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Egyházunk útján

Az esperesi vizsgálatok értékelése 
és gyülekezeteink élete a vizsgálatok tükrében

Részletek D. Káldy Zoltán püspök 
1973. évi püspöki jelentéséből

A korábbi évtizedekhez képest a püspöki szolgálat minden területen 
kiszélesedett. Míg a két világháború között a püspökök egészen ritkán 
jártak külföldön és a mainál jóval kisebb mértékben vettek részt a tár
sadalmi életben, addig most a püspöki szolgálat jelentős hányada a kül
földi kapcsolatok ápolásával kötődik le, továbbá olyan szolgálatokkal, 
amelyek a békemozgalommal, a Hazafias Népfront munkájával és más 
társadalmi szervekkel való együttmunkálkodásból folyik. Ez késztetett 
bennünket arra, hogy az esperesi szolgálatok jelentőségét aláhúzzuk és 
kibővítsük. Korábban lehetősége volt a püspöknek arra, hogy akár egy- 
vagy kéthetes folyamatos canonica visitatiót tartsanak a gyülekezetek
ben, hivatalvizsgálatot végezzenek, végiglapozzák az anyakönyveket, fe
lülvizsgálják a pénztárt és így tovább. A mai egyházi és társadalmi élet 
ütemében ez majdnem lehetetlen. Noha a hivatalos püspöklátogatások jo 
gáról a püspökök nem mondtak le és erre az Egyházi Törvény is kötelezi 
őket, mégis ezt a munkát jobban megosztották az esperesekkel. Arra kér
tük az espereseket, hogy korábban a püspöki szolgálatokhoz elsőrenden 
hozzá tartozó canonica visitatiót lehetőség szerint végezzék ők és a püspö
kök ezt ritkábban teszik.

Az E. T. is kötelezi az espereseket, hogy háromévenként látogassák 
meg egyházmegyéjük gyülekezeteit. Ennek a látogatásnak és vele kap
csolatos vizsgálatok lefolytatásának megkönnyítésére az országos esperesi 
értekezlet által megtárgyalt és jóváhagyott Utasítást adtak ki a püspökök 
1972. július 18-án. Egyben kérték az espereseket, hogy 1975. szeptember 
1-ig, tehát 3 év alatt valamennyi gyülekezetüket legalább egyszer láto
gassák meg és tartsanak ott alapos vizsgálatot. Ezek a vizsgálatok kiter
jednek a lelkészi hivatal vizsgálatára (anyakönyvek, levéltár, könyvtár 
stb.), háztartás vizsgálatra és végül általános vizsgálatra, amely azt je
lenti, hogy fel kell mérniük a gyülekezet életét, helyzetét, a lelkészi szol
gálatot és így tovább.

1972. szeptember 1-től, a Déli Egyházkerületben az esperesek össze
sen 49 esperesi vizsgálatot végeztek. Ez azt jelenti, hogy meglátogatták 
majdnem minden harmadik gyülekezetei. Egyházmegyénkénti elosztás
ban az arány rendkívül változó. Ez egyfelől abból adódik, hogy éppen 
utasításunk megjelenése előtt egyes esperesek már végigjárták egész egy
házmegyéjüket, péld. Pest megyében, más esetben új esperest választott 
az egyházmegye, péld. Csongrád—Szolnok megyében, aki még nem tu
dott hozzákezdeni az esperesi vizsgálatokhoz. Kimagasló eredményt ért 
el a Somogy—Zalai egyházmegyes esperes, Dubovay Géza, aki 23 gyüle

129



kezetéből 18 gyülekezetét látogatott meg egy esztendő alatt éspedig úgy, 
hogy két napra szállt ki egy-egy gyülekezetbe és rendkívül sokoldalú 
vizsgálatot folytatott. Ugyancsak figyelemre méltó eredményt ért el a 
Bács-Kiskun egyházmegye esperese, aki 10 gyülekezetéből nyolcat láto
gatott meg. A Tolna—Baranyai egyházmegye esperese pedig 27 gyüleke
zetéből 10-ben tett látogatást. E helyen is szeretném megköszönni Dubo- 
vay Géza, Tóth-Szöllős Mihály és Sólyom Károly rendkívül szorgalmas 
esperesi munkáját.

A Nyugat-Békési egyházmegyében hat, a Kelet-Békésiben öt, a Pesti
ben 3 esperesi vizsgálat volt. Pest megyében és Csongrád—Szolnoki egy
házmegyében nem volt esperesi vizsgálat a fentebb említett okoknál fog
va. Ki szeretném emelni Mekis Ádám esperes munkáját abból a szem
pontból, hogy a többoldalas jegyzőkönyvek, amelyeket az esperesi vizs
gálat alkalmából felvett tiszta képet mutatnak a gyülekezetek életéről és 
annyira fontosak, hogy később egyháztörténeti dokumentumnak is kitű
nően felhasználhatók.

A felvett jegyzőkönyvek kifejezetten izgalmas olvasmányok. E he
lyen nem tudjuk tárgyalni minden szempontból a jegyzőkönyveket, de 
néhány megállapításukra oda kell figyelnünk. Ezek a megállapítások 
részben pozitívak, részben negatívak.

Általánosságban azt kell mondanunk, hogy a hivatalvizsgálatok és 
háztartási vizsgálatok arról tanúskodnak, hogy a lelkészek a törvényes 
előírásnak megfelelően kezelik az anyakönyveket, jegyzőkönyveket, ira
tokat és a pénzkezelés is megfelel az előírásoknak. A gyülekezetek éle
tére vonatkozólag pedig rendkívül különböző állapotokról olvashatunk. 
Van sok biztató jelenség, de vannak lehangolóak is.

