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Ünnepi ülés az Egyezmény 
huszonöt éves évfordulóján

Ünnepi előadás az Egyezmény 
negyedszázados évfordulóján

Vannak a történelemnek és az életnek olyan eseményei, amelyeknek 
értéke az idő múlásával nem csökken, hanem fokozatosan nő. Így nézünk 
ma arra az egyezmény-kötésre, amely a magyar állam és evangélikus 
egyházunk kötött 1948. december 14-én történt. Az elmúlt negyedszázad 
nemcsak hogy nem szürkítette el ezt az eseményt, hanem a megkötött 
Egyezmény értékét megerősítette és növelte. Huszonöt évvel ezelőtt az 
új történelmi körülmények között ez az Egyezmény kiutat jelentett egy
házunk számára, majd azt követő két és félévtized alatt iránytűvé lett, 
mely segítette egyházunkat a helyes tájékozódásban, eligazodásban a tár
sadalmi fejlődés gyors üteme között.

Hitünk oldaláról nézve az Egyezményt a gondviselő Isten ajándéká
nak és eszközének tekintjük, melyen keresztül Ő maga segített rajtunk. 
Ezért a negyedszázados jubileum alkalmával mindenekelőtt Neki adunk 
hálát. Ugyanakkor megköszönjük a történelmi szolgálatát azoknak az ál
lami és egyházi embereknek, akik felelősséggel fáradoztak az Egyezmény 
megkötéséért. Mindkét részről ott és akkor bölcsességre, bátorságra és 
előrelátásra volt szükség ahhoz, hogy az Egyezményt létrehozzák és alá
írják.

Az elmúlt negyedszázad mint történelmi távlat lehetőséget ad arra, 
hogy tisztábban lássuk az Egyezmény aláírásának körülményeit és ezzel 
együtt az Egyezmény valódi értékét. Semmiképpen nem szeretnénk abba 
a hibába esni, hogy a mai helyzetet és szempontokat vetítjük vissza az 
Egyezmény megkötésének idejére, de arra szabad vállalkoznunk, hogy az 
idő múlásával párhuzamosan letisztultabban és nagyobb összefüggések
ben nézzük azt, ami ott és akkor történt.

Ott és akkor
1. A felszabadulás után, különösen is a fordulat évében jelentős erő

feszítéseket igényelt az állam és az egyház viszonyának rendezése. A  for
radalmi helyzetben nehezen tudott eligazodni az az egyház, amely koráb
ban teológiájában vagy egyáltalában nem foglalkozott a forradalom prob
lémájával, vagy ha mégis, a forradalmat negatívan ítélte meg. Az egyház 
hozzászokott a polgári társadalomhoz és a polgári életformához. És most 
nehezére esett, hogy az új társadalmi rendben új életformát keressen és 
alakítson ki. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy azok a társadalmi osz
tályok és rétegek, amelyek számára a meginduló szocialista forradalom 
elsőrenden jelentett igazságszolgáltatást — a munkásságra és a szegény 
parasztokra gondolunk — az egyház vezetésben egyáltalában nem, a gyü
lekezeti presbitériumokban is alig voltak képviselve, hiszen ők az egyházi 
élet perifériájára sodródtak, mivel az egyház a két világháború között
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nagyon keveset törődött velük. Az egyház vezetői között — elsősorban 
világi vonalon — viszont többen voltak olyanok, akik a régi társadalmi 
rend fenntartásában voltak érdekelve. A püspöki kar sem volt egységes. 
Egyes tagjai előbb fékezték, majd akadályozták az állammal való viszony 
rendezését.

Viszont az egyház vezetőségnek, a lelkészeknek és a presbitériumok
nak két jelenségre kellett figyelniük. Az egyik az volt, hogy az egyházon 
belül a szocializmus építésében érdekelt jelentős rétegek egyre jobban 
sürgették az állammal való egyezménykötést, mivel ők úgy akarták gya
korolni evangélikus hitüket, hogy az ne jelentse az új társadami rend
del való szembehelyezkedésüket. A másik jelenség az volt, hogy az egy
házon kívül élő, a demokratikus fejlődést sürgető tömegek egyre több 
negatív érzéssel nézték az egyház magatartását, mivel úgy látták, hogy 
az nehezíti a demokratikus fejlődést. Ezek a tömegek véleményüknek 
kifejezést is adtak és így közvetve hatást gyakoroltak az egyházra is.

Ezzel együtt azt is világosan kell látnunk, hogy az egyházban is vol
tak olyanok, akik korán felismerték az új történelmi helyzetet, szívből 
örültek a demokratikus fejlődésnek és egyházunk iránti szeretetből sür
gették az egyház vezetőséget az állam és egyház viszonyának rendezésére. 
Már 1948. januárjában a Budapesti Egyházmegye lelkészei kérték egyhá
zunk vezetőségét, hogy tegyenek lépéseket az állammal való viszony ren
dezésére. Dr. Mihályfi Ernő fáradozása következtében is többekben fel
támadt a felelősség és készek voltak cselekedni a rendezés érdekében. 
Egyházi sajtónkban is egyre több olyan cikk jelent meg, amely sürgette 
az egyház vezetőségeit a kezdeményezésre. Végül is, 1948. március 3-án 
a püspöki kar olyan határozatot hozott, amely azt mutatta, hogy nyitot
tak a tárgyalásra, mégha nem is egyértelműen. Április 5-én egyházunk 
elnöksége megkezdte az állam képviselőivel való megbeszélését. Nagy lé
pést jelentett előre a Nyílt Levél megjelenése is.

Nekünk ma világosan kell látnunk, hogy az új magyar állam több 
türelmet és jóindulatot mutatott a viszony rendezésére, mint általában 
az evangélikus egyház, amelynek pedig nagyobb érdeke fűződött az 
Egyezmény megkötéséhez, mint az államnak. Ugyanakkor, nagyra érté
keljük azoknak az egyházi embereknek előrelátását és helytállását, akik 
első vonalban dolgoztak az egyház és állam viszonyának rendezéséért és 
e közben vállalták sokak előtt a népszerűtlenséget is.

2. Huszonöt év távlatából nem lehet eléggé méltatni az államnak azt 
a magatartását, hogy az egyház és állam viszonyának rendezése érdeké
ben tárgyalásokat folytatott, mely tárgyalások végül is megegyezéshez ve
zettek. Ez egyáltalában nem természetes. Kiindulhatott volna az új ma
gyar állam teljesen a szuverenitás elvéből tudva azt, hogy a szuverenitás 
jogilag csak őt illeti meg, ugyanakkor az egyházat ez nem illeti meg. Elin
tézhette volna az egyház és állam viszonyának rendezését szuverén hely
zetből készült törvénnyel. Indíthatta volna erre az államot az a tény is, 
hogy az új népi állam kialakulásában egyáltalában nem volt szerepe az 
egyháznak. Ennek ellenére nem rendeleti, vagy törvényhozási úton in
tézte el a kérdést, hanem egyezményt kötött az egyházzal. Mindez jelezte 
az új népi állam tágkeblűségét, mellyel baráti kezet nyújtott az egyház
nak, felkínálva a maga segítségét.

3. Maga az a tény, hogy az állam tárgyalt az evangélikus egyház ve
zetőségével és Egyezményt kötött vele mint partnerral, jelentette azt is, 
hogy az állam, a nép állama elismerte a Magyarországi Evangélikus Egy
házat. Egy forradalmi helyzetben ez sem volt magátólértetődő. A két vi
lágháború között szerzett tapasztalatok alapján, amikor is a mi egyházunk 
is összeszövődött az ellenforradalmi rendszerrel, az új népi kormány te-
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kinthetett volna bennünket ellenfeleinek, vagy valami vallásos csoport? 
nak, vagy szektának. De nem ezt tette. Egyháznak ismert el bennünket. 
Ezt az álláspontját később is megtartotta. Nem törekedett arra, hogy akár 
közvetlenül, vagy közvetve segítse egyházunk elszektásítását, vagy éppen 
szektába süllyedését, hanem mindig az általa elismert egyház egészére 
nézve tárgyalt velünk.

4. Azt se felejtsük el, hogy az új népi állam mindjárt a kezdet kez
detén közölte, hogy az egyház tanításába nem kíván beleavatkozni. Bár 
még az Egyezmény szöveg szerint nem mondotta ki az egyház és állam 
szétválasztásának elvét — amelyre az 1949-ben az Alkotmányban került 
sor —, mégis az Egyezmény aláírásának ünnepi perceiben az állam kép
viselője kijelentette: „Mi vallási, hitbeli, teológiai, dogmatikai kérdésekbe 
sohasem fogunk beleavatkozni.”  Bár az új népi állam és társadalom épí
tése tudatosan nem keresztyén bázison folyik, hanem a marxizmus—leni- 
nizmus ideológiája alapján, az állam nem akarja szekularizálni az egy
házat, nem akarja ideológiájával vegyíteni egyházunk tanítását, hanem 
biztosítja az egyházat arról, hogy a saját bázisán állva a saját tanítását 
képviselheti és adhatja tovább. Ennek nyomán egyház és állam között 
olyan elvileg tiszta helyzet állott elő, amely indítást adott az egyháznak 
is a társadalomban és a társadalomért való együttműködésre.

5. Egyházunk számára nagyon értékes az Egyezmény 2. pontja, mely 
szerint a népi állam „elismeri és minden lehetséges és szükséges eszköz
zel biztosítja a vallásgyakorlat teljes szabadságát”. Köztudomású, hogy 
egyházunk évszázadokon keresztül sokszor véres küzdelmet folytatott 
a vallásszabadságért. Éppen ezért nem volt számunkra közömbös, hogy 
a népi állam hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, örülünk annak, hogy 
nemcsak az Egyezménybe, hanem az Alkotmányba is belekerült a lelki- 
ismereti és vallásszabadság biztosítása. Ennek alapján is szabadon hir
dethetjük Jézus Krisztus evangéliumát a forradalom folyamatában élő 
magyar társadalomban. Nem feledkezünk el arról, hogy az evangélium 
hirdetésével párhuzamosan Isten törvényének hirdetése is ránk bízatott. 
Isten törvényét és az evangéliumot úgy akarjuk hirdetni, hogy az ne csak 
a belső lelkiéletre vonatkozzék, hanem a keresztyén embernek a nagyobb 
közösségekben, a társadalomban és az emberiség nagy családjában elvég
zendő szolgálataira nézve is.

6. Általában többet szoktunk arról beszélni, hogy az Egyezmény mit 
jelent az egyház és állam magasszintű viszonyában és kevesebbet arról, 
hogy milyen szerepet tölt be maguknak a gyülekezeteknek az életében. 
Pedig erre a területre nézve is rendkívül nagyjelentőségű az Egyezmény. 
Éppen az egyház és állam rendezett viszonyának vetülete jelentkezik az 
egyes gyülekezetek életében. Az Egyezmény ui. felsorolja az egyházi élet 
„szabad működési körébe tartozó tevékenységet” . Többek között az isten
tiszteletek tartását templomokban, más erre alkalmas középületekben, 
családi otthonokban, bibliaórák tartását templomokban, családi otthonok
ban, gyülekezeti házakban, az egyházi lapokban és önálló sajtótermékek
ben folytatott missziót, biblia-, és iratterjesztést, iskolai vallásoktatást, 
szeretetmunka végzését, szeretetintézmények fenntartását, szeretetado- 
mányok gyűjésének jogát. Biztosítja az egyház önkormányzati tevékeny
ségét. Nem tudom, gyülekezeteink és azoknak vezetősége minden esetben 
tisztában van-e azzal, hogy egy forradalom folyamatában milyen felmér
hetetlenül nagy dolog az egyházi szolgálatoknak ez a joga és lehetősége. 
Minden szolgálatunknak, amit a gyülekezetekben végzünk, valamikép
pen összefüggése van a megkötött Egyezménnyel. Minden gyülekezetünk
nek úgy kell tekintenie az Egyezményre, mint ami nem egyszerűen az 
állam magasrangú tisztségviselőinek és az egyház vezetőinek ügye, hanem
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a gyülekezetekben folyó szolgálati lehetőségek záloga és biztosítéka. Ha 
viszont valaki a gyülekezetekben ezeket a szolgálatokat nem arra hasz
nálja fel, hogy általuk gazdagodjék a gyülekezeti tagok hitélete és szere
tetszolgálata, hanem arra, hogy elfordítsa figyelmüket az embertársak 
iránti felelősségről és ezzel összefüggésben a társadalom építéséről, akkor 
nemcsak az Egyezménnyel él vissza, hanem megszegi Jézus Krisztusnak 
szeretet parancsát is.

7. Egyházunk éppen az Egyezmény alapján élvezte mindeddig álla
munk anyagi támogatását is. Idevomatkozólag így hangzik az Egyezmény 
szövege: „Arra az időre, amíg az evangélikus egyház anyagi tekintetben 
megerősödik, a mindenkori állami jogszabályoknak megfelelő egyházi 
adózásból és gyűjtésekből származó jövedelmek kiegészítéseként egyházi 
államsegélyt folyósít az állam.” Ez is mutatja az állam megértését és 
segítségét. De az is, hogy az elmúlt 25 esztendőben az Egyezmény anyagi 
vonatkozású részeinek lejárta után is tovább folyósítja az állam és állam
segélyt és az is, hogy majdnem az eredeti összegben. Az államnak ez a jó
volta nemcsak egyszerűen a lelkészeket és lelkészi családokat érinti, ha
nem kifejezetten magukat a gyülekezeteket, hiszen nekik kell gondos
kodniuk a gyülekezetek, benne a lelkészi állások fenntartásáról. Számos 
kisebb gyülekezetünk lelkészi állását az elmúlt negyedszázadban nem 
tudtuk volna fenntartani az Egyezményben biztosított államsegély nélkül.

8. Emlékeztetnünk kell viszont azokra a tényezőkre is, amelyek az 
Egyezmény alapján az egyház magatartására és kötelezettségeire vonat
koznak. Az Egyezményben nemcsak a népi állam ismerte el a Magyar- 
országi Evangélikus Egyházat, hanem az evangélikus egyház is elfogadta 
a népi állam felsőbbségét a maga felsőbbségének és igent mondott az 
új társadalmi rendre. Ez azt jelenti, hogy a népi állam felsőbbsége a mi 
törvényes felsőbbségünk is és a szocialista társadalom a mi társadalmunk 
is, amelyre nem egyszerűen igent mondunk, hanem amelyet becsületes 
munkával mi is építünk és fejlődését segítjük. Ez azt is jelenti, hogy egy
házunkban nem adunk búvóhelyet olyanoknak, akik szembehelyezkednek 
a szocialista társadalommal, akik bármilyen formában nehezíteni próbál
ják annak építését. Jól emlékezetünkben tartjuk azokat a szavakat, ame
lyeket a magyar kormány képviselője mondott az Egyezmény aláírásakor, 
amikor is, nemcsak airról szólt, hogy a népi állam nem avatkozik bele 
a teológiai és dogmatikai kérdésekbe, hanem azt is mondotta, hogy „a val
lási ürügyek mögé bújó politikai méregkeverést ki fogjuk tisztítani ebből 
az országból’’.

9. Végül az Egyezményben az egyház kifejezésre juttatta felelősség- 
tudatát népünk jólétének és békességének munkálásában. így hangzik 
ez a szakasz: „A  Magyarországi Evangélikus Egyház Isten szentírásbeli 
parancsolatának megfelelően istentiszteleti rendtartásában a jövőben is 
gondoskodik a Magyar Köztársaságért, az államfőért, a kormányért, az 
egész magyar nép jólétéért és békességéért mondandó könyörgésekről.” 
Keresztyén meggyőződésünk szerint a másik emberért, akár egy egész 
társadalomért való felelősségünk valóban megnyilatkozik — és meg is 
kell nyilatkoznia — az értük való könyörgésben. Ehhez csak azt tesszük 
hozzá, hogy akiért imádkozunk, azért dolgozunk is és fáradozunk annak 
boldogulásáért, előrehaladásáért és békéjéért. A kettőnek mindig együtt 
kell haladnia.

Az Egyezmény megkötése nemcsak azt jelentette, hogy lehetővé vált 
az egyház szolgálata a saját területén, hanem lehetőséget adott az Egyez
mény arra, hogy az evangélikus egyház belekapcsolódjék a társadalom 
építésébe. Mondhatnánk azt is, hogy az Egyezmény az állam és a társa
dalom részéről meghívó-levéllé lett az egyház számára, melyben az állam
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megszólította a vele Egyezményt kötött Evangélikus Egyházat és hívta 
a közös haza közös építésére. Ezt juttatta kifejezésre az Egyezmény-kötés 
órájában a kormány képviselője, aki ezt mondotta: „Segítse az Evangéli
kus Egyház a szociális igazság és a demokrácia iránti szeretetet meg
gyökerezni.”  Nem azt mondotta tehát a kormány képviselője, hogy az 
egyház csak foglalkozzék a „lelkek üdvösségével”, a társadalmi, gazdasági 
és politikai kérdéseket pedig elintézi az állam, hanem, miközben ő bizto
sította az egyházat, hogy az állam nem fogja zavarni az egyház sajátos 
szolgálatát, egyben arra is kérte ezt az egyházat, hogy segítse a társa
dalom építését.

Az Egyezmény megkötése új légkört teremtett az állam és egyház 
viszonyában. Az Egyezmény megkötése előtt — bizonyos pozitív jelensé
gek ellenére feszültség, bizalmatlanság jellemezte az állam és egyház vi
szonyát. Az Egyezmény olyan légkört teremtett, amelyet joggal nevez
hetünk a „feszabadultság légkörének” . Több bizalommal és több megér
téssel tudott egymásra nézni állam és egyház. Ez semmiképpen sem jelen
tette azt, hogy minden probléma megoldódott és már sehol nem volt 
semmi nehézség, de jelentette azt, hogy az alapviszony rendeződött, meg
kezdődhettek a folyamatos beszélgetések, amelyeken már nem ellenfelek 
vettek részt, hanem olyan partnerek, akik egymással egyezményt kötöttek 
és együttesen szolgálják a népet.

A szocialista forradalom folyamatában szolgáló egyház

Az Egyezmény megkötése nem egy mondat végére tett pontot jelen
tett, hanem sokkal inkább kettőspontot. Megnyitott egy utat, amelyen 
a jövőben járni kellett. Egyik neves költőnk szavával élve itt csak „útra- 
lelés”-ről volt szó. A meglelt úton azonban nem állni, hanem menni kel
lett. Ez nemcsak azt jelentette, hogy az Egyezmény pontjait akalmazni 
kellett a gyakorlati életben, hanem azt is, hogy az Egyezmény tartalmát 
és szellemét újra és újra össze kellett vetni azzal az új helyzettel, amely 
a szocializmus építése folyamatában létrejött és amely arra kötelezte az 
egyházat, hogy a maga szolgálatát újra végiggondolja az új helyzetekben. 
Jól érzékelte ezt már az Egyezmény megkötésének idejében az akkori 
budapesti esperes, aki ezt mondotta: „A társadalmi átalakulás, amelyben 
élünk óriási arányú és nem lezárt. Ebben kell megtalálnunk az egyház 
helyét. Mert nem lezárt folyamat kellős közepén kell helyes irányt 
venni.”

A két világháború közötti időszakból érkező és a polgári életformá
hoz hozzászokott és azzal összenőtt egyház — vagy legalábbis annak túl
nyomó többsége — nyilván jobban szerette volna, ha az Egyezmény egy 
olyan kizárólag jogi jellegű okmányt jelentett volna, amelyre mint vala
mi fundámentumra rááll, annak egyes paragrafusaira és mondataira hi
vatkozik és bizonyos helyzetekben annak betűszerinti alkalmazását igény
li. Noha tény az, hogy az Egyezmény jogi természetű is és az is tény, 
hogy annak két fél által aláírt szövegét feltétlenül figyelembe kell venni 
a rendezéseknél és döntéseknél, ugyanakkor az is világos, hogy azt nem 
lehet egyszerűen sztatikusan értelmezni, hanem csakis dinamikusan. Az 
Egyezmény ui. a történelemnek egy bizonyos időpontjában köttetett és 
ettől az időponttól a szocialista építés folyamatában élő társadalom is 
eltávozott, de tovább lépett az időben az egyház is, amelyet joggal szok
tunk mondani Isten vándorló népének. Tehát mind a társadalom, mind 
az egyház mozgásban van és az előremenés folyamatában kell az Egyez
mény tartalmát és szellemét alkalmazniuk egymáshoz való viszonyukban.
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Abban a pillanatban, amikor az egyház, Isten vándorló népe az úton 
leáll és figyelmen kívül hagyja annak a társadalomnak továbblépését és 
fejlődését, amellyel tagjain kérészül szoros közössége van —, lemarad. 
Ezért a szocialista építés ritmusát az egyháznak nemcsak a társadalom 
érdekében kell szem előtt tartania és az ütemet felvennie, hanem a saját 
jól felfogott érdekében is.

Közelebbről, a szocialista viszonyok alakulásának folyamatában az 
egyháznak látnia kell és ismernie kell azt a fejlődést, amely országunk
ban a felszabadulás óta végbemegy. Noha nem térhetünk ki minden rész
letre, a főbb eseményeket vázolnunk kell. A felszabadulás után a mun
kásosztály az ország szocialista átalakulásáért indította meg a harcot. 
Ebben a harcban 1947. elejétől — 1948. közepéig — mely időszakot a „for
dulat-évének” szoktunk nevezni — döntő események történtek. Államo
sították a nagy bankokat és a 100-nál több munkást foglalkoztató üzeme
ket, a munkásosztály politikai és szervezeti egységének megvalósítása 
érdekében egyesült a két munkáspárt. Ennek nyomán a népi hatalom 
szocialista hatalommá fejlődött és kezdetét vette a szocializmus építése. 
1949. augusztus 20-án törvénybe iktatták a Magyar Népköztársaság Al
kotmányát, amely kimondja, hogy a „Magyar Népköztársaságban min
den hatalom a dolgozó népé!” Majd sor került az államigazgatás demok
ratizálására, a helyi tanácsok megválasztása révén. Ezt követően a falu 
szocialista átalakulása irányában is megtörténtek az első lépések. Létre
jöttek az első termelőszövetkezeti csoportok. Ez a fejlődés a mezőgazda
ságban továbbfolyt és megtörtént a mezőgazdaság tömeges átszervezése, 
a szocialista mezőgazdaság megteremtése. A két-, hároméves, majd az öt
éves tervek végrehajtása nyomán olyan jelentős iparosítás ment végbe, 
amelynek eredményeképpen a túlnyomóan mezőgazdasági jellegű ország
ból ipari-mezőgazdasági ország lett. Ez megváltoztatta a mezőgazdasági 
és ipari dolgozók arányszámát, a falu és város viszonyát és az egész 
társadalom szerkezetét. A szociális intézkedések egymásutánja segítette 
a társadalmi igazságosság megvalósulását és az életszínvonal emelkedését. 
A gazdasági, társadalmi és kulturális életben végbemenő folyamatok által 
egyre markánsabban jelentkeznek társadalmunkban a szocialista társa
dalom jellegzetességei.

Közben jelentősen megváltozott az állam szerkezete és benne az ún. 
„állami felsőbbség”  fogalma és tartalma. Az állam valójában a nép szer
vévé lett és a hatalomban közvetlenül, vagy közvetve az egész nép része
sedhetett. Ez közelebbről azt jelentette, hogy ma már nem olyan állam- 
hatalommal állunk szemben, amelynek egyszerűen engedelmeskednünk 
kell, hanem mint amelynek munkájában és felelősségében mindannyian 
osztozuk.

Az is nyilvánvaló lett, hogy amikor a szocializmust építő társadalom 
a humaizmusról beszél, azon nem egyszerűen azt érti, amit korábban 
a polgári társadalomban értettek. A polgári jellegű humanizmus ui. az 
ember, az emberi egyéniség szabad fejlődését, az ember szabadságának 
és az emberi méltóságnak a kiteljesedését deklarálta. Ezt a formális hu
manizmust maga mögött hagyta a mi társadalmunk, mert míg az csak 
degradálja a szabadságot és emberi méltóságot, a szocialista humanizmus 
harcol a kizsákmányolás mindenfajta megszüntetéséért és egy olyan tár
sadalom létrehozásáért, amely biztosítja a szabadságot és az emberi mél
tóságot. Ez a humanizmus harcával megszabadítja az embert az elnyo
mástól, az anyagi ínségtől és az emberi méltóságot megcsonkító körül
ményektől és így vezeti el a szabadságra.

A szocialista építésnek ebben a folyamatában kellett az Egyezmény 
alapján az egyháznak is tájékozódnia, helyét és szolgálatát megtalálnia.
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Miközben maga is benne volt a körülötte folyó szocialista forradalom 
folyamatában, észre kellett vennie, hogy ami itt történik, az végsősorban 
nem másért, mint az emberért történik. A  munkásosztály nem a maga 
számára akarja felhasználni a kivívott hatalmat, hanem a nép szolgájá
nak tekinti magát és hatalmát az egyes ember és az egész közösség boldo- 
gítására akarja felhasználni.

Éppen ezen a ponton kellett felismernie az egyháznak, hogy a mun
kásosztálynak az ember és az egész közösség boldogításáért folyó harcát 
nem nézheti kívülről mint egy idegen, hanem neki is oda kell állnia azok 
mellé, akik a harcot vívják. Lehetetlen volt ui. észre nem vennie, hogy 
amit a munkásosztály el akar érni — ti. az ember és a közösség boldo
gulását —, az egyértelműen beletartozik az egyház céljaiba is. Noha az 
egyház antropológiája több ponton eltér a marxista—leninista ideológia 
emberről vallott felfogásától és az ember életének végső célja tekinteté
ben is van különbség az evangélium alapján álló egyház és az ideológia 
alapján álló munkásosztály között, mégis, mindkettő elkötelezettnek tudja 
magát az ember földi boldogságáért, békéjéért való munkálkodásra. 
Mivel az egyház napról napra láthatta, hogy a társadalom nemcsak beszél 
a humanizmusról, hanem valóban meg is valósítja azt, odaállt a szocia
lista fejlődés mellé és kimondta az igent a szocializmusra. Ez már jóval 
több volt, mint ami az Egyezmény-megkötés pillanatában történt. Ott ui. 
„az államért, az egész nép jólétéért és békességéért folytatandó fárado
zás” imádságban való hordozásáról beszélt az egyház. Erről el nem feled
kezve, a szocializmus mellett való döntésről és a szocialista építésben való 
tevőleges részvételről nyilatkozott most már evangélikus egyházunk.

Át kellett gondolnia az egyháznak az időben való előrehaladás során 
az állam és az államhatalom új tartalmú fogalmát is. Míg az Egyezmény 
aláírásának órájában evangélikus egyházunk Egyezményt aláíró püspöke 
arra hivatkozott, hogy abban a tudatban írja alá az Egyezményt, mi sze
rint Jézus is megmondotta: „Adjátok meg azért ami a császáré, a császár
nak, és ami az Istené, az Istennek” — később, a szocialista viszonyok elő
rehaladása ütemében nem lehetett többé az egyháznak egyszerűen „csá
szár” képletét látnia az állami felsőbbségben. Már akkor az állam kép
viselője viszontválaszában ezt mondotta: „Ki volt akkor a császár és kié 
ma az államhatalom? A mai államhatalom a szegények, a dolgozók, a pa
rasztok tulajdona. Az egyház ma a nép kormányával köti a megegyezést.” 
Még az állam képviselőjének megállapításához képest is változott később 
az állam fogalma, mert a fejlődés során az állam nem egyszerűen a „nép 
tulajdona” lett, hanem a nép szerve, melynek hatalmában a nép egyen
ként és egészében osztozott. Az egyháznak látnia kellett, hogy az egyház 
tagjai is — mivel a társadalom tagjai — osztoznak a hatalomban, ameny- 
nyiben segítik a szocialista építést. Ezért az egyháznak nemcsak az volt 
a feladata a továbbiakban, hogy Róm 13,1 alapján engedelmességre fi
gyelmeztessék a gyülkezeti tagokat az államhatalom iránt, hanem az, 
hogy bátorítsák őket a felelősségben való osztozásban, a szocialista épí
tés nagy munkájában. Az is világos lett, hogy a szocializmus építése köz
ben felvetődő problémákról is csak akkor tudják hitelesen elmondani 
kritikájukat az egyházi emberek, ha előbb odaállnak az építés mellé, se
gítik azt és osztozkodnak a felelősségben.

Ezzel összefüggésben — a Szentírásban adott alapokat el nem hagyva 
— újra meg kellett fontolnia az egyháznak, hogy mit is jelent valójában 
o „prófétait szolgálat”. Sokan úgy gondolták, hogy a prófétai szolgálat 
tulajdonképpen nem más, mint kritikai munka, amelyet az egyház em
berei végeznek az államhatalommal szemben. De éppen a Szentírás tanul
mányozása közben kellett rájönnünk arra, hogy a valódi prófétai szolgá



lat elsősorban nem negatív jellegű, hanem pozitív természetű: azonosulás 
a rászorultakkal, melléjük-állás és segítésük. A segítés alapállásából ter
mészetesen van mód a hibákra való rámutatásra is. De ez utóbbi csak 
másodlagos. Mégis a szocialista építés folyamatában ismételten ta
pasztalhattuk, hogy az egyház embereinek is megvan a lehetősége arra, 
hogy népünkkel és a szocialista építéssel szolidaritásban elmondják ész
revételeiket, ha szükséges a kifogásukat, országunkban folyó építő mun
káról. „Kívülről”, vagy „felülről” a társadalmi építés fölött álló helyzet
ből azonban nem lehet prófétának lennie az egyház embereinek.

