fogságba került magyar ka
tonák különben létszámuk folytán is nagy szerepet játszottak a for
radalom előkészítésében: számukat a szakirodalom félmillióra teszi. 
A Horthy-rendszer felmérése szerint pedig ezek 69,6 % -a „politikai
lag megbízhatatlan” volt.15

Gazdasági tényezők

Az 1918 őszi polgári demokrata forradalom egyik legfontosabb 
feladata a földkérdés rendezése lett volna. Ismeretes, hogy Károlyi 
Mihály kápolnai önkéntes földosztásán kívül sehol sem történt meg 
a feudális eredetű nagybirtokok felosztása. A többi, sokszor nyo
masztóan súlyos gazdasági tényezőt most tudatosan mellőzve, néhány 
vonással csak erre a központi kérdésre vessünk még egy pillantást.

A polgári kormány — mint ismeretes — hozott ugyan törvényt 
a földosztásról, de annak végrehajtását a következő gazdasági évre, 
tehát 1919 őszére halasztotta. A parasztság kezdeti bizalma után 
egyre türelmetlenebb lett, nem elégedett meg a megnyugtatásukra 
kilátásba helyezett haszon- vagy részesbérletbe való önkéntes áten
gedés lehetőségével, hanem feliratban az azonnali földreformot sür
gette. A Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetségének egyre 
több helyi csoportja foglalt állást a sürgősség mellett 1919 telének 
a végén.16 Abban, hogy a parasztság a földosztáshoz még nem volt 
elég erős, az is fontos szerepet játszott, hogy követeléseiben akkor 
még nem vezethette az egységes munkásosztály.
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133 nap

A halaszthatatlan változások, amelyeket a Károlyi-kormány el
odázott, a proletárdiktatúra rövid négy és fél hónapjában valósulhat
tak tehát meg. Ennek jelentőségét talán akkor értjük meg igazán, 
ha a társadalmi haladást — mintegy pars pro toto — a Tanácsköz
társaság kultúrpolitikáján figyeljük meg. A 133 nap hatalmas vál
tozást jelentett a közoktatásban. A proletárdiktatúra hozzálátott a 
haladó pedagógusok követeléseinek teljesítéséhez, államosította az 
összes iskolát, élükre céljainak megfelelő tanerőket állított, az osz
tatlan iskolák rendszerét 1500 iskolában felszámolta, kidolgozta az 
iskolai oktatás új alapelveit és megformálta az oktatás tartalmát. 
Hogy pedig a tanulás mindenki számára hozzáférhető legyen, díj
mentessé tette az oktatást.

Az új rendszer szervezte meg a tanárok továbbképzését, tan
könyvpótló és tájékoztató füzeteket adott ki, sőt új tankönyveket is. 
Hozzálátott az országos óvodarendszer kiépítéséhez, felállította az is- 
kolagyámi intézményt, eltörölte a „törvénytelen gyermek” megjelö
lést, megszervezte a gyermekek fürdetését, üdültetését és nyaralta- 
tását, megnyitotta a parkokat — a Margitszigetet is — a gyermekek 
előtt, a fogyatékos gyermekeknek külön intézményeket létesített, 
gondoskodott a diákok szociális ellátásáról és a felnőttek ingyenes 
szabadoktatásáról. A sort még sokáig lehetne folytatni.17

összefoglalásul: a Magyar Tanácsköztársaság létrejöttének vi
lágtörténelmi jelentőségét egyházunk minden tagjának fel kell is
mernie. Ha rövid időre is, de hazánkban elsőnek döntötte meg a tő- 
kás-földbirtokos rendet, hogy helyébe létrehozza az első magyar 
munkásállamot.

Szerepe továbbá abban is jelentős, hogy leleplezte: a polgári de
mokrácia is szükségszerűen a tőkés rendszer védelmezője.

Népünk életében annyiban is jelentősnek kell tudnunk, hogy 
annak a társadalmi fejlődésnek az élvonalába sorolódik, amelyet a 
Dózsa vezette parasztforradalom, a Rákóczi-szabadságharc, és a 
Kossuth vezette polgári forradalom és nemzeti szabadságharc fém
jelez. Az első a feudalizmus elleni küzdelem nagy harca volt, a má
sodik a városi polgári fejlődést serkentette, a harmadik eltörölte a 
jobbágyrendszert. 1919 Tanácsköztársasága pedig a Monarchiát el
söprő polgári demokratikus forradalom után a nemzeti függetlensé
get akarta megvédeni az első világháborúban győztes antant-hatal
makkal szemben, s a hatalmat a munkásosztály kezébe adta. Ugyan
ekkor javítani akarta a dolgozók életviszonyait, biztosítani akarta a 
nemzeti kisebbségek egyenjogúságát- és nem utolsósorban megza
varta az antant-hatalmak Oroszország elleni intervenciós háborúját.

Végül még egy szempont: nagy morális győzelmet jelentett a 
szocialista világforradalom számára. Nem volt többé „orosz specia
litás” a szovjetforradalom, amely másutt „nem lehetséges” . Ha az
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antant katonai túlereje átmenetileg le is verte a magyar proletár- 
diktatúrát, kimagasló szerepe megmarad a nemzetközi szocialista 
forradalmak történetében.

II.

A MAGYAR KERESZTYÉNSEG — mint fentebb mondottuk 
adós még az 1919-es hazai események társadalmi elemzésével. De 
ugyanilyen adósság az is, hogy mind ez ideig csak töredékesen tette 
alapos egyháztörténeti kutatás tárgyává ezt a korszakot. A római 
katolicizmus egyháztörténetírása még egyáltalán nem, a protestan
tizmus pedig csak nagy vonalakban foglalkozott a magyar keresz- 
tyénség és a marxizmus első rövid találkozásának teológiai feltárá
sával. Erre az úttörő feladatra először Dr. Kádár Imretó, evangéli
kus egyházunkban pedig D. Dr. Ottlyk Ernő19 vállalkozott. Általá
nos vonatkozásban is hangot kapott és eszméltetőleg hatott lelké
szeinkre a radikális teológiai önvizsgálat kérdése az elmúlt évek Or
szágos Teológiai Konferenciáin.20 Mindez nagymértékben előrevitte 
a tények és a kérdések tisztázódását, hiszen egyházunk azelőtt alig 
foglalkozott a két világháború közötti korszak teológiai örökségének 
átértékelésével.21

Egyház és társadalom

Aki a kiegyezés és a proletárdiktatúra közötti időszak egyház- 
politikáját áttanulmányozza és bepillantást nyer a kor társadalmi 
kérdéseibe, arra csaknem a felfedezés erejével hat az a felismerés, 
hogy e korszak eseményei és egyháztársadalmi problémái mögött az 
evangélikus társadalometika kérdései feszülnek.

Történetileg e feszültség már nagyon régen kezdődött: amikor 
u.i. a német reformációban a feudális urak nem akartak a társada
lom paraszti és munkás rétegeivel osztozni a hatalomban; ezért egy
házunk az ő irányításuk alatt végül is csak a városi polgársággal ta
lálta meg a kapcsolatot. Össze is szövődött vele a századok folyamán 
annyira, hogy a parasztság, de főleg a munkásság lassan teljesen 
kívül esett az evangélikus társadalompolitika határán. Ennek a tár
sadalmi rétegnek a zöme — részben ezért — el is fordult azután az 
egyháztól. Ezt a bajt csak fokozta még, hogy a felvilágosodás ide
jén az új világkép helyességének felismerése helyett a hit épségének 
a vélt védelmében sokszor szembefordult az egyház a tudományos 
haladással, s ezáltal elidegenítette magától a haladó értelmiségnek 
sok tagját is. A keresztyén erkölcstan ezért végképp nem tudott szá
zadunk elejére társadalomformáló erővé válni, s az egyéni életre le
szűkített etikájával idegenül, sokszor értetlenül, sőt ellenségesen állt 
azokkal szemben, akik az elkerülhetetlen szekularizációtól, de egy
úttal a nagyobb társadalmi felelősségtől átitatva új utakat kezdtek 
keresni.
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Magyar egyházunkban pedig ez az egyházszociológiai fejlődés 
annál tragikusabbá vált, mivel a vezetés — különösen világi vona
lon — a konzervatív rétegek kezébe került. Ez pedig azt jelentette, 
hogy az egyház politikája teljesen ki volt szolgáltatva az arisztokra
ta és dzsentri vezetés érdekeinek. Jól látja Kádár Imre, hogy ennek 
az osztálynak „régi törekvése volt, hogy az egyházat politikai és tár
sadalmi befolyásának erősítésére használja fel” .22 Ahogy dr. Kádár 
Imre a reformátusoknál, dr. Ottlyk Ernő evangélikus egyházunkban 
sorolja fel név szerint is azokat a világi vezetőket23, akik hatalmi 
súlyuknál fogva megakadályozták, hogy az osztályérdekükkel ellen
tétes hang szólalhasson meg az 1919-es eseményeket megelőző, vagy 
az azt követő korszakban.

A fent idézett könyvekből és folyóiratokból, valamint a még fel
dolgozásra váró levéltári anyagból tudjuk, hogy egyházunk lelkészi 
és tanítói karának az a része, amely függetleníteni merte magát a 
visszahúzó erők befolyásától, mégis bátor társadalom- és egyházkri
tikával és egész népünkért való nagy felelősséggel szolgálta a társa
dalmi haladás ügyét.24 E korszak még fel nem tárt anyagának a fel
kutatását 1968-ban az egyháztörténeti szakcsoport, legújabban pedig 
az Országos Lelkészi Munkaközösség tűzte ki maga elé célul.

Egyház és állam

Az idő és a hely rövidsége miatt — e részletmunkák sikerének 
a reményében —• most csak nagy általánosságban vizsgáljuk még 
meg a Magyar Tanácsköztársaság és az egyházak kapcsolatát. A Ta
nácsköztársaság alkotmánya mindenekelőtt kimondta, hogy „a dolgo
zók igazi lelkiismereti szabadságát azzal védi a Tanácsköztársaság, 
hogy elválasztja teljesen az egyházat az államtól, az iskolát az egy
háztól .. . Vallását mindenki szabadon gyakorolja.”

Ennek az 1919 júniusában elfogadott alapelvnek az érdekében 
pedig az ezt megelőző hónapokban a következő lépések történtek: 
március 27-én megszűnt a vallástanítás a fővárosi iskolákban, 29-én 
pedig valamennyi nem állami nevelési és oktatási intézmény köztu
lajdonba került. A közoktatásügyi népbiztos április 17-én rendeleti
leg gondoskodott a vallásgyakorlat szabadságáról, majd arról, hogy 
e rendeletről a híveket a templomokban tájékoztassák. Április végén 
került sor az egyházak és az általuk kezelt alapítványi vagyonok 
köztulajdonba vételére. Tudnunk kell, hogy nem kerültek köztulaj
donba a templomok, kápolnák, imaházak, szobrok, haranglábak, és 
ezek felszerelései. A 2684/eln. 1919. sz. rendelet pedig 1919 nyarán 
kimondta, hogy „a hitközségek papjaik eltartásáról és egyházi szük
ségleteik fedezéséről önkéntes adományokból gondoskodhatnak.” Az 
állam azonban törekedett arra, hogy az egyházak hirtelen átállása 
az egyházi birtokok és vagyonok jövedelmeiről ezekre az önkéntes 
adományokra fokozatosan és emberségesen történjék.25

Evangélikus egyházunk élén ezekben a hónapokban báró Soly-
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mossy Lajos egyetemes egyházi és iskolai felügyelő állt. A püspöki 
kar nesztora a dunáninneni kerület püspöke, Baltik Frigyes volt 
Laszkáry Gyula kerületi felügyelővel. A tiszai kerület élén 1911 
óta Geduly Henrik állt Szentiványi Árpád felügyelővel, a dunán
túli kerületet pedig 1916 óta Kapi Béla kormányozta Berzsenyi Jenő 
felügyelővel. A bányai kerület 1918-ban választotta püspökké Raf- 
fay Sándort, a kerület felügyelője pedig Zsigmondy Jenő volt. Sze
mélycserére az egyházkormányzatban nem került sor.

A proletárdiktatúra 50. évfordulója jó alkalmat ad egyházunk
nak arra, hogy több oldalról elemezze népünk szocialista átalakulá
sának ezt az első korszakát, egybevetve azt az 1945 utáni időszak 
egyházpolitikai problémáival. A haladó gondolkodású egyházi szemé
lyek későbbi üldözésének hátterén jól kirajzolódnak a haladó és 
visszahúzó erők körvonalai.

Dr. Fabiny Tibor
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Krónika

Amikor az első alkalommal hangzik püspöki jelentésem az Északi 
Egyházkerület közgyűlésén, kiemelem annak az iránynak a változatlan
ságát és szilárdságát, amelyet egyházunk a szocialista társadalomban a 
múltban is követett és a jelenben is követ. Olyan fejlődésben állunk ben
ne, amelyen csak előre visz az út, de visszafelé semmiképpen sem. Sen
ki sem számíthat arra, hogy rés támad egyházunk elvi és teológiai fel
ismerésén. Ma már csekély kivételektől eltekintve lelkészi karunk felzár
kózott a haladó egyházi magatartás és teológiai álláspont mögé. Noha 
vannak, bármily kevesen is, akik visszahúzó magatartásukkal nehezítik 
munkánkat itthon és külföldön. Természetesen a közegyház érdeke az első, 
ha kiélezik maguk körül a helyzetet. Nincs változás és nem is lesz ah
hoz az alapvetéshez képest, amelyet egyházunk 1966. évi zsinata köz
akaratként kifejezett, amely a haladó magatartást minden lelkésztől és 
egyházi tisztségviselőtől megkívánja. Közösen dolgoztuk ki teológiánk 
irányát, közösen veszünk részt annak továbbépítésében is.

Mai és holnapi feladataink lényegét akkor látjuk világosan, ha vissza
tekintő távlatban fogjuk át annak a helyzetnek megértését, amibe Isten 
egyházunk szolgálatát beállította. Ez az alapvető feladat egyházunk út
jának megtalálása volt a szocialista társadalom konkrét viszonyai között.

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

ház nem szolgálhatja ki a politikai visszahúzó erők váradalmait. Ez azt 
jelentette, hogy mindenekelőtt meg kellett tisztítani egyházunk teológiá
ját és egész életét azoktól a nem-teológiai tényezőktől, amelyek leplezett 
vagy leplezetlen formában az egyház szekere rúdját a politikai reakció
hoz akarták kötni.

Voltak, akik az egyháznak azt a szerepet szánták, hogy legtekinté
lyesebb tényezőként állja útját népi demokráciánk fejlődésének. Azok, 
akik Isten igéjéből nem akarták meghallani az ő újjászületésre hívó sza
vát, azok úgy akartak prófétáim, hogy az egyháznak az a kötelessége, 
hogy szembeforduljon a felszabadulás óta bekövetkezett magyar történe
lem minden mozzanatával.

Azok azonban, akik hazánkban egyházunk egyszerű tagjai, azok egy
ben ennek az országnak munkás építői is. Ezek abban érdekeltek, hogy 
a világban végzett építő munkájuk és az egyházban megvallott kérész-

Püspöki jelentés
az Északi Evangélikus Egyházkerület 

1968. november 14-i közgyűlése elé
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tyén hitük között ne jöjjön létre lelkiismereti konfliktus. Ezeknek az 
evangélikusoknak és egyben magyar állampolgároknak elemi érdeke, 
hogy egyházunk megtalálja a maga útját a szocializmusban. Ezekre utalt 
dr. Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő székfoglaló beszédében, amikör 
többek között ezt mondotta: „Azok a százezrek, akiknek szavazata reám 
esett, nemcsak az evangélikus egyház hívei, hanem egyben elválasztha
tatlanul az új Magyarország építői is, új országunk építésében teljes erő
vel és lelkesedéssel résztvevő dolgozók. Az egyházi életben ugyanazok 
ők, mint nagyszerű munkájuk közben. Nincs és nem is lehet bennük sem
mi kettősség, tehát az ő arcukból tevődhetik csak össze az egyház igazi 
arca is.” (Evangélikus Élet 1952. 17. sz.)

Noha egyházunk nem vett részt a politikai életben, a maga eszközei
vel — hívein keresztül — segítette azt a hatalmas társadalmi átalaku
lást, amely hazánkban végbement. A társadalmi igazságtevésnek, az 
egykori szegények és elnyomottak felemelésének eredményei kétségte
lenül a krisztusi igazság szellemében valók. A nagy lendületű országépí
tő munka iránti lelkesedés híveinket s ezen keresztül egyházunkat is 
megragadta.

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

A püspökök, a Teológiai Akadémia néhány tanára, az esperesek nagy 
része, az egyházi sajtó munkatársai, a lelkészi kar számos értékes tagja 
állt annak a küzdelemnek az élére, amelynek célja az volt, hogy egy
házunk megtalálja helyét a szocializmusban.

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

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

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

Az ellenforradalomnak megvoltak az egyházi vetületei is. A forrada
lom és ellenforradalom lényege mindig a hatalom átvétele. Ez történt 
egyházunkban is, a hatalmi pozíciókban történtek döntő változások. A 
haladó egyházi vezetőséget és munkatársaikat lemondatták, s helyükbe 
olyan egyházi vezetőség és munkatársi gárda került, amely csak a poli
tikai változások hatása alatt juthatott hatalomra. Ez egyben olyan ma
gatartás követését is jelentette az új egyházi vezetőség részéről, amely 
nem értette meg egyházunk új útját, sőt szembeszállt azzal. Lényegében 
azt képviselte, hogy az egyháznak nem vezet útja a szocializmusban, 
ilyen keretek közt nem lehet igaz egyházi élet.

Az egyház élete azonban nem állt meg. Isten mutatott arra, hogyan 
járhat egyházunk a múlt hibáin okulva, tisztultabb tanítással és maga
tartással azon az úton, amely a szocializmust építő társadalom keretei 
között vezet.
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Ebben a felismerésben döntő indítást adott D. Káldy Zoltán püspök; 
teológiai munkássága. Már a püspöki beköszöntő beszédében is kijelentet
te: az Ágostai Hitvallás nyomán a tisztán és igazán hirdetett evangélium 
egyáltalában nem valami elvont, csendes elmélkedést jelent ún. ,,örök 
igazságok” felett, „hanem azt, hogy az evangélikus 'leLkész mindenfé
le gátlás nélkül nézzen bátran szemébe korunk döntő problémáinak, a 
mai embert érintő valamennyi izgalmas kérdésnek és mondja ki mind
ezekre nézve is a segítő szót” . (Lelkipásztor 1958. december, 573. o.) Az 
igehirdetés tehát így válik valóban „viva v o x ’-szá, az evangélium élő 'és 
mai hangjává, amelynek útmutatása van a gyakorlati magatartásra néz
ve is. Ennek találó kifejezési formája így szólt a beköszöntő beszédben: 
„A mai magyar élettől eltekintő igehirdetések feltétlenül csonkák, még
pedig nem politikai szempontból, hanem teológiai szempontból, mert a 
jó igehirdetésnek mindig szólni kell az időszerű etikai kérdésekről is;” 
(Uo. 573.) Azóta a lelkészi munkaközösségekben és az egyházi közvéle
ményben mély gyökeret vert az a tanítás, hogy a jó igehirdetés egyúttal 
jó eligazító szolgálat is az élet konkrét kérdéseiben.

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

Teológiánk iránya

A tennivalók között csak úgy tudunk eligazodni, ha látjuk, mi az Is
ten igéje által foglyul ejtett keresztyén lelkiismeret elénk táruló konk
rét feladata. Teológiai gondolkodásunk erőit csak így lehet mozgósítani. 
Teológiai munkánk iránya is ezen az alapon jelölhető meg.

Mit figyelhetünk meg teológiai munkánk irányáról?
Az első megfigyelés az, hogy mindenekelőtt a Szentírás felé irányul 

teológiai vizsgálódásunk. Ennek igazolása közismert: új bibliafordítás ké
szül mind az Ószövetség, mind az Üjszövetség könyveiről. Sajtóosztá
lyunk kiadásában ó- és újszövetségi kommentárok jelentek meg és 
fognak megjelenni. A lelkészi munkaközösségek állandó programja az 
igehirdetésre való felkészülés segítése megfelelő egzegetikai előmunká
latok alapján.

A Szentírással való foglalkozásunknak sajátos jellegzetessége van. Ez 
abban rejlik, hogy mindig az egyház gyakorlati életszükségletére tekint
ve folyik munkánk. Nem érünk rá elméleti, elvont, vagy csupán lexikális 
érdekességű munkák végzésére. A hermeneutikai problémák sem úgy 
vetődnek fel nálunk, ahogyan a nyugati teológusoknál. A Bultmann ne
vével jellemezhető irányzatok nálunk nem tudnak meggyökeresedni egy
részt annak egzisztencialista filozófiai megalapozása miatt, másrészt a bib
liai húsvéti hitet fellazító beállítottsága miatt. Nálunk a hermeneutikai 
probléma a korszerű igehirdetés vagy bibliamagyarázat vonalán jelent
kezik. Tanulmányok, cikkek, előadások témája gyakran ez: hogyan lehet 
a mai ember számára hirdetni az igét?