Nézzünk néhány jellemző megállapítást:
A) Pozitív vonások
a) „Kicsiny létszáma ellenére tele van reménységgel a gyülekezet” — 

jegyzi meg az esperes az egyik gyülekezetről. (Kiskunhalas) — „Hűséges 
papi szolgálatnak és egy reménységgel jövőbe tekintő gyülekezetnek képe 
rajzolódott ki előttem.” (Balatonszárszó) Nemcsak ebben a két gyüleke
zetben láttak az esperesek reménységet, hanem sok másban is. Tapasz
taltak melegséget a gyülekezetekben és a presbitériumokban. Általában 
a kis gyülekezetekben, közelebbről a szórványgyülekezetekben voltak 
ilyen tapasztalatok. Ez is mutatja, hogy egy gyülekezet élete nem a nagy 
számoktól függ, hanem a hit elevenségétől és a reménység valóságától. 
A hűséges papi szolgálat pedig mindezt segíti.

b) Egyik lelkészünk szolgálatával összefüggésben ezt jegyezte jegy
zőkönyvbe az esperes: „Egy év alatt 387 lelkipásztori látogatást és lelké- 
szi hivatalában 667 pásztori beszélgetést végzett.” (Nagykanizsa) Nem le
het eléggé értékelnünk, hogy vannak lelkészek, akik a lelkipásztori láto
gatást hűségesen és meg nem fáradva végzik. Nem elegendő a szószéki 
igehirdetés és nem elegendő a bibliaórákon elmondott írásmagyarázat. 
Szükség van arra, hogy a gyülekezet közösségének ápolása érdekében és 
a gyülekezeti tagoknak a mi társadalmunkban való szolgálata helyes 
irányban való segítése érdekében a lelkész és a gyülekezet állandó kon
taktusban legyen egymással. Magától értetődő, hogy ha valamelyik csa
lád kifejezetten nem tart igényt erre a pásztori látogatásra, azt a lelkész
nek nem szabad erőltetnie. A többiekkel azonban ezt a szolgálati kapcso
latot feltétlenül fenn kell tartani. Az a lelkész, aki ezt nem veszi komo
lyan, a következő időkben át fogja élni a teljes magáramaradottság kín
zó érzését. A szekularizációra való hivatkozás ilyen helyzetekben pedig 
dőre dolog.
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c) A Pesti esperes jegyezte be a vizsgálati jegyzőkönyvbe a követke
ző mondatot: „A hívek részvétele a gyülekezeti életben állandóságot mu
tat. Az előre pontosan kidolgozott munkatervek, valamint a szervezeti 
átalakítások (diakóniai bizottság létrehozása) azt mutatják, hogy a gyü
lekezet vezetősége és presbitériuma a diakóniai strukturáltságra és a 
diakónia gondolatának realizálására törekszik.” (Budapest, Deák tér) 
Ebben a megállapításban két tény is fontos. Az egyik az, hogy a gyüle
kezet pontos munkaterv ütemében él. A szeretetvendégségek, a biblia
órák, az ifjúsági órák, a férfi bibliakör témáit egy egész esztendőre össze
állítják és a megadott témákat alaposan kidolgozzák. A másik pedig az, 
hogy törekszenek a diakóniai lelkűiét felébresztésére és a gyülekezet éle
tében való megvalósítására. Ma már a gyülekezetek sem élhetnek pontos 
munkaterv nélkül. Tudniuk kell a lelkészeknek a gyülekezet vezetősé
gének, hogy hova akarják elvezetni a gyülekezetei, milyen eszközökkel 
és milyen módon. Aki csak egyik napról a másikra céltudatosság nélkül 
végzi a lelkészi munkát, az nem segíti sem a gyülekezetei, sem a társa
dalmat.

d) A Somogy—Zalai esperes állapítja meg az egyik gyülekezetben 
végzett munkáról a lelkészre vonatkozólag: „Külön is ki kell emelni a 
lelkész korszerű, hitvallásos, a gyülekezet és a jövő egyházába beépítő és a 
társadalom hasznos tagjává nevelő munkáját a gyermekek és a konfir
mandusok között. Ezt a szülők is hálásan értékelik.” (Iharosberény) Több 
gyülekezetünkben tehát jó ifjúsági munka folyik éspedig olyaft, amely 
nemcsak az egyház, hanem a társadalom számára is jó. Természetesen 
ehhez a munkához hitbeli és szellemi frisseség szükséges. Az a lelkész, 
aki „szellemileg nyugalomba vonult” , képtelen az ifjúsággal kapcsolatot 
tartani, de arra is képtelen, hogy segítse az ifjakat nemcsak a hitben való 
előrehaladásra, hanem arra is, hogy társadalmunkhoz hűen végezzék el 
szolgáltukat.

e) Van olyan gyülekezet, amelyben a lelkész felesége is végez ige
hirdetői szolgálatot — anélkül, hogy teológiát végzett volna — és ezt hű
séggel teszi. Egyik papnéról azt írja az esperes, hogy ha férje más gyüle
kezetben szolgál, „felolvassa férje előre megírt prédikációját” . (Pátró) Az 
érdekes az ebben, hogy a lelkész előre elkészíti és leírja ezt a prédiká
ciót, de az is érdekes, hogy az illető papné világi állásban is van és eköz
ben végzi el ezt a gyülekezeti szolgálatot is. Tisztelettel és szeretettel kell 
gondolnunk azokra a papnékra, akik így segítik férjük szolgálatát sokszor 
nem könnyű körülmények között.

1) Ehhez tartozik az is, hogy az esperesek — megvizsgálván a lelké
szek prédikációvázlatait, a készülés szempontjából — több helyen talál
tak nemcsak kötegelt bő prédikációvázlatokat, hanem „szóról szóra leírt 
teljes igehirdetéseket” . (Apostag, Vése) Alig lehet eléggé méltányolni azt 
a magatartást, amely kötelezőnek érzi, hogy leírja a vasárnapi igehirdeté
seket, vagy legalábbis bő vázlatot készítsen. Ma már csak alapos felké
szüléssel, átgondolt és felépített igehirdetésekkel lehet a gyülekezetek elé 
lépni. Mindenféle rögtönzéseknek, kócos beszédnek, a mai élet problé
máit kikerülő üres szavaknak ideje lejárt.

g) Elmélyülő hitéletre mutat a budapesti Szlovákajkú Gyülekezetben 
az a szokás, hogy az istentisztelet után szinte az egész gyülekezet mindig 
együtt marad úrvacsoravételre. Jó volna, ha minél több gyülekezetünk
ben ez volna a helyzet és nem az, hogy évente 2—3 alkalommal járulnak 
az Ür asztalához.

h) „Egymást alig ismerő gyülekezeteket hoz egymáshoz közelebb a 
lelkész a társítás után” — jelzi a Bács-Kiskun egyházmegye esperese. 
(Csengőd) Köztudomású, hogy egyházunkban több kis gyülekezet össze
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vonása folyik a racionalizálás érdekében és abból a célból, hogy több kis 
gyülekezetből olyan erős gyülekezetei alakítsunk ki, amely anyagilag is 
képes a lelkészi állást külső segítség nélkül fenntartani. Szükséges ezek
nek a társgyülekezeteknek egy testté való épülése. Jó, ha ilyen esetben a 
lelkészek leleményesen találják meg azokat a módszereket, amelyekkel 
az új tagok összeforrhatnak egymással.