A szocialista építés folyamán azt is meg kellett vizsgálnunk, hogy 
miképpen éljünk az Egyezmény megkötése által felkínált lehetőséggel 
és az ott vállalat felelősséggel a szocialista építés során. Végeredmény
ben az Egyezmény behívott bennünket azoknak a közösségébe, akik né
pünkért és az emberiség javáért folytatnak küzdelmet. Ezzel egyfelől el
kerülhetővé vált, hogy a társadalomépítő erők és az egyház tagjainak 
egymástól eltérő világnézete következtében az egyház tagjai elidegened
jenek a társadalomtól, másfelől nagy lehetőséget kaptak az egyház em
berei arra, hogy a világnézeti különbözőségük ellenére is megbecsült és 
egyenlő rangú tagjai legyenek a társadalomnak.

Belekapcsolódhattak az egyház vezetői és tagjai a nép összes dolgozó 
rétegeit összefogó tömegmozgalomba, a Hazafias Népfrontba, mert részt
vevői lehetnek ennek a mozgalomnak, mindazok, akik hívei a népi de
mokratikus rendnek, a szocialista társadalom építésének és a békének. Ez 
a mozgalom összefogja a nemzet haladó erőit és résztvesz az országépítő 
program megvalósításában az ország politikai, gazdasági és kulturális éle
tének munkálásában, számos törvénytervezet, rendelet és intézkedés elő
készítésében. A helyi Népfront Bizottságok támogatják a tanácsokat ja
vaslataikkal, helyi problémák megoldására vonatkozó elgondolásokkal, 
a társadalmi erők mozgósításával. Helyi szervei működnek a megyei, 
a járási, a városi és községi Népfront Bizottságokon keresztül. Az egyház 
vezetői és tagjai különböző fokokon kapcsolódhatnak bele a Hazafias 
Népfront munkájába és ezen keresztül szóval és cselekedetekkel segít
hetik a szocialista építést. A Hazafias Népfront legutolsó választásai al
kalmából számos lelkész, gyülekezeti felügyelő, presbiter .és gyülekezeti 
tag került a Népfront Bizottságokba jelezve azt, hogy a társadalom veze
tői bizalommal várják az egyházi emberek munkáját is, de jelzi ez a vá
lasztás azt is, hogy egyre több lelkész és egyházi ember vállal szolgálatot 
a Népfront munkájával. Azok a lelkészek és gyülekezeti tagok, akik ezt 
a szolgálatot vállalják, bizonyosak lehetnek abban, hogy javaslataik 
a tanácsokon keresztül tovább jutnak olyan helyekre, ahol azokat tény
legesen felhasználják és ahol azokból népünk életét segítő intézkedések 
lesznek.

Helyünk van a békemozgalomban is. Az Országos Béketanács szíve
sen veszi szolgálatunkat, igényli és segíti azt. A magyar békemozgalom 
ez évben tartott kongresszusán a mozgalom vezetői nagyon melegen ér
tékelték az egyházak, köztük az evangélikus egyház szolgálatát. A szo
cialista építés folyamatában mi egyházi emberek is megtanultuk azt, hogy 
az egyház sajátos békeszolgálatának megtagadása nélkül, az egyháznak 
is támogatnia kell a tömegek békeharcát és így az egyház erőit is egye
síteni kell azoknak a tömegeknek a békemunkájával, amelyek sokszor 
más világnézetűek, mint az egyház tagjai, vagy különböző világvallások
hoz tartoznak, de a békét akarják, fgy lesz gyümölcsöző egyházunk béke
munkája hazai és világviszonylatban egyaránt.

Azt se felejtsük el, hogy társadalmunk szolgálatára lehetőséget ka
pott és kap több lelkészünk és gyülekezeti tagunk azáltal, hogy tagjai
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a helyi tanácsoknak. így van ez a fővárosban éppen úgy, mint a városok
ban és községekben.

Sőt még arra is van lehetőségünk, hogy segítsük népünk haladását 
és a szocialista építést az országgyűlésen is.

Ezek a közösen végzett munkák is bizonyítják, hogy evangélikus 
egyházunk nem idegen test társadalmunkban, hanem egyházunk tagjai 
a szocializmust építő társadalom közösségébe tartoznak. Ezzel együtt ré
szesedünk a népi nemzeti egységben. A népi nemzeti egységnek azonban 
nemcsak részesei, hanem munkálói is vagyunk. Mi is ápoljuk a szocialista 
hazafiságot, segítjük a nemzeti összefogást, mi is odaadjuk erőnket a szo
cialista célok megvalósítására. Társadalmunkkal való egységben a szocia
lizmus és kapitalizmus világméretű harcában nem vagyunk semlegesek, 
nem vagyunk „harmadik utasok” , hanem a szocializmus pártján állunk 
és annak felépítéséért mi is fáradozunk.

Mindez nemcsak evangélikus egyházunk vezetőinek és lelkészeinek 
az álláspontja, hanem egyházunké, melynek Zsinata 1966-ban ünnepélye
sen kinyilatkoztatta: „A  Magyarországi Evangélikus Egyház a történelmet 
formáló Isten akaratából él a magyar hazában és népe közösségében, 
ezért a szocializmust építő' Népköztársaság törvényes rendjének megbe
csülésével . . .  szolgáló szeretettel vesz részt népünk építő munkájában 
a jobb és emberibb életért.”

A Magyar Népköztársasággal, mint államhatalommal való együttmű
ködésünk jut kifejezésre az Állami Egyházügyi Hivatallal való őszinte és 
szívélyes kapcsolatban is. Ebben a kapcsolatban az Egyezmény szelleme 
érvényesül és ez segíti a jobb megértést és a közös fáradozásokat egész 
népünk javára. Ez a kapcsolat lehetővé teszi egyházunk számára, hogy 
még jobb betekintést nyerjünk népünk építő munkájába és népünk előtt 
álló célok megismerésébe. Ugyanakkor a tárgyalások során nyilvánvalóvá 
lesz az Állami Egyházügyi Hivatal előtt, milyen megoldandó problémák 
adódnak az egyház számára a szocializmus építése közben. Most is hálá
val gondolunk az Állami Egyházügyi Hivatal számos segítségére.

Nem kell lepleznünk azt a látásunkat, hogy az egyház vezetőinek és 
tagjainak a munkásosztállyal és általában a társadalommal való együtt
működése közben, az egyházi emberek sokat tanultak és fejlődtek. Nem 
arról van szó, hogy nem volna elég számunkra Isten Igéje feladataink 
megláttatására pl. arra vonatkozólag, hogy az embert, a felebarátot szeret
nünk kell. Az is tény, hogy vannak bizonyos hagyományos területe, ame
lyeken az egyház ezt a szeretetet kisebb-nagyobb mértékben a múltban is 
gyakorolta. De hogy ez a szeretet hogyan lesz konkréttá nagyobb terüle
teken, szélesebb összefüggésekben a társadalomban és az emberiség nagy 
családjában, e tekintetben éppen az együttmunkálkodás során sokat ta
nultunk társadalmunktól.

Az is tény, hogy a szocializmus építése folyamatában alaposabban 
utána kellett néznünk saját hitbeli alapjainknak és mindannak, ami Jé
zus Krisztusban való hitünkből következik. Nehéz kimondani, de ki kell 
mondanunk, hogy éppen a forradalomban vált kényszerítővé számunkra, 
hogy gyökerében megvizsgáljuk, mit is jelent valójában Jézus Krisztus 
konkrét követése egy adott történelmi helyzetben, egy szocializmust építő 
országban. Még ha van is sok gyenge pontja keresztyén életünknek és 
egyházi szolgálatunknak, Isten iránti hálával kell elmondanunk, hogy itt 
és most talán egy tisztultabb, Jézus Krisztus életéből valamivel talán töb
bet felcsillantó keresztyén életet igyekszünk élni, mint Isten által is meg
ítélt közeli múltunkban, a két világháború között.

Annak is vannak jelei, hogy társadalmunk vezetői, annak ellenére, 
hogy változatlanul a marxizmus—leninizmus ideológiája alapján nézik
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az egyház hitelveit és struktúráját, mégis a szocialista építés során való 
együttmunkálkodásunk közben jobban megismertek bennünket és méltá
nyolják azokat az értékeket, amelyekkel segítjük országunk építését.

Miközben egyházunk és az egyházi emberek ilyen együttműködésben 
dolgoznak a munkásosztállyal és egész társadalmunkkal, senkinek sem 
lehet kétsége afelől, hogy mindezt a saját alapjainkon állva és abból 
folyólag végezzük. Már az Egyezmény megkötésekor is nyilvánvaló volt, 
hogy senki nem kíván tőlünk konformizmust, vagyis azt, hogy megta
gadjuk az evangéliumot, keverjük a marxista—leninista ideológiával, 
vagy hogy az evangéliummal támasszuk alá az ideológiát. Erre a társa
dalomnak nincs szükség, de az egyház sem teheti meg önmaga feladása 
nélkül. A saját teológiánk, közelebbről a diakóniai teológia alapján vé
gezzük szolgálatunkat a gyülekezetekben, a társadalomban és az emberi
ség nagy családjában. Magától, Jézus Krisztustól tanultuk meg, hogy szol
gálatunkat ne a magunk érdekében, a magunk biztosítására végezzük, 
hanem a felebarátért, embertásainkért. Amikor a társadalomban, vagy 
a politikai élet területén szolgálunk, ilyen alapállásban végezzük a társa
dalmi és politikai diakóniát is. Azt sem felejtjük el, hogy egy pillanatra 
sem hagyhatjuk abba annak az evangéliumnak a hirdetését, amely Jézus 
Krisztushoz hív, Aki bűnbocsánattal, új élettel és üdvösséggel ajándékozza 
meg a benne hívőket. Ez is beletartozik a diakóniai teológiába.

Előretekintés
Az Egyezmény 25. évfordulóján a jövőről is kell beszélnünk. Nem 

jóslás, vagy jövendőmondás a feladatunk, hanem az előretekintés.
Bizonyos, hogy hazánkban a szocialista forradalom folytatódik. A  tör

ténelem előrehaladását nem lehet megállítani. A társadalmi fejlődés tör
vényszerűségének megfelelően tovább épül a szocializmus. Hazánkban 
minden bizonnyal meg fog gyorsulni a fejlődés és társadalmunkban egyre 
jobban erősödnek a szocialista vonások. Bármilyen bonyolult folyamat 
a szocialista építés és bármilyen sok problémát kell építés közben meg
oldani, a szocializmus be fogja bizonyítani fölényét a kapitalista gazda
sági renddel szemben és azt is, hogy a szocializmus győzelme objektív 
szükségszerűség. A  szocializmus felépülése az egyetemes népi állam ki
alakulását is jelenti, mely az egész társadalom és az egész nép esz
köze lesz.

Az egyháznak reálisan kell látnia a holnapot és nem szabad engednie 
magát megtéveszteni olyan felfogástól, mely szerint „minden forradalom 
végül is elpolgáriasodik” . Magyarországon az evangélikus egyház a jö
vőben is a szocialista építés folyamatában, majd a megvalósult szocializ
musban és nem egy elpolgáriasodott társadalomban fog élni.

Ez azt is jelenti, hogy nem lezárt ügy az állam és az egyház viszonya, 
hanem azt is folyamatban kell néznünk és pedig a folytonos előrehaladás 
folyamatában. Újra és újra meg kell vizsgálni az állam és az egyház 
viszonyának alakulását és fáradozni kell azért, hogy mindig a legjobb 
megoldások szülessenek az együttműködésre nézve.

Senki sem kívánja tőlünk annak elhallgatását, hogy az egyház jövő
jére nézve különböznek a felfogások az evangélium és az ideológia olda
láról nézve. Mi azt valljuk, hogy a feltámadott Jézus Krisztus evangéliu
ma a jövőben is teremt egyházat és az egyház Ura a jövőben is megtartja 
ezt az egyházat. Ezt azonban nem triumfálva, nem fölényeskedve és nem 
versenyezve mondjuk, ellenben Jézus Krisztusban való hitünk reménysé
gével.
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Ehhez azonban ugyanilyen hangsúllyal hozzá kell tennünk, hogy nem 
akármilyen egyháznak van helye a jövőben, hanem csak olyan egyház
nak, amely odaszánja magát Jézus Krisztus követésére. Annak a Krisz
tusnak a követésére, Aki soha sem önmagáért aggódott, nem önmaga 
megmentéséért fáradozott és nem önmaga életét akarta biztosítani, ha
nem úgy szolgált Istennek, hogy egész életét az ember külső és belső bé
kéjének, anyagi és lelki szükségének kielégítésére áldozta oda. Ez a Krisz
tus halad előre a történelemben és tanítványainak akkor van jövendője, 
ha Öt nyomon követik és a társadalmi fejlődés során leleményes szere
tettel szolgálnak az embernek. Üjat és újat merítenek az evangélium 
forrásából és a szeretetnek mindig új formáját keresik meg, hogy ezzel 
segítsék azokat az embereket, akikkel együtt élnek és azt a társadalmat, 
amelyben élnek. Csak a diakónia útján járó egyháznak van jövendője, 
annak, amely kikötések és feltételszabások nélkül tettekben szereti azo
kat az embereket, akik közé küldetett. Ezért az egyháznak nem azt kell 
kérdeznie, hogy mi lesz az egyház holnapja, hanem felszabadultan kell 
mennie az előtte járó Jézus után.

Az Egyezmény megkötésének 25. évfordulóján egész egyházunk adjon 
hálát Istennek hűségéért, megtartó szeretetéért és azért, hogy népünkkel 
való szétszakíthatatlan közösségben örvendező szívvel és cselekvő haza- 
szeretettel munkálkodhatunk drága hazánk felvirágzásáért.

D. Káldy Zoltán

75



EGYHÁZUNK MUNKÁLKODIK NÉPÜNK JAVÁRA

Dr. Fekete Zoltán országos egyházi fe lügyelő  
m egnyitó szavai az ünnepi ülésen

450 évvel ezelőtt vert gyökeret a reformáció hazánkban. Mivel az 
uralkodó osztály azonnal „fej és jószágvesztésre” ítélte őket, jelezte, hogy 
hová sorolják őket Ugyanakkor sokan csatakoztak hozzá az elnyomottak 
és forradalmi változásra váró rétegekből. Később a Habsburgok gyarma
tosító és elnyomó politikájával szemben éppen a protestánsok igyekeztek 
gátat vetíti és ha kellett még fegyverrel is harcoltak népünk szabadsá
gáért, melyben mindig benne tudták a vallásszabadságot is. Nem csoda, 
hogy Rákóczi szabadságharcban is a „szellemi vezérkar” főleg evangéli
kusokból állott és az sem csoda, hogy az 1948—49-es szabadságharc irá
nyítói Kossuth és Petőfi és még mások is, evangélikusok voltak.

A kiegyezés utáni liberális feudálkapitalista társadalomban meglehe
tősen kialudt a protestánsok forradalmisága. Inkább a gondolatszabad
ságért, az osztrák császári uralom ellen emelték fel szavukat. Majd a Ta
nácsköztársaság leverése utáni ellenforradalmi vád, hogy a protestáns 
értelmiség nagyobb részt vállalt a forradalmi változásokban mint a római 
katolikusok csak annyiban volt igaz, hogy a protestánsok ténylegesen 
szabadabban gondolkodtak akkor is és nem voltak olyan mértékben 
a régi rendhez kötve mint a római katolikusok. A protestánsok forradal
mi lendülete szinte teljesen kialudt a Horthy-rendszer alatt és csak némi
leg éledt újra a fasizmus alatt.

Így ért bennünket 1945-ben a felszabadulás. Kezdetben itt is tétováz
tak és nemegyszer visszahúztak a protestáns rétegek is és elfeledkeztek 
arról, hogy apóik örökébe lépve oda kell lépniük a forradalom, a haladás, 
a fejlődés, az új szocialista társadalmi rend mellé és együtt kell küzde
niük azzal a munkásosztállyal, amely az élen járt a harcban. Aztán mégis 
jelentkeztek és pedig egyre többen, akik apáink nyomdokaiban járva fel
ismerték a nagy történelmi helyzetet és vállalták a munkásosztállyal 
való közös fáradozást az új Magyarországért. Míg a vezetők körében igen 
nagy volt a bizonytalankodás, a fékezés, és inkább a passzív együttélés 
hangjai szólaltak meg, alulról a nép köréből új áramlat indult el, amely 
sürgette egyházunk és az új Magyar állam közötti megegyezést. Ennek 
folyományaként az 1948. december 8-án összeült zsinat felhatalmazta az 
egyetemes egyház vezetőit, hogy egyházunk nevében aláírják az állam 
és egyházunk közötti megegyezést. Ez meg is történt 1948. december 
14-én. E század evangélikus egyháztörténelmének ez volt a legnagyobb 
eseménye. Ennek alapján indult evangélikus egyházunk és államunk kö
zött az együttmunkálkodós egész népünk javára. Ezt ünepeljük ma.
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Az Egyezmény elvi a lapokon rendezte  
az á llam  és az evangélikus egyház viszonyát

  Miklós Im re állam titkárnak, 
az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének  

ünnepi köszöntése
Tisztelt Országos Presbitérium!
Tisztelt Ünnepi Ülés!
Huszonöt esztendővel ezelőtt, 1948 utolsó negyedében először került 

sor a demokratikus Magyar Köztársaság és a magyar egyházak között az 
egyezmények megkötésére. A negyedszázados évfordulóról az egyházak 
ünnepélyes keretek között emlékeztek meg. E nagyjelentőségű — az ál
lam és az egyházak történetében egyaránt kiemelkedő — esemény jeles 
jubileumáról a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbité
riuma kibővített, ünnepi ülésén ma, három nappal december 14-e előtt 
emlékezik meg, amely dátum pontosan 25. évfordulója lesz annak, hogy 
az evangélikus egyház és az állam képviselői aláírták az Egyezményt. 
Ebből az alkalomból őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntőm 
az Országos Presbitériumot, annak elnökségét, elsősorban D. Káldy Zol
tán urat, az Evangélikus Egyház püspök-elnökét és Dr. Fekete Zoltán 
urat, az Evangélikus Egyház országos egyházi felügyelőjét, a jelenlevő 
egyházi és világi vezetőket és Önökön keresztül az Evangélikus Egyház 
lelkészeit és híveit.

Tisztelt Ünnepi Ülés!
Ma már megállapíthatjuk, hogy az Egyezmény létrejötte mérföldkövet 

jelent az állam és az evangélikus egyház közötti kapcsolat alakulásában 
egy olyan úton, melyet együtt jártunk be és amelyre visszanézve, figye
lemmel kísérhetjük a fejlődést, az eredményeket, de láthatjuk azokat az 
akadályokat, nehézségeket, problémákat is, melyeket ezen az úton le 
kellett küzdeni.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a szocialista állam és az evangé
likus egyház közötti viszony rendezése korábban sokak számára nem 
volt egyértelmű és természetes. Az evangélikus egyház akkori vezetői 
— más egyházak hasonló vezetiővel összefogva — nyílt kihívást és ellen
állást hirdettek a népi demokratikus renddel szemben. A korabeli egyhá
zi vezetésben és a papság egy részében sokáig élt a múltat kísértő hely
telen szemlélet, melynek az volt a lényege, hogy a szocialista állam és az 
egyház között jó viszony és politikai együttműködés nem lehetséges. 
E nézet képviselői egy régi meghaladott képlet szerint csak kapitalista 
viszonyok között látták biztosítva az egyház helyzetét. Ebből az alapállás
ból nem segítették, hanem inkább akadályozták, hátráltatták az állam 
és az egyházak — köztük az evangélikus egyház — viszonyának ren
dezését.

Az evangélikus egyházon belül levő progresszív erők azonban éppen 
a múlt tapasztalataiból kiindulva tisztában voltak ennek az álláspontnak 
a tarthatatlanságával és reakciós jellegével. Megértették, hogy hazánkban 
a vallásos hivők érdeke is a szocializmus építése, és ezért következetes 
elvi politikai harcot folytattak a reakciós, maradi nézetek és az azokat 
képviselő egyházi személyek ellen. Ennek a következetes harcnak az
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első állomása volt az állam és az evangélikus egyház közötti Egyezmény 
amelyre a további íejlődés érdekében támaszkodni lehetett.

Ismét bebizonyosodott, hogy a tömegek alkotják a történelmet, és 
e tömegek már akkor nem a kapitalizmus, hanem a szocializmus útját 
választották. A dolgozó tömegek, elsősorban a munkásosztály döntése 
tette szükségszerűvé és egyben lehetővé huszonöt évvel ezelőtt az egyez
mények megkötését, amely nem a történelmi pillanat szülte kényszerű 
taktikai fogás volt, hanem elvi alapon nyugvó magatartás. Ezen az elvi 
alapon létrejött egyezményben az állam és az egyházak jó lelkiismerettel 
vállalhattak kölcsönösen kötelezettséget.

Az állam által biztosított teljes értékű vallás- és lelkiismereti szabad
ság, az egyházaknak nyújtott anyagi támogatás és az állam részéről a jó
viszony érdekében tett kezdeményező lépések az előrehaladást szolgálták 
és a progresszív egyházi erők számára az alapot jelentették. Ezen az ala
pon őszintén vállalhatták azt a politikai felelősséget is, amely az Egyez
ményből az egyházra hárult: azt a felelősséget és követelményt, hogy az 
egyházi vezetés és a papság a szocializmust építő társadalmi rendet, kor
mányunk bel- és külpolitikai célkitűzéseit támogassa, magáénak vallja 
és segítse.

Ma már az elmúlt 25 év tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy 
az evangélikus egyházon belüli haladó erőket és törekvéseik helyességét 
maga az élet igazolta. A legnagyobb elismeréssel emlékezünk azokra 
a személyekre — sokan sajnos már nincsenek közöttünk i— akik az Egyez
ményért és az egyház pozitív irányú fejlődéséért áldozatkészen harcoltak. 
Közülük névszerint szeretnék megemlékezni Dr. Mihályfi Ernő egyetemes 
felügyelőről, az evangélikus egyház történetének kiemelkedő személyisé
géről, aki az elmúlt évtizedekben haláláig hűséggel és elvi-politikai szi
lárdsággal talán a legtöbbet tette az állam és az evangélikus egyház tartós 
jóviszonyának fejlesztése érdekében.

Tisztelt Országos Presbitérium!
Az állam és az evangélikus egyház közötti Egyezmény szükségessé

gét, helyességét ma már mind hazánkban, mind hazánkon kívül elisme
rik. Az Egyezmény elvi alapokon hosszú időre rendezte az állam és az 
evangélikus egyház viszonyát, lehetőséget teremtett az evangélikus egy
ház számára, hogy teljesen új viszonyok között megtalálja a helyét és 
szerepét. Ügy is fogalmazhatjuk, hogy jó iránytű volt a helyes út megtalá
lásához mindannyiunk számára.

Nagy figyelemmel és őszinte elismeréssel kísértem azt az eredményes 
kutató, tanulmányi munkát, mely az evangélikus egyházban az elmúlt 
években folyt és a napjainkban is jellemző tevékenységet — amit D. Kál- 
dy Zoltán püspök úr ünnepi beszéde is jól példáz — az Egyezmény előtti 
és utáni helyzet objektív bemutatása érdekében. Ebből a szempontból is 
nagy jelentőségű a Magyarországi Evangélikus Egyház fennállásának 
450. évfordulóján kibocsátott állásfoglalás. E dokumentum is jól bizonyít
ja: az evangélikus egyház tanításainak megfelelően, haladó hagyományai 
ápolásával elvileg helyes, a társadalmi haladást támogató teológiai állás
pontot alakított ki, amely nemcsak hazánkban váltott ki elismerést, ha
nem nemzetközi hatásában is számottevő.

Tisztelt Ünnepi Ülés!
Az állam és az evangélikus egyház jelenlegi viszonya kedvező, egy

aránt megfelel az egyház és az állam érdekeinek, a dolgozó népet szol
gálja. E jó viszony alapját és bázisát jelenti, hogy az evangélikus hívők jó 
állampolgárokhoz méltóan szilárdan kiállnak a szocializmus építése mel
lett, mert a szocializmus magasabb szinten való építését alapvető érde
keikkel megegyezőnek tartják.
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Az állam és az evangélikus egyház viszonyának fejlődését a vissza
húzó erők nem tudták megakadályozni. Kudarcot vallottak azok a mes
terkedések, melyek a vallásos tömegeket és a papságot szembe akarták 
állítani a szocializmust építő társadalmi rendünkkel. Egyes, magatartá
sukon változtatni nem hajlandó, vagy nem tudó egyházi személyek egyéni, 
emberi tragédiája, hogy végleg elszakadtak mind egyházuktól, mind hí
veiktől. Lényegében saját magukat szigetelték el a végleg eltűnt, túlhala
dott reakciós álláspontjaikhoz való makacs ragaszkodásukkal.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 1966. évi Zsinatán elfogadott 
ünnepélyes nyilatkozat, melyben a szocializmust építő Magyar Népköz- 
társaság és az emberiség közös javainak és békéjének munkálását az 
egyház központi törekvései közé sorolja, világos értékelést ad és utat mu
tat. Nagyra értékeljük az evangélikus egyházi vezetésnek az ünnepi nyi
latkozat szellemében folytatott tevékenységét, mely mind nagyobb meg
becsülést szerez hazánkban és nemzetközi méretekben is az egyház szá
mára.

Az evangélikus egyházi vezetés és a papság jelentős részének a Ha
zafias Népfront munkában, az Országos Béketanács által összefogott ha
zai és nemzetközi békeharcban végzett szolgálatát sok tekintetben példa
mutatónak tartjuk. Az evangélikus egyházi vezetés által képviselt prog
resszív álláspontokat és a papság társadalmi aktivitását nemcsak ha
zánkban, de határainkon túl a nemzetközi egyházpolitikai élet területén 
is elismerik, tanulmányozzák és sokan követésre méltónak tartják, tu d 
juk, és értékeljük, hogy a jelenlegi helyzet kialakítása mögött sokak ke
mény, szívós munkája, erőfeszítése áll. Az ünnepélyes alkalmat felhasz
nálva, szeretnék külön köszönetét mondani személy szerint D. Káldy 
Zoltán püspök úrnak, az Evangélikus Egyház elnök-püspökének, az egy
ház vezetőségének és mindenkinek, akik a jelenlegi jóviszony kialakítá
sához erejüket nem kímélve a maguk területén alkotóan járultak hozzá.

Tisztelt Országos Presbitérium!
Amikor a múltról, a jelenről beszélünk és értékelő megállapításokat 

teszünk, nem hallgathatunk a jövőről sem. Az eddig elért igen lényeges, 
számottevő eredmények — úgy gondolom mindannyiunk számára elkö- 
telezőek a jövőt illetően is. Az eddigi fejlődést nem tartjuk befejezett
nek. A szocializmus programjának megvalósítása a vallásos és a nem 
vallásos dolgozó emberek közös érdeke. A szocializmus teljes felépítése, 
hazánk intenzív fejlődése, valamint az egyetemes emberiség alapvető ér
dekeiért érzett közös felelősség további előrelépésre késztet, ösztönöz 
bennünket. Az állam és az evangélikus egyház politikai együttműködése, 
az együttműködés színvonalának következetes növelése újabb lehetősé
geket biztosít az egyházi vezetés, a papság számára, hogy alkotó módon 
fokozzák társadalmi, politikai aktivitásukat a Hazafias Népfront, az Or
szágos Béketanács keretében, a hazai és nemzetközi békemunkában és 
egyházpolitikai téren egyaránt. Ez a politikai magatartás a hivő emberek 
többségének az egyetértésével találkozik, akik e politikai továbbfolytatá
sát, az állam és az egyházak viszonyának továbbfejlesztését kivánják.

A magunk részéről az egyházi vezetés és a papság progresszív célki
tűzéseinek érvényesítéséhez továbbra is minden segítséget megadunk és 
a politikai ^együttműködés továbbfejlesztésére törekszünk. Tesszük ezt 
hazánk fejlődése, a szocialista népi-nemzeti egység további erősítése ér
dekében, a Kormányunk által képviselt elvi egyházpolitika szellemében.

Tisztelt Országos Presbitérium!
A VIII. Magyar Békekongresszus, majd a Békeerők Moszkvai Világ- 

kongresszusa — amelyek munkájához az egyházak, köztük az evangélikus 
egyház képviselői értékesen hozzájárultak — nagyfontosságú üzenetek
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kel fordultak a békéért küzdő, jóakaratú emberekhez. A nemzetközi lég
kör enyhülése, a különböző társadalmakat képviselő államok kölcsönös 
megértése, közeledése és együttműködése örömmel és bizakodással tölti el 
a népeket. Ugyanakkor, sajnos, ezzel ellentétes erőfeszítésekkel is talál
kozunk, gyakran egyházi világszervezetek és egyes nyugati egyházi irány
zatok részéről is. Ezek a törekvések közvetve, vagy közvetlenül a szocia
lista társadalommal szembeni politikai állásfoglalásra ösztönöznek. Két
ségbevonják, hogy a szocialista országokban érvényesülnek az emberi 
szabadságjogok, a vallás- és lelkiismereti szabadság. Nem hajlandók — 
egyesek nem képesek — megérteni és tudomásul venni, hogy a szocialista 
világrendszemek a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelme a tör
ténelem legátfogóbb és leghatékonyabb küzdelme az emberi jogok bizto
sítására. Ennek törvényszerű következménye annak meg nem értése, 
hogy a szocialista társadalomban semmiféle jogot, így a vallásszabadság 
jogát sem lehet a társadalmi igazságosság összefüggéseiből kiszakítva, és 
annak rovására érvényesíteni. Nem értik vagy nem akarják megérteni: 
a szocialista társadalom rendje a dolgozó milliók akaratát testesíti meg, 
melynek magas fokú demokratizmusát, humanizmusát az fejezi ki a leg
jobban, hogy nemcsak elvileg deklarálja az emberi szabadságjogokat, 
hanem garantálja azokat és biztosítja az érvényesülésükhöz szükséges 
társadalmi feltételeket. Így érthető például, hogy államunk az egyházak 
működési szabadságának elvi kinyilatkoztatása mellett, anyagilag is tá
mogatja az egyházakat — bár az egyezmények alapján ez a kötelezett
sége már megszűnt.

