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Csendben Isten előtt

Lelkészi munkaközösségeinkről
Ebben az évben hat egyházmegye lelkészi munkaközössé

gében végeztem el az 1971. évi munka kiértékelését. A  lelkész
testvérekkel együtt tárgyaltuk meg az eredményeket és a hi
bákat, s együtt határoztuk el, hogy akarjuk a jövőben szolgála
tunkat jobban végezni. A  részletkérdések az egyes lelkészi 
munkaközösségekre tartoznak. Az átfogó tanulságok azonban 
mindnyájunkat érintenek. Most ezekre szeretnék kitérni.

Amikor az ember összesít, új szempontok tárulnak eléje. 
Joggal lehet mondani, hogy a lelkészi munkaközösségek szol
gálata nagyszerű összképet ad. Teológiai felismeréseink fejlőd
nek és érlelődnek tovább a lelkészi munkaközösségekben. A  teo
lógia feladata mindig is az, hogy elébe dolgozzék az egyházi 
életnek. Az élenjáró elméleti munka tisztázni tudja az átfogó 
döntő kérdéseket. A  mi korszakunk alapvető teológiai feladata, 
hogy egyházunk szocialista társadalomban követett útját újabb 
és újabb eredményekkel építse. Utunk teológiáját kidolgozni: 
ez a mi feladatunk. Ez adja meg munkánk értelmét, célját, de 
egyben szépségét is. Aki részt vesz a haladó teológia gazdagí
tásában, munkájával segíti azt a történelmi feladatot, hogy egy
házunk választ tudjon adni a korkérdésekre, eligazító szót tud
jon mondani gyülekezeteink tagjai felé.

Az összesítésben derül ki a lelkészi munkaközösségek szol
gálatának jelentősége. A  lelkészi kar kollektív munkával ad vá
laszt a kitűzött témákban rejlő kérdésekre. Amikor a tizenhat 
egyházmegye dolgozatait összesíteni lehet egy-egy témával 
kapcsolatban, akkor derül ki, hogy mit alkottunk egy esztendő 
alatt, a „több szem többet lát” elve alapján milyen válaszok 
hangzottak el az aktuális teológiai, egyházpolitikai, politikai 
kérdésekben.

A  lelkészi munkaközösségek országos választmánya olyan 
témákat tűzött ki és tűz ki hosszú évek óta, amelyek egészen 
frissek, mai korkérdést vetnek fel, hogy lelkészi karunk lépést 
tudjon tartani a mai ember fejlődésével és gondolkodásmódjá
val. A  legtöbb téma nehéz feladatot jelent, mert járatlan útra 
vezet, olyan területre, amelyen még kevesek alkottak. Ez ere
deti gondolkodásra biztat, amelynek során új kérdéseket, új
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módon kell megválaszolnunk. A  témák között sok a közéleti 
vonatkozású, mert itt kell legtöbbet fejlődnünk, a felvetődő 
problémákra gyorsan kell reagálnunk, az aktuális válasszal nem 
lehet késlekednünk. Ebből a tervszerűségből születtek meg a 
kitűzött témák, amelyekkel lelkészi karunk foglalkozik.

Az elhangzott dolgozatok színvonala természetesen külön
böző. A  legértékesebb mindig az a dolgozat, amely önállóan és 
alkotó módon gondolja át a témát és válaszolja meg a kérdést. 
Azoknak a lelkésztestvéreknek a szolgálatára vagyunk büszkék, 
akik teológiai felismeréseinket továbbérlelték és előbbre vit
ték. Az önálló gondolkodás azért lényeges, mert nem vehetünk 
át sok olyan teológiai részeredményt, amely a mi körülmé
nyeink között nem használható. A  magyarkodás világában volt 
ilyen jelszó: magyar teológiát! Nem ilyen stílusú magyar teoló
gia kialakítása a cél, hanem olyané, amely a szocializmus ma
gyarországi talaján képes megválaszolni az elméleti és gyakor
lati problémákat. Ezen a területen nem használható például az 
amerikai, a nyugatnémet, vagy a skandináv teológia sok olyan 
megállapítása, amely jellegzetesen az ottani körülményekkel 
van összefüggésben. Szellemi gyarmatrendszer volna, ha átér
tékelés nélkül importálnánk teológiai nézeteket. Viszont sokat 
tanulhatunk azoktól az egyházaktól, amelyek hozzánk hasonló 
úton járnak, s velünk együtt gondolkodnak és hisznek.

Miközben az alkotó teológiai munkáért vagyunk a leghá- 
lásabbak, arról sem feledkezhetünk meg, hogy erre nem min
denki képes. Az is az eredmények sorába tartozik, hogy széle
sül teológiai felismerésünk tömegbázisa, egyre több lelkészünk 
teszi szívvel-lélekkel magáévá a szolgálat teológiáját, egyre 
többen zárkóznak fel ehhez, s egyre meggyőződésszerűbben 
tudják vállalni azt az utat, amelyre egyházunkat Isten elvezet
te. Teológiai felismeréseink magunkévá tétele révén a lelkészi 
magatartás is formálódik. Beilleszkedik egyházunk egészének 
gondolkodásmódjába, logikájába, haladó magatartásába. Ennek 
a tudatformálódásnak a keretében a közös út személyes meg
győződéssé és állásfoglalássá válik. Ezzel a meggondolással va
gyunk megértőek azok iránt a lelkészek iránt, akik, ha alkotó 
módon nem is tudják továbbvinni teológiai eredményeinket, de 
hűségesek a mások által elvégzett szolgálat átvevésében, ma
gukévá tételében. Sok dolgozat van, amely bőven támaszkodik 
jól kiválogatott idézetekre. Ebben a jobb gondolat elfogadásá
nak gesztusa tükröződik.

A  lelkészi munkaközösség vezetője az esperes. Igen sok 
múlik a dolgozathozók felkészítésén és a viták irányításán. A
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helyzet ott a legkedvezőbb, ahol az esperes győzi teológiai, egy
házpolitikai, politikai érvekkel a vitát, s ahol van mellette se
gítő élgárda, amely szintén részt vesz a helyes közvélemény ki
alakításában. Természetesen voltak viták a lelkészi munkakö
zösségekben, és legyenek is. Az új a vita közben jobban érlelő
dik, sokoldalú megvilágításba kerül. A  baj csak az, ha helyte
len nézetek nem kapnak kiigazítást, ha nincs, aki határozottan 
és biztos kézzel tudja mutatni az utat. Több esetben az esperes 
vezetésével, a melléje felzárkózottak segítségével, cáfoltak meg 
nézeteket, és jó érveléssel állították be a felvetődő problémákat 
egyházunk egészének gondolkodásmódjába.

Az országos választmány által megjelölt témákra kell kon
centrálni. így vesz részt a lelkészi kar közös építésben. így 
olyan épületet, tudunk emelni, amelyhez ki-ki hozzáadhatja a 
maga szorgalmát és tehetségét. A  választott témákra csak az
után kerüljön sor, ha már a közös munkát az egyházmegye lel
készi kara elvégezte.

Törekednünk kell tudományos színvonalú dolgozatok írá
sára. Látni némelyik íráson, hogy túlságosan könnyen készült. 
A felületes munka ellentétben van azzal a megtisztelő feladat
tal, hogy együttesen gazdagítsuk teológiánkat.

Fokoznunk kell a mai életben való tájékozódásunkat. Friss 
és aktuális kérdések vetődnek fel, amelyekre csak úgy tudunk 
válaszolni, ha szakismereteink vannak. Több tárgyi tudásra és 
színvonalasabb munkára van szükség.

A  lelkészi munkaközösség egyben az igetanulmánynak is a 
helye. Valamennyi egyházmegyében folyik a vasárnapi textu
sok közös feldolgozása. Ez az együtt tanulásnak, egymás építé
sének az alkalma. Nem lehetünk megelégedve azzal, hogy teo
lógiai felismeréseink nehezen kerülnek fel a szószékre. Amit 
teológiailag és elméletileg vállalunk, az bátortalanul jelenik 
meg az igehirdetésben. Különösen ez az a terület, ahol szüksé
günk van a tanulásra azoktól, akik ebben előbbre jutottak.

A  lelkészi munkaközösség egyben a papi lelkigondozásnak, 
a testvéri kapcsolat ápolásának, a fraternitásnak is a helye. A  
lelkészi önsegélyezésnek, a betegség, haláleset által meglátoga- 
tottak gondozásának, az egymással való törődésnek sok szép 
példáját lehet látni. Ebben egymás megbecsülése tükröződik.

Isten szép és nagy feladatot bízott ránk. Hálásak lehetünk 
néki, hogy megtart minket a szolgálatban, s mindig pj munkák 
végzésére küld; a hűség, engedelmesség, kitartó szorgalom, éle
tünk odaszánása: ez a mi feladatunk!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Egyházunk útján

„MÁSOKAT MEGTARTOTT...”
D. KALDY ZOLTÁN IGEHIRDETÉSE 1972. MÁRCIUS 3I-ÉN, 

NAGYPÉNTEKEN BUDAPEST—DEÁK TÉREN

Evangélium csaik egy van. Egyetlen egy! Jézus Krisztus haláláról, 
feltámadásáról szóló evangélium, örömhír. De ezt az egyetlen evangéliu
mot, Jézus Krisztus evangéliumát a szentírók más-más oldalról közelí
tették meg. Más-más szemszögből írták meg ugyanazt az evangéliumot 
aszerint, hogy kiknek szóltak és mi volt a hasznos, hogy milyen oldalról 
közelítsék azt meg.

Most, nagypénteken a Máté passió áll előttünk. Máté passió: a görög 
szöveg szerint nem is Máté evangéliumáról van szó, hanem Máté írása 
szerint való evangéliumról. Feltüntetve azt, hogy ugyanazt az evangéliu
mot, amit megírt Márk, Lukács és János, Máté is megírta az ö szemszö
géből.

En most úgy érzem, hogy nem véletlenül van ezen a nagypénteken 
előttünk a Máté írása szerint való passió. Van ennek egy különleges 
sajátossága, ami eltér némileg Lukács evangéliumától és János evan
géliumától is. Kapcsolódik Márk evangéliumához annál is inkább, mert 
Máté lényegében Márk evangéliumát emelte bele a saját evangéliumába 
és így a négy evangélium között Máté és Márk között van hasonlóság.

És ha most megkérditek tőlem ezen a nagypénteken, mi az a sajátos
ság a Máté passióban, ami különbözik főleg Lukácstól és Jánostól? Ak
kor a következőt tudom mondani: A Máté passió szerint, azon a bizo
nyos nagypénteken Jézust elsősorban egy ordító — megismétlem —, egy 
ordító magányosság, egy kiáltó egyedülvalóság, egy elviselhetetlen ma- 
gáramaradottság jellemezte! Nézzétek! Nincs ott egyetlen tanítvány sem 
Máté szerint a kereszt alatt. János evangéliuma szerint ott van János. 
Máté szerint sehol sincs János! János szerint ott áll a kereszt alatt az 
édesanyja. Máté szerint sehol az édesanyja! Más evangéliumok szerint az 
ismerősök messziről nézték mind azt, ami ott történik. Itt sehol isme
rősök csapata. Magára hagyják a rómaiak, Pilátussal az élen. Magára 
hagyják a zsidó írástudók, papi fejedelmek és vének. Magára hagyják 
még a latrok is. Az egyik evangélium szerint az egyik lator még jó szót 
szól Jézusnak, Máté szerint ez a két lator is csak szidni és átkozni tudja. 
Egyedül van, mindenkitől elhagyatva. Minden embertől elhagyatva! De 
még az Istentől is elhagyatva. Máté evangéliuma szerint Jézus a keresz
ten egyetlen egy mondatot mond. Ez a mondat pedig így szól: „Én Iste
nem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Nincs több szó! És ez a 
mondat — „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? — ez 
egy olyan borzasztó mondat, hogy két évezreden keresztül híres tudó
sok, professzorok kutatták, vallatták ezt a mondatot, hogy elhangozha- 
tott-e így egyáltalában? A II. századból való ún. „Péter evangéliuma” 
megváltoztatja az egész mondatot, mintha Jézus ezt mondta volna: 
„Erőm, erőm, miért hagytál el engemet?” mert aki a Péter evangéliu
mát írta nyilván nem bírta elviselni azt a tényt, hogy Jézus azt mondta:
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még az Isten is! Még az Isten is elhagyta! Más, híres exegéták azzal vi
gasztalhatják magukat és másokat, hogy nyilván Jézus ott a kereszten a 
22. Zsoltárnak nemcsak ezt az első mondatát mondta el: „Én Istenem, én 
imádkozta az egész 22. Zsoltárt, amelyben  van  minden bizonnyal végig 
mára való támaszkodás is. Én azt állítom, szegény professzorok, éxtígk 
ták, nem akarjátok elhinni, hogy ott a kereszten Jézus valóban azt 
mondta „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Mert a ke
reszten Jézus ordítóan magára maradt. Senki sem volt mellette!

És mért olyan aktuális mindez? Azért, mert sokszor úgy érzem, hogy 
a XX. század embere, a mi korunk embere sokszor ilyen magányosnak, 
elhagyottnak, egyedülmaradottnak érzi magát. Sokat beszélünk arról, 
hogy a tudományos technikai forradalom következtében olyan közel ke
rültek egymáshoz az emberek az öt világrészben, hogy a könyökük ösz- 
szeér. Hiszen percek és pillanatok alatt lehet az öt világrész egyik ré
széből a másikba menni. És ugyankkor nem veszitek-e észre, hogy 
családon belül, rokonságon belül, sokszor egy közösségen belül, mi
lyen ordító magányosságban élnek az emberek? Nemcsak árvák és nem
csak özvegyek, nemcsak elváltak és nemcsak betegek, és nemcsak öre
gek, hanem emberek, akik nem tudnak szót érteni a másikkal. Népek, 
amelyeknek nincs nyelve megérteni a másik nyelvét. Nem egyszerűen 
azért, mert az egyik valamilyen afrikai nyelvet beszél és a másik vala
mi európait, hanem egyszerűen azért, mert kiveszett az azonos tartalmú 
fogalom közülük. Mást értenek békén, mint a másik, mást értenek há
borún, mint a másik, mást értenek együttműködésen, mint a másik. 
Nem értik egymást! És én állítom, hogy sokszor magában a keresztyén 
gyülekezetekben is vannak emberek, akik átélik ugyanezt a magukra- 
maradottságot. Csak a probléma mindig az, hogy azért élik-e így át, 
amiért Jézus átélte, vagy pedig valami egészen másért? Mert Jézus azért 
élte át át ezt az ordító magányosságot, mert annak ellenére, hogy így 
imádkozott, hogy „én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” , 
O mégis Istennek való engedelmességben lett magányos. Az Isten útjá
nak járása közben lett magányos. Ezért vagyunk-e mi magányosak, vagy 
pedig valami egészen másért? Azért-e, mert a bűneink tesznek magá
nyossá, a saját önző életünk vagy mások bűne, mások önző élete? Nem 
a bűnünk szakít-e ki minden közösségből és tesz kiáltó magányossá, síró, 
sikoltó magányossá? Saját társadalmunkban is nem azok-e a magányo
sak, akik önzőén kiszakadnak a társadalomból és maguknak élnek? 
Nagypénteken azt prédikálom néktek, minden magányosnak családban, 
családon kívül, bármilyen közösségben, hogy azért lett Krisztus ilyen 
iszonyatos magányossá és egyedülvalóvá, hogy megkóstolja ezt a bor
zalmas élményt is, amit magányosságnak nevezünk, hogy így segíthes
sen azokon, akik körül nagy a magány, és akik nem tudnak szót érteni 
kisebb és nagyobb közösségeken belül. Ö tud segíteni, hogy Önnön ma
gát adja ajándékul, hogy általa és benne közösség formálódjék nemcsak 
vele, hanem egymás között, az emberek között is és így visszavezessen 
a társadalom közösségébe.

A Máté passiónak van egy másik sajátossága, ami összefügg az előbb 
elmondottakkal. Ez a második sajátosság pedig az, hogy ott a kereszt 
alatt mindenki egyenlő volt! Egyenlő volt a bűnben! Nézzétek! Ott a ke
reszt alatt nem volt egy fiaember, aki hitt volna abban, hogy a keresz
ten a megígért szabadító Messiás hal meg. Ott nem volt egyetlen hivő 
sem. Figyelitek, kik álltak a kereszt alatt és mit mondtak? Arra men
tek emberek, az egyik fölnézett a keresztre, — talán a nyelvét is kiöl-
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tötte — és azt mondotta Krisztusnak: „Te, aki három nap alatt le tu
dod rontani a templomot — hiszen ezt Te mondtad — most, most 
mentsd meg magadat!” „Ha Isten fia vagy, szállj le a kereszteffl’M S mit 
mondtak a vének, az írástudók, s ajaapi XfQg f̂'fóSnt/” Izrael királya? 
„Másokat _7aeflíffék2itrör,'' majd hiszünk néki!” Aztán még fokozzák: „Bí
zott az Istenben, szabadítsa most meg, ha akarja, hiszen azt mondta, 
hogy az Ö fia!” S a latrok? — mint olvassuk — ugyan azt mondták. Fi
gyelitek-e testvéreim, itt nincs, aki hisz Benne! A tanítványok elhagy
ták, az édesanyja nincs ott, a rómaiak kigúnyolják a messiási reményt 
és kiírja Pilátus az írást, hogy „Ez a Zsidók Királya” . Nem hisz benne! 
A zsidók? azt mondják: hogy Ö az Izrael királya? Nekünk ilyen király 
nem kell! Pogányok? Azok meg gúnyolják, hogy na, ilyen a zsidók ki
rálya? És a latrok? A latrok is vádolják! Mit gondoltok, hogy miért? 
Ez a két lator minden bizonnyal zelota volt, akik tőrrel és fegyverrel 
akartak megszabadulni a rómaiaktól és ilyen bűntény miatt kerültek 
oda a keresztre. S miért átkozták Jézust? Azért, mert Jézus a béke ki
rály volt, és nekik egy olyan király kellett volna, aki tőrrel megy szem
be azokkal, akik a zsidókat elnyomják. Ezért gúnyolják. Figyelitek! Egy 
lélek nincs, aki hisz Benne! Senki, aki azt mondja, hogy ez a Messiás! 
Hát láttatok már ügyet így elveszni? Hát nem valami iszonyatos kilá- 
tástalanság? Egy, legalább egy, egy nyögte volna ki, hogy én azért még
is hiszek Benne! Olyan nem volt! Ott mindenki egyenlő a kereszt alatt! 
Egyenlő a hitetlenségben. Egyenlő abban, hogy nem bízott a Messiásban!

S ez miért aktuális ma? Azért, mert mi keresztyének, az egyház 
gyakran szokta a kívülállókat vádolni azzal, hogy ők abban különböz
nek tőlünk — materialisták, ateisták — hogy ők nem ismerik fel Jézus 
Krisztusban a Messiást. Számukra elfogadhatatlan, a mesék birodal
mába tartozik.

Es a keresztyén egyház és annak tagjai a világban úgy állnak nagy
pénteken az ordító magányosságban élő és meghalt Krisztus előtt, hogy 
Ö valóban az egyedüli Messiás? A keresztyének, az a „társaság” , amely 
mindig vallja, hogy Ö Űr. És most nagyon durva leszek. Ügy nézünk mi 
ki, keresztyének, úgy nézünk mi ki, mint akik mindig, döntően, életünk
kel, halálunkkal, szavunkkal és cselekedetünkkel azt kiáltjuk; igen ö  a 
Messiás?! Ezt én nem hiszem! Sokszor olyan gyenge a mi hitünk, mint 
az a tavaszi kis virágocska, amely most próbál kibújni a fű közül, és 
olyan könnyű letaposni. Nincs megriadva itt Magyarországon a keresz- 
tyénség, hogy be lesz neki bozonyítva, hogy az a Jézus Krisztus nem is 
volt, nem is halt meg, és nem is támadott fel ? S nézzétek, szerte az egész 
keresztyénséget Amerikától Afrikáig! Ügy fest ez az egyház, mint aki 
nem egyenlő a hitetlenekkel, amikor a keresztfára néz? És a cselekede
teik, az életük azt kiáltja mindenfelé, hogy ö  él, él, csak él!? Nem köny- 
nyebb másokra fogni minden gyöngeségünket ? Hogy nem engednek 
hinni? Ki nem enged hinni? Én azt állítom néktek — tudom, hogy til
takoztok ellene — nem más lényegében a szituáció ma, mint volt a ke
reszt alatt! Egyek vagyunk abban, hogy több bennünk a hitetlenség, 
mint a hit! összekapcsol más embertársainkkal a hitetlenségünk. Éppen 
azért jobban kellene őket szeretnünk és nem megvetnünk, mert önma
gunk hitetlenségét vetjük meg bennük. Éppen a kereszt alatt kell egyen
lőnek tudnunk magunkat minden emberrel. A kereszt reális látást ad.

De van ebben egy óriási, csodálatos reménysugár is. Hiszen, ha nem 
volt senki, aki a kereszt alatt hitt volna, és mégis lett egyház, ó milyen 
reménysugár ez! Micsoda üdítő evangélium! Hát Isten még a kövekből
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is tud fiaikat támasztani! Hát ha így van, Keresztyén Gyülekezet, mit iz
gulsz a máért és a holnapért? Ha a kereszt alatt egy fia nem volt, aki 
hitt és lett egyház, holnap is lesz! Holnap is lesz! Minden hitetlensé
günk, minden konokságunk, minden engedetlenségünk ellenére lesz egy
ház, mert a kereszt Ura nem maradt a kereszten, hanem feltámadt és 
munkálja a hitet. Együtt munkálkodik igehirdetőkkel, hogy amikor az 
evangéliumot hirdetik hitet ébresszen, egyházat teremtsen. De olyan 
egyházat, amely szereti az embereket és szolgál nekik. Mert csak az en
gedelmességben, az emberek földi jólétét és üdvösségét munkáló egy
ház lehet a jövő egyháza.

A Máté passiónak egy harmadik sajátos vonása — amiről még kell 
beszélnünk —, hogy azok, akik ellene mondtak Jézusnak, anélkül, hogy 
akarták volna, Jézusról tettek bizonyságot. Ők azt hitték, hogy ezzel ká
romolják és olyan hangos bizonyságot tettek akaratlanul is, hogy egé
szen eddig a szószékig hangzik. Hát figyelitek, mit mondtak: „Bízott az 
Istenben!” Igazuk volt? Igazuk volt! A másik társaság azt kiáltotta: „Má
sokat megtartott!” Igazuk volt? Igazuk volt! Mert bízott az Istenben 
igenis és másokat megtartott! Helyesen értékelték, jól analizálták: má
sokat megtartott! És igen, ez a nagypénteknek és az egész keresztnek 
az igazi központi mondanivalója! Jézus egész életének fő jellemzője: 
másokat megtartott! Másokért élt, másokért prédikált, másokért gyó
gyított, másokért rótta Palesztina kemény útjait. Másokért hadakozott 
Pilátussal, főpapokkal, fejedelmekkel. Másokért! Másokat megtartott! 
Ő az igazi megtartó: bűnben, halálban, betegségben, jövendőben. Máso
kat megtartott és meg fog tartani. Ez az Ő egész életműve és a kereszt 
is azért állt, hogy rajta keresztül másokat megtartson életre, üdvösségre, 
reménységre. S az egész egyház, ha ma a Kereszt Urához akar hűnek 
lenni, nem lehet más egyház, mint másokat segítő, másokat megtartó 
egyház a családban. A magyarországi evangélikus egyház nem lehet más, 
mint másokért élő, mások jólétéért, békéjéért dolgozó egyház.

Testvéreim, szeretnék valamire nagyon élesen rámutatni: figyeljétek 
meg! Jézus nem mentette magát. Nem magát mentette. Másokat men
tett. S nekem állandóan azt mondják itt evangélikus keresztyének, hogy 
„jó ember, mentsük az egyházat itt és most”. Testvéreim, nem mentjük 
az egyházat, mert nem kell menteni. Az egyháznak nem önmagát kell 
mentenie, az egyháznak másokért kell élni! Jézus a kereszten nem ma
gát mentette, nem a maga dicsőségét, a maga hatalmát, a maga pozíció
ját, a maga életét kereste. A mások életét, a mások pozícióját, a mások 
egészségét, a mások békességét segítette. Az egyház akkor menthetetlen, 
ha nem segít másokat. Arra hívattunk, hogy úgy szolgáljuk itt népünket, 
igen a népünket is, a népünk kenyerét is, a népünk békéjét is, Európa 
békéjét is és a világ békéjét is, a társadalmi igazságot is, a faji egyen
lőséget is. Másokért és sose magunkért! Egyszer végre tanulja meg a 
magyar keresztyénség, luteránusok, reformátusok, katolikusok, baptis
ták és methodisták, hogy nem a magunk bőrének a mentéséért vagyunk 
Magyarországon, hanem azért vagyunk itt, hogy segítsünk, ahol csak tu
dunk. Azért vagyunk, hogy másokért éljünk az evangélium hirdetésével, 
a szeretet cselekedeteivel, a reménység bátorításával. „Másokat megtar
tott, magát nem tudja megtartani.” Igen, másokat megtartott, ezen az 
úton kell nekünk is járnunk.

Befejezésül. Valaki azt mondhatná, hogy úgy látszik ott a kereszt
nél mégsem volt ott az Isten. Hát a Máté passiójában bizony nem sok 
mutatja, hogy ott volt az Isten. Nem sok. Mégis, valami mutatja. Egyfe
lől ez az ordító magányban levő Krisztus nem így imádkozott, hogy „te
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átkozott Isten”, hanem azt mondta: „Én Istenem, én Istenem.” Jézusnak 
az Isten akkor is Istene volt, amikor majd úgy ordított az egyedülvaló- 
sága. Akkor is tudta, hogy az Isten az Ö Istene. Tudta, hogy az Isten 
szeme most is rajta van. És nem szeretnék antropologizálni Istenről, de 
azt ki merem nektek erről a szószékről mondani, ha valamikor Istennek 
volt nehéz órája, az az volt, amikor látnia kellett a Fia egyedülvalósá- 
gát és halálát. Ennek csak egyetlen jele van. Amikor Jézus önkéntesen, 
szabadon, „odaadta lelkét” ebben a magányosságban, egyszerre valami 
történt a világban. Megindult a föld, elsötétedett minden. Értitek? a  
kozmosz, a kozmosz, a világ! Mindaz, ami ott történt, jelezte, hogy ott 
van az Isten. És ítéletét, a végítéletből valamit előre hozott, jelezvén, 
hogy Ura a világnak.

Nagypénteki Gyülekezet! A kereszt alatt figyeljetek Reá, a magára 
maradottra, az egyedülvalóra, arra, akiben senki sem hitt. És ti higgye
tek Benne!

(Magnófelvétel)

Szemben állok a zsákutca teológiával 
és egyházpolitikával

Szent-lvány Ödön egyházkerületi felügyelő 
székfoglalója

Mélyen megrendültén állok itt most és meghatottan átérzem ennek 
az alkalomnak egyszeri és felemelő légkörét, amely nemcsak ünnepé
lyes, hanem meghatározó és elkötelező. Szeretném kifejteni, hogy ma
gamra nézve miben látom meghatározónak és elkötelezőnek. Mindenek
előtt azonban arra indít, hogy kifejezzem hálámat azoknak, akik bizal
mából az egyházkerület felügyelőjévé megválasztattam. Legelőbb is Nép- 
köztársaságunk Elnöki Tanácsának mondok köszönetét, hogy a szemé
lyemre vonatkozó előterjesztést magáévá tette és megválasztásomhoz 
előzetes hozzájárulását adta. Hálás vagyok az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökének, Miklós Imre államtitkár úrnak, hogy személyes bizalmát 
adta, elfogadván személyemet e tisztség betöltéséhez. Ugyanígy hálás 
köszönettel fordulok az Állami Egyházügyi Hivatal magas beosztású töb
bi vezetője felé is, akiknek jelentős részük van e bizalom légkörének 
kialakulásában.

Egy lélegzetvétellel szeretnék ugyanakkor köszönetét mondani D. 
Káldy Zoltán püspök úrnak, aki megválasztásom előterjesztését a maga 
személyes bizalmával oly nagy mértékben képviselte. Meg kell valla
nom, hogy megválasztásomat mind állami, mind egyházi viszonylatban 
az ő felelősségteljes személyes tekintélyének fogom fel és csak a legki
sebb mértékben a magam személyének. Végül, de nem utolsósorban 
szálljon a köszönet szava az egyházkerület lelkészeihez és a gyülekeze
tek presbitériumához, amelyek szavazatukkal bizalmukat belém vetet
ték. Tisztelettel köszöntöm az Északi Egyházkerület megjelent püspökét 
stb. a testvéregyházak magas képviselőit stb. Szeretnék hangot adni an-
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nak a személyes hitemnek: mint mindig, most is Isten előtt állok és 
most, amikor magas tisztemet elfoglalom, ebből eredő felelősségemet az 
Isten iránti engedelmes kötelességvállalással fogadom el. Megvallom, 
nem teszek különbséget a köszönet vonatkozásában az Istennek és az 
embereknek mondott között, mert hiszem, hogy Isten embereken ke
resztül munkálkodik. Ugyanez ellenkező viszonylatban is érvényes; szol
gálatomnak konkrétan a társadalom és a benne élő emberek javára kell 
megnyilvánulnia és ezt egyidejűleg Isten szolgálatának is tekinthetem. 
Vallom, hogy Istennek az az akarata, hogy az egyház szolgáljon az em
beriségnek, nem elvont fogalmakkal, hanem eleven munkával, igével, 
szeretettel és egyértelmű döntésekkel. A szocializmus és kapitalizmus 
világméretű küzdelmében egyértelműen a szocializmus mellett vagyok 
és minden erőmmel támogatom a szocializmus építését magyar hazánk
ban.

Abban a szerencsés helyzetben látom magam, hogy egyszemélyben 
az állam, közelebbről az ipar egy ágának szolgálatában álló dolgozó em
ber, egyúttal pedig az egyházban is munkálkodó személy vagyok. Ez a 
tény nem okoz semmiféle megosztottságot, elkülönülést személyemben, 
mert céljában mindkét tevékenység egyirányú. A különbség nem a mun
ka nemében, még csak nem is területében van, mert mindkettő szándé
kában a társadalmat, népünket, az embert kívánja szolgálni. Nincs te
hát ellentét, még csak különbség sem a munka végzésében. Ebben az 
esztendőben töltöm be világi munkám végzésének 40. évfordulóját és 
egyházi munkásságom 30. esztendejét. Van tehát mire visszapillanta
nom időben és mennyiségben.