i) Az esperesi jelentésekben örömmel fedeztem fel olyan viszonylag 
kis lélekszámú falusi gyülekezeteket (400—500 lélek), melyek képesek 
nagy létszámú presbitériumokat alakítani. Zalaistvándon 27, Pusztaszent- 
lászlón 26 tagú presbitérium van. A gyülekezeti tagok vállalják ezt a 
tisztséget és felelősséggel osztoznak a lelkész munkájában. A presbiteri 
tisztség egyházunkban mindig megbecsült volt és tanítanunk kell gyüle
kezeti tagjainkat arra, hogy azt most is becsüljék meg, tartsák megtisztel
tetésnek, ha őket erre megválasztják és egyházunkhoz való hűségben vé
gezzék el a presbiteri munkát.

j) Arra is van példa — mint több esperes jelenti —, hogy amikor az 
egyházfenntartói járulék emeléséről van szó, akkor a presbiterek járnak 
elöl. Van olyan gyülekezet, amelyben a presbiterek a maguk számára 
fölemelték az egyházfenntartói járulékot és ezzel példát adtak a gyüle
kezet többi tagja számára is. (Dunaegyháza) Mivel több gyülekezetünk
ben nehezen megy az egyházfenntartói járulék emelése, nagyon jelentős 
a presbiterek példamutatása és segítése.

k) Egyes gyülekezetekben jó rendben folyik az egyházfenntartói já
rulék befizetése. Pusztaszentlászlón a járulék 90%-át, Sandon 80%-át ön
kéntesen beviszik a hívek a lelkészi hivatalba. Surdon a gyülekezeti ta
goknak mindössze 10%-a nem járul hozzá az egyház fenntartásához. Van
nak gyülekezetek, ahol nagyon szép az egyházfenntartói járulék átlagos 
aránya. Több helyen eléri a 100,— Ft-ot.

l) Sokat jelez a gyülekezet tagjainak és ezen belül a presbitereknek 
az Evangélikus Élet c. hetilapunkhoz való viszonyulása. Iharosberényben 
— pedig aránylag kis gyülekezet — 51 előfizető van. Ez nagyon jó arány. 
Budapest — Újpesttel kapcsolatban azt jelenti az esperes, hogy „az Evan
gélikus Élet valamennyi presbiterhez hetente eljut, vagy úgy, hogy járat
ja, vagy úgy, hogy istentisztelet után megvásárolja” . Nagykanizsán pedig 
14 presbiter közül 11 előfizetője van az Evangélikus Életnek. Jól jegyzik 
meg az esperesek, hogy a lelkésznek a gyülekezetben egyik legjobb segí
tőtársa az Evangélikus Élet, amely nélkül, nem lehet a gyülekezet köz
egyházi gondolkodását nevelni.

m) Arra vonatkozólag is találunk nem egy megjegyzést az esperesi 
vizsgálati jegyzőkönyvekben, hogy a lelkészválasztás, illetőleg lelkészvál
tozás „pezsdítőleg hatott a gyülekezetre” . Úgy gondolom, újra és újra 
meg kell fontolnunk azt a korábbi javaslatomat, hogy a lelkészek 10—15 
évenként lehetőleg változtassanak helyet. Ez jó a gyülekezeteknek is és 
a lelkészeknek is. A megfáradt lelkészek a változás nyomán újra talpra 
állhatnak és a gyülekezetek is talán új figyelemmel hallgatnak az új pap 
igehirdetésére.

n) A legtöbb lelkészről azt jelentik az esperesek, hogy jó kapcsolatot 
tartanak fenn a városi vagy községi tanácsokkal, társadalmi szervekkel 
és segítik azok munkáját. Több lelkészünk tagja a helyi Hazafias Nép
front bizottságának és részt vesz a helyi békemozgalmi munkában is. 
Ennek csak örülhetünk. Csak az a lelkész végzi jól szolgálatát, aki fele
lősséget érez falujának, vagy városának fejlődéséért és nem idegen test
ként van jelen a város vagy a község életében. Az Egyezmény 25. évfor
dulója alkalmából különösen is biztatnunk kell lelkészeinket és a gyüle-
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kezetek vezetőit arra, hogy felszabadultan szolgálják népünket az élet 
minden területén, tehát közéleti munkájukat is szívesen végezzék el.

Magától értetődően e helyen nincs mód arra, hogy még részleteseb
ben tárgyaljuk az esperesi vizsgálatok során felvett jegyzőkönyveket. 
Mégis megemlítem, hogy Sólyom Károly, a Tolna—Baranyai Egyházme
gye esperese igen jól áttekinthető, összefoglaló, statisztikai jellegű mun
kát is végzett. Van ennek néhány érdekes adata. Amikor azt a kérdést 
összegezi, hogy az általa megvizsgált 10 gyülekezetben a gyülekezeti élet 
javulást, vagy stagnálást mutat-e, 5 gyülekezetben „javulás” -t, 5 gyüle
kezetben pedig „stagnálás” -t mutat ki. Arra a kérdésre, hogy a lelkész
nek vannak-e anyagi problémái, a 10 lelkészből 7 azt felelte, hogy nincs, 
3 lelkész pedig gyermekeinek házon kívül való taníttatására hivatkozva, 
azt mondotta, hogy bizonyos problémái vannak. Az is figyelemre méltó, 
hogy a 10 megkérdezett lelkész közül egy sincs, akinek világi másodállása 
lenne, hanem kizárólag a gyülekezet szolgálatával foglalkozik.

A fent említett számos pozitív jelenség után nem hallgathatunk el 
több negatívumot sem, melyek előkerülnek az esperesi vizsgálatok jegy
zőkönyveiből.