Természetesen most is — amint azt korábban már többször megtet
tük — őszintén megmondjuk, hogy az ideológiai különbözések és ellenté
tek továbbra is fennállnak. Az eltérő ideológiai nézetek és vélemények 
kifejtésének helye és lehetősége immár közzel három évtizede adva van 
abban a párbeszédben, amelyet a marxisták és keresztyének folytatnak 
egymással hazánkban. A marxista—keresztyén dialógusnak nálunk sajátos 
formái alakultak ki, amelyet a valóságos élet teitft szükségessé és lehetővé. 
Hazánkban nem egyszerűen absztrakt ideológiák, elvek és tantételek kon
frontálódnak, hanem a különböző ideológiák képviselői valóságosan 
együttélnek, találkoznak egymásai — igen gyakran a család körében is. 
Ez a találkozás szükségképpen és elsőrendűen a felek szempontjából 
egyaránt jelentős kérdések megvitatásának alkalma kellett és kell, hogy 
legyen. így tettük és tesszük rendszeresen közös megbeszélések tárgyává 
a haza és az emberiség életkérdéseit azzal a célkitűzéssel, hogy a közös 
probléma megoldása érdekében egyesíthessük erőinket. Az ilyen gyakor
lati együttműködésre irányuló párbeszéd teszi lehetővé azután a szűkebb 
értelemben vett párbeszédet, amely már elsőrendűen teoretikus igényű, 
amelynek a lehetősége és szükségessége egyaránt adott. A dialógusnak 
azonban ezen a szinten is csak akkor van értelme és jelentősége, ha 
a világnézetek szembesítése nem öncélúan történik, hanem az ember 
ügyét, a társadalmi haladást szolgálja.

Tisztelt Országos Presbitérium!
A Magyar Népköztársaság Kormánya mind eddig, a jövőben is elvi 

politikát folytat. Az állam és az egyház között felmerülő új kérdéseket 
türelmesen, megfontoltan a tárgyalások útján, mindkét fél érdekeinek 
megfelelő módon kívánja megoldani. Megelégedéssel tölt el bennünket, 
hogy e politika megvalósítása során az evangélikus egyház vezetői őszin
te, következetes partnereknek bizonyultak, és ezért jogosan élvezik tár
sadalmunk, államunk teljes bizalmát, népünk elismerését.

A jövőt illetően mind az állam, mind az evangélikus egyház opti
mizmusa indokolt A kiegyensúlyozott jóviszony és kapcsolatrendszer ép
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pen azért lehet tartós, mert nem öncélú, hanem népünk szebb és boldo
gabb jövőjének megteremtésére, az emberiség fejlődésére és békéjének 
biztosítására irányul. Őszintén kívánom, hogy e célkitűzések megvalósí
tása során a jövőben is tartós és szép eredményeket érjünk el. A továb
bi közös, jó munkához kívánok az evangélikus egyház vezetőinek, pap
jainak és az evangélikus hívőknek jelentős eredményeket és sok sikert. 
A közeledő karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából az Állami Egyház
ügyi Hivatal munkatársai és a magam nevében valamennyiüknek és ked
ves családjuknak kellemes ünnepeket, és boldog új esztendőt kívánok!
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Az Egyezmény és az egyházkerületek
Főtisztelendő Országos Egyházi ünnepi ülés!
Az Egyezmény jelentőségét az egyházkerületek szemszögéből szeret

ném körvonalazni.
Az Egyezmény lényege: együttműködésre történő kéznyújtás az ál

lam és egyház részéről. Ennek messzemenő következményei voltak az 
egyházi élet minden területén. Az egyházkerületekre nézve ezeket a kö
vetkezőkben foglalom össze:

1. Az Egyezmény a szocialista perspektívára való berendezkedést je
lentette. A szocializmus bázisán megszűnt a táptalaja annak a nacio
nalizmusnak, amely azért nem végezte el egyházunk szervezetének ará
nyos beosztását, mert ebben megakadályozta az irredentizmus. Miután 
szocialista fejlődésünk egyik eredménye, hogy felszabadultunk a nacio
nalizmus alól és senkiben sem voltak irredenta vágyálmok, lehetett ren
dezni az egyház területi beosztását és létrejött 1952-ben a két egyházke
rület, arányos gyülekezeti és elelkészi lélekszám szerinti megosztásban.

2. Mivel az Egyezmény a szocialista perspektívára való berendezke
dés, lehetővé vált egyházunk egységének a kiépítése. Korábban az egy
házkerületek a partikularizmusnak, a különállás és különbség kihang
súlyozásának a melegágyai voltak. Most viszont létre jöhetett a partiku- 
larizmussal, provincializmussal szemben az összefogásnak, a teológiai, 
egyházpolitikai, politikai egység létrehozásának az útja. Szervezetileg 
ugyan változatlanul is két egyházkerület fog fennállni, hiszen ezt zsina
ti törvényünk így határozta meg, de kétségtelen, hogy az együttgondol
kodás, a belső egység, az elvi összetartozás megelőzi a szervezeti kü
lönbség érdekét. Ez a fogalom: „egyházunk vezetősége” azonos szándé
kot, felfogásmódot és magatartást jelent. Ez a fogalom: „Egyházunk ve
zetői” olyan embereket jelent, akik az alapvető kérdésekben egyetérte
nek, az egyház útját a szocializmusban azonosan látják és képviselik, 
s akik szíwel-lélekkel adják képességeiket az állam és egyház kéznyúj
tása programjához.

3. Mivel az Egyezmény a szocialista perspektívára való berendezke
dés, ezért természetes, hogy az egyházkerületekben egységes a teológiai 
bázis. Korábban teológiai megosztottság volt a jellemző elvi-eszmei vo
natkozásban. Egymással vetélkedett a pietista, az ortodox, a liberális, a 
kulturprotestáns teológa. Nem véletlen, hogy korszakunkban egységes 
teológiai, tehát elvi eszmei alapállás uralkodik egyházunkban. A diakó- 
nia teológiájának a bázisán találtuk meg és építettük ki helyünket, ami
kor a szocialista perspektívára dolgoztuk ki útunk teológiáját, egyház- 
politikai és politikai magatartásunk normáit. Ez a teológia Jézust követi 
az ember iránti szeretetszolgálatban. Ennek a szolgálatnak megvannak 
az individuális vonatkozásai is az egyes ember felé, de következetesen 
segíti az egész társadalmat, az egséz fejlődést. Ez a szolgálat megnyil
vánul a haza irányában, amikor konkrét cselekedetekről van szó, de 
megnyilvánul az emberiség nagy családja érdekében is, mint a béke 
ügyéért érzett felelősség.

Az állam és egyház együttműködésében rejlő logika, a kézfogás gesz
tusa így segítette, alakította, formálta egyházunk útját a két kerület 
teológiai, egyházpolitikai, politikai magatartásának egységében.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Kölcsönös megértés és bizalom 
szellemében

Főtisztelendő Országos Presbiteri ülés!
A Magyar Köztársaság és az Evangélikus Egyház között kötött Egyez

mény aláírt példányainak egyikét Levéltárunk őrzi. Féltő gondoskodás
sal őrizzük egyházunk újabbkori történetének, eseményeinek legfonto
sabb dokumentumát. De még erősebb kötődéssel igyekszünk az Egyez
ményben leszögezett irányelvek szellemében végezni az Országos Egy
ház szerteágazó szolgálatát.

Szolgálatunkat meghatározzák az Egyházi Törvény Ünnepélyes Nyi
latkozatának következő sorai: „ . . .  a Magyarországi Evangélikus Egyház 
a történelmet formáló Isten akaratából él a magyar hazában és népe 
közösségében, ezért a szocializmust építő Magyar Népköztársaság törvé
nyes rendjének megbecsülésével, a megkötött egyezmények szerint a 
kölcsönös bizalom és megértés szellemében végzi igehirdető munkáját 
és szolgáló szeretettel vesz részt népünk építő munkájában a jobb és 
emberibb életért.” Ezek a gondolatok a következetes és tiszta teológiai, 
egyházpolitikai és politikai vonalvezetés eredményei, amely különöskép
pen is az utolsó másfél évtizedben erőteljesen meghatározza az Orszá
gos Egyház egyes munkaágainak a szolgálatát is. Széles horizontú szol
gálatunkból csak néhányat emelek ki.

1. Egyik igen fontos munkaterülete az Országos Egyháznak egyhá
zunk sajtószolgálata. Az Evangélikus Élet, a Lelkipásztor, az Evangélikus 
Naptár, az Énekeskönyv, s mindmegannyi sajtóosztályi kiadványunk 
mögött ott találjuk Államunk megértő segítségét, amikor kiadványaink
hoz nyomdai kapacitást és papírt biztosít. Az ügyszeretet mondatja most 
velem: ezt a segítséget és támogatást, amivel Államunk sajtószolgála
tunkat segíti, azzal tudjuk megköszönni, ha lapjaink és kiadványaink 
egyértelműen és világosan az Egyezmény szellemében íródnak, tehát, ha 
azok egyházunk diakóniai-teológiai felismeréseit, népünkkel sors- és 
életközösséget vállaló felelősségünket tükrözik.

2. A 25 esztendővel ezelőtt aláírt Egyezmény biztosította egyházunk
nak a szeretetszolgálat végzését. Az intézményesített diakóniát 18 sze- 
retetintézményben végezzük. S ezek között vannak már olyanok is, ame
lyekben az állam és az egyház közös fáradozása folyik a humanizmus 
jegyében. Szép példái ezek a közös felelősség és gond felvállalásának. 
Örömmel és odaszánással végzi egyházunk ilyen irányú társadalmi szol
gálatát is.

3. örvendetes és termékenyítő együttműködés van egyes állami szer
vek és intézmények, valamint egyházunk Könyvtára, Levéltára és a most 
alakuló Múzeuma között. Mindhárom munkaágunk már eddig is jelen
tős anyagi, szellemi és erkölcsi támogatást kapott államunktól. Könyv
tárunkat, Levéltárunkat és muzeális tárgyainkat — bár azok egyházunk 
féltve őrzött kincsei — a nemzeti vagyon részének tekintjük és örömmel 
állítjuk mindezeket az egyetemes magyar kultúra szolgálatába.

4- Külön kellene szólnunk — a jubileum összefüggésében — egyhá
zunk külügyi szolgálatáról. Az utolsó másfél évtizedben megnőtt egy
házunk nemzetközi tekintélye. Ma már mind a nemzeti egyházak, mind 
pedig a világszervezetek, a Lutheránus Világszövetség, az Egyházak Vi
lágtanácsa és a többiek, számontartják egyházunkat. Odafigyelnek arra,
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amit egyházunk mond teológiai vagy éppenséggel társadalmi kérdések
ben. Ismerik munkánkat, teológiai felismeréseinknek súlya van. Ma már 
„jegyzik” a magyar evangélikus egyházat az egyházak nemzetközi po
rondjain. Egyértelmű és világos teológiai és politikai döntéseink mind 
szélesebb körben gyűrűznek tovább.

Nemzetközi tekintélyünk egyik fontos állomásaként hadd említsem 
püspök-elnökünk legutóbbi finnországi útját, amikor is a magyar evan
gélikus egyházvezetőt fogadta a Finn Köztársaság elnöke is. Ez több volt 
egy programpontnál. Ez a megtisztelő lehetőség személy szerint Káldy 
Zoltánnak szólt, de általa egyházunknak is. Tudatosan valljuk, hogy egy
házunk külügyi szolgálatát a szocializmust építő magyar állam külügyi 
szolgálata részének tartjuk. E szolgálati területen, a mi sajátos lehető
ségeinkkel és sajátos egyházi munkaterületeken is az emberiség egyete
mes érdekeit, a békét, az igazságos társadalmi rendet, a szocializmust 
építő hazánkat akarjuk szolgálni országhatárainkon túl is.

Ezen a helyen is megköszönjük Államunknak, közelebbről az Álla
mi Egyházügyi Hivatalnak azt a sokirányú segítséget, amelyet külügyi 
szolgálatunk végzéséhez biztosít. Segítségük nélkül nem tudnánk ezt a 
szolgálatot elvégezni.

Igen tisztelt ünnepi ülés!
Amikor az Egyezmény 25. évfordulóját ünnepli és köszönti egyhá

zunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a mellett az anyagi segítség 
mellett, amelyet Államunk biztosít egyházunk részére. És ha arra a meg
értésre gondolunk, amelyet Államunk részéről e tekintetben is meg
tapasztaltunk, akkor csak az őszinte hála és köszönet szava kell hogy 
ajkunkra toluljon. Az Egyezményben 20 évre szóló, szakaszosan csökke
nő államsegélyről van szó, amelynek 1968-ban meg kellett volna szűn
nie. Államunk azonban, megértve egyházunk anyagi gondjait, egyrészt 
eltekintett az előírt szakaszos csökkentéstől, másrészt az Evangélikus 
Egyház Országos Közgyűlése Elnökségének 1968-ban beterjesztett kérésé
nek helyt adva, a Magyar Népköztársaság Kormánya 1974. december 
31-ig — az 1968-ban élvezett összegnek megfelelően — biztosítja egyhá
zunk részére mind a személyi, mind a dologi államsegélyt.

Ügy érzem, mi, az Országos Egyház dolgozói, akkor tudjuk ezt mél
tóképpen megköszönni, ha ebben az ünnepélyes órában kijelentjük, hogy 
az Országos Egyház minden munkaága, osztálya, azok vezetői és dolgozói 
munkájukat továbbra is az Állam és Egyházunk között megkötött Egyez
mény szellemében fogják végezni. Hiszen ez a mai nap az egyházunk 
és a szocializmust építő magyar állam közti kapcsolat viszonylatában 
— én úgy érzem — csak egy percnyi megállást jelent. Csak annyit, 
amennyi szükséges ahhoz, hogy 25 esztendő megtett útját értékeljük és 
köszöntsük, de ez az út megy tovább, s nekünk ezen az úton kell to
vább mennünk. Más út nem lehet előttünk!

Az Országos Egyház dolgozói és osztályai sajátos lehetőségeinkkel 
holnap és holnapután is az állam és egyházunk közti jó viszony továb
bi erősödését és mélyítését akarják munkálni. És ezzel együtt a szocia
lizmust építő drága magyar hazánk további fejlődését és boldogulását 
is akarjuk szolgálni.

Köszönöm.
Karner Ágoston
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Tudatformálás közösségi életre
Igen tisztelt ünnepi ülés!
Az emberi tudat formálása a legszebb, de egyúttal a legnehezebb 

feladatok egyike. Az, mert a (társadalom gazdasági struktúrájában be
következő változások előbb vagy utóbb új gazdasági rendet teremtenek 
s ezek a változások vagy fokozatosan vagy forradalmi úton egy új tár
sadalmi rend kialakulását segítik elő. Az emberi tudat nehezebben for
málható, változtatható meg: régi, rossz beidegződöttségek, szintbeli el
maradottság akadályozzák vagy akadályozhatják az új társadalmi-gaz
dasági rend szellemi tartalmának, szellemi formáink befogadását, még 
inkább: felelős képviseletét. Ezért, e szinte törvényszerűnek mondható 
tény miatt tartozott mindig is és tartozik ma is a legszebb, de ugyanak
kor a legnehezebb feladatok közé az emberi tudat és magatartás he
lyes, a társadalom, az ügyben — a haladás ügyében — érintett közösség 
céljainak megfelelő formálása.

A magyarországi evangélikus egyház tudatát, azaz: teológiáját, sok
féle rossz hatás befolyásolta a felszabadulásunk előtt: a nacionalizmus, 
a világi hatalomban való részvétel kísértése és nem utolsósorban: a 
Szentírástól, a magyarországi lutheránus hagyományoktól idegen teoló
giai nézetek a kegyességi formák elterjedése.

‘Mindezek a jelenségek egyenként is, de még inkább összességükben 
akadályozták egyházunknak az épülő szocialista rendbe való kívánatos 
beleilleszkedését és ezért a Teológiai Akadémiára is hárult az a meg
tisztelő feladat, hogy mint egyházunknak erre hivatott intézménye, ok
tató-nevelő munkájában képviselje, kifejtse, kibontakozásában elősegít
se és az új lelkészgenerációval felelősen elfogadtassa egyházunk új teoló
giai felismerését: a diakóniai teológiát.

Mindeme feladatnak az elvégzésére az Egyezmény — annak hato
dik pontja —, illetve az Egyezmény intencióinak megfelelően, a Magyar 
Népköztársaság Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház kö
zött 1950. augusztus 30-án megkötött újabb Egyezmény adott lehetőséget, 
külső keretet és anyagi-erkölcsi alapot. Az az Egyezmény, amely lehe
tővé tette az Evangélikus Teológiai Akadémia megszervezését és bizto
sította az akadémia személyi és dologi államsegélyét. Munkánk meg
becsülését látjuk abban, hogy egyrészt az ‘akadémiánknak degrasszív 
módon biztosított államsegély nemhogy csökkent volna, hanem annak 
egyszeri rendezésével egyenesen növekedett és másrészt pedig abban, 
hogy 1956 elején a „honoris causa”, 1964-ben pedig a „rite” teológiai dok
tori cím adományozására kaptunk államunktól engedélyt.

Mindezért és a most röviden össze sem foglalhatókért, az Egyez
ményben foglalt alapelvek, az Egyezmény egyre kiteljesedő hatása arra 
köteleznek bennünket, hogy a tudatformálás szép munkáját első renden 
a reánk bízottak: akadémiánk hallgatói körében, majd tudományos mun
kánkban, diakóniai teológiánk képviseletével egyházunk egészében to
vább végezzük és tegyük ezt magyar evangélikus egyházunk és szocia
lista társadalmunk iránti elkötelezett, igaz hűséggel.

Dr. Vámos József
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AZ EGYEZMÉNY ÉS AZ EGYHÁZMEGYÉK
Mélyen Tisztelt Ünnepi Ülés!
Az a megtisztelő lehetőség adatott számomra, hogy az Egyezmény 

25. évfordulója kapcsán néhány gondolattal rámutassak arra, hogy az 
Egyezmény az elmúlt negyedszázadban milyen kihatással volt Magyar- 
országi Evangélikus Egyházunk egyházmegyéinek életére és szolgálatára.

Az előttem elhangzott ünnepi előadásból és felszólalásokból kitűnt, 
hogy az Egyezmény döntő mértékben kihatott Magyarországi Evangéli
kus Egyházunk egész életére, így annak külső és belső szervezetére, új 
területi beosztására is. A régi helyett új egyházkerületek és egyházme
gyék alakultak — szám szerint 16 — s ezzel összefüggésben új zsinati 
törvényeink szabályozták egyházunknak új mederben folyó életét és 
szolgálatát.

A területi változások — köztük az új egyházmegyék határai is — 
azon a józan realitáson alapultak, amely tudomásul vette azt a hatalmas 
változásit is, amit a második világháború és hazánknak a fasiszta impe
rializmus alól való felszabadítása magával hozott. A régi területi hatá
rok mögött meghúzódott a sovinizmus és irredentizmus szelleme. Ami
kor tehát új határok kialakításáról és megvonásáról volt szó, ez nemcsak 
külső, területi változtatást jelentett, hanem azt a belső, minőségi és tar
talmi szemlélet-változást is, amely egyrészt bátran felszámolta a múlt 
tarthatatlan maradványait, másrészt pedig a status quo-hoz való értel
metlen és reakciós ragaszkodás helyett magáévá tette szocializmust épí
tő államunknak és társadalmunknak a realitásokon alapuló s azokat el
ismerő bel- és külpolitikai vonalvezetését is. A hazánk megyéinek föld
rajzi és politikai határaihoz igazított egyházmegyei határok tehát ugyan
akkor az Egyezmény szellemének végrehajtásához való igazodást is je
lentik.

Az Egyezmény végrehajtásának jegyében 1951-ben létrehozott Álla
mi Egyházügyi Hivatal új helyzetet teremtett államunk és egyházunk 
kapcsolatában nemcsak országos szinten, hanem megyei viszonylatban 
is. A megyék területén létesített egyházügyi hivatalok s azok vezetői: 
az egyházügyi főelőadók, majd egyházügyi tanácsosok megteremtették 
s a mai napig fenntartják és biztosítják a kapcsolat felvételét és lehe
tőségét az egyházmegyék elnökségével, presbitériumával, Lelkészi Mun
kaközösségeivel s rajtuk keresztül gyülekezeteinkkel is. Köztudomású, 
hogy a megyei egyházügyi hivatalok 22 esztendő óta állnak fenn. Ebből 
a 22 esztendőből — Isten kegyelméből — 21 esztendőn át, mint a kelet
békési evangélikus egyházmegye esperesének, volt alkalmam és lehető
ségem kapcsolatban állni megyénk egyházügyi hivatalának vezetőjével, 
Gregor György tanácsos úrral, aki kezdettől fogva a mai napig tölti 
be ezt az igen fontos megyei tisztséget.

Az egyházmegyék vezetői, az esperesek, elsősorban a megyei egy
házügyi hivatalok vezetőivel való kapcsolatuk révén dokumentálják az 
Egyezmény megtartását és végrehajtását. Az elmúlt 21 esztendő esperesi 
tapasztalatai alapján örömmel tehetek bizonyságot arról, hogy a megyei 
egyházügyi hivatal rendkívüli mértékben segített nemcsak esperesi szol
gálatomban, hanem minden olyan ügy jó intézésében, amely akár álla
munk, akár pedig egyházunk részéről felmerült. Meg vagyok róla győ
ződve, hogy megyei szinten az állam és egyház felelős vezetői között 
létrejött és fenntartott személyes jó kapcsolatok, egymás kölcsönös meg

86



becsülése, egymás munkájának megértő támogatása a jövőben is a leg
jobb biztosítéka az Egyezmény becsületes megtartásának. De ez a tétel 
fordítva is áll: az Egyezmény becsületes megtartása alapvető feltétele 
az állami és egyházi vezetők jó kapcsolatának és eredményes együttmű
ködésének.

Ügy érzem, hogy Egyezményünk megyei szinten való eredményes 
teljesítéséhez hozzátartoznak azok a kezdeményezések, amelyeket álla
munk a Hazafias Népfronton keresztül most már évek hosszú sora óta 
felkínál az egyházmegyék lelkészei számára, amikor békegyűléseket és 
magas színvonalú, rendszeres politikai tájékoztató értekezleteket rendez 
részünkre. Az Egyezmény megyei szinten való helyes értelmezését je
lentette többek között az a szép gesztus is, amikor megyénk egyházügyi 
hivatala a Hazafias Népfront Megyei Bizottságával egyetértésben Békés 
megye lelkészei részére az elmúlt hetekben a megye néhány kiemelke
dő üzemének meglátogatását szervezte meg.

Tovább is sorolhatnám azokat a tényeket és jelenségeket, amelyek 
kézzelfogható bizonyságai annak, hogyan teljesült Egyezményünk szel
leme az elmúlt negyed évszázad folyamán megyei viszonylatban. Úgy 
érzem, hogy az évforduló kapcsán hálát kell adnunk Istennek, hogy egy
házmegyéinkben a gyülekezetek élete és szolgálata békében és jó rend
ben folyt le. Ennek emberi feltétele az Egyezménynek kölcsönös és be
csületes megtartása volt. Hálásak vagyunk államunk arra hivatott szer
veinek és vezetőinek s külön is az egyházmegyei tanácsos uraknak, akik 
a maguk helyén ugyancsak mindent megtettek annak érdekében, hogy 
az Egyezmény megtartásával jó szolgálatot végezhessünk megyei szin
ten is evangélikus egyházunknak és magyar népünknek.

Mekis Ádám
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Az Egyezmény és a g yü lekezetek
Mélyen Tisztelt Ünnepi Ülés!
A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezetei nevében kívánok 

az elhangzottakhoz hozzászólni. Azzal a személyes vallomással kell kez
denem, hogy gyülekezeti lelkészi szolgálatom egyidős az állam és Evan
gélikus Egyházunk között megkötött Egyezménnyel. 25 éven keresztül 
személyesen tapasztalhattam gyülekezeti szolgálatomban, hogy az 
Egyezmény rendelkezései gyülekezeteink életében jól funkcionáltak. Az 
Egyezmény tette lehetővé, hogy egyházunk végezhette a maga szolgála
tát a körülöttünk forradalmi módon megváltozott és a szocializmust 
építő hazánkban.

Óriási jelentőségű dolog volt ez állmunk részéről és nem oly ter
mészetes annak idején, hogy az Egyezményben biztosította gyülekeze
teink számára azt a lehetőséget, hogy zavartalanul végezhettük szolgá
latunkat. Hirdethettük Isten igéjét, kiszolgáltathattuk a szentségeket, 
istentiszteleteket, bibliaórákat tarthattunk, foglalkozhattunk ifjúságunk
kal és végezhetük a cura pastorálist. Akkor nyújtotta államunk a béke
jobbot, amikor még egyházunkban sok ellentétes, széthúzó erő működött 
és az akkori egyház magatartásával nem szolgált rá az előlegezett biza
lomra. Ezt olyan jelentőségű nemes gesztusnak tartjuk, amelyről csak a 
legnagyobb elismerés hangján szólhatunk.

Gyülekezeti életünk és szolgálatunk számára az Egyezmény új kez
detet, a régihez viszonyítva egészen más profilú magatartást és szolgá
lati lehetőséget eredményezett a forradalmi módon megváltozott új kö
rülmények között. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy az Egyezmény szo
cialista államunk és gyülekezeteink közötti békés, konstruktív, építő 
együttélés „Magna Chartája” lett.

Mi éltünk az Egyezmény által nyújtott lehetőségekkel, mégpedig úgy, 
hogy gyülekezeteinkben úgy szolgáltunk, hogy új teológiai felismerésein
ket, diakóniateológiánk lényegét és tartalmát a tágölelésű szolgáló szere
tet megélését közkinccsé tettük és gyülekezeteink széles rétegeivel meg
ismertettük. Szolgálati alkalmainkon igehirdetéseinkben, bibliaórákon és 
egyéb alkalmainkon az ige mondanivalóját nem egy szűk kis körre vo
natkoztattuk, hanem azon fáradoztunk, hogy diakóniateológiánk kitágult 
látókörével vegyenek részt gyülekezeti tagjaink is népünk, társadalmunk 
és hazánk felvirágoztatása jó ügyében, valamint az emberiség égető kér
déseinek humánus megoldásában. Gyülekezeti tagjainkkal és az ifjúság
gal úgy foglalkoztunk, hogy hasznos és építő elemként beépüljenek szo
cialista hazánkat előrevivő becsületes dolgozók közé. Ennek az lett az 
eredménye, hogy megtalálták a helyüket a mindennapi életben, szolida
ritást vállalva társadalmunkkal a közös nagy ügyért, szocialista hazánk 
építéséért.

A negyedszázados évfordulón elmondhatom, hogy gyülekezeteink 
tagjai az államunk részéről is megbecsült és hasznos építő elemei szo
cialista hazánknak. Visszatekintve a megtett útra, örömmel állapíthat
juk meg, hogy az Egyezményben lerögzített alapelvek gyülekezeteink 
szempontjából is jónak és eredményesnek bizonyultak.

Garami Lajos
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Nyilatkozat az Egyezmény megkötésének 
25. évfordulóján

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma ünne
pi ülésen Isten iránti hálával emlékezik meg arról a nagy jelentőségű 
eseményről, hogy evangélikus egyházunk 25 esztendővel ezelőtt, 1948. 
december 14-én Egyezményt kötött a Magyar Köztársasággal, az állam és 
egyház viszonyának rendezésére.

Az Országos Presbitérium az ünnepi ülésen hálás szívvel gondol azok
ra az állami és egyházi emberekre is, akik felelősséggel munkálkodtak 
az Egyezmény megkötéséért, államunk és egyházunk jó kapcsolatának 
építéséért.

A jubileumi emlékezés ünnepi órájában — a mögöttünk levő ne
gyedszázad tapasztalataira támaszkodva — teljes bizonyossággal mond
juk el, hogy az Egyezmény megkötése egyértelműen helyes volt, annak 
jelentősége az évek folyamán nőtt, alapelvei nemcsak időt-állóak, hanem 
a jövőbe mutatóak is.

A negyedszázados jubileumon örömmel állapítjuk meg, hogy egyhá
zunk megtalálta nemcsak a helyét, hanem szolgálatát is szocializmust 
építő társadalmunkban. E szolgálat végzése közben a teljes Szentíráshoz 
kötötten csonkítatlanul hirdetjük Jézus Krisztus evangéliumát, az ö  ren
delése szerint szolgáltatjuk ki a szentségeket és Öt követve végezzük a 
diakóniai szolgálatot.