Ugyanakkor ez a „mai ember” nem valami elvont lény, hanem az az 
ember, aki itt él a mi hazánkban, a mi társadalmunkban, azt építi, annak 
a felvirágzásáért dolgozik, világméretben pedig szolidáris az emberiség 
jövőjéért felelősséget érzőkkel, a békéért és az elnyomott népek felemel
kedéséért küzdőkkel.
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Az a tény, hogy nem absztrakt „mai embert” képzeltünk el magunk
nak,- hanem a gyülekezeteinkben megtalálható mai dolgozó embert, aki 
tsz-paraszt, munkás, hivatalnok, értelmiségi vagy annak a családtagja 
— elvezetett annak a meglátására, hogy ezeknek a mai embereknek a 
számára kell „viva vox”-szá termünk Isten igéjét. Ez a szükséglet törvény
szerűen vezetett el ahhoz a feladathoz, hogy kutassuk — az Isten igéje 
mai megszólaltatásának érdekében — a mai ember világát, társadalmi 
helyzetét, aktuális problémáit.

   Teológiai munkánk szükségképpen irányul a szociáletikai kérdések
re. Ez a dolgok természetéből adódó logikai szükségszerűség: minél 
inkább tesszük programmá a Szentírással való foglalkozást, annál in
kább válik égetővé a kérdés, hogyan vigyük aninak eredményét a mai em
ber elé, hogyan szólaltassuk meg az örök evangéliumot a mai konkrét gyü
lekezetekben? — Másképpen: minél közelebb kerül valaki a Szentírás 
középpontjához, Jézus Krisztushoz, annál inkább megtanulja, hogy nem 
járhat valamiféle elvont, elzárkózó, befelé forduló farizeusi kegyesség út
ján, mert a Jézus Krisztus tanítványának át kell vennie a Mester „tudo
mányát” , a felebaráti szeretetben járó, a másik emberért fáradozó, az 
egész emberiség életét szem előtt tartó magatartását.

Jézus Krisztus mai tanítványainak meg kell keresnie annak a mód
ját, hogyan élheti meg az emberszeretet és emberszolgálat mai felada
tait.

Ez a célkitűzés visz el minket a szociáletikai kérdések tanulmányo
zására. Mindebben Isten bölcs és kegyelmes vezetését láthatjuk, aki ép
pen a Szentírás tanulmányozásának révén irányítja gondolatainkat az 
emberrel és annak mai problémáival való beható foglalkozás felé.

Az tükröződik ebben, hogy lelkészi karunknak egyre inkább közös 
ügyévé válik a népünk, társadalmunk és az egész emberiség jövője iránt 
felelősséget érző teológiai gondolkodás kidolgozása. Ebben a szolgálat
ban rendkívül értékes munkát végzett Teológiai Akadémiánk tanári kara.

Olyan épületet emelünk, amelyhez készségesen és örömmel adja hoz
zá mindenki a magáét, mert mór szégyennek számít a lemaradás és hátul 
kullogás.

Teológiánk irányát nem mi szabjuk meg, nem mi határoztuk el va
lahol, hanem Isten maga jelölte ki. Az Isten igéjén tájékozódó teológia 
természetszerűleg fordul az ember felé, annak konkrét helyzete felé, 
mert, Jézus Krisztus maga tanított minket az istenszeretet és embersze
retet összefüggésének megértésére.

A fejlődés iránya

Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy a mi korszakunk fejlődési irá
nyé világosan látható. És ez nyilvánvalóan nem Isten akarata ellen van. 
hanem ez szándékával megegyezik. A világháborúknak a borzalmai után 
Isten olyan rend felé viszi a világot, amely hatalmas erők összefogásával 
akarja kiküszöbölni a háborút az emberiség történelméből. A háború és 
a béke kérdése az emberek száz- és százmillióinak élethalál kérdése lett.

A fejlődés iránya az, hogy a népek egyre inkább összefognak a há
ború veszélye ellen, egyre fokozódik éberségük és aktivitásuk egy újabb 
világháború elhárításáért vívott harcra. A béke nemcsak jámbor óhaj 
csupán, hanem az emberiség többségének követelő akarata.

    A keresztyén lelkiismeret szava az Isten akarata iránti engedelmes
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ség jegyében helyesli a fejlődésnek ezt az irányát. Ez tükröződik az egy
házi békemunka állásfoglalásaiban is. Nagy utat tett meg ezen a téren a. 
keresztyénség.

Gondoljunk arra az időre, amikor elindult az egyházi békemunka. 
Mennyi megnemértés, kételkedés, félreértés, sőt rosszakarat is fogadta. 
Sok keresztyén nehezen ébredezett abból a bűnből, amit Isten a világhá7 
ború poklában keményen megítélt. És gondoljunk arra, hogyan oszlott el 
fokozatosan a köd, hogyan tisztult a látás, hogyan értették meg a keresz
tyének egyre világosabban Isten békeakaratát, s hogyan nyert polgárjogot 
az egyházi békemunka a legfontosabb keresztyén feladatok között.

A fejlődés iránya a mi egyházunkban is a békemunka jelentőségé
nek felismerése felé haladt. De így történt ez csaknem világszerte. Isten 
egyre inkább ébresztgette a keresztyén lelkiismeretet, a teológiai gondol
kodást, az egyházak hivatalos állasfoglalásait, a békéért érzett felelős
ség jegyében.

Isten akaratát sohasem lehet büntetlenül áthágni. Ha ő a világot és. 
az egyházat a béke korszaka felé akarja vezetni, akkor szándékával és 
tervével kerülnek ellentétbe mindazok, akik ezt akár finom, akár durva 
formák között próbálják akadályozni.

Ebbe a vonalba tartozik az a magatartás, amely „nem politizálunk” 
jelszóval a lélek belső körére akar visszavonulni, vagy közönyt, érdektelen
séget, vagy éppen cinizmust tanúsít az emberiséget illető kérdésekben. 
Ide tartozik az az átlátszó érvelés is, hogy előbb meg kell térnie az egész 
emberiségnek, és így magától fog bekövetkezni a béke korszaka. Ide tar
tozik az egyházi békemunkának bármilyen módszerrel történő hátrálta
tása és fékezése.

Akik ebbe a táborba tartoznak, bármelyik egyházon belül is, feltét
lenül el fognak szigetelődni és meg fognak szégyenülni, azért is, mert el
maradnak azoktól, akik az emberiség békés jövendőjének munkásad s 
kimaradnak a jóra történő összefogás világot átfogó táborából — de 
mindenek előtt azért is, mert az élő Istennel jutnak ellentétbe, az ő nyil
vánvaló haragját hívják ki maguk ellen.

Konkrét tennivalóink bőven akadnak. A keresztyén embernek a vi
lág békességéért való tevékeny fáradozását át kell fognia a békéért 
való imádság szolgálatának. A ránk bízott legnagyobb lehetőség és ki
váltság az imádkozás közbenjáró szolgálata Isten és az emberiség között. 
Minden olyan világproblémáért, amely a keresztyének felelőssége köré
be is tartozik, imádkoznia kell nemcsak a lelkésznek, hanem a gyüleke
zet közösségének is.

Harcolnunk kell a földi igazságosságért és a földi békességért is. Bé
kességért, amelyben a földi élet társadalmi elrendezésében, az etnikai fe
szültségek feloldásában, a békés egymás mellett élés ügyében tevékeny 
részt vegyünk. Ez elkötelez minket arra, hogy minden emberrel szemben 
érezzük ezt az adósságunkat és ez siettessen is, hogy mielőbb nyerhesse 
el minden ember ebben a világban a maga egyéni és nemzeti független
ségét és szabadságát, hogy szabaduljon meg az imperializmus kizsákmá
nyolásától. Az egyház elkötelezése, hogy Urának engedelmeskedve re
ménységben vívja meg a világ békességéért a harcot. S ahol szót emel 
a népek békéje és barátsága, a háború elkerülése vágj’' a leszerelés ügyé
ben, ott elvégezte a szeretet szolgálatát.

A béke megvédésének kérdése mindenekelőtt felvilágosító és meg
győző munka. Helyet kell, hogy kapjon a szószéki szolgálatban, presbiteri 
üléseink beszélgetési témájaként, és ott a lelkipásztori beszélgetésben,
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ahol kettesben ülünk hívünkkel, mint Jézus Nikodémusszal és az élet 
kérdéseiről beszélgetünk. Meg vagyak győződve arról, hogy ha a háború 
rettenetes voltát az atomháború borzalmaival feltárjuk előttük, egy sem 
lesz található, aki ne az életet akarná, és ne szegülne szembe minden 
háborús kísérlettel.

Nagy utat tettek meg lelkészeink és híveink a békéről szóló tanítá
sunk terén. A béke biztosítását nem valami idő- és térfeletti formában 
képzelik el, nem az élettől elszakadt elméleti pacifizmus álláspontjáról 
gondolkodnak, hanem konkrétan látják a béke megvédésének problémáit, 
ami azt jelenti, hogy együtt gondolkoznak, küzdenek a béke-világmozga- 
lommal. Világosan látják, hogy a szocializmus jelenti a békét. Ez azt is 
jelenti, hogy amikor mi a békét akarjuk és a béke korszakának megva
lósításán fáradozunk, ezzel együtt az igazságosabb társadalmat akarjuk, 
vagyis a szocializmust, amelynek rendjében egyházunk már megtalálta 
helyét. Ez ugyanakkor szembenállást jelent a reakcióval, annak minden
fajta egyházi vetületével is. Szembenállást jelenít azzal a politikai reak
cióval, amely nemzetközi téren mint agresszor, mint a gyarmati rendszer 
fenntartója, mint a hidegháború folytatója jelentkezik.

Bátrabban szóljunk hozzá a béke kérdéseihez. Ne féljünk előresza
ladni a béke megvédésének útján. Legyünk meggyőződve afelől, hogy 
utánunk jönnek a testvérek. Ennek bizonyítéka az, hogy amit tíz évvel 
ezelőtt még kevesen mondtak ki, azt ma már általánosan elfogadottnak 
tekintik. Éppen ez az állandó előrehaladás mutatja, hogy nem elég ott 
tartanunk egyházi békemunkánkban, ahol tíz éve vagy akár öt éve vol
tunk. Nemcsak a technikai élet, hanem a társadalmi élet is gyorsan fej
lődik, újabb és újabb követelményeket támaszt az élet. Haladjunk az élen
járókkal és ne kullogjunk hátul.

A békéért és az emberiség jövőjéért érzett felelősség jegyében íá- 
radozók mostani konkrét eredménye is bátorítson minket. Amikor most a 
békéért felelősséget érző erők elérték azt, hogy az Egyesült Államok 
kénytelen volt beszüntetni a Vietnami Demokratikus Köztársaság terüle
tének bombázását, ebben az eredményben benne van a Keresztyén Béke- 
konferenciának is. a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
is, és a magyar evangélikus egyháznak is az erőfeszítése. De tovább kell 
küzdenünk azért, hogy a hős vietnami nép hozzájuthasson szabadságá
hoz, függetlenségéhez és megmenekülhessen az amerikai intervenciós há
borútól.

Erkölcsi segítségnyújtásunk népünknek

Az emberiség iránti szeretetnek és a hazaszeretetnek az alapállása 
minden idők keresztyén magatartásának az alapja és kiindulása. Erről 
vizsgázik minden nemzedék az egyházban is. A mi nemzedékünk is Is
tennek és a történelemnek a színe előtt él és cselekszik. Minket is azon 
a mérlegen fognak egykor lemérni: hogyan és mit valósítottunk meg Jé
zus Krisztus isten- és emberszeretetre vonatkozó nagy parancsolatából.

Hisszük és valljuk, hogy az egyház tagjainak hitből fakadó, helyes 
életfolytatása, a felebaráti szeretet krisztusi „programjának” naponkénti 
végrehajtása, az aktuális kötelességek jó szívvel való vállalása egyszerre 
válik a közösség szellemi-anyagi hasznára és válhatik példamutató erő
vé. Erre a szavakban és tettekben megnyilvánuló tevékeny közreműködés
re egész népünknek szüksége van, igényli is azt és számít is reá. Szá
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mit a lelkészek és a gyülekezeti tagok tanácsaira, véleményére, de még 
inkább arra a példamutatásra, amely etikailag erősíti meg az egész kö
zösség jóléte, előbbrehaladása érdekében végzendő emberi tevékenységet, 
munkát. S tudjuk azt is, hogy ebben a vonatkozásban nem játszik sze
repet az esetleges világnézeti különbözőség, hanem egyedül csak a .jószán
dékú segítőkészség, az adott feladatok jó szívvel való vállalása és hűséges 
teljesítése.

Mi a magunk lehetőségei között sokat tehetünk híveink belső neve
lésére. A népünk előtt álló nagyszerű feladatok új módon való gondol
kodást is kívánnak. Ehhez nyújthatunk erkölcsi segítséget azzal, hogy az 
egyéni érdek, az önzés, kapzsiság magatartásával szemben hirdetjük a 
felebaráti szeretetnek azt a formáját, amely kész a közösséget, az or
szágot, a nép érdekét segíteni.

A keresztyén embert is annak a lelkületnek kell eltöltenie. hogyan 
tudna jobb és eredményesebb munkát végezni felebarátai javára, hogyan 
tud minden kiló gabonát, szenet, vasat és egyéb értéket megőrizni, ak
kor is, ha nem is a maga és családja hasznára takarítja meg és haszno
sítja, hanem a felebarátok, az embertársak, az ország javára.

Pogány álláspont az, amely az emberek közötti versengést arra hasz
nálja fel, hogy mindenki magának akarja megszerezni az anyagi javak 
legnagyobb mennyiségét. A múltban egy ember meggazdagodásának sok 
másik, nyomorba döntött ember adta meg az árát. Az önzés és kapzsi
ság eredménye az egyiknek győzelem és uralkodás volt, a másiknak ellen
ben vereség és halál. A felebaráti szeretettől mindez olyan messze van. 
mint az ég a földtől. A keresztyén ember csak a jóban versenyezhet, csak 
abban, ami előbbre viszi az emberi közösség életét. Ebből a lelkületből 
fakad a munkában való segítés a gyengébbnek és elmaradottabbak szá
mára, az erősebbek és fejlettebbek részéről, hogy általános fellendülést 
lehessen elérni minden embertársunk javára.

A felebarát javának szolgálata ellentmond a régebbi, az individua
lizmusra történt nevelésnek, amiből önzés, kapzsiság, tragikus magányos
ság is fakadt. Csehov „tokba bújt" embere szellemes képpel fejezi ki az 
embertársaktól elzárkózó, önérdekű magatartást. A munkaerkölcsöt is át
hatotta a telhetetlenségnek és a mohó szerzési vágynak az ösztöne. Ezt 
a lelkületet fejezik ki az ilyen mondások: „ember az embernek farkasa". 
,,szemesé a világ” , „kaparj kurta, neked is jut”, „aki bírja, marja”. Ez 
antiszociális, közösségellenes, tehát erkölcstelen magatartás ellen joggal 
küzdünk a bibliai felebaráti szeretet nevében.

Akik a régi rab-ember szemével nézik a munkát, azoknak legfőbb 
gondjuk, hogyan lehet lerázni a fölösleges terhet, hogyan lehet minél na
gyobb falatot kicsikarni, azután továbbállni. Sokat olvashatunk arról, de 
sokan szereztek személyes tapasztalatot is, hogy nyugati emberek az 
anyagi javakban látják az élet egyetlen célját. A tiszta erkölcs nevében 
lépjünk fel minden ilyen hatással szemben. „A pénz — minden” , bármi
lyen eszközzel is „pénzt kell csinálni” — ezek a jövővel szembeni bizal
matlanság nézetei, mert a piac vak törvényeinek játéka hol felvetette az 
embert a magasba, hol meg letaszította a szakadékba. Ez a létbizonyta
lanság hedonizmust szült, amelynek elve: „minden órának szakítsd le 
virágát” , „élvezd a gyönyöröket, amíg lehet” . Nálunk azonban gyökeret 
vesztett nézetek ezek, mert a munka biztonsága mindenkinek becsületet, 
tisztességet ad.

Vannak, akik a becsületes munka helyett a talpnyalás, a hízelgés, a 
hajbókolás eszközeivel akarnak érvényesülni, vagy pedig a spekuláció, a 
kalmárkodás útjára tértek. Az egyéni önzésen alapuló társadalmi rend-
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ben mindezek a bűnök gazdag táptalajra találtak, de még megtalálha
tók ma is az emberek tudatában, a múlt idők csökevényeiként.

A Szentírás felől tájékozódó protestáns erkölcsi meggyőződés mind
ezekkel szemben hangoztatja, hogy az ember csak a közösség javára vég
zett munkában találhatja meg Isten jótetszését. A keresztyén ember szá
mára nem lehet meddő kérdés az élet értelme és célja. Ez pedig a fele
barátok összességének, a hazának és az emberiségnek a javára kifej
tett cselekvő keresztyén életben található meg. Ennek alapján a keresz
tyén ember érdeklődéssel fordul minden olyan ügy felé, amely a társa
dalom javát érinti. Idegen tőle az a nyárspolgári „aranyszabály” , amelyet 
ilyen mondások fejeznek ki: „nem rám tartozik” , „semmi közöm hozzá” , 
hanem szívén viseli a közösségnek, a hazának az ügyeit.

Ez a magatartás nem tud közömbösen elsiklani az általa észlelt hiá
nyosságok felett, felemeli szavát, ha látja, hogy kellő hozzáértés nélkül 
használják a munkaeszközöket; ha észreveszi, hogy hanyagul vagy hűt
lenül kezelik a társadalmi tulajdont; ha valahol azt tapasztalja, hogy 
nem fordítanak kellő figyelmet és gondot a dolgozó ember szükségleteire, 
nem hagyja szó nélkül, ha munkaképes emberek tétlenül lopják a napot; 
ha valaki életmódjában vagy a közösséghez való viszonyában fegyel
mezetlenséget tanúsít, ha valaki munka nélkül akar meg nem szolgált 
anyagi előnyökhöz jutni.

Mindebben az erkölcsi segítségnyújtásban is kifejezésre jut az a 
meggyőződésünk, hogy mi is magunkénak érezzük hazánk fejlődésének 
ügyét, és tőlünk telhetőén támogatjuk híveink nevelése által a szocializ
mus teljes felépítéséhez szükséges közösségi erkölcsi tudat kialakítását.

A nép) -nemzeti egység megvalósítására szóló hívás ránk is számít, 
megtisztelő feladatot tár ki minden lelkész előtt.

A magyar protestáns haladó hagyományok, a teológiai meggyőződés, 
az előttünk álló konkrét feladatok — mind azt mutatják, hogy hűséggel 
tehetünk eleget annak a bizalomnak, amely felénk is irányul. Felemelő 
érzés, hogy abban a nagy elszánásban, amely hazánkban a szocializmus 
teljes felépítését célozza, benne lehet és benne is lesz a mi szívünk dob
banása, a mi szolgálatunk áldása.

Hazánk felvirágoztatása csak az egész nép műveként születik meg. 
Fogjunk hát össze mindazokkal, akik legfőbb törvénynek az ország javát 
tekintik, akiknek jövőt építő tervét az emberről való gondoskodás, a nem
zet felemelkedésének szelleme hatja át!

Az egyház és állam viszonya

Mi evangélikusok, mint hazánk állampolgárai és népünk hű fiai, mé
lyen érdekeltek vagyunk mindabban, ami országunkban történik. Mi Jé
zus Krisztustól tanultuk az emberek szeretetét. Ezért érdekel minket 
minden, ami az emberek sorsával összefügg. Ezért veszünk részt minden
ben, ami az emberi életet előbbre viszi.

Ezért örülünk annak az alapvető változásnak, ami hazánk életében 
végbement a múlttal szemben. Egykor két világháborúnak a borzalmaiba 
hajszolták bele népünket, — ma hatalmas táborral együtt küzdünk a vi
lág békéjéért. Egykor egyedül álltunk a világban, — ma a népek barát
sága fűzi össze erőinket a világ haladó országaival. Egykor a három mil
lió koldusról és feudális elmaradottságról volt híres hazánk — ma pedig 
az egész nép az ország gazdája, s ezért az életszínvonal fokozatosan
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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 alap
ján nyer ki-ki megbecsülést. Aki Jézus Krisztustól tanulta az emberek 
szeretetét, annak Isten iránti hálával kell emlékeznie mindarra az ered
ményre, ami hazánk életében eddig végbement.

Isten azt a feladatot szánta egyházunknak, hogy megtalálja helyét a 
szocializmust építő magyar hazában. Aki evangélikusnak vallja magát, 
annak életében nincs és nem is lehet lelkiismereti összeütközés egyhá
zunkhoz tartozása és a szocialista hazához tartozása között. Mert egy
házunk azt tanítja, hogy a Jézus Krisztus érdeméért megigazuló ember, 
hálából és teljes készséggel végzi a felebaráti szeretet cselekedeteit a 
munkahelyen, a társadalomban, az államban. Ez azt jelenti, hogy mi 
nemcsak a „békés egymás mellett élés” passzív viszonyában akarunk áll
ni a szocialista állammal. Mi az együttmunkálkodás aktív viszonyával 
akarjuk segíteni azt a társadalmi fejlődést és haladást, amely a népet 
tette az ország gazdájává, amely a béke megvédéséért küzd, amely a 
népek barátságát tekinti céljának.