B) Negatív jelenségek
E pontban már nem jelzem a gyülekezetek nevét, mert nem szeret

ném a nyilvánosság előtt nehéz helyzetbe hozni őket. Úgyszintén lelké
szekről sem szólok név szerint.

a) Van olyan gyülekezet, amelyről az esperes azt jelenti, hogy „szét
esésben van” . Kérdésünk, miért? Hűtlen a lelkész, vagy elfáradt? Meg
gyengült hitében? Elvándoroltak talán a hívei a nagy iparosítás követ
keztében? Esetleg olyan elődök munkájának keserű gyümölcsét eszi a lel
kész, akik nem voltak hűséges pásztorok?

b) Van olyan gyülekezet, amely az állami kongruán kívül mindössze 
690,— Ft-ot ad havonta készpénzben a lelkésznek. Noha van a lelkésznek 
ingyen lakása, háztáji földje, mégis lehetséges az, hogy ma, amikor a gyü
lekezeti tagok életszínvonala is évről évre nő, a lelkésznek ilyen csekély 
fizetést adjanak? Vagy úgy gondolják a gyülekezet tagjai, hogy a köz- 
egyháznak kell papot tartani az ő számukra?

c) Van olyan nagy gyülekezet — de nem is egy —, amelyben az egy
házfenntartói járulék egy személyre eső évi átlaga 20—25 Ft. (!) Ugyan
akkor vannak szórványgyülekezetek, ahol ugyanez az átlag 70—100 Ft. 
Lehetséges az, hogy nagy gyülekezetek tagjai néhány forinttal intézzék 
el az egyház ügyét, ugyanakkor kis szórványok gyülekezeti tagjai óriási 
erőfeszítést tegyenek a lelkészi szolgálat biztosítására. Hol van itt a saját 
gyülekezetük és ezen túlmenőleg az egész egyház iránti felelősség?

d) Van olyan gyülekezet, amelyben az esperes ösztönözte a presbité
riumot, hogy emeljék a lelkész fizetését, mire a nyílt presbiteri ülésen a 
lelkész jelenlétében így szólt közbe az egyik presbiter: „Igen kérem, de 
a Tisztelendő Űr is teljesítse a lelkészi szolgálat normáját.” Úgy látszik, 
a gyülekezet tagjai úgy érzik, hogy azért a munkáért, amit a lelkész vé
gez, nem jár több fizetés. Ha többet dolgozna a gyülekezetben, készek 
volnának többet is fizetni.

e) Van olyan gyülekezet, amelyben egy presbiter és egy gyülekezeti 
tag járatja az Evangélikus Életet. Nagyon megdöbbentő!

f) Van olyan gyülekezet, amelyben 18 év óta nem újították meg a 
presbitériumot. A mandátumuk már háromszor is lejárt, de ők tovább 
regnálnak. Ez így törvénytelen, de még nagyobb baj az, hogy nem válasz
tanak fiatal presbitereket és így együtt öregednek ki.

13.3



g) Van olyan gyülekezet, amelynek papja a tőle elvándorolt és más 
városban letelepedett gyülekezeti tagjait a magáénak tudja és ott is 
igényli kazuáliák alkalmával, hogy ő szolgáljon. Ezzel együtt nem jelenti 
a másik gyülekezet lelkészének, hogy odavándoroltak a hívek. Köztudo
mású, hogy törvényeink szerint, az evangélikusok ahhoz a gyülekezethez 
tartoznak, amely lakóhelyük szerint illetékes.

h) Van olyan lelkész, aki a lelkészi szolgálati napló helyett zsebnap
tárába jegyzi be a szolgálatokat és kijelentette, hogy nyugdíjba menése 
esetén prédikáció vázlatait nem hagyja a gyülekezet tulajdonában, ha
nem „elégeti azokat” .

i) Van olyan gyülekezet, amelyben nincs számvevőszék. Ezt pedig 
törvényeink előírják.

Még ezt a sort is lehetne folytatni. De ne tegyük. Nem vitás, hogy az 
összkép pozitív. Viszont vannak egyes jelenségek, amelyeket fel kell szá
molnunk, hogy a gyülekezeti élet akadályok nélkül folyhassék. Az espe- 
resi vizsgálatok gyakoribbá tétele nyilván segíti a negatív mozzanatok 
eltüntetését. Ezért biztatom az espereseket arra, hogy az esperesi vizsgá
latokat rendszeresen és megszakítás nélkül végezzék, de tartsanak előre 
be nem jelentett vizsgálatokat is.

D. Káldy Zoltán
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Tanulmányok

E gyh ázu n k  p o litik a i d ia k ón iá fa

Alaptételünk: Politikai diakónia számunkra egyet jelent a szocialista 
demokratikus társadalom politikájában való felelős és elkötelezett rész
vétellel.

1. Általában a politikai diakóniáról
A) Maga a kifejezés előbbrelépés egyházunk szolgálatának eddigi út

ján. Az első lépés: diakónia, mint az egyház egzisztenciális önértelmezé
se és az abból folyó gyakorlatok legális következménye. Ennek alapveté
sét és részletes kidolgozását D. Káldy Zoltán püspök fogalmazta meg 
tiszteletbeli doktori disszertációjában: „Az egyház a világban a maga 
küldetését csak akkor tudja elvégezni, ha azt a diakónia magatartásában 
vagy alapállásában teszi.” (103.) A második lépés: szociális vagy társa
dalmi diakónia. Aktív részvétel a társadalom és a nemzetközi élet min
den területén. D. Káldy Zoltán püspök cikkei és állásfoglalásai mellett 
dr. Nagy Gyula professzor szociáletikai könyve, valamint több egyházi 
vezetőnk magatartása és tudományos munkái jelzik ezt a továbblépést. 
A harmadik lépés: politikai diakónia. Az előbbiekre épülő, azokat to
vábbvivő, politikai kérdésekre konkrétan alkalmazott diakónia. A poli
tikai diakónia minőségileg magasabb síkon alkalmazza a diakónia teoló
giáját. Annak megfelelően, ahogy a társadalmak strukturális átalakulá
sának folyamatai és azon belül a társadalmi osztályok küzdelme három 
síkon bonyolódik le: gazdasági, ideológiai és politikai szinten. Legalap
vetőbb a gazdasági harc, legfontosabb és legátfogóbb pedig a politikai. 
Ezt a felosztást veszi figyelembe és alkalmazza fentebb eszközölt különb
ségtételünk a szociális és a politikai diakóniával kapcsolatosan. A poli
tikai diakónia művelésénél tehát nem elegendő azoknak a feladatoknak 
számbavétele, melyek eddig is a szociális diakónia területét alkották. En
nél tovább kell mennünk s teológiai eszmélődéseinkben még tovább lá
tunk és még tovább merészkedünk, s megbarátkozunk ezzel a probléma
körrel is, hogy politikai diakónia. Ez konkrétan azt jelenti, hogy világo
san érzékeljük a két világrendszer közötti küzdelem fontosságát. Azt tud
niillik, hogy a szocializmus és kapitalizmus küzdelme nem egyszerűen 
csak gazdasági és ideológiai verseny, hanem politikai harc is. Amikor po
litikai diakóniát vallunk, benne és általa elkötelezzük magunkat a szo
cialista tábor mellett.