Egyházunknak a szocializmussal való találkozása arra indított ben
nünket, hogy a Szentírás alapos tanulmányozása közben megvizsgáljuk, 
mit jelent valójában Krisztus követése a szocialista társadalomban. Fel
ismertük, hogy Jézus egész élete és halála másokért, az emberért, az 
ember szolgálatáért történt. Ennek a felismerésnek alapján munkáltuk 
ki egyházunk diakóniai teológiáját, mely segít bennünket abban, hogy 
mind az egyházban, mind a társadalomban elvégezzük azokat a szolgá
latokat, melyeket Isten itt és most bízott ránk. így saját hitbeli alap
jainkon állva és azokhoz hűségesen ragaszkodva végezzük szolgálatun
kat népünk között.

Örömmel állapítjuk meg azt is, hogy az Egyezmény utat nyitott egy
házunk és egyházunk tagjai számára a társadalom nagy családjába való 
bekapcsolódására, a szocialista építés munkájában való részvételre, a né
pi, nemzeti egységben való részesedésre. Egyházunk örömmel fogadta a 
közös haza közös építésére szóló hívást, mert felismerte, hogy a szocia
lizmust építő társadalom és egyházunk célkitűzései találkoznak az em
ber szolgálatában, az ember javáért, boldogulásáért és békéjéért való fá
radozásban. Felismertük azt is, hogy a szocialista humanizmus nemcsak 
kinyilvánítja az ember szabadságát és méltóságát, hanem küzd is azért, 
hogy megszabadítsa az embert minden elnyomástól, anyagi ínségtől és 
emberi méltóságát megcsonkító körülményektől. Ez indította egyházun
kat arra, hogy ne csak szemlélője legyen a szocializmus építésének, ha
nem odaáll jón a szocializmus mellé, igen-t mondjon arra, támogassa azt 
és részt vegyen annak építésében. Meg vagyunk arról győződve, hogy 
ezzel a döntésünkkel összhangban vagyunk egyházunk hitelveivel és 
azokból kifolyólag fáradozunk az ember, egész népünk és az emberiség 
boldogulásáért.

Örömmel állapítjuk meg azt is, hogy a közös haza közös építése 
során alkalmunk van együtt munkálkodni a marxista—leninista ideoló
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gia alapján álló honfitársainkkal és ez az együttműködés valódi párbe
széddé vált. E közben nyilvánvalóvá lett, hogy a keresztyének és a mar
xisták párbeszédében nem az elméleti kérdésekre kell a hangsúlyt ten
ni, hanem a gyakorlati együttműködésre olyan célokért, melyek mind a 
mi társadalmunkban, mind az emberiség nagy családjában a haladást, 
a társadalmi igazságosságot és a békét szolgálják. Meggyőződtünk arról 
is, hogy az együttmunkálkodás során megvalósult párbeszédben egymás 
elvi meggyőződését tiszteletben kell tartanunk.

Örömmel állapítjuk meg azt is, hogy társadalmunkkal való együtt- 
munkálkodásunk különösen is megvalósul a Hazafias Népfront és az Or
szágos Béketanács munkájában való aktív részvételünkkel. Mivel ezek a 
tömegmozgalmak segítik az országépítő program megvalósítását, az or
szág politikai, gazdasági és kulturális életének előrehaladását, a béke 
biztosítását és a béke világának felépítését, egyházunk nemcsak támo
gatja munkájukat, hanem részt kér abból. Ilyen módon is erősítjük a 
népi, nemzeti egységet és éljük a szocialista hazafiságot.

A jubileum alkalmával hálásan megköszönjük a Magyar Népköz- 
társaság kormányának, hogy az elmúlt 25 évben egyházunknak nagyon 
jelentős anyagi támogatást adott olyan módon is, hogy nem hajtotta vég
re az Egyezménynek azt a szakaszát, mely az államsegély fokozatos 
megszüntetésére irányult. Ebben egyfelől egyházunk iránti jóleső bizal
mat, másfelől egyházunk anyagi problémáinak megértését tapasztal
tuk meg.

A negyedszázados évforduló ünnepi órájában Isten iránti bizalommal 
és népünk iránti szeretettel nézünk a jövő felé. Tudjuk, hogy lényegé
ben egy dolgunk van: Krisztus hűséges követése, mert az Ö követésében 
oda tudjuk szánni magunkat a jövőben is embertársaink és szeretett 
népünk szolgálatára.
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TOVÁBB A KIPBÓBÁLT JÓ ÚTON
Főtisztelendő Országos Egyházi ünnepi ülés!
Mostani ünneplésünkön érkeztünk el az állam és egyház között kötött 

Egyezményről szóló megemlékezések sorozatának csúcspontjára. Ami itt 
ebben a teremben elhangzott, egész egyházunk hangját képviselte és rep
rezentálta.

Ugyanakkor széles előkészítés előzte meg országos egyházunk ünne
pélyét. Az egyházi sajtó behatóan foglalkozott és foglalkozik az Egyez
mény jelentőségének feldolgozásával. Az Evangélikus Élet hetek óta 
közöl cikksorozatot, a Lelkipásztor sorra hozza a legfontosabb előadáso
kat és értékeléseket. Mind a tizenhat egyházmegye Lelkészi Munkakö
zösségében ünnepi megemlékezések folytak le központi előadók szolgá
latával, igen sok hozzászólással, a lelkészek minden egyházmegyében 
ünnepélyes nyilatkozatban fejezték ki hűségüket az állam és egyház 
együttműködésének célkitűzése és a szocialista hazafiság iránt. Teológiai 
Akadémiánk is ünnepi megemlékezést tartott. Püspöki körlevél a gyü
lekezetekig vitte az Egyezmény negyedszázados jubileumáról szóló ér
tékelést, lelkészeink pedig a gyülekezetek népe előtt is szóltak erről a 
témáról.

Mindebben benne lüktetett a szocializmus államának őszinte szere- 
tete és megbecsülése. Történelmi jelentőségű az, ami a magyar nép életé
ben a szocializmus útjára téréssel végbement. Ezért tekintünk büszkén 
arra az államra, amellyel az Egyezmény történt, a szocializmus államára. 
Egykor két világháborúnak a borzalmaiba hajszolták bele népünket — 
ma hatalmas táborral együtt küzdünk a világ békéjéért. Egykor egyedül 
álltunk a világban —, ma a népek barátsága fűzi össze erőinket a világ 
haladó országaival. Egykor a hárommillió koldusról és feudális elmara
dottságáról volt híres hazánk —, ma pedig az egész nép az ország gaz
dája, s ezért az életszínvonal fokozatosan emelkedik. Egykor vallási, faji 
és nemzetiségi gyűlölet állította szembe egymással az embereket — ma 
pedig összefog minden becsületes ember hazánk felvirágoztatása ma
gasztos céljára. Egykor a mások kárán való haszonhúzás légköre ural
kodott —, ma pedig tisztességes munkája alapján nyer ki-ki megbecsü
lést. Aki Jézus Krisztustól tanulta az emberek szeretetét, annak Isten 
iránti hálával kell emlékeznie mindarra az eredményre, ami hazánk 
életében eddig végbement.

Ezért vagyunk szíwel-lélekkel a Magyar Népköztársaság hű fiai, 
ezért ünnepel egész egyházunk népe olyan sokoldalúan, mert tisztesség 
és büszkeség a szocializmus államával egyezményt tartani és a kézfogás 
együttakarásával, együtt gondolkodásával, együtt lépésével továbbhalad
ni a kipróbált jó úton.

Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg D. Káldy Zoltán püspök- 
elnök úrnak, hogy egyházunk szavát és őszinte szívdobbanását ilyen 
erőteljes gondplatokkal, a meggyőződés és meggyőzés lelkesedésével fe
jezte ki előadásában, Miklós Imre államtitkár úrnak, az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnökének államunk nevében mondott és számunkra meg
tisztelő és további gyümölcsöző együttműködésre felhívó szavait, Dr. Fe
kete Zoltán országos egyházi felügyelő úrnak biztos irányítással és jó 
hangvétellel elmondott megnyitóját, valamennyi felszólalónak értékes 
gondolatát, a Lutheránia jó szolgálatát, — s ezzel mai ünneplésünk tárgy- 
sorozata véget ért.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Egyházunk útján
Az 1948-as Egyezmény jelentősége 

Teológiai Akadémiánk életében
Akadém iai m egem lékezés  

az Egyezmény 2 5 . évforduló járó l
Negyedszázados történelmi próbát állt ki az államunk és egyházunk 

között 1948. december 14-én aláírt Egyezmény. Több száz gyülekezetben. 
Lelkészi Munkaközösségekben, egyházmegyei és egyházkerületi presbi
tériumok ülésein méltatták már az elmúlt hetekben ezt a környező népek
nek is példamutató megegyezést. Újkori magyar egyháztörténelmünk e 
legkiemelkedőbb eseményének jelentőségéről egyházunk rövidesen a leg
magasabb szinten is megemlékezik.

Méltó, hogy egyházunk egyetlen — éspedig felsőfokú — oktatási in
tézménye, a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiája is 
ünnepi ülésre jöjjön ma össze, hogy Istennek hálát, az államnak pedig 
köszönetét mondjon e sokszor súlyos fordulatokban is bővelkedő, de alap
jában a társadalmi haladást és egyházunk szabad szolgálatát eredménye
ző negyed évszázadnak e jelentős határkövénél.

A hálaadás és a köszönet szava mellett azonban más feladat is há
rul ránk e mai napon. Mint az államunk által fenntartott Teológiai Aka
démia professzorai és hallgatói, egyaránt elkötelezetteknek érezzük ma
gunkat népünk és egyházunk iránt. A magunk helyén és a magunk mód
ján el szeretnénk tehát mondani mi is értékelő és egyúttal a jövőt is 
meghatározó látásunkat arról, hogy milyen gyümölcsöket termett a 25 éve 
kötött Egyezmény Teológiai Akadémiánk életében.

I .

D. Káldy Zoltán, egyházunk mai püspökelnöke 15 évvel ezelőtt, a 
Déli Egyházkerület élére kerülve, székfoglaló beszédében külön fejezetet 
szentelt Akadémiánk életének és szolgálatának ezzel a címmel: „A Teoló
giai Akadémia istentisztelete” . Az ott megfogalmazott gondolatai az ak
kor 10 éve érvényben levő Egyezmény összefüggésében ma, a negyed szá
zada kötött Egyezmény idején is maradandó történelmi értékűek, így jó, 
ha felidézzük őket és annak fényében vizsgáljuk kitűzött témánkat.

Legfelső egyházi helyről akkor fogalmazódott meg a felszabadulás 
óta először az Akadémiánkon végzett tudományos teológiai munka tulaj
donképpeni célja iránti újszerű igény: hogy egyfelől történelmi öröksé
günket megőrizve és magáról Jézus Krisztusról, mint az útról, igazság
ról és életről bizonyságot téve segítsük elő az igehirdetések tisztaságát, 
másfelől pedig végezzünk előremutató munkát egyházunk jelenlegi szol
gálatára nézve. Közelebbről, idézem: „A  Teológiai Akadémia legfonto
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sabb mai kérdéseinkre és feladatainkra nézve fáradhatatlanul keressen 
feleleteket és nyújtson olyan teológiát, amely nemzetünk és a világ kérdé
seiben is helyes cselekvésre ösztönöz, tudván, hogy képmutatás minden 
teológia, amely nem azt eredményezi, hogy Isten színe előtt járva prak
tikusan is segítsünk az embereken lelki és anyagi természetű ügyeikben.”

Mit jelentenek ezek a megállapítások konkrétan, mai megemléke
zésünk szempontjából? Azt, hogy mind az 1948-ban kötött Egyezmény 
aláírói, mind az elmúlt 25 esztendő helyesen gondolkodó egyházi és fele
lős állami vezetői jól ismerték fel Teológiai Akadémiánknak, mint a ma
gyar evangélikusság legmagasabb szintű oktató és nevelő intézményének 
teológiai és egyházpolitikai jelentőségét. Felismerték, majd püspökünk 
klasszikusan megfogalmazta, hogy „ha a Teológiai Akadémia jól végzi 
feladatát, akkor az egész világkereszténység és azon belül a világ evan- 
gélikussága számára is előremutató munkát tud nyújtani, mert Isten igé
jének egyik-másik szakaszát adott helyzetünkben az egyház szolgálatára 
nézve úgy értheti meg, ahogy a világ más pontján élő teológusok ezt ed
dig még nem értették meg” !

1. Az első alaptétel, amelyet mai megemlékezésünk alkalmából a 
fentiek alapján megfogalmazok, így hangzik: Teológiai Akadémiánk 
szempontjából az az Egyezmény első nagy jelentősége, hogy szocialista 
fejlődésünk első negyed évszázadán át lehetőséget biztosított egy magas 
fokú teológiai képzés és egyúttal egy széles körű, haladó szellemű egyház- 
politikai tevékenység végzésére.

Közelebbről megvizsgálva a kérdést: 450 éves történelmünk folyamán 
evangélikus egyházunk először kapott lehetőséget arra — éspedig para
dox módon éppen egy marxista ideológiájú államtól — hogy ne csak teo
lógiai oktatásával, hanem haladó szellemű politikai nevelésével is előre
mutató, sőt úttörő munkát tudjon nyújtani a világkereszténységnek. Vol
tak az egykori eperjesi, pozsonyi és soproni teológiai főiskoláinknak e 
kettős irányban tevékenykedő kiemelkedő professzorai és diákjai, azon
ban sem a csaknem 4 évszázados Habsburg-uralom, sem a negyed évszá
zados ellenforradalmi rendszer nem tudta — és nem is akarta — lelkész
ségünket egyházunk egészének szerves részeként a társadalmi haladás 
szolgálatába állítani és egyfajta teológiai-politikai élcsapattá emelni. Egy
házi vezetőségünknek és államunknak az Egyezmény szellemét szem előtt 
tartó politikája eredményezte a mögöttünk hagyott évtizedeknek azt a 
kedvező légkörét, amelyben ez az újfajta hazai protestáns lelkészképzés 
meghonosodhatott és meggyökerezhetett.

2. Mindez nagy szellemi-lelki erőfeszítést és ugyanakkor jelentős 
anyagi áldozatvállalást is követelt. Ez utóbbi említésével pedig máris 
megfogalmazhatjuk második alaptételünket: az Egyezmény megkötése 
és szellemének következetes munkálása nélkül teljességgel hiányoztak 
volna Teológiai Akadémiánk anyagi fenntartásának a feltételei. Teológus 
Otthonunkat a gyülekezetek összessége, Akadémiánkat azonban teljesség
gel szocialista államunk tartja fenn. Ez a tény pedig soha nem eléggé 
hangsúlyozható eredménye és csak hálátlanság esetén lebecsülhető gyü
mölcse 25 éves Egyezményünknek.

Akadémiánk ezidei dékánja, dr. Vámos József szeptemberi tanévnyi
tó beszédében ugyanezt állapította meg más szavakkal. Ezt mondotta: „Az 
Egyezmény nekünk mindenekelőtt a magyar evangélikus lelkészképzés 
külső, anyagi kereteinek nyugodt, kiegyensúlyozott belső fejlődésének a 
biztosítását adta és adja. Ez pedig azt jelenti, hogy anyagi gondoktól 
mentesen végezzük oktató és nevelő munkánkat, mert államunk az 
Egyezmény intencióinak megfelelően magára vállalta költségvetésünk 
nagyobb részének viselését. Az Akadémia fennállásának 23 tanéve alatt
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a részünkre rendszeresen, illetve rendkívüli alkalmakkor nyújtott ál
lam-segély összege mintegy 10 millió forintot tesz ki.”

3. A helyes teológiai alapokon nyugvó egyházpolitikai tevékenysé
günk lehetősége, valamint az anyagi vonatkozású segítség megemlítése 
mellett a harmadik jótétemény, amelyben államunk illetékeseitől része
sülünk, erkölcsi jellegű támogatás. Közelebbről: Akadémiánk az Egyez
mény szellemében, de annak betű szerinti keretei ki is szélesítve rend
szerves lehetőségei kap az ökumenikus világszervezetek munkájába való 
aktív bekapcsolódásra és egyben külföldi tanulmányok folytatására.

Ez egyfelől a professzori kar munkájának állami megbecsülését és 
az egyre magasabb fokú hazai teológiai képzés állandó fokozását is je
lenti, és hozzájárul egész egyházunk hírnevének ökumenikus távlatú po
zitív értékeléséhez. Ugyanakkor a hallgatóság is részesül az Állami Egy
házügyi Hivatal egyre fokozódó bizalmában és megbecsülésében, hiszen 
csak az elmúlt két esztendő alatt a nyári szünetekben nem kevesebb, 
mint 12 hallgatónk kapott engedélyt és lehetőséget diakóniai és egyben 
nyelvi tanulmányainak az NDK városaiban való folytatására. Mindez 
elképzelhetetlen lenne az Egyezmény egykori megkötése és jó szellemé
nek mai ápolása nélkül.

4. Szorosan összefügg az elmondottakkal negyedik megállapításunk: 
a jól bevált Egyezmény gyümölcseként kapta meg Teológiai Akadémiánk 
a korábban csak egyetemi Fakultásnak kijáró jogot, hogy tiszteletbeli teo
lógiai doktori címet, valamint teológiai doktori fokozatot adományozhas
son.

Ennek a felhatalmazásnak az alapján az Egyezmény megkötése óta 
Akadémiánk díszdoktoraivá fogadtunk az elmúlt negyed században több 
olyan kimagasló személyiséget, aki a teológiai tudomány, az egyházi élet 
és az egyházak együttműködése terén saját egyházuk és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház érdekében kimagasló és eredményes munkásságot 
fejtett ki. fgy adtunk tiszteletbeli teológiai doktori címet 1956-ban Ján 
CHABADA és Ludovit KATINA szlovák püspököknek, Franklin Clarck 
FRY amerikai egyházi elnöknek és FUGLSANG-DAMGAARD dán prí
másnak, 1966-ban Ahti AURANEN finn, és Paul HANSEN dán lelkészek
nek, 1970-ben iWilly WESTERGAARD-MADSEN dán prímásnak, és dr. 
PÁLFY Miklós professzorunknak, 1971-ben D. íRenate REMECK nyu
gatnémet professzornőnek, 1972-ben dr. BARTHA Tibor református püs
pöknek, ez év tavaszán pedig Janis MATULIS szovjetunióbeli lett érsek
nek és Hanfried KRÜGER NSZK-beli egyházi főtanácsosnak, összesen 12 
vezető ökumenikus személyiségnek.

1964-ben, egyházunk és államunk viszonyának további kedvező ala
kulása lehetővé tette azután, hogy Akadémiánk — Szervezeti és Műkö
dési Szabályzata keretében — teológiai doktori fokozatot is adjon a lel- 
készi kar egyes tagjainak, akik önálló tudományos munkát végeznek és 
ezzel előbbre viszik a teológiai tudományos kutatást. Szocialista álla
munk azonban ennek engedélyezését — éppen az első alaptételünkben ki
fejtett szempontok alapján — nemcsak ahhoz a teológiai érdekhez kötöt
te, hogy a magas színvonalú doktori vizsgálatok alapján elérhető teoló
giai doktori fokozat és cím a teológia tudományos szintű további műve
lésére ösztönözzön, hanem ahhoz az egyházpolitikai érdekhez is, hogy az 
támogassa az egyház szolgálatát társadalmunkban és a világban.

Ezeket az elvi szempontokat figyelembe véve kerülhetett sor arra, 
hogy 1965 óta professzori ill. lelkészi karunk 8 tagja promoveálhatott Aka
démiánkon, és magam pedig a Budapesti Református Teológiai Akadé
miának lehettem teológiai doktorává. Mindezt az Egyezmény szellemé
nek egyenes irányú továbbfejlesztése tette lehetővé.
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II.

Előadásom második részében ennek a négy alapszempontból tárgyalt 
és értékelt 25 esztendős örökségünknek a jelent és jövőt érintő elkötele- 
zéséről szeretnék még vallani. Arról, hogy a fentiek alapján hol van Teo
lógiai Akadémiánknak mai és jövőbeni helye és jelentősége a Magyar- 
országi Evangélikus Egyházban. Akadémiánknak a szocialista államunk
hoz és az Egyezmény szellemében munkálkodó egyházkormányzatunkhoz 
való viszonyát kell ugyanis még megvizsgálnunk ahhoz, hogy a múlt 
öröksége alapján mind a jelenben, mind a jövőben is jó  szolgálatot te
hessünk egyházunknak és államunknak.

Kettős megállapításra szorítkozom ebben a vonatkozásban: Akadé
miánk az Egyezmény óta eltelt 25 éves múltból erőt meríthet a jelenre 
és útmutatást kaphat a jövőre nézve.

1. Az a szellemi, erkölcsi, tudományos és anyagi támogatás, amely
ben ma Teológiai Akadémiánk a felelős állami tényezőktől részesül, nagy 
erőforrás a mában. Igaz ugyan, hogy mint keresztyén teológusok, remény
ségünket és bizodalmunkat elsősorban az Egyház Urába, a feltámadott 
Jézus Krisztusba vetjük, aki megígérte övéinek, hogy velük lesz minden 
napon a világ végezetéig. Ez az első nagy erőforrásunk. Mivel azonban az 
Egyház — és vele együtt annak szerves része, a Teológiai Akadémia — 
nemcsak isteni, hanem egyúttal emberi intézmény is, nem hagyhatja fi
gyelmen kívül, hogy megkapja-e a működéshez szükséges erkölcsi és 
anyagi támogatást a környezetétől.

A történelmi jelentőségű Egyezmény egyik legízesebb gyümölcse Aka
démiánk életében tehát éppen a jelen munkánk megbecsülésében és 
eredményességében kerül ma ünnepi asztalunkra. Ezért nem csüggedünk, 
sem oktató, sem nevelő munkánk során, mi professzorok, hanem szív
ből örülünk, hogy a bizalom légkörében végezhetjük fontos szolgálatun
kat. Az előlegezett bizalomnak ez a légköre pedig fokozott helytállásra 
kell, hogy serkentse a jelenben Akadémiánk hallgatóit is. Hiszen az ő 
számukra is ez biztosítja első renden a békés tanulásnak és a lelkészi 
hivatásra való alapos felkészülésnek a feltételeit.

Nem kell tehát egyetlen hallgatónak sem bizalmatlansággal tekinte
nie elöljáróira, az állami vagy egyházkormányzati szervek illetékeseire, 
mert ha a hallgatóság az Egyezmény szellemében tanul és készül fel szol
gálatára, akkor összehangban és egyetértésben lesz vezetőivel is. Ez az 
összhang és egyetértés, ez a jó viszonyból és kölcsönös megbecsülésből 
áradó jó légkör éppen azt a harmonikus együttélést biztosíthatja, amely 
nemcsak az egyház és az állam viszonyának, hanem a Teológiai Akadé
mia belső életének is felbecsülhetetlen értéke.

2. Végül a jelen erőforrása mellett a JÖVÖ perspektíváiról néhány 
szót. Az 1948-as egyházi és állami vezetők intenciói, valamint mai nem
zedékünk egyházi és állami illetékeseinek világos teológiai és egyházpo
litikai látása értékes és egyértelmű útmutatást jelenthet Teológiai Aka
démiánk jövendő életére is.

Nem célom, hogy előadásom bármiféle program irányába hajoljon el, 
hiszen ez a megemlékezés nem ezt a célt szolgálja, és mint egyháztörté- 
nesz, a múlt kutatója, nem is vagyok erre hivatott. Mégis úgy érzem, 
hogy hűtlen volnék mind a „história est magistra vitae” elvéhez, mind 
1969-es székfoglalóm alkalmából elmondott látásomhoz, ha nem húznám 
meg ezen az ünnepi alkalmon a vonalat a múltból a jelenen át a jövő 
felé is.

Azok közül, akik ma Akadémiánk hallgatóiként itt ülnek — vagy az 
elmúlt években itt ültek — e padsorokban, kerülnek ki néhány évtized
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múlva egyházunk vezetői: püspökök, professzorok, főtitkárok, esperesek, 
osztályvezetők, és általában: a gyülekezetek vezetői. Ha erre gondolunk, 
mérhetetlen felelősség nehezedik ránk, éppen a felrajzolt négy alappillér 
súlyaként. Most kell egyértelműen, az egyház és az állam helyes viszo
nyának világos kifejtésével úgy oktatnunk az Akadémia katedráiról — és 
úgy pásztorolnunk személyes, meghitt beszélgetéseink során is! — hogy 
ne következzék be törés egyházi utunk 25 éve is és a mában is helyes
nek felismert irányvonalában, hanem az a politikai, egyházpolitikai és 
teológiai koncepció, amelyet a ma vezetőitől átvett örökségként a jövő 
egyházi vezetői képviselnek majd, a következő 25 évben is egyaránt mun
kálhassa a Krisztus fundanentumán álló evangélikus egyház és a szocia
lista fundamentumon épülő magyar állam közös javát és boldogulását.

Nehéz, de nagy, nemes és lelkesítő feladat ez, ünneplő Hallgatóság! 
Azt jelenti, hogy amiként csak az élő hitből fakadhat a másik ember lel
kében is élő hit, ugyanúgy, csak az élő meggyőződés győzhet meg, csak 
az eredményezhet a másik, ránkbízott ember életében is élő, tudatos meg
győződést. Más szóval: olyan lesz Teológiai Akadémiánk jövője és a jövő 
evangélikus lelkésznemzedéke, amilyen teológiai, politikai és egyház-poli
tikai meggyőzéssel tudjuk számára őszintén elfogadhatóvá tenni az álta
lunk helyesnek felismert útnak az igazságait.

Azt jelenti ez még közelebbről, hogy ha a múlt örökségeként a jelen
ben helyes irányt tudunk mutatni az egyház és az állam további jó vi
szonyának a munkálásában, akkor ez a helyes útmutatás sokszorosan ka
matozik majd az elkövetkező egyházi nemzedékek életében.

Mindennemű külső vagy belső teológiai építésnek és előrelépésnek 
— amelyre minden nemzedék rászorul — előfeltétele az, hogy egyházunk 
külső és belső harmóniában éljen szocialista államunkkal és társadalmunk 
egészével, hiszen jövőnket — emberileg szólva — a velük való további 
jó viszony jegyébn formálhatjuk a békés fejlődés irányába. Az a bizalom, 
amely egykor az Egyezmény aláíróit, majd utóbb az Egyezmény szellemé
nek őszinte munkáiéit körülvette és ma is körülveszi, csak akkor érik be 
igazán, ha nemcsak egyetlen nemzedék úttörői, hanem további generációk 
értékes — hivő és értelmes — egyházi felelősei is meggyőződéssel adják 
át a múlt örökségét a jövő képviselőinek-

Ehhez adjon az Egyház Ura áldást és erőt, s ehhez kívánunk állami 
és egyházi vezetőinknek — a mai megemlékezés ünnepi alkalmából is — 
bölcsességet és további eredményes munkálkodást!

Dr. Fabiny Tibor
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Egyházunk a béke munká/ásában

Diakóniai teológiánkból folyó 
elkötelezettségünk a béke mellett

A magyar evangélikus lelkészek túlnyomó többsége a diakóniai teo
lógiát vallja. Ez volt az elmúlt évi teológiai konferenciákból levont 
következtetés. Az evangélikus lelkészek hazánkban talán még sohasem 
voltak ennyire „egyszínűek” a teológiai állásfoglalásban. És ez jó. Na
gyon fontos is, hogy az egyházat, annak küldetését, feladatát és szolgá
latát a mi időnkben a lehető legegységesebben lássuk. Azt hiszem, ennek 
szükségessége nem szorul bizonyításra. Csak hálásak lehetünk Istennek, 
hogy abban a nagy történelmi átalakulásban, amelyben magának az egy
ház létének és jövőjének kérdése vált problematikussá, olyan teológiai 
látásra nyitotta meg szemünket, amely az egyház Urának, Jézus Krisz
tusnak leghűségesebb követésében ad lehetőséget az egyház szolgálata 
számára a világban. Diakóniai teológiánk középpontjában ugyanis az a 
Jézus Krisztus áll, aki egész életével és tanításával, megváltó szenvedé
sével és halálával úgy áll előttünk, mint a Nagy Diakonos, aki azért jött, 
hogy szolgáljon mindazoknak, akik szolgálatát kérik és elfogadják.

Az egyház történelme folyamán minden időben tudhatott arról, hogy 
Jézus így látta e világi küldetését, mégis sokszor engedett a kísértésnek, 
hogy a szolgálat utolsó helye helyett az uralkodás első helyére kerüljön. 
Az egyház kétezer éves története szomorú igazolása annak a ténynek, 
hogy az otthontalan, alázatos, az elesettek, szegények, betegek, nincs
telenek, az élet árnyékos oldalán levő embereknek szolgáló Jézust követő 
egyház a hatalom dicsőségében sütkérező, a napfényes oldalon járó „egy
házaként akart berendezkedni a világban —, és ha erre anyagi hatalma, 
vagy lehetősége nem volt, legalább a lelkeken való uralkodás, vagy ural
kodni akarás szándékával nagyon nem-krisztusi lelkűiéiről tett bizony
ságot.

Istennek sokszor nagyon keményen kellett az egyházat igazi fel
adata felismerésére kényszerítenie. A magunk leckéjét megértve és meg
tanulva nem sírjuk vissza a „megkülönböztetett”, „kiváltságos” helyze
tet, sőt hálát adunk Istennek azért, hogy a mi egyházunk az elsők egyi
keként ismerte fel, majd a felismerést követően engedelmesen indult el 
teológiai gondolkodása, majd egész működése gyakorlatában a diakónia 
teológiájának útján és jár rajta egyre biztosabb lépésekkel abban a 
meggyőződésben, hogy minden eddiginél hűségesebben így követi az em
bereknek szolgáló Krisztust, az egyház Urát.