Nemsokára húsz esztendeje lesz annak, hogy az egyházunk és álla
munk között létrejött Egyezmény megteremtette a békés, jó viszonynak 
és az együttműködésnek az alapját. A forradalmi munkás-pairaszit kor
mány azóta is több ízben is hangoztatta, hogy az egyházak és vallásfe
lekezetek szabadságát biztosítja, támogatja és védi, és az állam és egy
házak viszonylatában felmerülő vitás kérdések megoldását tárgyalások és 
megegyezések útján kívánja rendezni. Az állam egyházakat támogató 
jóindulatának bizonyítékaként adja az államsegély eddigi mértékű élve
zetét. így lelkészeink ma is teljes összegben megkapják azt a havi fi
zetéskiegészítést, amely döntő többségükben megélhetésüket biztosítja.

1967 júniusában a parlamentben letettem a püspöki esküt a Magyar 
Népköztársaság Alkotmányára Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Ta
nácsának elnöke, és Cseterki Lajos, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
titkára kezébe. Több megyei tanácselnöknél tettem látogatást az illeté
kes esperessel és a helyi lelkésszel együtt. Meglátogattam csaknem vala
mennyi megyei egyházügyi tanácsost az illetékes esperessel. Mindebben 
példát akartam adni a lelkésztestvérek számára, hogy az illetékes ta
nácsokkal mindenütt a jó kapcsolat kiépítésére törekedjenek, mert ez fe
lel meg egyházunk álláspontjának, amely szerint a néppel, a nép kormá
nyával, a néphatalom helyi szerveivel mindenütt keressük az együttmű
ködésnek és a jó viszony kialakításának az útját.

Hosszú fáradozás előzte meg azt a helyzetet, amikor ma felelős ál
lamférfiak részéről hallhatjuk azt a kijelentést, hogy az egyház és állam 
viszonya jó. Ezért az eredményért meg kellett küzdeni a belső nehézsé
gekkel is. Amit a kezdetben kicsiny haladó egyházi csoport elkezdett, azt 
igazolta a fejlődés, hozzájuk zárkózott fel lelkész! karunk és egyházunk 
népének döntő többsége.

A mai helyzetet az jellemzi, hogy az állammal való megegyezés út
ján a kölcsönös megértés szellemében lehet megoldani a problémákat. Az 
együttműködés területei kirajzolódtak és megszilárdultak. Ennek főbb vo
násai a következők: az emberiséget érintő döntő kérdésekben két évti
zed alatt az evangélikus egyház is ott állt a béke és a haladás oldalán, 
így foglaltunk állást a sokat szenvedett vietnami nép mellett, vagy a 
csehszlovákiai haladás és konszolidáció mellett. Világos' álláspontunk 
volt a mezőgazdaság kollektivizálásával, az országgyűlési választásokkal,
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az új gazdasági mechanizmus kialakításával kapcsolatban. Így vet
tünk részt egész népünkkel együtt az árvízkárosultak részére tartott 
gyűjtésben, vagy a vietnami „egy kórház, egy iskola” céljára történő 
gyűjtésben.

   Természetesen vannak világnézeti különbségek. Mi az evangéliumot 
el nem hagyjuk, meg nem másítjuk. De éppen az evangélium fényében 
érezzük az emberszeretet cselekedeteinek szükségességét, és szolgáljuk a 
mai embert, a mai körülmények között. Az evangélikus egyház a nép 
egy részének érzi magát, s továbbra is felajánljuk a népnek szolgála
tunkat, amelyekre keresztyén felelősségünk és emberszeretetünk indít.

A gyülekezetek látogatása
Másfél esztendeje, hogy püspöki beköszöntő beszédemben bejelentet

tem püspöki szolgálatom két alapvető célkitűzését: a gyülekezetek látoga
tását és a lelkésztestvérekkel való fraternitás megszilárdítását. Azóta 
szolgálatomnak ez a két feladat volt a fő munkaterülete.

Amikor gyülekezeteket látogattam, legfontosabb feladatomnak min
dig az evangélium hirdetését tartottam, erre fordítottam a legtöbb gondot 
és energiát, tudva, hogy a Szentlélek az ige hirdetése által hívja egybe 
a gyülekezeteket. Püspöki beköszöntő beszédem címe az ige volt: „Az 
Isten: szeretet” . Másfél esztendőn át valamennyi igehirdetésemen átszövő
dött a szeretet motívuma. Isten hozzánk hajló szeretete minket egymás 
iránti szeretetre indít. Ez olyan átfogó üzenete Isten igéjének, de egyben 
a lutheri etikának is, amely lényegében minden textusban tükröződik. 
Ezért igyekeztem mindenhol a szeretet evangéliumával lépni a szószékre.

A bibliai szeretet azonban sohasem elfolyó érzelem vagy határozatlan 
hangulat, hanem mindig céltudatos és célra irányuló magatartás. A sze
retetnek mindig konkrét feladatai vannak. Ezek a célkitűzések megtalál
hatók egyházunk teológiai felismeréseiben. Ezek a szempontok érvénye
sültek mind igehirdetéseimben, mind a gyülekezeti presbitériumokkal 
való foglalkozás meghitt óráin.

Az volt a célkitűzésem, hogy mindezt szeretetközösségban valósítsuk 
meg, együtt az egyház népével. Tervszerűen vigyáztam arra, hogy az egy
házvezetés és az egyház népe egységben maradjon, egymástól el ne tá
volodjék, hanem együtt járja egyházunk útját a szocializmusban. A bi
zalmi légkör kialakítása, az egyházhoz méltó szeretetteljes viszony kiala
kítása állandó célkitűzésem. A lelkésztestvérekkel való érintkezés során 
mindenütt kihangsúlyoztam szolgálati egységünket, közös feladatainkat, 
amelyek mindnyájunkat arra hívnak, hogy egységben és szeretetben szol
gáljuk egyházunkat, hazánkat és a béke ügyét. A gyülekezeti presbitériu
mokkal mindig örömest találkoztam, kitüntettek bizalmukkal, amikor 
egyhangúlag választottak püspökké, s ennek a bizalmi légkörnek a meg
valósulását éreztem akkor is, amikor együtt tekintettük át egyházunk 
helyzetét és útját a presbiteri összejövetelek során.

Másfél év alatt hat új templomot, illetve imaházat szenteltem fel, 
amelyek kivétel nélkül filiákban voltak. Ezek a következők időrendi sor
rendben: Kiskamond, Révfülöp, Badacsonytomaj, Viszák, Egyházashetye, 
Csepreg. Négy új paróchiát avattam a következő gyülekezetekben: Rábca- 
kapi, Kisbabot, Kölese, Oroszlány. Űj gyülekezeti termet avattam Rába* 
szentandráson. Harangavatás volt Kemeneshőgyészen, Somlóvecsén. Űj or
gona avatása Ipolyszögön. Űj torony avatása Sopronbánfalván. Lelkész* 
szentelés volt a gércei és az óbudai gyülekezetben.
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A lelkésztestvérek

Valamennyi esperes-testvérem otthonában jártam, mindegyikhez-'a 
személyes barátság szálai fűznek. Sokszor gondoltuk végig az egyház
megye helyzetét és jövőjének kérdéseit.

Az Északi Egyházkerület csaknem valamennyi lelkésztestvérével ta
lálkoztam. Sokkal folytathattam elmélyült beszélgetést otthonaikban vagy 
Budapesten. Szép szokás, hogy a püspöki gyülekezetlátogatás alkalmával 
messzi vidékről egybegyűlnek a lelkészek, s együtt vagyunk az istentiszte
leteken is, de a testvéri tanácskozásokon is.

Magyar evangélikus egyházunk egysége jut abban kifejezésre, hogy a 
püspöknek egyházkerületi határon túl is országos munkaköre is van. Va
lóban egy magyar evangélikus egyház van, egy útja van egyházunknak, 
amelyet egy akarattal és célkitűzéssel kell munkálnunk. D. Káldy Zoltán 
püspöktől átvettem a Lelkészi Munkaközösségek országos vezetőjének 
tisztét. A korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően állapított 
meg egyházunk vezetősége öt kötelező témát, és négy ajánlott témát a 
lelkészi munkaközösségek számára. Ezen kívül valamennyi munkaközös
ség végzett textus-feldolgozást a vasárnapi igehirdetésekhez.

Egyházunk vezetősége az országos lelkészi munkaközösség és a Teo
lógiai Akadémia rendezésében két országos teológiai konferenciát szer
vezett. 1968. febr. 13—15. között országos segédlelkész konferencia volt 
Budapesten. 1968. szept. 25—27-ig országos teológiai konferenciai soroza
tunk első konferenciáját tartottuk Gyenesdiáson. Mindkét konferencián 
a mai egyházi élet problémái kerültek előadásra és részletes megvita
tásra.

Az egyházmegyék közönségével az idei egyházmegyei közgyűléseken 
találkoztam. A nyolc egyházmegyei közgyűlés közül ötön vettem részt, A 
budaiaknál Kelenföldön, a fejér—komáromiaknál Tatabányán, a borsod— 
hevesieknél Miskolcon, a győr-soproniaknál Ménfőcsanakon, a vasiaknál 
Szombathelyen. Mind az öt egyházmegyei közgyűlésen igét hirdettem és 
felszólaltam.

Országos munkakörben

Dr. Káldy Zoltán püspöktől átvettem a diakóniai intézményeink orszá
gos felügyeletét. Egyházunk megbecsült munkaágáról van szó, amelyen 
keresztül megvalósul a keresztyén szeretet. Ennek jegyében végeztem lá
togatást szeretetintézményeinkben.

Külföldi kapcsolataink szoros összefüggésben állnak országos egyhá
zunk munkájával, ugyanúgy, mint egyházkerületünk más élettevékenysé
ge is. Országos egyházunk külügyi szolgálatának keretében mentek vég
be azok a külföldi szereplések is, amelyek személyemmel kapcsolatosak.. 
Ezekről az országos egyházi közgyűlésen lesz szó.

Összegezés

Püspöki jelentésemben azt az elvi alapvetést igyekeztem nyújtani, 
amely meghatározza egyházunk és egyházkerületünk útját. A részlét
kérdések majd az egyes jelentésekben kerülnek elő, végzett szolgála
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taimról pedig külön kimutatás szerepel. De azt tartom döntőnek, hogy 
korszakunk leglényegesebb kérdéseire tárjam ki a feleletet egyházkerü
letünk népe előtt, s ennek szelleme hassa át espereseinket, lelkészeinket, 
felügyelőinket, presbitereinket, gyülekezeteinket. Szolgálatunk távlatának, 
korszakunk értelmezésének a bemutatása egyben programot, indítást, el
igazítást is ad a részletkérdések számára.

Ebben az elvi-teológiai alapvetésben teljes egység van egyházunk ve
zetésében. Csalódnak, akik arra számítanak, hogy bármilyen éket lehet 
verni a vezetés tagjai között De teljes elvi-teológiai egység van — a fe
lekezeti sajátosságok fenntartása mellett — á Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsában tömörült egyházak vezetői között is. Közös teo
lógiai munkánk és a nemzetközi egyházi élet fórumain végzett közös 
erőfeszítéseink szilárdították meg együttműködésünket.

A köszönet szava

Jelentésem végére érve megköszönöm az Állami Egyházügyi Hiva
tallal folytatott jó együttműködési lehetőséget, amely az egyház és állam 
immár hagyományossá vált jó viszonyának jegyében folyt le.

Megköszönöm egyházunk országos elnökségének azt a testvéri vi
szonyt, amely erős bázis egyházunk egységének a közös úton, közös cé
lokért. Kiemelem D. Káldy Zoltán püspöktársam szerepét, aki országos 
egyházunk és külügyi szolgálatunk feladatait nemcsak irányítja, hanem 
abban a legnagyobb feladatot is vállalja.

Megköszönöm az Ökumenikus Tanácsnak, és elnökének, Dr. Bartha 
Tibor püspöknek, a testvéri együttműködés készségét.

Megköszönöm D. dr. Vető Lajos nyug, püspöknek, hivatali elődöm
nek értékes szolgálatát, amikor most három évi munkánkról hangzik el 
egyházkerület! közgyűlésünkön a beszámoló, ebben az ő hűséges szolgála
ta is bent van.

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

Megköszönöm legközelebbi munkatársaimnak, az egyházkerület tiszt
ségviselőinek szorgalmát és segítségét, akik jelentősen támogattak mun
kámban.

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

D. dr. Ottlyk Ernő 
püspök
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Halottaink

Lakatos György 
1912-1968

Szomorú hír kelt szárnyra október 17-én a somogy-zalai egyházme
gyében: hazatért Urához a vései gyülekezet hűséges pásztora. Lakatos 
György 56 éves korában. 1912-ben született a Somogy megyei Porrogon. 
Szülei földművesek voltak. Édesapja az első világháborúban hősi halált 
halt. A szomszédos Csurgón végezte a gimnáziumot, a teológiát Sopron
ban. 1935-ben avatta lelkésszé D. Kapi Béla püspök Sopronban. Segédlel- 
készi szolgálatát Gyékényesen kezdte, majd Vésén, Celldömölkön és 
Barlahidán folytatta. 1941-ben hívta meg nagy lelkesedéssel a történelmi 
múltú vései gyülekezet. Itt töltötte el életét csendes, hűséges szolgálat
ban. Boldog házasságban élt Németh Erzsébettel, szülőfaluja tanítójának 
leányával. Házasságukat Isten két leánygyermekkel áldotta meg, akiket ál
dozatos szülői szeretettel neveltek fel. Krisztusi szeretetben volt gazdag, 
ezért szerették hívei úgy, mint igazi atyjukat. Derűs mosoly volt mindig 
az arcán, mikor családja, hívei és lelkésztársai között volt. Hosszas be
tegség előzte meg halálát, melyet Isten akaratában megnyugodva, aláza
tosan és türelemmel viselt. Mint egy hömpölygő fekete áradat, olyan tö
meg kísérte ki a vései temetőbe sok lelkésztársával együtt. Ott várja 
Urát, akiben hitt, és akinek szolgált. Mi pedig reménységben búcsúzunk 
tőle: „Boldog ember az, aki a kísértésben megáll, mert miután a próbát 
kiállotta, elveszi az élet koronáját, amelyet az Űr ígért az őt szeretők
nek.” (Jk 1,12) Lágler Béla

Fábián Imre 
1881— 1968

85 éves korában halt meg egyházunk utolsó főesperese, az egykori ha
talmas Tolna—Baranya—Somogyi egyházmegye atyja.

A Veszprém megyei Pusztamiskén született, tisztes parasztházban. 
Mint tehetséges gyermek az ősi soproni líceumba került. A soproni Aka
démián végzett, majd Erlangenben tanult. 1909-ben szentelte Gyurátz 
Ferenc püspök lelkésszé. Rövid ideig Celldömölkön, majd Pápán segéd- 
lelkészkedett. 1911-ben került Tolnába, Kölesdre. Öt tálentomos szolga 
volt. Körülötte mindenütt feléledték a gyülekezetek. Kölesdi rövid szol
gálata alatt paplakot épített.

A nagymúltú Sárszentlőrinc hívta meg tíz év után lelkésznek Szeni- 
czei Bárány György esperes örökébe. 32 évig szolgált Lőrincen, nemze
dékeket nevelt. Nemsokára az egyházmegye is kérte szolgálatát, rövide
sen a főesperesi tisztre emelték. Oldalakat töltene meg tevékenységének 
szűkszavú krónikája. Kitűnő érzékkel ismerte fel a lelkészi fraternitás 
kihasználatlan lehetőségeit. Amikor csak alkalom kínálkozott, konferen
ciákra gyűjtötte egybe a lelkészeket, presbitereket. Az ő idejében virágoz
tak ki a gyülekezeti napok ünnepszámba menő alkalmai.
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Hűséges feleségével együtt felkarolta a lelkészcsaládok ügyét, felelős
séget ébresztett, panaszokat hallgatott meg, segített. Tolna—Baranya dim- 
bes-dombos tájai szinte mindig láthatták kerékpárján, motorján a gyüle
kezeteit járó főesperest. Igehirdetései még ma is sokfelé emlékezetesek. 
Ízes magyarsága, gyakorlatiassága lebilincselte az igehallgató gyüleke
zeteket. Kitűnő egyházkormányzó; irtózott a fegyelmiktől, mindig test
véri szóval intézte el a kényes ügyeket. Igazi belmissziós volt, apánk és 
testvérünk.

1953-ban történt nyugdíjazása után a tengelici híveket gondozta 
még 12 évig fiatalokat megszégyenítő erővel és hűséggel. Három évi pihe
nés wtán 1968 decemberében Tiszalökön elhunyt. A celldömölki családi 
sírboltba helyezték volt gyülekezeteinek tagjai és papjai kegyeletes jelen
létében.

Nagy Öregje volt egyházunknak; a második világháborút megelőző és 
követő legkritikusabb években is megbízható, haladó gondolkodású és re
ménységben állhatatos szívű papja az élvonalban. Áldott legyen emléke 
közöttünk! kdni

Bódy Pál
1885-1969

A Rimaszombat melleti Hacsaván született 1885. július 21-én Bódy Já
nos és Petrik Julianna munkás emberek fiaként. Két öccse és egy nővére 
volt. Iskoláit szülőfalujában kezdte, majd a rimaszombati gimnáziumba 
íratta be apja. A jóeszű fiúra felfigyelt a rimaszombati lelkész, Gyürki 
Pál, és a szegénysorsú fiút felkarolta, segítette a gimnázium elvégzésé
ben. Felsős gimnazista korában magántanítványok vállalásával igye
kezett a maga lábára állni. 1905-ben maturált és beiratkozott a Budapesti 
Egyetem Természettudományi Karára. Itt azonban csak egy szemesztert 
töltött, a második szemeszterben már az eperjesi teológián találjuk. A 
következő tanulmányi évet már Sopronban végzi a Teológián, tanulmá
nyait itt is fejezte be 1910-ben. Budapesten szentelte lelkésszé Scholz 
Gusztáv bányakerületi püspök, és szolgálatra a beteg tápiószelei lelkész, 
Frenyó András mellé osztotta be, majd innen Orosházára került káplán
nak az ottani esperes mellé. 1912. tavaszán választotta meg őt a 45 évi 
szolgálat után nyugalomba vonult volt principálisa helyére a tápiószelei 
gyülekezet, és kerek 40 évi szolgálat után innen ment nyugdíjba.

Gyülekezeti szolgálatában célja a gyülekezet anyagi megerősítése 
Volt. Következetes munkával elérte, hogy kis lélekszámú gyülekezete 
rendezett és biztos anyagi körülmények között élt, és ezt az első világhá
borút követő pénzromlás sem tudta megingatni. Szolgálati ideje alatt át
építették a tápiószelei templomot és paróchiát, a világháborúba elvitt két 
nagyobb harangot is pótolták, széphangú új orgonát is vettek. — leány- 
egyházában, Farmoson pedig imaházat építettek.

Az anyagi ügyekben megmutatkozott képességét és jogi érzékét a 
közegyház javára is kamatoztathatta. Egyházkerülete számos ilyen bi
zottságának volt elismert tekintélyű tagja. A valamikori nagy Pest me
gyei egyházmegye felosztásakor a Pest megyei közép-egyházmegye első 
esperese lett, megszakítással ezt a tisztséget még két ciklusban viselte.

Gyülekezete nagy részvéte mellett kísértük nyugvóhelyére a tápió
szelei temetőbe 1969. január 6-án, és temettük édesanyja porai mellé.

A feltámadás boldog reménységével gondolunk volt elöljárónkra és 
szolgatársunkra. Detre László
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S z e m le

Szeretet hatalommal
Tételek a forradalom teológiájához

HELMUT GOLLWITZER nyugat-berlini teológiai pro
fesszor „Funktion dér Theologie in Kirche und Gesellschaft” 
címen megjelenő könyvében teszi közzé ezeket a tételeket, 
összesen húszat. Kivonatosan közöljük a Neues Fórum 1969. 
februári számából. A kihagyott — számunkra kevésbé érde
kes — tételek a forradalom meghatározását és a háborúval 
való egybevetést tartalmazzák.

3. A forradalom hagyományos teológiája minden keresztyén 
egyházban lényegileg kimerült abban, hogy óvott a forradalomban 
való részvételtől, de abszolút tilalom nélkül. Kivételesen az önkény- 
uralom szélsőséges esetiére koncedálták az ellenállás jogát (a termé
szetjog alapján a skolasztikában éppen úgy, mint Melanchthonnál) 
és a tirannus meggyilkolását, természetesen szigorú feltételekkel.

4. A forradalomtól való óvás hagyományos indokolásai:
a) az új testamentumi intések az államhatalom iránti engedel

mességre (Mk 12,13— 17:, Rm 13,1—7; IPt 2,13— 17);
b) a történelmet kormányzó Istenbe vetett bizalom és a félelem 

az ebbe való beavatkozástól;
c) az a meggyőződés, hogy még egy rossz rend is jobb, mint a 

forradalomból származó rendetlenség, valamint az a bizonytalanság, 
hogy a forradalom jobb rendet fog-e hozni;

d) a keresztyén ellenszenv az erőszak alkalmazásával szemben, 
és az ebből folyó igazolása a „törvényes” hatalomnak, mint amely 
jogvédelmet nyújt az „önkényes” hatalommal szemben.