Lemérni azt, hogy egy ember mennyire dolgozott sikeresen, nagyon 
sokféleképpen lehet. A dolgozó emberek túlnyomó többségénél ezt szub
jektivitás nélkül megtenni alig lehet. Napjainkban gyakran esik szó ar
ról, hogy a dolgozó embernek szüksége van az ún. sikerélményre. Ez 
igaz, de hozzá kell tennem, hogy kizárólag olyan munka után lehetsé
ges sikerélményre szert tenni, amelyet lelkiismerettel és felelősséggel 
végeztünk. Most amikor a számomra új, vezetői tisztségbe kaptam el
hívást, fel kellett mérnem elmúlt életemet és munkámat olyan szem
pontból is, hogy a jövő feladatának ellátására ad-e alapot? Alkalmas
ságom megítélésére nem vállalkozhatok, csupán azt tudom megállapí
tani, hogy világi és egyházi területen részfeladatokat és átfogó intézke
déseket mindenkor felelősséggel és lelkiismeretességgel igyekeztem el
látni. A munkát mindig az emberért végeztem, mindig az emberért tör
ténő szolgálatnak tekintettem; a szolgáló életformát és nem az önző 
anyagiaskodót tartottam életcélnak. Ez a tudat biztat arra, hogy vállal
ni merjem az új megbízatást és nagyobb felelősséget. Talán nem fogják 
fel szerénytelenségnek, ha még valamit elmondanék magamról és is
mertetem életem politikai múltját. Munkahelyem a tőkés időkben egy 
budapesti nagybank volt. Élet- és munkakörülményeim nem hozták ma
gukkal, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljek a munkásosztállyal, mun
kásfiatalokkal. Tevőleges ellenállóvá nem váltam. Mégis merem állítani, 
hogy a magatartásom és színvallásom mindig szembeállított az akkori 
uralkodórendszerrel és szellemmel. Orvosi kapcsolat folytán a háború 
alatt történetesen egy pesti izraelita hitközségi kórházban feküdtem be
tegen 1943-ban hónapokig, s hogy a vigasztalásra és reményre szoruló 
betegeknek örömet szerezzek, a telefonközpontos fiatalember segítségé
vel rádiókészülékemmel a moszkvai és londoni adók híreit közvetítet
tük a telefonhálózaton többeknek. Azt hiszem ez akkor politikai diakó- 
nia volt. Vallom, hogy a diakónia döntő mértékben kézzelfogható cse
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lekvés, mindig az adott helyzetnek megfelelően, mert a csillagos házba 
kenyeret kellett elsősorban vinni és nem csupán vigasztaló szót. A nyi
las katonákkal őrzött zsidó szükségkórházba a Bethlen téren viszont azt 
a hírt kellett vinni, hogy közelednek az orosz csapatok, bizakodjanak. 
Jézus Kr. is realista volt, nem azt mondta Lázár gyászoló testvéreinek 
hogy sose féljetek, üdvösséget szereztem néki, hanem életre hozta Lá
zárt a sírból. Nem látok különbséget — mint mondottam — a szolgálat 
céljában, legyen az akár egyházi, akár világi. Embercentrikus legyen.

Legyen szabad azt mondanom, hogy amióta Káldy Zoltán püspök 
urat, világos és határozott egyházpolitikai célkitűzéseit megismertem, 
tehát 1958. óta, én is tudatosan állhattam erre a szilárd talajra, hogy 
szerény erőmmel segítsem az előrehaladást a gyülekeztemben és az 
egész egyházban. Teljesen egyetértek a püspök úrral, az „Üj úton” cí
mű iránymutató könyvében kifejtett teológiai, egyházpolitikai és politi
kai szempontokkal. Azokat magaménak vallom és támogatom. Ugyan
akkor egyértelműen elhatárolom magamat minden olyan teológiai, egy
házpolitikai és politikai nézettől és iránytól, amely egyházunknak a szo
cializmusban való új útját keresztezi, zavarja, vagy azzal szemben áll, 
bárki részéről történjék is az. Szemben állok a „zsákutca” teológiával 
és egyházpolitikával.

Jövőnk útját annak az útnak a folytatásában látom, amelyen jelen
leg is járunk. Hiszem és vallom, hogy az Egyház létét Istennek köszön
heti, mégis ki kell jelentenem, hogy hálát érzek az Állammal kötött 
Egyezményért, mely biztosítja helyünket a szocialista társadalomban. 
Őrállónak tekintem magam, aki az egyház vezetőivel együtt mindent 
elkövet a Magyar Népköztársasággal fennálló jogviszony fenntartásáért 
és építéséért. Nem nehéz ez a feladat, mert meggyőződésből fakad. Mi 
államunkat a magunkénak tekintjük és meggyőződésem szerint az egy
ház népe is a marxista társadalom része. Egyházunk nagymértékben 
részese a jó politikai közérzetből fakadó eredményeknek, de úgy érzem, 
hogy tevékenységével maga is hozzájárul ehhez a jó politikai közérzet
hez. Az elmúlt 2—3 esztendőben az egyház gyülekezeteinek egy részé
ben megfordultam és ott számtalan gyülekezetbeli lelkésszel, gyüleke
zeti taggal, presbiterrel volt találkozásom. Megnyilvánulásaikból, érdek
lődéseikből, nézeteikből, célkitűzéseikből az a tapasztalatom, hogy na
gyobbrészt látó szemmel és halló füllel élnek egyszerre az egyházban és 
a társadalomban. Természetes is ez, mert hiszen kikből áll az egyház 
népe: munkásokból, parasztokból, értelmiségiekből. Nem találkoztam az 
egyházi látogatások során sem más embertípussal, más rétegeződésű em
berekkel, mint amilyenekkel állami beosztásom keretében történő ki
szállásaim alkalmával összejövök. Én nemigen találkoztam a kétnyelvű
ség megnyilvánulásával gyülekezetekben és ha lennének még ilyenek, 
kétszínűek, visszahúzók, haladásellenesek, róluk meg kell mondanom, 
nincs helyük és létjogosultságuk a presbitériumokban, de másutt sem. 
Én is a presbiterek nagy sorának egyik tagja vagyok, aki az egyház egy 
kiemelt helyén felelős vagyok presbitertársaimért is. Feladatomnak te
kintem, hogy magam is elősegítsem a presbiterek tájékozódását közegy
házi és társadalmi kérdésekben.

Nélkülözhetetlennek tartom, hogy a gyülekezetek tagjai, elöljárói 
jobban megismerjék az egyház vezetőinek teológiai felismeréseit, hogy 
munkájuk minden vonatkozásban tudatosabbá váljék. így pl. a diakó- 
nia széles értelmezésű fogalmát. Azt, hogy a világon élő minden embe
rért felelősséget hordozunk, mert az emberiség minden egyes tagja felel 
egymásért. Sokan ezt nem tudják külföldön, és ezért nekünk magyar
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evangélukosoknak küldetésünk van a világban, mert felismertük a diakó- 
niai felelősséget a világért. E küldetés betöltése nemcsak az egyház né
hány vezető személyiségének a feladata, hanem az egyház népéé is, 
hogy a világban megszólaló hangunk az egész egyház hangjaként szól
jon.

Gyakrabban szólunk arról, hogy egyházunk megtalálta útját a szo
cializmusban, ráléptünk az új útra. Ezt a meghatározást nagyon stati
kusnak érzem. Ennél jóval tovább mentünk már. Megyünk utunkon elő
re és nem állunk azon. A közelmúltban egy orvos azt kérdezte tőlem, 
hogy vajon szoktam-e sétálni? Igenlő válaszomra így folytatta: Csak sé
tál vagy menni szokott-e erőteljesen? Nem elég sétálni, haladni kell, az 
az egészséges!! Egyházunk helyzetére lefordítva ezt a gondolatot kifej
teném, hogy mit értsünk az egyház erőteljes járásán. Félreértés ne es
sék! Nem azokat biztatom, akik élenjárnak, hanem azokat, akik csak sé
tálnak.

Az egyház hangját nem csak a püspökök és a teológiai tanárok je
lenthetik, akik a világ sok fórumán küzdenek az egyházi és politikai 
diakónia megvalósításáért. így mondom: küzdenek! Mert ha lényeges 
is a változás az egyházi világszervezetek hangvételében, ha az egyházak 
feladatának felismerésében sok is történt, ami az emberiség békéjének 
és a jólét megteremtésének ügyét illeti, mégis újra és újra meg kell 
küzdeni azért, hogy ne ködös, általánosító nyilatkozatok jelenjenek meg, 
hanem a lényeget érintő, szókimondó állásfoglalások. Érvényesülnek 
mindig visszahúzóerők, akik ezt akadályozzák. Én most az igehallgatók 
nevében szólok és nem az dgehirdetőkének. Nekünk igehallgatóknak is 
vannak feladataink az igehirdetés hangjának és színvonalának tekinte
tében. Ha mi, igehallgatók nem járunk erőteljesen az úton és álldogálva 
megelégszünk langy beszédekkel, akkor ne csodálkozzunk, ha csak úgy 
általánosságban szólnak nekünk az Isten békességéről.

Mi az Isten békessége? A belső lelki békénk! De lehet nekünk belső 
békénk, ha Vietnamban az amerikaiak asszonyokat, gyermekeket, ottho
nokat, élelmet és termést bombáznak, égetnek? Lehet-e és szabad-e ne
künk a magunk kis lelki békességét pátyolgatni, amíg mások munkát, 
jobb bért, szabadságot követelnek a kapitalizmusban a tőkésektől, sza
vazati jogot az elnyomó fehérektől és durván elnyomják a munkást, a fe
ketét és ezt néhol diktatúra, néhol állítólagos demokrácia nevében bör
tönnel és fegyverrel hajtják végre. Hamis igehallgatás és hamis igehir
detés az, ahol csak az „Uram-Urarn” igénye merül fel, de viszolyognak 
hallgatni, hogy ez az Ür mit követel az Embertől. Az ettől viszolygók, ké
nyes fülűek nyugodtan alusznak állítólagos lelki békéjükben? Istennel 
állítólag rendezett viszonyukban? És az nem izgatja őket, hogy Európá
ban béke és biztonság legyen, hogy üssék ki a fegyvert a militaristák, a 
restaurációra spekulálók, a fasiszták és követőik kezéből? Van-e lelki 
békének helye, ha Afrikában és Ázsiában, Dél-Amerikában milliók síny
lődnek betegségtől, éhségtől? Nem szeretem ezt az álbékességet! És saj
nálom azt, aki nem izgatja a maga lelki békéjét azért, ami a magát a 
szabadság védelmezőjének hirdető Észak-amerikai Egyesült Államokban 
lezajlik, ahol azt, aki más nézetet vall, mint az uralkodó klikk, eltapos
sák, legyen az munkás, vagy tanár, lelkész, vagy akár államelnök.

Mozgósítani szeretném én is az egyház népének minden lassú járá
sú tagját, hogy haladjunk erővel az úton, nem a Vezetőség mögött, ha
nem együtt a Vezetőkkel. De hiba lenne, ha diakóniai szeretetünket 
csak a távoliakra irányítanék, és nem vennők észre, hogy a közelünk
ben, gyülekezetünkben élnek magányosok, öregek, betegek, kisnyugdí
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jasok, akik a közösség segítőkészségére szorulnak ápolásban, ellátásban 
anyagiakban.

Azt is merem mondani, hogy az egyházunk felismeréseit jó lelkiis
merettel magamévá tettem, de nem én dolgoztam ki azokat, hanem egy
házunk elöljárói. Személyesen is hálás vagyok ezért a nagy munkáért. 
Sok minden új volt számomra évekkel ezelőtt, de becsületes tusakodás
sal és igazságkereséssel, szívvel és értelemmel fogadtam el. Aki ezen 
nem ment még át, annak ajánlom szeretettel, hogy ne legyen rest az 
igazságkeresésre.

Sokat hallunk arról, hogy lelkészeinket tanítják, milyen a korszerű 
igehirdetés. Én most azt mondom, rajtunk is múlik, hogyan prédikálnak 
nekünk. Kényszerítsük mi a korszerű igehirdetésre őket. Mondják el ne
künk krisztocentrikusan mit üzen nekünk Isten igéje ma és ebben a mai 
világhelyzetben. Hiszem, hogy Jézus Krisztus sem kerülné meg a világ 
égető problémáit, aki tehát igéje örök mondanivalóit nem tolmácsolja a 
ma nyelvén a mai társadalmi és politikai összefüggésekben, az nem hir
deti hűen az ő örök igéjét.

Az egyház világméretű szolgálata után szólni szeretnék a hazai fel
adatokról. Meg kell állapítanom mindenekelőtt, hogy élő és munkálkodó 
egyház vagyunk, s ez mindennél többet mond. Mire alapítom ezt? Első
sorban istentiszteleteink látogatottságára! Jártam nyugati országokban, 
ahol a mi egyházi életünket oktatgató kritikákkal is illették már egyesek, 
fenntartással tekintenek ránk, mégis bevallották: szívesen elcserélnék 
istentiszteleti látogatottságunk gyülekezeti arányszámát az övékével. Én 
azt tartom, hogy az istentisztelet a gyülekezet életének központja, abból 
indul ki és az foglalja egybe a gyülekezet minden életmegnyilvánulását, 
köréje helyezkedik és belőle táplálkozik a diakónia, a bibliaóra, szeretet- 
vendégség. Ahol jó az istentiszteleti munka, korszerű a prédikálás, ott a 
többi ág is jól funkcionál, nem utolsósorban az anyagi hozzájárulás. Ez 
utóbbi terén azonban vannak hiányosságaink. Sajnos még mindig sok 
azoknak a száma, akik úgy képzelik, hogy az egyházfenntartást borra
valóval elintézhetik. Rendszerint azok körében van ez így, akik pedig 
jómódúak és azok hoznak aránytalanul áldozatot, akik kisebb jövedel
műek. Ezen a téren vannak tehát feladataink, mert a szemlélet megvál
toztatását elsősorban presbitereink munkáján keresztül érhetjük el.

Rögtön ehhez kapcsolódva szólok egyházi sajtónk kérdéséhez. Meg
állapíthatom, hogy az Evangélikus Élet az utóbbi időben lényegesen szí
nesebb és élénkebb lett. Sokoldalú és előremutató. Minden lelkészt és 
gyülekezeti tagot segít a gyorsabb előrelépésre. Nemcsak egyházhűségre, 
hanem igazi hazaszeretetre is tanít. Nagyon jónak tartom, hogy egy-egy 
gyülekezettel behatóan foglalkozik, szól múltjáról, jelenéről. Jók azok a 
beszélgetések, amelyeket a lap munkatársa pl. püspökeinkkel folytat, 
vagy a teológiai tanárokkal egy-egy kiemelkedő témáról. Ne legyen a 
lapnak — elnézést kérek a kifejezésért — „papi pátosza” , egyes cikkek
ben kegyeskedő, édeskés hangvétele. Frázisként hangzik, mégis mondom: 
izgalmassá kell tenni a lapot. Fontos kapocs ez a lap, az egyház belső 
kohéziójának lényeges kelléke. Ügy észlelem, hogy a presbitériumok kö
rében is helye van a lap propagálásának, s el kellene érni, hogy — ha 
ez áldozatnak nevezhető — általában minden presbiternek meg kellene 
hoznia a lapelőfizetés áldozatát.

Nagyon is el tudom képzelni, hogy a Lelkipásztor, amely legutolsó 
számaiban egyre jobb, ne csak a lelkészek által olvasott folyóirat legyen, 
hanem érdeklődő nem-lelkészek is forgatnák. Magam is sok teológiai,
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egyházpolitikai ismeretet szereztem belőle, sőt politikai látást is világ
méretekben, s erről egy mai keresztyén nem mondhat le.

A Sajtóosztály könyvkiadói tevékenysége is közeláll szívemhez és a 
magam helyén minden támogatás megadására kész vagyok.

Óriási jelentőségűnek tartom a Diakóniai Osztály tevékenységét. 
Milyen nagyszerű, hogy szeretetintézményeink alkalmat adnak a dia
kóniai szeretetszolgálat közvetlen kifejtésére. Gyülekezeteink általában 
érzik ezt a felelősséget és szívükön hordozzák intézményeink sorsát. Meg 
ne restüljünk ebben, sőt fokozzuk erőfeszítéseinket. Állítom, egy-egy sze- 
retetintézménnyel való törődés gyülekezetformáló erőt is jelent, amely 
a gyülekezet életében megtérül lelkiekben és anyagiakban egyaránt. Jól 
megismertetni az Ev. Életben azt a munkát, beszélgetéseket közölni ve
zetőkkel, gondozottakkal, környezetről, kifizetődő feladat.

Szólni kívánok egyházunk anyagi- és jogrendjéről. Én mindkettőről 
egy életen át sok tapasztalatot szereztem. Bankban dolgoztam és ott meg
tanultam az alaposságot, a fegyelmet, majd az állami téglaiparban, most 
már 22 év óta. Utóbbiban voltam vállalati főkönyvelő, tröszt pénzügyi 
és számviteli osztályvezető. Felelős voltam sok vállalat, 180 gyár pénz
ügyi fegyelméért, számviteli rendjéért, gazdálkodási és bizonylati fegyel
méért. Készítettem ügyrendeket, ügyviteli szabályzatokat. Ezt azért 
mondtam el, mert véremmé vált a rend és fegyelem. Törvényes ren
dünk betartásában és betartatásában tehát szorosan együttműködök 
majd a püspök úrral. Nagyszerűnek tartom, hogy egyházi törvényeink 
jelentős része végrehajtási utasítást kapott és az egyház jogi és anyagi 
rendje szabályrendeleteken nyugszik. Elképzelhető, hogy valaki talál 
rést a rendeletek mondatai között, de a rendelet szelleme lehetővé teszi, 
hogy az egyház vezetőség ezt ne tűrje el.

Maximális’ erővel és meggyőződéssel állok a püspök úr mellett, hogy 
II. Törvényünk 97. §. 13. Bekezdését megvalósítsuk az egyházi törvények 
megtartása és az egyházkerület jó rendjének biztosítása terén. Segíteni 
fogok a püspök úrnak, hogy minden lazítás megszűnjék.

Szeretném remélni, hogy a ma néhol felbukkanó egyéni anyagias
kodás és ügyeskedés az egyház területén nem üti fel fejét. Nem elsősor
ban mint egyházkerületi felügyelő, hanem talán inkább mint a Lutherá
nus Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságának nem lelkészi tagja, 
aki most már egyházkerületi felügyelő is, említem kapcsolatunkat a 
Lutheránus Világszövetséggel.

Örülök annak, hogy ebben a világszervezetben egyházunk is végez 
szolgálatokat, amelyek hasznosak a testvéregyházak számára is.

Ügy látom, hogy sajátos helyzetünkből eredő felismeréseink egyre 
inkább méltánylásra találnak és hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberi
ség nagy kérdéseiben is erőteljesebben tudunk együttmunkálkodni, mint 
korábban.

Értékesnek ítélem meg a többi világszervezethez fűződő kapcsolato
kat, így különösen is a Keresztyén Békekonferencia újra aktivizálódó 
szervezetéhez való viszonyt. Ennek a konferenciának munkáját minden 
lehető hozzájárulásunkkal erősítenünk kell.

Örülök, hogy a testvéregyházakkal való együttmunkálkodásunk és 
együttgondolkodásunk valóban testvéri, elsősorban a református egy
házzal, de az ortodox egyházzal és a szabad egyházakkal is.

Ennek ápolására — természetesen — a magam területén én is kész 
vagyok.

A római katolikus egyházzal való kapcsolatban helyesnek látom né
pünk és az emberiség javára való együttműködést. Közös erővel kell fá
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radoznunk a világ békéjéért és a társadalmi igazság megvalósításáért 
világviszonylatban.

Befejezésül örvendve szólok az Államunkhoz fűződő jó kapcsolatok
ról.

Nem szólhatok hála nélkül az Állam kötelezettségvállalásán túlme
nő anyagi segítségről és arról, hogy kis és nagy ügyeinkben mindig meg
tapasztaljuk az Állami Egyházügyi Hivatal segítőkész támogatását. Ál
lamunk és egyházunk viszonya elvileg tisztázott, gyakorlatilag pedig ezt 
a kapcsolatot népünkért való közös felelősség és munkálkodás határozza 
meg.

Főtisztelendő Püspök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
A teljesség elérésének lehetetlensége ellenére is igyekeztem, hogy 

érintsem munkánk, feladataink, kapcsolataink széles területét.
Kérem elsősorban Káldy püspök úr segítségét, hogy szolgálatomat 

jól tölthessem be.
Bizalommal és szeretettel kívánok szolgálni hazámnak és egyhá

zunknak.
Kérem ehhez imádságuk hordozó szeretetét.

Szent-Ivány Ödön
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ÖNÉLETRAJZ
1914. szeptember 26-án születtem Budapesten. Édesapámat féléves 

koromban már elvesztettem a háború áldozataként. Édesanyám nehéz 
körülmények között nevelt fel. Bár római katolikus vallású, hivő asz- 
szony volt, minden lehetőséget megadott, hogy evangélikussá válhassak. 
Középiskolai tanulmányaim után egy budapesti nagybank tisztviselője 
lettem. 16 éven keresztül dolgoztam itt. Az ipar államosítása idején egy 
téglaipari vállalat főkönyvelője lettem, s ebben az iparágban dolgozom 
ma is vezető beosztásban.

Családomat feleségem és két kislányom alkotja.
Egy a „Tékozló fiúról” hallgatott igehirdetési sorozat nyomán let

tem tudatos keresztyénné és ez vezetett a szolgáló élet keresésére, majd 
1942-ben a Deák téri gyülekezet munkájába. Szembenálltam a fasiz
mussal és az uralkodó közszellemmel, ami arra is indított, hogy segítő 
tevékenységgel álljak az elnyomottak és üldözöttek oldalán. A gyüleke
zetben a belmissziói munka pénzügyi vonatkozásait intéztem, különösen 
is a gyülekezet árvaházának finanszírozásáról gondoskodtam. Az 1940-es 
évek vége felé az ócsai kis szórványgyülekezet felügyelője lettem. Ne
héz, szórványjellegű munkával építgettük ezt a kis gyülekezetét, karöltve 
a gyülekezet lelkészével.

1957-ben a Pesti evangélikus egyházból önállósult Deák téri gyüle
kezet presbitere lettem. Egyházi munkám tudatossá politikai és egyház- 
politikai síkon akkor vált, amikor Káldy püspök úr munkája nyomán 
megismertem egyházunk mai útját. 1963-ban megválasztottak a gyüleke
zet másodfelügyelőjévé, s ezt a tisztet azóta is betöltőm. Teológiai és 
egyházpolitikai ismereteimet önképzéssel igyekeztem fejleszteni. Szolgá
latomat gyülekezetemben, majd 1968-tól, amikor megválasztottak a Déli 
Egyházkerület világi főjegyzőjévé, a közegyházban is egyházunk teoló
giai felismerései alapján végeztem.

Ebben a tisztségben, egyúttal, mint felügyelőhelyettes eljutottam az 
egyházkerület meglehetősen nagy területére. A szolgálatokat végző püs
pököt állt módomban elkísérni. Most, amikor az egyházkerület felügye
lőjévé választottak, államunk bizalmát elnyerve ehhez, folytatom a meg
kezdett úton való járást, örömmel tudván, hogy nem uralkodó, hanem 
szolgáló egyházban élek.

Szent-Ivány Ödön
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Tanulmányok

A lelkészképzés reformja
Erkki Kansanaho finn püspök előadása a győr-soproni lel- 
készi munkaközösség győri ülésén 1972. április 12-én

A közelmúltban folytatott egyházi vitához mindenütt hozzátartozott 
a lelkészképzésnek és általában az egyházi munkások képzésének kriti
kai vizsgálata, bár ez a terület nem keltette fel annyira a nyilvánosság 
figyelmét, mint más kérdések. Erőteljesebben az egyetemi körökben ke
rültek előtérbe, a tanárok és a hallgatók között egyaránt, valamint a lel- 
készi kar belső tanácskozásain. Néha kívülállók is bekapcsolódtak, külö
nösen olyankor, amikor a teológiai fakultás egyetembeli helyzetéről, az 
egyetemi kormányzatról és az oktatás reformjáról volt szó. Megfelel-e 
rendeltetésének a jelenlegi teológiai oktatás? Elérte-e a kor színvonalát, 
képes volt-e követni nemcsak a tudomány, hanem a társadalom fejlődé
sét? Megszerzik-e a teológusok azt a tudást és hozzáértést, amire szük
ségük van? Van-e egyáltalán helye az egyetemen a teológiai fakultás
nak?

Amikor egy évtizeddel ezelőtt tettek fel ilyen kérdéseket, a teológu
sok azonnal védállásba helyezkedtek, és igyekeztek elhárítani a meglevő 
rend elleni támadást. A teológiai rendszer szinte sérthetetlen volt, és 
a bele tartozó tárgyak és a hagyományos tankurzusok is elengedhetet
lennek számítottak. A harcban az egzegéták, a dogmatikusok és az egy
háztörténészek vettek részt. Olykor a gyakorlati teológia hangja is hal
latszott. Minden ágazat képviselője szenvedélyesen védte a maga hely
zetét, és igyekezett lehetőleg kiszélesíteni. Most azonban megváltozott a 
helyzet azzal, hogy a tanárok maguktól kérdezik, hogy tanításuk való
ban megfelel-e rendeltetésének. Elsősorban a Skandináviában, Finnor
szágban folytatott vitákat kísértem figyelemmel, valamelyest az ameri
kai lutheránus irodalmat is, de tudom, hogy a vita fő vonásokban egy
formán hullámzik minden egyházban, nem utolsósorban a római egy
házban. A teológiai oktatás változtatást igényel. De hogyan? Ez a kér
désünk.

A teológiai oktatás klasszikus módját ebbe a jelszóba lehet foglalni: 
„a textustól a prédikációhoz” , „vom Text zur Predigt”, ahogyan a néme
tek mondják. Minden teológusnak végig kellett járnia ezt az alaposan 
épített hosszú utat, mivel más lehetőség nem volt. A Biblia eredeti 
nyelvein kezdték, majd a kortörténeten és teológián át — keserves ván
dorlás után — megérkeztek a prédikáció mai problémáiig, amennyiben 
megőrizték még fogékonyságukat, és eljutottak ilyen messzire. Be kel
lett még férnie a szisztematikus teológia kompendiumának és a keresz
tyén egyház egész történetének. Ez az út, a „textustól a prédikációhoz”  
volt az a rendszer, amelyre épült minden. A tanulmányok lényeges és 
leginkább munkaigényes tartalma főként a humán klasszikus nyelvek 
és a történelem volt, a módszer pedig a történet-kritikai volt, ahogyan 
ezt néhány nemzedék óta nevezik.

Az egyetemi teológiára nemcsak a klasszikus tárgyfelosztás volt jel
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lemző, hanem a tudományosságra törekvés is, amennyire csak lehetsé
ges volt ez a teológia körében. Sokan hajlottak arra, hogy a teológián 
kívül rekesszenek mindent, ami nem felel meg a tudományos mérté
keknek. Ez nemcsak a gyakorlati gyülekezeti munka végzésére és az egy
ház működésére vonatkozott, hanem bizonyos, kevésbé tudományos tan
anyagokra is, nem is beszélve a teológiai hallgatók lelki életének a gon
dozásáról. Ezek nem tartoznak az oktatás körébe. Csak a teológiai kuta
tás képessége szükséges. Az oktatás elsősorban tudományos iskolázás 
volt, amire főként a különböző szakágak megismerése és kutatása volt 
jellemző. Különösen az utóbbiból szinte akadémiai bálvány lett, ahogyan 
egy német kritikus jellemzi a dolgot. A kutatónak a napi események és 
az emberi élet feletti objektív tudományosságot kell képviselnie. A lel
készképzést ezekhez a tökéletesnek tartott akadémiai elvekhez kötötték. 
Ezek különböztették meg a tudományos teológiát a laikus teológiától.

A teológiai tanulmányokra gyakorolt mai kritikára jellemző, hogy 
nem kerüli meg az alapvető nagy kérdéseket, hanem legalább olyan bá
torsággal közelíti meg őket, ahogyan a szervezeti és technikai problé
mákat. Vajon hiányos, vagy elöregedett-e a teológiai anyagfelosztás? 
Olyasmit tanítunk-e, amire a lelkészeknek nincsen feltétlen szükségük? 
Mellőzünk-e valamit, amit szükséges lenne tudni? Elégséges a tudomá
nyos iskolázás a leendő lelkész alkalmassága nélkül? A probléma lé
nyege a teológiai oktatásban ugyanaz, mint a többi más hagyományos 
egyetemi szakon. Maga a rendszer integratív, változhatatlan, és az idők 
folyamán kialakult formákat meg kell őrizni. A rendszerben legfeljebb 
kiegészítéseket lehet tenni, és kisebb kihagyásokat lehet eszközölni, de 
nem alapvető változásokat. Adaptívnak, alkalmazkodónak kellene 
lennie, fel kellene figyelnie a társadalomra és az egyházra ható erők ál
tal létrehozott változásokra. Egyesek azt kívánják, hogy a maga részé
ről a teológia is segítse elő a fejlődést, és javasoljon újításokat. Nem 
lenne szabad csak a múltat kutatnia, hanem hatnia kellene a jövőre is. A 
történet-kritikai módszert ki kell egészíteni az empirio-kritikai és más 
lehetséges módszerekkel. A kutatás mellett nem szabad megfeledkezni 
az ismeretek alkalmazásáról és gyakorlati használatáról. Végül is mind
ezek alapja a személyes hitélet, ettől függ a tanulmányok értelme és 
haszna. Az az identitáskrízis, amiről leginkább a fiatal teológusok be
szélnek mostanában, főként tisztán ezekből a gyakorlati tényezőkből te
vődik össze.

A kritikusok aligha akarják magáért a kritikáért leszólni a teoreti
kus oktatást, hanem látják annak elégtelenségét. A lelkészképzés prob
lémája sokkal szélesebb. Kizárólag könyvek olvasásával és dolgozatok 
írásával nem lehet megszerezni az alkalmasságot arra a feladatra, 
amelyben Isten igéjét kell hirdetni és a mai embert szolgálni. A csupán 
teoretikus oktatás elégtelen és rendeltetésellenes. A lelkész nem le
het a múltba ragadt tudor, sem pedig egyéni vallásos virtuóz, hanem 
ebben a világban élő, ennek a formáihoz kötött emberek között kell mű
ködnie. Nem elég a lelkésznek a formális teológia, mert az nem ad fegy
vereket a szolgálathoz, de nem elégedhet meg a gyakorlattal sem egy
szerűen, ami nem épül teológiai alapokra. Szüksége van mind az is
meretekre, mind az alkalmasságra. Ez a teológiai tanulmányok problé
mája.