B) A politikai diakónia, mint kritikai magatartás
A politikai diakónia meghirdetése a vitahelyzet vállalása is. Méghozzá 

egyszerre több fronton.
1. Vitahelyzet egyházunkon belül. Mindenekelőtt egyházunkon belül 

azokkal, akik nem akarják vagy nem merik egyházunk szolgálatát ilyen 
összefüggésben látni és láttatni. Akik az egyház diakóniai szolgálatát sze
retnék a legszűkebb körre szorítani. Többnyire egy, az általuk konstruált
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és igazolt „igei tisztaság” címén. D. Káldy Zoltán püspök fogalmazta meg 
ezt is félreérthetetlenül: „A reformáció bátorságával” c. tanulmányában, 
valamint egy másik tanulmányában: „Pietista elképzelések az egyház 
szolgálatáról a társadalomban” (104 és 105.)

A politikai diakóniával szemben bizalmatlankodó, félrehúzódó vagy 
egyenesen ellenséges magatartást tanúsítóktól a következőket kell kérni:

a) Gondoljanak arra, hogy akik egyértelműen vallják és vállalják a 
politikai diák óniát, azok is legalább olyan jól ismerik — vagy sokszor tán 
még jobban — a Szentírás tanítását, üzenetét, betű és értelem szerint 
egyaránt, mint amennyire ők, a „bizalmatlankodók” ismerik.

b) Figyeljenek fel arra is, hogy akik vallják és vállalják a politikai 
diakóniát, azok is legalább olyan tiszta életű, világosan és józanul látó 
emberek. Ök is legalább annyira — ha tán nem még jobban — benne 
járnak a hit szép harcának naponkénti küzdelmében.

c) Gondoljanak a költő szavára: „Csak akinek szép a lelkében az 
ének, Az hallja a mások énekét is szépnek” . Ha ők a politikai diakónia 
vállalása és gyakorlása mögött a bűn által megrántott ember anyagi és 
egyéb hasznokra játszó manőverezését látják, vajon nem a saját lelkűk 
tudatalattijának rendezetlen anyagát vetítik ki másokra? Kétségtelen 
persze, hogy akadhatnak olyan testvéreink is az egyházon belül, akik ta
lán nem minden tekintetben tisztázott lelkülettel és szándékkal kap
csolódnak bele egyházunk friss, életerős vérkeringésébe. De ezzel kapcso
latosan úgy látjuk: (1) Nem a mi dolgunk ezt megítélni. (2) Ha pedig 
ténylegesen visszatetsző gyakorlatot lát valaki a másik életében, az egy
ház egészének közös ügye és döntése, hogy határozottan és ugyanakkor 
irgalmas, gyógyító módon visszahozza a többiek közé s ne engedje „ma
gányosan, érdekszerűen” „politizálni” . (3) Gondoljanak arra is, hogy egy
házunk él, van becsülete a szolgálatának, a gyülekezetek életképesek, 
nem ritkán éppen azoknak a lelkészeknek áldozatkész és hűséges, Isten
től megáldott munkája eredményeképp, akiket a „bizalmatlankodók” a 
„politizálás” vádjával illetnek.

2. Vitahelyzet a politikai katolicizmussal. A II. Vatikáni Zsinat utáni 
katolikus egyház egyes körei úgy látják, hogy a „keresztyén hit megkí
vánja a politikai igehirdetést és a politikai nevelést” . (106) De az ún. po
litikai katolicizmusról nem ezért beszélünk, hanem elsősorban azért, 
mert a katolikus egyháznak a történelem eddigi menetében betöltött sze
repe egyértelműen politikai jellegű akció is volt és ma is az. Méghozzá 
többnyire a nem-népi erők oldalán. A politikai katolicizmus jellemzői: 
(a) A Vatikán és a római egyház belső felépítettsége csak egy olyan egy
házpolitikát alapoz meg, amelyik a régi előjogokból, igényekből semmit 
sem ad fel. „Egészen gyakorlatian alkalmazkodik a mindenkori viszo
nyokhoz, a hatalmi helyzethez. Amelyik percben megnyílik a kapu ha
talmi igényeinek érvényesítéséhez, azt éppen olyan lélekkel ragadja meg, 
mint a középkor bármely századában.” Ld. még dr. Pálfy Miklós „A po
litikai katolicizmus és a hidegháború” . (107) b) Jellemzi a politika fogal
mának a népi politikai értelmezést mindenáron kiküszöbölni igyekvő 
tendenciája. Példa erre a zsinat tanításából: „Feladatánál és illetékes
ségénél fogva az Egyház semmiképp sem vehető egynek a politikai kö
zösségekkel. Nem is kötődik hozzá semmilyen politikai rendszerhez.” 
(108) Erre csak azt lehet felelni: A katolikus egyháznak a nyugati társa
dalomban betöltött szerepe eklatáns cáfolata a zsinat elméleti síkon fenn
tartott „el nem kötelezési” politikájának.

3. Vitahelyzet a politikai messianizmussal. A politikai messianizmus 
jelentkezési formái:
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1. Szekulárisan: a politika mindenhatóságába és mindenekfelettisé- 
gébe vetett meggyőződés és az erre épülő gyakorlat.

2. Vallásosan: a teokráciák alapgondolata. Eszerint Isten Országát 
politikai akciók valósítják meg.

Előbbinél kísértés a teológia és egyház, valamint mindenféle humá
num küldetésének elmosódása, manipulatív felhasználása politikai célok
ra. Utóbbinál kísértés: az evangélium szolgálatának elhalványulása, a 
szolgáló egyház helyett az uralkodó egyház képlete, mint az Isten Orszá
ga ügyének sajátmaga által proklamált avantgarde-ja.

Fentebbiekkel kapcsolatos megjegyzések:
a) A politikai diakónia nem jelenti a teológiának a politikai életre 

vonatkoztatott strukturális alárendeltségét. Más a politikának a kérdés- 
feltevése, és más a teológiáé. De a különbségek ellenére is adva van a 
legmesszebbmenő találkozási pont, a közös érdekek, t.i. a társadalmi és 
egyéni humanitásnak a területén, b) A politikai messianizmus vallásos 
változatára a szekuláris társadalom sem néz jószemmel. Nem csupán 
hogy az Isten Országa evilági megvalósításának programjába állított po
litikai totális mozgósítást nem tudja elfogadni, de az e törekvések kere
tében jelentkező kísérletek sem tekinthetők legális és érdemi eljárásnak. 
Gondolunk itt konkrétan a „keresztyén marxizmusának egyes nyugati 
értelmiségi körökben megszületett utópiájára. (112) Az ő problémalátásuk 
hasonló Sartre-éhoz: A marxizmust, mint a gazdasági, társadalmi élet tu
dományos elméletét elfogadják, de hangsúlyozzák: transzcendentálni kell 
a marxizmust a személyiség és a teológia egyéb dimenzióihoz. Ki kell 
egészíteni szerintük a marxizmus gazdaságfilozófiáját (a személyiségnek 
vagy) a keresztyén értékelmélettel vagy az egzisztencializmus és pszicho
analízis eredményeivel. (113—115) A marxista—keresztyén dialógusokat 
is keresztyén részről időnként jellemezte ez a „kioktatási” szándék. Nem 
pedig az engedelmes odafigyelés a másik fél mondanivalójára.