5. Ezek a hagyományos indokolások ma már nem kielégítőek:
a) Mert nem alkalmazhatók azokra a történelmi forradalmakra, 

amelyek 1789 óta a legújabb kort alakítják. Az ezek által létreho
zott tények előtt csak utólag meghajolni (ahogyan a régi utasítás 
hangzott) és gyümölcseit élvezni a megteremtésében való részvét 
nélkül, nem megnyugtató tanács a keresztyén lelkiismeret számára.

b) Mert ezeket az óvásokat a felsőbbségi állam vagyis a kor
mányzat és az alattvalók szembenállásának feltételezésével formu-
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lázták és ignorálják a népszuverenitás modern eszméjét, valamint 
az állampolgár kötelezettségét a kormányzat állandó kritikájára és 
a népellenes kormányzat eltávolítására.

c) Mert moralizálják a forradalom jelenségét, amikor a kor
mányzat megbuktatásának mozzanatát elkülönítik azoktól a társa
dalmi problémáktól, amelyek a forradalmi megmozdulásokhoz ve
zetnek.

d) Mert ezek az óvások a fennálló rend előnyben részesítésével 
a reakciós érdekeket fedő ideológiának bizonyulnak, amely az ideo
lógiai kritikát nem bírja ki.

e) Mert a szociális helyzet elviselhetetlensége a mai világ egyes 
részein a forradalomban való részvétel problémáját feltartóztatha
tatlanul belekényszeríti a teológiai diszkussziók napirendjébe.

6. A forradalom elvi elítélése lényeges oka annak, hogy az egy
ház a 19. század szociális kérdésében csődöt mondott, és hogy az 
egyház és a proletariátus elidegenedett egymástól. Az egyház ezál
tal a fennálló hatalom fenntartását szolgáló szervezetté lett, és a 
munkásmozgalom, miután választania kellett a forradalom és a for
radalmat eltiltó vallás között, a vallás ellen döntött.

7. A társadalmi életnek Isten országában adott víziója útmu
tatásul szolgál nemcsak a keresztyén ember magatartására a társa
dalomban, hanem törekvéseire is a társadalomért. A történelem di
namikus folyamata közben olyan változásokra kell törekednie:

a) amelyek megszüntetik a kizsákmányolást és a nyomorbasüly- 
lyedést:,

b) amelyek az egyes ember szabad és felelős részvételéhez ve
zetnek a társadalmi életben;

c) amelyek olyan intézményeket teremtenek, amelyek által az 
egyes emberek ilyen részvételre nevelődnek.

Ebből adódnak a változások következő kritériumai, amelyekre a 
keresztyén embernek törekednie kell: a demokrácia, a jogegyenlő
ség és jogbiztonság, mentesség az anyagi szükségtől és az államha
talomtól való félelemtől, a művelődési lehetőségek egyenlősége, a 
kisebbségek védelme.

8. Kérdés az, hogy e tartalmi kritériumok mellett a változásra 
való törekvésnél még egy formális kritériumot is lehet-e megjelölni, 
mégpedig az erőszak alkalmazásának elvi elvetését, úgyhogy a ke
resztyén ember számára a változásnak csak az evolúciós, de soha
sem a revolúciós módja jöhetne számításba. Ezt megokolni csak 
egyrészt a korábbi felsőbbségi metafizikával lehetne, amelyet ma az 
evangélikus teológiában többé senki sem képvisel komolyan, és 
amely ma eo ipso antidemokratikus hatású volna, vagy másrészt a 
keresztyén ellenszenvvel a hatalom gyakorlásával szemben.

9. A forradalom elítélése az erőszak alkalmazásának keresztyén 
elítélésére való hivatkozással képmutatás mindaddig, amíg ugyanab
ból az indokból nem következik a háború és az egész katonaság el
ítélése is. Aki a forradalom kérdésében pacifista módon érvel, de
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nem teszi ugyanezt a katonáskodás kérdésében is, az ezzel leleplezi, 
hogy érvelése nem más, mint az uralkodó osztályok ideológiája.

10. Az erőszak alkalmazására vonatkozó hagyományos egyházi 
tanítás helyesen ismerte fel, hogy a szeretet és az erőszak alkalma
zása nem állnak egy síkon. A szeretet a cselekvés alanyának kérdé
se, míg az erőszak alkalmazásának kérdése a cselekvés módszerére 
vonatkozik.

11. A szeretettől idegen az erőszak alkalmazásának módszere. Az 
evilági feltételek között azonban előfordulhat, hogy a szeretet a fe
lebarát iránti szolgálatát csak úgy tudja elvégezni, ha erőszak alkal
mazására határozza el magát (beleértve az életet kioltó erőszak al
kalmazását is). Mivel a szeretet számára ellenszenves az erőszak al
kalmazása, ez az elhatározás önmaga legyőzését követeli. Hogy az 
erőszak alkalmazása szeretetből történik-e vagy nem, azt az önmaga 
legyőzésének mértékével kell mérni. Ebből következik, hogy az erő
szak alkalmazását az elkerülhetetlen minimumra redukálja, és ebben 
van a szeretet gyakorlati jelentősége is. Az erőszak alkalmazása a 
szeretet paradox formája is lehet: önmagát kiüresítő szeretet.

13. A forradalmi erőszakalkalmazás nem problematikusabb, 
mint a háborús erőszakalkalmazás, sőt ellenkezőleg, az utóbbi bizo
nyos szempontból problematikusabb, mint az előbbi.

14. A forradalmi erőszakalkalmazás problematikusabbnak lát
szik, mint a háborús erőszakalkalmazás:

a) mert a tapasztalat szerint a polgárháborúkat kegyetleneb
bül folytatják, mint a „szabályos” háborúkat, és

b) mert a forradalom szembefordul a „törvényes” hatalommal.
15. Az a) ponthoz: Ez a különbség a fegyvertechnika fejlődése 

következtében nivellálódott.
A b) ponthoz: a háborús erőszakalkalmazás törvényességét a 

„törvényes” hatalomra korlátozni erkölcsileg indokolható volt olyan 
korokban, amelyekben arról volt szó, hogy az alattvalók valamilyen 
mértéket kapjanak abban a kérdésben, hogy feudális urukat támo
gassák-e a föléjük rendelt fejedelemmel vagy császárral szemben. 
De a „törvényes” hatalom kritériumát általános irányelvvé tenni azt 
jelenti, hogy a teológiát konzervatív ideológiává teszik: a felülről 
jövő erőszakalkalmazást (tehát az uralkodó csoportokét és rendét) 
igazolják, az alulról jövő erőszakalkalmazást pedig erkölcsileg eleve 
diszkriminálják. 

17. A forradalom hagyományos elítélése figyelmen kívül hagyja, 
hogy az erőszakalkalmazás kezdeményezése csak látszat szerint tör
ténik a forradalmár részéről, valóságban a megelőző erőszakalkal
mazásra válaszol — arra az erőszakra, melyen minden fennálló po
litikai rendszer nyugszik.

18. Aki forradalomban vesz részt, annak tudnia kell, hogy neki
szegeznek minden kérdést, amelyet a teológiai hagyomány a háború
ban való részvétellel kapcsolatban vetett fel. Mivel a forradalmár 
jobb. emberibb, szabadabb rendre törekszik:
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a) tudatában kell lennie annak, hogy célja és az erőszakalkal
mazás módszere fájdalmas ellentétben vannak egymással, (az erő
szakalkalmazás a forradalmi humanizmusnak lényegétől idegen for
mája) ;

b) az ellenfélben annak a rendszernek az áldozatát kell felis
mernie, amely ellen harcol, és nem válhat a barát-ellenség séma 
rabjává;

c) emlékezetében kell tartania Heinrich Heine szavát: ,,A for
radalom szerencsétlenség, de még nagyobb szerencsétlenség a sze
rencsétlenül járt forradalom” ;

d) ezért az erőszakalkalmazási ultima ratio-nak kell tekintenie, 
amelyet nem dicsőíteni, hanem sajnálnia kell, és legszívesebben el
kerülnie ;

e) mindenekfelett pedig a „forradalom utáni időkre kell gondol
nia, amelyben tiszta gondolkodással és jó lelkiismerettel kell igaz
ságot teremteni. Nem az erőszak alkalmazása, hanem csak az, ami 
utána következik jelent önálló értéket.” (Az 1966. évi genfi Egyház 
és Társadalom konferencia határozata.)

Helmut Gollwitzer 
Berlin

Amire Isten figyelmeztetett engem az NDK-ban
Az első figyelmeztetést a múlt adta, ami lépten-nyomon megál

lított, s amit így fogalmaztam meg magamnak: A múltat megbecsül
ni és abból tanulni. Azt mondhatná valaki, hogy ezért nem kell Né
metországba utazni, itthon is lehet értékes műemlékeket és múzeu
mokat látni. Igaz. Ezért nem is beszélek az eisenachi Bach-múzeum- 
ról, vagy a weimari Goethe- és Liszt-házról, vagy a berlini Perga- 
mon-múzeumról. Van azonban Németországban a múltnak két olyan 
területe, mely úgy csak ott található meg. Az egyik a mi evangé
likus egyházunknak ottani emlékei, a másik pedig az emberiség 
eddigi legnagyobb katasztrófájának, a második világháborúnak a 
nyomai.

A reformáció emlékei közül sok minden csupán idegenforgalmi 
látványosság lett a mai ember számára. De egy evangélikus lelkész 
nem nézhette közömbösen azt az erfurti kolostort, ahol Luther annyit 
vívódott és sanyargatta magát, vagy azt a dómot, ahol pappá szen
telték. Arra kellett gondolnom, hogy mennyire elkényelmesedett a 
lelki életünk azóta, milyen olcsón jutunk megnyugváshoz, s ezért 
nem is tudunk igazán örülni ennek a megnyugvásnak. Ugyanakkor 
— Luther vívódásainak színhelyén — őszinte szívvel tudtam hálát 
adni Istennek azért, hogy vívódásainknak nem kell hiábavalóknak 
lenniük. Az örök evangéliumban nemcsak a „nagy reformátor” -nak. 
hanem nekünk is megvan a megoldás, ingyen, kegyelemből. Ugyan
ezek a gondolatok töltöttek el Wartburg várában, abban az egysze
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rű, sőt rideg szobában, ahol Luther a bibliát fordította, és a többi, 
a reformációval kapcsolatos egyéb emlékek láttán is. A reformáció 
szülőföldjét végig kellene járnia minden evangélikus lelkésznek: hi
te erősítésére és szolgálata gyümölcsözőbbé tételére.

A németországi múlt másik területét, a második világháború 
emlékét, ugyancsak jó volna látnia igen sok embernek, aki hajlamos 
a feledékenységre és természetesnek veszi, hogy nyugodtan élhet és 
dolgozhat. A hatalmas drezdai építkezések csak még szembetűnőbbé 
teszik a máig is meglévő romokat, és a hajdani épületek helyén gaz
zal benőtt telkeket. Számomra azonban a legnyomasztóbb látvány a 
buchenwaldi koncentrációs tábor volt. A mai látogatóknak jól fűtött 
filmszínházban vetítenek filmet az egykori tábor borzalmairól, s fi
nom papírra nyomott ismertetőt, vagy akár a monumentális emlék
műről készült színes üdvözlőlapot vásárolhat akárki. De ott vannak 
a kemencék, amelyekből tonnaszámra szedték ki az emberi hamut, 
a falon sorban, mint a hentesnél a hús felakasztására szolgáló vas 
kapcsok, az akasztó vasak, ahol emberek fejezték be életüket. Meg
foghatja bárki — akinek nem áll görcs a kezébe — azt a furkósbo- 
tot is, amelyre akkor volt szükség, ha az előző kínzások nem jártak 
eredménnyel. De láttunk emberbőrből készült lámpaernyőt és kopo
nyából készült hamutartót is. S mindezt egy olyan idegenvezető mu
tatta meg, aki maga is három évig ennek a tábornak a rabja volt. 
A buchenwaldi látvány egy életre elég ahhoz, hogy valaki dönteni 
tudjon háború vagy béke, emberi mivoltából kivetkőzött aljasság 
vagy emberi méltóság kérdésében.

A második figyelmeztetést a jelen adta, és ezt így fogalmaztam 
meg magamnak: A jelen realitásait elfogadni. Itt is két irányba ve
zetnek megfigyeléseim: egyházi és politikai-társadalmi vonalon. Egy
házi téren ott is azt lehet tapasztalni, hogy kevesen járnak temp
lomba. Nyilván gondja ez az ottani lelkészeknek, s épp úgy gyöt
rődnek miatta, mint mi. De valahogy az volt az érzésem, hogy az 
ottani lelkészekben mégsem a panaszkodás volt az uralkodó, hanem 
valami olyasfajta magatartás, hogy: a keveset is megbecsülni. A 
legkülönbözőbb istentiszteleti lehetőségeket nyújtják minőségben is 
és mennyiségben is a gyülekezeteknek. Nem bénítja őket a résztve
vők kicsiny száma. Nem állítom, hogy mindenben jó ez a magatar
tás, de a magam számára szeretném azt kívánni, hogy tudjam alá
zatosabban elfogadni a jelennek ezt a realitását is, és tudjam az ered
ményt sokkal inkább Istenre bízni.

Politikai-társadalmi vonalon a jelen realitása sokkal izgalma
sabb volt számomra, mint egyházi téren, mert ez merőben más, 
mint a mi helyzetünk. Ma a legnagyobb realitás Németországban az, 
hogy kettő van belőle. Ezt így mindenki tudja, de valamennyire is 
megérteni csak akkor képes az ember, ha a szállása Berlinben alig 
egy kődobásnyira van a faltól, vagy ha megáll a Brandenburgi kapu 
előtt. Nem tudtuk megállni, hogy meg ne kérdezzük német kísérőink
től. hogy miért volt szükség a falra és most jobb-e így. Azt vála-
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szólták, hogy amíg nem volt a fal, egyszerűen nem tudták Berlint 
építeni. Ha valahol elkezdtek egy házat, jöttek a nyugat-berlini vál
lalkozók és nagyobb bérért átcsábították a munkásokat. Berlin tu
lajdonképpen azóta épül, amióta a fal megvan.

A harmadik figyelmeztetés a jövendőre irányult, s ezt így fo
galmaztam meg magamnak: A jövendőt reménységgel építeni. Ami
kor dr. Lotz, thüringiai egyházi főtanácsos ismertette velünk egyhá
zuk helyzetét, s megrajzolta az NDK egyházának képét, szavaiból 
leginkább arra figyeltem fel, hogy a lelkészképzés mellett a laikus 
képzés is jelentős helyet foglal el a jövőre való felkészülésükben. De 
maguknak a lelkészeknek a jövő társadalmi helyzetéhez való viszo
nyulása nem olyan egyértelmű, mint nálunk, s ez nyilván gátolja a 
közös küzdelmet a jövendőért. Viszont a jövő szempontjából jelentős 
maga az az akció is, amelynek keretében mi is Németországban 
jártunk, s amely lehetőséget teremt német lelkészeknek is, hogy 
Magyarországra jöjjenek. Akik közülük itt jártak, nem a meisseni 
dóm lőpata kiképzésű keresztelőkút-lábazatát emlegetik, mint amely 
az ősmagyarok kalandozásaira emlékezteti őket, hanem őszintén di
csérik a Halászbástyát és a Balatont, és nem utolsó sorban azt az 
egyházi életet, amit itt tapasztaltak. Kapcsolatok szövődnek, amelyek 
nekik is, nekünk is áldást jelenthetnek jövendő szolgálatunk számára.

A jövendő reményteljes építése politikai-társadalmi-gazdasági 
síkon is szembetűnő. Azt mondják, akik néhány éve is jártak Ber
linben, hogy ma nem ismernek rá. Egész városnegyedek épülnek re
kord gyorsasággal. A tévé torony és egy most épülő 37 emeletes ház 
egész Berlin büszkesége. Az Unter den Linden fiatal hársfái is a jö
vőt várják. Drezdában egymás m'ellett épül egyszerre három szál
loda, több száz vendég befogadására. A weimari zeneiskolának 3000 
növendéke van. Ezek csak kiragadott példák arra. hogyan készülnek 
reménységgel a jövendőre.

Befejezésül elmondanám még, hogy németországi utunkon há
rom evangélikus lelkészházaspár mellett egy református teológiai 
professzor, egy baptista lelkész és két egyházügyi tanácsos házaspár 
vett részt. Sem teológiai, sem ideológiai téren nem voltunk egy vé
leményen. Mégis, valami sajátos ökumené alakult ki közöttünk. 
Egyáltalán nem azért, mert már az úton össze voltunk zárva egy 
kupéba. Hanem, mert rengeteg olyan témánk volt, aminek együtt 
tudtunk örülni, vagy amiben egymástól tanulhattunk. Együtt örül
tünk az akkor folyó olimpia egyre szaporodó magyar aranyérmesei
nek, és együtt beszéltük meg — egy késve odaérkező magyar újság 
alapján — az országgyűlésen akkor elfogadott új vasúttörvényt. 
Együtt örültünk a hatalmas építkezéseknek, és együtt borzadtunk 
meg a háború emlékét idéző romoktól. Német földön azt mindenkép
pen megtanultuk, hogy Isten parancsának engedelmeskedve, vagy 
csupán emberi ésszerűségtől indíttatva, nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a figyelmeztető jeleket: az embertelen gonoszság soha jóvá 
nem tehető szenvedést tud okozni, a haladásért vívott harc viszont 
igazán emberré teszi az embert. Bárány Gyula
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F ó r u m

Esketési igehirdetéseinkhez

A temetőben végzett szolgálatunk mellett közismerten a temp
lomi esküvők alkalmával gyűlnek össze legtöbben olyanok, akikhez 
az egyház üzenete ritkán ér el. De most ne a résztvevők gyülekeze
tére, hanem magára az oltár előtt álló párra figyeljünk. Kik ők?

Erre a kérdésre ad részben feleletet az a szociológiai felmérés, 
melyet hazánkban végeztek az utóbbi években, s az eredményt könyv 
alakban hozták 1968-ban nyilvánosságra (Faragó Jenő: Fiatalok val
lomásai világnézetről, erkölcsről. Kossuth, 1968. 267 lap). Igen sok 
szempontból lehetne e könyvet vizsgálat tárgyává tenni, de most 
csak egy kérdéskört ragadok ki, azt, amelyik esketési igehirdeté
seinkre lehet megtermékenyítő hatással.

Megbízhatónak és hitelesnek mondható szelektálás alapján meg
kérdeztek hétszázbarmincki'lenc gimnazista, illetve egyetemre járó 
fiatalt világnézeti, etikai kérdésekről. Ezek egyike volt a következő: 
KÖTNÉL-E HÁZASSÁGOT TEMPLOMBAN? Véleményük általáno
sítható és tükrözi az átlag-felfogást. A végeredmény meglepő! A 
megkérdezettek 33,3 százaléka válaszolt „nem”-mel, 48,9 százaléka 
,,igen”-nel; ingadozó, illetve még nem döntött 13,9 százalék, nem vá
laszolt 4 százalék.

Ennek értékeléséhez ismerni kell a felmérés egyéb, megelőző 
adatait: a megkérdezett csoportokban 51 százalék a magukat ateis
tának vallók arányszáma. A táblázat a magukat istenhivőknek val
lók kor-, illetve iskolázottsági megoszlását tünteti fel:

Ipari tanuló Gimnazista Serdülők     Egyetemista Dolg. gimn. 
I. o.     III. o .   I . o.   IV. o.      össz.

Ateista: 61,6 45,0 65,0 58,0 57,5 51,0 47,4
Hivő: 26,6 21,0 21,0 11,0 20,2 30,0 28,7
(a többi ingadozó, vagy még nem döntött)

Kitűnik tehát, hogy lényegesen magasabb az egyházi esküvőhöz 
ragaszkodók száma, mint a magukat istenhivőnek vallók. Sőt, még a 
kifejezetten ateista megkérdezettek között is jócskán van, aki. a 
templomi házasságkötést igenli. Tanulságos megvizsgálni, milyen
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o k o k  szerepelnek mindkét csoport indoklásában: „Elvből nem. Nem 
hiszünk az istenL áldásban, csak a cirkusz kedvéért meg minek?” 
„Nem. Manapság csak úgynevezett „nagy házasságokat” kötnek 
templomban, én nem akarok reprezentatív házasságot.” „Nem. Szá
momra lelkileg semmit sem jelentene, megjátszani pedig nem tudom 
magamat.” „Házasságom lehet jó és boldog papi áldás nélkül is.” 
Néhány válasz az „igen”-nel válaszoltak csoportjából: „Nevetséges 
volt a gyónás, alig bírtam ki a nevetést akkor is, amikor a templo
mi esküvőn beszélt a pap. Mégis azt mondom, jó templomban esküd
ni, mert szép és megható.” „Igen, azért az egy óra ceremóniáért vesz- 
szen össze a lány vagy a fiú szüleivel?” „Ha azt otthon kifejezet
ten kívánnák, igen. Nekem csak formaság.” „Igen, mert sokkal ün
nepélyesebb és maradandóbb, mint az ötperces futószalag-ízű taná
csi esküvő.” „Vallás és templom — ez két dolog. Semmi közük egy
máshoz. Azért, mert ateista vagyok, még esküdhetek templomban. 
Formaság.” „Igen, mert a polgári esküvő az állammal szemben kö
telez, az egyházi Istennel szemben.”