Továbblépve le kell szögeznünk, hogy a lelkészi munka és a vele 
járó feladatok változóban vannak. A feladatok kibővültek és a koráb
biaknál igényesebbek lettek. Innen származik sok teológus óhaja a spe
cializálódásra. A feladatok differenciálódnak, elkülönülnek, egy ember
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nem képes mindent áttekinteni. Nehéz a „textustól a prédikációhoz” régi 
útját járni, mivel mellette még sok egyébre is szükség van, esetleg új 
tantárgyakra is. Ezektől nem zárkózhatnak el a teológiai fakultások. Ez
ért a hallgatók számára több teret kell engedni a maguk választotta 
anyagokban való önkéntes specializálódásra. Egy német újítási prog
ramjavaslatban három irány szerepel, melyek közül az egyik az igehir
detésre, az információra és a kommunikációra összpontosul, a második a 
tanításra és az ifjúsági munkára, a harmadik pedig a diakóniára, szociá
lis tevékenységre és a tanácsadásra. A javaslathoz fontos kiegészítés
ként hozzátartozik, hogy egyik irányról különbözeti vizsgák nélkül nem 
lehet átmenni a másikra. Ez a kiegészítés mutatja, milyen nehezek le
hetnek a problémák a gyakorlatban. Emellett magától értődő, hogy van
nak olyan alaptárgyak, amelyeket egy teológus sem kerülhet ki, ha teo
lógus akar maradni.

A  most folyó beszélgetésekben az előbb tárgyalt kritika mellett fel
tűnt egy új irányzat is. Különösen Svédországban lehet ezt észlelni, de 
részben Finnországban is. A kritika kiindulása ugyanaz, de a döntések 
bizonyos mértékig mások. A lelkésznevelés egyik legnagyobb hibája az, 
hogy nem fordítanak elég figyelmet azokra az ismeretekre és készsé
gekre, amikre a lelkésznek a rendes munkájában szüksége van. A teo
lógia inkább hátratekintő, mint jelenben tájékozódó. A teológiának te
hát döntő módon ki kellene tárnia a maga területét a jelen felé, korlá
toznia kell a régit és el kell sajátítani az újat. Svédországban, mint má
sutt is, új tárgyakat vezettek be, és elismerték a specializálódás szüksé
gességét. Mégis elengedhetetlennek tartják, hogy minden teológus meg
kapja az azonos alapismereteket, azokat, amelyekre a teológia épül, és 
amit nélkülük nem lehet művelni.

Bár elismerik a teoretikus tanulmányok túlsúlyát, mégsem fokozó
dik a gyakorlati lelkészképzés az egyetemen belül. Svédországban az 
egyetemen a teológiai hallgatók számára régtől fogva meglevő gyakor
lati foglalkozásokat továbbfejlesztették, és meg is újították, a végső dön
tés azonban valószínűleg más lesz. Az állam és egyház kapcsolatával 
foglalkozó beszélgetésekben hangsúlyozták azt, hogy az egyetemen adan
dó teológiai oktatásnak pártatlannak, felekezetietlennek és minden egy
házra és vallásos csoportra alkalmazottnak és ebben az értelemben ál
talános érvényűnek kell lennie. Tisztán tudományos és objektív kell, 
hogy legyen. Ezért javasolták, hogy teológia helyett beszéljünk inkább 
vallástudományról, ami mint fogalom, tágabb és semlegesebb lenne. A 
teológusok a maguk részéről tanulhatnának más tárgyakat is, mint csu
pán a vallástudományiakat.

Ennek láthatóan az lesz az eredménye, hogy a teológiai tanulmá
nyok két különböző részre oszlanak, teoretikusra és gyakorlatira, melyek 
közül az utóbbi az egyházra marad. Svédországban a püspöki tanács ál
tal a lelkésznevelést tanulmányozó bizottság 1965-ben tett egy javasla
tot. A javaslat lényege, hogy a gyakorlati oktatást lényegesen fokozni 
kellene és át kellene tenni az egyetemről az egyház által fenntartott lel
késznevelő- és képző intézményekbe. Ezekben egy évig tartana a tanu
lás, utána a lelkészek meghatározott időnként továbbképzést kapnának. 
A  pappá szentelés az intézmény első kurzusának elvégzése után történ
nék. A javaslatot kedvezően fogadták, de eredményeket ezidáig még 
nem hozott. Nemrégen készített javaslatot egy szakértői bizottság a val
lástudományi alapoktatásról, amin túl a gyakorlati teológiai intézmény
ről külön terv készült.
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Amikor 1965-ben elkészült Svédországban a lelkészképzést érintő 
javaslat, Finnországban is megkezdték a kérdés tárgyalását. Elsősorban 
a lelkészvizsga — vagyis a rendes lelkészi állás elnyeréséhez szükséges 
második teológiai vizsga — megújítását tervezték el, de különben is fel
hívták ezzel kapcsolatban a figyelmet a gyakorlati lelkészképzésre. Eb
ben az időben született meg a javaslat az egyházi oktatási központ léte
sítésére. (Nyomtatásban: Teologinen Aikakauskirja 1966/3.) A javaslat 
szerint az egyház által szervezett lelkésznevelés három részre tagozód
nék: a teológiai hallgatók gyakorlataira (praktikum I.), a lelkészek pasz- 
torálkurzusára (praktikum II.), valamint a lelkészek szabályos időközön
kénti továbbképzésére és a speciális munkához szükséges különleges 
kurzusokra. Mindezek az oktatási változatok vonatkoznának a gyüleke
zeti nőteológusokra és lektorokra is. Egy ilyen terv megvalósítása elég
gé nagy oktatási központ létesítését tételezi fel.

A javaslatot azután számos összejövetelen megtárgyalták, és kikér
ték vele kapcsolatban a teológiai fakultások véleményét is. A tárgyalás 
egyes fázisaiban az eredeti terv egyrészt eléggé leszűkült, másrészt pe
dig kiszélesedett. Megmaradtak a pasztorálkurzusok és a rendszeres lel
készi továbbképzés, de úgy határoztak, hogy hozzá csatolják a kántor-or
gonisták, a diakónusok és diakonisszák továbbképzését is. A teológiai 
hallgatók gyakorlati kurzusa, vagyis a praktikum I., ami az oktatási 
központ legszélesebb és legigényesebb ágazata lett volna, továbbra is — 
legalábbis egy időre a teológiai fakultás oktatási kereteihez tartozik, és 
tovább is része az egyetemen leteendő teológiai vizsgák anyagának. A 
specializálódást szolgáló különböző kurzusokat (kórházi lelkigondozás, 
diakónia, ipari munka, ifjúsági munka, stb.) az egyház különböző bizott
ságai rendezik, és csak később kapcsolják be az oktatási központ prog
ramjába. Az egyháznak saját külön kutató és tájékoztatási központja 
van.

Az egyházi oktatási központ felállítását 1969 decemberében hatá
rozták el, és 1970. szeptember 1-én kezdte meg működését. Az oktatási 
központ felállítását fontos elvi döntésnek kell tekinteni, amelynek nagy 
horderejű következményei lesznek, annak ellenére, hogy a központ szá
mára biztosított szűk keretek miatt a működése kezdetben eléggé igény
telen. Kezdetben pasztorálkurzusra korlátozódik, amelyet fiatal lelké
szek és teológiát végzett nők számára tartanak. Az oktatási központnak 
először is erre kell összpontosítania. A gyülekezeti munkások tovább
képzése egyelőre még a formakeresés és kísérletezés tárgya. A központ 
akkor tölti majd be teljes küldetését, amikor öt éven belül ezt az ágát 
is megszervezik, és mindenki rendelkezésére áll.

Az oktatási központ célja nem csupán oktatási alkalmak szervezése, 
rendezése, hanem minden egyházat érintő oktatás tervezése és irányí
tása is. Ezen a területen egyházunkban sok különféle keret, szétszórtság 
és feleslegesség is mutatkozik. Külön problémát jelent a lelkészi munka 
megnyitása bizonyos esetekben nemcsak azok előtt, akik lelkészi 
vizsgát tettek. Ezeknek a kérdéseknek az elmélyítése érdekében nem 
szabad megkerülni azokat az alapproblémákat, amikről kezdetben szól
tunk. Az egyháznak meg kell kérdeznie munkásai kiképzése közben, 
hogy hogyan töltheti be legjobban ezt a feladatát. Ha választ kap, a vá
lasz alapján le kell vonni a szükséges következtetéseket, és bátran céltu
datosan kell fáradoznia azok megvalósításán.

Erkki Kansanaho 
Mikkeli
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Az igehirdetés:
Isten felelős cselekedetre indító üzenete ma II.

(Részletek a doktori szigorlati dolgozatból)

Isten felelős cselekedetre elkötelező üzenete a gyülekezetben hang
zik az igehirdetésen keresztül.

A „koinonia” szót általában gyülekezeti közösségnek szoktuk fordí
tani. Gyakran értelmezték tévesen a gyülekezetei, mint közösséget. Sok
szor úgy tekintették, mint emberi szervezetet, organizációt. So
kan úgy vélekednek, hogy az egyház Krisztus ügyének szervezete a 
vallás intézményének különleges formájában. Az egyház a tannak, kul
tusznak, erkölcsnek és kegyességnek a hordozója. Az egyház célját abban 
látják, hogy harcoljon a „vallásért” — vagyis önmagáért, — saját érvé
nyesüléséért, saját hatalmáért. Az ilyen szemlélet az üdvösséget önma
gához köti, magát az örökélet feltételévé teszi. — Ez az „üdvösség” lé
nyegében „magán” és „túlvilági” üdvösség.

Az egyház azonban nem valami intézmény. Az egyház az élő Isten 
népe a történelemben. Az egyház „Krisztus teste” . „A Krisztus teste nem 
a világból van, de a v i l á g b a n  v a n .  A Krisztus gyülekezete az új 
emberiség kezdete, s ezért sokoldalú vonatkozásban van az egész embe
riséggel. Ahogyan Krisztus nem csupán Isten népéhez, hanem az egész 
világhoz jött, ugyanúgy az egyház sem tagadhatja meg a világért való 
szolgálatot.” (W. Trillhaas.) A gyülekezet Isten népe, amelyen keresztül 
a történelem Istene úgy akar cselekedni, hogy munkás tevékenysége ál
tal hozzásegítsen ahhoz, hogy itt a földön minden ember elnyerje em
beri méltóságát és átvegye teremtettségi méltóságához tartozó felelős
ségét a teremtett világban és világért.

Az egyház feladata az, hogy számot vessen azzal, hol áll ma és mi 
a feladata a világhoz való küldetés által. Ahol a világ mindig, mint az 
egyház „ellenpólusa” van kiemelve, ott az emberek nem veszik komo
lyan az egyház felépítését és valóságát, de nem értik meg a „világot” 
sem. Ahol az egyház tagjaitól a „kegyes, szénit élet” farizeusi világide- 
genségét kívánja meg, ott nem ismerték még fel a történelemiben mun
kálkodó és e világot szerető Istent. A világnak nem az a lényege, hogy 
az egyház számára „játéktér” legyen, de az egyház lényege az, hogy Is
ten szerertetét sugározza a világban, a világ javára. „Az egyház célja, 
soha nem lehet önmaga, s éppen ezért létét sem értelmezheti úgy, mint 
a „szentek maradékának közösségét” vagy az ..üdvbizonyosságban élők 
szektáját” . (H. Zahrnt) A keresztyének nem önmagukért „lettek” keresz
tyének, hanem a „másikért” . Az egyháznak ma feleletet kell adni arra a 
kérdésre, vajon „zárt közösség” akar-e lenni, vagy a „föld sója” ! A ke
resztyének cselekedetét és döntését a Krisztustól tanult szeretet hatá
rozza meg. Nemcsak a gyülekezetben élők felé, hanem m i n d e n  e m 
b e r  f e l é .

Jézus Krisztus keresztje által Isten a szeretet és békesség „új rend
jét” teremtette meg a világban. Az Evangéliumnak a kiengesztelésről 
szóló jó híre a konkrét embernek szól. Ez nem valami „elméleti”, „álta
lános” igazság. Az valóságos „történés” . Olyan történés, amelyikről azt 
lehet mondani: „egykor” és „most” . A „kiengesztelődés” és „megtérés” 
után az ember másként tekint magára, a felebarátra és a környező vi
lágra. Az „egykor” állapota ellenségeskedés Istennel, önzőn önmaga felé
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fordulás, s elzárkózás a felebarát elől és a felelősség elhárítása, amit pe
dig Isten megkövetel. A „most” lehetőség. Ebben a „most” -ban mondhat
nak a keresztyének jót és gonoszt, felelős cselekedettel munkálkodhat
nak a felebarát javára, vagy elmulaszthatják az alkalmas időt. Ez fi
gyelmeztetésként hangzik felénk! Sokat beszélünk arról, hogy mennyi 
mulasztást követett el az egyház a második világháború alatt. „Most” 
nem mulaszthatja el a pillanatot, hogy örvendezve tegyen bizonyságot 
arról, hogy Isten nem a halált, hanem az életet szánta az embereknek! 
,.Az egyház egyetlen és döntő kérdése az atomkorszakban is a Krisztus
ról való bizonyságtétel. Ez pedig azt jelenti: tudnak-e Krisztus egyházai 
a lét és nem-lét kérdésével viaskodó embervilág életében egyedül a sze
retet parancsának engedelmeskedni és az emberélet javára cselekedni.” 
(Dr. Bartha T.) Isten nem azt akarja, hogy az emberiség „földalatti bunke
rekben” vészeljen át egy véres atomháborút — ha erre egyáltalán ké
pes lenne és nem jelentené egy ilyen háború az emberi egzisztencia tel
jes pusztulását —, hanem arra, hogy békességben és boldogságban éljen.

A gyülekezet küldetését a világban, a világért kapja. A gyülekezet a 
világban él, s nem félül emelve a világon. Keresztyének nem mondhat
ják: „forogjon csak a világ keserű levében” , mi majd „eikegyeskedünk” 
a gyülekezet zárt közösségében. Kiformáljuk az egész embervilágért jött 
Jézusból a „gyülekezet Jézusát” , az „egyház Krisztusát” , A „világ zaja”, 
a korgó hasú emberek „has-moraja”, a szabadságukért harcoló vietnami 
hazafiak kiontott vérének kiáltása, az ember-jogért sóhajtozók nyögése 
soha „nem hallatszik” be a „zárt gyülekezeti közösség” ablakain. Az élő 
Isten gyülekezeteinek az a feladata, hogy munkás tevékenységükkel be
épüljenek a világba, a társadalomba, ahol Isten nekik is feladatot adott 
és munkaterületet jelölt ki. Ne akarjanak „kimenekülni” a világból. Szol
gáljanak a világban, a világért, Isten dicsőségére. A Jézus Krisztussal 
való igazi közösséget soha nem lehet elválasztani az emberekkel való 
közösségtől. Az a gyülekezet, amelyik a világ felett uralkodni akar, 
gyámkodni óhajt, vagy ítélkezni kíván, nem krisztusi indulatú gyüle
kezet. A gyülekezet élete és szolgálata soha nem szűkülhet le az egyéni 
kegyesség és lelki élet korlátái közé. Szolgálatának minden emberre ki
terjedőnek kell lenni. A gyülekezetben Isten igéje segíti a „magának élő 
embert”, közösségi emberré, a közösségért munkálkodó, a közösség érde
keit szeme előtt tartóvá lenni. A közösségi élet állandó feszültséget szül. 
Az önző, „én” -lelkű ember nem akarja vállalni ezt a feszültséget. Csak 
a „beteges” keresztyén nem látja egzisztenciájának forrását a közösség
ben. Pedig aki közösségben él, tudnia kell: a közösség mindig körülfogja 
életrendjével. Nagy kísértés az ún. „független magányba” menekülés 
vágya. — Ilyenek a visszahúzódó, „begubódzó” lelkészek és gyülekezeti 
tagok. — A közösségben az egyénnek be kell állítani erejét és életét a 
közösség szempontjai szerint. A közösség soha nem arra való, hogy az 
egyént „kiszolgálja”, hanem az egyénnek kell abban legjobb tudása és 
kégessége szerint szolgálni, a közösség javát figyelembe véve.

Gyülekezeteink népének alakoskodás és taktikázás nélkül kell a szol
gáló szeretet örvendező, munkás tevékenységével együtt haladni szocia
lizmust építő népünk minden jó törekvésével. A segítő szeretetnek kell 
meghatározni minden gyülekezeti tagot épülő új világunkban. Amikor 
valaki a mi társadalmunk közösségéből bármiféle „egyházias elvek” han
goztatása, vagy „elszeparálódási szándékból” kivonja a gyülekezetei, 
vagy önmagát, akkor azon az egoizmus, vagy „bátortalanság paralízise” 
vesz erőt. Az egoista nem hajlandó az áldozatra, amit a közösség meg
kíván tőle, s amit a felelős, krisztusi szeretet szívesen vállal. A szolgáló
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szeretet nélküli keresztyén élet hasonló a „gutaütött beteghez” , akinek 
tagjai megbénultak, s mindig arra vár, hogy mások kiszolgálják. A gyü
lekezet nem az „agyvérzéses emberek” közössége, mert a felelős keresz
tyén szeretet mindig valami igen tevékeny, munkás valóság.

Isten felelős cselekedetre indító üzenete a gyülekezeti istentisztele
ten hangzik. Az istentisztelet középpontjában az igehirdetés áll. Az ige
hirdetés, a keresztyén hit és élet kánonja és zsinórmértéke a Szentírás. 
Sola scriptura — vallotta Luther. Nem azért, mert Jézus a Bibliában áll, 
hanem azért, mert a Feltámadottról szól az Írás. Mert Isten igéjének vari 
egy statikus és egy dinamikus oldala. A Biblia az Isten kinyilatkoztatá
sáról szóló tudósítás és bizonyságtétel gyűjteménye, mint egyetlen isme
retforrás Istenről. Ennyiben ez históriai karakterű. Ahol azután a Biblia 
„hatásosan működni kezd”, — ahogyan ennek kell történni az igehir
detésnél, — eloldja magát a történeti megkötöttségtől, s ebben az idő
ben, a „mában” lesz cselekvő és aktuális Írássá. „Amennyiben nem sza
bad és nem lehet elválasztani az „ember Jézust” az „Isten Fiától”, ugyan
annyira nem szabad a Bibliát és a Szentírást egymástól elválasztani.” 
(L. Schmidt). A választott igeszakasznál mindig azt kell megkérdezni: 
Mit mond az ma nekünk Istenről és mit mond az emberről, s Isten iránti 
szeretetünket hogyan állítja be a felebarát szolgálatába. Az igehirdetés 
soha nem menekülhet el a „ma kérdése” elől sem a múltba, sem a jö
vőbe. Még akkor sem, ha Moltmann felkapott könyvében azt is állítja: 
„A keresztyén teológiának valójában csak egyetlen kérdése van: a jövő 
kérdése.” (J. Moltmann). Az igehirdetés feladata az, hogy „a hallgatók 
figyelmét felhívja az Evangélium jelentőségére abban az élethelyzetben, 
amiben a hallgatók állanák, s számukra a történelemben munkálkodó 
Istentől tanácsot, útmutatást adjanak. Ehhez nyújtanak segítséget a bib
liai igék, amelyek zsinórmértékül adattak annak felismerésére, ahogyan 
az élő Isten hathatósan cselekszik a történelemben.” (H. Storck). Mint 
Isten munkálkodásának és felelős döntésre felhívó bizonyságtételei se
gítenek el ahhoz a felismeréshez, ami az élő Isten munkájának a lényege 
„tegnap” és „ma” . Mivel az igehirdetésnek arra kell törekedni, hogy az 
üdvtörténetet a modern ember számára „történéssé” tegye, azért annak 
úgy kell hangzani, 'hogy ez a történés a hallgatók hitében és életében 
konkrét valóságként tükröződjék. Az igehirdetés nem akkor „helyes és 
jó” , ha az igehirdető a bibliai szakaszt a legmodernebb egzegetikai mód
szerrel helyesen analizálta. Az igehirdetés „helyes” , vagy „helytelen” 
voltának kritériuma az, hogy az élő Jézus Krisztust félreérthetetlenül 
állítja-e hallgatói elé úgy, mint akinek mondanivalója van a mai életre 
vonatkozóan.

Az ige a megértést célozza. Ahol Isten igéjét helyesen tisztán és iga
zán hirdetik, ott az emberi egzisztenciára, az egymás mellett élésre és 
Isten üdvözítő akaratára esik az ige fénye. Az ige azt szolgálja, hogy 
az ember saját helyzetét, mint ember ebben a teremtett világban felis
merje, s feladatát világosan lássa. Az igehirdetés feladata mindig az, 
hogy kora emberének helyzetét, társadalmi struktúráját, világképét, tö
rekvéseit és élethelyzetét figyelembe véve hirdesse meg Isten igéjét. Ha 
Jézus Krisztus missziói parancsát (Mt 28,19) a modern fizikának és 
asztronómiának a „tér és idő” kontinuitásába helyezzük bele, akkor azt 
kell mondani, hogy ennek a missziói parancsnak nemcsak földrajzi hely
re vonatkozó, hanem a történelem minden idői szituációjára kiterjedő 
elkötelezése van. „Ez a parancs tehát nem csupán azt jelenti, hogy men
jetek el a föld valamennyi részén levő országokba, hanem azt is, men
jetek minden időben, minden korszakban, s úgy mondjátok az embe
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reknek Isten üzenetét, hogy azt ők felfogni tudják.” (W. Saft). Nem jut
nak el az igehirdetések a modern ember szívéhez, mert az egyház ige
hirdetésében a „tegnapi társadalom”, uralkodó osztály szócsöveként, an
nak ideológiáját az „isteni rend” pecsétjével ellátva és hitelesítve csak 
„egyesek szájíze” szerint hirdette, — vagy hirdeti meg ma is, — az „Is
ten igéjét” . Az igehirdetésre készülve feltétlenül „ki kell hámozni” a 
megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról szóló örömhírt, abból a sűrű 
hálóból, amit a „keresztyén Nyugat”, a „keresztyén Európa” , a „keresz
tyén Magyarország” húzott köréje, s ami miatt Isten felelős cselekedetre 
indító akarata nem juthatott el az emberekhez. Az igehirdető feladata 
az, hogy a történeti távlat, a tegnapi társadalom, keresztyén világnézet 
vagy világkép „ládájába zárva tartott” , s jól „körüldrótozott” isteni üze
netet a „dróthuzaloknak” levágásával és a „láda fedelének felnyitásával” 
Isten hatalmas, élő és ható igéjét „hatóképessé” tegye.

Az igehirdetés középpontjában a Jézus Krisztusról szóló örömhír 
van. Külső formára és belső tartalomra nézve éppen ezért az igehirde
tésnek örvandezőnek kell lenni. — Az evangélium hirdetője evangéliumi 
lelkületű ember, s nem olyan, mint akit „orrba-vertek” . — Az igehirde
tésben a vidámság fényének kell ragyogni. Igehirdetőknek tanulni kell 
a modem festőktől, akiknek egész művén a fény és derű árad. Az árnyé
kot is azért alkalmazzák, hogy a fény annál ragyogóbb legyen. Az ige
hirdető nem „katasztrofális hírt”, hanem örömhírt ad tovább. Az igehir
detésben az emberközellé lett Jézus „emberi hangon” szólítja meg az ige 
hallgatóit. „Milyen szégyen, hogy nem minden lelkészt lehet rábeszélni 
arra, hogy ember legyen, s éppen ezért nem tudnak soha Isten emberei 
sem lenni. Siralmas dolog az is, hogy mi igehirdetők nem jutunk el oda, 
hogy olyan érthetően és világosan beszéljünk, mint más értelmes ember, 
s ezért nem tudja az általunk hirdetett ige megragadni a hallgatókat.” 
(C. H. Spurgeon). Ahhoz, hogy a hallgatók megérthessék Isten üzenetét, 
az igehirdetőknek egészen hús-vér emberekké kell lenni. Így lehet csak 
bizonyságtétellé az igehirdetés. Van egy lelkésztípus, aki egészen más 
akkor, amikor a mindennapi életben beszélget, munkálkodik, mint ami
kor a szószékre lép Luther-kabátban. A „teste” már nem megy vele a 
szószékre. Nem azért, mintha azt „megfeszítette volna” , hanem a papu
csával és hálóingével együtt vasárnap reggel az addigi életét is „leveti” 
és otthon hagyja, ahogyan a szószékre lépése előtt Luther-kabátjával 
együtt a papi élete is szekrényben függött” . (R. Bohrén). Ez kettős eg
zisztenciához, s a hitelét vesztett igehirdetéshez vezet Ha az igehirdető 
az evangéliumot, Jézus Krisztust akarja hirdetni, az csak úgy történhe
tik, ha a testté lett Jézus Lelke által az igehirdetőben is munkálkodik 
a Feltámadott, s az ő szolgálatába állítja be életét.

Az igehirdetés és a politika.
Hosszú időn át az egyház igehirdetésével csak az emberek „belső vi

lágát” akarta megragadni és megszólítani. A „lélekről” akart csak gon
doskodni, s egyetlen célja volt: az embereket elkészíteni és elvezetni az 
„örök boldogságra” és üdvösségre. Az a tény, hogy az embernek „teste” 
is van, s hogy az ember mindig meghatározott időben és történelmi ese
mények között él, s meghatározzák adott szociális és politikai viszonyok, 
azt az igehirdetés látókörén kívül hagyta. Ugyanakkor az egyház „ki
szolgálta” az uralkodó társadalmi osztály igényeit maradéktalanul. A 
paróchia és a csendőrség „jó szomszédok” voltak. Az egyház megáldotta 
az öldöklő fegyvereket. A fasizmus idején Németországban lett egészen 
nyilvánvaló, hogy az egyház hogyan lett a Harmadik Birodalom ideoló
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giai szócsövévé és kiszolgálójává, de az élő Isten akaratától teljesen el
fordult egyházzá. Mit jelent tehát az egyház politikai felelőssége? Ho
gyan tud az egyház a mi társadalmunkban politikai diakóniát végezni 
anélkül, hogy Isten igéjét az ideológiával keverné? Itt azon a területen 
járunk, amit „politikai igehirdetésnek” , vagy az egyház „politikai isten- 
tiszteletének- 'nevezünk.

Ha Isten valóban a világ teremtője, fenntartója és megváltója, ak
kor nincs a világnak egyetlen olyan területe sem, amit Isten hatalmi kö
réből ki lehetne emelni. Nem lehet szétválasztani Isten cselekvésének 
területét egy „szent” és egy „világi” területre. Hogyan tudja a keresz
tyén ember hitéből és szeretetéből adódó felelősségét a politikai élet te
rületén kinyilvánítani? Mit jelent a felebarátért való felelős elkötelezés 
a politikai, gazdasági, technikai, természettudományos élet területén? 
Hogyan tud a szeretet mértéke szerint cselekedni a politikai élet terü
letén?

Az igehirdetésben rá kell mutatni arra, hogy a társadalom, az állam 
nem a „bűn terméke” , hanem Isten kegyelmének a rendje. Itt mi nem 
egy „általános teremtő és korlátlanul vagy éppen zsarnokul kormányzó 
Isten végzetszerű akaratát” látjuk megnyilvánulni, hanem a történelem
ben munkálkodó Jézus Krisztus Atyjáét. Nem áll az a vélekedés, hogy 
a társadalom, az állam, egy népközösség Isten királyságának az „elő
képe”, vagy éppen az egyház szekuláris formája. Az állam, a társada
lom sajátságos emberi rend egy önálló lényeggel, funkcióval, méltóság
gal és céllal. Az a feladata, hogy a világot megőrizze a káoszba zuhanás
tól és biztosítsa minden ember emberi méltóságát. Az állam nem az 
egyház, annak körén kívül áll, de Isten uralma alatt él. Az igehirdetés 
nem ad „politikai programot” a keresztyéneknek, de ugyan úgy nem ad 
a világnak sem. Azonban az emberre tekintő felelőssége, a felebarátra 
irányuló határozott és hatásos cselekedetben nyilvánul meg. A politikai 
élet területén a keresztyének cselekvő tevékenységgel a z  e m b e r r e  te
kintenek, tudva, hogy Megváltójuk is szeretetével a valóságos emberrel 
vállalt szolidaritást, s minden ember emberi életét, jelenvaló boldogsá
gát is akarta munkálni és szolgálni. Ezért állanak a keresztyének mindig 
a jogaitól, igazságától, emberségétől megfosztott felebarát mellé. Har
cot folytatnak a szociális igazságért, mert tudják, hogy minden ember 
a „nagykorúság” szabadságára hivatott el. A „politikai istentisztelet te
rületén” az ember a szociális magatartás után kérdez, s nem egyszerűen 
csak a teológia története, vagy a történetkritikai kutatás után. G. Ebe- 
ling mutat rá arra, „hogy az egyház politikai magatartása beszédes bi
zonyságtétel nem vallásos embernek is, akinek az élete nincs kitéve az 
igehirdetés hatásának.” Ezen a területen az igehirdetésnek konkrétnek, 
világosnak és effektívnek kell lenni. Nem általánosságban kell a politi
kai kérdésekről beszélni, hanem az éppen akkor, éppen ott aktuális kér
désekről. Isten mint „történés” , „esemény” jön az emberhez az igén ke
resztül, amelyben az ember és világa úgy jelenik meg, mint amilyen az 
valóban.

A „politikai igehirdetés” a „missziói igehirdetés” beszéde. Az enge
delmességről, a szeretetről és a tevékeny hitről tanúskodás. Akik enge
delmeskednek Istennek, azt teszik, amit Isten elvár tőlük abban a hely
zetben és abban az időben, ahová és amikor őket állította. Az igehirde
tésnek és az etikának mindig a „helyzethez viszonyítottnak” kell lennie. 
Példával világítom meg. Nem elég a békéről, megbékélésről „általános
ságban” beszélni a vietnami kérdéssel kapcsolatban. Világosan meg kell 
mondani, hogy az agresszornak az agresszióval kell felhagyni, hogy a
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béke létre jöhessen. A „hidegháborús uszítást” kell abbahagyni, hogy 
testvéri közösség légköre alakuljon ki Európában.

Ahhoz, hogy a politikai igehirdetés betöltse szocializmust építő ha
zánkban feladatát, az igehirdetőnek „biztos ponton” kell állni, s nem ál
talában „valahol”, vagy a „semlegességben” meghúzódni. Az így hirde
tett ige munkálja a békét a nukleáris világban, szolgálja az igazság és 
jogosság megerősödését ott, ahol népek éhezik az igazságot, az emberi 
méltóságot és szabadságot, az emberséges életkörülményeket. Ha az ige
hirdetés korunkban a konkrét politikai kérdésekben nem ad eligazítást, 
akkor az már nem igehirdetés, nem Isten beszéde, hanem üres fecse
gés.