A diakóniai teológia ma már nemcsak az egyház szeretetszolgála
tát gyakorló intézményekben él, nemcsak a teológiánkon tanítják, nem- 
is csak egyházi sajtónk hirdeti, de meggyőződésem, hogy itt-ott talán 
még bátortalanul, talán nem is mindig a legtisztábban, a legmélyebb 
konzekvenciák levonására képesen, de hangzik szószékeinken a Nagy 
Djakonos: Jézus Krisztus szolgálatra hívó és elkötelező szava. Meggyő
ződésem az is, hogy ez a szó nem üres beszéd, hanem szolgáló életre 
erőt ad azoknak, akik készek hallgatni erre a szóra. Gyülekezeteink 
tagjai, akik ma templomba mennek, bibliaórákon vesznek részt, nyil
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ván meg is hallják ezt a szót. Gyülekezeteink tagjainak az egyházért és 
egymásért való szemmel látható felelőssége, a mindennapi életben a 
munkához való odaállásuk, a világ nagy kérdéseiben való véleménynyil
vánításuk is bizonysága annak, hogy Isten igéje ma sem tér vissza üre
sen, hanem megeselekszi azt, amiért Isten hirdetteti azt közöttünk: Jézus 
követőiként szolgálatban égni a családban, a társadalomban, népünk és 
az egész világ javáért.

A diakóniai teológia egyik legjelentősebb felismerése az, hogy az 
egyház nem önmagáért van, hanem az emberekért, sőt az egész világért. 
Nem egyszerűen csak munkahelye, elhelyezkedési területe a világ, ha
nem rá nézve, érte kell felelősséggel szolgálnia.

Általában is el lehet mondani azt, hogy az egyház felelőssége a vi
lágért a földgolyó minden táján megnövekedett, függetlenül attól a teo
lógiai koncepciótól, amelyet egy-egy egyház vall. Nyilván közrejátszik 
ebben az, hogy a technikai civilizáció következtében kicsivé vált a vi
lág. Szinte kézzelfogható közelségbe került mindaz, ami a Föld legtávo
labbi országában is történik. A rádió és televízió segítségével az egész 
világ a szobánkba jött be. Ez nyilvánvalóan nagyobb törődésre is indít 
a világon történtek, általában az emberek sorsa iránt a világon.

Ezt az általánosnak mondható egyházi odafordulást a világhoz lé
nyegesen hangsúlyozza diakóniai teológiánk. Ennek teológiai alapja a vi
lág pozitív értékelése. Az utolsó évszázadban a teológia főleg a pietiz- 
mus hatására negatíve értékelte a világot, és ez hatással volt a nem- 
pietistákra is. Ez a teológia is vallotta ugyan, hogy a világot Isten te
remtette, tartja fenn és majd ítéli meg, de szinte egymást kizáró ellen
tétként állította szembe egymással a „bűnös világot” és Istent, a világ
ból kihívott „hívőket” és a világban élő „nem hívőket” , és az ellentét 
túlhangsúlyozásával a világ és a nem-hivők vagy teljesen kiestek a lá
tóköréből, vagy olyanként tekintette, mint akik menthetetlenül a kár
hozható ítélet felé sodortatnak, irántuk az egyetlen tennivalója az egy
háznak az evangélium eljuttatása (evangelizáció, misszió).

Mi a világra úgy nézünk, mint amely Isten teremtő kezéből került 
ki, a bűn következtében valóban bűnös, múlandó és Isten ítélete alatt 
á’ ló világ. Mégis Isten világa. Ő tartja fenn, kormányozza — sőt meg
váltó szeretetével fordult a világ felé (Ján 3,16), ezért Isten ítélete felé 
a jó vég reménységével halad (Róm 8,21). A keresztyén ember benne él 
a világban, amelynek örömében részesedik, nyomorúsága neki is fáj, 
problémái megoldásán maga is töri a fejét, képességei szerint, szereteté- 
től indíttatva maga is munkálkodik. A keresztyén ember „két világ 
polgára” . Mindenestől „Isten világához” tartozik hozzá, és egészen benne 
él „e világban” . De ebben a világban nem passzíve él „elszenvedve azt”, 
ha már nincs módja elzárkózni a „bűnös világ” elől, vagy „kimenekül
ni belőle” , Isten a vele kapcsolatba került embert, az „Ö országa polgá
rát” nem veszi ki „e világból” , nem is arra indítja, hogy „égre néző 
szemmel” (Csel 1,11) ne tekintsen maga köré és a lába elé, sőt ellenkező
leg! Istentől tanult szeretettel és ebből folyó felelősséggel nemcsak a 
maga szűk kis körében küzd az életrontó erők: a bűn, szenvedés, ha
rag és gyűlölet ellen, hanem mivel ugyanezek az indulatok okoznak 
annyi bajt és nyomorúságot a világban, ezek leküzdéséért és ezek nyo
mán egy szebb, igazabb, emberi életért kész harcolni egészen emberi 
síkon a Krisztusban való hit erejével, ami egyszerre szeretet és remény
ség is.

A diakóniai teológia felismerése szerint a világ nagy kérdéseivel 
való foglalkozás is hozzátartozik egyházi feladatainkhoz. A világ 
mai nagy kérdései között első helyen áll a háború és a béke kérdése.
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Első helyre tette az a szinte felmérhetetlen rohamos fejlődés, amely a 
technikai civilizáció terén egy nemzedék életében végbement. Az atom
erőnek a háborús pusztítás eszközeként való felhasználása a szakembe
rek véleménye szerint az ember önmegsemmisítésének lehetőségét je
lenti. Olyan fegyver birtokába jutott az ember, amellyel adott esetben 
nemcsak az ellenséget, hanem az egész embervilágot, sőt az egész vege
tációt is elpusztítani képes. Ebből a felismerésből pedig nyilván követ
kezik, hogy nem lehet többé ölhetett kézzel nézni, ahogyan egyesek fe
lelőtlenül handabandáznak egy ilyen félelmetes fegyverrel a birtokuk
ban, hanem minden becsületes ember emberi kötelessége az emberiség 
jövőjéért való felelősségből lefogni a háborús gyújtogató kezét. Ben
nünket keresztyéneket nem egyszerű, de nagyon tiszteletreméltó humánus 
meggondolások késztetnek erre, hanem „Krisztus szerelme szorongat”, 
hiszen azoknak az embereknek, annak az ember-világnak a kérdése ez, 
akiket „Isten úgy szeretett. . . ” , és akikért Krisztus meghalt! Ez az a 
nagy szolgálat, ami alól hitünk megtagadása nélkül nem vonhatjuk ki 
magunkat.

Kettős lehetőségünk van itt, mint egyháznak. Az egyik: a békéért 
való szüntelen könyörgés. Ha hisszük, hogy „igen hasznos az igaznak 
buzgóságos könyörgése” , mert az Isten imádságot meghallgató Isten, ak
kor nemcsak egyéni életünk kis problémáit szabad imádságainkban Is
ten elé vinnünk, hanem a legnagyobb jót: a békét is szabad, sőt kell 
kérnünk. A másik pedig: kiáltani, sőt hangosan kiáltani a békéért mind
azokkal együtt, akik ugyanezt akarják, hogy a világon olyan közvélemény 
alakuljon ki, amely elítéli az akár hatalmi célból, akár haszonlesésből 
háborút akarókat. Ne gondolja senki, hogy ez csak hiú ábránd, mert ha 
az imperialisták háborút akarnak, akkor háború lesz. Ez csak akkor 
igaz, hogyha az emberiségért felelősséget érző emberek, a békét akaró 
emberek elhallgatnak. A  közvélemény mia olyan erő, hogy ma már nincs 
olyan politikai erőtényező, párt vagy kormány, amely ne figyelné a 
vezetése alatt élő nép hangulatát, állásfoglalását. Hogy napjainkban olyan 
reménytkeltő kilátásai vannak a békének — az itt-ott borús ég és le
lecsapó villámok ellenére is —, abban nem kis része van annak a világ
méretű mozgalomnak, amely 25 éve a világbéke megőrzésének nemes 
célját tűzte zászlajára és amely a benne összesített hatalmas erkölcsi 
erővel a háborút akarókat is gátolja céljaik megvalósításában. Mert a 
tömegek öntudata, nézete és ezek kifejezésre juttatása valóságos „anyagi 
erőt” jelent, amellyel nehezebb szembeszállni, mint tankokkal és repülő
gépekkel. Ezek a felismerések késztetnek a különböző egyházi és nem 
egyházi békemozgalmakban való aktív részvételére. Az egyház, mint 
társadalmi tényező is, a béke ügye melletti kiállásával jelentős segítsé
get nyújthat és nyújt is részben az egyház tagjai véleményének és állás- 
foglalásának alakításával, részben az egyházi világszervezetekben a ha
mis, nemegyszer tendenciózus nézetek megváltoztatásával, és nem utol
sósorban a békeerőket összefogó nem egyházi hazai és világszerveze
tekben végzett egyértelmű munkájával. Mi keresztyének azzal a meg
győződéssel vehetünk részt a világ békés jövőjét biztosítani szándékolt 
nemes munkában, hogy ez a munkánk nem hiábavaló.

A béke megőrzésének számunkra, európaiak számára a legkonkrétabb 
kérdése az európai béke és biztonság megteremtése. Budapestről indult 
ki az a kezdeményezés, amelynek célja az európai béke és biztonság 
intézményes létrehozása és biztosítása. Nem azért a legfontosabb kérdés 
ez, mert európaiak vagyunk, hanem azért, mert az idősebb nemzedék, 
amely két világháború szörnyűségét, embertelenségét és nyomorúságát 
élte át, jól tudja, hogy egy, a földrészünkön kipattanó szikra nem-
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csak Európát, hanem a történelem tanúsága szerint az egész világot is 
lángralobbanthatja. Mivel pedig a két nagy világrendszer: a szocializ
mus és kapitalizmus a legközvetlenebbül Európában találkozik, ilyen 
„szikra” kipattanására itt van a legnagyobb lehetőség. Egy itteni háborús 
konfliktus pedig feltétlenül újabb világháborúra vezetne. Ezt elkerü
lendő indult meg a szocialista tábor kezdeményezésére egy olyan kon
ferencia létrehozására irányuló törekvés, amely békét és biztonságot vol
na hivatva teremteni Európában, és ezzel együtt az egész világ számára 
példát mutatni a különféle gazdasági és társadalmi berendezkedésű or
szágok békés egymás mellett élésének lehetőségére. Ma már ennek a kon
ferenciának a második szakasza folyik, és a legjobb reménységünk, 
hogy a vén Európa örökös tűzfészek helyett a béke példája lehet a vi
lág számára.

Ugyanilyen meggondolásból érezzük elkötelezettnek magunkat ar
ra, hogy támogassuk azokat, akik a háborús gócok megszüntetésén fá
radoznak Közel-keleten és Távol-keleten. De ugyanígy felelősséget ér
zünk a háború gazdasági okai megszüntetéséért való erőfeszítések 
iránt is. Gondolunk itt a faji diszkriminációra, a gyarmati és félgyar
mati sorban élő népek szabadság törekvéseire és nem utolsósorban a 
szegény és gazdag népek közötti különbségek elkerülhetetlen megszünte
tésére, az éhezés felszámolása érdekében. Keresztyén lelkiismeretün
ket nem hagyhatja nyugodni az az égbekiáltó igazságtalanság, hogy 
míg a világ egyharmada dúskál a javakban, a kétharmadnak még leg
szükségesebbje sincs biztosítva.

Tudatában vagyunk annak, hogy a világ e nagy kérdéseit nem az 
egyház fogja megoldani. Akkor sem tette, amikor a mainál sokkal többet 
tehetett volna. Mégis mint keresztyének és mint egyház egyértelműen 
azok mellett állunk, akik az emberi életet és értékeket nem elpusztítani, 
hanem megtartani és gyarapítani akarják, hogy legyen béke és mindenki 
számára emberi élet a nap alatt. A béke melletti kiállásunkért nekünk 
magyar keresztyéneknek nem kell „húsvéti vagy más egyéb békeme
neteken” és felvonulásokon tüntetnünk. Olyan állami és társadalmi be
rendezkedésben élünk, amely létének feltételeként jelölte meg a békét, 
hiszen szocializmust csak békében lehet építeni és felépíteni. Népünk 
vezetői abban a tudatban vehetnek részt Európa és az egész világ béké
jéért és biztonságáért vívott erőfeszítésekben, hogy egész népünk és tár
sadalmunk, benne evangélikus egyházunk és tagjai minden erőnkkel és 
akarásunkkal támogatjuk őket. Diakóniai teológiánk ezt a felelősséget 
és elkötelezést ápolja és erősíti bennünk.

Detre László
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Tanulmány

Teológiai fe lis m e ré s e in k  és a szo lgá la t teo ló g iá ján ak  
kim un kálása az Egyezmény

Nem vitás, hogy egyházunk nem teológiai felismerések, inkább a me
rőben új történelmi helyzet józan és bölcs felmérése alapján kötötte meg 
25 éve az Egyezményt. Az egyház akkori teológiai alapállása, a 2. világ
háborúval kapcsolatos gondolkodása és magatartása, nem jelentett zöld 
lámpát az új magyar állammal való mielőbbi megegyezés irányába. In
kább az ellenkezőjét. Az akkori teológiai közgondolkodás, mely jórészt 
a német teológia emlőin nevelődött, a társadalmi, szociális, gazdasági és 
politikai kérdésekben való tájékozatlanság, és a megítélt társadalmi osz
tályok képviselőinek vezető szerepe az akkori egyház élén, legszíveseb
ben tilosra állította volna a váltót mindenfajta megegyezésnek. A még 
ma is szolgálatban álló lelkészek jól tudják, hogy a most 25 éves Egyez
mény nagy nehézségek között született meg, mivel „azok a lelkészek, gyü
lekezeti felügyelők és presbiterek, akik ma félreérthetetlenül úgy értéke
lik az Egyezményt, hogy az szükséges volt és jól töltötte be az elmúlt 2 
évtizedben szolgálatát — 1948-ban nagy többségükben ellene voltak az 
Egyezmény megkötésének... ,  és csak nagyon kevesen voltak olyanok, 
akik meg voltak győződve az Egyezmény megkötésének szükségességéről, 
helyességéről és jövőbe mutató jellegéről” (D Káldy Z. az Országos pres
bitérium ülésén: 1968). Valóban nem teológiai felismerés adta akkor a jó 
indítást, inkább az általános emberi nézet: Aki időt nyer, életet nyer!

A felszabadulást követő kezdeti időszak külső és belső romos és ösz- 
szekuszált helyzetében a legelső felismerések nem annyira teológiai, mint 
inkább népi, nemzeti és történelmi jellegűek. Látni kellett a háború Okoz
ta szörnyű pusztítást, a pótolhatatlan emberáldozatot. Számba venni az 
óriási veszteséget emberben és anyagi javakban. Sírni a sírókkal és kö- 
tözgetni a fájó sebeket. Megindult az újjáépítés, és éppen ezzel kapcsola
tos egyik legelső örvendetes és bátorító nemzeti felismerésünk, hogy sok 
minden elveszett, de népünk élni akarása és talpraállási erőfeszítése, mint 
oly sokszor történelmünk folyamán — sértetlenül megmaradt. Az Egyez
mény megszületésének esztendejében itt is, amott is láthatók már az or
szág újjáépítésének lenyűgöző eredményei, egyre élesebben és határozot
tabban kibontakoztak az új magyar élet külső és belső körvonalai. A nép 
egyre lázasabb ütemben kezdi felépíteni a romok felett az új, demokra
tikus Magyarországot. A dolgozó nép új hazáját.

Az egyház számára több ok miatt is nem volt könnyű és szorongá
soktól mentes ez a szembesülés azzal, ami történt, de azzal sem, ami 
alakulgat. Bőséges okunk volt annak elmondására, hogy tied Uram az 
igazság, de arra is: mienk pedig orcánk pirulása... (Dániel 9,7a) Rossz 
volt a lelkiismeretünk akkor is, mikor a háborús áldozatainkra gondol
tunk, de kissé félszegen és riadtan néztünk azok szemébe is, akik lerak
ták az új Magyarország alapjait. Mert hallgattunk, mikor szólni és kiálta
ni kellett volna a háború ellen, de már azt megelőzően sem voltunk szo
lidárisak népünk teljességével. Egyházi emberek számára mellbevágó az 
1937-ben vád alá helyezett Féja Gézának a szektákkal kapcsolatos meg
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állapítása, hogy azok szükségképpen alakultak ki, mert hiszen társadalmi, 
jogi és kulturális téren érvényesülni nem tudó parasztosztály menekül 
a szektákba, hiszen a papja is más osztályhoz tartozik. Ebbe az összefüg
gésbe kívánkozik bele az is, hogy teológiánkon csak 1946-ban létesült tár
sadalomtudományi tanszék, melynek korszerű tanmenetében ez a téma 
is helyet kap: A szektásodás társadalmi gyökerei.

A visszahúzó erők eredője és ötvözete

D. Káldy Zoltán fentebb már jelzett előterjesztésében összegezi mind
azokat az ellentétes irányba ható erőket és elképzeléseket, melyek előbb 
az Egyezmény megkötését, majd annak zavartalan funkcionálását igen 
jelentősen akadályozták. Visszahúzó erőként hatott mindenekelőtt az, ami 
volt és elmúlt. Az egyház közelmúltjával való nosztalgiás kapcsolat, a ke
resztyén Magyarország „előnyös” egyházi helyzete sokakban vágyálom
ként vissza-visszajárt. Az új állam új vezetői iránti szeretetlenség és bi
zalmatlanság, a politikai rövidlátás és tájékozatlanság, mely az egész 
emberiség történetében elérkezett új korszaknak csupán tiszavirágnyi 
élettartamot jósolt, valamint a katolikus és protestáns erők összefogásá
ban bízó naivság, és nem utolsósorban e visszahúzó erőknek Nyugaitról 
adott gazdasági, ideológiai politikai és teológiai tudatos, átgondolt és 
tartós támogatás, felettébb megnehezítette nemcsak az Egyezmény meg
kötését, hanem annak érvényesülését is. Ezek az erők kisebb és nagyobb 
csoportokban, de egyes emberekben különösképpen is ötvöződtek, és sem
miféle összetételükben sem hatottak a megegyezés és az előrehaladás irá
nyában. Ez a jelenség protestáns mezben különösképpen is kirívó és el
lentmondásos, mivel a protestáns egyházak kiindulási pozíciója nem
csak történeti, hanem teológiai vonatkozásban is előnyösebb, mint a kö
zépkori egyházé. Jóval több a demokratikus hagyományuk, az uralkodó 
egyház típusa és igénye nem protestáns jelenség. A haladó hagyományok 
egyháza voltunk, úgyhogy az Egyezmény megkötése után éppen múltunk 
alapján hivatkozhattunk joggal arra, hogy a protestáns ember elítéli a 
maradiságot minden téren s az emberiség haladását munkálva, maga is 
békésen tud együttélni a történelem és a társadalmi fejlődés erőivel. 
Előnyösebb kiindulási pozíciónk ellenére is igen erős eleinte a visszahú
zó erők fékező hatása, mivel igen sokan nem tudták, de nem is akarták 
megérteni, hogy egy egészen új politikai, társadalmi, gazdasági és kultu
rális rend épül országunkban, melyen belül egészen más lesz az egyházi 
élet rendje is.

Az Egyezmény biztosította légkör

Akik 1948. december 14-én egyházunk nevében és képviseletében az 
immár 25 éve érvényes Egyezményt megkötötték és aláírták, valóban jó 
szolgálatot végeztek, mivel azóta törvényes keretek között végezhetjük 
egyházi szolgálatunkat. Megkísérelhettük volna egyház és állam viszo
nyának kölcsönös rendezése nélkül is, aminek lehetősége egynémely za
varos hazai és felelőtlen külföldi agyban előtérbe is került, akik minden
fajta összefogás és ellenállás, tehát a szenvedő és mártíregyház képleté
nek bűvöletében az egyházi zeloták és partizánok nehéz szerepét szánták 
volna papoknak és kitartó híveknek, a testvéri megegyezés és békességet 
teremtő megoldás helyett. A vértanúságot nem kell és nem is lehet ke
resni. Isten tett és tesz arra némelyeket méltókká. Az ellenállásnak bár
milyen formája, a katakombakeresztyénséget és kultúrharcot is beleért
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ve, nemcsak indokolatlan, hanem egyben méltatlan is lett volna egyhá
zunkhoz, annak múltjához, mely immár 450 éve jellegzetesen protestáns 
szálakkal egybeszövődött nemzetünk történetével. Mi nem szektaként ér
keztünk el népünkkel együtt a felszabadulás nagy történelmi eseményéig, 
hanem történelmi egyházként, melynek múltja rossz és jó emlékeket fel
idéző országos törvényekben nyomon követhető, úgyhogy egy ilyen egy
ház csak a küldetése és felelőssége feladása árán mehetne a föld alá. Jó 
szolgálatnak tartjuk az Egyezmény megkötését, és aláírását, mivel a tör
vényesség keretei között végezhetjük szolgálatunkat.

Jó szolgálatról beszélhetünk akkor is, ha az Egyezményen túlmenően 
az Alkotmányunkban is biztosított vallásszabadságra gondolunk. Az 1946. 
évi 1. te. szerint „az állampolgárok természetes és elidegeníthetetlen jo
gai” közé tartozik többek között a „gondolat és vélemény szabad nyilvá
nítása, a vallás szabad gyakorlása” . Az 1949. aug. 20-án elfogadott új Al
kotmány ugyancsak kimondja „az összes állampolgárnak lelkiismereti 
szabadságát és vallásgyakorlatának szabadságát”.

Igen nagyra értékelem az Egyezményben 20 év tartalmára biztosított 
jelentős államsegélyt, és nem kevésbé annak megértő „prolongálását” 
államunk részéről, hogy egyházunk állam és egyház szétválasztásának el
vével kapcsolatban anyagi vonatkozásban saját lábára állhasson. Első he
lyen mégis azt az új légkört említeném, melyet a két partner viszonyá
nak törvényes rendezése eredményezett. Azt, hogy nem ellenfelet és ellen
séget látunk egymásban. Azt, hogy nem úgy megyünk el egymás mellett, 
mint két ismeretlen. Azt, hogy tudtunk és tudunk összefogni, a világné
zeti különbségek ellenére, és hitbeli meggyőződésünk kölcsönös tisztelet- 
bentartásával tudtunk és tudunk mindenben együttműködni, ami népünk 
és a ma élő emberi nemzetség javát szolgálja. Faluért és városért, me
gyéért és országért, falu, város és megye lakosaiért — magyar népün
kért. Aki ennek nem örül, akinek ebben a vonatkozásban még le nem 
győzött gátlásai és nehézségei vannak, az még nem értette meg igazán 
sem az első, sem a második nagy parancsolatot.

Csak nyugodt légkörben és jó lelkiismerettel lehet nyugodtan és jól 
dolgozni. Nincs olyan állam sehol a világon, mely egy ellenséges csoport
nak nyilvános működési engedélyt adjon. Különösképpen nem olyan he
lyen és történelmi helyzetben, ahol forradalmi átalakulás megy végbe, és 
a visszahúzó, fékező erők hol ilyen, hol amolyan álcázásban jelentkez
nek. Csak az Egyezmény megkötésének és annak szellemében végzett egy
házi szolgálatnak köszönhető, hogy az elmúlt negyedévszázadban magyar 
földön álló és közben felépült új templomokban is tisztán hangozhatott 
Isten igéje, bűnbocsánatot igénylő lelkek oltár elé állhatták, könyv és új
ság kerülhetett az evang. család asztalára, munkaközösségekben, konfe
renciákon, 2 törvényalkotó zsinatunkon, gyülekezeti közgyűléseken meg
tárgyalhattuk és elrendezhettük dolgainkat; hogy lesz új Teológiai Aka
démiánk, van Kántorképző Intézetünk, és diakóniai intézményeinkben 
jézusi indulattal tevékenykedhetett a szolgáló szeretet. Lelkészeken, gyü
lekezeteken és egyes embereken múlott, ha a mögöttünk levő 25 eszten
dő minden egyes napjának bőséges alkalmatosságait nagyobb áron is 
meg nem vettük.

Jó szolgálatról szólhatunk teológiai mérlegelés és megfontolások alap- 
ján is. Az írásban ugyan jó néhány jól hangzó igehely fellelhető, mely 
első hallásra, és főleg összefüggéséből kiragadva súlyos ellenérvként 
hangzik. Gondolok itt esősorban arra a páli igére: „Ne legyetek hitetle
nekkel felemás igában, mert mi köze van az igazságnak a gonoszsághoz, 
vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? És hogyan egyeznék 
meg Krisztus Béliállal? Vagy mi köze van a hivőnek a hitetlenhez?”
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Ettől bizony ijedtében az egyházi képviselő leejthette volna a tollat az 
Egyezmény aláírásának protokolláris aktusánál, ha józanul végig nem 
gondolja a dolgokat. Többek között azt, hogy itt az apostol konkrét helyi, 
gyülekezeti helyzetre utal, és nem egyház és állam viszonyára. És nem 
utolsósorban azt is, hogy Pál ellen Pált küldje harcba még pedig Róma 
13 bevezető szakaszának éles fegyverével. Ha Pál mégsem elegendő Pál 
ellen, akkor még Luthert is segítségül hívhatja, közelebbről a kettős kor
mányzásról szóló, ma sokak által erősen megkérdőjelezett tanításával, mi
vel egyesek úgy vélik, hogy az szolgai engedelmességhez, és közvetve 
a 2. világháború kirobbantásához és elvesztéséhez vezetett. Mivel evangé
likus egyház megegyezéséről van szó, Luther korának és a mi helyzetünk 
gyökeresen más jellegének világos meglátása mellett is hálásak lehetünk 
a reformátori eligazításért, mivel számára egyfelől igen jelentős volt Ró
ma 13 bevezető szakasza, másrészt pedig Béliál hatalmát, tehát azt a pali 
gonoszságot és sötétséget meglátta nemcsak a politikai világban, hanem 
az egyházban is. Teológiai megfontolások és mérlegelések alapján vall
juk, amire más teológusok nem a mi Egyezményünkkel kapcsolatban már 
előbb is eljutottak, hogy ti. az állami felsőbbségnek az egyház részéről 
való elismerése nem függvénye egy-egy kormányzat ideológiai alapállá
sának. És ha ráadásul azt is komolyan vesszük, hogy éppen Luther is 
hangsúlyozza Isten uralmát a történelemben, tehát Isten kezéből vesszük 
népünk legutolsó 30 esztendejét annak minden eseményével együtt, ak
kor kemény ítéletre jött irgalomnak kell tekinteni, hogy még nincsen vé
günk, és adatik még lehetőség jó és építő szolgálatra népünk között.

Teológiai felismeréseink

Elöljáróban azt kell elmondani, hogy nem tartjuk magunkat felta
lálóknak, csupán hálás és boldog megtalálóknak, alán még jobb ez a 
meghatározás: újramegtalálóknak. Ügy vagyunk teológiai felismeréseink
kel, mint a reformáció kora az evangéliummal. Előbb is megvolt az, de 
ők újból megtalálták, felfedezték, egy szintén új történelmi korszakban 
újból kezdték érteni, érezni, ízlelni, helyesen értékelni és értelmezni. És 
ilyesmi sohasem véletlen, nem történik Isten nélkül.

Egy másik felismeréseinkkel kapcsolatos általános jellegű megjegy
zés: az adott új történelmi helyzetben jutottunk el ezekre a felismerések
re, ami ugyancsak nem véletlen. Isten nemcsak az igében munkálkodó 
Szentlelket rendelte egyháza tanítómesteréül, hogy elvezesse népét min
den igazságra, hanem többek között a történelmet, az adott történeti 
helyzetet is. Egyszerűéin nem létezett, nem is létezik olyan egyház, mely 
több-kevesebb szállal össze ne szövődnék puszta létével és szolgálatának 
sokféle ágával az adott társadalmi- és történelmi szituációval. Az adott tár- 
sadálmi- és történeti helyzet nemcsak az egyház létét és evilági sorsát 
határozza meg, hanem egyben a szolgálatát is. Egyik legsúlyosabb ellen
vetés, mely az egyházzal kapcsolatban elég gyakori, a történeti különbö
ző idejűség, magyarán: a korszerűtlenség vádja. Ez úgy értendő, hogy az 
egyház olykor abban látta és látja küldetését, hogy megőrző, konzervatív 
erejével megőrizzen és átmentsen egy hagyományos, a történelem folya
mán kialakult életformát, a mi esetünkben pl. a polgári életformát. Egy 
forradalmi átalakulás súlyos problémákat felvető, feszültségekkel teli kor
szakban, az egyház nem lehet a múlt csomag- és életforma megőrzője. 
Ilyen alapállásból nem juthattunk volna el semmiféle teológiai felismerés
hez, és kiutat sem találunk a sok útvesztő között. Nem visszafelé néz
tünk, hanem az adott társadalmi és történelmi szituációban elénk került
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szorongató kérdésekre kerestünk választ és megoldást Isten igéje fényé
ben, testvéri közösségben, lelkiismeretünk szaván és józan eszünk taná
csán is tájékozódva. A feladat nem volt könnyű, legkevésbé hálás, de nem 
lehetett előle kitérni. Sokkalta könnyebb és egyszerűbb a csomagmegőrző 
tisztét vállalni, mint bizonyos fokig ismeretlen terepen, ki nem taposott 
utakon eligazodni, másoknak is, nekünk is járható utat keresni és tálálni. 
De Isten rávezetett és ráállított egy új útra, melyen most is állunk, mi
kor az Egyezmény megkötése óta megjárt 25 éves utunkra Isten iránti 
mélységes hálával visszatekintünk.