Az kétségtelen, hogy a marxizmus problémalátása és eredményei ter- 
mékenyítőleg és frissítőleg hatottak a teológiára, de bármennyi marxista 
idézettel gazdagítjuk is egy-egy teológiai kérdés megvilágítását, a teológia 
ezáltal a legcsekélyebb mértékben sem adja fel önálló tudományvoltát. 
Ellenkezőleg. A teológia tudományvoltának és szabadságának egyik fon
tos kritériuma a nyitottság más tudományágak irányában. A teológia ön
állóságáról valljuk: o teológia valóban önálló, de nem önmagában álló és 
nem önmagáért létező és nem lezárt tudomány. Éppen önállóságának 
konzekvenciái utalnak túl önmagán.

c) A politikai messianizmus kísértéseitől egyébként sem a teológia 
védi meg a politikát, hanem a politikának demokratikus-forradalmi 
szemlélete. Hangsúlyozást nyer a hazai politikai tudomány könyveiben, 
hogy a politikai szféra a társadalmi és mindennapi életnek csupán az 
egyik szférája, még akkor is, ha a többivel szemben funkcionális előnye 
és fontossága van.

C) A politikai diakónia feltételei
1. Szekuláris adottságok. Politikai diakóniáról lévén szó, először a 

szekuláris, politikai adottságokat és feltételeket kell megemlíteni. Még
pedig azért, mert a társadalomban a priori társadalmi lényként veszünk 
részt. Politikához való viszonyunk elsősorban innen objektivólódik s csak 
másodsorban participál minket a keresztyén hitből adódó felelősségérzet 
és küldetéstudat. Másrészt: a politikai diakónia kifejezésben a diakónia 
kifejezés van meghatározva és konkretizálva a „politikai” által. Szá
munkra a diakónia jelentősége és szükségessége de facto adva van. Ezt
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az adottságot kell konkretizálni a politikai szférára nézve. Kérdésünk így 
fogalmazható meg: milyen lehetőségeket ad és milyen feltételeket szab a 
szekuláris társadalom a politikai diakóniára?

Lehetőségek: a) Mindenekelőtt az ezer sebből vérző világ, b) A két 
világrendszer gazdasági, ideológiai és politikai küzdelme. Körülöttünk 
játszódik le, de nem játszódhat le nélkülünk, ej Társadalmunk egyház- 
politikája, melyet pl. a Népfrontpolitika jelez és körvonalaz. A legkülön
bözőbb fórumokon elhangzó állásfoglalások arról tanúskodnak, hogy né
pünk vezetői tisztelik és megbecsülik egyházunk felelős szolgálatát, ha az 
megfelel a legelemibb kritériumoknak, (ld. ehhez: Poór József: „A mai 
magyar prot. teológiáról” c. tan. a Világosságban. 116)

Feltételek: Mindenekelőtt az, hogy a politikai diakónia vállalása az 
egyház részéről ne taktikázás legyen. Annál is inkább, mivel „még ébe
ren él az emberek tudatában a történelmi emlékezés az európai politiká
nak azokra a századaira, amikor az egyházak voltak a trón és oltár fri
gyének leghűségesebb védelmezői” . (117) Az egyház a maga egészében és 
egyes tagjaiban állandóan felelős azért, hogy ilyen előítéletek ne terhel
jék le küldetésének betöltésében. Lényegileg arról van szó, amit Jézus 
Urunk a Hegyi Beszédben állít elénk követendő normaként: „A ti beszé
detek legyen . . .  igen-igen, nem-nem.” Az igent-mondás következetes és 
őszinte legyen.

II. Teológiai feltételek
A  politikai diakónia teológiai kritériumai számunkra adva vannak: 

(a) a Szentírásban, (b) a reformáció örökségében, (c) az egyház mai ön- 
értelmezésében.

A) A Szentírásban
1. a) „Az egyház valamennyi tevékenysége végeredményben diakó

nia. A konkrét segítő szeretet munkája éppen úgy diakónia, mint az 
evangélum hirdetése” — fogalmazta D. Káldy Zoltánn püspök.

b) Az Ü. T. szerint maga Krisztus a diakonos, a szolga, aki szolgai 
formát öltött. Ez a Krisztus az, aki ma is szolgál a gyülekezetben. Ö ma
ga végzi az egyház építését. Jézus Krisztus úgy élt Istennek, hogy enge
delmességével szolgált övéinek. (D. Káldy Zoltán)

c) Az egyház számára mindez azt jelenti, hogy amint Jézus szolgálni 
jött a világba, úgy az egyház is erre a szolgálatra küldetett. A szolgáló 
egyházban ugyanannak az indulatnak kell lennie, mely volt a Krisztus 
Jézusban. (124)

d) Az egyház ezt a diakóniát önmaga körein messze túlmenve széles 
horizonton végzi. „Amikor az egyház ezt a diakóniát végzi, ezzel nem áll 
lényegétől idegen célok szolgálatában, hanem saját diakóniáját végzi, 
amely Istennek az ember iránt való szeretetéből fakad.” (126)

e) Az egyház ugyanakkor azt is tudja, hogy szolgálata által a föld 
sohasem lesz földi mennyországgá. „A teljességet maga Isten hozza el 
emberi erőfeszítések nélkül. A diakónia az eljövendő Ürnak a jeladá
sa.” (127)

2. a) Az Ószövetségre is figyelnünk kell. Különösen a próféták ki
mondottan politikai jellegű szolgálataira. A mai politikai teológia gyak
ran hivatkozik az apokaliptika megvilágításában értelmezett Ó. T-ra. 
„Minden eschatológiai teológiának politikai teológiává kell lennie a kri
tikai teológia értelmezésében.” (131) A próféták tevékenységének nagy 
része vitathatatlanul politikai kérdésekhez kapcsolódott. Ezt világi tör
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ténettudósok is állítják. Lásd Seider: Politikai gondolkodás az ókorban 
és középkorban, 68. k. k. a zsidó messianizmusról

b) Az Újszövetség. A politikának Jézus Krisztussal való kapcsolatá
nál a megítélések bonyolultak és ellentétesek.