Az igehirdetés akkor jut el a modern emberhez, ha az igehirdető 
kilép a „vallás gettójából”, s levetkőzi „látszat kosztümjét” , s részt 
vállal azokban a politikai kérdésekben, akciókban, amelyék az emberi 
élet kiteljesedéséért, az embernek „embertárssá” léteiéért munkálkodik. 
Az igehirdetés serkenti hallgatóit arra, hogy résztvegyertek abban a köz
életi munkában, amelyik az emberiség történetének értelmet ad és ren
det teremt. A keresztyének Krisztus szeretet-parancsa, s a világhoz küldő 
szavának engedelmeskedve vesznek részt a közéleti munkában. Nem 
arra gondolnak, hogy kell lenni „keresztyén politikának” . Éppen úgy 
nincs „keresztyén politika” , mint ahogyan nincs keresztyén orvosság 
sem, de a keresztyéneknek éppen úgy szükségük van a politikai életre, 
mint az orvosságra. A keresztyének nem azért végzik a „politikai isten
tiszteletet”, hogy ezzel a politikának keresztyén szisztematikából adja
nak „alapot” , vagy ott az Evangéliummal történjék a kormányzás. Azért 
végzik azt, mert bizonyosak abban, hogy ezzel is az embertárs javát 
munkálják. Isten minden embert szeret. Ezért a keresztyének nemcsak 
saját közösségükért éreznek felelősséget, hanem az élet fennmaradásáért, 
a közeli és távoli felebarátért is. Ahol Isten szeretete érvényesül, ott 
vége szakad minden gyűlöletnek, faji megkülönböztetésnek, kizsákmá
nyolásnak és zsamokoskodásnak. A felelős szeretet a politikai élet terü
letén mindig meghatározott emberek, ember-csoportok mellé állít. A ke
resztyén felelősség nem valami „tökéletes ember-ideálra” korlátozódik, 
hanem azokra a konkrét közösségekre terjed ki, amelyekben élnek a ke
resztyének.

Mivel Isten az életet őriző Ür, s mert Ö „nagykorú” , szabad, felelős 
embert alkotott, azért kell a keresztyéneknek a politikai élet vezetőivel és 
felelőseivel együtt munkálkodni. Isten nem vonja ki a társadalomból 
a keresztyéneket, hanem összekapcsolja az egész emberiséggel a szolgá
lat felelősségében. Ezért áll minden ember eltéphetetlen kapcsolatban 
a közösséggel, s nem élhet senki közösség nélkül. Senki nem szolgálhat 
Istennek az embert és a közösséget megkerülve, vagy kikerülve.

A keresztyének együtt munkálkodnak a nem keresztyénekkel, azo
kon a területeken, ahol egység van a vallásosok és nem vallásosok között, 
— ha világnézeti síkon differenciáltság áll is fenn. — Együtt munkálkod
nak ott, ahol a keresztyén és nem keresztyén fél egyaránt az emberi élet 
kiteljesedéséért végzett munkában találja meg célját.

Az atomkorban nem magától értetődő az ember boldog élete, sőt 
léte sem. Napjainkban, amikor a „nagaszaki és hirosimai tragikus kísér
leti telepek” után az Egyesült Államokban arról tanakodnak, hogy stra
tégiai atomfegyvereket alkalmazzanak Vietnamban, s számítógépekkel 
azt kutatják, vajon az emberi haladást a háborúk, vagy a béke viszi-e 
tovább, akkor nekünk sürgősen és félreérthetetlenül kell kimondani:
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„Az emberi egzisztencia, a lét káoszba pusztul, ha nem tesz valamit az: 
ember egy harmadik világháború kirobbantása ellen.” (P. Brunner).

A keresztyén felelősségnek és cselekvésnek, a mi időnkben még fo- 
kozottabbnak kell lenni! Ma is vannak államok, amelyek „keresztyén 
államnak” nevezik magukat. Ezek gyakran arra hivatkoznak, hogy „is
ten védelmére” fognak fegyvert, viselnek agresszív háborút Vietnámban 
Közel-Keleten, tartanak fenn háborús tűzfészkeket. Akik úgy véleked
nek, hogy Isten „a szocialista országokat bérbe adta a Sátánnak, de majd 
egy idő múlva vissza veszi tőle.” (Cl. Koch). Isten nem szorul emberi 
védelemre! Az élet Istene nem Moloch! A Jézus Krisztusban felismert 
Isten az élet Istene. Aki az éhezőket megelégíti, s az élet mélységeiben 
tengődöket emberi méltósághoz juttatja. Isten minden embernek boldog 
életet akar biztosítani, s nemcsak „vegetáláshoz” szükséges életteret.

Az igehirdetésnek prófétai igehirdetésnek kell lenni. Az egyház pró
fétai szolgálata abban állott és abban áll ma is, hogy meghallotta és meg
hallja azt, amit az eltiprottak, jogaiktól és emberi méltóságuktól meg
fosztottak kiáltásaként meg kellett hallania. Egyházunk prófétai külde
tését végezve hirdette meg az új társadalmi rendben élve, hogy nem 
isteni rend az, hogy egyesek dőzsölnek, másak nyomorognak. Nem igaz 
az, hogy Jézus azt hirdette, azoké Isten országa, akik a földön nyomo
rognak, sírnak, szenvednek, munkanélküliek, éhezők és szenvedők. Ahol 
az egyház a nyomort, a háborút, éhséget, szenvedést, faji gyűlöletet és 
embertelenséget, kizsákmányolást' és megalázást az „isteni rend” bélye
gével látta el, ott az egyház az uralkodó osztály szócsövévé és a kapita
lista ideológia támogatójává lett. Prófétai szolgálatát végezve hirdette 
meg, hogy Isten parancsa tiltja az embertárs kiuzsorázását és embervol
tától való megfosztását. Öv attól, hogy az emberek erőszakra törekedje
nek, vagy másoknál ilyet jóvá hagyjanak. A kizsákmányolással, faji gyű
lölettel szemben a keresztyéneknek munkálkodni kell, s minden törekvést 
támogatni, amely arra irányul, hogy minden ember elnyerje emberi mél
tóságát, s így boldog, szabad és megelégedett életet élhessen. Ezért ige- 
neljük és támogatjuk azokat a forradalmakat, amelyek a rabszolgaság
ból az ember-sorba kerülést vívták és vívják ki. A zsarnoki uralom, a 
gyarmati sorból való felszabadulást munkálták, vagy munkálják. „A pró
fétai szolgálat elsősorban a gyülekezet felé fordul, de távlata mindig 
egyetemes, emberi, merít Isten előtt nincs személyválogatás. Istennek 
nincs kétféle rendje vagy normája az emberek számára . . .  A prófétaság 
éppen a világ felé nyitja meg a bezárkózó gyülekezetek A nagy prófé
ták többsége szoros kapcsolatot tartott a vezető körökkel, nem dilletáns- 
ként szólották bele a közügyekbe, hanem belülről ismerték a problémá
kat és a világpolitikai erőviszonyokat. Maguk is résztvettek a politikai 
döntésekben és vállalták azok kockázatát és felelősségét.” (Káldy Z.)

Az igehirdető személye. Az igehirdető Isten igéjének a szolgája,, 
„verbi divini minister” . A hirdetett ige nyomán Isten ereje munkálko
dik. — Mi nem tapasztaljuk ezt az erőt, — hangzik az ellenvetés lelké
szek és hívek ajkán. — „Mennydörgés hangzik” a szószékeken, de a vil
lám nem csap le! Talán „vaktöltés” volt az igehirdetés? Gyakran hal
lom lelkésztársaimtól: Szombaton egész délután s éjjel készültem a va
sárnapi szolgálatra. Hajnalban feküdtem le, s a gyülekezet csak arról be
szélt az igehirdetés után: Milyen fáradtnak látszott a nagytisateletű úr!' 
Milyen meggyötört volt az arca! — Hát nem az evangélium, az örömhír 
jó hírével lépett a szószékre? Hát nem azzal kellett volna a gyüleke
zetbe menni? Hát nincs tele a szíve hálaadással és örömmel? Hát nem 
olyan ő, mint az örvendező gyermek, aki „csicsergi” boldog életének
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ujjongását? Hát szabad a szószékről „halál-bagoly-huhogásnak” hallat
szani? Az ige hirdetésére csak az nyithatja ki száját, aki örömmondó 
ember, aki ismeri az evangéliumot!

Azok az igehirdetők számíthatnak befogadásra, akikben a krisztusi 
indulat él. Krisztus oda hajolt a beteg világhoz, hogy minden sebe gyó
gyuljon. Közösséget vállalt a társadalomból kitaszítottakkal. Oda lépett 
védelmet adón az asszony mellé, akire a „vallási fanatizmus megszál
lottái” követ akarnak dobni. Krisztus tanítványai tudják, hogy nekik 
nem „bíborszőnyegeken” kell sétálni az emberek között. Azok az igehir
detők találnak megértésre és „befogadásra”, akik többé nem a gőgös 
úri világ uralkodó egyháza nevében jönnek díszes ornátusokban, hogy 
„kioktassák” a világot, hogy diktálják és meghatározzák annak életrend
jét, hanem krisztusi indulattal veszik észre, hol van az, akit nem csupán 
üdvösséghez, hanem egy darab kenyérhez, emberi élethez is hozzá kell 
segíteni. Azok találnak befogadásra, akik tudják, Isten üdvözítő akaratá
nak meghirdetését nem lehet csupán a lelki szükségletek kielégítésére 
korlátozni, mert az mindig az egész embert, annak földi és mennyei bol
dogságát veszi figyelembe. Az igehirdetőnek nemcsak azt kell elmondani, 
hogy Isten a geometriai igazságok és elemek rendjének teremtője, ha
nem arról is tanúskodnia kell, hogy Isten a szeretetnek, igazságnak és 
vigasztalásnak az Ura. Azok számíthatnak befogadásra, akik szívükben 
hordozzák az „emberi élet legmagasabbrendű tulajdonságát: melegszívű, 
együttérző és együttmunkálkodó szeretetet a felebarát, az embertárs 
iránt.” (A. Schweitzer). Nem fogadják be azt az igehirdetőt, aki saját el
gondolását és akaratát akarja ráruházni a hallgatóira. Aki az Istenről 
és a világról kialakult „elképzelését” „kényszerzubbonyként” akarja 
hallgatóira ráhúzni. A „vallási kényszerzubbony” ellen tiltakozik — 
jogosan — a nagykorú ember.

Az igehirdető szolgálatát prófétai bátorsággal végzi. Nem a „meg
szokott” , megkövesedett és „meggyökeresedett” „isteni üzenetet” , hanem 
új lehetőségeket, új feladatra felszólításokat, felelős döntésre és cselek
vésre felszólító isteni üzenetet ad tovább. A prófétai hang „sziréna üvöl
tés”, amelyik „riasztja” a keresztyének lelkiismeretét: elég volt a fegy
verekből! Elég a pusztulásból! Elég a laoszi, vietnámi, néger, brazil, arab 
stb. vérből! Elég a halálgyárakból, tömegmészár]ásból, nincstelenségből 
és testvértelenségből!

Az igehirdető hivő ember. Istent teljes szívéből szeretni kell. Egész 
életét a szolgálatra kell szentelni. Isten útjai kiszámíthatatlanok. Ott is 
tud munkálkodni, ahol az igehirdető „szívdobanását” nem érzik a hir
detett ige mögött. De nem ez az általános. Amikor az igehirdető csak 
„szónokol”, de élete nem beszédes bizonyíték szavai mellett, a hallgatók 
kétkedve fogadják szavát. Nem azt veszik rossznéven, hogy a lelkész is 
„tusakodik az igazságért” , ha azt látják, hogy ő is ember. Azt kell azon
ban megtapasztalniok, hogy a lelkész is Isten igéjéből keres újra meg 
újra eligazítást, tanácsot. Az alázatos hit óv meg attól, hogy az igehir
dető saját akaratát hirdesse meg a gyülekezetben.

Világidegen, „tegnapi álomvilágban járó” igehirdetőkkel Isten mai 
üzenete nem juthat el a hallgatókhoz. Pedig az igehirdetőknek Isten mai 
üzenetét kell megszólaltatni. Az ige hirdetőjének tudnia kell, hogy idői- 
leg a mában, területileg a szocializmust építő Magyarországon szolgál, 
— ahol a régi, megítélt világgal szemben egy új, emberségesebb világ 
van kialakulóban, — nyitva kell lenni a szemének az új feladatok meg
látására és meghirdetésére. Meg kell ragadnia minden alkalmat, hogy 
hasznos, építő szolgálatával használatára legyen épülő új világunknak.
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Aki Jézus Krisztus nyomába lépked, nem lehet világidegen. Jézusról rá
galom lenne azt állítani, hogy világ- és életidegen volt.

Széles látókörű embernek kell lenni a lelkésznek, aki világméretű 
kérdésekben is állást foglal és irányt mutat. Tovább kell látnia a „dog
matikai határokon”. Jól tájékozott embernek kell lennie. „Tudnia kell 
azt is, ami a világban, a politikai életben történik” . (H. J. Margull) Ha
tározottan állást kell foglalnia ezekben a „világi kérdésekben” is, s ál
lásfoglalásának az igehirdetésben és lelkipásztori beszélgetésben is tük
röződnie kell. A lelkésznek nem kell „politikusnak” lenni, de soha nem 
mondhatja: „engem a politika nem érdekel”. Ismernie kell a szociális 
és gazdasági kérdéseket éppen úgy, mint a modern irodalmat, képző- 
művészetet. S ezekben a kérdésekben világos és egyértelmű állásfogla
lást kell tennie. Helyes és világos, egyértelmű politikai állásfoglalás és 
tevékenykedés hiányában nem jó az igehirdető hite és rossz a teológiája! 
Ahol „rossz a hit” és „rossz a teológia”, ott mutatkoznak a békeellenes, 
a társadalom egészséges elrendeződése ellenes cselekedetek és magatar
tások. Vagyis „rossz teológiából” csak helytelen politikai állásfoglalás 
születhetik! Az igehirdető Isten szolgája, s Isten szolgájának lenni azt 
jelenti: tisztelettel és a szolgáló szeretettel azok mellé állni, akik Isten
től nyert hatalmuknál fogva arra hívattak el, hogy a gonoszt büntessék 
és a jót jutalmazzák. Isten akarata a mi számunkra az, hogy szocializ
must építő hazánk minden jószándékú emberével együtt munkálkod
junk népünk életén, előbbrejutásán, békéjén. Ha valaki azt mondja: 
egyedül Isten felé fordulva kell Isten szolgáinak élni, az nem szolgálja 
igazán Urát és haszontalan embertársai számára. Az ilyen igehirdető 
valami kilátótoronyba állította önmagát, amelyik távol van örömtől és 
gondtól, emberi életektől és tervektől, de minden bizonnyal távol van 
az embernek szolgáló Krisztustól is.

A lelkész élete nem lehet csupán „vallási érzelgőségek” halmaza. 
Nem cserélheti fel Isten felelős cselekedetre indító üzenetét egyéni ke
resztyén élményeinek szubjektivizmusával. Az igehirdetői szolgálatban 
nem lehet a keresztyén gőgöt, életidegenséget a farizeizmus álarca mögé 
rejteni, vagy kegyes frázisok selyemruhájába öltöztetni.

Az ige szolgája szüntelenül Krisztus szolgálatából él. Papi életek 
csődje, „negatív bizonyságtétele” mindig abból adódik, hogy ezt a lel
készek nem veszik komolyan. Nem elég csak prédikálni a Krisztusban 
megszerzett váltságot, s a Szentlélek megújító hatalmát. Megújult papi 
életek mindig a Feltámadottal való élő közösségből születnek. A Krisz
tus szolgálatából élő igehirdető felszabadult örömmel végzi szolgálatát 
így: Erőm fogytáig szolgálok Istennek embereken keresztül. Míg egyet
len ember van, aki nem ismeri Krisztus megváltó szeretetét, aki nem 
nyerhette el emberi méltóságát még, — faji, világtáji, szociális stb. viszo
nya miatt, — addig nem szűnök meg szolgálni, hirdetve a Krisztust, s 
megélni az istengyermeki felelős keresztyén életet és krisztusi indulattal 
munkálkodni az emberek között.

Dr. Nagy István
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A„MATRIMONIA MIXTA" m otu  p r o p r io  
SZÖVEGE ÉS RENDELKEZÉSEI

Pápai rendelkezés a vegyesházasságról
KÉT ÉVE jelent meg a Matrimonia mixta kezdetű pápai motu prop

rio, amely a vegyesházasságok régóta sürgetett és várt rendezését tartal
mazza. Ez az irat azonban több kérdésben az egyes országok püspöki 
konferenciájának ad felhatalmazást arra, hogy a különböző országok 
különböző adottságai és lehetőségei szerint alkalmazzák a megszabott 
irányelveket, és az általános kereteken belül meghatározzák a pápai ren
delkezések végrehajtásának módozatait. E sorok írásakor a magyar püs
pöki konferencia végrehajtási utasítása még nem jelent meg. Mivel 
azonban sokfelől nyilvánult meg érdeklődés a pápai rendelkezés tartal
ma iránt, néhány észrevétellel közöljük a motu proprio teljes szövegét, 
annál is inkább, mert csak így kapunk világos képet arról,, hogy milyen 
adottságokkal és rendelkezésekkel számolhatunk a rendelkezés végre
hajtásával kapcsolatban.

EZ A FORDÍTÁS nem hivatalos fordítás. Az eredeti latin szöveg 
alapján készítettük az eredeti szöveg jogforrásokra utaló jegyzeteinek 
elhagyásával. A szöveg első felében a hivatkozás megkönnyítése céljá
ból a bekezdéseket nagybetűkkel jelöltük, viszont a második rész be
kezdéseinek folyószámozása az eredeti szöveghez tartozik. A latin szö
veg megjelent az Osservatore Romano 1970. április 30-i számában. Meg
található a hivatalos német fordítással együtt az MD—Materialdienst— 
Bensheim 1970/3. számában is.

A motu proprio teljes szövege
(A) A VEGYESHÁZASSÁGOT, vagyis egy katoliskus félnek egy 

akár megkeresztelt, akár megkereszteletlen nem katolikus féllel kötött 
házasságát az Egyház küldetésének megfelelően mindig nagy aggodalom
mal kísérte. Ma pedig ezt az az aggodalmát kénytelen még sürgetőbben 
kifejezni korunk sajátos körülményei miatt. Mert korábbi időkben a ka
tolikusok más keresztyén felekezetek követőitől és a nemkeresztyénektől 
helyileg elhatároltan és elkülönülten éltek, újabb időben azonban nem
csak ez az elkülönülés csökkent nagymértékben, hanem nagyon megnö
vekedett az érintkezés is a különböző területeken élő és különböző val
lásokhoz tartozó emberek között. Ennek következménye az, hogy a ve
gyesházasságok nagyon megsokszorozodtak. Ehhez járult az általá
nos polgári kultúra, valamint az ipar fejlődése és terjedése, a városi la
kosság sűrűsödése a falusi élet rovására, a bevándorlók és a különböző 
nemzetiségű hontalanok számának növekedése.

(B) Az Egyház azonban tudja, hogy a vegyesházasságok, amelyek a 
vallások különbözőségéből és a keresztyének megosztottságából követ
keznek, némely kivételtől eltekintve nem segítik elő az egész keresztyén- 
ség újraegyesülését. A vegyesházasságból ugyanis sok nehézség adódik, 
mert egy bizonyos megosztottságot visz bele az Egyház élő sejtjébe, aho
gyan joggal nevezik a keresztyén családot, és így magában a családban 
válik nehezebbé az evangéliumi parancsolatok iránti engedelmesség a 
vallásos különbségek miatt, különösen az Egyház istentiszteleti életében 
való részvétel és a gyermek nevelése szempontjából.
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(C) Ezért az Egyház felelőssége tudatában, ellenzi a vegyesházassá
gok megkötését, mert nagyon kívánja, hogy a katolikusok a házasságban 
tökéletes lelki egyetértésre és teljes életközösségre jussanak. Mivel pe
dig az emberek természetes joga az, hogy házasságot kössenek, és gyer
mekeket szüljenek, az Egyház, a maga törvényeivel, amelyek világosan 
tanúskodnak lelkipásztori gondoskodásáról, a kérdések olyan szabályo
zására törekszik, hogy egyrészt érvényesüljenek az isteni jog vallásos 
előírásai, másrészt sértetlenül biztosíttassák a házasságkötés említett 
emberi joga.

(D) Valóban éberen törődik az Egyház a fiatalok nevelésével és 
képzésével, hogy felelősségtudattal vállalják a terheket és végezzék fel
adatukat az Egyházban. Ugyanilyen éberen törődik a házasulandók elő
készítésével, akik vegyesházasságra lépni szándékoznak, valamint azok 
gondozásával, akik már vegyesházasságra léptek. És ámbár a különböző 
hitvallású megkeresztelt személyek esetében kevésbé kell félni attól, 
hogy vallásilag közömbösekké válnak, mégis könnyebben lehet ezt elke
rülni, ha a házastársak, bár vegyesházasságban élnek, mégis megismer
ték a házassági közösség keresztyén lényegét, és ha az illetékes egyházi 
hatóságok megfelelő módon segítséget nyújtanak nekik. Még azok a ne
hézségek is, amelyek a katolikus házasfél és a megkereszteletlen fél kö
zött erősen jelentkezhetnek, legyőzhetők lelkipásztori éberséggel és hoz
záértéssel.

(E) Az Egyház sem tanításában, sem törvényeiben nem kezeli azonos 
módon a katolikus házastársnak megkeresztelt nem-katolikus emberrel 
vállalt házasságát és a katolikus házastársnak megkereszteletlen ember
rel kötött házasságát. Mert ahogyan a Második Vatikáni Zsinat kijelen
tette: azok, akik ha nem is katolikusok, de „hisznek Krisztusban és sza
bályosan részesültek a keresztségben, a katolikus Egyházzal valamilyen, 
ha nem is tökéletes közösségben vannak” . A keleti hívők pedig, akik a 
katolikus Egyházon kívül részesültek a szent keresztségben, bár kivál
tak a mi közösségünkből, mégis rendelkeznek saját egyházukban az igazi 
szentségekkel, elsősorban a papság és az eucharisztia szentségével, ame
lyek révén velünk a lehető legszorosabban össze vannak kötve. Mert a 
megkereszteltek házasságában — amely igazi szentség — érvényesül a 
lelki javak valamilyen közössége, amely hiányzik az olyan házastársak 
házasságában, akik közül az egyik meg van keresztelve, a másik pedig 
nem részesült keresztségben.

(F) Mégsem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a nehézségeket, 
amelyek még a megkereszteltek vegyesházasságában is adva vannak, 
mert gyakran eltérnek egymástól a vélemények a házasság szentségi jel
legéről, az.egyházi házasságkötés sajátos jelentőségéről, a házasságra és 
a családra vonatkozó bizonyos erkölcsi elvek értelmezéséről, a katolikus 
Egyház iránti köteles engedelmesség érvényességi területéről, valamint 
az egyházi hatalom hatásköréről. Ebből nyilvánvaló, hogy az ilyen nehéz 
kérdéseket csak a keresztyén egység helyreállításával lehet teljesen ki
küszöbölni.

(G) A hívőket tehát ki kell oktatni arról, hogy az Egyház, bár egyes 
esetekben kissé lazíthatja az egyházi fegyelem kötelékeit, a katolikus fe
let sohasem oldhatja fel azon kötelezettsége alól, amelyet az isteni tör
vény, vagyis az üdvösség Krisztus által megszabott rendje a különböző 
esetekkel kapcsolatban reá hárít.

(H) Figyelmeztetni kell tehát a híveket arra, hogy a katolikus há
zastárs köteles saját hitét megőrizni, és hogy ezért sohasem teheti ki ma
gát a hitehagyás közvetlen veszélyének.
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(I) Ezenkívül a vegyesházasságban élő katolikus fél nemcsak köte
les megállni a hitben, hanem amennyire lehet köteles arról gondoskod
ni, hogy gyermekei a keresztségben részesüljenek, és ugyanabban a hit
ben neveltessenek, és megkapják az örök üdvösséghez mindazt a segít
séget, amelyet a katolikus Egyház saját fiainak nyújt.

(J) Mivel azonban a gyermekek nevelésének feladata mindkét házas
társat terheli, és ezt egyéb ezzel összefüggő kötelezettségekkel együtt 
legkevésbé sem hanyagolhatják el, ez a feladat, úgy látszik, tele van ne
hézséggel, de az Egyház ezeket, mint más esetekben is, törvényeivel és 
lelkipásztorkodással igyekszik elhárítani.

(K) Ezek figyelembevételével igazán nem fog senki sem csodálkozni, 
ha a vegyesházasságra vonatkozó kánoni rendtartás sem lehet egyforma, 
hanem azt alkalmazni kell a különböző körülményekhez, akár a házas
ságkötés jogi formájáról, vagy liturgikus rendjéről, akár a házastársak
nak és a házasságból született gyermekeiknek nyújtandó lelkipásztori 
szolgálatról van szó, a házastársak különböző helyzete vagy az Egyház
zal való közösségük különböző mértéke szerint.

(L) Mindenképpen helyes volt, hogy a Második ökumenikus Vati
káni Zsinat figyelme az ilyen súlyos kérdés felé fordult. Ez alkalomadtán 
valóban többször előfordult, sőt a harmadik ülésszakban maguk a zsi
nati atyák tették azt a javaslatot, hogy az egész kérdést Reánk bízzák.

(M) Ennek a határozatnak megfelelően 1966. március 18-án a Hitta- 
ni Kongregáció a vegyesházasságról a Matrimonii sacramentum kezdetű 
utasítást adta ki, amely kimondja, hogy ha az abban felállított rendsza
bályokat igazolja a tapasztalat, akkor azok a most átdolgozás alatt álló 
Codex Juris Canonici-ba határozott és pontos formában felveendők.

(N) Mivel pedig a püspökök 1967 október havában tartott első egye
temes zsinatán a vegyesházasságokra vonatkozólag bizonyos kérdéseket 
terjesztettek elő, amelyekhez az atyák sok hasznos észrevételt fűztek. Mi 
helyesnek láttuk, hogy azokat megvizsgálásra átadjuk a bíboros atyák 
különbizottságának, amely Elénk terjesztette nagy gonddal kidolgozott 
javaslatait.

(O) Mármost mindenekelőtt előrebocsátjuk, hogy a jelen irattal ki
adott rendszabályok nem érvényesek azokra a keleti ritusú katolikusok
ra, akik megkeresztelt nemkatolikusokkal, vagy megkereszteletlenekkel 
lépnek házasságra. Viszont bármilyen ritusú katolikusoknak keleti nem
katolikus keresztyénekkel kötött házasságáról az Egyház újabb időben 
már kiadott néhány rendelkezést, amelyek érvényességét fenntartani kí
vánjuk.

(P) Mi tehát azzal a szándékkal, hogy a vegyesházasságra vonatkozó 
egyházi rendtartás tökéletesedjék, és hogy a kánoni törvények az isteni 
törvény előírásainak fenntartásával megfeleljenek a házasságok külön
böző feltételeinek, a Második Vatikáni Zsinat szellemének megfelelően, 
különösen az Unitatis redintegratio című határozat és a Dignitatis hu- 
manae kezdetű nyilatkozat szerint, végül a püspöki zsinaton előterjesz
tett kívánságok figyelembevételével, saját hatalmunknál fogva és ki
érlelt megfontolások után a következő rendszabályokat állítjuk fel és 
rendeljük el.

1. A házasságot két megkeresztelt személy között, akik közül az 
egyik katolikus, a másik pedig nemkatolikus, mivel ez a házasság termé
szete szerint megakadályozza a házastársak teljes lelki közösségét, az 
illetékes egyházi főhatóság (Ordinarius loci) előzetes felmentése nélkül 
nem szabad megkötni.

2. A házasság két személy között, akik közül az egyik a katolikus
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Egyházban van megkeresztelve, vagy abba felvétetett, a másik pedig 
nincs megkeresztelve, ha az illetékes egyházi főhatóság előzetes felmen
tése nélkül kötötték meg, érvénytelen.

3. Az Egyház az időbeli, helyi és személyi adottságokhoz és körül
ményekhez képest egyik akadály esetében sem utasítja el a felmentést, 
ha jogos ok (iusta causa) van erre.

4. Ahhoz, hogy az illetékes egyházi főhatóság megadja az akadály 
alóli felmentést, jelentse ki a katolikus fél, hogy hajlandó elhárítani a 
hitehagyás veszélyét. Ezenkívül felszólítandó, hogy ugyanilyen súlyos 
kötelezettséggel tegyen őszinte ígéretet arra, hogy minden tőle telhetőt 
meg fog tenni, hogy valamennyi gyermeke a katolikus Egyházban ke- 
reszteltessék meg és neveltessék fel.

5. Arról, hogy a katolikus félnek ezeket az ígéreteket kell tennie, a 
nemkatolikus felet kellő időben kell értesíteni, oly módon, hogy kétség
telen legyen, hogy valóban tudomása van a katolikus fél ígéreteiről és 
kötelezettségeiről.

6. Mindkét fél tanítandó a házasság értelméről és lényeges tulajdon
ságairól, amelyeket egyik házasfél sem utasíthat el.

7. A püspökök konferenciájának feladata, hogy saját területükre vo
natkozó hatáskörükben meghatározzák annak módját, hogy ezek a nyi
latkozatok és ígéretek, amelyeket mindig meg kell követelni, hogyan 
teendők: élőszóval, vagy írásban is, vagy tanúk előtt. Ezenkívül annak 
a rendjét is meg kell határozniuk, hogy ezek hogyan érvényesíthetők 
jogilag is, és hogyan hozhatók biztosan a nemkatolikus fél tudomására. 
Hasonlóképpen meg kell állapítaniuk, hogy esetleg milyen más köve
telményeket kell felállítani:

8. A vegyesházasságokat a kánoni forma szerint kell megkötni, 
amely szükséges a házasság érvényességéhez, a Crescens matrimoniorum 
kezdetű határozat előírásainak fenntartásával, amelyet a Szent Kongre
gáció a keleti egyházak számára 1967. február 22-én adott ki.

9. Ha súlyos nehézségek akadályozzák a kánoni forma megtartását, 
az illetékes egyházi főhatóságnak joga van felmentést adni a vegyeshá
zasság kánoni formája alól. A püspöki konferencia feladata pedig az 
olyan rendszabályok felállítása, amelyek szerint az említett felmentés 
saját fennhatóságuk alatt és saját területükön egységes módon és meg
engedetten, de mégis valamilyen nyilvános házasságkötési szertartás 
esetén megadható.