A felismerések sorában első helyen említeném az egyház küldetésé
nek és szolgálatának lényegére vonatkozó felismerést. Újból szeretném 
hangsúlyozni: Nem arról van szó, hogy az elmúlt idők egyházában nem 
tudtak volna arról, hogy az egyház küldetésének lényege a szolgálat, szol
gálatának tartalma Isten bűnbocsátó szeretete, tárgya pedig az ember. 
Eddig is tudtuk ezeket, de nem gyakoroltuk minden vonatkozásában és 
elkötelezésével. Hányszor elmondtuk nagy pátosszal, hogy aki közületek 
első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Hogy a keresztyén ember nagysága 
és előkelősége az odaadó szolgálat. A hívek mégis templomon kívül igen 
keveset láttak és kaptak ebből az odaadó szolgálatból. Különösen a gyü
lekezetek legszegényebb rétege. Még jó, ha nagy szegénységük láttán ki 
nem préseltük szociális nyomorúságukból a hiványban biztosított stólát. 
Inkább azt látták, hogy szeretjük az előkelő helyeket, a rangos és módo
sabb emberek társaságát, az „uralkodást” falun és városban, nem pedig 
a szolgálatot. Az alázatos, önzetlen, hűséges szolgálat lehetőségeinek el
mulasztását mind mai napig sínylik az egyházak. Mert e végzetes mu
lasztások szomorú következményeként veszítette el az egyház szinte tel
jes egészében a munkásosztályt és a mezőgazdasági proletariátust.

Az egyházi szolgálat fogalmának nagyobb nemcsak a tartalmi mély
sége, hanem a távlata is annál, mint amit az egyház abból kiolvasott és 
gyakorolt. Szolgálati helyen nemcsak a templom, hanem a templomon kí
vüli világ is. Jézus az egész néphez küldte övéit szolgálat céljából. Papi 
szolgálatom gondja nem csupán annyi, hogy hányán járnak a templomba, 
hanem hogyan élnek és dolgoznak az emberek a családban és a munka
helyükön. Az ezzel kapcsolatos elismeréseket nemcsak nálunk, hanem 
ma már világszerte is így fogalmazzák meg: Az egyházak társadalmi fe
lelőssége. Az egyház felelőssége a világért. De mielőtt erről részleteseb
ben szólnánk, előbb le kell szögeznünk, hogy egyházunk az Egyezmény 
egyik leglényegesebb pontjának tartja Isten igéjének hirdetését, és az ez
zel kapcsolatos mindenfajta egyházi szolgálat végzését népünk javára. 
Nem jutottunk, nem is juthatunk el semmiféle olyan teológiai felisme
résre, mely bármiféle módon is ellenkeznék azzal, hogy az egyház épü
let, melynek fundamentuma Jézus Krisztus; hogy az egyház test, mely
nek Jézus Krisztus a feje, mi pedig tagjai vagyunk; hogy az egyház 
Krisztusban hivő emberek közössége, akik az igéből és a szentségekből 
élnek. Ezt az alapvető igazságot egyházi vezetőségünk soha nem rejtette 
véka alá, úgyhogy átmelegszik az ember szíve az „Üj úton” c. könyv 80. 
oldalán olvasható, első ízben az Országos Presbitérium ülésén elhangzott 
világos mondáitoktól: Két évtized teológiai fáradozásainak eredményekép
pen elmondhatjuk, világos előttünk: az egyház feladata az evangélium 
hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása, az állam feladata pedig az állam
polgárok békéjének és jólétének biztosítása. Ez — úgy gondolom — elég 
világos beszéd, és mivel ezt a szolgálatot az elmúlt 25 évben végeztük, 
eleve betöm minden szájat, mely túlzott elcsúszásról beszél a társadalom
szolgálat felé. Kevés egyház viaskodott annyit munkaközösségekben és 
egyéb akalmakon a korszerű, előrevivő, a mai ember problémái megol
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dásában valóban segítséget jelentő igehirdetésért, mint éppen a mi egy
házunk. A korszerű, megújuló igehirdetésért való tusakodásunkban az 
lett a felismerésünk, hogy az evangélium nem olyan értelemben függ 
az adott történeti helyzettől, hogy belőle keletkezik, hanem abban, hogy 
az adott helyzetre alkalmazandó és érvényesítendő. Ez gyakorlatilag any- 
nyit jelent, hogy mi nem Nyugaton, hanem a Magyar Népköztársaság te
rületén élő embereknek prédikálunk, ahol kialakult egy új társadalmi 
rend, a szocialista társadalom, merőben új egyéni, családi, társadalmi és 
gazdasági problémákkal. Korszerű, eligazító és segítséget jelentő az az 
igehirdetés, mely a Szentírásban ránk öröklődött bizonyságtételt lefordít
ja, „átteszi” a mai helyzetbe. Nem az adott szituáció, hanem a Szent
írás adja mondanivalónkat, a konkrét helyzet csupán az irányzék és cél
pont.

De prédikálunk azzal is, ha szolgálunk társadalomban, közéletben, 
nemzetközi fórumokon templomon kívül is Luther-köntös nélkül. Ez az a 
felismerésünk, melyet a gyülekezeti és intézményes diakónián túlmenve 
társadalmi és politikai diakóniának mondunk. Ez nemcsak lehetséges, ha
nem egyben szükséges is. „Már az őskeresztyénség tudta, hogy amikor 
a szó elégtelennek bizonyul, az egyetlen lehetőség „az élet beszéde” , „a 
jó magatartás megnyerő bizonyságtétele beszéd nélkül” . (1. Pt 3,1, dr. 
Prőhle K.) Mi pedig pontosan ebben a helyzetben vagyunk. Fenti ige 
háttere a „vegyesházasság” egy hivő és hitetlen házastárs között, páli szó- 
használattal „felemás igában” . Házasság esetén valóban nem ideális, és kí
vánatos, de társadalmi, népi és nemzeti összefogás, együttgondolkodás, 
együttmunkálkodás tekintetében közös nemes célokért, nemcsak embe
rileg, de teológiailag is szép és járható út. Még pedig elsősorban nem a 
megnyerés, a megtérítés, inkább az összefogás, a közös szolgálat, a szo
lidaritás megbizonyítása végett. Annak igazolására, hogy nem kívánunk 
elszigetelődni, és idegen testként élni szocialista hazánkban. A hit és hi
tetlenség vonalán felül futó hazafiság, és népünk iránti szeretet és fele
lősség bizonysága ez. Egyébként ha történetesen Pál apostol korában 
élek, és nem az Egyezmény utáni 25. esztendőben, udvarias hangú levél
ben közlöm vele, hogy a szeretet himnuszának szerzőjéhez méltatlan az 
ilyen kérdés, hogy mi köze a hivőnek a hitetlenhez. Sok minden, legfő
képpen talán az, hogy szeresse, ami egyébként a modern „vegyes” csalá
dokon belül íratlan törvény és élő valóság. Ahogyan a társadalmi diakó- 
nia fogalma túlvisz a gyülekezeti szolgálat keretein, úgy a politikai dia- 
kónia fogalma túlmegy a társadalmi szolgálat keretein. Itt van az a pont, 
ahol az egyház felelősségéről kell szólni a világért. Két mozzanat az. ami 
a mai egyházakat különösképpen is rádöbbentette erre a felelősségre. 
Egyrészt a 2. világháború szörnyű eseményei és tapasztalatai, másrészt 
egy újabb háború állandó lehetősége és még szörnyűbb következménye. 
Mindkét háborút számonkérték az egyháztól is. Ilyen előzmények után, 
és ilyen lehetőségek előtt jutott el egyházunk arra a meglátásra, hogy a 
keresztyén embereknek és egyházaknak össze kell fogniuk minden jó
szándékú emberrel, még pedig hitre, világnézetre, fajra és származásra 
való tekintet nélkül, a béke megteremtése és fenntartása érdekében. Első
sorban nem hitből, hanem szeretetből és közös felelősségérzetből. A józan 
értelem és emberhez illő életszemlélet alapján. Így és ezért került poli
tikai diakóniánk kellős közepébe az elmúlt 25 évben végzett mindenfajta 
békeszolgálatunk. Egyházi és társadalmi összejöveteleken, itthon és kül
földön, helyeslő és elmarasztaló vélemények kíséretében. Legújabban 
egyre több megértéssel külföldi egyházi körökben is. Mert jóllehet hosszú 
ideig nemcsak bizonytalan zengésű, hanem hamis is volt a nagy egyházi
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világszervezetek trombitája a politikai diakónia nemzetközi csarnokaiban, 
ma már ők is szépnek és jelentősnek tartják a béke dalát, elfelejtvén 
azokat az időket, mikor pl. a vietnami háború kérdésében csak a szocia
lista országok képviselői sürgették a határozott szólást. Azóta sok víz 
folyt le a Dunán, és Nyugaton is egyre több ember vállalja a hazai és 
nemzetközi békeszolgálaitot, melyre minket hitünk felszabadított, szerete
tünk elkötelezett, józan eszünk eligazított, és mint evangélikus egyház ép
pen Luthertól is igen sok biztatást és bátorítást kaptunk. Elsősorban 
a kettős kormányzásról szóló tanításában, melyről nemcsak lelkészeink 
kaptak alapos tájékoztatást a munkaközösségekben, hanem az egyház
kormányzás különböző testületéiben közreműködő világi testvéreink is, 
mikor utunk és szolgálatunk elvi-teológiai kérdéseinek tisztázására is sor 
került. A lutheri szemlélet és állásfoglalás korhoz kötött ugyan, a kettős 
kormányzásról szóló tanítását mégis méltán tartjuk ma is politikai her- 
meneutikának, melynek ismerete és használata egyszerűen nélkülözhetet
len, mikor arról van szó, hogy hitünket „áttegyük” a politikai élet gya
korlatába.

Nem fér bele minden egyetlen cikkbe, ezért hadd utaljak dr. Nagy 
Gyula professzornak „Az etikai gondolkodás tételei a kelet-európai evang. 
teológiában” c. előadására (Lp 1973., 597. old.), mely három pontban sum
mázza mindazt, amit részben elmondtunk, részben még el kellene mon
dani: 1. Az egyház világban való feladatának új értelmezése. 2. Az egy
házak és egyes keresztyének új életstílusa egy nem-kersztyén társada
lomban, és végül 3. a keresztyének és az egyházak általános etikai és 
szociáletikai feladatainak új értelmezése társadalmunkban.

A szolgálat teológiája

A szolgálat teológiája nem az égből pottyant gondtalan, dologtalan 
merengés közben. Nehéz helyzetben, külső és belső harcok közepette, 
szinte frontállásban született, mégpedig nem máról-holnapra. Kezdetben 
voltak az egyes felismerések, induláskor olykor összevissza kuszáivá, 
mint vékonyka fűszálak a sarló és gabonaszár a kaza alatt. Ezek meg
fontolt elrendezése és rendszerezése, egybekötözése és simítása révén 
lett érett kéveként a szolgálat teológiája. Az egyes elemek szintéziséből 
lett az út is, melyen most állunk és járunk. Azt is hozzátehetjük, hogy 
sok téves és járhatatlan útra való rákacsintás után találtuk meg végre 
a ma már fogalommá lett ötödik utat, melynek megtalálásában, a dia- 
kóniai teológia egész rendszerének részletes és átgondolt kimunkálásá
ban elsősorban D. Káldy Zoltán püspök elnökünk szerzett elévülhetetlen 
érdemeket, aki szinte egész eddigi papi életét szánta rá erre a nehéz 
és igen hálátlan szolgálatra. Egy hűséges és rátermett munkatársi gárda 
élére állva, az egész teológiai munkát irányítva, rávezette és ráállította 
egyházunk papjait és népét a szolgálat teológiájának útjelzőtábláival el
látott 5. útra. Először fiatal lelkész jelöltek előtt szólt arról, hogy melyik 
az a 4 út, melyet nem vállalhatunk és nem járhatunk. (Űj úton 159. o.) 
Ezek egyikén eljuthattunk volna odáig, hová Feuerbach után a 30-as 
évek német DC mozgalma is eljutott: „Kell, hogy a politika legyen a 
vallásunk!” Mi ráálltunk és rajta vagyunk egy úton, melynek teológiáját 
a szolgálat teológiájának mondjuk.

A szolgálat teológiája mindenekelőtt krisztocentrikus teológia. 
Egyek vagyunk atyáinkkal abban, hogy az egyház legfőbb kincse az Is
ten kegyelméről szóló szent evangélium. Legfőbb szolgálati feladata 
pedig, hogy ezt az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben hirdes-
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síik népünknek. Egészen új történeti és társadalmi helyzetünkben senki 
és semmi másra nem támaszkodhatunk, csupán az evangélium hatalmá
ra és arra a hitre, melyet a Szentlélek munkál az evangélium által. Ez 
azt jelenti többek között, hogy megmaradtunk és megmaradunk az ige 
egyházának. Azt is jelenti, hogy utunkon csak hittel és hitben lehet jár
ni. Ügy is mondhatnám: csak az Ürban, az élő Jézus Krisztusban.

A diakóniai teológia egyben a szolgáló szeretet teológiája. Ebben 
is krisztocentrikusak maradunk, mikor Jézust nemcsak a kereszten, ha
nem a szeretet és irgalmasság szolgálatában is látjuk emberek között, 
még pedig személyválogatás nélkül. Krisztocentrikus teológia, mégis 
úgy, hogy a kereszt horizontális szárának irányát is komolyan vesszük. 
Nem teljes az evangélium hirdetése, ha kimarad belőle a felebaráti sze
retet szolgálata. „Mit használ énnékem a hit, ha azt csak szájjal val
lom . . . ” Éppen ezért azt is valljuk, hogy az egyház legkrisztusibb 
megjelenési formája az alázatosan szolgáló szeretet; egyik elengedhetet
len krisztusi mozdulata az irgalmas samaritánusé, és egyik legkrisztu
sibb öltözése az a kötény, melyet Urunk a lábmosás jelenetében maga 
köré kötött. Szolgálni akarunk szeretetben egész népünknek, még pedig 
mindenütt, ahová hív a kötelesség és lehetőség. — Mert a szeretetben 
szolgáló hit illő és méltó Isten népéhez. —

A szolgálat teológiája igenli és támogatja a szocialista társadalom új 
rendjét, mely hazánkban kialakult. Lehetőséget lát arra, hogy ebben az 
új rendben egyház legyünk, a népért élő és népünknek szolgáló egyház. 
És hazai feladatokon túlmenve elkötelezést látunk arra is, hogy részt- 
vegyünk a szenvedők megsegítéséért folyó küzdelemben, egy igazságo
sabb gazdasági, társadalmi és nemzetközi rendért folyó harcban, egyben 
lehetőséget is az erkölcsi együttműködésre hivők és nemhivők között 
közös nagy és nemes célokért. — Éppen az Egyezmény jubileuma kap
csán helyénvaló arról is szólni, hogy Kormányzatunk az egyházaknak ezt 
a jó szolgálatát sokféleképpen megbecsülte.

Nem volt könnyű eljutni idáig, mivel sokféle erő igyekezett utunkat 
eltorlaszolni. Többek között az 1956-es ellenforradalmi megmozdulások
ban is újból erőre kaptak az Egyezményt ellenző visszahúzó erők, még 
pedig jól megfontolt, koncentrált támadással. De éppen legutolsó gyene- 
si lelkészkonferenciánk alapján megmondhatjuk, hogy a vázlatosan kö
rülírt út szinte valamennyiünk útja, és a szolgálat teológiája a mi teoló
giánk. Az ünnepi emlékezés mostani heteiben és napjaiban jó érzés úgy 
tekinthetni az új magyar társadalom épületére, hogy abban benne van a 
mi kezünk munkája is, és a mi szívünk imádsága is.

Weltler Rezső
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Fórum

A Keresztyén Békekonferencia 
pályázati felhívása

A Keresztyén Békekonferencia hírszolgálatos lapja a következő pá
lyázati felhívást tette közzé:

Keresztyének és egyházak mind nagyobb érdeklődéssel fordulnak a 
béke kérdése felé. A gyakorlati békeszolgálathoz is szükséges azonban a 
teológiai-elméleti megalapozottság. A Keresztyén Békekonferencia külö
nösen a teológiai hallgatók érdeklődését akarja intenzívebbé tenni a 
béke kérdése iránt, hogy ily módon még nagyobb felelősségérzetet ébresz- 
szen bennük ezzel a problémakörrel kapcsolatban. E cél megvalósítá
sáért hirdet pályázatot a KBK valamennyi teológiai hallgató számára, 
számít azok részvételére is, akik igazi érdeklődéssel fordulnak a béke
munka és a Keresztyén Békekonferencia tevékenysége felé.

A választható témák a következők:
1. Hogyan teszi magáévá az Ön egyháza az Evangélium békeüzene

tét és a keresztyén béketradíciókat és hogyan használja azt fel a világ 
békéjéért végzett szolgálatában?

2. Mutassa be, hogy milyen konkrét hozzájárulást adtak a keresz
tyének és az egyházak az Önökhöz legközelebb fekvő politikai válsággóc 
felszámolásához (a világméretű antiimperialista békeszolgálattal össze
függésben).

3. A béke gondolata Dietrich Bonhoeffer teológiájában.
4. A „béke” és háború fogalma különböző ökumenikus határozatok

ban. (Pl.: Egyházak Világtanácsa, Európai Egyházak Konferenciája, Ke
resztyén Békekonferencia stb.)

5. Az erőszak és erőszakmentesség dialektikája teológiai szem
pontból.

6. Hogyan értékeli a nők hozzájárulását a világ békéjéért végzett 
szolgálathoz?

7. Milyen kölcsönhatásban áll a forradalmi társadalmi változás és az 
antiimperialista békeszolgálat?

8. A keresztyénség humanista aspektusa, mint a békeszolgálatban 
való részvétel alapja?

9. A béke gondolata a csehszlovákiai egyházakban.
10. A keresztyének és az egyházak hozzájárulása a béke szolgálatához 

Európában.
11. Az egyházak és állásfoglalásuk a háborúval kapcsolatban, mint a 

békeszolgálathoz való hozzájárulás.
12. A keresztyének és az egyházak hozzájárulása a harmadik világ

ban a békeszolgálathoz a kolonializmussal és neokolonializmussal 
szemben.

13. A „salom” és az „eiréne” fogalmának aktuális üzenete.
14. A Keresztyén Békekonferencia tizenöt éves munkásságának leg

fontosabb teológiai felismerései.
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A felsorolt témák közül egyet kell kidolgozni és azt 1975. március 
31-ig a Keresztyén Békekonferencia címére: 11121 Praha 1, Jungmanno- 
va 9, kell megküldeni.

A dolgozatok nyelve a KBK bármelyik hivatalos nyelve lehet: né
met, angol, francia, orosz, spanyol. Pályázni csak eddig nyilvánosságra 
nem hozott munkával lehet. A pályaműveket a KBK tanulmányi bizott
sága bírálja el.

Pályadíjak:
A Keresztyén Békekonferencia tagegyházai és regionális bizottságai a 

következő jutalmakat ajánlották fel:
1. ökumenikus tanulmányút a Szovjetunióban, Csehszlovákiában, 

Magyarországon és Lengyelországban.
2. —4. díj: 6, 4, 2 hetes tanulmányút a fentnevezett országok vala

melyikében.
5. díj: Meghívás az Ifjúsági Bizottság vagy a Munkabizottság egyik 

ülésére.

A pályázattal kapcsolatos részletesebb felvilágosítást a Keresztyén Bé
kekonferencia központja ad, — 11121 Praha 1, Jungmannova 9. CSSR.

(Ford.: Hézser Gábor)
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A z  igehirdető m űhelye

JÉZUS KÜLDETÉSE: SZOLGÁLAT
B Ö JTI S O R O ZA T

Mt 20,38

A böjti időszakba léptünk. A böjt eredeti jelentése tartózkodás bi
zonyos ételektől azért, hogy a lélek jobban felfigyeljen Isten üzenetére 
és engedelmeskedjen annak. A mi számunkra a böjt a szenvedő Krisz
tus felé fordulást jelenti, aki maga is böjtölt (Mt 4,2) és akinek a szen
vedése és halála üdvösségünk záloga.

Igénk a Zebedeus fiáknak a rangkérdésről kialakult vitáját zárja le, 
egyben Jézusnak a saját küldetéséről vallott álláspontjának rövid és tö
mör megfogalmazása.

A Zebedeus fiák vágyát anyjuk fogalmazza meg és terjeszti Jézus 
elé, remélve, hogy egy gyermekeit szerető édesanya kérése bizonyosan 
meghallgattatásra talál.

Sok jószándékú és jóakaratú ember jut el arra a felismerésre, hogy 
Jézus tanítása csodálatosan szép, belőle hatalmas erők áradnak, amelyek 
szebbé és boldogabbá tudnák változtatni a világot.

Mások pedig úgy érzik, hogy érdemes Jézushoz kapcsolódni, mert 
abból előnyük származhat vagy már itt e földön, vagy a földi lét után.

Jézus határozottan kijelenti, hogy küldetése szolgálat. Nem ural
kodni akar megalázkodott, vagy megalázott lelkek fölött, hanem szol
gálni. A szolgáló élet másokért való élet, amelynek minden igyekezete 
arra összpontosul, hogy a gond, a bánat, a testi-lelki szenvedés eltűnjön 
a másik életéből. Jézus a szolgálatnak ezt az útját vállalta és járta vé
gig. Életét és tanítását kereszthalálával és szenvedésével pecsételte meg.

Ebből következik, hogy a Krisztus követés számunkra sem lehet 
egyéni dicsőségkeresés, vagy tanításában való gyönyörködés, hanem mi 
is csak a szolgálat vállalásával léphetünk a nyomába. A keresztyén- 
ség virágkorát mindig akkor élte, amikor a diakónia útjára lépett, ami
kor vállalta a Krisztusért való szolgálatnak minden terhét és fáradsá
gát, s átélte annak kimondhatatlan örömét.

Lk 22,39—46

Jézus úgy végzi közöttünk szolgálatát, hogy megmutatja miként le
het a kísértések között megállani. Igénk megrázó erővel rajzolja meg 
Jézus Gecsemáné-kerti megkísértetését.

Jézus világosan látja, hogy ha Isten útján akar haladni, akkor nem 
kerülheti el a testi szenvedéseket és a halált. Jézus Krisztus, aki valósá
gos ember, fél a testi szenvedések bekövetkezésétől és a haláltól. A kí
sértés ereje nagy, hiszen mindez nagyon közel, szintté kartávolságban 
van. Jézus hosszasan tusakodik, ragaszkodik a földi léthez.

Tusáját nehezíti az, hogy nagyon magára maradt, a tanítványokat 
elnyomta az álom. Egyedül áll gyötrő kérdéseivel, még az együttérző
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részvét melegségét sem érzi. Vigasztaló szóval sem áll mellette senki 
emberfia.

Jézus az imádságban találja meg azt az áldott eszközt, amellyel győz
ni tud a földi életet igénylő test kísértése fölött. Maga is azt az utat 
járja végig, amit tanítványaitól várt: Vigyázzatok és imádkozzatok. . .  
E szörnyű, egetostromló imádságában is Atyjának érzi, tudja és mond
ja az Istent. Az Atya iránti bizalma nem rendül meg egy pillanatig sem. 
Érzi és hiszi, hogy az Atya segíthet, hiszen az ö  kezében van élete 
és sorsa.

így jut el a végső feloldást jelentő mondathoz: „mindazáltal ne az 
én akaratom legyen, hanem a Tied!” Mindegy, hogy mi történik, mind
egy, hogy mi következik, csak abban az Isten akarata teljesedjék be.

Kísértések nélkül mi sem tudjuk leélni az életünket. Kisebb, nagyobb 
erővel minket is ostromolnak testi, lelki kísértések. Jó tudnunk, hogy 
minden kísértés Isten ellen akar fordítani bennünket. De, jó éreznünk, 
hogy e harcban nem állunk egyedül (Zsid 4,15) és megbizonyosodhatunk 
az imádság megtartó erejéről, amely megtarthat bennünket Istenünk hű
séges szolgálatában és neki való engedelmességben.

Mt 26,14—16; 27,3—5

Jézus a maga szolgálatának végzése közben sokszor figyelmezteti 
övéit arra, hogy a bűn nem marad következmények nélkül. S minthogy 
nagy erővel támad senki sem lehet biztonságban előtte. Még a legszű
kebb tanítványi körnek, a 12-nek egyike, Júdás is elbukik, amikor a 
bűn polipkarjának ölelésébe kerül.

Hogy hol kezdődött Júdás tragédiája, azt egészen pontosan nehéz meg
állapítani. Talán egy vélt sérelem, vagy csalódás érzése indítja az áru
lás, a bosszú útjára. A pénzügyekben való jártassága ösztönzi arra, hogy 
bosszújának, avagy árulásának az aprópénzre váltásáról se feledkezzen 
meg. Mikor elfogják Jézust és ő megkapja a 30 ezüst pénzt, megelé
gedés, sőt talán öröm is tölti el. Csak akkor döbben rá cselekedetének 
szörnyűségére, amikor a fejlemények véres fordulatot vesznek. Enélkül 
talán nem vett volna olyan gyászos fordulatot Júdás élete sem. Maga pró
bál menekülni a maga által font hálóból, de az a nyaka köré fonódik. 
Júdás menekül az ítélet elől a kárhozatba.

Sokszor hasonlítják a bűnt lavinához. Nem alaptalanul, mert jelen
téktelennek látszó erkölcsi botlásból hatalmas méretű bűnhalmaz kere
kedhet ki. Egyéni és közösségi életünk sok tapasztalata int bennünket 
arra, hogy a bűn valóságával komolyan számoljunk, mert a bűn minden 
esetben Istennel állít szembe minket.

Júdás akkor döbben rá személyes felelősségére, amikor bűntársai, a 
főpapi tanács tagjai magára hagyják. „Mi közünk hozzád?” Egyedül ma
rad bűnével, egyedül a számadás terhével, egyedül a jóvátehetetlen 
ténnyel. Végez, hát az elkövetővel; bűnnel tetőzve a bűnt.

Vigyázzunk, a bűn nemcsak Júdást kerítette hatalmába. Nincs ember 
a földön, aki azt mondhatná magáról, hogy ő fölötte nincs a bűnnek ha
talma. Ne mondjunk könnyen ítéletet Júdás fölött, hanem az Ö példáján 
tanuljunk. Tegyük azt, amit ő elmulasztott, könyörögjünk a mi Urunk
hoz erőért és bocsánatért.
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Mt 27,26—35

Jézus életének a legmegragadóbb szakasza a szenvedéstörténet, a 
passió. Nem véletlen, hogy a művészeti ábrázolások nagy része Jézus 
szenvedésének valamelyik mozzanatát rögzíti anyagba; fába, kőbe, bronz
ba, vagy vászonra. Az egész szenvedéstörténetet megelevenítő passiók 
ma is megrázó élményt jelentenek az emberek millióinak. Bach passiói
nak áradó muzsikáján keresztül átérzi a lélek Jézus szenvedésének min
den borzalmát s megérez valamit abból, hogy ehhez neki is valamikép
pen köze van.

Jézus, aki szolgálatnak vallotta küldetését, tudta, hogy ennek a szol
gálatnak a pecsétje az, hogy „életét adja váltságul sokakért” (Mt 20,28) 
De míg ide elérkezett végig járta a szenvedések iskoláját, példát ad
va a minden idők minden emberének a szenvedések elhordozására.

Jézus szenvedése testi és lelki. Fájdalmas volt a megkorbácsoltatás 
testileg, hiszen a szíjostort még csontokkal bélelik ki, hogy még nagyobb 
fájdalmat okozzanak és mindezt teljesen ártatlanul kell elszenvednie. 
Aki már ártatlanul részesült büntetésben az tudja, hogy ilyenkor a lélek 
jobban sajog, mint a test.

Végig játszanak Jézussal egy szörnyű királyi komédiát. Palásként 
ócska katonaköpenyt borítanak véres vállára, szúrós tövises gallyakból 
koronát fonnak a fejére és nádszálat adnak jogarként a megkötözött ke
zébe. Azután elindul a szomorú menet a Golgotára. Mint valami meg
átalkodott, Istentől elrugaszkodott gonosztevőnek kell végigvonulnia a 
kíváncsiskodó és gyalázkodó sokaság sorfala között, megroggyanó tér
dekkel cipelve a gyalázat fáját. Azután tűrni a keresztrefeszítés minden 
kínját és gyötrelmét. Jól gondoljuk meg, hogy ez a sok szenvedés miat
tunk és helyettünk szakadt Jézusra. Jézus példát mutatott a szenve
dés viselésére, hogy az meg ne szakítsa Istennel való közösségünket. Kö
vessük öt, ki érettünk szenvedett a kereszten.

Lk 23,34

Amikor az ember élete válságos helyzetbe kerül és amikor rászakad 
a bajok és nyomorúságok fergetege, akkor csak magára tekint, mások 
sorsával nem törődik, mások bajával nem gondol. Mennyivel másként 
viseli Jézus a reá szakadt sok kínt és nyomorúságot. A Golgota véres 
kínjai között is tud könyörögni azokért, akik testi, lelki szenvedéseinek 
előidézésében valamiképpen szerepet játszottak.