Konklúziók a magunk számára: Nem fogunk erőszakos ellen-pro
pagandát kifejteni, de szeretnénk minél jobban és életbevágóbban 
eleget tenni feladatunknak azok felé, akik ezt kérik.

1. Ne legyünk naivak! Attól, hogy ott állnak, még nevethetnek 
az egészen.

2. Igehirdetésünkben ne blamáljuk Istent. És őket sem. Ne be
széljünk keresztyén életről ott, ahol az -nem valószínű.

3. Ugyanakkor ne higgyük, hogy mindig mosolyognak maguk
ban. Sőt! Hirdessük Isten örömüzenetét úgy, hogy ne nevessenek. 
Talán még egy kis bizalmat és hitet is előlegezhetünk számukra, és 
sokkal többet szavaink hatásfokára.

4. Éreztessük meg a kázus kontinuitását a múlttal és jövővel. 
Ne legyen idegen az számunkra. Legyen az esküvő a múlt csúcspont
ja és a családban, munkahelyen, gyülekezetben, társadalomban fo
lyó jövő életük csírája.

Bízik László
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Az igehirdető műhelye

HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRN AP

2Kor 5,14— 17 
A textusról

A második'korintusi levél Pál apostol legszemélyesebb jellegű levele, 
(v. ö..: D. Káldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe, 120. 1.) Ennek 
ellenére az apostol nem magát állítja levelének középpontjába. A meg
feszített és feltámadott Krisztust hirdeti.

Az alapige szervesen illeszkedik az előző és következő versekhez. A 
textust megelőző versekből érződik az a feszültség, amely a korintusi-ak 
egy csoportja és az apostol között támadt. Az alapigét kpvető versek 
pedig az igazi apostoli szolgálat lényegéről, a békéltetés művéről szól
nak. Textusunk így — egy nagyobb szakaszba ágyazottan — a Krisztus- 
történés páratlan nagyságát és annak következményeit tárja az olvasók 
elé.

14. v. A különféle fordítások különféleképpen próbálják a „szünechó' 
szó értelmét visszaadni. Luther: Denn die Liebe Christi dringet uns. 
Zürcherbibel: „Denn die Liebe Christi halt uns in Schrankeh” : NTD: 
Denn die Liebe Christi halt uns in ihrer Gewalt.” Szlovák: Láska Kris- 
tová totiz viaze nás." Károlyi-próba fordítás: „Mert a Krisztus szerelme 
(szeretete) szorongat minket. Angol: Fór the lőve of Christ Constraineth 
us. „Békés—Dalos: „Krisztus szeretete sürget minket.”

Krisztus szeretete ragadta meg Pált, s állította apostoli szolgálatba. 
(Lehetetlen itt nem gondolni az ÓT. nagy prófétáira: Jeremiásra és a 
többiekre.) Krisztus szeretete az ő irgalmas jótéteményében lett nvilváii- 
való. Abban, hogy meghalt mindenkiért. Krisztus áldozata univerzális. (V. 
ö. 19. vers; Kol 1,20; Rm 10,14.) Ennek ellenére ez a kifejezés: „hói palt- 
tesz” itt csupán azokat jelöli, akiket a Krisztus hit által megragadott, 
akik meghaltak és feltámadtak a Krisztussal. (Wendland)

15. v. Az apostol magától értetődőnek tartja, hogy akikért meghalt 
a Krisztus, életüket a Krisztusnak szenteljék. Pál nem érezte azt áldozat
nak, hogy a Krisztus szolgálatába állt. Neki szolgálni, vele élni, ez volt 
életének értelme, célja, öröme.

16. v. Rienecker hangsúlyozza, mennyire lényeges, hogy a „kata 
szarka'' kifejezés a főnévhez, vagy az igéhez kapcsolódik. Ő maga — má
sokhoz (Wendland, Schlatter) hasonlóan — az utóbbi kapcsolatot tartja he
lyesnek. Értelmetlen lenne az az állítás, hogy Pál apostol egy bizonyos 
időn túl senkit sem. ismert a maga testi mivoltában, existenciájában. 
Köztudott például, hogy a korintusiakat is jól ismerte. Azt akarta kife
jezni, hogy miután találkozott a Krisztussal, miután hitre jutott, más. 
új szempontot érvényesített az emberekkel való kapcsolatában. „Mostan
tól kezdve az emberekkel való eddigi kapcsolata végétért.” (Schlatter) 
Mivel Krisztusban új világkorszak kezdődött, elérkezett az új, nem a 
test. hanem a Lélek szerinti megismerés, megítélés és közösség ideje. 
Jó, ha emlékezünk a „ginószkó” szó héber megfelelőjére, a „jádá”-ra. 
Köztudott, hogy a héber nyelv a „jádá” igével fejezi ki a legbensőbb 
emberi kapcsolatot a férfi és nő közösségét is. (V. ö .: 1 Móz 4.1 kk.) E
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vers alapján az exegeták felvetik azt a Kérdést: lsmerte-e Pál apostol a 
történeti Jézust? E vers egyébként erre a kérdésre sem igennel, sem 
nemmel nem felel. S ez ebben az összefüggésben nem is lényeges.

17. v. E vers szorosan kapcsolódik a 14—15. vershez. Pál itt a 
Krisztus-történés egyedülálló hatását hangsúlyozza. Krisztus halála és 
feltámadása (a kettő elválaszthatatlanul összetartozik!) — az üdvtörté
net döntő eseménye — alapvetően új helyzetet teremtett. Az „archaia” 
szó a letűnt aiónt, világkorszakot jelöli, azt, amelynek Ádám a szimbólu
ma. A ,,kaina” szóval Pál apostol az előző teljes ellentétét kívánja meg
nevezni, azt ami Krisztussal kezdődött. Krisztussal megkezdődött a bűn 
által megrontott, halálos beteggé lett emberiség megújulása, gyógyulá
sa. — A rabbinista szóhasználatban a ,,kainé ktizis” kifejezéssel illették 
azokat akik bűnbocsánatot nyertek, és a prozelitákat. (Strack—Billerbeck). 
Tudta ezt Pál is. Tudatosan ezzel a két szóval jelölte azokat, akik 
a „Krisztusban vannak.'’ Ez a Krisztussal való benső, hitbeli kapcsolat 
megjelölése.

A vasárnap jellege

'Quasi modo geniti vasárnapját húsvét nyolcadának, fehér vasárnap
iak, kis-húsvétnek is nevezik, amelyet még szinte teljesen betölt a hús
véti evangélium öröme és ereje. (Dr. Jánossy Lajos) Az ősegyházban a 
húsvétkor megkeresztelt új keresztyének ezen a vasárnapon részesültek 
először az úrvacsora szentségében. A legtöbb gyülekezetben ezen a na
pon van a konfirmáció. A különböző perikópák mind a feltámadott Jé
zusra irányítják figyelmünket. Ágendánk helyesen és találóan jelzi a va
sárnap jellegét, amikor ..Az új élet Teremtőjé” -ről szól.

A textus és a szószék között 
Döntő fordulat

I. Az emberiség történetének sok korszakfordulója ismeretes. A kor
szakfordulók egy-egy jelentős eseményhez — felfedezés, technikai, tudo
mányos, társadalmi forradalom, háború, stb. — kapcsolódnak. Napjaink
ban is tanúi lehetünk korszakfordulónak a tudomány, a technika te
rületén és a társadalomban.

Az emberiség történetének korszakfordulói között a legjelentősebb 
— a mi hitünk szerint — Jézus személyéhez kapcsolódik.

Jézus halálával és feltámadásával megtört a bűn és a halál hatalma. 
Kiengesztelődött Isten haragja. Isten valóban új fejezetet nyitott az em
beriség életében. Atyai szivéhez ölelt bennünket, s ezzel új életlehetősé
get teremtett nekünk. Pál apostol ujjongva hirdeti a nagy örömhírt: „A 
régiek elmúltak, íme újjá lett minden."

II. Jézust megismerni és megszeretni, benne hinni és őt követni — ez 
egyéni életünk legnagyobb eseménye, legdöntőbb fordulata. E nagy ese
mény nélkül helytelen irányban fut életünk vonata.

Aki — mint Pál is — találkozott az élő Jézussal, aki hisz benne, az 
apostol szavával szólva „Krisztusban van”, új teremtmény az, új ember. 
A Szentlélek műve bennünk. Ezen a vasárnapon különösképpen szük
séges, hogy könyörögjünk a Szentlélekért. Elsősorban a konfirmandusa
ink számára, hogy élő hitre jussanak. A megfeszített, feltámadott, élő 
Jézust Uruknak és Megváltójuknak vallják. Hogy „új teremtmények” le
gyenek a Krisztusban.

173



III. A Krisztussal való találkozásnak, a hitrejutásnak messzemenő kö
vetkezményei vannak. Pál számára magától értődő, hogy akikért meg
halt a Krisztus, életüket a Krisztusnak szenteljék.

Az Úrnak való szolgálat a másokért való felelősséggel párosul. A 
Krisztus szeretete szorongatta, sürgette az apostolt a fárasztó missziói 
utakra, hogy végezze a békéltetés szent szolgálatát. Isten embereire ez a 
másokért való felelősség jellemző. Mózes és Illés, Ézsaiás és Jeremiás, 
Ámos és Keresztelő János, Pál és Luther ennek a nagy felelősségnek sú
lyát hordozzák. Isten gyermekei tudják, hol a helyük és mi a feladatuk, 
A Krisztussal való találkozás nyomán egészen átértékelődnek az emberi 
kapcsolatok. Teljes „átrendezésre” kerül sor.

IV. Krisztussal valóban döntő fordulat következett be az emberiség 
életében. Új lehetőség adatott minden embernek. Aki a Krisztussal talál
kozott, aki hisz őbenne, aki „Krisztusban van” , új teremtmény az. Az 
életújulásnak, az újjászületésnek következményei pedig a hétköznapok 
világában mutatkoznak meg, mint a jó fának jó gyümölcsei.

Táborszky László

Laikus kérdések és szempontok 2Kor 5,14—17-hez

14. vers: „mindenki meghalt” . Jézus halála ilyen mechanikusan és 
automatikusan hat? 15. vers. Tudom mit jelent, ha valaki a családjának él, 
vagy a hivatásának él, de mit jelent gyakorlatban „Jézusnak élni?” 16. 
vers: Mit jelent, hogy „senkit sem ismerünk test szerint” ? A nemi élettel 
van kapcsolatban? Vagy: Az embereket éppen csak testi valóságukban 
ismerhetjük, a szíveket csak Isten ismeri! 17. vers: sem magam, sem má
sok életében nem tapasztalom, hogy „régi életük” lezáródott volna. Mit 
jelent a „Krisztusban lenni” kifejezés? „Mindenek megújulását” csak az 
örök életben tudom hinni és nem itt a földön, (la) — Hogyan kell ér
teni: ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt? Ez ellent
mondásnak látszik. Az a logikus, hogy minden embernek a saját bűnét 
kell levezekelnie. Válaszok: Mint bűnös emberek haltunk meg mind
nyájan. Azért haltak meg Krisztusban, hogy megigazuljanak. Egy kép
letes halálról van . szó. De mit ért Pál a megigazuláson? Egy idősebb mű
szaki: Az ÓT szelleméiből kell talán kiindulni, az áldozat-teória gondola
tai húzódnak meg Pál szavai mögött. Krisztus meghalt, ez azt jelenti, 
hogy vele a bűneink is elmúltak, különben a bűnös embernek kellene 
meghalnia! (15) — A régiek elmúltak: Pál azt érti, hogy a keresztyének 
egymás közötti kapcsolatukban nem tekinthetik a külső szempontokat, 
a pozíciót, vagy hasonló dolgokat. A cselekedeteiket kell alapul venni, de 
méginkább a lelki kapcsolatukat. Vagy: Talán egy lelki szimpátiáról be
szélhetnénk, amely jellemzi a keresztyéneket kapcsolataikban. Mások: 
Hivő és nem hivő közötti megkülönböztetést én a mindennapi életben 
elképzelni sem tudok. Lehet hitetlen is végtelenül szimpatikus, olyan, 
akivel együtt jól érzem magam. Szerintem a cselekedetek sem minden 
esetben mérvadóak. Más csoport válasza: Egyek vagyunk, mert egynek 
élünk! Tehát nem az életünket méricskéljük, az más kérdés. A válasz a 
15/b-ben van: akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, 
aki érettük meghalt és feltámadott. Ez lehetne a prédikáció mondaniva
lója: A keresztyének kapcsolata egymással a Krisztusban van. Ez pedig 
azt jelenti, hogy nem maguknak, hanem Krisztusnak élnek. (15)
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HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP 

Jer 23,1—4 
Történeti háttér

Jeremiás próféta koráról és küzdelméről jó tájékoztatást nyújt Dr. 
Pálfy Miklós 1965-ben megjelent könyve.

Végigtekintve Jeremiás küzdelmes életén, nem is tudjuk megmon
dani, mi volt benne a nagyobb: emésztődése Istenért, vagy olthatatlan sze- 
retete embertársai és hazája iránt? A legnagyobb, hogy a kettőt egyesítet
te saját személyében és prófétai munkájában. (Pálfy)

Az elmarasztaló célzások Joás, Jojákim és Jojákin uralmára vonat
koznak, akiket istentelen és önző embereknek mond a próféta, majd ki
fejezetten Cedekiást veszi célba, akit a babiloni király bábkormány
ként kezelt és „igaz ember” jelzővel tüntetett ki, s akivel szemben Is
ten fogja majd elküldeni az „igazság királyát” .

A büntetés keserű haragban született gondolatpárban jut kifejezésre: 
Nem látogatnak — majd én meglátogatom őket: nem törődnek velük — 
majd nekem gondom lesz rájuk!

A kibontakozás ígérete a történelem folyamán csak kis részben való
sulhatott meg, amennyiben jöttek derék vezetők: Zorobábel, Józsua, Ne- 
hemiás, Esdrás, majd próféták mint Aggeus, Zakariás és Malakiás. Az 
ige mélye és folytatása már UT-i, sőt .eschatologikus távlatokba mutat.

Az egyház jövője
1. Hűtlen pásztorok — szétzüllött nyáj.

Hányszor tűnődik a pap az üres templompadok láttán, ki a felelős a 
gyüllekezet széthullásáért. . . Oly portékát árulunk, amelyre semmi szük
ség nincs? Oly ügyetlenül kínáljuk, hogy még a figyelmet sem tudjuk 
felkelteni? Etikai missziónk vált-e feleslegessé, vagy hitbeli bizonyságté
telünk veszítette el életképességét?

Ugyanígy tűnődik az egyháztag is látván a gyülekezeti élet pangását 
És igen sokszor meddő haragjukban egymást vádolják: Rossz a pap! Ha
szontalan a gyülekezet!

Ha pedig a felelősség elől szökni akarnak, valami harmadikat vádol
nak, mondjuk a világnézeti válságot. — Jól mondta valaki: Nem a ma
terialista világnézet, hanem a materialista életfelfogás pusztítja gyüle
kezeteinket. Embeireink kívánságlistáján jóformán csak anyagi javak 
szerepelnek: Ház, parkett, csempe, függöny, frigidaire, magnetofon, szi
vacskabát, autó, s csak itt-ott látni nyomát szellemi ambícióknak.

Azért ne menjünk a szomszédba vádaskodva és bűnbakot keresve, — 
magunkba tekintsünk. Mikor a harmincas években az Ormánság refor
mátus templomai sorban elnéptelenedtek és a bedeszkázott kapuk előtt 
húzott el szekerem, a szívszorongató látvány magyarázata egyszerű anya
giasság és pogány egyke volt.

A leckéztetést az ige mindenesetre a vezetőkön kezdi és az alkalmat
lan pásztorokról beszél.

Alkalmatlan pásztor az elfoglalt ember: a méhész, a horgász, az autó- 
versenyző, a futballdrukker, az irodalmár, ha ez lesz főfoglalkozása.

A lusta. Az ige ezt már nem hanyagságnak, hanem gonoszságnak ne
vezi. 2b: Pálfynál gaztett. A papi munkabeosztás tág lehetőségeit a fele
lősség nagysága kell, hogy dirigálja.
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A korszerűtlen. Irodalomtörténete Berzsenyinél ér véget, holott szó
széke alatt jól tájékozottak ülnek. Nyelve kánaáni, anekdotái gyermeke
sek.

Az ultramodern, aki problémázásával nem kibontja, de összekuszál
ja hallgatósága kérdéseit.

Egy amerikai közvéleménykutatás szerint a kedélvtelen. akinek 
nincs humorérzéke.

Sóik kevés talentumú, szervezésre képtelen, vagy félreértett ember, — 
kiknek rideg szívvel megállapított alkalmatlanságát azonban csodálato
san ki tudja pótolni Isten, ha kezébe adják magukat.

Isten ítélete szerint sokkal komolyabb dolgokról van itt szó. Alkal
matlanok a hazug életet élő próféták (14. v.) Mert a hirdetett igét hitelé
től fosztják meg.

A szemhunyók, az oktalanul engedékenyek. Azok a kellemes embe
rek, akik az ige élét elveszik és hamis békességbe ringatnak: Semmi 
baj nem jő reátok! (17. v) Akik álmot beszélnek (28. v), vagy saját böl
csességüket (16. v). A fejezet egész további része megdöbbentő rajza a 
korrupt társadalomnak.

Akik puszta szertartáspapok, prófétai küldetés szikrája nélkül.
A kishitűek. Hogyan tudnának másokat felemelni!
A hitetlenek. Kinyújtott kezük üres.
Ezt a gondolatsort bőségesen és gvakorlatian egészítik ki Jézus Jaj-al, 

amiket kora vezetőinek fejére olvas Máté 23, 13—16. 23—29-ben.
A pásztor megtérése mindig ott kezdődik, hogj' meghallja azt, amit 

Isten mond neki. (2. v) Akkor juthat el odáig, hogy érezni rajta felül
ről való megragadottságát, hogy ő maga tudja és hiszi, hogy Isten ex
ponált eszköze. Küldetés és hivatástudat érzik rajta. Akkor még hibáit 
is megbocsátja a gyülekezet. Luther ezt így fejezi ki: Isten az egész 
embert követeli és csak azokat tudja nagy céljai érdekében felhasználni, 
akik engedik magukat vezettetni, mint a vak lovak.

Egy Schneller nevű misszionárius írja le, hogy szentföldi útja so
rán, ahol egy kútnál több pásztor itatta nyáját, próbaképpen felöltötte az 
egyik pásztor ruháját és kalapját és megkísérelte különterelni annak ju- 
hait. Természetesen nem sikerült. Nem ruha és kalap teszi az embert, 
hanem hang, szeretet, személy, élet, hit, szív. Pozitív bizonyságtétel.

Természetesen a felelősségben a gyülekezetnek is osztoznia kell. Az 
egyetemes papság puszta elvéből következik ez. „Ti” züllesztettétek szét 
a gyülekezetei, nem a kívülállók. Alaptétel, hogy a gyülekezetét ronthat
ják bár különböző körülmények, de elpusztítani csak sajátmaga tudja. 
Értetlenség, érdektelenség és üresség után el kell jutnunk annak belá
tására, hogy a gyülekezetre nem Istennek, hanem nekünk magunknak 
van szükségünk. Nekünlk vannak kérdéseink, bajaink, de nincsenek meg
oldásaink és nincs orvosságunk. Azt sem várhatjuk, hogy szívességből, 
vagy a pásztor kedvéért jöjjenek a hívek, hanem az élet forrását keres
ve. Mig „teher” Isten szava (34. v), félig sem értettük meg Isten kereső 
szeretetét.

2. Hűséges Isten: van jövője Isten népének.
Az egyházat Isten Szentlelke teremtette, az egyház léte és jövője 

sem embereken áll. A teremtő Isten, a világ ura, a féltékeny Isten, az 
ember gazdája, a kegyelmes Isten, Krisztusban Atyánk vigyáz rá, mert 
fontos eszköze. Szolgáltunkban rendkívül sok múlik azon, mennyit tud az 
egyház felmutatni abból, hogy nem emberi, hanem emberfeletti: „Én
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gyűjtöm össze!” És mennyire lesz a testvérként megszólaló pap szava na
gyon is emberi.

Isten háztartásában semmi sem veszhet el, ami nem felesleges. A 
feleslegessé vált dolgok viszont vad propaganda árán is menthetetlenek. 
Szükségtelen a száz év előtti velocipéd és meghaladott az apostolok 
korabeli ökrösszekér. De meghaladott lesz-e valaha is a kerék? A kerék a 
lényeg, és az egyház mondani való j bán ez a kerék a bűnbocsánat tudata 
és az emberszeretet küldetése. Ebben nélkülözhetetlen az egyház.