10. Gondoskodni kell arról, hogy minden érvényesen megkötött há
zasság a kánonjog szerint előírt anyakönyvekbe gondosan bevezettessék. 
A lelkipásztorok gondoskodjanak arról, hogy a nemkatolikus lelkészek 
is nyújtsanak segítséget a katolikus féllel kötött házasságok anyakönyvi 
bejegyzéséhez. A püspöki konferenciák pedig adjanak ki rendszabályo
kat, amelyek az ő fennhatóságuk alatt vagy területükön egységesen ha
tározzák meg azt a módot, amely szerint a kánoni forma alól való fel
mentés elnyerése után nyilvánosan megkötött házasság a kánon jog sze
rint előírt anyakönyvekben feljegyezhető.

11. Ha a vegyesházasság megkötésének liturgikus rendjét a Római 
Szertartáskönyvből kell venni, akkor azt a szertartást kell alkalmazni, 
amelyet a Mi hatóságunk alatt megjelent Házasságkötés Rendje ír elő, 
akár katolikus fél és megkeresztelt nemkatolikus fél köt házasságot 
(39—54 szám), akár katolikus fél és megkereszteletlen fél köt házasságot 
(55—66. szám). Ha pedig a helyzet lehetővé teszi, katolikus fél és meg
keresztelt nemkatolikus fél házassága esetén az illetékes egyházi főha
tóság hozzájárulásával alkalmazhatják a misén belüli házasságkötés
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r e n d j é t  (19—38 szám), de az eucharisztikus kommunióra vonatkozó álta
lános törvényes előírás betartásával.

12. A püspöki konferenciák tájékoztassák a Szent Széket arról, amit 
a vegyesházasságról saját hatáskörükben elhatározni szándékoznak.

13. Tilos a házasságkötési szertartás a katolikus pap vagy diakónus 
és a nemkatolikus lelkész előtt olyan formában, hogy mindegyik egy
szerre végzi saját szertartását. Sem a katolikus szertartás előtt, sem az 
után nincs megengedve semmiféle más vallásos házasságkötési szertar
tás a házassági akarat kijelentésére vagy megújítására.

14. Az illetékes egyházi főhatóságok és a parochusok gondoskodja
nak arról, hogy a katolikus házasfelek és a vegyesházasságból született 
gyermekeik ne nélkülözzék a lelki segítséget lelkiismereti kötelességük 
teljesítéséhez. Figyelmeztessék a katolikus házasfelet, hogy gondoljon 
állandóan a katolikus hit isteni ajándékára, és adja ennek bizonyságát 
„szelídséggel és tiszteletadással, megőrizve a jó lelkiismeretet.” Segítsék 
a házastársakat abban, hogy ápolják a házassági és családi egységet, ami 
keresztyének esetében már keresztségükben is gyökerezik. Ezért kívána
tos, hogy a lelkipásztorok kapcsolatokat teremtsenek más vallásos kö
zösségek lelkészeivel, és ezeket a kapcsolatokat őszinte becsületességgel 
és bölcs bizalommal erősítsék.

15. A Corpus Iuris Canonici 2319. kánonában megállapított bünteté
sek mind eltöröltetnek, akik pedig ilyen büntetéseket vontak már ma
gukra, azoknál megszűnnek ezeknek a büntetéseknek a következményei, 
mégis azoknak a kötelezettségeknek a fenntartásával, amelyekről a jelen 
rendszabályok 4. pontjában van szó.

16. Az illetékes egyházi főhatóság a vegyesházasság gyökeres rend
behozását (Sanatio in radice) engedélyezheti azoknak a feltételeknek a 
teljesítése esetén, amelyekről a jelen rendszabályok 4. és 5. pontjában 
van szó, valamint a többi megtartandó jogszabály megtartásával.

17. A jelen rendszabályok alkalmazásánál felmerülő különös nehéz
ség vagy kétely esetén a Szentszékhez kell fordulni.

Amit Mi saját kezdeményezésünkre (motu proprio) kiadott jelen 
iratunkkal elhatároztunk, arra nézve elrendeljük, hogy az mind biztos és 
érvényes legyen, és teljes egészükben hatályba lépjenek a folyó évi ok
tóber hó első napjától, bármilyen ellenkező rendelkezéssel szemben.

Kelt Rómában, Szent Péter templomában, 1970. évi március hó 31. 
napján, legfőbb papságunk 7. évében.

VI. Pál pápa

Üj lehetőségek
 ̂ ELLENTÉTES VISSZHANGOT váltott ki ez a pápai rendelkezés. 

Érthető okokból. A római katolikus egyház progresszív irányának kép
viselői és a vegyesházasságban érdekelt egyháztagok előbbre mutató 
rendelkezést vártak és reméltek. Némelyek szenvedélyes hangon juttat
ták kifejezésre csalódásukat. Mások felhívták a figyelmet azokra a pon
tokra, amelyek az előző rendelkezésekhez képest némi könnyítést tar
talmaznak. Azok a körök, amelyek a római katolikus egyház mai problé
máit teológiai szempontból is mélyebben átgondolták, nem csalódhat
tak a pápai rendelkezés korlátozott előrelépésével kapcsolatban. Hiszen 
nyilvánvaló, hogy a római katolikus egyház a vegyesházasság kérdésé
ben mélyreható változást csak abban az esetben hozhatna, ha teljesen 
újjá alkotná a házasságra vonatkozó tanítását. Ez pedig olyan sokszoro
san szövődik össze a római katolikus egyház egész tanítási rendszerével,
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hogy a házassági jog megváltoztatása az egész római katolikus tanrend
szert is mélyen érintené. Erre azonban egyelőre nincs lehetőség.

ELVI SZEMPONTBÓL éppen ezért pozitiven kell értékelnünk, hogy 
a motu proprio két szempontot említ meg, amelyek korábban kevésbé 
érvényesültek a kánoni házasságjogban. Az egyik az, hogy elismeri: a 
házasságkötés joga az emberek természetes joga, és ezért ezt a jogukat 
a vegyesházasság esetében sem lehet korlátozni (C). A másik az a meg
állapítás, hogy a házasság megkereszteltek között akkor is szentség, ha 
vegyesházasságról van szó (E). Mindkét tétel alkalmazása lényegesen 
enyhíti a feszültségeket a vegyesházasság esetében.

GYAKORLATILAG a római egyház változatlan tanrendszere és ká
noni jogrendszere miatt természetesen nem is volt várható más megol
dás, mint a felmentések lehetőségének a bővítése. Ezeknek meghatáro
zása azonban többnyire rugalmasan értelmezhető. Változatlanul tilos a 
vegyesházasság előzetes felmentés nélkül. De a motu proprio szerint a 
vegyesházasság akadálya alól felmentés adható „jogos ok” (iusta causa) 
fennállása esetén (3). Mivel ez a jogos ok közelebbről nincs körülírva, 
van egy bizonyos lehetőség a szűkebb vagy tágabb értelmezésre. Fel
mentés adható továbbá a „házasságkötési forma” alól is, vagyis az alól 
a kötelezettség alól, hogy a házasságot katolikus pap előtt kell kötni. 
Itt is egy általános kifejezést találunk a szövegben: felmentés adható 
„súlyos nehézség esetén”, ami ismét szűkebben vagy tágabban értelmez
hető (9). Az ilyen felmentés további feltétele az, hogy „valamilyen nyil
vános házasságkötési szertartás” történjék. Ez is többféle megoldást en
ged meg. Érthető a protestáns egyházi esketésre is, de mivel nem írja 
elő az egyházi vagy vallásos szertartást, felmentés esetén az állami há
zasságkötés is érvényes kánonjogi szempontból.

EGY KÖNNYÍTÉS nagyon figyelemreméltó, és ez az, hogy a szöveg
ben nincs szó reverzális kötelezettségéről, vagyis arról, hogy a nemkato
likus fél köteles érvényes nyilatkozattal biztosítani a katolikus fél szá
mára vallásának szabad gyakorlását és a gyermekek római katolikus 
nevelését. Persze itt is van egy kis mellékajtó a 7. pontban, amely sze
rint a püspöki konferencia a szükség szerint a felmentés egyéb feltéte
leit is megszabhatja. Ebbe, úgy látjuk, belefér a reverzális is.

Változatlan feltételek
HANGSÜLYOSAN rá kell mutatnunk arra, hogy a pápai motu pro

prio döntő pontokon nem oldja meg a legfájdalmasabb kérdéseket. A 
szöveg bevezetésében is (H. és I.) és rendelkezési pontjaiban is (4) hang
súlyozza, hogy a vegyesházasság akadálya alól csak abban az esetben 
adható felmentés, ha a katolikus fél súlyos lelkiismereti kötelezettség 
terhe mellett vállalja, hogy „minden tőle telhetőt” meg fog tenni vala
mennyi gyermeke római katolikus nevelése érdekében. Jól látjuk, hogy 
a „minden tőle telhetőt” rugalmasan magyarázható, úgy is, hogy tehát 
a római katolikus félnek ígéretével nem kell lehetetlenre vállalkoznia, 
a nemkatolikus felet vagy gyermekeit nem kell esetleg meggyőződésük 
ellenére kényszeríteni. De kétségtelen az, hogy ez a súlyos felelősség- 
vállalás még ilyen tág értelmezése mellett is megterheli a római kato
likus felet és természetszerűleg a családot is. Az 5—7. pontok mutatják, 
hogy a római katolikus egyház ezt az ígéretét komolyan akarja vetetni. 
Nem téveszthet meg senkit az, hogy az ígéretét nem kell írásban adni 
(7), hiszen az élő szó lelkiismeretünkben ugyanúgy kötelez Isten előtt.

KÉTSÉGTELEN az, hogy az egyes országok püspöki konferenciái,
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amelyekre a pápai rendelkezés az adott keretek között a végrehajtási 
utasítás kidolgozását bízza, széles lehetőségek között mozoghatnak. Szo
rosabb értelmezéssel majdnem változatlanul fenntarthatják a Corpus 
Iuris Canonici rendelkezéseit, amelyek az áldatlan vegyesházassági és 
reverzális harc alapjául szolgáltak. De tágabb értelmezés esetén majd
nem minden gyakorlati nehézséget elháríthatnak a vegyesházasság elől. 
így az is lehetséges, hogy a különböző országokban nagyon eltérő gya
korlat alakul ki.

Egy példa a végrehajtásra
TANULSÁGOS számunkra a német püspöki kar végrehajtási utasí

tása (MD 1970/5:95—100). Ez a legmesszebbmenően használta ki a lehe
tőségeket a könnyítés irányába. Mély megértésről tanúskodik, és fogal
mazásában is lényegesen különbözik a pápai irattól.

ŰJ HANG, emberséges gondolkodás szólal meg a német végrehajtási 
utasítás bevezetésében: „Két keresztyén házassága, tehát két különböző 
felekezetű keresztyén házassága is szentség, vagyis az üdvösség jele és 
az üdvösség eszköze. A különböző felekezetű házasság legkedvezőbb fel
tételei akkor vannak adva, ha mindkét fél szilárdan benne gyökerezik 
saját egyházában. Ezzel a közös hivő élet és cselekvés lehetősége nyílhat 
meg. De különösen élesen jelentkezhetnek azok a problémák is, amelyek 
a keresztyénség megosztottságából adódnak. Egyfelől a katolikus ember 
katolikus hite iránti szeretettől indítva érzi magát arra, hogy házassá
gában nemcsak teljesen megélje ezt a hitét, hanem hogy azt családjá
nak és gyermekeinek is átadja. Másfelől el kell ismernie, hogy más fele- 
kezethez tartozó házastársa egyházának tanítása és személyes hitbeli 
meggyőződése alapján ugyanilyen lelkiismereti elkötelezés alatt állhat. 
El kell ismernie, hogy saját hitének követelményei nem sértheti mások 
lelkiismeretét, amennyire bizonyos az is, hogy házastársának ugyanilyen 
tekintettel kell lenni iránta. . . .  E rendelkezések célja segítséget nyújtani 
abban, hogy a keresztség és a Jézus Krisztusba vetett közös hit mindkét 
fél számára házasságuk tartó alapja legyen, hogy mindkét fél megtalál
ja házasságában teljes emberi kiteljesedését, hogy elhárítsuk a különböző 
felekezetű házasságban a közömbösség és a hittől való eltántorodás ve
szélyét, hogy Isten előtti közös felelősségükben mindketten együttmű
ködjenek gyermekeik vallásos nevelésében, és hogy a felekezeti különb
ség ellenére ebben a házasságban is láthatóvá váljék valami az egyház 
egységéből, ahogyan azt-Krisztus akarta.”

A LEHETŐSÉGEK SZÉLSŐ HATÁRÁIG megy el a német püspöki 
kar a motu proprio alkalmazásánál is. A vegyes házasság alóli felmen
tésnél a „jogos ok” egyszerűen az, hogy a másik házasulandó nemkato
likus keresztyén. Ezenkívül ezt a felmentést nem kell az egyházi főha
tóságnál kérni: megadhatja az illetékes lelkész is. Ez már lényeges köny- 
nyítés. Ha a házasulandók felmentést kérnek a „házasságkötési forma” , 
vagyis a római katolikus házasságkötési kötelezettség alól, akkor a fel
mentést indokló „súlyos akadály” -nak számít már az is, hogy „a jegye
sek nem akarják a katolikus házasságkötést” , és így felmentés esetén 
érvényes keresztyén házasságnak számít az állami hatóság előtt kötött 
házasság is.

ENNEK ELLENÉRE nem változtathatott a német püspöki kar sem 
a pápai motu propriónak azon a rendelkezésén, hogy felmentés csak ak
kor adható, ha a katolikus fél kötelező ígéretet tesz arra, hogy család
jában bizonyságot tesz katolikus hitéről, és gondoskodik valamennyi
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gyermekének megkereszteléséről és neveléséről a katolikus egyházban. 
Ezen lényegileg nem változtat az sem, hogy hangsúlyozza, hogy a kato
likus félnek ezt az ígéretét „lehetőség szerint” kell teljesítenie, és hogy 
„a gyermekek nevelése mindkét szülő ügye, és hogy egyik házasfél sem 
kényszerítheti a másikat arra, hogy lelkiismerete ellen cselekedjék”. 
Sőt a nem katolikus félnek is „kötelessége, hogy azt kövesse, amit hit
beli meggyőződése szerint igaznak tart.” Ez valóban kimondja a katoli
kus és nemkatolikus fél teljes egyenlőségét. De ezzel arra kötelezi a 
vegyesházasokat, hogy házasságukban olyan egyenlőségi alapon oldják 
meg az ökumenikus kérdést, amilyen ökumenikus egyenlőségről más te
rületen elsősorban a római katolikus egyház dogmatikai igénye miatt 
— legalábbis hivatalosan — nem lehet szó.

Evangéliumi megoldás
EL KELL ISMERNÜNK, hogy a német végrehajtási utasítás maxi

málisan kihasználta azokat a lehetőségeket, amelyeket a vegyesházásság 
problémáinak méltányos megoldására a pápai rendelkezés megenged. Ez 
a maximum azonban egyúttal a minimum is, amit a vegyesházasok ér
dekében tenni kell. Mert a teremtő Isten akaratából, amelyet Jézus Krisz
tus is megerősített, két ember házassága „isteni jog szerint” is érvényes 
akár keresztyének, akár nemkeresztyének házasságáról van szó, és há
zassági akaratuk akkor is ugyanolyan érvényes, ha azt nem egyházi, ha
nem világi, állami hatóság előtt nyilvánítják ki. A gyermekek nevelése 
pedig akkor is közös lelkiismereti felelősségük, ha arra nézve nem tesz
nek semmiféle előzetes ígéretet. Mindez külön felmentés nélkül is meg
illeti őket. De ha felmentés nélkül nem megy (mert a pápai rendelke
zés ezt nem teszi lehetővé), akkor is arra kell törekedni, hogy a felmen
tés minél egyszerűbben történjék. Hiszen még így is olyan súlyos öku
menikus feladatok nehezednek a vegyesházasokra, amelyek megoldásá
tól még az egyházak is igen messze vannak.

ÉPPEN EZÉRT, akik valóban véglegesen elszánták magukat ilyen 
házasságra, azokat Jézus Krisztus szeretetével és evangéliumi szellem
ben kell támogatnunk abban, hogy keresztyén és emberséges megoldást 
találjanak a házasságukba tolódott ökumenikus problémára.

Dr. Prőhle Károly
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Szem le

Herrnhut 1722
250 éve, hogy 1722 tavaszán megjelentek az első cseh-morva tele

pesek Zinzendorf Miklós berthelsdorfi birtokán, s az ő hozzájárulásá
val 1722. június 17-én megalapították Herrnhutot. Ezzel útjára indult 
egy olyan kegyességi mozgalom, amely nemcsak Németországban, ha
nem szinte az egész világon mind a mai napig érezteti hatását. Lapoz
zuk fel a történelem lapjait és vizsgáljuk meg, milyen kegyességi, poli
tikai és társadalmi tényezők hozták létre ezt a közösséget, s az idők 
folyamán hogyan tudta megvalósítani ez a közösség célkitűzéseit.

A cseh-morva testvérközösség
A cseh-morva testvérközösség a 15. században, 1457—58-ban ala

kult. Hiába küldték máglyahalálra Húsz Jánost 1414-ben a konstanzi 
zsinaton, tanai Cseh- és Morvaországban tovább éltek a nép körében. 
S Húsz János tanai nemcsak az egyház megreformálására vonatkoz
tak, hanem — amint általában a többi reformációs mozgalom is — az 
egyház reformációjával együtt a tarthatatlan társadalmi viszonyok meg
változtatására is irányultak. Éppen ezért fogott össze az egyház és a 
trón a konstanzi zsinaton, azt gondolva, hogy a középkor drasztikus 
módszerével ki lehet irtani a vallási és társadalmi élet megújítására 
irányuló törekvéseket. Azonban a konstanzi máglya csak még jobban 
felszította a tüzet, és a cseh és a morva testvérek a hosszú huszita 
háborúkban kiharcolták a császárral és a pápával szemben, hogy a 15. 
század közepére önálló egyházzá szerveződhettek. S a 16. század elejére 
a cseh és morva lakosságnak több mint az egyharmad része a cseh- 
morva testvérközösséghez tartozott. Mindez azért volt lehetséges, mert 
sok földesúr is csatlakozott a mozgalomhoz, és oltalmat biztosított a 
testvérközösségnek. Emellett természetesen meg kellett tapasztalnia 
ennek az első testvérközösségnek az üldöztetés keserű helyzetét is. Ha 
a földesurat sikerült rekatolizálni, akkor a testvérközösség tagjai ke
gyetlen üldöztetésnek lettek kitéve, s igen sok esetben menekülésre 
kényszerültek. így jutottak el a testvérközösség csoportjai Lengyelor
szágba, Poroszországba és a Felvidékre is, s itt új ágait alapították meg 
ennek a mozgalomnak. A reformáció idejében a testvérközösség — bár 
kapcsolatba került a lutheri és kálvini reformációval —, bizonyos vo
natkozásban megmaradt a maga útján.

A cseh-morva testvérközösség virágzó életének az ellenreformáció 
vetett véget. Már közvetlenül Luther halála után, amikor a cseh test
vérek vonakodtak a német protestantizmus ellen hadba vonulni, meg 
kellett tapasztalniok az államhatalom kemény kezét. Ebben az időben 
is sokan menekültek Lengyelországba. A cseh-morva testvérközösség 
szervezett gyülekezeti élete a fehérhegyi csata (1620) után szűnt meg. 
Ekkor az ellenreformáció kemény és kegyetlen elnyomatása következett.

Azonban az elnyomatás nehéz évei sem tudták kiölni a szívekből
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a virágzó gyülekezeti életre és az igazi testvéri közösségre való emlé
kezést. Szerte az országban, de különösen Kelet-Morvaországban töme
gével éltek családok, ahol nemzedékeken át őrizték ezt a kegyességet. 
S mintegy 100 évvel az ősi testvérközösségi gyülekezetek elpusztítása 
után egy, a testvérmozgalomhoz nemrég csatlakozott ácsmester, Chris- 
tian Dávid találkozott gróf Zinzendorf Miklóssal, a fiatal drezdai udvari 
jogtanácsossal, s elbeszélte a cseh-morva testvérek nehéz helyzetét, Zin
zendorf mindezt hallva, engedélyt adott arra, hogy a cseh-morva test
vérek oberlausitzi birtokára települhessenek.

Kegyességi hatások Zinzendorf életében
Zinzendorf Miklós (1700—1760) ősei Alsó-Ausztriából vándoroltak 

Szászországba. A családban Spener kegyességi felfogása érvényesült. A 
10 éves korában árvaságra jutott Zinzendorf nagyanyja pietista kegyes
séggel átitatott levegőjű otthonában nevelkedett, majd Francke hallei 
intézetébe került, ahol egész életre szóló benyomásokat szerzett. Az 
itteni pietizmus nemcsak kegyességi életfelfogására nyomta rá bélye
gét, de az aktív keresztyén szeretetszolgálat fontosságát és a szociális 
nyomorúságban vergődő emberek megértését is megmutatta neki. Hi
szen Francke hallei intézete a hitre juttatás mellett éppen ennek a szo
ciális nyomornak az enyhítését tűzte ki célul. Zinzendorf jogi tanul
mányainak végzésére később Wittenbergbe került, ahol az akkoriban 
virágkorát élő protestáns ortodoxia képviselőivel került kapcsolatba. 
Majd jogi tanulmányait befejezve Hollandiába és Franciaországba ment 
tanulmányútra, ahol a kálvini reformációval és a kisebb protestáns 
vallási közösségekkel is megismerkedhetett. Ezek a tapasztalatok érlel
ték meg benne az „ökumenikus” gondolatot, hogy a különböző felfo
gású keresztyéneket a megfeszített Jézus Krisztusban való hitben 
igazi közösséggé lehet formálni. Mindezeket figyelembe véve nem cso
dálkozhatunk azon, hogy Zinzendorf engedett Cbristian Dávid kérésé
nek, hiszen kegyességi felfogása, és a társadalom elesettjein való segí
teni akarása arra indította, hogy a cseh-morva testvéreknek segítsé
gére siessen

A herrnhuti testvérközösség
1722 tavaszán tizenegy morva telepes érkezett Zinzendorf ober

lausitzi birtokára. Ez a tizenegy telepes alapította meg 1722. június 
17-én a Bertheldorfs melletti Hutbergen Herrnhutot. A Morvaország
ból való áttelepülés ezután tovább folytatódott, 1727-ben Herrnhutnak 
már kereken 200 lakója van. A cseh-morva testvérek magukkal hoz
ták énekeskönyvüket, kegyességüket, szokásaikat. De más kegyességi 
csoporthoz tartozó családok is települtek le Herrnhutba. Ez a kegyes
ségi és sokszor hitbeni különbözőség nem kevés gondot okozott Zinzen- 
dorfnak. Hogy teljes idejét a herrnhuti testvérközösség építésére szen
telhesse, feladta drezdai hivatalát. Jelentős dátum a közösség életében 
1727. augusztus 13-a, amikor először vettek közösen úrvacsorát a kü
lönböző kegyességi csoportokhoz tartozó testvérek. Áz újonnan alakult 
közösség szervezetileg a berthelsdorfi lutheránus gyülekezethez tarto
zott, de emellett a herrnhuti közösségnek Zinzendorf külön szervezeti 
szabályzatot állított össze, mely szerint a közösségnek a 12 vén veze
tésével bizonyos belső önkormányzata volt, és a szokásos parókiális 
istentiszteletek és összejövetelek mellett külön testvérközösségi össze

358



jöveteleket is tartottak. Zinzendorf igyekezett megőrizni és bizonyos 
pontokon továbbfejleszteni a cseh-morva testvérközösség tradícióit, 
ezért a herrnhuti testvérközösség arculatán mind máig felfedezhetők 
a cseh-morva testvérközösség ismertető jegyei.

A mozgalom további útja
Bár Zinzendorf eredeti célja az volt, hogy a testvérközösség meg

maradjon a tartományi egyház keretein belül, a mozgalom további 
fejlődése természetszerűleg szétfeszítette ezt a formális összetartozást. 
Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a külön összejövetelek egyre erő
sebb zártközösségi befeléfordulást eredményeztek. Másrészt a mozga
lom keretén belül újabb alapítások jöttek létre Isenberg-Büdingenben, 
Hollandiában, Angliában stb., s ez maga után vonta azt, hogy a moz
galom egyre inkább interkonfesszionális jelleget öltött. Közben Zinzen
dorf Tübingenben elvégezte a teológiát, előbb lelkésszé, majd később a 
cseh-morva testvérek püspökévé ordináltatta magát. Mindez hozzá
járult ahhoz, hogy a szász kormányzat egyre több nehézséget támasz
tott Zinzendorf munkájában, sőt 1736-ban ki is utasítják őt Szászor
szágból. Ennek persze nemcsak konfesszionális, hanem politikai és tár
sadalmi okai is voltak. A kormányzat nem nézte jó szemmel a hivatásos 
egyház fennhatósága alól egyre jobban magát kivonó közösség szociális 
tevékenységét. Zinzendorf száműzetése 10 évig tartott, mely idő alatt 
Isenberg-Büdingenben és Wetterauban, valamint külföldön tartózko
dott. Munkálkodása eredményeképpen nemcsak Németországban, hanem 
Európa-szerte több testvérgyülekezet alakult.

Ebben az időben Zinzendorf teológiai felfogása és maga az egész 
mozgalom nehéz krízisen ment keresztül. A száműzetés eredményekép
pen Zinzendorf és a testvérközösség is egyre jobban belehajszolta ma
gát a Krisztus szenvedésének élményébe. Ez a szenvelgő, egyre jobban 
befelé néző kegyességi forma már semmi kapcsolatban sem volt a régi 
huszita tradícióval, sem Zinzendorf fiatalkori, a szeretet tevékenységét 
primőr módon valló felfogásával.

10 év után Zinzendorf visszatérhetett Szászországba, s ekkor a herrn
huti testvérközösség elismerte a meg nem változtatott Ágostai Hitval
lást, s belépett a lutheránus egyházba, de a hivatalos egyházhoz való 
kapcsolata, úgy teológiai, mint kegyességi szempontból ennek ellenére 
is bizonytalan maradt.

Zinzendorf halála (1760) után Spangenberg Ágost Gottlieb vette át 
a testvérközösség irányítását. Mivel ő inkább a gyakorlat embere volt, 
mint elődje, sikerült neki a testvérközösséget a tartományi egyházak
kal testvéri viszonyban munkálkodó, s a feladatát elsősorban a bel- és 
külmisszió területén kereső közösséggé formálnia.

A herrnhuti testvérközösség a 19. században, amikor Európa-szerte 
a racionalizmus hódított, újra virágkorát élte. A tradíciókhoz való ra
gaszkodás és a mély hitről tanúskodó kegyesség meg tudta őrizni a 
mozgalmat a racionalizmus túlhajtásaitól. 1857-ben az egész világot 
átfogó testvérközösségi szervezetet négy tartományegységre osztották, 
amelyeket az egyetemes közgyűlés (Generalsynode) irányít.

Ma a herrnhuti gyülekezetek általában az egyes evangélikus egy
házak közösségében élnek. Sajátos kegyességükkel külön színt jelen
tenek a világ evangélikusságának közösségében, bár az utóbbi évtize
dekben a testvérközösségek közösségi formái életünk nagy átalakulása
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közepette lassan elvesztik jelentőségüket és hatásukat. Az egyes intéz
mények egyre inkább az egyház közös evangéliumhirdető tevékenysé
gének a szolgálatába kerülnek

Értékelés
A hermhuti testvérközösség a maga idejében éppenúgy az egyházi 

és társadalmi haladást szolgálta, mint a klasszikus pietizmus. Hiszen 
ébren tartotta az emberekben azt a tudatot, hogy nincs minden rend
ben sem az egyház, sem a társadalom életében. S a maga módján és 
a maga eszközeivel a lehetőségek között igyekezett is tenni valamit 
úgy az egyházi, mint a társadalmi változásokért. A herrnhuti testvér- 
közösséget azonban igen hamar, még Zinzendorf életében — utolérte 
a pietizmusnak nagy kísértése: amikor szembe került a hatalommal, 
amikor jöttek a nehézségek, akkor a belső körre vonult vissza, befelé 
néző lett, s így elveszítette forradalmi lendületét. S ettől a kísértéstől 
a mozgalom mind a mai napig nem tudott megszabadulni.

A mozgalomnak javára kell írni azt is, hogy az egyház figyelmét 
a gyümölcstelen dogmatizálásról és a külsőségek túlértékeléséről Krisz
tus Urunk szeretetének hangsúlyozásával a hit igazi lényegének meg
értése felé irányította. Az 1731-től évenként rendszeresen megjelenő 
Losungbuch-jával — annak ellenére, hogy a biblia lózungszerű olva
sásának nagy kísértései vannak — olyan hatást tudott kifejteni nem
csak a testvérközösségen belül, hanem szinte az egész európai protes
tantizmusra, amely a rendszeres bibliaolvasás által az Isten igéjére 
való figyelést nagyban előmozdította. Amennyiben ez az igére való 
figyelés párosul az emberek szükségét mindig észrevevő szeretet cse
lekedetével, a herrnhutiak Losungbuch-ja szerint való bibliaolvasás ma 
is megtermi igazi gyümölcseit.

Dr. Selmeczi János
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Gyülekezeti szolgálataink

Nagy gyülekezetek gondja
Ismeretes, hogy hazánk 10 milliónyi lakosából Magyarországi Evan

gélikus Egyházunk 430 000 lelket számlál tagjai sorában. Ennyire be
csülik azoknak a számát, akiknek valamilyen formában kapcsolatuk 
van az egyházzal. Az evangélikusok száma tehát alig haladja meg a 
népesség 4%-át. Egyházunk jellegzetesen szórványegyház, mert híveink 
kevés helyen vannak többségben, a legtöbb helyen a lakosság leg
nagyobb részét másvallásúak alkotják. A hívek egyharmada szórvá- 
ványokban, másik harmada kis- és közép-gyülekezetekben él.

Egyházunk az utóbbi évtizedekben jelentős szellemi és anyagi erőt 
fordított a szórványokban élő hivek lelkigondozására. Ennek bizony
ságai többek között azok a templomok és istentiszteleti helyiségek, ame
lyek a közegyház segítségével épültek a szórvány-gyülekezetekben, s 
amelyekben a közegyház segítségével biztosítható a lelkészi szolgálat 
végzése. A jövőben is fontos feladatunk lesz a szórvány-hivek gondo
zása, a szórvány-gyülekezetek közegyházi segítése. Ezért tudatosítanunk 
kell az egyházi közvéleményben a szórvány-kérdés jelentőségét, s el
mélyíteni a felelősség érzését.