Jézus a kereszten vállalt szolgálatával hatalmas bizonyságát adta 
annak, hogy nemcsak tanítani tudott a szeretet és a megbocsátás korlá
tokat nem ismerő hatalmáról és erejéről, hanem maga is úgy élt és cse
lekedett. Tudta, hogy a gyarló bűnös ember nem nélkülözheti az örökké
való Isten bűnöket megbocsátó kegyelmét, hiszen Neki kellett az engesz
telő áldozat szerepét vállalni. Ezért várja méltán és joggal tőlünk is, 
hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek.

Milyen nehezen tudjuk magunkat rászánni arra, hogy kimondjuk a 
szót: megbocsátok. Pedig ezzel még nem zárult le a dolog, még nem 
teljes a megbocsátásunk, még el kell felejteni a régi haragot, el kell ol
tanunk szívünkben a bosszúállás tüzét. Jézus a kereszten nem átkot szór 
az Öt nyomorgatók fejére, nem Isten bosszúálló haragjának kiáradását 
kéri azok életére, hanem bocsánatot, őszintén szánja őket, mert gono
szok, mert nyugtalanok és békétlenek, mert a saját boldogtalanságuk sír
lát ássák.
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Meg kell tanulnunk Jézustól a megbocsátás többletét. Magában a ki
mondott szó: „Megbocsátok!” kevés, a bosszúállásról való lemondás sem 
elég, de még az elszenvedett kár vagy sérelem elfelejtése sem minden. 
Akkor igazi a megbocsátásom, ha szeretettel tudok válaszolni ellensé
gem hántására.

G al 2,20

Krisztus hűséges apostolának, szinte a hitvallások komolyságával és 
ünnepélyességével egybehangzó, bizonyságtétele ez az Ige. Amikor az 
apostol végig tekint a maga szolgálatán, akkor arról ad számot, hogy 
abban milyen szerepe van a Jézus Krisztus szolgálatának.

A Krisztussal való elszakíthatatlan kapcsolatnak gyönyörű megfo
galmazásával fejezi ki azt, ami az életének és földi pályafutásának a 
tartalmát és értelmét alkotja.

„Megfeszíttettem a Krisztussal” Egyrészt az elszakíthatatlan kapcso
latnak a jelzése. Akit a keresztre feszítettek az haláláig nem szabadul 
a keresztről. Másrészt jelzi az önfeláldozó szolgálatnak a vállalását. 
Amint Jézus vállalta a „kereszt gyalázatát”, Pál is vállalja, mert felis
meri abban Isten megtartó kegyelmének áldott jelét.

„Él bennem a Krisztus” , a Krisztus tanításával és szolgálatával való 
teljes azonosulás ég ebben a vallomásban. Boldogan vallja a Saulból 
Pállá lett apostol, hogy csodálatos szépségekkel telt meg az élete azóta, 
mióta Krisztus „foglya” lett. Gazdagság, hírnév, dicsőség mind olyan, 
amire nem vágyik, ami nem ösztönzi őt sok hiábavaló erőfeszítésre. A 
Krisztussal való élet teljes öröm és boldogság, mert elcsitul minden, 
ami felzaklathatná. Érzi a szív, a lélek, hogy a bűn halálos ölelése mega- 
zut körülöttem, mert „az Isten Fiában való hitben élek” . <3 megszaba
dítja életemet sok hiábavalóságától és az örökélet felé vezeti lépteimet.

Vajon, ha nekünk kellene megfogalmaznunk Krisztushoz való kapcso
latunkat, tudnánk-e Pálhoz hasonlóan fogalmazni? Mi nekünk a Krisz
tus keresztje? Szégyenfa, vagy üdvösség záloga? Gondolkodásomban, el
határozásaimban van-e helye Jézusnak?

Kühn Ernő
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BÖJT 1. VASÁRNAPJA

2 Kor 6,1—10

„Használni akartam — nem tündökölni”

Váci Mihály szavával így lehetne összegezni egy keresztyén élet ki
tárulkozását. Ez az élet nem volt könnyű, de igaz volt és szép. Biztatás 
a számunkra említett költőnk szavával:

Ma sem volt könnyű élni.
Nem lesz könnyű sosem.

De érdemes volt! — s mindig 
érdemes lesz, — hiszem.

Pál apostoli autoritással szolgált (2 Kor 5,20) és várta szava komo- 
lyanvételét. Ö is komolyan vette a gyülekezetnek azt a lehetőségét, hogy 
apostoli életfolytatásán tájékozódjék. Annál elszomorítóbb volt, hogy 
rosszindulattal, vádaskodással illették. Ezért tárja ki életét szenvedélyes 
hangvétellel: „Arra törekszem, hogy az emberek szemében is Isten hite
les szolgája legyek. Nehogy valaki az életfolytatásom miatt a szolgálato
mat semmibe vegye és így számára az Istenhez vezető utat eltorlaszol
jam.” Életének és szolgálatának egységéről van szó. Pál tudja és elfo
gadja, hogy élete megkérdezett élet. Számít arra, hogy hitelességét két
ségbe vonják, tudja, hogy felelettel tartozik. Megkérdezettség a vele 
szemben tanúsított különböző igény és elképzelés és ez kísértéssé válik, 
hogy ne válassza-e a mások vagy maga számára elfogadhatóbb életet és 
szolgálati stílust. Krisztus megkísértetése megismétlődik a híveiben. Ol
vassuk el D. Káldy Zoltán, Diakóniai teológiánk tovább fejlesztése c. ta
nulmányának II. fejezetét (Lp 1972. okt.)! Jézusnak így szólt végig a ki
hívás : Ha Isten Fia vagy. . .  Pálnak: Ha valóban apostol vagy. . .

Mi is megkérdezettek vagyunk különböző szinten több oldalról. Van 
sóvárgás, van elfogulatlan szemlélődés, vannak hamis várakozások és 
kihívások is. A velünk szemben feltett minden kérdés jogos, kísértésünk 
pedig nagy. Felelettel tartozunk. Hogy várhatjuk el, hogy szavunkat ko
molyan vegyék, ha mi nem vesszük komolyan nekünk feltett kérdései
ket és életünkkel nem válaszolunk?

Pál bőséges „bizonyítékot” tár a gyülekezet elé. Felsorolása nem te
kinthető keresztyén erény-listának, nem is hősiességéről, vagy tehetsé
géről van szó, hanem az Istennel való kapcsolat erejéről és gazdagságá
ról. A 4—7. terjedő szakasz két részre tagolódik. Az elsőben jobb szó hí
ján passzív (de nem negatív!) életmegnyilvánulásairól szól, kulcsszava 
a hüpomoné. Ez nem beletörődés, hanem meghajlás, a teher elfogadása. 
Állhatatos, nem szökik meg az iskolából. A hit magatartása ez s így 
győztes. Nem panaszkodik, előre néz, vár és közben segít. Háromszor 
hármas egységekbe tagolódik ez a felsorolás. A verés, börtön és a fellá
zított nép haragja súlyos próba volt, amit Isten nem minden keresztyén 
emberre rak rá. A sok munka vállalása, az alvásról és evésről való sok 
lemondás nyilván a hit tusája és a szolgálat végett történt és ezért ke
reszt volt. Az a kereszt, amit vállalunk, hogy hűségesek maradjunk. A 
gyomorbaj, a rossz szomszéd és minden, ami alatt nyögünk, nem! A ke
reszt alatt különben sem nyögünk, mert akkor Krisztusban vagyunk és 
tapasztaljuk, hogy terhe könnyű.
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A felsorolás második fele szolgálatának fénylő megnyilvánulásait tar
talmazza: Isten erejében. Feddhetetlen élet, világos látás, uralkodás az 
indulatain, segítőkészség, a Szentlélek vezetése, őszinte szeretet szerepel 
a sorban. Szava egyetlen mércéje, hogy igaz legyen, más erőt, mint Is
ten erejét, nem akar „felvonultatni” . Belső és külső harcaiban az a fegy
vere, hogy Isten és emberek előtt becsületesen él.

Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy elijesszen a keresztyén 
élettől, vagy hogy elkeserítse a bukdácsolókat, hanem egyetlen ecsetvo
nássá összeállva Isten szabadító munkáját festi elénk és ezzel bátorság
ra ösztönöz a hit harcában és a hiteles életben.

Korunkra valóban jellemző a versenyfutás, hogy sikert, élvezetet, 
jobb anyagi körülményeket, hosszabb életet, több termelést, rekordokat 
érjünk el. Általános a félelem a csöndtől, magánytól, betegségtől, eleset
tektől, lemaradástól, mindenféle mélységtől. Ez természetes. Nem termé
szetes azonban az, hogy Valaki a mélység útját választotta, hogy sokakat 
felemeljen és vannak akik készek követni. Pál mellett állítsuk a gyüle
kezet elé azokat, akik ezt az utat járták és ránk is hatással voltak. Paul 
Schneider a koncentrációs táborban a börtönablakon kiáltotta ki az 
evangéliumot fogolytársainak. Ki tette volna ezt, ha ő nem jár ezen a 
nagyon mély úton? A komlói bányában az életveszélyes bányamentő 
munkáját vállalta egy hivő ember. Az Isten által felszabadított ember a 
mások felemelésének, viszonyaik javításának, a világ helyreigazításának 
sok alkalmát találhatja és ragadhatja meg:

Mert nem hiszem, hogy ne lehetett volna 
kitartó, csendes, hű forradalomban 
élni: — szeretni, hinni a világot; 
tenni valamit, mivel besugárzód; 
melegíteni: — telet a gyertya lángja; 
szelídítni: — aszályt a szik virága; 
rázni a világot: — szellő az erdőt; 
kérlelve biztatni: — karsztot a felhők; 
lázadni — úgy, hogy magadat naponta 
feláldozod, ha mégoly kis dologra; 
ellenszegülni: másképp nem? — parányi 
toporzékoló ügy nyergébe szállni; 
osztani magad: — hogy így sokasodjál; 
kicsikhez hajolni — hogy magasodjál; 
hallgatni őket, hogy tudd a világot, 
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni — eső a homokra — 
sivatagnyi reménytelen dologra, 
s ha nyár se lesz tőled — s a táj se zöldebb:
— kutakká gyűjt a mély: — soká isznak belőled!

Az Isten erejéből szolgáló életet nem csak ez a reménység élteti. Ige
szakaszunk csodálatos himnusszal zárul. Húsvét fénye különös ragyogás
ba vonja Pál és minden krisztuskövető életét. Különös, mert hajnali fény, 
még ott vannak az árnyak. „Lesz még jónéhány éjszakánk, hol kín és 
könny és ínség vár ránk. . . ” de „Húsvét fénye kel túl síron, gyászon, 
éjjelen. . . ” Ez a kereszt titka. Nem vagyunk mi hősök, sem életművé
szek, csak olyan madarak, akik a nyarat várják és énekelnek bele a 
viharba.

Ez a keresztyén élet azért tárulkozott ki a korintusiak előtt, hogy 
újra hívja őket erre az életre és minket is, hogy a kegyelemnek meg
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felelő, hiteles életünk legyen. Erre hívunk mi is, tegyük oda mi is ige
hirdetésünk mellé az életünket, most itt van az alkalmas idő!

És érezzék egy kézfogásról rólad, 
hogy jót akarz, és te is tiszta jó vagy; 
s egy tekintetük elhitesse véled:
— szép dologért élsz — és érdemes élned!

Das Neue Testament Deutsch 7. H—D. Wendland 
A. Schlatter, Die Korintherbriefe 
M. Doerne, Die Altén Episteln Horn. Auslegungen 
R. Luther, Neutestamentliches Wörterbuch

Joób Olivér

BÖ JT 1. V A S Á R N A P JA

2 Kor 6,1—10

Eredményes munka ott folyik, ahol a különböző tudású és beosz
tású dolgozók együtt munkálkodnak. Ha még oly nagy is a különbség a 
tervező és kivitelező, az irányító és végrehajtó munka között, a munkát 
végzők csak együtt tudnak alkotni, gyártani.

Pál tudósa volt az isteni dolgoknak, de soha sem professzorkodott. 
Tudatában volt annak, ez volt a nagy tudása, hogy „egy Lélek által mi 
mindnyájan egy testté keresztel tettünk” . Magát soha sem tudta többnek, 
csak e test egy tagjának, aki csak a Fővel, Jézussal együtt és a többi 
taggal, hivővei együttesen él és képes éltetni.

„Együttmunkálkodva.”  Szív, szem, kéz és láb egy test és a lélek 
által élet és éltető. Jézus hívei együtt egy test, a Krisztus teste, Jézus 
létének, munkájának valósága ebben a világban. Azáltal élő és éltető, 
aki a fő, a Lélek és ez Jézus, Isten mindent Vele munkált a világ meg
mentésére, Általa végzett el mindent a világ megtartására. A böjti idő 
ezt tárja elénk. Nagypéntek az üdvösség, a megtartás napja. A  Golgotán 
lett nyilvánvaló, hogy „mindnyájan elhajlottak, együttesen haszontala
nokká lettek, nincs aki jót cselekedjék, nincs egyetlen egy sem” . De Is
ten megkegyelmezett. Jézus magára vállalt minden bűnt, átkot. Rajta 
megtört halál, pokol, Sátán ereje. Így lett húsvétkor valóság: „itt a kel
lemes idő” , mindenkinek kegyelem: Jézus!

„Intünk.”  De nem parancsolóan, hanem inkább kérünk, bátorítóan 
szólunk, hogy „hiába ne vegyétek a kegyelmet”. Bennetek semmivé ne 
legyen a kegyelem. A test tagjait a vér élteti, teszi eggyé, munkára ké
pessé, erővé, értékké. A vér Isten adománya, kegyelem. Ha az egyik tag 
nem veszi, nem tudja venni a vért, vérzik, elvérzik, a többi tag is ere
jét, sőt életét veszti. Hitet Jézus vére teremt, hívőket eggyé Jézus vére 
tesz. Kegyelemből vagyok, ami vagyok, vallotta Pál. Hivő lélek, és egyház 
is csak ezt vallhatja, kegyelemből vagyunk, de nem azért, hogy csak le
gyünk. Isten nem kevesebbet bízott ránk, mint a „békéltetés szolgálatát” . 
Isten a kegyelmet híveivel munkálja e világban. Elvérzik az egyház, ha 
tagjaiban hiábavalóvá lesz a kegyelem. Vértelen egyház nem érték e 
világban, de a vértelen hivő sem.

Csak az a szolgálat értékes, amelyik emel, növel, éltet. Ami jó, az 
sohse magától lesz, hanem valakinek munkájából. Ami rossz, az sem
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magától lesz. Alkalom szüli a tolvajt, a rosszat is, a botrányt is. Jogosan 
szidják azt, aki rosszra csábít, jogosan ítélik el azt, aki alkalmat ad a 
bűnre. De az is botrányos, ha valaki nem munkálja a jót. Aki nem cse- 
lekszi a jót, bűne az annak. „Hogy a szolgálatunkat szidalom ne érje, 
az csak úgy lehetséges, „ha senkit semmiben sem botránkoztatunk. (A 
görög szövegben kijelentő mód van.) Erre csak a fő, Jézus tesz ké
pessé. Kísértő és kísértések legyőzője egyedül Ö (oltári ige).

Egyik napilap írta: Pest forgalmas utcáján egy idős nő elcsúszott. 
Táskájából kihulltak apróságai. Körülötte jöttek-mentek, problémákat 
tárgyaltak, de az elesettnek senki sem segített. Vajon nem látta egy egy
háztag sem? Naponta csúszik meg láb, kéz, ész, szív. Váratlanul jönnek 
gondok, hamar győznek indulatok. Vajon szenvedőket meglátnak-e Isten 
szolgái? Segítségre szorulók mellett ott áll-e az egyház? Isten munkálta 
kegyelemmel?

Pál sohse ítélt senki felett sem. Jézus az egyházát nem bírói székbe 
ültette, hanem szolgálatra rendelte, hogy „ajánljuk magunkat” . Kérés 
nélkül is felajánljuk magunkat és bizonyítsuk nemcsak jószándékunkat, 
hanem adjuk önmagunkat teljesen. Jézus sem csak valamit tett értünk, 
hanem mindent és így mondta: „Amint Én szerettelek titeket, úgy sze
ressétek ti is egymást.” Egyedül erre senki sem képes, hanem csak úgy, 
hogy együtt vagyunk „Isten erejében, minden szenvedésben türelemmel 
szeretetlen, Szentiélekben. . Az egyház akkor Krisztus teste e világ
ban, hogyha e földön senki sem érzi magát egyedül, de megérzi Isten 
kegyelmét Isten kegyelmének szolgáin. Isten kegyelme szívből szívbe 
munkálkodik. Velem munkálja hitedet, veled erősíti reménységemet. Is
ten szeretetét általunk érzi meg mások szíve, hatalmát mások által látja 
meg a szemünk.

Mint Isten szolgái tudnunk kell, Pál tudta; nem különb a tanítvány 
a Mesternél. Ahogyan emberek Jézusra néztek, teljesen ellentéte volt 
annak, mint ahogyan Jézus nézett emberekre. Akik Rá néztek, olyannak 
látták, mint akinek semmije sincs, szegény, ismeretlen, ostorozott, ha
lottá vált. De Ö ismerte népe nyomorúságát, nem ölte meg semmi go
noszság sem, örvendezve gazdagított sokakat, mert mindennel bírt, Né
ki adatott minden hatalom. Pál is így járta a békéltetés szolgálatának 
útjait. Szenvedve vigasztalt, szeretetéért ellenkeztek vele, ostorozták, ő 
imádkozott értük, nem ölte meg szomorúság, mindenkinek örömhír szol
gája volt. Így volt erőtlenül Krisztus ereje mindenütt.

Jézus a népét e földön sónak rendelte. Ékszerek világában a só is
meretlen, megvetett, de az egészség területén éltető érték. Úgy hat, hogy 
nem látható, de érezhető és ha nincs, hiányzik. Az sohse baj, ha semmi 
nélkül valóknak látszunk, de baj, ha nem hiányzunk! Az egyház értékét 
az adja, hogy szükség van rá, mert mint a só, olyan nélkülözhetetlen 
a szeretet, a jóság, a békesség. Mindegyik Isten munkája, kegyelem ben
nünk és általunk, hogy sokan megtudják, átéljék és vallják: „íme, itt 
az üdvösség napja” , minden elvégeztetett, megtartó kegyelem: Jézus!

Molnár Gyula
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Laikus kérdések és szempontok 2 Kor 6,1—10-hez

Isten kegyelmét lehet hiába venni? Nem éppen arról van szó, hogy 
aki Isten kegyelmét elnyeri az új életben jár?

Azok veszik Isten kegyelmét hiába, akiknek csak templomos, ál
szent, külső-kegyes életük van, de a hétköznapi életük soha nem tanús
kodik arról, hogy közük van az élő Istenhez.

A böjti idő Isten „kellemetes” ideje? Vagy talán ez az ige arról ta
núskodik, hogy a terhet viselő, keresztet hordozó ember kiálthat Isten
hez, hiszen a Zsoltáros is arra biztatott, hogy Isten azt mondja: „Hívj 
segítségül a nyomorúság idején. . . ” — Ügy gondolom azért a böjti idő 
a kellemetes, üdvösséges idő, mert Jézus Krisztus éppen a böjti úton 
járva vette magára és szenvedte el bűneink büntetését.

A történelem arról tanúskodik, hogy a keresztyének nem mindig 
voltak a türelem megtestesítői, a békesség hordozói és a jóság árasztói. 
A minden nyomorúságot meglátó szeretet is gyakran hiánycikk volt ná
luk. A másik emberre irányuló segítőkészségben sem jeleskedtek. Nem 
éppen ezért lett hitelképtelenné a kerestyének élete? Mit jelent ma tete- 
tés nélküli szeretetben járni?

Amíg az egyház azzal lesz elfoglalva, hogy magával törődjön, s ne 
a mellette élő embertársát gazdagítsa létével és szolgálatával, nem él 
Ura akarata szerint. (14)

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

1 Ts 4,1—7 (8)

A megszentelődés a kegyelem gyümölcse. Nincs a kegyelemtől füg
getlen, öncélú megszentelődés. Importálni sem lehet. Az igaz, élő hitből 
folyik, terem.

Lehetnek idők, amikor a hit nagyon tevékeny és a megszentelődés 
mégis hiányzik. Ilyenkor a hit olyanná lehet, mint az eliszaposodott, 
hínárosodott tó, mely jóllehet még gazdag életet rejt magában, de el
dugul és posvánnyá lesz.

Az igazi hit nemcsak eleven, serény, tevékeny, hanem tiszta, egész
séges és szent is.

Isten akarata a ti szentté lételetek

Hobby? Igen a bélyeg, a címkék, érmék és egyebek gyűjtése hobby. 
Milyen sokaknak szinte szenvedélye.

Édesanyánknak nem hobbyja, hanem főhivatású szenvedélye volt, 
ahogyan gyermekeit szerette, nevelte. Pál apostolnak is főhivatású szen
vedélye volt — Krisztus szerelmétől szorongatottan —, hogy térítsen, ta
nítson.

Isten, a szent Isten buzgó, atyai szeretettel fordult az ember felé: 
akarata a ti szentté lételetek.

Számunkra sem másodlagos szenvedély tárgya az a két terület, 
melyről igénk szól. A hit szenvedélyesen kell, hogy kérdezzen gyümöl
cse után a mindennapi élet diakóniájában: a családban és a közösségi 
életben.

1. A házasságot Isten az első helyen és minden más előtt rendelte 
el. A teremtésnél különbséget tett férfi és nő között. Nem más célból,
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hanem hogy férfi és nő együtt éljen egymás boldogítására, gyümölcsöz
zön, gyermekeket nemzzen, tápláljon és neveljen.

Az ember leközelebbi kincse a hitvestársa, aki egy test és vér ővele. 
Legkedvesebbje a gyermeke, aki számára Isten áldása.

A házasság isteni állapot, mégsem valami rendkívüli állapot. A leg
természetesebb és legnemesebb, melynek érvénye nemcsak a keresztyé
nekre, de az egész világra, minden emberre kiterjed.

Mennyire így van. Ezt mutatja az a sok pozitív intézkedés is, me
lyeket hazánkban hoztak az elmúlt hónapokban s férfi és a nő egymás 
mellett éléséből adódó problémákban: a házasság, a család védelmére, 
támogatására, az anyák megbecsülésére és a gyermekáldás segítésére.

A közös problémákon belül nekünk keresztyén kötelességeink és 
szempontjaink is vannak.

Szent területen járunk. Le kell vetni saruinkat. Isten az övéihez 
való viszonyát e fogalomkörben fejezte ki. A választott nép Isten jegye
se, hitvese. A menyasszonyi gyülekezetnek Krisztus a vőlegénye. Krisz
tus pedig annyira szerette az Egyházat, hogy önmagát adta érte. Isten 
a mi Atyánk. Hol vagyunk ettől a felmagasztalástól. Milyen nagyra 
méltatta Isten az embert és milyen sok boldogtalan élet, milyen sok el
válás, milyen sok nyomorék utód kiált bűnről és Isten büntetéséről. A XX. 
század egymás mellé helyezte a férfit és a nőt. De vajon miért nem volt 
oly sokaknak és sokszor nyilvánvaló, hogy a nő nem a férfi kívánságai
ra, hanem az élet kegyelmében való örököstársi viszonyra, tisztességre 
van teremtve?

Jézus szerint minden bűn, a paráznaság és házasságtörés is a szív
ből származik. Pedig Isten akarata más. Az, hogy az emberi test a benne 
lakozó Szentlélek templomává legyen. Hiszen áron vétettünk meg.

A tükör előtt szégyen pírja borítja el az ember arcát. A teremtés 
koronájáét. Isten akarata a tiszta, szent házasélet: hogy hitvestársát 
mindenki szeresse és megbecsülje, hogy egymást tiszta szívből és teljes 
hűséggel szeressék.

De új fénysugár esik az emberre. A Kereszt felől. Az Ür szolgája 
felől. A szeplőtelen, szent, tiszta Fiú fizetett. Ártatlan testét és vérét 
adta. Ez ma is a bűnbocsánat és új élet. Megtisztít a bűntől és erőt ad 
az ellene való harcra.

Isten kegyelme ez. A  mi testünk lehet a Szentlélek temploma. Mint 
templomban lakjon bennünk a vezérlő Szentlélek.

2. Hitünk kérdez, az Ige segít a közösségben, felebarátaink melletti 
életünkben. Itt is általános emberi, egyetemes a probléma. A felebarát 
javait védi, a helyes közösségi életre figyelmeztet.

Hajlamos az ember a kérdés könnyen vételére. Tyúktolvajokra, sik- 
kasztókra, a Kék-fény „hőseire”  gondolni. Esetleg az újságokban szerep
lőkre. Azután könnyen mondani: én nem vagyok olyan. Jó vagyok!

Pedig a vétek nem áll meg. Átlépi a korlátokat, elfedezi a cseleke
deteket. Álarcot vesz fel, vagy hitelesíttetni akarja magát.

Vétkezik az ember. Időben. Sőt az idő ellen. Nemcsak a késéssel, 
de a be nem osztással is. Munkában, mikor nem becsületesen dolgozik. 
Önzőn, vagy lógással, cselekedettel, vagy mulasztással. Vétkezik a hami
san mérő, a romlottat áruló. Az ügyeskedő, a csaló, a rágalmazó, az alá
ásó, a becsületre törő. Vétkezett a fehér ember a feketék kárára, mert a 
maga hasznát nézte. Vétkezünk, mikor és ha nem látjuk meg például 
a múlt nyár szárazságának áldozatait Közép Afrikában és Abesszíniá
ban. Igen. Nemcsak a cégéres bűnösök vétkeznek. Aki tudna jót csele
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kedni és nem cselekszik, bűne az annak. E bűn is a szívből van. Mély
ben. Rejtetten, önzésben, gőgben, kapzsiságban. (I. Tim. 6:6—10)

Jézus Urunk szavai szerint az ítéletben az fog számítani, hogy Ö 
éhezett és szomjúhozott és ki adott és ki nem adott neki enni és inni 
Neki? Kicsinyeinek!

Itt is van mit szégyenkeznünk. De nézhetünk az Űr szolgájára, aki 
nem a maga hasznát nézte, hanem a másét, az emberét. A kereszten 
mindent odaadott. Isten Fia emberi testben szenvedett.

Gazdag volt, de szegénnyé lett, hogy mi az ö  szegénysége által meg
gazdagodjunk.

E böjti időben emlékezzünk az Űr szolgájára, aki bűneink miatt 
testében is kibeszélhetetlen fájdalmakat hordozott. Teljes lealázkodása, 
megtört teste és kiontott vére ébresszen bennünk igaz bűnbánatot. Ha 
vádol a bűn: emlékeztessük Istent irgalmasságra és kegyelmére, melyek 
öröktől fogva vannak. Adjon erőt Szentlelke, hogy a hálás viszontszeretet 
tüze égjen bennünk. Töltsön el szent szenvedéllyel az egészséges, tisz
ta, szent életre.

Legyen hobby, sőt főállású szenvedély a boldog tisztes családi életre 
és a becsületes, munkás közösségi életre törekvés. Ez az igazi élet
szentség.

Fábry István

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

1 Ts 4,1—7 (8)

Textusunk egészén átizzik az élet megbecsülésének, védelmének 
gondolata. (Ide mutat Mt. 15,21—28. is.) Amikor Isten szent életfolytatás
ra int, nem valami „földöntúli” lény szerepét kívánja eljátszatni velünk, 
nem magányunk „Robinson-szigetére” parancsol, hanem a jelen valósá
gos életbe bíz meg szolgálattal, hogy a különböző emberi kapcsolatok 
területén, az egyes életrendekben, hivatásunk területén védjük az éle
tet. . .  „Ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek. . . ” — ez az Isteni aka
rat más megfogalmazásban így fogható: az emberséges, tiszta életet ápol
játok, senkit semmiben meg ne károsítsatok (6. v.).

Számítani lehet arra a kérdésre, hogy „ki szent?” . Egyfelől, aki is
meri Istent, gazdájának és Urának vallja, és aki ezt tudja is, vallja is és 
vállalja is. Feltétlenül hangot kell azonban adnunk annak, hogy a szent 
életfolytatás nem egyszerűen a szent Istenhez való tartozásunk kinyil
vánítása, hanem döntő módon erkölcsi követelmény is. A rendelt ige 
alapján újra fel kell hívnunk a figyelmet, hogy az Isten akarata által 
meghatározott világban is vannak tiltott, tehát büntetendő határátlépé
sek (6. v.). Szükség van erre azért, hogy „senki túl ne lépjen” . Az sem 
mellékes szempont, hogy „kimentésről”, „kimagyarázkodásról” szó sem 
lehet, mivel Isten kinyilatkoztatta akaratát az élet megbecsülésével, vé
delmével kapcsolatban, az 5. parancsolat behatárolt körén túl is, megkü
lönböztetett módon Jézus Krisztusban (2. v.), akinek minden cselekedete 
igazolta szavát: „Azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek.”