1. A szekuláris politikai Jézus-kép.
a) Jellemző és érdekes E. Biok szovjet költőnek „Tizenketten” c. ver

se. Ezt írja a Nagy Októberi Forradalom egyik csapatáról: „Így vonulnak 
a nagy éjben / nyomukban az éhes eb, / előttük a hóesésben / — véres 
zászló a kezében / golyó nem sebzi meg —/  vad viharban, mord ború
ban / fehér rózsa-koszorúsan, / hógyöngyösen, hófehéren / Jézus Krisz
tus megy az élen. /” Annak idején nagy vihart kavart fel a versnek ilyen 
befejezése. A forradalmi csapat élén vonuló Krisztusról maga Biok így 
nyilatkozott: „Nekem sem tetszik a Tizenkettő vége. Szerettem volna, 
hogy a befejezés más legyen. Amikor befejeztem, magam is csodálkoz
tam, miért Krisztus? Valóban Krisztus? De minél jobban belemélyed
tem, annál világosabban láttam Krisztust. S akkor feljegyeztem magam
nak: Sajnos, Krisztus.” (133) Erre és ezért írhatta Gorkij egyik levelé
ben: „Higyjen Bioknak. Ö Isten akaratából lett költő és rettenthetetlenül 
őszinte ember.”

b) Még egy irodalmi példa: Ibsen: „Cézár és a Galileai” c. művéből: 
„Jézus Krisztus a legnagyobb lázadó, ki valaha is élt. Mi volt Brutus, mi 
volt Cassius hozzá képest? Ök csak Julius Caesart gyilkolták meg, de Jé
zus minden Caesart és Augustusi meggyilkolt. Soha nem ejtett ki emberi 
ajak még olyan ravasz szavakat, mint ezek: "-Adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré, és Istennek, ami az Istené." Ezek a szavak olyanok, mint 
egv bunkó, amely leüti a koronát a császár fejéről.” (id. Stauffer, 134.)

c) B. Dunham, a XX. századi Amerika egyik legharcosabb, radiká
lis felvilágosultja, a filozófiai gondolkodás egyik legműveltebb, legszíne
sebb és legigényesebb népszerűsítője a „Hősök és eretnekek” c. könyvé
ben írja: „Hadd mondjam hát ki, hogy a történelmi Jézus szerintem egy 
fegyveres nemzeti felszabadító mozgalom vezére volt. Tisztában vagyok 
azzal, hogy aggasztónak, sőt megdöbbentőnek tűnik Jézust aktív forra
dalmárnak tekinteni. Ám az evangéliumokban van ennek a nézetnek né
hány közvetlen bizonyítéka. A tanítványok tökéletesen megértették, mire 
irányul a mozgalom, s a bukás után, amikor egyszerűen nem volt lehe
tőség semmiféle próbálkozásra, megőrizték belőle és elterjesztették azt, 
amit csak tudtak, a nagy erkölcsi tanokat és az átfogó társadalmi ese
ményeket. S ezt csakugyan oly jól végezték, hogy a keresztyénség forra
dalmi lelkesültségét a XX. századra sem tudták lelohasztani a teológusok 
kommentárjai.” (135—136)

d) Az őskeresztyénségnek, mint a történeti Jézushoz legközelebb álló 
közösségnek a magatartásából implicite újabb támpontot lehet venni Jé
zus Krisztusnak a társadalmi kérdésekhez való kapcsolatáról. Nagyon 
tanulságos az, amit Engels írt „Az őskeresztyénség történetéhez” c. tanul
mányában : „Az őskeresztyénség történetének figyelemreméltó érintke
zőpontjai vannak a modern munkásmozgalommal. E két történelmi je
lenségnek ez a párhuzama már a középkorban szembeötlik, az elnyomott 
parasztok és kiváltképpen a városi plebejusok első zendülésének idején. 
Ez a vonás 1830 után a munkás kommunisták körében éledt újjá. Mind 
a francia forradalmár kommunisták, mind pedig kiváltképpen Weitling 
és hívei az őskeresztyónségre hivatkoznak, még jóval azelőtt, hogy Renan 
azt mondotta: ha fogalmat akartok alkotni magatoknak az első keresz
tyén közösségekről, tekintsétek meg a Nemzetközi Munkásosztály egy
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helyi csoportját.” (137) A Jelenések Könyvét elemezve Engels megjegyzi: 
„Itt még nincsen meg a későbbi keresztyénségnek sem a dogmatikája, 
sem az etikája; ezzel szemben van benne egy olyan érzés, hogy harcban 
áll az egész világgal és hogy ezt a harcot győzedelmesen fogja megvívni. 
Olyan harcikedv ez és olyan győzelemtudat ez, amely a mai keresztyé
nekből teljesen kiveszett és amely napjainkban csak a társadalom másik 
pólusán, a szocialistáknál található meg.” (138)

e) Az Engels által említett szocialista munkásvezér. W. Weitling, a 
munkásmozgalom Marx előtti korának legjelentősebb és legnagyobb ha
tású forradalmára, „Az egy szegény bűnös evangéliuma” c. művében az 
evangéliumok szociális tanításait elemzi végig, s Jézust többször is forra
dalmárnak nevezi. (139) Szentírási Igéket idézve mondja: „Ezeken a he
lyeken nyilatkozik a forradalmár. Sokkal okosabb volt Ó, semhogy a 
mór amúgy is szegény népnek megalázkodást, nélkülözést és lemondást 
hirdessen, ahogy azt magyarázóinak legtöbbje cselekszi. Jézus nem volt 
szenteskedő, hogy megcsalja a szegényeket egy túlvilági boldogság hirde
tésével csak azért, hogy megfeledkezzenek a földi boldogságról. Csak ad
dig hirdette a békességet, amíg prédikációit nem akadályozták. Amikor 
azonban a kiváltságosok üldözni kezdték, nem átallotta hirdetni az ellen
állást.” (140) Könyvének befejezésében pedig ezt írja: „Urak, nektek iga
zatok van, mert ti az evangéliumból a zsarnokságnak, az elnyomásnak és 
a csalásnak a bibliáját teremtettétek. Én pedig az egyenlőségnek, szabad
ságnak, közösségnek, a tudásnak, a reménynek és a szeretetnek az evan
géliumát kívánnám belőle alkotni, ha ugyan már amúgy is nem az 
volna.”