De vannak Magyarországi Evangélikus Egyházunkban többezer lel
kes — ahogy egyesek mondják — „mammut” -gyülekezetek is. Ezekben 
a gyülekezetekben él a hazai evangélikusság harmadik harmada. Már 
ez a tény is indokolttá teszi, hogy foglalkozzunk a nagy gyülekezetek 
problémáival, annál inkább, mert — tudomásom szerint — ezzel a kér
déssel mostanában kevesebbet foglalkozott egyházunk. Én sem foglal
koztam mindaddig, amíg 10 éven át Dunántúlon — először Tatabányán, 
majd Szákon — szolgáltam. 12 éve kerültem Kondorosra, egy többezer 
lelkes alföldi gyülekezetbe. Itt ismertem meg a nagy gyülekezetek gond
jait. A következőkben ezekről a gondokról szólok. Előbb azonban há
rom dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik, hogy a nagy gyülekeze
tekben is van sok öröm. A másik, hogy a nagy gyülekezetek gondjai 
sokban hasonlítanak, de különböznek is egymástól. Egyik helyen ez, 
a másik helyen amaz a fő gond. A harmadik: szeretnék reális képet 
festeni a nagy gyülekezetek gondjairól, hogy azok a lelkésztestvérek 
is megismerjék egyházunk nagy gyülekezeteinek problémáit, gondjait, 
akik eddig még nem szolgáltak nagy lélekszámú gyülekezetben.

1. Nagy lélekszám.
A gondok közül ezt említem elsőként. Gondolom, hogy többen 

eltűnődnek ezen, s talán sóhajtanak magukban, bárcsak a mi gyüle
kezetünk lélekszáma is nagy lenne!

A nagy lélekszám rendszerint nagy tömeget jelent. A tömeget át
fogni, vezetni, irányítani pedig mindig nehéz. A tömeg nehezen moz
dul, nagy a tehetetlenségi ereje. Ha megindul valamilyen irányban, 
magával sodorja az egyes embert. De merre indul, merre halad? Jó,

361



vagy rossz irányba? Hogyan lehet hatásosan irányítani, a helyesnek 
tartott útra elvezetni és azon megtartani a tömeget? Olyan kérdések 
ezek. amelyek sok fejtörést okoznak.

A nagy gyülekezetben kevesen ismerik egymást. A híveket nem 
fűzi össze a vérségi, rokoni kötelék. A templompadban, főként nagy 
ünnepeken egymás mellett ülnek, de csak úgy mint idegenek. Az egyes 
hivő nem éli át azt a felelősséget, amelyet a kisebb lélekszámú gyüle
kezetben egészen természetesen átélhet. A tömegben könnyen személy
telenné válik az egyes ember. Nincs tudatában annak, hogy ő is fontos 
személy, neki is van joga és kötelessége a gyülekezetben.

A nagy gyülekezetek lélekszáma többnyire illuzórikus. Ennek oka, 
hogy a legnagyobb igyekezettel sem lehet pontosan megszámlálni és 
nyilvántartani a híveket. A kisebb gyülekezetekre is jellemző belső 
elvándorlás itt fokozottabban érvényesül. A hívek lakcíme oly sokszor 
változik, hogy ezt a változást elég nehéz nyomon követni és a nyilván
tartó lapokon, kartonokon feltüntetni, noha a pontos nyilvántartás kí
vánatos és szükséges.

A nagy gyülekezetekben — természetszerűen — többen vannak 
olyanok, akik csak formálisan tartoznak az egyházhoz, vagy még úgy 
sem. Jelentős azoknak a száma, akiknek csupán annyi a kapcsolatuk 
az egyházzal, hogy valamikor megkeresztelték, megkonfirmálták, ée 
megeskették őket. De sok esetben az utóbbi kettőre már nem is került 
sor életükben. Ennek ellenére az Országos Egyháznál jelenleg érvényes 
hivatalos gyülekezeti lélekszámban ők is, s az elköltözőitek is benn
foglaltatnak. Indokolt tehát a gyülekezeti iélekszámok korrekciója, a 
valóságnak megfelelő kiigazítása.

2. Nagy terület.
A nagy lélekszámú gyülekezetek többnyire nagy területen élnek. 

Különösképpen így van ez az Alföldön, ahol a lakosság egy jelentős 
része még ma is a tanyavilágban él. Békéscsaba, Nyíregyháza, Szarvas 
— hogy csak a legnagyobbakat említsem — több tízezer holdas határá
nak minden részében élnek evangélikusok. A nagyok között kisebbnek 
számító kondorosi gyülekezetünk határa közel 16 000 hold. Ezen a terü
leten a szélrózsa minden irányában sok tanyát találunk. Bár a tanya
siak közül mind többen költöznek be a nagyközségbe, híveinknek kb. 
jó egyharmada jelenleg is tanyákon él, távol a templomtól, a lelkészi 
hivataltól. Nem is csodálkozhatunk azon, hogy ritkábban jönnek a temp
lomba, különösen rossz idő esetén, amikor a zsíros fekete föld sárten
gerré válik, vagy amikor a dűlőutakat befújja a hó. Annál inkább be
csüljük azokat a gyülekezeti tagokat, öregeket és ifjakat, akik dacolva 
az idővel több kilométert gyalogolnak, hogy részt vehessenek a temp
lomi istentiszteleteken és más gyülekezeti alkalmakon. Bizony a kon
firmandusoknak sem könnyű 5—8 kilométerről, némely esetben még 
messzebbről bejárni a konfirmációi oktatásra éppen télvíz idején. Sok 
tanyai konfirmandus-szülő kérte már, hogy a konfirmációi oktatás ideje 
jobban igazodjék az időjárási viszonyokhoz, a bejárási lehetőségekhez. 
Ez a kérés véleményem szerint teljesen indokolt és megoldásra vár. Itt 
jegyzem meg örömmel, hogy a tanyavilágban az állami iskolákban rend
szeresen tarthatunk istentiszteleteket, s ezért a lehetőségért hálásak 
vagyunk államunknak.

Az előzőkből már kitűnt, hogy az alföldi, tanyavilággal rendelkező
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nagy gyülekezetekben élő hivek egy jelentős része mennyire távol él 
a gyülekezet központjától. Az ő helyzetük bizonyos mértékben hasonló 
a szórványban élők helyzetéhez, ami a nagy földrajzi távolságot illeti. 
Némi túlzással azt is mondhatnám, hogy a legnagyobb lélekszámú gyü
lekezetek a legnagyobb szórvánnyal rendelkező gyülekezetek.

De a kimondottan városi jellegű nagy gyülekezetek helyzete is ha
sonlít némileg az előbb említettekéhez, hiszen a legtöbb város lakossá
gának csak elenyésző töredéke tartozik az evangélikus gyülekezethez. 
Az evangélikus hivek egymástól izoláltan élnek, mint a szórványok
ban. A fő különbség az, hogy a városi hivek könnyebben érhetik el a 
gyülekezet templomát és a gyülekezeti élet alkalmait, mert jobb a köz
lekedési lehetőségük.

Hogyan lehet a nagykiterjedésű, nagy lélekszámú gyülekezetekben 
élő híveket pásztorolni? Fontos kérdés ez, amelyről jó lenne beszél
getnünk.

3. Sok szolgálat.
Az előbb elmondottakból következik, hogy a nagy lélekszámú nagy

kiterjedésű gyülekezetekben sok és sokféle szolgálat van. így alakult 
ki ez a történelem folyamán. Az Evangélikus Élet múlt évi számaiban 
több cikk jelent meg id. Dedinszky Gyula békéscsabai lelkész tollából 
a békéscsabai gyülekezet múltjáról, és a gyülekezetben különféle fel
adatokat, végző személyek szolgálatáról, egyházi tisztségviselőkről, (sá
fárok, tizedesek, custosok). Ezeket az egyházi tisztségeket a gyülekezeti 
szükség hívta életre, s jól szolgálták, illetve szolgálják a gyülekezet, 
valamint az egyháztagok érdekét. Ma is kell, hogy legyenek a gyüle
kezetekben különféle gyülekezeti munkások. Az ő szolgálatuk, különö
sen a nagy gyülekezetekben nélkülözhetetlen. Ebben az összefüggésben 
fontos szerep vár a presbitériumokra és a képviselő testületekre. Ahol 
a presbiterek és a képviselő testületi tagok szívükön viselik gyüleke
zetük ügyes-bajos dolgait, ott a törvényes kötelességeiken felül is segí
tenek a gyülekezet elnökségének a gyülekezet építésében. Mivel a nagy 
kiterjedésű, nagy lélekszámú gyülekezetek problémái hasonlóak, na
gyon hasznos lenne, ha több nagy gyülekezet presbiterei, gyülekezeti 
munkásai időnként találkoznának, amint arra legutóbb a Bács-Kiskun-i 
Egyházmegyében sor került Dunaegyházán. Ilyen presbiteri napokon 
alkalom adódna arra, hogy miként a teológiai konferenciákon a lelké
szek, ezeken a presbiterek megfelelő eligazítást kapnának egyházunk 
teológiai, egyházpolitikai kérdéseiben, s megtárgyalhatnák a közegyház, 
s az egy tájon élő, azonos körülmények között munkálkodó gyüleke
zetek problémáit, örömeit és gondjait.

Eddig nem szóltam a lelkészi szolgálatról. Kétségtelenül ez a leg
fontosabb szolgálat kis és nagy gyülekezetekben egyaránt. Míg a kis 
gyülekezetekben viszonylag kevesebb, a nagy gyülekezetekben több 
lelkészi szolgálati alkalom van, s ez egészen természetes.

A nagy gyülekezetek többségében minden nap van reggeli isten- 
tisztelet. Egy lelkész barátom évekkel ezelőtt megkérdezte tőlem, van-e 
értelme minden reggel meghúzni a harangot és istentiszteletet tartani 
akkor, amikor a legtöbb ember siet a munkába, a gyerekek pedig az 
iskolába? Nem idejétmúlt szokás csupán az istentisztelet, amelyet nem 
akarunk megszüntetni? Meg kell mondanom, hogy ez a lelkésztestvé
rem nagyon komolyan és eredményesen végzi szolgálatát a maga városi
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gyülekezetében, de — tudomásom szerint — nem szolgált olyan gyü
lekezetben, ahol hétköznap reggeli istentiszteleteket tartottak, követ
kezésképpen nem ismeri ezeknek az alkalmaknak a szerepét a nagy 
gyülekezetek életében. Ezeken az alkalmakon azok vesznek részt, akik 
koruknál fogva már nem vehetnek részt a termelő munkában. Ezek 
a hivek igét hallgatnak, énekelnek és imádkoznak azokért is, akik kü
lönböző hivatásokban, különböző munkahelyen dolgoznak. Ezt tudják 
a gyülekezet dolgozó tagjai is. A reggeli istentiszteleteken gyakran 
imádkozunk a betegekért, s itt közlünk különféle gyülekezeti híreket. 
Kétségtelenül igénybe veszik a lelkészt ezek a szolgálatok is, de közel 
sem annyira, mint a többi szolgálati alkalom.

A gyülekezeti élet gyújtópontja a vasárnapi istentiszteletek. Töb
besszámot írtam, mert egy vasárnapon több istentiszteletet tartunk. 
Lehet, hogy ezen a téren lehetne és kellene racionalizálni, de a meg
levő szolgálati alkalmakat nagyon megfontoltan szabad csak megszün
tetni. Általános jelenség a világ minden táján, hogy a vasárnapi és 
ünnepi istentiszteletek látogatottsága százalékosan rosszabb képet mu
tat a nagy lélekszámú gyülekezetekben, mint a kicsikben. így van ez 
nálunk is.

Nagy gyülekezetekben sok a kazuále. A kazuális szolgálatok sok 
gondot jelentenek a lelkészi szolgálatban. Az esetek ismétlődnek s ez 
azzal a veszéllyel jár, hogy a lelkész is ismétli magát. Külön kell szól
nom a temetésekről. Szinte hihetetlen, hogy mennyire ragaszkodtak a 
hivek az ún. búcsúztatókhoz. Ennek lényege az volt, hogy az elhunyt 
életrajzi adatainak ismertetése után névszerint felsorolták a halott 
hozzátartozóit, rokonait, barátait, munkatársait stb. és esetenként tőlük 
elbúcsúztatták. Amikor az új Agenda bevezetésével megszüntettem az 
életrajzi adatok felolvasását s a hozzátartozók felsorolását, a gyüleke
zet egy része ezt nagyon zokon vette. A gyülekezet peremén élők közül 
néhányan kijelentették, hogy ha az egyház megszünteti a régi szokást, 
inkább a társadalmi temetést igénylik, mert ott búcsúztatnak. Kompli
kálta a helyzetet az, hogy a püspöki rendelkezést nem egyformán haj
tották végre az egyes gyülekezetekben, s a hivek ezt észrevették és ha
marosan szóvá is tették. Ebben a helyzetben, a fentebb vázolt körül
mények között, az utóbbi időben a környező gyülekezetek gyakorlatá
hoz némiképp hasonlóan röviden ismertetem az elhunyt életrajzi ada
tait.

E sokakat érintő kérdésben jó lenne teljes egységre jutni, s ennek 
érdekében őszintén tárgyalni. Ezt a kérdést nehezen érthetik azok, akik 
olyan gyülekezetben szolgálnak, mint előzőén én is, ahol már régen 
megszűnt, vagy talán nem is volt „búcsúztató” . A kisebb gyülekeze
tekben könnyebben megmagyarázhatja a lelkész, hogy az új Agenda 
temetési rendje sokkal biblikusabb, mint a régi gyakorlat volt.

A nagy gyülekezetekben is fontos feladata a lelkészeknek a gyer
mekek konfirmációi oktatása. Míg a kisebb gyülekezetekben sokszor az 
a probléma, hogy tartsanak-e minden évben konfirmációt, tekintettel 
arra, hogy kevés a konfirmandus, a nagy gyülekezetekben a konfir
mandusok nagyobb számával összefüggésben az a gond, hogyan lehetne 
minél személyesebben, közvetlenebbül végezni ezt a munkát. Nem az 
az elsődleges cél, hogy minél több hittani ismeretük legyen a gyerme
keknek — bár ez is fontos —, hanem az, hogy személyesen bekapcso
lódjanak a gyülekezet életébe, a Krisztus testének közösségébe. De mit 
kell ennek érdekében cselekedni?
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A nagy gyülekezeti lelkészi szolgálat talán legnehezebben elvé
gezhető mozzanata a hivek látogatása. Sokezer embert megismerni sem 
könnyű, de meglátogatni még nehezebb. Pedig a nagy gyülekezetben 
is várják a hivek, hogy a lelkész felkeresse őket otthonaikban. Rengeteg 
időt és sok erőt igényel ez a munka, de mindenképpen végezni kell. 
Még azon az áron is, hogy más munkára kevesebb idő jut. De ha még
olyán hűségesen is igyekszik bárki ezt a munkát elvégezni, azt veszi 
észre, hogy keveset végzett, hogy nem jutott el oda, ahova pedig sze
retett volna eljutni, abba az otthonba, ahol várják, vagy ha nem is 
várják, de valami ok miatt jó lett volna eljutnia.

4. Kevés munkás.
A  nagy gyülekezetekre jellemző, hogy kevés a munkás bennük. 

Ez a megállapítás elsősorban a lelkészi jellegű munkásokra érvényes. 
Míg Magyarországi Evangélikus Egyházunk sok gyülekezetében alig 
pár száz lelket gondoz egy lelkész, a nagy gyülekezetekben ezzel szem
ben több ezret. Míg kis gyülekezetek lelkészei azon keseregnek, hogy 
nincs elég gyülekezeti elfoglaltságuk, a nagy gyülekezetek lelkészei 
arról panaszkodnak, hogy nem győzik a gyülekezeti munkát.

Valóban nagy az aránytalanság a lelkészek munkája között. Ezzel 
többé-kevésbé vele. jár a javadalmazásban mutatkozó különbség is. Ez 
az aránytalanság nem jó. Jó lenne rajta változtatni. De hogyan? Egy
általán lehetséges valamit tenni? Olyat, ami jó a kis gyülekezeteknek 
és a nagy gyülekezeteknek egyaránt?

Régebben a legtöbb nagy gyülekezetekben segédlelkészek is szol
gáltak. Így volt ez Kondoroson is, ahol a lelkészi szolgálatok rendjét 
évtizedekkel ezelőtt úgy alakították ki, hogy számoltak a segédlelkész 
szolgálatával is. Jelenleg sajnos, nincs segédlelkészünk, így az összes 
szolgálatot magam végzem. Ezt nem panaszképpen mondom. Minden
esetre az lenne jó, ha minden vidéki nagy lélekszámú gyülekezetbe 
jutna segédlelkész. Bár a lelki munkást nem pótolják, de a szolgálatok 
végzését nagymértékben megkönnyítik azok a szolgálati gépkocsik, 
amelyeket részben a Lutheránus Világszövetségtől kaptak, részben sa
ját erőből vásároltak egyes gyülekezetek.

5. Sok teher.
A nagy gyülekezetekre sok teher nehezül. Ezek közül első helyen 

említem az egyházi épületek karbantartási költségeit. A legtöbb nagy 
gyülekezetnek régi a temploma, a parókiája és más épülete. Ezek közül 
nem egy műemlék. Az ilyen épületek karbantartása, időnkénti felújí
tása óriási összeget emészt fel. Országos egyházi vezetőink helyesen 
jártak el, amikor arra hívták fel a gyülekezeteket, hogy a felesleges 
épületeket adják el, s ellenértékűket használják fel a megmaradó épü
letek felújítására, karbantartására. De sok gyülekezetnek nincs eladó 
épülete. Ezeknek a gyülekezeteknek nagy áldozatot kell hozniok annak 
érdekében, hogy templomaik, parókiáik jó karban legyenek.

A nagy gyülekezetek áldozatkészsége általában jóval kisebb, mint 
a kis gyülekezeteké. Ennek a hitbeli okon kívül történeti, szociológiai 
és más okai vannak. A legtöbb nagy gyülekezet a múltban jelentős 
anyagi erővel rendelkezett. Sok gyülekezetnek volt valamennyi földje, 
némelyiknek kertje, szőlője, bérháza, alapítványa, amelyekből jelentős 
bevételre tettek szert. Vagy bőkezű patrónusa, aki hathatósan segített
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Nem voltak ráutalva a hivek áldozatkészségére. Következésképpen a 
hivek megszokták, hogy az ő áldozatuk nélkül is él az egyház. A nagy 
gyülekezetben élő átlag evangélikus számára természetes adottság, 
hogy van templom, lelkészi hivatal, függetlenül attól, hogy ő hogyan 
viszonyul a gyülekezethez, hordozza-e annak anyagi terheit vagy 
sem. A nagy lélekszámú gyülekezetekben érvényesült a tétel: sok 
kicsi sokra megy. A sok egyháztag kicsi áldozata is elegendőnek 
bizonyult a gyülekezet fenntartására, mivel a legtöbb gyülekezet csak 
magával törődött.

Más a helyzet ma, amikor — nagyon helyesen —, arányosabban 
igyekszünk megosztani a közegyházi terheket. Ebben a szituációban az 
előző időszakhoz képest jóval több teher nehezedik a nagy gyülekeze
tekre. Ezt a nagyobb terhet is el kell viselnünk. A hűséges, állhatatos 
és céltudatos lelkészi szolgálat ezen a téren is megtenni gyümölcsét. 
Valljuk, hogy az áldozatkészség végső soron hitkérdés. Ha erős a hit, 
van elegendő áldozat, ha nincs hit, hiába van miből adni, becsukódik 
á kéz. De, ha van hit, a kevesebből is több jut Isten ügyére. Az a döntő 
kérdés, hogy igaz-e, s erős-e a hitünk, s a gyülekezetünk iránti szere
tetünk?

6. K étn yelvű ség .

Utoljára hagytam ezt a gondot, mert ez nem általános. De mert 
van ilyen gond, erről is kell szólni.

A  nagy gyülekezetek egy részében két nyelven folyik a lelkészi 
szolgálat. Némely helyen szlovák, némely helyen német nyelven is 
tartanak istentiszteleteket. Többnyire csak a legidősebb gyülekezeti 
tagok vesznek részt ezeken az alkalmakon. Egyházunk a reformátori 
elvhez hűen, igyekszik mindenkinek a maga nyelvén hirdetni az Isten 
igéjét.

A kétnyelvű szolgálat több terhet ró a lelkészekre. Ezt a terhet 
azonban hordozni kell addig, amíg igénylik a nemzetiségi nyelven tör
ténő szolgálatokat.

A gyülekezetek részére a kétnyelvűség igénye azzal jár, hogy a 
lelkészi állások betöltésénél kevesebb lelkész jöhet szóba, tehát keve
sebb lelkész közül választhatnak, mivel viszonylag kevesebben tudnak 
két nyelven szolgálni.

*

Az előbb elmondottakban igyekeztem bemutatni a nagy gyüleke
zetek gondjait. A legjellegzetesebbekről szóltam, a teljesség igénye nél
kül. Tudom, hogy vannak más gondjaink is, amelyek foglalkoztatnak 
bennünket. Talán sikerült egy kicsit érzékeltetni a nagy gyülekezetek 
problémáit, gondjait. Jó lenne ezekről a gondokról, problémákról, s azok 
megoldásáról beszélgetni, akár a Lelkipásztor hasábjain, akár egy mun
kaülés keretében mindazokkal, akik ebben az ügyben érdekeltek.

Egy másik alkalommal érdemes lenne a nagy gyülekezetek örö
meiről is szólni.

Táborszky László
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. v a s á r n a p

Jn 11,1—15
A szöveg értelmezése: A 11. fejezet Lázár feltámasztásának történetét 

Írja le. Megragadóan és szemléletesen mutatja meg, hogy Jézus Krisztus
nak istenfiúi hatalma van. C az Élet Fejedelme. Jézus küldetésének ér
telme, hogy Isten „doxá”-ját, dicsőségét ragyogtassa fel az emberek előtt 
és személyes állásfoglalásra, hitre késztesse hallgatóságát. Alapigénkben 
különösebb exegetikai probléma nincs (v. ö. Karner: A testté lett Ige 
160—162. o.) A szöveg tényeket közöl: Lázár beteg. A nővérek testvéri 
felelős szeretete jelentkezik abban, hogy Jézushoz fordulnak. Jézus vá
lasza ill. üzenete a lényegre hívja fel figyelmüket. Szeretete erősebb, 
mint a halál, mert Isten újjáteremtő hatalma ragyog fel ebben és Lázár 
betegsége által dicsőül meg Krisztus. Ez a tény pedig feltétlen bizalmat 
és hitet kíván követőitől.

Gondolatok az ige gyakorlati alkalmazásához
1. Beköszönt a baj. Sok ember számára természetes és magától érte

tődő dolog, ha bajban van, akkor ösztönösen keresse Isten segítségét. Ez 
az emberi mentalitás önkéntelenül tiltakozást vált ki belőlünk. Nem be
csületes dolog Istennel szemben. Amíg jól megy sorunk, ügyeink sike
rülnek, egészségünk teljes, nincs különösebb égető problémánk, addig nem 
jut eszünkbe Isten hatalma és szabadító ereje. Csak határesetekre akar
juk korlátozni Isten beavatkozását életünkben ? Az ilyen magatartás egy
általán nem nevezhető hitnek, vagy keresztyénségnek.

Alapigénk világosan rámutat arra, hogy megelőző kapcsolat szükséges 
ahhoz, hogy hittel és bizalommal közeledhessünk a mi Megváltónkhoz. 
Ha ez a kapcsolat hiányzik, akkor üres formalizmusnak tűnik a határ
esetekben szalmaszálba is belekapaszkodó Istenkeresés. (Szemléltető 
példák: A háborúban a sebesült katona felkiáltása: Jaj, Istenem! A baj
ban levő ember kétségbeesett sopánkodása: Csak most az egyszer segíts 
meg!) Ebben a textusban az is figyelemre méltó, hogy nem a betegség 
illetve a szenvedések alanya, Lázár a segítséget kérő.

2. Testvéri felelősség a fenyegetett emberi életért. A két nőtestvér 
Mária és Márta fordulnak segítségért Jézushoz, amikor a testvérük be
teg lesz. A hangsúlyt most erre a gondolatra kell tennünk. Akinek Jé
zussal van kapcsolata és volt vele közös élménye, és ismeri Jézus meg
mentő szeretetét, azt az embert Krisztushite arra kényszeríti, hogy fele
lősséget vállaljon a fenyegetettségben élő embertársa életéért. A Krisz
tust ismerő ember nem maradhat közömbös, ha bajban van embertest
vére. Keresi a segítséget a megoldást aktívan, Jézus hatalmában, erejé
ben és szeretetében bizakodva. Ezt a gondolatot alkalmazzuk a mai éle
tünkre; Isten a mai ember számára is felteszi a kérdést, hogy „Hol van 
a te testvéred?” Keresztyén ember számára világos, hogy a testvér nem- 
csupán a vérszerinti testvért jelenti, vagy hittestvéreinket, hanem ebbe 
a fogalomba beletartoznak népünk és az emberiség nagy családjának a 
tagjai is!
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Korunk embervilága fenyegettségben élő világ. Ez alól a megállapí
tás alól magunkat sem vonhatjuk ki. Gondoljunk csak az atomfegyve
rekre. Az ABC fegyverek állandó fenyegetést jelentenek az emberi életre. 
Naponta olvasható az újságokban a légkör szennyezettségének súlyos 
problémája, vagy gondoljunk a vizek elszennyeződésére vagy a megen
gedettnél nagyobb zajok ártalmaira. Közvetlenül fenyegetik életünket 
úgy, hogy szinte észre sem vesszük. Az emberi életet veszélyeztetik a 
káros szenvedélyek. Ilyenek a túlzott italfogyasztás (alkoholizmus), niko
tin (dohányzás) és a kábítószerek élvezete. Közvetlen veszélyt jelentenek 
ezek az emberi életre. Ezeknél látványosabb veszélyek is állandóan fe
nyegetik az emberi életet világunkban. Gondoljunk az indokínai és a 
vietnami háború borzalmaira, a háborús tűzfészkek megléteiére (Izrael 
és az arab államok konfliktusai). Vagy gondoljunk a Harmadik Világ 
éhező és nyomorult Lázárjaira (v. ö. óegyházi perikópa: Mk 8,1—9, ke
nyércsoda), akik szenvednek járványokban, pusztító népbetegségekben. 
Jézust ismerő és Jézus útján járó keresztyén ember nem lehet közömbös 
és felelőetlen, amikor veszélyeztetettségben élő embertestvéreiről van szó. 
Ezeknek a kérdéseknek a megnyugtató megoldásában a keresztyének 
segítő szolgálatára és felelősségvállalására is szükség van, hogy elhárít
ható legyen az emberiség fenyegetettsége.

3. Jézus küldetése sohasem öncélú. Alapigénk világosan rámutat 
arra, hogy Jézus Isten dicsőségének felragyogtatásában látja küldeté
sének értelmét. Jézus rejtelmesnek tűnő válasza, melyet a testvéreknek 
a küldöttekkel üzen, lényegében az, hogy Jézus nem azt akarja, hogy 
Lázárt a halálba taszítsa, hanem, hogy nyilvánvaló legyen rajta Isten 
dicsősége. A „doxa” =  dicsőség szó ma már megkopott. Ma a dicsőség 
kifejezés helyett Isten hatalma, megmentő szeretete inkább érthető és 
alkalmazható. Ez a hatalom egész emberi egzisztenciánkra igényt tart, 
testi-lelki életünkre egyaránt. Textusunkban éppen Lázár betegsége és 
később bekövetkezett halála által lesz nyilvánvalóvá Jézus dicsősége és 
halált legyőző hatalma. Jézust az Istennel való legteljesebb belső egysége 
és Isten akaratának engedelmes cselekvése teszi az Élet Fejedelmévé és 
a halált legyőző diadalmas élő Ürrá! Jézus emberszeretete egyformán 
tekintettel van az ember testi és lelki szükségleteire is. Szeretete céltu
datos. Nem az emberi elvárások és elgondolások kiszolgálója még tanít
ványai számára sem, hanem Isten világot megmentő szeretetének és újjá
teremtő hatalmának a manifesztációja. Ez a szeretet a földi dolgokban, 
eseményekben is megmutatkozik, de túlmutat önmagán. és az örök élet 
felől világítja meg Isten népének küldetését és végső célját. Jézusnak 
éppen ez az istenfiúi igénye és Lázár feltámasztásának a megrendítő ese
ménye provokálja ki Jézus ellenségeinek (a nép vezetői, írástudók és fa
rizeusok) döntését: ezt a Jézust el kell veszíteni! Nem fér bele az ő mes
siási fogalmukba! Nem ilyen Krisztust vártak. Tulajdonképpen Lázár 
feltámasztásának a ténye váltja ki a döntést Jézus ellen. Ez az esemény 
a nyitánya annak, hogy Jézus elindul szenvedése és halála útjára Jeru
zsálem felé.

4. A másokért vállalt áldozatos élet a keresztyén szolgálat végső ér
telme. Mai igénknek is ez a végső konzekvenciája. Az egyház népe az 
élő Jézus Krisztus útján akar járni a mi világunkban is. A tanítvány 
útja nem lehet más, mint a Mester útja volt. Ez azt jelenti, hogy le kell 
mondanunk önmagunk kényelmének a kereséséről. Nem zárkózhatunk 
el fenyegetett embervilágunk nap mint nap jelentkező és megoldásra váró 
kérdései elől a valóságos élet területéről bevonulva egy irreális „álom- 
világba” a belső lelkiélet területére. Nem határozhatja meg Isten népé
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nek életét és célkitűzéseit az a tény, hogy fennmaradásához biztosítéko
kat keressen, és saját létének a fenntartása legyen legfőbb ügye. Az ál
dozatos élet felvállalásától távol áll minden olyan magatartás, hogy má
sokat kioktasson, azzal a fölénnyel, hogy csak mi ismerjük a megoldások 
útját. Az élő Jézus Krisztus után haladó egyház bátor merészséggel vál
lalja az önmagáról való lemondás kockázatát (búzamag-képlet), enge
delmes eszközként belesimul Ura kezébe, és hűségesen cselekszi Isten 
akaratát a mai világunk megoldásra váró kérdéseiben is. Az egyház szol
gálatának távlati perspektívája Isten dicsőségének, megmentő hatalmá
nak és szeretetének meghirdetése és cselekvése a mi konkrét viszonyaink 
és problémáink közepette.