A bűn markáns ténye és lelkiismereti gondja miatt szorul rá az em
ber Isten kegyelmére. A bűnbocsánat tapasztalása szüli az Isten iránti 
bizalmat. Ennek légkörében él az ember félelem nélkül (4. v).

Ennek tapasztalásában talál a gyülekezetben boldog társakat, s talán 
bensőbb közösséget, mint a külön gondolatvilágban élő és külön utakon 
járó családtagok között. Mert túl az igei kielégítésen, törődést vár az 
árva ember. A bűnöket kikiabálni könnyű és gonosz dolog, de meggyó
gyítani csak Jézus közelsége tudja.

A szeretet küldetése pedig nyilván mutatja, hogy az egyház életcélja 
nem egyszerűen a viruló gyülekezet, hanem a gyümölcsöző élet a többi 
ember számára. (Az angol biblia a 3. verset ezzel a szóval fordítja „they 
shall be fruitful” =  gyümölcsöző.) Maga a jeremiási ige minden por- 
cikájában merész és korát meghaladó társadalompolitikai ige, messze 
túllépi a templomi kegyesség kereteit.

Hetykeség volna azonban szembeállítani a mi igazságunkat a mások 
igazságával. Boldog reménységünk alapja Krisztus igazsága és megigazí
tó hatalma. Mikor azért azt hirdetjük, hogy van jövője az egyháznak, 
nem világnézeti harc diadalát akarjuk triumfálni, hanem megmutatni 
szolgálatának Istentől vett hivatását.

Sok országban dominálnak módszeres szokások a gyülekezeti közösség 
élesztősére: egyenkénti kézfogás a templomajtóban istentisztelet után, 
virsli és feketekávé a gyülekezeti teremben. Mi a lényeget kell, hogy meg
tanuljuk: Isten küldi elégtelen pásztorok fölött A Pásztort. (5. .v)

3. Az egyház megmaradásának titka a Jó Pásztor, Jézus Krisztus.

Óhatatlan, hogy ne anticipáljuk a következő verseket, melyekben az 
ígéret és megoldás foglaltatik. Mi már a „Dávid magvának” boldog népe 
vagyunk.

Programját az az epiteton omans fejezi ki, mellyel a prófécia a 6. 
versben nevezi őt: „Az Űr a mi igazságunk” . Gyakorlatiasságát pe
dig az 5. vers: Igazságot cselekszik e földön. Téved tehát az, aki azt 
hiszi, hogy az egyháznak távol lehet, vagy távol kell tartania magát a 
gyakorlati élettől, sőt — korszakunkban erre ébred egyre inkább rá — 
éppen ott a helye és tennivalója. Ami tenger igazságtalanság, esztelen- 
ség, gonogszság, háború és nyomor van a mi nemzedékünkben, őt posz- 
tulálja.

Mikor pedig Jézus maga nevezi magát Jó Pásztornak János evan
géliumában, példánál mélyebbre ás, a váltság titkát idézi. Tegyük hoz
zá a Vele való egység explikációját: Akiket a Fiú megszabadít, valósággal 
szabadok lesznek, élő gyülekezet élő tagjai. Még szétszórt az egyház, még 
fejünkön kopog Isten leckéztető jaj-szava, de hivő bizodalmunk lelket 
önt belénk minden viszontagság közepette, akár magunkra, akár az egy
házra gondolunk: „Az Űr az én pásztorom, nem szűkölködöm!” (Zs 23.)

Bojtos Sándor

177



Laikus kérdések és szempontok Jer 23,1—1-hez
Kik ellen szól ez: hűtlen papok, vezetők, próféták ellen? Az 1. és 2. 

versben arról van szó, hogy a pásztorok szélesztették el a juhokat, vi
szont a 3. versben ezt olvassuk: „elűztem őket” . Hogyan érthető ez? — 
Hogyan tartozik össze a „mezőm” és a „minden föld” az 1. és a 3. vers
ben? Területet jelent ez, érthető lokálisan? — Isten próbát tett és rábízta 
a nyáját pásztorokra és várta, hogyan fogják legeltetni? Az első pásztoro
kat is Isten rendelte? Ki a pásztor? A lelkész, de mindenki a maga 
családjában! Elgondolkoztató az a vád, hogy „nem néztetek utánuk” ! 
Nem csoda, hogy itt tart a keresztyénség! — A prófécia a gyülekezet 
szétszélesztésóben teljesedett be. A próféciát kimondottan Jézusra érteni 
nem lehet. „Többé nem félnek és nem rettegnek” — ez az örök életre 
céloz? (16) — Az igehirdetés arra tegye a hangsúlyt, hogy nekünk is 
pásztorokká kell válnunk. Nem helyes a pásztor fogalmát kizárólag a 
lelkipásztorokra alkalmazni. Pl. ha egy irodába új alkalmazott lép be, 
törődjünk vele, ne hagyjuk magára. Át kell alakítanunk gyülekezet-szem
léletünket. A gyülekezet a pásztorok nyája, olyan közösség amelyben 
pásztorlelkületű emberek születnek meg. A régi elképzelés szerint a gyü
lekezet olyan nyáj, amelyben a nagytiszteletű úr a pásztor és a gyüleke
zeti tagok körülötte a báránykák. Ez az idilli kép idejétmúlt. A család
szemléletünknek is át kell alakulnia. A régi családban az apa áll közé
pen, ő a családfő, a pásztor, szinte Isten földi helytartója, ő gondoskodik 
a család többi tagjáról, a báránykákról. Ez ma képtelenség. A család 
minden egyes tagját pásztori lelkületnek kell áthatnia. Egymásra bíz ben
nünket Isten a családban. (2)

HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP
Ézs 38,17—20 

Ezékiás király és kora

Ezékiás neve héberül Hizkija vagy Hizkijáhu. Jelentése: Erősségem 
az Úr. A déli országrész, Juda királya. Uralkodása Kr. e. 719—691-ig tart.

Ezékiás Akház király fia. Akház Judában nyíltan követi az idegen 
isteneket, s Jahve tiszteletét háttérbe szorítja a Sión hegyen. Innen érthe
tő, hogy Ezékiás uralkodása óriási váradalmakat támasztott az ősök hi
téhez ragaszkodó zsidókban, amikor Ezékiás vissza akarta állítani Jahve 
tiszteletét s lerontotta a külöböző istenségek áldozati magaslatait. Ezért 
is íródtak róla az alábbi sorok: „Az Ürban, Izrael Istenében bízott, sem 
utána, sem előtte nem volt hozzá hasonló Juda valamennyi királya kö
zött. Az Úrhoz ragaszkodott és nem tágított tő le ... (2Kir. 18,5) Ézsaiás 
és Mikeás próféták szívvel-lélekkel mellette álltak ebben a munkában. 
Sajnos a reform, a Jahve hithez való visszatérés, nem érte el a széles 
rétegek szívét és nem formálta át az embereket, ezért Ezékiás király ha
lála után a vallási téren elért eredmények eltűnnek.

Ezékiás nem tudta mindig szerencsésen kormányozni az országot. 
Hosszú ideig ugyan megmarad Assur (régiesen! Asszíria) hűbéresének, s 
addig békességben is van, de látva Assurban a trónviszályt, Egyiptommal 
és másokkal szövetkezve elszakad Assurtól. Szanhérib (régiesen: Sénak- 
herib), rendet teremt országában s eredményes hadjáratot indít az el
szakadt hűbéresek ellen. Ezékiás megpróbálja kiengesztelni Szanhéri-
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bet, hogy ezzel elhárítsa a kis Judától a veszedelmet, kifizeti a haragvó 
király által kért 30 tálentum (kb 1800 kg) aranyat és 300 tálentum (kb 
18 000 kg) ezüstöt, mégis 701-ben Jeruzsálem falai alá küldi seregeinek 
egy részét. Ézsaiás határozott biztatására Ezékiás nem nyitja meg a 
varos kapuit az ellenség előtt, majd csodálatosan tapasztalják meg Isten 
szabadítását, mivel az ostromló hadsereg kénytelen visszavonulni a so
raikban kitört pestisjárvány miatt.

Ezékiás imádsága
Isten csodálatos szabadítása után betegedett meg Ezékiás király halá

losan (valószínűleg pestisben). Ézsaiás próféta Isten akaratából fel is szó
lítja a halálra való felkészülésre, földi dolgainak rendezésére. A király 
ekkor Istenhez könyörög. Könyörgő imádságára Isten meghosszabbítja 
életét 15 esztendővel, s ezt a örömhírt is Ézsaiás próféta hozza meg. En
nek az örömhírnek a meghallása után mondja el a király azt az imád
ságot, amelynek egy része az alapigénk.

Feltűnő, hogy 2 Kir 20. fejezetében, ahol a történet szintén le van ír
va, hiányzik ez az imádság. Egyes bibliamagyarázók szerint ez az imád
ság (Ézs 38,9—20) egy önálló zsoltár volt, melyet később a redaktor 
ide dolgozott be. Ennek viszont látszólag ellene mond a 9. vers, mert az 
utal Ezékiás király betegségére és gyógyulására is. De nem mondhatott 
el Ezékiás király egy általa is ismert zsoltárimádságot? Így Ezékiás 
imádsága történelmi példa is arra, hogy az imádság nincs személyhez, 
korhoz és időhöz kötve.

Ez az imádság egyéni panaszzsoltár. Az ember végső nyomorúságá
ban, az élet határesetében itt nem káromkodni, átkozódni kezd, hanem 
a reménytelen esetében is imádkozik. Az élet és halál Urához menekül, 
akit mások inkább vádolnak életük nehéz helyzetéért. Ez a hit bátor ug
rása a „semmibe”, Isten atyai kezébe. Más szavakkal ez a hit boldog 
felismerése, hogy életünket nem a vak végzet, megváltoztathatatlan 
sors vezeti, hanem a bennünket is meghallgató Isten. Segítséget nyújtani 
és megmenteni, ezt szívesen teszi Isten. Ezt nekünk sokkal inkább kell 
tudni, mint a régi zsoltár írójának, mert nekünk nemcsak üdvígéretünk 
van, hanem Üdvözítőnk is, Jézus Krisztus.

Az ember végső nyomorúsága kerül elő az imádságban, de egy pont
nál, a 17. versben, megváltozik a hangja. Ezt nem szabad úgy érteni, 
mintha a gyógyulásból adódna a hangváltozás, hisz a gyógyulás csak ké
sőbb következik be (21. vers). Ha ez a zsoltárimádság csak Ezékiás meg
tapasztalt gyógyulására vonatkozna, akkor kevés mondanivalója volna 
azoknak, akik ilyen gyógyulást nem tapasztaltak meg. Westermann (Das 
Loben Gottes in den Psalmen) utal arra, hogy itt a nagy nyomorúságban, 
még a szenvedés között jön a nagy bizonyosság: a magasságban lakó 
Isten meghallgatta a nyomorúságban szenvedő imádságát. Isten ígérete 
következtében a meglevő nyomorúság közben változik át a panasz dicsé
retté.

Figyeljünk arra is, hogy az imádkozó nem egyszerűen az élet, a földi 
élet meghosszabbításának örül, hanem a bűnök bocsánatának is: „Mert 
hátad mögé vetetted minden bűnömet” . (17. vers.) Isten földi szabadítása 
megmutatja Isten hatalmát, mely oly nagy, hogy az örökkévalóságra is 
kihat. Viszont Isten örökkévalóságra kiható kegyelme mutatja, hogy tud 
és akar a mi földi, politikai és gazdasági életünkkel is törődni. Ezért az 
új élet dicsérete megkezdődik. — esetleg még a régi életkörülmények
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között — s kiterjed az egyénen túl a csaldára is (19. és 20. vers). Így a 
közös dicséret összetartó erővé válik a család és a gyülekezet részére.

Vázlat

Az élet határesetei, amikor szembe kell néznünk a sorsunkkal, a ke
resztyén embert imádságra, s nem rezignáltságra vagy átkozódásra biz
tatja, mert: a) az imádkozó ember Istennel összefüggésben látja földi 
sorsát, 17/a. vers; b) mert az imádkozó ember hiszi Isten bűnbocsána
tát, 17/b—18. vers; c) mert az imádkozó ember dicsérheti Istent a csa
lád és gyülekezet közösségében, 19—20. vers.

Missura Tibor

Laikus kérdések és szempontok Ézs 38,17— 20-hoz

17. vers: Igaz az, hogy valamilyen nagy baj keserűséget okoz, az is 
igaz, hogy nagy keserűség után sokáig keserű marad az ember szájíze, 
de legritkább esetben találkozik az ember olyanokkal, akik ezt így mond
ják: „Áldásul volt nekem a nagy keserűség.” Úgy látszik, itt a bűnökre 
mutatáson van a hangsúly. Így már megváltozik az ember szájíze, ha 
ezt hallja: „Hátad mögé vetetted bűneimet.” (26) — Az új fordításban 
sír helyett a Seol szerepel: mi az a Seol? Ez így érthetetlen, a „sír” jobb. 
A 19. vers hogyan értendő? Van valami különös jelentése? Ellentétben 
a „lelki halállal” ? Esetleg húsvét után Jézusra is lehetne gondolni. 
Feltámadásával dicsőíti Istent? (26) — Az, hogy Isten Ezékiást halálos 
betegségéből meggyógyította, feltétlenül „beszél Istenről” . Isten dicsőítésé
be tartozik a fiaink tanítása is? Nagyon számon kell tartanunk azt, amit 
Isten cselekszik velünk, hogy saját tapasztalatból tanítsuk fiainkat. Nagy 
dolog a megbocsátás! Isten megbocsátott! Nem halál, hanem élet a miénk. 
Nagyon lehet örülni ennek! Még énekkel és zenével is! (26) — Az össze
függésből értjük, hogy itt nem húsvéti történetről van szó, hanem arról, 
hogy valakinek meghosszabbították az életét. Kérdés, hogy ezt a kikö- 
nyörgött és ajándékba kapott időt mire használja fel: tartalmasabb lesz-e 
élete? A  mai korban, az életkor kitolásának idején, Selye professzor inté
sére gondolunk: Nemcsak évéket kell adni az élethez, hanem életet az 
évekhez. (3) — Megkapott a 17. vers költőisége, párhuzamos ige Rm 8,28. 
Pozitív életérzés csendül ki a 18—19. versből. Fontos mondanivaló lehet 
ma: a hivő emberek nem „siralomvölgyének” tartják földi életünk ide
jét, hanem örülnek neki, hálásak érte. A  húsvéti esemény és a keresz
tyén új élet minőségileg is nem valami egészen más, mint amiről itt van 
szó? Ez a textus talán a földi élet megbecsüléséről tanít, de nem hoz
ható kapcsolatba feltámadással, örökélettel. A keresztyén gyülekezet már 
a gyógyulásnak is nagyon örül, de még többet hisz, amikor a feltámadást 
és örökéletet ígérő Jézusban hisz. Az imádság meghallgatásáról kellene 
prédikálni. (3) — Egy probléma körül forgott a beszélgetés: mennyire 
„húsvéti” ez a textus. Egyre problematikusabbak az ÓT-i textusok hí
veink számára, s alig hajlandók velünk jönni azon az úton, amikor első 
lépésben átemeljük az ÓT-i textust az újtestamentúrni kérügma világá
ba, s második lépésben az UT világából érkezünk meg a mába. (3)
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HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP

1Krón 16,7—15

1. Az ige történeti kerete

A szövetség ládája vagy frigyláda tiszta arany fedőlappal ellátott 
kb. 2 m hosszú és 1,2 m széles, ugyanolyan magas sittimfa láda volt. 
Tetején egymásra tekintő két kérub volt látható. A frigyládában voltak 
a törvénytáblák, az Izrael népével kötött szerződés bizonyítékai. Döntő 
ütközetek alkalmával a választott nép fiai magukkal vitték a harcmező
re. A filiszteusok elvették Izrael fiaitól, de később visszaadták, s így 
került Kirját Jearimba. Dávid, Izrael második királya, aki Kr. e. 1012— 
972, mások szerint 1033—993 között uralkodott, a nemzeti és vallási egy
ség megteremtése érdekében a szövetség ládáját Kirját Jearimból a Sion- 
ra viteti, ahol szent sátort épített számára. Ez a nemzeti és vallásos 
érzést összekapcsoló és erősítő intézkedés és szent esemény igénk törté
neti kerete, amikor Dávid éneket zeng a szövetség Istenének dicséretére.

2. Az ige exegézise

írásmagyarázók egybehangzó véleménye szerint ez a textus későbbi 
betoldás a Krónikák könyvébe. 1 Krón 15,24-ben a kürtösök és az éne
kesek, az instrumenális és vokális zene képviselői együtt szerepelnek, lo
gikus lenne, ha a következő fejezetben is így együtt említené őket a 
könyv írója. 16,6 és 16,38 tehát egymásután következtek, eredetileg (Roth- 
stein). A későbbi egybeszerkesztésre, betoldásra — amelyből még nem 
következik, hogy maga a betoldott, beszúrt szöveg eredetileg és önma
gában is később keletkezett — talán azért került sor, hogy a szerkesztő 
Ászairól megemlékezzék, az énekesek közti vezető szerepét kiemelje, 
amelyet esetleg vitatható módon hoztak létre. (Wilhelm Rudolph) Az 1 
Krón 16,8—36-ban levő ének — Oettli szerint — az összeszerkesztési idő 
liturgiái gyakorlatának nyilvánvaló példája. Textusunk a 105. zsoltár 1—8. 
versének majdnem szószerinti idézete. Ez a zsoltár több ószövetségi ku
tató szerint kultikus himnusz. (Weiser, R. Kittel) Ezt mutatja az a tény 
is, hogy Dávid ünnepélyes eseménykor idézi, de a bevezető versek szö
vege is utal erre. Szinte azonos a szövege a 106., a 107., a 118. és a 136. 
zsoltár első verseivel. A zsoltárt korábbi keletkezésűnek tartják, mint a 
Krónikák könyvét.

A zsoltár alapgondolata Isten szövetségi szeretete és hűsége (Pálfy 
'Miklós). Ábrahám magva — Izrael magva — Jákob fiai kifejezések a 
szövetségi ígéret gondolatának hordozói, akiknek életében Isten megmu
tatta az ő hűségét. Isten orcájának keresése — kifejezés a zarándokok 
számára a „szentély meglátogatásának terminus technicusa” (A. Weiser).

Izrael népe szüntelenül visszaemlékezett Isten nagy tetteire, amelyet 
ősatyáival cselekedett a szövetség Istene. Egyéni és nemzeti életükben 
nyilvánvalóan felismerhető volt az adott szavához hűséges Isten hatal
ma, amely gyakran csodás módon segítette őket akár ellenséggel folyta
tott harcban, vagy egyéni vívódásaik között. Isten szövetségi hűségére 
való emlékezés mögött ott van a gyülekezet hálája, amely Isten dicsé
retéből és szeretetéről való tanúskodásából tevődik össze. Izrael népe, a 
választottak gyülekezete így prédikálja Isten nevét a maga létével és 
szolgálatával.
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3. Meditáció
Isten nagy tettei nem csak az Ószövetség világában váltak nyilván

valóvá, hanem azóta is. Az Újszövetség népe — jóllehet vallja, hogy Ó- és 
Újszövetség egymással összefüggenek — mégis arra az újra tekint első
sorban, amely Krisztus életében vált valósággá. Ezen a vasárnapon is azt 
az Urat dicsérjük, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, s lett az 
élő Jézus keresztyénségünk szilárd alapja és élő hitünk egyetlen forrá
sa. Izrael lelki örököse, az egyház mai életének egy-egy eseményét is 
úgy szemléljük, mint a hatalmas és szövetségi hűségét örökké megtartó 
Isten mai cselekvését, minden népből elhívott választottal, az egyház éle
tében. Dicsérjük az Istent, hogy úgy vezeti egyházát, hogy egyre jobban 
ráébred Igazi megbízatására, az evangéliumnak minden nép között való 
hirdetésére, és hallgatnak a felelősséget érző keresztyének szavára világ
méretű, életünk sorsdöntő kérdéseiben. Az ember ősi Istentől kapott 
adottsága az ének és a muzikalitás. Kodály Zoltán mondotta: „Van az 
emberi érzés- és gondolat világnak egy rétege, amit csak a. zene (bele
értve az éneket is) tud kifejezni, és semmi más.” A keresztyén ember hi
tének hallelujája csendül bele az énekbe és a „szent muzsiká” -ba. Nem 
véletlen, hogy a protestáns egyházakban kezdettől fogva nagy teret ka
pott az egyházi ének és zene.

4. Vázlat
Dicsérjük az Istent nagy tetteiért!

Dávid, a hős király és lantosai hitük hallelujáját és szívük hódola
tát fejezték ki a zene gyönyörű dallamain ezelőtt mintegy háromezer év
vel. Jeruzsálem utcái és a szentsátor, ahol Izrael mentsvárat jelentő 
frigyládája volt, Isten dicsérettől volt hangos. A régi ének, amely a 105. 
zsoltárból vett idézet, serkentsen és indítson ma minket is Isten dicsé
retére. Dicsérjük az Istent nagy tetteiért,

I. amelyet személyes életünkben átéltünk! Mint egykor Dávid. A fél
tékeny Saul király haragja elől az ellenséges filiszteusok között keres 
menedéket. Őrültnek kell színlelnie magát, hogy életére ne törjenek. 
Máskor egymaga küzd 200 filiszteus ellen, hogy Saul király leánya kezét 
megkaphassa. A seregek Ura vele van, amikor pásztorfiúból Izrael áldott 
királya lesz.