Az apostol konkrétan beszél a hatodik parancsolatról, — „magato
kat a paráznaságtól megtartóztassátok” . Nem kétséges, hogy ezzel az in
téssel Isten a házas életet veszi védelmébe, ám a dolog mégsem szorítha
tó be a házas- ill. családi élet területére. Utalhatok egy újságcikkre. A 
közelmúltban egyik megyei lapunk elmarasztalta egy gyárváros ifjúsági 
klub-életét. Nyíltan hozza egy fiú és egy lány párbeszédét is, melynek
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végén a lány így „rázza le” a kellemetlenkedőt: „ma másnak ígérkez
tem” . E cikkre való visszaemlékezés késztet annak hangsúlyozására, hogy 
milyen fontos az élet megbecsülése, védelme már házasság előtt. Elgon
dolkoztató, miben támogathatnánk mi a „világiak” tisztes jó szándékát? 
Először is megállapíthatjuk, hogy türelem híján, sokan már házasságuk 
előtt sem tudják hol a határ. Ügy érzik szabadok, s e gondolatból adó
dóan magatartásuk „szabadossággá” rozsdásodik. (A rozsda eszi, marja, 
tönkreteszi az anyagot!)

Számolnunk kell azzal, hogy a fent említett szituációhoz hasonlóba 
kerülhetnek olyan fiatalok is, akik látszólag ismerik Isten nevét, bizo
nyos értelemben nem nevezhetők „pogányoknak” (5. v.), mivel a mi szó
székünk alatt ülnek. Ezért az intés szándékával (lehet kérve is, ahogyan 
Pál tette) meg kell magyaráznunk, mit jelent a másik tisztaságának 
megőrzése. Hadd idézzem egyik volt professzorom szavát: „ha valaki
nek nem eggyé a szíve, megalázza a másikat” . Ahhoz pedig semmi két
ség sem férhet, hogy egy másik ember megalázása nem szolgálja az élet 
megbecsülését és védelmét. Lelki kihatásai messzemenőek lehetnek, ér
zékeny lelki alkat esetében, még az élet megrövidítését is előidézheti.

Feltétlenül szólnunk kell e vonatkozásban a veszélyeztetettség álla
potáról, szeretettel figyemeztetni, hogy mi sem vagyunk „bebiztosított” 
emberek, de azt is meg kell mondanunk, hogy meg lehet maradni tisz
taságban — és érdemes is! Már említett professzorom szerint, Isten törvé
nyeihez alkalmazkodni még akkor is jó, ha pillanatnyilag nehéz, vagy 
elszomorít, ment végül is belőle áldás fakad.

Az élet megbecsülése, védelme a családi életben. Nyilván gondolt az 
apostol intésében azokra is, akik már házaséletet éltek. Bár Isten jó 
rendje a házasság, a bűn benne is fészket üthet. A harmóniát megrontó 
bűn, mint fészekrabló madár, egyszerre megöli az addigi boldogságot. 
Sajnos, köreinkben is felkapott gondolat: „Legfeljebb elválunk.” Ám, a 
rombolás, amit előidézhet, felmérhetetlen! Hogyan tudnám érzékeltetni? 
Talán ehhez hasonlóan: ha utamról hazatérek a családi körbe, s nem 
kell „elveszett” fejemet a gallér alá dugni, hanem bátran nézhetek hit
vestársam és gyermekeim szemébe, akkor — és csak akkor — boldog a 
család, életkedve erős és tartós lesz, mert érzi, hogy jó így . . .  Legfel
jebb elválunk? Egy lelkész-testvér észrevétele, hogy „elvált szülők gyer
mekeinek tekintetében mindig valami búskomorságot fedezek fel” . Így 
van! Ez pedig károsítja, szegényíti az életet.

Káros kihatásoktól való óvást is érzek az apostol szavaiban. Nem vé
letlenül beszél kiemelten a testi élet tisztaságának a fontosságáról. Meg
tartásának vagy figyelmen kívül hagyásának rendkívül sokrétű következ
ménye van. Hasonlítható egy sejthez, amely nem elszigetelt, hanem ösz- 
szefüggései vannak. Ha a sejt meghibásodik, burjánzásnak indulhat 
„szövődmények”, képződhetnek. Rendezett, Isten erkölcsi normájának 
megfelelő családi életünk, — vagy ennek negatívja, erős mértékben ki
hat teljes közösségi életünkre, minden más emberi kapcsolatra. Lélektani 
háttere ennek az, ha valakinek rendezetlen az eddig szóbakerült erköl- 
csisége, aki szívének egyik részét egy másiknak — harmadiknak — ad
ja, az rendszerint nyugtalan és ideges (nem életbiztosítás!) — nemcsak 
lelkében és családi körében, hanem más közösségben is magába zár
kózó vagy éppen összeférhetetlen. Esetleg idegesen kapkodó, gyenge 
munkateljesítménnyel sokakat károsító — lop. Így, közvetve is felelős 
minden keresztyén ember az anyagi, szellemi értékek megbecsüléséért, 
ami természetszerű összefüggésben van a nagy egésszel, az emberi 
élettel.
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Hűséges sáfárok legyünk, úgy gazdálkodjunk az élettel, ahogyan Isten 
rendelte. A szent életfolytatás jellemzője az is, hogy a keresztyén ember 
állandóan a számonkérés tudatában él. Éppen ezért a legteljesebb fele
lősséggel és szeretettel viszonyul minden embertársához és az élet tar
tozékaihoz.

Erre a szent életre mi magunktól nem vagyunk képesek. Először is 
az segíthet rajtunk, hogy gyengeségünk és mulasztásaink tudatában hit
tel Jézushoz sietünk (a kananeai asszony, a bűnös nő, Zákeus). Ő kész 
levenni rólunk bűneink bénító terhét, s szabaddá tesz új életre. Végül 
is egyedül Jézus az, aki meg tud és meg akar szabadítani minden tisz- 
tátalanságtól.

Használt forrásmunkák:
Das Neue Testament Deutsch 8
Das Neue Testamenít mit Erklarumgen, 1964 Berlin
Darányi Lajos feldolgozó sorozata, a Reformátusok Lapjában

Péter Jenő

Laikus kérdések és szempontok 1 Ts 4,1—7-hez

Hittanárom annak idején gyakran mondogatta: „Moralizálni (azaz: 
erkölcsprédikációt mondani) nem nehéz a szószéken” . Ügy érzem, hogy 
itt még a „nagy Pál” sem csinál egyebet. Biztat és kér, hogy „legyenek 
jók a hívek” , és fenyeget a büntetéssel, ha ezt nem valósítják meg. 
Node elég ennyi a sikerhez? Másik kérdésem: a „szent élet” egyenlő az 
„erkölcsös élettel” ? „Szent Ágoston” jut az eszembe, akinek a fiatalsá
ga meglehetősen viharos volt. . .  Nem zár itt rövidre az apostol (és nyo
mában a katolikus egyház is a szentek kultuszával) ?

Két bibliafordításomban a szövegeket alkalmanként egybe szoktam 
vetni, s ilyenkor érdekes eredményeket kapok. Itt is van egy részlet, ami 
kérdés elé állít. A hagyományos szöveg a 4. versben az „edény” szót 
használja, az újabb fordítás pedig „feleséget” . Vajon az apostol végered
ményben mit akar mondani: a háztartási hűséget ajánlja-e, vagy pedig 
általánosabban az ember erkölcsi tisztaságára gondol? Persze, mindket
tőre szükség van, s az egyik talán következik is a másikból, ebben azon
ban nem vagyok egészen biztos. Ügy érzem, hogy a kérdést érdemes 
lenne tisztázni!

Nem elfogult az apostol (legalábbis egy kissé!), amikor az erkölcs
telen életet a pogányok számlájára írja csupán? A keresztyénség — 
egyedeiben! — talán felül tudott emelkedni ezen a gondon és megoldotta 
a problémát?

Az erkölcsös életnek önmagában is van „haszna” : ezt azért még ma 
is minden normális ember őszintén vallja és igyekszik megvalósítani! 
Én azt tartom igen szépnek az igében, hogy az apostol rámutat: így le
hetünk kedvesek az Isten előtt. Tehát nem csak „haszon” van, hanem 
„távlat” is. (46)
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BÖJT 3. VASÁRNAPJA

Ef 5,1— 9

Krisztus áldozata: keresztyén életünk hajtóereje

Alapigénk etikai jellegű. Célramutató felszólítással fordul felénk: 
„legyetek”, „járjatok” . Mégsem valami kérlelhetetlen, hideg imperatí
vusz ez. Az imperatívusz hátterében erőtől, tartalomtól duzzadó indika- 
tívusz van. Így inkább az csendül ki a felszólításból: valami lehetővé 
vált, amire ráfeszülhetünk. Életforma nyílt meg, amiben járhatunk. Is
ten előbb ad, megajándékoz, csak azután parancsol. S amit ad, azzal 
nemcsak minket akar megörvendeztetni, meggazdagítani, hanem rajtunk 
keresztül másokat is. Ajándékait sohasem bennünk „elfekvő készletnek” 
adja, hanem azért, hogy azokat beleforgassuk, beleéljük a mindennapi 
életbe.

Nemcsak a gépeknek, az emberi életnek is szüksége van hajtóerőre. 
Nem mindegy, hogy milyen erők, indulatok mozgatják az embert. A ke
resztyén élet sem indul be és nem megy csak úgy magától. „Életerőm 
ellankadt” — vallja be a zsoltáríró (Zs 32,4). Kimerült, megfáradt, meg
fogyatkozott életének belső hajtóereje. Mai igénk keresztyén életünk 
kimeríthetetlen erőforrására mutat rá. Ez az erőforrás: Jézus Krisztus 
áldozata. Ez az áldozat „egyszersmindenkorra” szóló, nem értelmetlen, 
hanem célravivő. Nem egyszerűen a múlt eseménye, hanem életünk je
lenére és jövőjére is kiható. „Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadt 
megigazulásunkra” — hirdeti Pál egy másik helyen. A böjti időszak 3. 
vasárnapjának minden igéje erre az „Űrra nézésre” serkent. Nem azért, 
hogy elérzékenyülve szemléljük őt, szenvedésének útját, keresztjét, ha
nem hogy meglássuk: mennyire szeret az Isten! Pál apostolt megragad
ta, egész életében mozgatta Istennek minden emberre kiterjedő szere- 
tete, amely Jézus áldozatában érte el csúcspontját, aki „önmagát adta 
értünk” . „Nem a szegek tartották a Megváltót a kereszten, hanem a sze- 
retete” — mondta valaki (Sienai Katalin). Itt tanuljuk meg, hogy a sze
retet (agapé) lényege az élet odaszánása valakiért, másokért. Jézus sze
rétéiből odaszánta életét az embereknek és az emberekért, akik közé 
jött. Ügy szánta oda, hogy szolgált nekik. Szolgált az evangéliummal. 
Hirdette, hogy Isten nem haragszik reánk, hanem „jót végzett felőlünk” : 
bűneinket megbocsátja, közösségre lép velünk, üdvösséget ad. Szolgált 
úgy, hogy elesetteket felemelt, sírókat vigasztalt, betegeket gyógyított, 
éhezőknek kenyeret adott, békességet munkált. A másik javát, boldog
ságát, örömét munkáló szeretettel szeretett. Jézus Krisztusban ez a sze
retet itt van, jelen van világunkban. Csak ne takarjuk el, ne tagadjuk 
meg cselekedeteinkkel, vagy éppen azzal, hogy nem tesszük meg azt, 
amit tennünk kell. Ügy „nézzünk” most is Jézusra, hogy megteljen a 
szívünk bizodalmas hittel, felfrissüljön Istennel való közösségünk, aki 
mint „szeretett gyermekekre” tekint reánk. Ebben a közösségben adja 
magát nekünk, árasztja reánk szeretetét. Adja szeretetének erőforrását, 
életformáját, mint egyben példát is a „járásra” . Arra, amiben ő elöl- 
járt, hogy mi követhessük őt.

Mert Krisztus áldozatos szeretete: erőforrás. Mire?
1. A szeretetben való járásra. „Járjatok szeretetben, amint a Krisz

tus is szeretett titeket. . . ” Krisztus szeretete nem rövidéletű nekibuzdu
lásra indít, hanem arra, hogy szeretetünknek legyen állandósága. Nem 
fogyhat el, mert tőle állandóan jön az utánpótlás. Életforma ez. A szol
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gáló szeretet életformája. Azé a szereteté, amelynek nemcsak szeme és 
szíve van, hanem keze és lába is. Amely nemcsak „megindul” valakinek 
szüksége, ínsége, baja láttán, hanem elindul és tesz, amit az adott hely
zetben tennie kell. A szeretetben járó élet sohasem munkanélküli. Tág, 
széles a munkaterülete.

De mit jelent szeretetben járni? Élni, munkálkodni, áldozatot hozni 
a másikért, egymásért. Önzetlenül, nem a viszonzás várásával, vagy szá
mításból, hanem feltétel nélkül. Ezt az éltető, gyógyító, örömötszerző, jó 
atmoszférát teremtő szeretetet kell adnunk, sugároznunk a családban, a 
gyülekezetben, munkahelyeken. Ezzel a szeretettel kell járni társadal
munkban. Nem kívülállóként, hanem akik becsületes munkával, jó kö
zösségi hozzáállással veszünk részt annak építésében, erősítésében. Egy 
futbalisita a mérkőzés idején arra kérte edzőjét: váltsa le, mert „nem 
érzi a játékot” . Ügy kell szolgálnunk társadalmunkban, hogy „érezzük” 
annak életét, örömét, problémáit és jó „összjátékkal” küzdjünk az ered
ményekért társadalmunk minden felelős, jóakaraté tagjával együtt. Sze
retetben járni azt is jelenti, hogy „érezzük” az emberiség nagy család
jának életét. Az éhezők, a kizsákmányoltak, elnyomottak, megkülönböz
tetést, igazságtalanságot szenvedők ínségét. A szeretet életformájától nem 
idegen, hanem abból következik, hogy együtt küzdünk azokkal, akik a 
béke győzelméért, az egész emberiség jólétéért fáradoznak.

2. Krisztus áldozatos szeretete erőforrás: a tiszta életre. A tiszta élet 
számunkra nem egyszerűen a jólneveltség kérdése, vagy illem-kérdés, 
hanem hit-kérdés. Krisztushoz kötött az életünk. S minél inkább közös
ségre jutunk vele, annál inkább tisztul az életünk erkölcsileg is. Amikor 
hirdetjük, hogy Jézus Krisztus erő a tiszta életre, nem a keresztyén etika 
„magas lováról”, vagy kizárólagosságával mondjuk ezt. Világosan kell lát
nunk, hogy társadalmunk mennyit fáradozik az erkölcsi élet tisztaságáért, 
a családi élet megbecsüléséért, a kapzsiság, a harácsoló szellem irtásáért.

Amikor Isten igéje megállj-t jelez a tisztátalan emberi indulatoknak, 
életünk tisztaságáért, boldogságáért teszi. A fékevesztett indulatok, pa- 
ráznaság, erkölcstelenség, házasságokat kezdenek ki, a családi élet béké
jét, örömét borítják fel, a közösségi életet mérgezik.

A tiszta élethez hozzátartozik a tiszta beszéd is. Életünknek eléggé 
elhanyagolt, kevésbé gondozott területe ez. Itt nemcsak a nyomdafesté
ket nem tűrő szavakról van szó. Isten igéje óv azoktól a szavaktól, attól 
a beszédtől, amely rombol, kikezd, hátba támad, bemocskol és halálba- 
vivő is lehet. A felelőtlen, meggondolatlan szóval szemben a fegyelme
zett, építő, termékenyítő szóra erősít. Ez „illik a szentekhez” , vagyis éle
tünk az Istené, aki szembeállít minden bűnnel, tisztátalansággal és erő
sít a beszédtől kezdve minden cselekedetünkig a tiszta életre.

A keresztyén élet nem „átjáró ház” , ahol mindenféle erőknek szabad 
be- és kijárásuk van, hanem a „világosság fiainak” élete. Nem saját gyü
mölcseinkkel fényiünk. Az „Űrban” kapjuk, Vele való közösségben, aki 
életünk erőforrása a szolgáló szeretetre, a tiszta életre.

Felhasznált forrásmunkák:
Lp. 1966. XLI. évf. 1. szám 59—62. o.
NTD—sorozat 8. sz. 80—81. o.

Povázsay Mihály

125



Az emberek általában, de leszűkítve egy evangélikus gyülekezet tag
jai is egészen mást értenek e szó alatt: „szent”. Jó lenne ezt nemcsak 
az ismert teológiai definícióval, hanem példákkal megmagyarázni. Mi 
miből tudhatjuk önmagunkról, hogy „szentek” vagyunk-e? Pál hangja 
ebben a szakaszban rendkívül szigorú. Jó-e ez a hang általában, vagy 
csak egyes helyzetekben indokolható? Nagyon tanulságos, hogy a bűnö
ket, pl. paráznaságot és kapzsiságot, egy szinten említi. Egy közszájon 
forgó vicc szerint nagy különbség van az egyes parancsolatok megsze
gése között, korunkban azonban nagyon időszerű lenne komoly szót ejte
ni az ún. „szalonképes” bűnökről, mint például a kapzsiság, szerzés, ha- 
rácsolás, közösség becsapása. Ezeket a legtöbb egyébként hivő ember is 
„bocsánatos” bűnnek, bevett rossz szokásnak, kis hibának tartja csupán. 
Pedig Pálnak igaza van, amikor a bűnöket egy szinten marasztalja el! 
— Az ige másik időszerű kérdésfelvetése, hogy vajon Pál az elkülönü
lést tanítja-e azoktól, akik Isten parancsai iránt engedetlenek, vagy csak 
a bűnökben való részvállalást tiltja. Mind a saját bűneink komolyan 
vételére, mind a „világosság fiaiként való járásra” tanít ez az ige, vagyis 
a tiszta életre és annak szolgálat formájában való továbbadására, a vilá
gosság gyümölcseinek megteremtésére. Könnyű felismerni e gyümölcsö
ket: ami jó, igaz és helyes (9. v.). Milyen a jó lelkipásztori hang ma a 
szószékeken? Szigorú vagy liberális? Nagy kérdésekről, bűnökről és fele
lősségekről szóljon-e csupán, vagy a „kis kérdésekről és kis bűnökről” 
is? Az „üres beszédekkel” való csalás (6. v.) is fontos figyelmeztetés: 
sokbeszédűség kevés tartalommal, mellébeszélés, munkahelyeken elter
jedt „csúnya beszéd” — mindnyájunkat érintő kérdések. A „bálvány
imádás” szóval kapcsolatban lehetne beszélni az ún. „modem bálványok
ról” (ami az embereket pénzhajszolásra készteti idejét elveszi és csa
ládi, egyéni életét gyakran eltorzítja). (4/a)

L a ik u s  k é r d é se k  és s z e m p o n to k  E f  5 ,1— 9 -h e z

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

Gal 4,21—23

Élni az ígéretek szabad fiaként

Életünk nem öröklött törvékenyeken és vallásos szokásokon alap
szik, hanem egyedül Isten ígéretein. A galáciaiak úgy vélték, hogy a tör
vény magatartása által lesz igaz életük Isten előtt. Ma alapjában véve 
másképpen ér bennünket a veszély, hogy kiesünk Isten kegyelméből. Ma 
akik ezt mondják: „Elég a tízparancsolatot betartani, ez a vallás lénye
ge” — ennek betartásán se nagyon fáradoznak. Találkozhatunk azután 
szektás törvényeskedőkkel és olyanokkal, akik egyházunk életét szeret
nék (talán nem is isteni) régi törvényekhez kötni.

Pál apostol fáradhatatlanul érvel a hamis hit és felfogás ellen. A 
törvényeskedőknek a törvényre hivatkozik. Aki nagyon ragaszkodik a 
törvényhez, annak „értenie” kell azt. A törvény legfeljebb arra tesz ké
pessé, hogy félelemből szolgáljunk Istennek. Így cselekedett az Ószö
vetség átlagembere. „De ti nem rabszolgaság lelkét kaptátok, hogy is
mét félelmet kelljen éreznetek” (Rm 8,15). Krisztus szabadságra hívott 
el. A megváltás gyümölcse a keresztyén ember szabadsága. A felülről 
megváltás gyümölcse a keresztyén ember szabadsága. A felülről kapott
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Lélek tesz igazán szabaddá új életre, Isten akaratának cselekvésére. A 
Jézus Krisztustól nyert szeretet alapformájában élő nyílt, bizodalmas és 
örvendező szív szolgál szabadon Istennek, embernek.

Ebben az is benne van, hogy a szabadság nem szabadosság. Nagyon 
is kérdéses, hogy szabadon cselekszem-e, amikor úgy vélem, azt teszem 
mindig, ami eszembe jut, amit én akarok. Valójában ezernyi körülmény, 
hatás játszik közbe döntésemnél. Nagyon találó Schade hasonlata a sza
badon szálló léggömbről. Nem akkor szabad igazán, amikor ki van szol
gáltatva a szél kényekedvére. . .  Sokkal hathatósabb a léghajó szabadsá
ga akkor, amikor a kormánynál ülő embernek engedelmeskedik. Igazán 
szabad az ember akkor, amikor Istenhez kötötten, neki engedelmeskedve 
cselekszik.

Ez a bibliai szakasz rendkívül alkalmas arra, hogy Luther gondola
tával tegyünk bizonyságot a keresztyén ember szabadságáról. — A tör
vény, a parancsolatok csak utasítanak, megmondják, mit kell tenni, de 
nem segítenek, erőt nem adnak hozzá. Arra valók, hogy megtanítsanak 
kétségbeesni. Az ígéret viszont ezt mondja: „higgy a Krisztusban, aki
ben neked minden kegyelmet, igazságot, békességet és szabadságot — 
minden jót és üdvösséget — felajánlok. Ha hiszel, mindez a tied. . .  
Magára nézve kinek-kinek elegendő a saját hite és az egész élet csak 
arra való, hogy általa felebarátunknak szabad szeretetből szolgáljunk.”

A hit pedig Isten ígéreteiből fakad és táplálkozik. Így volt ez Áb
rahámnál, de így éltek a próféták, az apostolok és Isten mindenkori gyer
mekei. Feladták saját terveiket és Isten hívását követték. Ezért lettek 
az „ígéret gyermekei” . — Isten csodálatosan gazdag ígéreteiben. Ígér 
ideigtartó és örökkévaló javakat: evangéliumot, áldást, bűnbocsánatot, 
életet és örökséget.

Isten ígérete — Isten felénk nyújtott keze. Ebbe fogódzhatunk, ami
kor körülöttünk és bennünk folyik a test-szerinti harca a Lélek szerint 
valóval. A hagyomány szerint Ismael gúnyolódva üldözte a szabadnak 
született Izsákot. Ezzel a harccal számolnunk kell. Sok hang szólal meg 
bennem és körülöttem, amelyek az isteni ígéretek valóságát akarják két
ségbe vonni. Luther így bátorít: „Nincs gyönyörűségesebb a Szentírásban, 
mint Isten ígérete. Ha ez nem lenne, nem lenne se imádság, se hit, se 
cselekedetek, sőt maga az élet se lenne, mert Isten ígérete tart meg és 
vigasztal a test és lélek kísértéseiben” .

Halljuk meg tehát az ige intelmét: ne hagyjuk magunkat visszahúzni 
a bűn szolgaságába. Sőt erősen higgyük, hogy a Jézus Krisztus által meg
váltottak gyülekezete, a már jelenlevő mennyei Jeruzsálem örököseiként 
élhetünk. Szenvedő és küzdő egyház tagja lehetek azzal a reménység
gel, hogy ez a közösség a végső győzelem felé tart. Űtközbeln Isten az 
Élet kenyerével erősít (Jn 6,1—15), ígéretével biztat: eddigi meddő éle
tünk ellenére a befogadott ige gyümölcstermővé teheti életünket. Ez pe
dig mostani állapotunkban is elég az „ujjongásra és vigadozásra” .

Forrásmunkák:
Káldy Z.: Bevezetés az Újszövetségbe 
Beyer, Schlatter, Ref. Egyház jubileumi kommentárjai 
Schade: Biblische Wörter neu gehört 
Luther: A keresztyén ember szabadságáról

Bárdossy Tibor
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Laikus kérdések és szem pontok G al 4,21— 31-hez

Mi Istennek ígérete, amire mi keresztyének a jelenünket és a jö
vőnket építhetjük? Jézus Krisztusban Isten áldását és üdvösségét örö
költük. Mennyivel drágább örökség birtokosai vagyunk mi, mint Izrael 
népe. Isten gyermekeiként tekint ránk és elvállal gyermekeinket minket. 
Nem jogaink szerint. Nem hivő életünk vagy jóságunk alapján. A Jézus
ban nekünk ajándékozott kegyelem szerint.

A Sinai hegyi törvény csak feltárta a bűnt, de nem tudott vigasz
taló megoldást adni. Csak ítéletet jelentett az embervilág felett. A Sinai 
hegyen közeledő Isten a Rettenetes és Megemésztő Isten volt. A gol- 
gothai hegyen hozzánk hajló Isten „megoldást” hozott a bűnre és halál
ra. Nem elrettentette magától az embert, hanem világot átfogó szerete- 
tével magához édesgette. A Sinai hegyi törvény Izraelre vonatkozott 
csak, a Jézusban adott áldás és üdvösség minden emberre elhatott és 
Isten gyermekévé tett. (14)
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Egyháztörténeti évfordulók

Ezeréves Róma első magyar térítőakciója
Kereken egy évezreddel ezelőtt, 974 elején, érdekes levelet kézbe

sítettek VI. Benedek pápának a bajorországi Passau püspökségének kül
döttei. Piligrim püspök ad számot benne sikeres magyarországi működé
séről. Ezrekre teszi a papjai által megkeresztelt magyarok számát, sőt — 
erős túlzással — úgy ír, mintha már az egész nép kész volna befogadni 
a keresztyén hitet.

Mi áll ennek a millenáris dokumentumnak a hátterében? Milyen tár
sadalmi és politikai erőviszonyok között írta meg Piligrim e büszke so
rokat? Teológiai, vagy netán gazdasági tényezők sugallták levelét?

Tudjuk, hogy a — nagyobbára ariinus-keresztyénség még az 
ókor végén gyökeret vert Pannónia népei között. A népvándorlás ára
data nagy pusztítást végzett soraikban, de a magyarok által legyőzött ős
lakosság köréből még így is sok keresztyén rabszolga került ki. Ugyan
akkor a bizánci keresztyénséggel már több század óta voltak kapcsolatai 
a vándorló magyar—bolgár—török törzseknek. Amikor Gyula és testvé
re, Bulcsu, ott keresztyénekké lettek, magukkal hozták Erdélybe Hie- 
rotheost, akit „Turkia” első püspökeként említenek a régi források. Et
től kezdve a 10. század közepén a keleti rítusú keresztyénség némi ter
jedéséről tudunk.

A politiai erőviszonyok változása azután más irányú tájékozódást 
tett szükségessé. A központi hatalmat kiépítő Géza fejedelem a német 
uralkodókkal keresett szövetséget. Henrik herceg ajánlására 972-ben ha
zánkba jött Wolfgang sváb szerzetes, nem sokkal utóbb már püspök, de 
nagyobb eredményt nem tudott elérni. Ekkor lépett akcióba Passau nagy
ravágyó püspöke, a svábokkal rivális bajor Piligrim. A 973-as quedlin- 
burgi magyar követjárás a régi ellenségeskedés véglegesnek tűnő meg
szűnésével és Ottó császár, valamint Géza szövetségével zárult. Ebbe a 
koncepcióba pedig kitűnően beleillettek a passaui püspök merész egyház- 
politikai tervei. Nem riadva vissza többirányú és többszöri hamisítástól, 
azt bizonygatta, hogy a 739-ben alapított passau püspökség a hunok elől 
menekült egykori laureacum-i (lorschi) érsekség jogutódja, ez viszont a 
római időkben egész Pannónia, Morvaország és Moesia felett gyakorolt 
joghatóságot. Ily módon a sikerrel kecsegtető magyarországi térítés so
rán megállapítani remélt püspökségek felett lelki uralmat, metropolitai 
jogokat, egy új érsekség busásan jövedelmező jurisz-dikcióját vélte biz
tosíthatni.

Ezért íródott tehát az „ötezer előkelő, törzsökös magyar” megtéré
séről tudósító 974-es levél. Piligrim terveit már a következő évben keresz
tülhúzta azonban a cseh és lengyel lázadások okozta új belnémet hely-, 
zet, ámelynek során kegyvesztett lett a császár előtt. Az első nyugati 
térítőakció ezzel le is zárult. Majd csak két évtized után folytatódott 
Adalbert prágai püspök és papjai eredményes tevékenységével. Mégis 
valószínű, hogy éppen erre a rövid időszakra esett Géza és Vajk meg- 
keresztelkedése, hiszen első királyunk éppen a passaui püspökség védő
szentjéről. István v>értanúról kapta keresztyén nevét.

Dr. Fabiny Tibor



A z Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia — — — — — — — — — — — 93,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 130,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 75,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft
Ésketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — 55,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: ökumenikus imádságok — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Ürvacsorai ostya — — — — — — — — 4,50 Ft
Ottlyk: Istenszeretet — emberszeretet — — — 17,50 Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népűnkhöz egyházunk 

történetében — — — — — — — — 82,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — 68.— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — 22,— Ft
Egyházi Törvények — — — — — — — 25,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II.— — — — — — — — 62,— Ft
Káldy: Üj úton — — — — — — — — 135,— Ft
Koráliskola I. — — — — — — — — — 20,— Ft
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft
Veöreös: János levelei — — — — — — 100,— Ft 
Görög: Csendes szobák — nyitott ablakok — — 26,— Ft
Hitünk-életünk (szórványhittankönyv) — — — 16,— Ft
H. Németh—Mátis—Turchányi: Kalásztépés — — 33,— Ft
Pálfy—Muntag—Solymár: Az Ótestámentom világa 100,— Ft