5. Hit által, szeretetben munkálkodva az örökélet felé. A mai vasár
nap textusait Ágendának egy közös címmel foglalja össze: Hit által az 
örökéletre. Már az előzőekből is nyilvánvaló, hogy a keresztyén ember 
hitével a legteljesebb mértékben Jézus Krisztushoz, élő és feltámadott 
Urához kötött. A hit jelenti a Jézusra való teljes ráhagyatkozást és fel
tétlen bizalmat hatalmában és megtartó erejében. Mária és Márta eseté
ben is ezt tapasztalhattuk. De azt is világosan kell értenünk, hogy a hit 
mindig az embertársaink iránt érzett szeretet felelősségében nyilvánul 
meg. A szolgálatkész, áldozatos szeretet édestestvére a mi hitünknek. 
E nélkül olyan lenne a keresztyénségünk, mint a félkarú, rokkant ember. 
Szeretet nélküli hit csonka. A testvérek szeretetüket azzal mutatták meg, 
hogy intézkedtek. Jézusért küldöttek. Ezzel kifejezték szeretetüket és fe
lelősségüket testvérük iránt.

A mi hitünknek és szeretetünknek a próbaköve mindig az, hogy 
van-e bennünk felelősségérzet embertestvéreink bajai, nyomorúságai és 
kínzó kérdései iránt. Az egyház e földi életben vándorúton van egy végső 
cél, az örökélet felé. De ennek az útnak értelme, hogy mindig meglássa 
szeretetével a bajban levő embertársat, és a jézusi áldozatos lélekkel le 
tudjon hajolni hozzá, sebeit bekötözze, orvosolja. Jézus az utolsó napon 
azt a kérdést fogja feltenni, hogy mit cselekedtél? Tehát nem a hitünket 
tudakolja, hanem azt, hogy a Benne való hitünk hogyan vált életté, való
sággá, gyakorlati segítséggé.

Meg kell látnunk a rászoruló embertársat a mi korunk sok elesett
jében, Lázárjában. Szolgálatunkba beletartozik a földi életünk szebbé 
tétele, a gonoszság erőinek megfékezése, küzdelem az emberi élet veszé
lyeztetettségének leküzdéséért, de hozzátartozik az ember örökéletre hi- 
vatottságának a meghirdetése is. Erre tanít ma minket Jézus.

Garami Lajos

Laikus kérdések és szempontok Jn 11,1—15-höz
A fiam annyit mondott, kérdezzem meg: miért nem támadt fel azóta 

senki sem? — Itt a szeretetről van szó, és a szeretet az az erő, ami őt fel
támasztotta. Ebből nem az következnék, hogy ma nincs ilyen nagy erejű 
szeretetünk, és ezért nem ismétlődik a feltámadás? (8a) — Jézus Lázár 
betegségében, illetve halálában és az ezt követő feltámasztásában talán 
saját sorsát szemlélte. Mint ahogy Lázár feltámadott, úgy fog ő is feltá
madni a halálból! Lázár feltámadása Jézusnak bizonyíték volt arra, hogy 
a halál legyőzhető. (8a) — Isten gyermekei vagyunk: Isten mindnyá
junknak megadta az örök élet elnyerésének lehetőségét. Négynapos: 
annál nagyobb a csoda. Hitüket akarta megerősíteni, hogy amikor ő el- 
megy, ne féljenek. (8a). — Jézus nem siet Lázárhoz, pedig nagyon sze
reti őt és hozzátartozóit! Csak úgy tudom ezt megérteni, hogy elsősorban 
nem meggyógyítani akárta Lázárt, valami többet, nagyobb dolgot akart
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tudomásukra hozni. — Jézus közelében nincs halálos betegség? Lehet 
ez így vigasztalás számunkra? Lázár halála az Isten dicsőségére van, 
hogy általa is dicsőíttessék az Isten Fia. Nekünk, ma élő embereknek ezt 
a megdiesőült Jézust kell elfogadnunk oly módon, hogy „hiszek, Uram, 
Neked hitetlenségemben is.” (8a).

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. VASÁRNAP

Lk 6,27—35

Isten az ellenség szeretete által fogad fiaivá

Ma sincs könnyű dolguk azoknak, akik ezzel az igével a szószéken 
állnak. Annak ellenére, hogy kitűnő kommentár áll rendelkezésünkre, 
amely mind a szöveg megállapításában, mind a magyarázatban jelentős 
segítséget jelent. Talán egy területen sem olyan szembetűnő a feszültség 
Jézus etikája és keresztyén gyakorlatunk között, mint éppen a Hegyi
beszéd és reális keresztyén közösségi életünk között.

Exegézis
Itt .azokat az exegetikai eredményeket (ül. feltevéseket) emelem ki, 

amelyek nélkülözhetetlenek a textus megértéséhez.
1. Szövegünk a Lukács-féle Hegyi-beszéd része. (Szokták mezei be

szédként is emlegetni, megkülönböztetendő .a Máté-féle hegyi beszédtől. 
Szerencsésebbnek tartom a fenti meghatározást, hiszen a többi szinopti
kus helyet sem különböztetjük meg, sőt a közös vonásokat emeljük ki. 
Ami a Lukács-féle szövegben szerepel, az mind megtalálható Máténál 
is.) Röviden összevetve a két hegyi beszédet formailag: a Lukács-féle szö
veg zártabb, egységesebbnek tűnik. Ezért sokan a Lukács-féle szöveget 
tekintik az eredeti Logion forrásnak. Az általam ismert kommentárok 
élesen két részre oszlanak ebben a kérdésben, hiszen sokan Mátét tart
ják eredetinek, éppen a benne levő éles antifarizeus tartalom miatt. Pil
lanatnyilag olyan nagy az ellentét, hogy a feloldásról beszélni sem lehet. 
(Harnack és Rengsdorf Máté „párti, Wellhausen, Schlatter Lukácsot 
tartja eredetibbnek.) Természetesen számunkra ez így szekundér kérdés, 
úgy azonban nem, hogy tapasztalatom szerint gyülekezeti gyakorlatunk
ban elterjedtebb és ismertebb a Máté-féle Hegyi-beszéd. (Visszakeresve 
az elmúlt 27 év Lelkipásztor számaiban a textusfeldolgozásokat, a mai 
vasárnapra minden esetben a Máté-féle Hegyi-beszédet találtam evan
géliumi textusként. Ez elgondolkodtató, már azért is, mert látásom sze
rint a Lukácsi Hegyi-beszéd „maibb” , tömörsége miatt taníthatóbb.)

2. Összefüggésében „Jézus és tanítványai” feliratot kaphatná a 6. 
rész 12—49. verse. A tizenkettő elhívása (12—16. vers).

A tanítványi gyülekezet összegyűjtése. (17—19. vers).
Beszéd a tanítványi gyülekezethez. (20—38. vers).
Beszéd a tizenkettőhöz. (39—49. vers).

Textusunk tehát a tanítványi gyülekezethez intézett jézusi beszéd ré
sze. Ebben az értelemben a tanítványi gyülekezet az a jellegzetesen szé
lesebb tanítványi kör, ami Lukácsnál talán olyan fontos, és annyira az 
események középpontjában van, mint a tizenkettő (70 tanítvány kikül
dése). Néha ebbe a tanítványi gyülekezetbe beletartozik a tizenkettő,
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mint gyülekezeti tag, néha azonban jellegzetesen nem. A két tanítványi 
kör Lukács másik könyvében válik világosan ketté, ahol Mátyás apos
tollá választásával az apostoli kör ismét zárt lesz, a tanítványi gyüle
kezet ellenben nyitott mindig. (Diakónusok). Az Apostolok Cselekede
teiről szóló könyv nem csak a tizenkettő szálán (Péter szálán) folytatja 
az evangéliumot, hanem legalább olyan „erős” szálon Jézus tanítványi 
gyülekezetének életét folytatja Istvánon, Fülöpön, Saulon át. Minden
esetre úgy tűnik, hogy ez a tanítványi gyülekezet jobban őrizte a jézusi 
hagyományt mint a tizenkettő (Jeruzsálemi vita), s a végén .a nem a ti
zenkettőhöz tartozó Pált is apostolnak tekinti, összefoglalva: Jézus nem 
csak a tizenkettőt küldte el, és egyáltalán nem utódaikból „dinasztiku
sán'' építette egyházát (a pápaság fatális félreértése). A tanítványi gyü
lekezet viszi tovább a kinyilatkoztatást, mint annak hordozója, s velük 
kezdődik majd az egyháztörténet is.

3. Igénk egy három versszakos vers része. Közvetlenül a boldog- 
mondások előzik meg (20—26. vers.). Arameus versforma szerint épül 
fel. Az első strófa a 27—31. versek, a második a 32—35. versek, a harma
dik — nem tartozik a textushoz — a 36—38. versek. Az első versszak 
két négysoros részből áll, (27—28. és 29—30. versek), amit az arám ver
selés szerint kétsoros rész foglal össze. A második versszak öt háromso
ros részből áll, ahol az ötödik szintén summázás. (32—35. versek).

1. versszak: (27—31): A „hümin lego” — nektek mondom — kinyilat- 
koztatási formulával kezdődik. „Jézus centrális parancsa. . .  a szeretet 
parancsa.” (Schlatter). A Jézust körülvevő Palesztinái vallásos—szellemi 
világban számtalan mozaikszerűen tarka csoport és mozgalom élt. Egy
más között, a csoporton belül a szeretet parancsa törvény volt, ugyancsak 
törvény volt azonban a csoportok egymással szembeni gyűlölete. A hely
zet, ha lehet még élesebben ez volt az ősgyülekezetet körülvevő világban. 
(Jozefusz Zsidó Háború-jára gondoljunk, a Kumrán-i csoportokra, s 
gyűlöletükre a jeruzsálemi „hivatalos egyházzal” szemben, később a man- 
deista, gnosztikus csoportokra, s azok hatására a gyülekezetekre. (Ebben 
a parancsban is ott a magyarázata annak, hogy Jézus mozgalma nem egy 
zsidó-hellenista szekta. Jézus nem idealista, tudja, hogy az őt és tanít
ványi gyülekezetét körülvevő világ tele van vallásos gyűlölettel, átokkal 
és gyalázással. (Luther: ahová az Isten templomot épít, a Sátán is leg
alább egy kápolnát.)

A vers elején Jézus határozottan fokoz: gyűlölnek titeket (lelki— 
érzelmi valóság); átkoznak titeket (szóbeli valóság); gyaláznak titeket 
(szóbeli—cselekedetbeli valóság). Ezzel szemben Jézus: tegyetek jót (cse
lekedetbeli valóság); áldjátok őket (szóbeli valóság); és imádkozzatok 
értük (szóbeli, lelki valóság). Jézus tudja, hogy a gonosz az atomhasadás 
láncreakciójaként robbantja ki a gyűlöletből a tettet, s azt is, hogy ez
zel szemben az imádkozó élet stációi állnak, az áldástól a jócseleke
detekig. Míg a gonosz világában a gyűlölet a motiváló, addig a keresz
tyén életben a cselekedet áll az első helyen! (Jézus önmagát áldozta el
lenségeiért is — a legnagyobb cselekedet —, s a kereszten istenemberi 
léte utolsó aktusaként imádkozik ellenségeiért.)

A vers első strófája két illusztrációval folytatódik. Mindkettő a leg- 
mindennaposabb, legközönségesebb emberi helyzet korában — talán az 
első ma is — arculütnek valakit és elrabolják valakinek a felsőruháját. 
Jézus parancsa a legparadoxabb, a legkevésbé hétköznapi, a legkevésbé 
„emberi” (ó-emberi): tartsd oda a másik arcodat, illetve add oda az al
sóneműdet is és maradj meztelen. Az aranyszabály zárja az első vers
szakot, pozitív összefoglalásként (31. vers). Nagy a valószínűsége annak,
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hogy az aranyszabály mind a Palesztinái zsidó, mind a hellén világban 
közmondás volt.

2. versszak: (32—35. versek) újabb hármas példa következik,
szeretet a viszontszeretetért — ahogy a pogány ok között szokás;
jócselekedet a viszonzó jótettért — ahogy az általános;
kölcsönadás a rizikó nélküli visszafizetésért.
Általános „törvényei” ezek minden emberi kapcsolatnak. Ilyen a fa

rizeusok igazsága is (Mt. 5,20). Ti pedig (tanítvány! gyülekezet) vállal
játok az ellenség szeretetének rizikóját, a kölcsönadás kockázatát. Vilá
gos most is Jézus fokozása, akárcsak az előző strófában. Szeretet a vi
szontszeretetért (érzelem); kölcsön a visszafizetésért (cselekedet). Ti el
lenben cselekedjétek az ellenség szeretetét, adjatok kölcsönt „méden 
apelpidzontesz” — minden kétségbeesés nélkül. Nektek máshol lesz ju
talmatok. S ez a jutalom a 23. vers szerint: örüljetek és ujjongjatok,
mert a ti Jutalmatok bizony a mennyben bőséges. Itt a második strófa 
végén tetőpontig fokoz Jézus: a Magasságos fiai lesztek. A hüioi hüp- 
szisztu Jézus korában elsősorban az apokaliptikából közismert kifejezés. 
Ószövetségi gyökerű, eszhatologikus tartalmú kifejezés. Gábriel angyal 
köszönti Názáretben Máriát így.

Összefoglalva: Isten megmentő kegyelmét proklamálja Jézus a He
gyibeszéd boldogmondásaiban. Ennek az Atyai kegyelemnek az eredmé
nye a gyülekezet, s a gyülekezet életének jellemzői az ellenség szeretete, 
az ellenségért történő cselekedettől az imádságig. Erre az életre válaszol 
az Atya azzal, hogy a bűnből felemeli az elesett embert, és fiává fogad
ja, az egyetlen Fiú által fiákká.

Meditáció
Ma sincs könnyű dolga a szószéken az igehirdetőnek. Az evangé

liummal nem lehet világot kormányozni, az evangélium kvintesszenciá
jával — a Hegyi-beszéddel — különösen nem. A Hegyi-beszédet gyüle
kezeteinkben képtelenek vagyunk megélni. (Tolsztoj csodálatos kísérlete 
és fiaskója.) Talán úgy helyes feltenni a kérdést, hogy egyáltalán hatás
sal van-e Jézus Hegyi-beszéde a gyülekezet életére. Ügy vélem, hogy a 
Hegyi-beszéd rendje nem egyszerűen a megromlott világ teremtésekor 
még érvényben volt rendje, s nem is egyszerűen eszhatologikus rend 
(Schweizer in térim etikája), nem abszolút rend, hanem szükségállapot a 
szó relatív értelmében, amire nem szívünk keménysége miatt van szük
ség. A Hegyi-beszéd sem egyszerűen idea, nem Krisztusi törvény, ami 
ledorongol azzal, hogy de facto betölthetetlen, hanem mozgósító erő a 
Krisztusi szeretet élésére, az aktív Krisztus-követésre, minden emberi 
gyűlölet, háború, gyalázkodás ellen. Jézus példái az igehirdetés számára 
is a legjobb példák, a verekedésről, a kölcsönadásról. A szeretet kocká
zat ma is, s mivel Jézus a legnagyobb kockázatot vállalta, a kegyelem 
csodája folytán az Atya gyermekeinek tekint.

Ruttkay Levente

Laikus kérdések és szempontok Lk 6,27—35-höz
Ennek az igének nem a megértése nehéz, hanem a megtartása. Az 

az első benyomásom, hogy túl szép mindaz, amit itt Jézus mond, ez len
ne az ideális, de kissé utópisztikusnak tűnik. Ez évezredes probléma. A 
mindennapi életben nagyon gyakran a szemet-szemért, fogat-fogért elv 
valósul meg. Bizonyos fokú szeretet van minden emberben. Odáig még
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e l j u t u n k ,  hogy nem ütünk vissza, de hogy ezen felül még jót is tegyünk 
és szeressük is ellenségünket, az már sok. (45) — Jézus itt a határtalan 
jótettre buzdít. Nem elég csak azokat szeretni, akik bennünket szeret
nek. Azokat a testvéreinket és embereket kell szeretni, akikkel minden
nap találkozunk utcán, munkahelyen, otthon stb. (45) — A szeretetre vi
gyázni kell, hogy el ne fogyjon, mert amikor megromlik a viszony, kü
lönösen is, amikor már tettlegességre kerül sor, akkor még nehezebb a 
megbékülés és megbocsátás. (45) — Így kezdődik: „Nektek mondom, 
akik engem hallgattok” , — tehát akik Isten igéjét hallgatják, azoknak a 
szívében megkülönböztetett szeretetnek kell lennie mindenki irányában. 
(45) — Ha Jézus szeretete volna bennünk, csak akkor tudnánk megtar
tani Jézus szavait. Ha ennek, amit itt Jézus mond, csak a 10%-át meg 
tudnánk valósítani a mindennapi életben, már az is nagyon sokat számí
tana. Az is fontos, hogy én ne adjak okot arra, hogy más goromba és 
gonosz legyen. (45) — Jézus korában nem luxus-cikkekre adtak kölcsönt, 
hanem olyanra, amire nagyon rászorult a kölcsönt kérő. Kényszer-köl- 
csön volt a mindennapi betevő falatért. S ez nagyobb dolog, mintha ma 
valaki kölcsönt kér olyasmire, ami talán nem kimondottan a létfenn
tartásához szükséges. (45) — „Kölcsön” lehet a másiknak adott jó szó is, 
s a megértés. Az embert néha érik olyan meglepetések, hogy duplán kap 
vissza rosszat a jóért. Az ige szerint az embernek előítélet-mentesnek 
kellene lennie. Nem lehet tudni előre, hogy ki milyen ember. A kölcsö
nös bizalom kell. A bizalom mindig előlegezett: a másik még nem bizo
nyította be, hogy megérdemli a szeretetet, de én már előlegeztem irá
nyában a jót. Vannak emberek, akik a legnagyobb szeretetet sem értik 
meg. (45) — Teljesen más etikát követel Jézus, mint ami szokásos az 
emberi életben. Szinte nevetségesnek látszik az a magatartás, amit Jé
zus követel. Bocsánat a kifejezésért, de „hülyének” nézik ma azt az em
bert, aki így reagál emberi gonosz indulatokra. Az ilyen „nagyvonalú” 
ember ritka, mint a fehér holló. (17) — Az embereket összefűzi a közös 
érdek, de ha más a vélemény és ütköznek az érdekek, a visszahatás min
dig a gyűlölet. (17) — A gonoszságot nem lehet gonoszsággal megfékez
ni, csak valami pozitív cselekedet tudja megnyugtatóan feloldani az el
lentéteket. Nem passzivitás az, amit Jézus az övéitől követel. Különös 
nagylelkűség: gyűlöletre jóval, átokra áldással, bántalmazásra imádság
gal válaszolni. Az ember képes-e erre, tudatosan megteheti-e? (17) — 
Először is azt gondolom, hogy nagyobb lelkierő kell ahhoz, hogy tudato
san jóval feleljünk a gonoszra, másodszor az ilyen magatartás a legna
gyobb aktivitást jelenti! Ebben a kérdésben Isten és Jézus Krisztus a 
modell számunkra. (17) — A legfelemelőbb dolog úgy szeretni a mási
kat, hogy nem várok a másiktól semmi előnyt, hálát. Erre tanít Jézus 
egész földi élete és a bűnös embert kereső szeretete. (17) — Ebben a 
szakaszban van egy olyan mondat, amely az egész ember-világra vonat
kozó és megtartható erkölcsi normát kíván felállítani: „Amit akarjátok, 
hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek 
azokkal” . (31. vrs) Ha mindenki így gondolkodna, akkor az egymás mel
lett élés gondolata sokkal jobban megvalósulna az emberiség életében. 
(17)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP

Lk 8,19—21
1. A textus a szinoptikusok alapján

Jézus sokakat tanít, közösségbe von. Máténál lazán kapcsolódik e 
szakasz más anyaghoz. Márk a tizenkettő kiküldéséhez közel közli. Márk 
és Lukács utána, ill. előtte hozza a magvető példázatát. Ezzel kiábrázoló- 
dik előttünk, hogy a Vele való kapcsolat az Isten igéje hallgatása és cse
lekvése alapján áll. (Mt. 12, 33; Mk. 4,20; Lk. 8,15.) Szolgálata azonban 
kemény ellentmondást is vált ki. Míg Jézus az Isten Lelkének való ellen
állás következményét festi meg (Mk. 3,28—29; Mt. 12,43—45.), addig el
lenfelei hatásának „ördögi” titkát vizsgálják. — Ez készteti anyját és 
testvéreit arra, hogy akár erőszakkal is haza vigyék. Ez nem sikerült. Ek
kor azt mondják, hogy megzavarodott. (Mk. 3,20—21.). Itt is azért szeret
nének vele beszélni, hogy meggyőzzék, nem való neki ilyen nagy feltű
néssel járó és különleges küldetést sejtető működés. — Vérszerinti sze
rettei legjobb szándékuk és belátásuk alapján sem érthetik meg, hacsak 
nem hisznek Benne, mint a többi elhívottak. A Krisztussal való közös
ség nemegyszer elválik családi, baráti érdekügyektől.

Jézus azonban nem törekszik törésre a vérszerintiekkel. Azt hang
súlyozza, ami Őt követőivel és övéivel egyaránt erősen összeköti. — Így 
lesz Jézus sokaknak testvére és Isten mindnyájunknak Atyja. Isten aka
ratának cselekvése a „nagy parancsolat” , melynek mindkét részére egy
forma hangsúly esik. A „szeresd felebarátodat” sokkal tágabb, hogysem 
szabályokba lehetne önteni. De sokkal szűkebb is, hogy ne maradjunk 
tétlenül a puszta általánosításnál.

Tematikus gondolatok 
Hozzátartozók és kívülállók

Serdülőkortól gyakran előfordul, hogy szülők kesernyésen ezt mond
ják gyermekükről: Már nem a miénk: a barátaié, a munkájáé . . .  — Az 
is megtörténik, hogy házastársak alig érdeklődnek egymás hivatása, 
munkatársi köre iránt. — Előfordul a szemrehányás: Azok nem hozzá
tartozók és talán jobban húz hozzájuk, mint hozzánk. Jézussal hason
lóan történik.

Ez az ige Isten üzenete vérszerinti közösségünk, hivatásunk és hitre 
hivatottságunk összefüggéséről.

1. Életünk áldott fészke a család, a vérszerintiek Istentől kapott kö
zössége.

Ezzel azonnal egy félreértést korrigálunk. Jézus nem azonos a szü
lői háztól elidegenedett, bandát vagy kommunát alapító mai fiatalokkal. 
Isten drága ajándékaként tiszteli, szolgálja a názáreti szülői ház rendjét 
és tagjait. Értékeli, hogy földi szüleinek gondoskodása teszi boldoggá 
gyermek- és ifjúéveit. Szülei istenfélő hitének, odaadó szeretetének me
leg körében formálódik ismeretköre, képességének kibontakozása és fel
adatainak kis műhelye. — Vérszerinti hozzátartozóim köre alapvető je
lentőségű életkör és szolgálati hely számomra életem végig.

Felelőtlen kívülállót játszókat Jézus nem igazol. — Ilyen kívülálló 
az, aki megtagadja övéit, gúnyolja, megveti becsületes életfolytatásukat. 
Aki lehetetleníti a szülő-gyermek kapcsolatot, mert neki az „terhes” 
lett.
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2. De családi körünk n em  e g y e t l e n  és állandó közösségünk, szol
gálati területünk. Tipegő korunktól kezdve otthonunkban a nagyvilág, a 
kenyérkereső közéleti hivatás, az embertársak közösségének szolgálatára 
előkészítés folyik. Övoda, iskola, továbbtanulás állomásai mind új meg 
új embertársi kapcsolat nyitását jelentik. Ilyenkor a szülői szívnek és 
otthonnak elég tágnak kell lennie, hogy gyermekké, baráttá, szívesen lá
tottá legyen az, akit a család egyik tagja megszeretett és magával hozott. 
Így lesz jóértelmű életiskola a családi kör fiatalok és felnőttek szá
mára, melyben különböző szemlélet és magatartásformák feszültsége sze
retettel megoldódik. — Jézus 27—30 évig nem vált meg a názáreti ház
tól. Ezalatt egyszer volt hasonló konfliktusa, 12 évesen, jeruzsálemi útju
kon. Melyikünk töltött el ennyi időt örömmel és szolgáló egyetértésben 
a szülői és baráti közösségben?

3. Életünk harmadik, egyben üdvösségre is döntő kapcsolata Isten
hez való e lh  i v a t á s u n k .  Ezt Isten Lelke indítja el és viszi végbe, 
de emberi eszközöket is felhasznál. Ilyen eszköz lehet a vérszerintiek 
köre Istentől megérintetten. De adhat Isten szívbeírt törvényt is. Meg
sejteti teremtő hatalmát a természet rendjében és az emberi értelem 
kutató útjain. Igazában azonban a hit őseinek, prófétáknak, apostolok
nak és Jézus Krisztusnak szavaiban, életével ragad meg bennünket. így se
regük sokaság a névtelenségből kilépő ácsfiú köré, mert hatalommal szól 
és cselekszik. Hívja az Atya gyermekeit, feltárja előttük az örökélet kin
csének gazdagságát igazságban, békességben, örömben és szeretetközös- 
ségben.

É l e t r e  s z ó l ó ,  feledhetetlen testvéri kapcsolatot jelent az a gyü
lekezeti közösség, melyben megkereszteltek, bibliakörbe járok, konfir
mációra készülök, bűnbocsánatot nyerek, igével és áldással indulok há
zasságba . . .

Ez a testvéri kör k u t a t ó c s o p o r t .  Isten atyai szeretete, Krisz
tus értem adott élete és halála, feltámadásának híre „titkos bánya” , 
melyben áldott tervet személyes és közösségi életünkre vonatkozóan.

Isten népe továbbképzős t a n u l m á n y i  csoport. A hit útján nem 
elég gyermekkorom aranymondás gyűjteménye, serdülőkor lelkesültsége, 
ifjúkorom pillanatnyi Jézus-csodálata. Érett, tévedéssel, kételkedéssel, 
próbákkal birkózó, Isten új, mai akaratát felismerő és végrehajtó tanul
mányi idő a felnőtt évek sora. E tanulmány és szolgálat legfontosabb 
kézikönyve még ma is a B i b l i a .  Az így összekovácsolódott szívek, a 
Lélek szerinti testvérek munkatársi gárdája az evangélium hirdetésével, 
a diakónia sokirányú aktivitásával, az imádság áldott lehetőségével támo
gatja egymást, szolgál mindenkinek e világban. Mi nem lehetünk kívül
állók!

Viszont eltávolodik tőlünk az, aki úgy látja, hogy Krisztussal járva 
gyengébb az exisztenciánk lehetősége, vagy jövőnk távlata. Jézus hozzá
tartozóiban volt ilyen aggodalom. Családi karanténba akarták tenni, 
hogy kigyógyuljon ebből a szerintük túlzó és beteges állapotból. — Fo
galmuk sincs az Atya tervéről, pedig ők az első eszközök abban, Mária 
újra elfelejtette, hogy Fia sokak öröme és Megtartó. — Nem látják, hogy 
a táj fehér az aratásra, munkásokra van szükség. — Itt is nyilvánvaló, 
hogy Jézus édesanyja és hozzátartozói nem „közbenjárók” a hit útján, 
vagy imádságban.

Szülők és családtagok áldott eszközök lehetnek életünkben. Akik 
boldogok, hogy szerettük hisz és életén ez meglátszik. Akik boldogok, 
hogy családtagjuk Isten munkása ebben a társadalomban, a szocialista 
Magyarországon. Akik az egyház szolgálatát és jövőjét itt világosan lát
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ják, akik tudják, hogy mindenkinek adósai vagyunk Isten igéjének igaz 
és mai körülményekre szabott hirdetésével.

4. Ez az elhivatási közösség azonban szolgálata nagy részét a földi 
hivatáskörökbe építve végzi.

Hozzátartozóim köre kitágul, mert a honfitársak, munkatársak kö
rét Isten teremtéseinek, gyermekei nagy családjának látom. Faluról vá
rosra mozgó életünk áramában szülők és jóbarátok keresnek ideiglenes 
otthont ifjúnak, felnőttnek. Olyan főbérlőt keresnek, aki hozzájuk ha
sonlóan törődik albérlőként élő fiúkkal, lányukkal. — Vizsgáznak az új 
környezet tagjai, különösen a keresztyének. — Jól vizsgázva életreszóló 
„rokonság” színes, meleg szövete készül. — Ifjú házasok barátként tá
voznak mások otthonából, gyermekként látogatnak vissza öreg szállás
adóikhoz. — Egy magáramaradt, szegény néni sírjánál egyetlen albérlő 
„lánya” állt, aki az utolsó pillanatig gondját viselte.

Isten akaratának cselekvése embert nevelni a „más” gyermekéből, 
ha vérszerinti nem adatott a házasságban. Hány gyermektelen házas 
gondol ma erre?! — Hány keresztyén család van azok között, akik a gyá
ri brigádok tagjai közül hét végén, tanítási szünetben felkeresik a gyer
mekvárosok lakóit, kiviszik magukhoz gyermekeik közé, asztalukhoz ül
tetik, névnapjukon megköszöntik? — Egy korán megözvegyült asszony 
sorozatban vette magához állami gondozásból „gyermekeit” , és félénken 
írta meg felnőtt fiának. „Egyedül voltam, — bár tudom, hogy szeretsz, 
— de most boldogabb vagyok” .

Jézus testvéreinek köre ott van az emberiség soknyelvű, sokszínű 
családjában. A keresztyén ember a világ minden táján otthon találja ma
gát, ahol emberek javára odaadó munka folyik. Ha valaha kitüntetésnek 
vették a színes népek a fehérek barátságát, ma kipróbálják, hogy milyen 
tettek igazolják szavaikat. . .

Nem veszítjük el egymást, ha több körben élünk alkotó életet. Meg
találjuk egymást, ha Isten hívó szava megtalált bennünket! Közös 
Atyánk és nagy testvérünk, Jézus formál bennünket, hogy megfeleljünk 
neki hittel és cselekvő élettel!