Háborúk csatazajából megmenekült emberek gyakran tanúskodnak 
Isten megmentő nagy tetteiről. Isten nagy tette, amikor az embert nem 
hagyja magára, hanem magához téríti. Gondoljunk most arra, amikor 
először vált fontossá életünkben Isten és az ő ügye! Dicsérjük érte az 
Urat?

II. amelyet Izrael lelki örököse, az egyház életében átéltünk! Izrael 
életében a múlt felidézése egyet jelentett a hálaadás ünnepével. Isten 
ígéretei beteljesültek. Népe, sok megpróbáltatás és tőle való gyakori el
pártolás ellenére is gyakran élte át Isten nagy szabadító tetteit. Ábra
hám hite, Jákob tusakodása atyai példaként élt szívükben. Izrael lelki 
örököse, az egyház is átélte Isten nagy tetteit. Ahogy terjedt Néró biro
dalmában az élő Krisztus hit, ahogy megújult a reformációban, ahogy 
ma él és szolgál az egyház: mind-mind arról prédikál, hogy Isten ha
talmasan cselekszik, nagy tettei felismerhetők gyülekezete életében. (Itt 
lehet esetleg helyi gyülekezeti példát említeni a múlt történetéből, vagy 
a jelenből.)
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III. amelyet Krisztus feltámasztásában mutatott meg. Él Jézus, hál 
mit bánkódom, szívből szeret, ezt jól tudom — énekeljük. Keresztyén hi
tünk alapja: Isten feltámasztotta őt a halottak iközül. Az ige tényre akar 
eljuttatni: Jézus él! Isten legnagyobb tette e földi világán s az emberi
ség történelmében. Ezt ünnepeljük minden vasárnap, ebből élünk min
dennap. Ezért dicsérjük őt egész életünkben!

Hogyan dicsérjük? — Családban zengő énekhangon gyermekeinkkel, 
gyülekezetben a testvérek közösségében, hogy másokat is Istenhez emel
jen. Eg3r kételkedő mondotta Bach-hangverseny után: Ügy érzem, Isten 
láthatatlan világnak a részese voltam, s a hangverseny terem templom
má változott. Szebik Imre

Laikus kérdések és szempontok IKrón 16,7—15-höz
Ezzel az igével kapcsolatban feltétlenül adni kell rövid kortörténeti 

áttekintést. Mit jelent az, hogy Dávid „először adott éneket az Úrnak 
dicséretére” ? Program-beszéd ez énekes formában? Mit érdemes mai ke
resztyéneknek tudniuk a frigyládáról? Miért volt Dávid első királyi 
ténykedése a frigyláda elhozatala és a sátorépítés? (4a) — „Keressétek az 
Urat” ! Hol, hogyan? Nem Ö keres minket inkább? Amikor a hadvezér 
Dávid Isten csudadolgait hirdeti, nem egyszerűen okos hadvezetésről, 
hadiszerencséről vagy a véletlenek kedvező összejátszásáról van szó? Ha 
Isten valóban Isten, akkor csodái is természetesek, hiszen természetfö
lötti hatalommal rendelkezik. Mit tegyen azonban a modern ember, aki 
idegenkedik minden „csodától” vagy „csudálatos dologtól” ? Van csodák 
nélküli Isten-hit? — A „dicsekvés” minden formájában visszataszító: 
miért kell ..dicsekedni az Úrban” ? Nem lehet szerényen, csendben szol
gálni Öt? Az Úrban való dicsekvés igen gyakran átalakul hivő gőggé. 
(4a) — Isten csak azokat áldja meg örvendező szívvel, akik Öt kere
sik? Van-e jelentősége az örök szövetség idői határokon túli és az 
ezer nemzetség idői határon belüli összekapcsolásának? Nem fenye- 
get-e a túlmagyarázás veszélye a költői ének prózai fejtegetései során? 
Van-e köze a textusnak Jézushoz? Ha az ének bizonyságtételét Istenről 
az igehirdetők Jézusra vonatkoztatják, nem lesz-e szegényebb az igehir
detés ahhoz képest, ahogyan Dávid és hallgatói énekelték, illetve hall
gatták ezt a friss élményeken alapuló dicséretet?! (4a) — A haladó tudo
mány feszegeti, de egyben segíti is meglátni Isten csodálatos műveit. 
Hirdessétek: Jézus világraszóló parancsához kapcsolódik. 9. vers: A di
cséret frissen pergő. Gyülekezeteink éneke többségében erőtlen, vagy 
erősködő, de nem követi a zenei szabályokat. A kántor és lelkész miért 
nem képviseli következetesen az országos kántorképzésen adott útmuta
tást a gyülekezet énektanításánál? 10. vers: Dicsekedjetek: nem erősza
kos tolakodást jelent, hanem vonzó, meglepő meggondolkodtató Istenre 
mutatást. 11. vers: Az istenkeresés személyes szükség, az ember megtar
tásának biztos és kizárólagos (?) kulcsa. A modern ember életében foko
zottan igaz, mert a kísértés és tévedés lehetősége szélesebb skálájú, így 
nagyobb az elsodródás veszélye is. (27a) — Az anyaszentegyház Isten
dicsérete történelmi távlatú dallam és szöveg vonalán is. Jó volna egy kis 
ének-zene, liturgia-történeti összefüggést kapni, melyben az ősi kelet, gö
rög, római világ, a középkori zene, Bach, magyar népdalvilág, angol
száz és finn örökség is szerepel, mint a mai énekeskönyv dallamkincse. 
Kikkel énekelünk, kiktől tanultunk? Miért nem tágul zenevilágunk a li
turgiában jobban magyar népdal örök ségünk felé? Hol vannak a mai vo
natkozású, népeket összekapcsoló konkrétabb énekek? (27a)
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HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP 
1Kir 8,28— 30 

Excgézis

Textusunk Salamon király templomszentelési imádságának egy rész
lete. A templomot Izrael népének életében eddig a szövetség sátora he
lyettesítette, amely a pusztai vándorlás során együtt vándorolt Izrael né
pével. A letelepedés után először Silóban került felállításra (Józsué 18,1). 
Silónak a filiszteusok által történt elpusztításakor a szövetség ládáját si
került kimenteni, s minden valószínűség szerint a Gibeonban felállított 
sátorban helyezték el (1 Krón 16,39), majd Dávid király a Jeruzsálemben 
felállított sátorban helyezi el (2 Sám 6).

A szövetség sátrának az volt a jelentése, hogy a benne elhelyezett 
szövetség ládáján trónol a láthatatlan Isten és így együtt lakozik Izrael 
népével. S ezzel természetesen együtt járt Istennek népét oltalmazó és 
gondviselő szeretete is.

A Dávid és Salamon király idejében elkezdődött városiasodás so
rán felmerült a gondolat, hogy nem kellene-e az Úrnak is kőből való haj
lékot építeni (2 Sám 7.) A gondolat Dávid királytól származott, neki 
azonban csak arra volt ideje, hogy megtervezze a templomot és előké
szítse a templomépítést (1 Krón 28,11—29,8), a kivitelezés fiára, Sala
monra maradt. Salamon Jeruzsálemben a Mórija hegyén (ott, ahol 1 Móz 
22,2 szerint Ábrahámnak fel kellett volna áldoznia fiát, Izsákot) föníciai 
munkásak segítségével az őslakó kananeusok építési stílusában 7 év alatt 
építtette fel a királyi palotával együtt a templomot.

A templom ünnepélyes felszentelése alkalmával a szövetség ládáját 
a sátorral együtt elhelyezték a szentek szentjében, majd ezután Salamon 
király felemelő imádsággal szentelte fel, adta át rendeltetésének a temp
lomot. Ennek az imádságnak néhány mondta mai textusunk.

Salamon imádsága — s ez textusunkból is világosan tükröződik — 
két gondolatot foglal magában:

1. Bár jól tudja, hogy Istent nem lehet helyhez kötni, hiszen ő oly 
hatalmas, hogy az egek se tudják őt befogadni (27.v.), mégis azt kéri, 
hogy ígérete szerint legyen jelen ebben a hajlékban, nyilatkoztassa ki 
magát, árassza ki áldását e hajlékon keresztül az ő népére. Salamon ké
résének az álapja Istennek az az ígérete, hogy „ott lesz az én nevem” . 
(30. v. V. ö. 5 Móz 12,11; 1 Kir 8,16). Isten a nevét maga nyilatkoztatta 
ki (2 Móz 3,13 kk.) és ezzel saját magát is kinyilatkoztatta. Bár Isten ne
vét Izrael fiainak nem volt szabad kiejteni (ehelyett mindig ADONÁJ-t 
mondtak), a JAHVE név mégis Isten jelenlétének és kinyilatkoztatásának 
a szimbóluma. Ahol Isten neve jelen van, ott maga Isten van jelen és 
gondviselő szeretetével mutatja meg magát. Erre utal az a kifejezés, hogy 
Isten nézzen e hajlékra (nyilván: gondviselő szeretetével) éjjel és nappal. 
S bár emberi ésszel fel nem fogható, hogy Isten egyszerre a mennyben és 
egy földi helyein is jelen legyen (a 30. vers feszültségének problémája), 
mivel azonban Isten Lélek (Jn 4,24) tudjuk, hogy Salamon könyörgésé
nek van alapja, hiszen ő egyszerre mindenütt jelen tud lenni, s a temp
lomban elmondott imádságot is meg tudja hallgatni.

2. Salamon könyörgésének másik súlypontja az a kérés, hogy Isten 
hallgassa meg Izraelnek, az ő népének könyörgését, akik imádkoznak e 
helyen. A meghallgatást Salamon egyetlen kifejezésben foglalja össze:
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légy kegyelmes! S hogy ez mit jelent, azt a következő versekben (30—53) 
részletezi. E versek nemcsak textusunk megértéséhez fontosak, hanem 
azért is, mert késő századok múlva az egyház liturgiájában a litániának 
szolgáltak alapul Salamon könyörgő szavai. A .,légy kegyelmes” kérést 
Salamon 7 tételben fejti ki: 1. Tégy igazat szolgáid között (32. v.), 2. légy 
kegyelmes, amikor megvenretik a te néped (33. v.), 3. amikor nem lesz eső 
(35.v.), 4. éhség, döghalál, aszály és sáskajárás idején (37. v), 5. ha harc
ban áll néped külső ellenséggel (44. v.), 6. ha Izrael fiai fogságba kerül
nek (46—48. v.), 7. az idegeneket is hallgasd meg, akik itt imádkoznak. 
S mindennek célja, hogy minden nép megismerje, hogy te vagy az Űr, 
vagyis, hogy Isten gondviselő szeretetét mindenki megismerje.

Ez a részletezés megóv bennünket minden egyoldalú spiritualizálás- 
tól, s arra figyelmeztet, hogy imádságunknak és egész keresztyén éle
tünknek nemcsak a mi egyéni lelki életünk, hanem népünk és az egész 
világ minden gondját-baját át kell fognia.

Igehirdetési vázlat

. Isten és ember találkozásának áldott fókusza

1. Csodálatos emberi találmány az optikai lencse, összegyűjti a nap
nak szétszóródó sugarait és egy pontban, a fókuszban egyesíti azokat. 
Még rá is lehet gyújtani egy ilyen lencse segítségével. Az ember e ta
lálmányát a természetből az emberi és állati szem szerkezetéből leste 
el. Van Istennek az optikai lencséhez és az emberi szemhez hasonló, de 
ennél még csodálatosabb ajándéka: a templom. Izrael csodálatosan szép 
templomának felszentelése alkalmával elmondott imádság néhány mon
data fényében, lássuk meg, miért olyan áldott ajándéka Istennek a 
templom.

2. a) A templom elsősorban Istennek az emberek felé áradó aján
dékait gyűjti össze és közvetíti a világ felé.

Ezek közül a legfontosabb Isten békességet, lelki egyensúlyt adó ál
dott jelenléte. Tudjuk, hogy Isten Lélek, s hogy Isten egyformán jelen 
lehet mindenütt e világban, de a templomban, ahol igéje hangzik, ahol 
a szentségekben új életet formáló erejével találkozhatunk, különöskép
pen is jelen van. Akik már találkoztak így vele az igében és a szentsé
gekben, azok tudják, milyen nagy áldás az ő jelenléte.

Isten a templomban nemcsak jelen van, hanem konkréten meg is mu
tatja magát. S ő úgy mutatkozik be, mint gondviselő, szerető édesatya, 
aki áldozatos szeretettel szereti az embert. S ez nemcsak abban mutat
kozik meg, hogy megbocsát s gyermekévé fogad, hanem abban, hogy 
életünk minden problémáját számon tartja és életünk minden helyzeté
ben segítségünkre siet.

Ezt a segítséget úgy valósítja meg, hogy jelenlétének áldott fóku
szában lángra lobbantja szívünkben a szeretetet, és kiküld a templom 
csendjéből a világba, hogy ott éljük meg ezt a szeretetet. S aki egyszer 
találkozott Istennel és átélte Isten szeretetét, az nem itud többé kitérni 
ez elől a feladat elől. Az eszköz lesz Isten kezében: Becsületes munkája, 
példás családi élete, az emberekkel együttérző szolgáló szeretete által 
Isten jelenléte megvalósul az élet minden területén.

b) A templom fókuszba gyűjtő funkciója az ellenkező irányban is 
érvényesül. Nemcsak Isten ajándékait gyűjti össze és közvetíti az embe
rek felé, hanem az emberek imádságait is összegyűjti és közvetíti Isten 
felé.
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Igaz, hogy Isten mindenütt jelen van és a csendes szobákban elmon
dott imádságokat is meghallgatja, de a templomi imádságnak van né
hány többlete, amely arra utal, hogy a templomban elhangzó imádságo
kat az Isten különösképpen meghallgatja.

A templom közösségi imádsággá formálja az egyéni imádságokat. 
S tulajdonképpen ez az igazi imádság, mert az Isten az embert közös
ségbe (család, nép, társadalom) teremtette, s úgy rendelkezett, hogy csak 
a közösségben találja meg igazi boldogságát. A templomban a gyüleke
zet, Isten népe. mint közösség imádkozik, s ez imádkozó közösségben for
málódnak igazán közösségi emberekké a gyülekezet tagjai. Szoktunk erre 
gondolni a templomi liturgikus imádságok közben? Mondjuk-e együtt a 
lelkésszel és az egész gyülekezettel az imádságot, s engedjük, hogy így az 
imádság közösséget formáló ereje bennünket is áthasson?

A templomban elhangzó közösségi imádság segít abban, hogy imád
ságunkban és keresztyén életünkben ne csak magunk körül forgolód
junk, hanem megnyíljon a szemünk a világ ínségének meglátására és az 
ezért való könyörgésre. Salamon király a textusunkat követő versekben 
szép példáját adja annak, hogyan kell nekünk is népünk minden prob
lémáját, küzdelmét és az egész világ sorsát, békéjét belefoglalnunk temp
lomi imádságainkba.

3. S ha a templomban minden istentisztelet alkalmával megtörténik 
ez a két irányú csoda: az Isten emberek felé áradó kegyelmének és a 
gyülekezet Isten felé forduló és az egész világot átfogó könyörgésének 
áldott találkozása, akkor nemcsak a gyülekezet, hanem rajta keresztül 
az egész világ megtapasztalja az Isten és ember áldott találkozásának új 
életet örömöt és békességet adó csodáját.

Dr. Sclmeczi János

Laikus kérdések és szempontok lKir 8,28—30-hoz
Miért kell egyáltalán könyörögni? Kinek jó az? Isten úgyis tudja, 

mi a szándéka, mit tesz. Az imádkozó őt akarja befolyásolni, vagy a ma
ga megnyugtatására teszi ezt? Az természetes, hogy imádkozunk. Általá
ban személyekért, vagy személyes ügyekért szoktunk. Miért kell egy 
templomért is imádkozni. (28) — Hogy „jó” hely legyen a templom? 
Egyébként is az. — Hol jobb imádkozni? Templomban vagy a belső szo
bában? (28) — 28. vers: Könyörgés hogyan lehet dicséret? 29. vers: Nem 
gőg az ember részről azt kérni, hogy „szemeid a házra nézzenek” ? Hiszen 
ott van különben is, nemcsak a mi kérésünkre. 30. vers: „Akik ezen a 
helyen imádkoznak” : és akik valamilyen oknál fogva nem ott imádkoz
nak? Hogyan egyezik ez azzal az ígérettel, hogy ahol ketten vagy hár
man együtt vannak a Jézus nevében, Ő ott van közöttük? (28) — Salamon 
azt kéri Istentől, hogy a templomban elmondott imádságra különöskép
pen figyeljen. Nincs ez ellentétben Jézus parancsával: Menj be a te beL- 
ső szobádba? Milyen a viszony a belső szobában és a templomban el
mondott imádság között? (8) — Mit jelent az „ott lesz az én nevem” ki
fejezés? Isten neve fel volt valahová írva a jeruzsálemi templomban? 
Vagy jelképesen kell ezt érteni, hogy az Isten jelen van? Ebben az igé
ben a hangsúly a könyörgő imádságra esik. Szerintem az a baj. hogy 
csak kérni tudunk Istentől. Azt szoktuk mondani, hogy a templom Isten 
háza, ahol Isten jelen van. Nincs ezzel ellentétben a 30. vers, amely sze
rint Isten a mennyekben lakik? És hogyan értsük azt, hogy Isten a 
mennyben lakik? Mit jelent az, hogy meghallgatván imádságunkat, 
légy kegyelmes. Azt. hogy Isten bocsássa meg bűneinket, vagy azt is, 
hogy mindennapi életünk problémáiban siessen segítségünkre? (8)



MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Jóéi 2,32

Messzire tekintő perspektíva

Messzire tekintő perspektíva tárult ki Jóéi próféta előtt. Megjöven
dölte a Szentlélek kitöltését, majd pedig a figyelmet a Sión hegyére és 
Jeruzsálemre irányítja, mert onnan jön a szabadulás. „Mindaz, aki az 
Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül” . Nem láthatja még tisztán a 
jövendőt, de bizonyos afelől, hogy Isten szabadulást készít a benne hívők
nek.

Igénket Pál apostol Róm 10,13-ban és a Cselekedetek Könyve 2,21- 
ben idézi. Ezzel az Üjszövetség elismeri Jóéi messzire tekintő perspektí
váját, és beépíti a Jézus Krisztusra utaló próféciák sorába.

Jézus Krisztus egyházában Jóéi próféciája is Krisztusra mutató 
perspektívát tár elénk. Az evangélium elhíresztelésén, az ige hirdetésén 
Keresztül megy végbe Isten uralmának rejtett megvalósulása: a bűnbo- 
csánat, az új élet, a szabadulás! Aki hisz a hirdetett evangéliumnak és 
felveszi a keresztséget, az megmenekül a bűntől és haláltól. Aki nem 
hisz, nem bízik ebben az örömhírben, az üdvösségét veszti el. Ilyen nagy 
hatalom a hirdetett evangélium. Örökéletünk dől el rajta. Mert benne 
maga az élő Krisztus szól és cselekszik. Az ige hirdetését pedig jelek 
követik. Nem minden hivő tesz ilyen jeleket, hanem a hívők közösségé
ben, az egyházban vannak jelen ezek a jelek. De viszont ott valóban 
megvannak, s valóban kész a bűnök megkötözöttségeiből való szabadu
lás lehetősége. „Mindaz, aki az Ürnak nevét hívja segítségül, megmene
kül” .

Jóéi próféciája a mennybemenetel ünnepén speciális hangzású: arra 
a Jézus Krisztusra irányítja figyelmünket, aki testté lett, tanított, szen
vedett, meghalt és feltámadt, de aki visszatért isteni dicsőségébe, az Atya 
jobbján van, s onnan fog visszatérni hatalomban és dicsőségben.

Jézus mennybemenetelével új korszak nyílik: az egyház korszaka. Ez 
a korszak Jézus mennybemenetelétől fogva addig tart, amíg újra el nem 
jön.

á) A ma emberének különös szüksége van arra. hogy Jézus menny- 
bemenetelének evangéliumát igeszerűen hallja, mert csak így oltalmaz
hatja meg magát azoktól a kísértésektől, amelyek kivétel nélkül minden 
modern ember életében jelentkeznek Krisztus mennybemenetelével kap
csolatban. Ma a közeli kísértés — valljuk meg őszintén —, hogy hitet
len szemmel nézzünk Jézus mennybemenetelére, az egészet a természettu
dományban járatlan, hiszékeny, ókori emberek kegyes meséjének tartsuk 
Ezért szokott figyelmünk is átsiklani az Apostoli Hittvallásnak azokon 
a mondatain: „felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Istennek jobb
ján". Jézus tanítását még a nem hivő emberek is megcsodálják. Csele
kedetei. szenvedései, halála megrendítően hatnak a legtöbb emberre. Fel
támadása hittel való elfogadása tekintetében már szemrehányással kel
tett illetnie Jézusnak akkori tanítványait, és mi sem tudunk élni a fel
támadás-hit egész gazdagságával. Azonban mennybemeneteléig mégin- 
kább megritkul követőinek a sora. Különösen ma, amikor a természet- 
tudomány óriási haladást tett, a csillagászat egymásután kutatja ki a ré
gebben titokzatosnak hitt égboltozat jelenségeit, s mindenfelé eljut az 
emberekhez a kutatások eredményéről szóló híradás.

b) Ez az út éppen az, amelyen soha nem lehet megérteni a menny- 
bemenetel örömhírét. Isten éppen azért Isten, egészen más. mint az em-
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ber, hogy a véges ember így, csillagászattanával, nagyítóival, számításai
val együtt sohase tudja megtalálni. Mert ő most csak hitben tapasztal
ható meg. A hit pedig éppen a nem látott dolgok felől való meggyőző
dés. Számunkra nem az a fontos, hogy csillagászatilag hova ment Jézus.

Jézus tehát most már a tér és idő felett áll. Az Apostoli Hitvallás
ban addig, amíg földi történésekről volt szó Jézussal kapcsolatban, min
dig múlt időt használunk. Így mondjuk: Fogantatott, született, szenvedett, 
keresztre feszittetett, meghalt, eltmettetett, alászállott, feltámadott. . .  
most pedig egyszerre jelen időt hallunk: ül az Isten jobbján. Az Isten 
jobbján való üléssel új időszakba lépünk, a mi mostani időnkbe érke
zünk el, az egyház idejébe, amikor Jézus nem helyhez és időhöz kötöt
ten, hanem mindenütt jelenvalóan, örökkévaló hatalmában van jelen.

Az Atyánál van, mert a földről az isteni tér irányába távozott el. 
Abba a világ feletti világba, amelynek köréből alászállt, hogy elvegye 
a világ bűneit, áttörje az embert Istentől elválasztó réteget, s elkészítse 
az egyetlen utat Isten és ember között. Most már Krisztus mint az em
beriség hordozója, mint a mi képviselőnk, ott van, ahol Isten, és olyan, 
mint az Isten, a mi embervoltunk őbenne Istenhez emeltetett, érettünk 
ment fel a magasságba, a mi közbenjárónk ott.

Ebben van a mennybemenetel hallatlan örömhíre: hogy az a Jézus, 
aki tanítványok szűk köre számára volt mester, ül az Istennek jobbján, 
ahol néki adatott minden hatalom mennyen és földön. Ahogy az Ige 
testté és emberré lett, úgy lett ez az ember Isten Fiává, ég és föld kirá
lyává. Az érti meg igeszerűen és hittel a mennybemenetel eseményét, aki 
tudomásul veszi, hogy Jézus, a szegény, a megalázkodott, a kereszt bitó
fáján kivégzett, immár Isten hatalmát gyakorolja. Jelen van egyházában 
és ezért egészen közel van mindnyájunkhoz. A tanítványok nemcsak bú
csúnak fogták fel Jézus mennybemenetelét, hanem új kezdetnek is. A 
kinyilatkoztatás idejének a lezárulása, Jézus mennybemenetele számukra 
nem valami színdarabnak a vége, amikor a függöny lehull és a nézők 
hazamehetnek.

c) Ez az idő egyúttal végső idő is, a Krisztus újraeljöveteléig tart. 
Ez az egyház magára maradottságának az ideje, amelyben az egyház 
Krisztussal csupán hit által és a Szentlélek által van közösségben. Ebben 
Isten időt enged a hallásra, a hitre, a megtérésre, az örömüzenet hirdeté
sére és befogadására. Ez az az idő, amelyről Jézus mondja: „Imé, az ajtó 
előtt állok és zörgetek’” . Közel van, de mégis kívül, még az ajtó előtt; 
de mi máris hallhatjuk őt, egyelőre csak az ajtónál és nem színről színre.

Ebben az időszakban lehet hinni, lehet szolgálni és lehet megtérni, 
de egykor el fog jönni az az idő, és halálunkban máris közel vagyunk 
hozzá, amikor már nem lehet hinni, csak majd színről színre látni. Akkor 
már le lehet késni a kegyelemről, ahogy lekéstek mindazok, akik az 
özönvízkor kimaradtak a Noé bárkájából és hiába zörgettek azon. Ahogy 
az öt balga szűz hiába sürgetett: „Uram, uram, nyisd meg nékünk!” — 
hangzott a válasz: „Távozzatok, nem ismerlek titeket!”

Amíg tart a mennybemenetel és Krisztus újra eljövetele közti idő, 
amíg bent élünk a kegyelem elfogadásának vagy elutasításának a kor
szakában, addig éljünk a kegyelemmel. Luther szavai szerint: „Vegye
tek, míg ajtótok előtt a vásár. Takarjatok, míg aratásra való idő van. 
Mert lomha népre szűk esztendő jár!”

Jóel próféciája mennybemenetel ünnepén így mutatja meg messzire 
tekintő perspektívában Jézus Krisztus művét és benne a bűntől és 
haláltól való szabadulásunk lehetőségét, „mindaz, aki az Úrnak nevét 
hívja segítségül, megmenekül” . D. dr. Ottlyk Ernő
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Laikus kérdések és szempontok Jóéi 2,32-höz

Az emberek szorult helyzetükben, félelmükben szeretik magukat Is
ten védőszárnyai alá helyezni. Elegendő-e az üdvösséghez pusztán az Is
tentől való félelem? Mindenki, aki abban az utolsó órában az Istenhez 
fordul segítségért az üdvözül? Elég az utolsó pillanatban megtérni? Ez 
erkölcsi könnyelműsködésre vezethet. Nem válik-e ez receptté: Hogyan 
kell üdvözölni? Akik nem megfelelő életet élnek, azoknak is elég egy fo
hászkodás és máris megmenekülnek Isten haragjától? Isten kötve van 
Sionhoz és Jeruzsálemhez, hogy ott lesz a menekvés? Mindenki meg
menekül, vagy csak akik az Űrhöz fordulnak, vagy csak akiket az Űr hív 
el? (9c) — Az Űr nevének mágikus ereje van? Ellentétet érzek a vers 
eleje és vége jött. Az elején a menekvés mindenkié, aki csak segítsé
gül hívja az Űr nevét, a végén mintha leszűkülne a kör, s csak azok 
menekülhetnek meg, akik elhívottak. Azt hiszem, hogy az ítélet az, ami
ből meg kell menekülnünk. Az ítéletet azonban nem tudom elképzelni. 
A Sión hegye itt lokálisan vagy szimbolikusan értendő? (22) — Josephus- 
nak a zsidó háborúról szóló könyvéből tudjuk, hogy a Jeruzsálembe szo
rult zsidó sereg arra számított, hogy Isten csodálatosan közbe fog lépni 
értük a Sión hegyén. Alapigénk nem adhatott-e okot erre a reménységre? 
(22) — Isten előtt minden ember egyforma. Mit jelent segítségül hívni az 
Űr nevét? Arról a fohászkodásról van itt szó, amelybe a bajbajutott em
ber, mint utolsó szalmaszálba kapaszkodik? A menekülés azoké lesz, 
akiket elhív az Űr. De honnan tudjam, hogy én is elhívott vagyok? Azt 
a nyomorúságot, amely az ige hátterében van, csak akkor tudjuk meg
érteni, ha Isten törvényét komolyan vesszük. Csak így tudjuk megbe
csülni azt a kegyelmes ígéretet, hogy aki segítségül hívja az Űr nevét, 
üdvözül. Nem értem, hogy az ítélet és a mennybemenetel ünnepe ho
gyan kapcsolódik. (22)

GYÜLEKEZETI SEGÉLY VASÁRNAPJÁRA

2Kor 8,1— 9 

Hálaadás és bűnbánat

Mint a Gyülekezeti Segély jelenlegi országos vezetője relatíve leg
jobban ismerem az országos statisztikát gyülekezetenként és egyházme
gyénként. Remek riportanyag kínálkozik annak igazolására hogyan hoz
nak kis gyülekezetek, a mai macedóniaiak, áldozatot. Kétségtelen, hogy 
az ország egyes részeiben még mély gyökerű a hagyomány, azaz az elő
dök rendszeres, komoly munkája, ahogyan lelkileg tudatosították az egy
más segítésének szükségességét, ahogyan ez a magvetés élő maradt az 
egymást követő nemzedékekben. Kimondhatjuk, hogy az eredményes 
Gyül. Segély munkának a titka az a szellem, amellyel lelkészek, presbi
terek és gyülekezeti tagok az ügyet magukénak vallják és sokakat be
vonnak ebbe az akcióba. Egyben minden eredmény képet, igazolást nyújt 
arról az igehirdetésről, amely a szépen adakozó gyülekezetekben elhang
zik. Minden gyűjtés, adakozás több pozitív tényező eredménye.

De ugyanilyen riportanyagot találunk a negatív jelenségekben is. 
Jelzőt nem akarok használni, nehogy szeretetlen legyek és bántó, mert 
őszinteségemmel is egy nagy ügy iránti szeretetre szeretnék lelkesíteni. 
Nem magánügyről, nem „klikk”-érdekről, hanem az áldozathozatalnak
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egyik országos kérdéséről van szó. Akik hűségesen adakoznak abban az 
örömben élhetnek — önelégültség nélkül — hogy örömet szereztek má
soknak, ismeretleneknek, testvér-közösségeknek. Akik visszahúzódnak, 
tudatában lehetnek annak, hogy sok reménység, tervezés és lehetőség 
kudarcra van ítélve miattuk.

Piszkos pénz — szent egyház
Csepeli lelkész koromban egy máshonnan jött barátom résztvett 

az úrvacsoraosztáson. Az oltár háta mögött tányérba adakoztak a hívek. 
„Csörög a pénz az oltár háta mögött” — mondta barátom, akit ez zavart 
áhítatában és ebben igaza is volt. Azóta azonban sok idő telt el, egyhá
zunk gyökeresen új helyzetbe került és szembe kellett néznünk a „pisz
kos pénz” kérdésével. Elkezdődött az önkéntesség korszaka és ezt a 
tényt szabad isteni ajándéknak tekintenünk, mégha kikényszerített aján
dék is volt, mert magunktól aligha kívántunk volna erre az útra lépni.

De a híveink is helyes értékelésre jutottak, arra, hogy az egyház szol
gálatához mindenképpen szükséges a pénz. A Gyül. Segély szolgálatának 
van törvényes jellemző vonása, ti. hogy k ö t e l e z ő  évente egy offer- 
torium, egy persely-adomány és maga a gyűjtés. De se egyiknek, se má
siknak n i n c s  kötelező összegszerűsége és ebben áll az önkéntessége. 
Persze a — kísértése is! Most már egyszerű a gyülekezetben megmagya
rázni, hogy mire kell a Gyűl. Segély pénze. Reálisan vagy meghatóan, 
ésszerűen vagy érzelmesen lehet prédikálni erről, kinek milyen az egyé
nisége. De igénk ennél sokkal többet mond. Nemcsak arról szól, hogy 
az erőtleneknek és keveseknek miért van szüksége az erősek, sokak tá
mogatására. hanem ennél is többet.

Adakozásra az adakozónak van szüksége!
Az apostol kifejezései „szentek számára való szolgálatban részvétel” , 

„szeretetmunka”, a „szegénnyé lett Krisztus kegyelmében való gazdago
dás” — utalnak már erre az igazságra. Emellett gondoljunk a 8. és 9. 
fejezet más kifejezéseire is! Titus és két ismeretlen társa, akik a gyűjtést 
lebonyolítják, a gyülekezet küldöttei, apostolai és Krisztus dicsősége. 8,23. 
(Egyházmegyei előadók!?) „Aki szűkén v e t ...” 9,6. „A  jókedvű adako
zót . . . ” 9,7.

Ez a diakónia tehát istentisztelet — a templomon kívül, a mindenna
pi életben. Az Istennek teljesen odaadott élet egyik természetes cselek
vése. 8,5. Csak azok képesek erre a szeretetre és áldozatra, akik Krisz
tusban élnek és bővölködnek hitben, beszédben . . . 8,7. Ez az adakozás 
is tehát a lelki élet vallomása vagy pozitív vagy negatív formában. Le
lepleződés és adatszolgáltatás és bizonyságtétel. A macedóniaiak „sok kö
nyörgéssel kérték” , hogy résztvehessenek az adakozásban, mert Isten és 
a gyülekezet számára való adakozás — kiváltság, drága, kitüntető lehe
tőség! Nyilván ők nem tudtak mennyiségben, összegszerűleg annyit pro
dukálni, mint a korintusiak, de saját örömük nagy gazdagsága növeke
dett. Az özvegy asszony két fillérjének nagy tanúságtétele ez: a kicsin 
és kevesen is nagyon nagy áldás lehet, ha szívből, hitből történik!

Ahogyan régen volt

Erich Stange részletesen foglalkozik a gyűjtés kérdésével. Arra fi
gyelmeztet, hogy 2 Kor 7. és 8. fejezete kiugrik a többi közül, mint egy
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személyes tartalmú levél egyetlen tárgyi kérdésének a kifejtése. Az apos
tol úgy érzi, hogy a korintusiakkal lezárhatta vitás ügyeit, a bizalom 
helyre állott. 8,7. Nem kíván új félreértéseket, kellemetlen hangulatot 
teremteni. Az itt tárgyalt szeretetmunka az apostol életének egyik rend
kívüli órájára vezethető vissza, amikor Jeruzsálemben Jakab, János és 
Péter apostolokkal találkozott és velük megállapodott a munkaterület 
felosztásában. A találkozás a világkeresztyénség számára beláthatatlan 
jelentőségű volt. Pál a pogány misszió feladatát kapta teljes szabadság
gal, egyetlen feltételiéi, hogy gondoljon a szegényekre. Gal. 2,10. Jeru
zsálemről és környékéről volt szó, folytatása az Antiochiában önként 
kezdeményezett szeretetszolgálatnak. Csel 11,29 sk. Ezt Barnabás és Saul 
vitték el Júdeába. Így Pál akciója lett az első szervezett gyűjtés és ez 
volt az első kapcsolatfelvétel az őskeresztyénség gyülekezetei között. 
Pál apostol nem egyes gyülekezetekről ír, hanem egyházi tartományokról: 
Galácia, Macedónia, Achája. Ezeket együttesen biztatja az áldozatra.

Rendelkezései szerint úgy képzelhető el a szeretetmunka, hogy nem 
istentiszteleten, hanem az egyes keresztyének között gyűjtötték össze 
az adományokat „a hét minden első napján” (a vasárnap legrégibb em
lítése! 1 K 16, 1—2.). Amikor az apostol megjelenik a gyülekezetben, a 
gyűjtést lezárják, hogy meghatározott férfiak Jeruzsálembe vigyék. Bi
zalmi tisztség ez. Egyben az apostol levelét is vitték, 1 K 16,3. Itt egy 
megnevezetten férfi megy az apostollal 2 K 8, 19. Kifejezetten az a ren
delkezés célja, hogy minden gyanúsítást elháríthassanak magukról, 2 K 
8,20 sk. De az adott helyzetben az apostol ú,tja még nyitott kérdés és 
megvalósulását az eredmény nagyságától is függővé tette, 1 K 16,3, majd 
csak később döntött benne véglegesen. Rm 15,25

A 2 K-i levél írása közben még javában folyt Korintusban a gyűjtés: 
1 K 16,1. természetességgel ír róla s ehhez kiegészítésül csak néhány ma
gyarázó szó szükséges. Ügy tűnik a gyűjtési tervet Pál apostol jelenlété
ben határozhatták el, tehát még az 1 K levél írása előtt és nagy hatás
sal volt a macedóniaiakra. Titus ugyanis Korintusból ment Macedóniába, 
hogy az apostolt felkeresse és jelentést tegyen neki, 7,6 sk., őt pedig Pál 
apostol visszaküldte Korintusba, hogy fejezze be a gyűjtést, 8,6 és 16 sk. 
Két kísérőt kapott, egyik a gyülekezet bizalmi embere, 8,18. Arra követ
keztethetünk, hogy az illető az apostol útitársa volt éveken át, így tekin
télyes, ezért furcsa, hogy nevét nem említi. A másik kísérőnek sem tud
juk a nevét, Pál apostol benne is megbízott, 8,22. De mindkettő küldött, 
azaz apostol (Rm 16,7 és Fii 2.25) és ezzel a hivatalos kiküldetésüket 
jelzi.

A szavak közül hiányzik a „pénz” szó. Helyette: kegyelem, áldás, 
szolgálat szavak állanak s ezek a hittel függnek össze. Gyűjtés helyett a 
ch a r i s  szó szerepel, szeretetmunka, kegyelem műve. Ugyanígy áll he
lyette a d i a k o n i a  szó (a 2 K levél kedvenc szava!), szeretetszolgálat 
vagy szolgálat.

A levél eme részének fogalmazását az óvatosság jellemzi, a finom 
stílus, a lélektani előkészítés. Ügy tesz, mintha az adakozást nem is kér
né, hanem csak tanácsot adna ebben a kérdésben.

A macedóniaiak magatartásával kapcsolatban Wendland figyelmez
tet arra, hogy azok maguk is szegények voltak. Mégis ők maguk kérték, 
hogy résztvehessenek az adakozásban és ne csak pénzt adjanak, hanem 
önmagukat, mert ez Isten akarata. Az apostol a profán életet is a gyü
lekezeti élet és szolgálat részének tekintette. Isten és Krisztus szolgá
latnak, amelyet csak Isten kegyelme tesz lehetővé. Kegyelem a szolgá
lat és adakozás lehetősége!
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Schlatter a gyűjtés célját értékeli: a szentek számára, akik Isten tu
lajdona. Az adakozás pedig Istennek való teljes átadás. Az apostol ezt 
kérte Korintustól is. De ezt nem azzal indokolta, hogy több a vagyo
nuk, mert a gazdag adomány nem az adakozó gazdagságától függ egye
dül, hanem a lelki adományok gazdagságától. A lelki gazdagság és a sze
gényes adakozás lehetetlen ellentmondás! Utóbbi csak ott van, ahol nincs 
lelki gazdagság! A mérték Isten szeretete, Krisztus kegyelme, keresztje.

Így vetette meg Pál apostol a mai Gyül. Segély szolgálatnak is az 
alapját! Nagyobb tehát az ügy, semmint gondolnánk!

Várady Lajos

Laikus kérdések és szempontok 2Kor 8,1— 9-hez

1—2. vers: A szentek legendái helyébe ma a Krisztus-testvériség reá
lis esetei léptek. A keresztyénség ma túl van az öncélúságon, a gyüleke
zetre és a világra néz. 3. vers: A „szegénység gazdagsága” az adni-tudás. 
Nekem „többem” van; az adakozást nem a gazdagoktól várom, mert ők 
„bírják” . — Amikor a debreceniek színházat akartak építeni, az ellenzéki 
cívisek először leszavazták: Miinek a komédiás-ház nekünk? A polgár- 
mester teljes gőggel felemelkedett: Azért, mert t e l i k !  Büszkén meg
szavazták. 4. vers: Az ige egyéni vagy kollektív megsegítésről beszél? Ma 
általában nem a szegény egyeseket, nem a gyülekezet szegényeit, hanem 
a szegény gyülekezeteket segítjük. 5—6. vers: Az adomány-pénzben ben
ne vagyunk mindig mi is. Meglátszik, hogy hitemnek ereje mennyire 
futja. Az evangéliumi szegény asszonynak mindenre. A szolgálatunk: 
evangélium és szeretetmunka, egyik sem hiteles a másik nélkül. Mekkora 
nevelő hatása van a Gyülekezeti Segély akciónak! Elmélyíti a felelősség- 
érzetemet. 7—8. vers: Az Űr próbára teszi szeretetünk valódiságát. Csak 
akkor valódi, ha növekszik. Istené határtalan, Krisztusé mindenkivel szo
lidáris, hát van miben növekedni, bővölködni. A prédikációban ne a gyűj
tés sikeréért verjék a vasat. Az maradjon a hirdetésben. Az igehirdetés 
ezt húzza alá: Adjátok magatokat! — Milyen érdekes: az adakozással 
való megszegényedés gazdagodás lélekben. Az egyházon kívülálló meg
kérdezheti: Ti csak magatoknak gyűjtőtök? Rajtatok kívül más nincs is? 
7—8. vers: Le kellene már szoknunk arról, hogy ellenértékeket várjunk 
az egyház iránti nagylelkűségeinkért. Sok adakozó kívánja a számon
tartást, nyilvános nyugtázást. Némelyik hiúságból, más azért, hogy aztán 
biztosan eltemesse az egyház. (Ez nem érinti a nyugtázás kötelezettségét, 
amely a lelkész és a pénzkezelők becsületét is védi. Pál is ellenőrizteti 
a gyűjtést, v.ö. 2Kor 8,18—24. Szerk.) Krisztus nem várt ellenértékre, 
mindent ajándékba adott, önmagát is. Amit kaptunk Tőle, ne tartsuk 
meg önmagunknak, hadd jusson igazi rendeltetési helyére az emberek
hez. ÍI9)
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