Bödecs Barnabás

Laikus kérdések és szempontok Lk 8,19—21-hez
A római katolikusok még mindig kitartanak a hagyományra alapí

tott tanításuk mellett, hogy Szűz Máriának az Űr Jézus volt egyetlen 
gyermeke. Azt olvastam a Békés—Dalos-féle római katolikus Üjtestá- 
mentum-fordításban, hogy „a testvér a Szentírás nyelvén nemcsak az 
édestestvért jelenti, hanem a rokonság egyéb fokait is” . De ezzel az ér
veléssel még nem bizonyították be azt, hogy azok, akiket a Szentírás Jé
zus testvéreinek nevez, nem édestestvérei Jézusnak. Inkább az tűnik ki 
ebből, hogy tantételük igazolására keresnek érveket. Ez érthető is, mert 
ha itt nem ragaszkodnának elképzeléseikhez, ha itt „engedményeket ten
nének” , akkor az számukra igen súlyos következményekkel járna. Akkor 
tarthatatlanná válnának olyan tételek, mint Mária az ég királynője, Má
ria bűntelensége, Mária mennybemenetele, Mária társmegváltó volta. 
(16a) — Nem lesz kisebb Jézus emberéletének, embertestbe-alázkodásá- 
nak a csodája akkor, ha ezt a híradást úgy olvassuk, ahogyan az íródott, 
hogy ti. Jézus vérszerinti testvéreiről, „édestestvéreiről” van benne szó. 
A megdöbbentő az, hogy még az „édestestvérei” sem hittek Jézusban. 
Máriáról nem olvassuk azt, hogy ő sem hitt Jézusban. Igaz, azt sem ol
vassuk, amit a katolikus fordítás jegyzete mond, hogy „lélekben termé
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szetesen a Szűzanya állt legközelebb Jézushoz” . Nem „természetes” az, 
ha valaki közel kerül Jézushoz, hanem mindig kegyelem. Itt semmiféle 
privilégium” nem létezik. Még a vérségi kötelék sem számított. (16a) — 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az Úr Jézus kifejezetten hang
súlyozza, hogy az kerül közel hozzá, aki az Isten igéjét hallgatja és cse- 
lekszi. A keresztyén élet tehát sohasem tétlenség. (16a) — Jézus család
tagjaihoz való kapcsolatáról elég keveset hallunk. Régen volt otthon: 
miért nem látogatta meg a családját, miért kellett azoknak őt megláto
gatni? Tudhatta Jézus, hogy ott vannak a rokonai, miért nem ment szó
lás nélkül oda? Majdnem úgy néz ki, hogy Jézus megtagadja az anyját 
és a testvéreit. Szégyel'lte őket? Illik Jézushoz ez a feszült családi vi
szony? Mi indokolja azt, hogy családtagjait látszólag a szükségesnél hi
degebben hárítja el magától? (44) — A helyzet kevésbé éles megfogal
mazást is lehetővé tett volna. Hallgatói sem várták, hogy egy egyszerű 
látogatás kapcsán feltétlenül „válasszon” családja és köztük. Mondhatta 
volna, hogy ti éppen úgy anyám és testvéreim vagytok. Itt éles különb
séget tesz Jézus a család és a tanítványi közösség között. A kereszten pe
dig édesanyját a szeretett tanítványra bízza. Hogyan hozható ez össz
hangba? (44) — Az Űr Jézusnak ezek szerint minden hivő ember test
vére. A Jézussal való testvérség hogyan valósul meg a mai viszonyok 
között? Jézus az ő követelésével kapcsolatban beszél arról, hogy annak 
feltétele a családtagok „meggyűlölése” (Lk 14,26). Vajon ezt példázza 
Jézus a maga családjában? Talán nem is a kétféle kapcsolat között tett 
Jézus különbséget, hanem az Isten ügyét tette első helyre. (44)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP  

Zsid 11,1—10 

Szabadságon

A NYÁRI SZABADSÁG, amikor e sorokat írom, még messze van, de 
már arra gondolok, Ezt az időt nagyon várom azzal a sokmillió dolgozó 
emberrel együtt, aki szívesen végzi munkáját, de még szívesebben van 
szabadságon. Kiélezve: azért fárad tizenegy hónapig, hogy egy hónapig 
azt tehessen, amit akar. Ez az „amit akar” nem föltétlenül pejoratív tét
lenség, gyakori, hogy éppen a szabadságok idején végez az ember a szo
kottnál is több fizikai vagy szellemi munkát, de ez mégis más ízű, mint 
a többi. Az élvezet. Játék. Meggyőződésem, hogy az üdülések idején több 
a felszabadultan boldog ember, mint máskor. Többen, akik nem csak ki
bírják, de élvezik az életet. Akkor pedig nekünk, akik az emberi boldog
ságért vagyunk, érdemes tettenérni az egy hónap mibenlétét, hogy a 
többi alatt is úgy élvezzék az életet, mintha üdülnének.

A LEVÉL GONDOLATMENETE hitében kifáradt gyülekezetnek 
szól. A „bizonyságtevők fellegének” Ábeltől a makkabeus-kori mártíro
kig való felsorolása bizakodóbbá akar tenni. A példasor (zsidó—hellén 
zsinagógiai stílus) a hit definíciójával kezdődik (1. v.), majd a „hit által” 
ritmus művészi ismétlésével folytatódik. (E. Grasser: Dér Glaube im 
flebr. 1965.) A perikópa külföldön többnyire kihagyja a 3—5. és 7. ver
seket, s így egyedül az Ábrahám történetére összpontosít, elvéve ezzel 
az eredeti sodró lendület ízét, amely pedig egészen 12,1-ig tart, ahol az 
>,ezért mi is” kezdéssel történik a kapcsolás az olvasókhoz.
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A példák megértése ma sem okoz különösebb nehézséget, mert rövi
den summázza életüket. Exegetikai és meditációs segítség található a 
Zdz 12J1969; Lesepredigten 1969. 60 kk; Calwer Predigthilfen
1969, 130 kk előkészítőkben. Nehéz volna még csak átgondolni is mind
azt, amit a hitről mondtak, de érdemes felhasználni Lp 1965/6—8. szá
mainak tanulmányait.

A GONDOLATMENET KAPCSOLÁSA az egyháztörténetből vett 
felsorolással M. L. King-ig folytatható. De ez a felsorolás a hallgatót 
még jobban elszomorítja: íme ennyi ember, akiknek sikerült. S jön a 
legveszélyesebb kérdés: mit sikerült eddig nekem (!) csinálni? „Itt nyug
szik N. N, aki megfeszített munkával ezt és ezt tette. . . ” . Korunk társa
dalmai úgyis aszerint ítélik meg az embert, hogy mit tett. Az ember az, 
amit „önmagából kialakít” , amit produkál. Az állandó célra és haszonra 
élő homo faber jelszava, a „tedd magad hasznossá, nehogy mihaszna 
légy!” végül is elidegeníti az embert saját tetteitől (ergon), ahogy Marx 
mondta, s így a termelékenység, produktivitás, haszon alávetettjévé lesz. 
Mintha ugyan az élet fő célja okvetlen a használhatóság lenne s a világ 
a „lehetséges üdv laboratóriuma”. Ebben a kémcsőben azonban mi ma
gunk rotyogunk. Luther istenkáromlásnak nevezte, ha a „cselekedeteink 
alkotnak minket, vagy mi a tetteink termékei vagyunk, s ezzel mi vá
lunk önmagunk istenévé, teremtőjévé és létrehozójává”. (W.A.39,1,48)

A cselekedeteitől szabaddá váló ember új, „szabad cselekedetekre” ké
pes. Ezek mentesek az önmegvalósítás kényszerűségétől, minden célsze
rűségtől, ezek önfeledt, spontán, boldog tettek. Ábel boldogabban dicsér
te maga és kora módján Istent, mint testvére. (4. v.) Énók, azonkívül, 
hogy nemzett néhány gyermeket, semmit sem „tett”, csak (!) Istennel 
járt (5. v.) s Noéban is a fantáziadús rizikóvállalás a szimpatikus (7. v.). 
Ábrahám is nem abban a legnagyobb, hogy „kiment, nem tudva hová”, 
s hogy nem akart sem konkrét, sem átvitt értelemben kőházat építeni, 
hanem sátorban lakva várta (csak!), hogy Isten megépíti az örök várost? 
(v. ö. J. Moltmann, Die ersten Freigelassenen dér Schöpfung, — Versu- 
che über die Freude an dér Freiheit u. das Wohlgefallen am Spiel. 1971)

A  spóroló, kispolgári társadalom maradványaként, az állandó hatás
fokra-tekintgetéssel elveszti az ember azt az örömét, amely a játszó gyer
meké, akit játéka közben csöppet sem érdekel, hogy játéka hasznos-e, 
vagy sem; egyszerűen csak élvezi a játékot. Nem azért épít a Balaton- 
parton homokvárat, m e r t  jó mérnök akar egykor majd lenni, hanem 
mert pompásan szórakozik közben. Nem azért dúdol, m e r t  operaéne
kesnek korán kell kezdeni, hanem mert örömet szerez neki a dúdolga- 
tás. De a felnőttek sem azért fekszenek ki a napra és élvezik az eget, 
h o g y  annál pihentebbek legyenek a további feladatok pontos végrehaj
tására („cselekedet”), hanem mert egyszerűen jólesik nekik.

Nos, itt van az a pont, ahol igehirdetésünket kiszabadíthatjuk a 
textus kötöttségéből s magunkat a „boldogság” kapcsolóponttal a legbol
dogabb emberhez, Jézushoz kapcsolhatjuk. Sajnos, a „boldogság” szót 
alig merjük kimondani, mert félünk, hogy szentimentális giccsként hang
zik. A boldogságot önmagában legkevésbé sem tekintjük „erénynek” s 
ha van, akkor inkább titkolni kell, mert nem divatos. (D. Sölle: Phanta- 
sie u. Gehorsam, Pládoyer für d. Glück. 1968.) Miután mindent elvégez
tél — hangzik az intelem —, ha van rá időd és szerencséd, megengedhe
ted magadnak azt a luxust, hogy boldog is lehess. Nem kellene-e ehe
lyett először megfosztani a „boldogság” szót hedonista félreértésétől, s 
aztán a perifériáról centrális kérdéssé tenni, illetve centrális megoldássá. 
Ez a legtöbb, amit adni tudunk.

378



A hit — minden nap újra meg újra — egy egész esemény. Nem al- 
lapot és nem tulajdonság. Ezért ebben a folyamatban éppúgy érvényesül 

boldogság szüksége, mint bármely más eseményben. Így a hitnek sincs 
acélja”, „haszna” , csak Jú, hogy van. Nem azért hiszek, hogy . . .

A világ jelenségeinek boldog bizalommal-hittel történő ünnepszerű 
élvezése (H. Cox, The Feast of Fools) a világban, Isten „dicsőségének a 
színházában” , Isten szabad gyermekeinek a játszóterén, megtölti a szán
kat nevetéssel és nyelvünket vigadozással. Így aztán a gyülekezet a bol
dogságról való „bizonyságtételek fellegévé” válik, mert végre nem mene
kül az ember a hithez, mint „egyetlen és utolsó menedékhez” , hanem az 
élet hétköznapjaiban is örül, mert nincs egyedül, „van Istene” (6. v.). 
Otthagyja végre ezt a „mégiscsak kell az embernek valamiben hinni” -t, 
ezt a „nem árt a kislányomnak a vallás” -t, ezt a „hadd járjon a gyerek, 
legalább kicsit engedelmesebb lesz” -t, ezt az „inkább ott üljön, mint a 
kocsmában”- !  Felszabadul végre arra, hogy azért hisz, mert hisz. Csak. 
Azért, amiért a gyereknek jó érzés az apjára gondolni, egy percig sem 
kételkedve abban, hogy van apja, vagy nincs. Felszabadul, mint üdülés 
közben, s gyülekezetbe nem azért jár. mert az lelkileg segíti, s mert 
kizárólag így tud becsületes, kiegyensúlyozott életet élni (hiszen hányán 
vannak, akik így élnek, pedig semmi közük a hithez), hanem mert jól 
érzi magát a testvérei között, akikkel pompás dolog a boldogságtól együtt 
énekelni s örömöt megosztva beszélgetni. Végre nem azért imádkozik, 
mert azzal el akar érni a maga számára egy máshogy el nem érhetőt, 
hanem mert a világ legtermészetesebb dolga megbeszélni Istennel az 
ügyeket. S végre nem azért tanul teológiát, mert azzal egy csomó, egyéb
ként zűrös problémára választ talál, hanem azért tanul, mert kíváncsi a 
„szép Isten” „vidám tudományára” .

Mindez olyan szép, mint egy üdülés. Bár ne lenne olyan szakadék az 
üdülési és nem-üdülési hónapok között. Ha most az egyszer megeléged
nénk szószékeinkről azzal, hogy nem „ennyivel erkölcsösebb, annyival 
használhatóbb”, hanem csak egy kicsivel boldogabb emberek mennének 
haza a templomból!

HOGY EZ TÚL KEVÉS? Ennyivel nem elégedhetünk meg? A bizo- 
dalmas öröm, a hit =  boldogság túl kevés Jézus tanítványainak, akiknek 
megvalósítandó feladatok adottak? — Az evangélium hirdetőinek csak 
az örömben „nem szabad ismerni a tréfát”, mert akkor éppen tartal
mától fosztják meg a hitet.

Ráadásul — és ez tényleg az egész humora —, éppen ez a „haszonta
lan” öröm az, aminek végül is a legtöbb haszna van.

Minél boldogabb valaki, annál könnyebben szabadul meg önmagá
tól s lesz képes valódi áldozatra. Minél boldogabban hisz, annál nyugod- 
tabban ácsolja a bárkát, mint Noé, annál többet tud szeretni s elindulni, 
mint Ábrahám a többiek felé. Annál inkább válik ragadóssá öröme, s 
sugározza szét környezetében. Ezzel teszi a csodákat a világ szebbé vá
lásáért. Több csodát, mint gondolja.

Baj lenne-e az, ha a hit mai példaképei olyan emberek lennének, 
akiknek temetésén csak ezt lehetne elmondani: „Nem volt sem Ábel, 
sem Noé, sem Ábrahám, nem is csinált semmi említésre méltó nagyot, 
de boldog ember volt.” — úgyis tudná mindenki, hogy ezzel „csinálta” 
a legtöbbet, s ezt fogja ezután is, hiszen ha „idegenben énekelt”, ott ne 
enekelne örökké Előtte?

Énekek: 47, 351, 768.
Bízik László
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Laikus kérdések és szempontok Zsid 11,1—10-hez
Az embereket részben vonzza az, hogy nem látott s tapasztalatilag 

nem tudható dolgokkal hit által közeli kapcsolatba kei ainetneK. íviasresii 
azonban ugyanez idegenkedést is okozhat, hiszen a mai öntudatos és sok 
titkot megfejtő ember nem szereti a homályos tételeket, válasz nélkül 
maradó kérdéseket. (4a) — Minden ember él át „csodákat” életében: ezek 
azonban az idő múlásával megfakulnak, és az utólagos magyarázatok 
alapján racionálisabbá válnak. Kifejezetten nagy élménye, titokzatos fel
fedezése pedig csak keveseknek lehet. Vajon van-e a hitre kifejezetten 
alkalmas és teljességgel alkalmatlan ember, mint plédául a hipnózis ese
tében ilyenekről beszélhetünk? Hit és optimizmus, illetve hitetlenség és 
pesszimizmus milyen kapcsolatban állnak egymással? (4a) — Igaz-e ez: 
„hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni” ? Sok kiváló és tettei alap
ján Istennek bizonyára tetsző ember él, aki nem hisz. Nehéz a „hivő” 
ember fogalmát egységesen meghatározni. (4a) — Sokan egyházi kategó
riákba nem sorolható módon hisznek Istenben, valami jóban, erkölcsi 
mértékben, teremtő erőben, magasabb törvényszerűségben. Kell-e a hit 
mellé feltétlenül a keresztség is az üdvösséghez? Isten köti-e magát ilyen 
feltételekhez? (4a) — Érdekes részlete lehetne a prédikációnak a termé
szettudományos gondolkodás a keresztyén hit párhuzamba állítása, eset
leg egy-egy hivő természettudós idevonatkozó vallomása. Sokszor hall
juk, különösen bajban, betegségben, veszélyek közepette: „Boldog ember 
az, aki hinni tud” ! Biztos, hogy boldog? És biztos, hogy boldogtalan az, 
aki nem tud hinni? (4a) — Azt szoktuk mondani, hogy a mi egyházunk 
a hit egyháza, mi mindennél fontosabbnak tartjuk a hitet. Sok prédiká
ciót hallottam már a hitről, de ha valaki megkérdezné, mi is az, zavar
ban volnék. Szeretnék az első vers alapján valami jó összefoglalást hal
lani a hitről. (42) — Mi még valamennyire tudjuk a régi emlékekből, 
hogy kik voltak azok az ószövetségi emberek, akikről itt szó van, a fia
talabbak már alig. Kedvükért mindenről kell valamit szólni. Mindegyi
kük élete mást mond el a hitről, más és más helyzetben mutatja meg a 
hitet. Bibliámban az van a fejezet fölé írva, hogy a hit és példaképei. Én 
inkább úgy érzem, mintha itt valamiféle használati utasítás volna a hit
ről. Ábel abban az Istenben hitt, aki igényli és elfogadja az ember áldo
zatát, Énokhot hite segítette ki e múló életből. Noé Isten számonkérését 
hitte el, Ábrahóm pedig azt, hogy a züllött kényelemnél és gondtalan
ságnál, a bűn biztonságánál biztosabb a hit bizonytalansága. (42) — A te
remtésről csak gyermekkoromban hallottam prédikálni. Miért? (42) — 
Az ragadott meg, hogy Isten azokat jutalmazza, akik őt keresik, nem 
azokat, akik megtalálták, megismerték már. Itt a farizeus és a vámsze- 
dő példázata jutott eszembe. (42) — Ügy látszik, hogy a Biblia korában 
sem volt természetes, hogy az emberek hittek az Istenben. Ábrahám hit
ből való útja és egyházunk mai útja között érzek valami hasonlóságot. 
Mintha egyházunk is a kényelmet és a biztosított életviszonyokat hagyta 
volna el, és ezért áldotta meg az Isten. (42).

Gondolatindító ez az igehirdetési előkészítő. Az ember az evangélium 
örömét érzi kicsendülni belőle. Legalább is első pillanatra. De azután to
vább gondolkodunk. Valóban csupa mosoly, és nevetés — ünnepi színjá
ték a hit útja, pl. éppen az alapigében említett atyák számára is? Vagy 
Jézus élete is csupa öröm volt és nevetés? Nem hiányzik itt mégis vala
mi az evangélium teljességéből? Nem éppen arról szól az alapige, hogy 
mi mindent vállaltak az atyák hitük reménységében? Ha ezt is végig
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gondoljuk az alapige alapján, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy 
mit vállalunk mi is a hit reménységével, akkor lesz teljesebbé készülé
sünk.

Dr. Prőhle Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP
Rm 11,17—24 

Értelmezett fordítás
Ha egyes ágakat lemetszett, s téged (a nem zsidó származásút) mint 

egy (más fából való) ágat beoltott az eredeti ágak közé, s részesülsz az 
olajfa gyökerének nedvében, erejében, akkor ne légy felfuvalkodott, s ne 
higgyed, hogy több vagy, mint az öreg ágak. Ha tennéd, ne felejtsd, nem te 
hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged! Te mondhatod ugyan: 
Hisz ágakat távolítottak el, hogy nekem hely váljék szabaddá! Ez igaz. 
Kivágták azokat, mert nem hittek. Neked azért van helyed, mert hiszel. 
Ne légy elbizakodott, hanem inkább félj. Isten a természetszerinti ágakat 
sem kímélte, téged sem fog kímélni! Fontold meg, gondolj Isten jóságára 
és szigorára. Akik elbuktak, azokat szigora éri, rajtad jósága hat, ha meg
maradsz Isten kegyelmében. Megtörténhet, hogy téged is lemetsz . . .  Ama
zokat azonban ismét beoltja, ha nem maradnak meg hitetlenségükben. 
Isten megteheti, hogy újra beoltsa őket! Ha már az a csodálatos dolog 
megtörtént, hogy téged a vadolajfáról lemetszett s a természet és minden 
más szokás ellenére a nemes olajfába beoltott, akkor sokkal könnyebben 
lehetséges, hogy a természet rendje szerint is oda tartozó ágakat a saját 
fájukba ismét beoltja.

Exegézis kitekintéssel
Az ige felolvasása után a bevezetésben szükséges azt leszögeznünk, 

hogy itt keresztyének hitbeli oktatása folyik, s nem biológiai, illetve régi 
fanemesítési oktatás történik. Azért szükséges erre kitérni rögtön az elején, 
mivel első hallásnál, egy helytelen, fordított eredményt adó „nemesítési” 
eljárás gondolatánál a kicsit is hozzáértő emberek gondolkodása leblokkol, 
s ezzel a meg nem értett példával az egész igehirdetésünket is elveti. (He
lyesen a vad alanyba oltják a nemes vesszőt...)  Az apostol nem a kerté
szeti eljárásban való járatlansága miatt alkalmazza ezt a „hibás” hasonla
tot, hanem hogy a helyzetnek a természetes gondolkodás és az emberi 
tapasztalatok számára paradox, lehetetlen voltát szemléltesse.

Pál apostol a számára adott képeket használja fel a római gyülekezet 
tanításához. Nyugodtan feltételezi az ószövetségi képek és fogalmak isme
retét, mivel valószínűleg zsidókból alakult az első római gyülekezet (v. ö. 
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe, 103—104. lapok). Ezért beszél úgy a 
zsidóságról, mint Isten által ültetett nemes vagy szelíd olajfáról. A keresz- 
tyénség látja és vallja a kontinuitást Isten ószövetségi és újszövetségi kije
lentése közt, ezért próbálja a szerves összetartozást érzékeltetni a nemes 
olajfába való beoltás képével.

Pál ezekben a versekben egy meglevő, de hamis gőg, elbizakodottság 
ellen küzd. Ehhez alkalmasnak látja a vad olajfaág képét is. A vadóc 
ugyanis nem ér semmit, haszontalan, magában csak tűzre jó — mint ahogy 
a pogány ember is Isten kegyelme nélkül haszontalan; de Isten kegyelme 
által egyszerre minden megváltozik. Tehát két kép összekapcsolásáról van
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itt szó: 1. Isten kijelentése, munkálkodása eredménye az Ószövetség, a 
nemes olajfa. 2. Isten a haszontalan vadócot is, a semmi jó múlttal rendel
kezőt is fel tudja használni. Ez az ige tehát így képiesen is erősen érzékel
tetni akarja és aláhúzza Isten kegyelmét a magabiztos, gőg ellen.

Miért volt meg ez a gőg Rómában? A gyülekezet eredetileg zsidó szár
mazású. Claudius rendelkezése azonban, mely 49-ben a zsidókat kitiltotta 
Rómából, reájuk is vonatkozott, így nekik is el kellett hagyniok Rómát. 
A visszamaradt, az evangélium által megragadott prozeliták gyülekezete 
azonban úgy látszik nem sínylette meg azok távozását, sőt tovább fejlő
dött. Amikor a zsidó származású keresztyének egy része Claudius halála 
után 54 után visszajöhetett, a gyülekezet vezetését talán már nem tudták 
átvenni. Pál úgy látja, hogy egy egészségtelen magabiztosság alakult ki a 
gyülekezetben, főleg a zsidókkal szemben . . .  Sok mindent természetesnek 
vesznek, ami nem is olyan magátólértődő . . .

A mai gyülekezeteinkben azonban felesleges a zsidósággal szemben 
levő gőgről beszélni, mert több a szégyellnivalónk . . .  (Ha tettünk is valamit 
a hitleri időkben a zsidókért, az biztos, hogy m i n d e n t  nem tettünk 
m eg...)  Gőg helyett inkább önvád van, hacsak éppen ezt nem akarjuk a 
gőgünkkel elnémítani. . .  Ez az ige viszont határozottan gőgről, magabiz
tosságról beszél, amit viszont megtalálunk önmagunkban, ha nem is a 
zsidósággal szemben!

Gyülekezeteinkben ennek egyik eredője lehet az aktív gyülekezeti élet 
is. Több a perselypénzünk, mint korábban . . . ,  szépre renováltuk a templo
munkat . . . ,  új paróchiát sikerült építenünk . . .  Ezek a dicséretes eredmé
nyek, ha nem hálaadást szülnek, ami egyben Isten cselekvésének elismerése 
bennünk és általunk, hanem dicsekvést, akkor gőg nő belőle. . .

A másik eredője lehet a személyes életünk sikere. A növekvő gyerme
keink láttán, az új családi otthonba való beköltözésünkkor, vagy a kiváló 
munkáért kapott jutalom átvételekor könnyen csak a mi munkánkat, fá
radságunkat, eredményünket látjuk, s hamar felnő a gőg a szívünkben . . .  
Egyházközségünkben minden esztendőben az aratási háladó istentiszteleten 
az oltárra tesszük a kenyéren kívül a kőszenet vascsavarral, valamint egy 
könyvet is; a mezőgazdasági, az ipari és a szellemi munka jelképeit, hogy 
mindenkiben tudatosítsuk: mindenek mögött és mindenek fölött Isten van, 
s ezért neki tartozunk hálával. A hálás szív már nem gőgös szív . . .

A gőg és „önértékelés” felső foka, az esetleges harmadik eredő, amikor 
az Istenhez való viszonyban is mindent „természetesnek” és magától értő
dőnek vesznek. Az egyházi esztendő nagyheti eseményei éppen ezt a ma- 
gátólértődést igyekszik magakadályozni, amikor részletesen beszél Jézus 
szenvedéséről és haláláról. Ennek a dramatizálásnak célja, hogy szívünkből 
fakadjon fel ez az ének: „Soha én ezt nem tudom, meghálálni Jézusom”.

A gőg, a magabiztosság legyőzésének útja a hálaadás. A hálaadás 
viszont tudatos aktív cselekvés. A mai embert viszont inkább a passzivitás 
jellemzi. A termelésben csak egy igen kis részen alkothat, de legtöbbször 
mások által meghatározott munkát kell végeznie. A szórakozásban is in
kább szórakoztatott lesz, s nem szórakozó (zenét hallgató, de nem muzsi
káló; versenyt néző, de nem sportoló; tévét élvező, de azt ki nem érté
kelő ...). A mai ember passzivitása mentségére tudnunk kell, hogy ez egy 
természetes védekezés a megsokszorozódott ingerhatások leküzdésére. 
(Nem engedem, hogy megdöbbenjek a hírekben szereplő események hatá
sára, hogy nyugodtan tudjak éjszaka aludni.) De ez az érzelmi élet beszű
küléséhez vezethet, mert esetleg nemcsak a rosszon nem tudok felhábo
rodni, hanem az igazán jónak sem tudok örülni. . .  ! Ezért kell a mostani
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igénk alapján világosan megkeresni a helyünket a családban, a gyüleke
zetben és a társadalomban, hogy lássuk feladatainkat is. Ha tudom azt, 
hogy Isten kezéből jön az életem (hálaadás), s látom konkrét helyemet a 
többiek közt (többi ág közt), akkor tudatosan felvetődik a gyümölcster
més kérdése is, ami pozitív cselekvést jelent. A hálaadás így válik a pozi
tív élet értelmét mutató gyümölcsterméssé, vagyis a boldog élet alapjává.

Az igehirdetésünk irányát mutatja a vasárnap ágendai meghatáro
zása is: Mindig kegyelemre szorulunk.

Ebbe az irányba visz az oltári ige is: Lk 18,9—14.

Téma
A gyümölcstermő életünk mögött mindig lássuk a kegyelmes Istent,
a., Aki még a vad hajtással is tud újat kezdeni,
b., s Akinek köszönhetjük mi is helyünket az egyházban.
c., Ez reménységet is ad nekünk, hogy majd mások is eljutnak Isten 

kegyelmébe. . .  Ha ez velünk is megtörtént, mennyivel inkább megtör
ténhet másokkal is.. . .

Missura Tibor

Laikus kérdések és szempontok fim 11,17—24-hez
Miért használ Pál ilyen természetellenes hasonlatot? A nemes vesszőt 

szokták a vadalanyba oltani, és nem fordítva! Pál ebben a kérdésben 
nem volt szakember és melléfogott? Vagy szándékosan említ ilyen, a 
gyakorlatban nem létező eljárásmódot? Ezzel kívánja érzékeltetni, milyen 
nagy dolog, hogy a pogányok lesznek Isten népévé, a. zsidóság helyére 
lépve? Mi a vadolajfa, mi a szelídolajfa? Mik az ágak és mit jelent a 
gyökér? (38) — Hogy értsük, hogy azok „természet szerint való ágak” . 
Magától értődő, természetes, hogy a zsidóság Isten népe? Természetelle
nes, hogy a pogányok is részesévé lettek Isten „kegyelmességének” ? Miért 
kegyességet, és miért nem kegyelmet említ Pál. Mikor oltatnak be a ter
mészet szerint való ágak? (38) — Hogyan tekintsünk ma a zsidóságra? 
Milyen missziót végez közöttük ma a keresztyénség, van-e számottevő 
eredménye ennek? Hogyan értékeljük Izrael állam megalakulását? Val
lási szempontból ma Izrael népe hogyan értékeli önmagát, s hogyan a 
keresztyénséget? A szétszóródás csak Isten ítélete volt, vagy benne volt 
az emberek kegyetlensége is? (38) — Itt a lelki gőg és kevélység ellen 
kellene prédikálni. Ne legyünk elbizakodottak. Hogyan tekintsünk azokra, 
akik csak papíron keresztyének? (38) — Itt ne a hitetlenekre, hanem az 
elesettekre gondoljunk, akik meg vannak keresztelve, de nem élnek a 
gyülekezet közösségében. Számomra kérdés, hogy egyenlőnek vehetjük-e 
a keresztyének ilyen elesését az Izrael népe elvettetésével? (38) — A ki
tört ágak nyilvánvalóan az Istentől elpártolt zsidókat jelzik. Hitetlenné 
váltak, és így Isten ítélete alá kerülnek. Nagyon kusza és bonyolult a 
leírása. (41) — Otthon nagyon sokat segítettem már gyümölcsöt oltani. 
Pontosan fordítva csinálják, mint ahogy az apostol leírja! Szándékkal írt 
így? Nem értem. (41) — Könnyen beleesik az ember abba a hibába, ami
től óv az ige: kevélykedünk, felfuvalkodunk. Nagyon sok „nagymenő” 
hívőt lehet látni, aki vélt kegyességében szinte kipukkad a többiek kö-
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zött. Az ilyen kevély elit-hivők többet ártanak egy hitében elindulónak, 
mint egy becsületes, de nem hivő közösség. (41) — Elutasít az ige min
den predestinációs tanítást. A megtért is lebukhat. Az Istenhez talált is 
elvesztheti hitét, és kieshet a kegyelemből. Nem lehet egyszer s minden
korra elintézettnek tekinteni üdvösségünket. A folyamatos, az állandó 
megtérés, gyökéren maradás és nemesen maradás a cél. Csak így tar
tathatunk meg Isten kegyelmében. Bonyolultan mondja az ige mindezt, 
de azt hiszem, mindenki számára félreérthetetlenül. (41)
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