f) Rosa Luxemburg egyik munkájában, az „Egyház és szoeializmus” - 
ban így ír: „Ha jól értjük a szocialista tanítást, melynek szellemében a 
munkásosztályt tanítjuk, egyre érthetetlenebbé válik, miért is gyűlöli a 
klérus ezt a tanítást? Az a célunk, hogy megszüntessük a dolgozók ki
zsákmányolását a gazdagok által. Azt kellene hinni, hogy ebben a törek
vésünkben elsősorban az egyház szolgái sietnek segítségünkre. Hát nem 
azt mondotta-e Jézus Krisztus, akinek e papok szolgái, hogy amit e leg
kisebbekkel cselekedtetek, az én atyámfiai közül, azt velem cselekedté- 
tek? Mégis azt látjuk, hogy a klérus üldözi a szocialistákat, a munkások
tól pedig azt várja, hogy türelmesen szenvedjenek. Amikor így a klérus 
a gazdagok oldalára áll, és védelmébe veszi a kizsákmányolást és elnyo
mást, éles ellentétbe kerül az egyházi tanítással. Fel kell vetni a kérdést, 
hogyan lehet az, hogy a munkásosztály a felszabadulásért folytatott har
cában az ellenségei és nem a szövetségesei táborában találja az egyház 
szolgáit? Hogyan van az, hogy az egyház a jómódúak és az elnyomók 
menedéke, ahelyett, hogy az elnyomottaké lenne?” (142) Szószékre való 
mondatok ezek!

g) A  Vigilia című római katolikus folyóirat 1970. decemberi száma 
ismerteti a „Ki nekem Jézus?” körkérdésre adott válaszokat. A megkér
dezettek: világnézetre való tekintet nélkül a magyar szellemi élet jeles 
képviselői. A válaszok között rendkívül figyelemreméltó és elgondolkod
tató az az ismétlődő vonás, ahogyan Jézust látják azok, akik többnyire 
nem templomba járók. Jézusban őket elsősorban a mindennapi és társa
dalmi élettel való eleven kapcsolata ragadta meg. A társadalmi és poli
tikai életben aktívan részt vevő Jézus ezeknek a vallomásoknak, értéke
léseknek centrális motívuma. Erre utal Benedek István, aztán Gyöngyösi 
Imre filmrendező, Gyurkovies Tibor költő stb. Heller Ágnes filozófus: 
„A keresztyénség sokszoros megújulási képessége a változó társadalmi 
szituációkban, osztályharcokban nem utolsósorban onnan eredt, hogy az 
új irányzatok, új törekvések mindig visszatérhettek az eredeti Jézus
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legendához, hogy annak fő alakját szembeállítsák a de facto uralkodó 
keresztyénséggel.” (144) Dr. Magyar Imre egyetemi tanár: „Jézus szá
momra elsősorban igaz ember, próféta, szociális igazságok felismerője, a 
tömegek ki nem mondott gondolatainak megfogalmazója és hirdetője.” 
(145) Az Evangélikus Élet hasábjain ilyen értelemben tett bizonyságot 
Weöres Sándor és Jánosy István is. (146, 147).

Magyarázatra váró rejtély, hogy miért éppen az egyházi keretekhez 
szorosan nem kötődő, istentiszteleteken általában részt nem vevő, de a 
Bibliát jól ismerő emberek gondolkodásában és élményanyagában ma
radt meg Jézus életének ez a letagadhatatlan és elvitathatatlan szociális 
karaktere s miért tűnt el ez a lényegi vonás a gyülekezetekbe járó és ott 
sok igehirdetést hallgató hívek Jézus-látásából?

összegezve: szekuláris körökben elevenen és erősen él a politikai 
kérdésben részt vevő és állást foglaló Jézus-kép. Valamennyien döntő 
különbséget látnak aközött, amit Jézus tanított és cselekedett, és amit 
az egyházak hosszú időn keresztül megvalósítottak.

2. A teológia politikai Jézus-képe
Az egyik véglet: R. Eisler: „A Názáreti Jézus minden idők egyik leg

nagyobb politikai Messiása, aki állandó extázisbán hirdeti a római biro
dalom bukását és Isten Országa elközeledtét. Boszorkányos gyorsasággal 
járja be Palesztina vidékeit és szabad csapatokat szervez a messiási há
ború megindítására. Virágvasámap Messiásként vonul be Jeruzsálembe. 
A felkelést azonban leverik, őt pedig politikai lázadónak kijáró bünte
téssel végzik ki.” (148) A másik véglet szerint Jézus Krisztus apolitikus 
személy volt. H. Conzelmann: Jézus történetében a politika „csak mellé
kesen” jelenik meg. (149) Bornkamm: Jézus igehirdetésének nem sok 
köze volt kora politikai jelszavaihoz. (150) „Hogyha Izrael népének poli
tikai hátterét figyelembe vesszük, akkor éppen nagyon csodálatos és kü
lönös az, hogy a politikai problematika ennyire a háttérbe került Jézus 
igehirdetésében. Ennek az oka vitán felül Isten királyi uralma eljövete
lének váradalma.” (151) Részletesen elemzi az adófizetés problémájánál 
felmerült kettős jézusi választ: „adjátok meg Istennek, ami Istené” . Ha 
így értjük — mondja a szerző, innen veszi sajátos értelmét az előző mon
dat: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré.” Majd így foglalja össze: 
„Tehát Jézus szavát nem lehet afféle salamoni ítéletnek felfogni, amely 
egy vágással ügyesen és megnyugtatóan elhatárolja a politikum és vallá
sosság területét. Nincs joga Jézusra hivatkozni semmiféle, ilyen értelem
ben vett eltorzított kétbirodalom-elméletnek, amely közismerten elég 
gyakran vezetett egyfelől az állam abszolút autonómiájának kinyilvání
tásához, másfelől az Isten Királyságának az eszmék távoli birodalmával 
való azonosításához.” (152) M. Dibelius úgy látja, hogy a „Mk 12.27. olyan 
tanítás ugyan, amely politikai viszonyokra vonatkozik, de nem kifejezet
ten politikai tanítás.” (153) A ŰT-i teológiák általában a Messiás-kérdés 
problematikájánál tárgyalják ezt. így pl. O. Cullmann is, a „Theol. des 
N. T.” , Tübingen, 1958. A zsidó messiásvárás maradéktalanul földi, poli
tikai tartalmú vonatkozását szokták szembeállítani a Jézusban megje
lent, Isten akarata szerinti messiás apolitikus képletével. Cullmann is ezt 
teszi. (154) „Jézus a politikai messiás-értelmezésekkel tudatos kont
rasztba állítja az Ebed-Jahvera vonatkozó képzeteket. Annál nagyobb az 
irónia, hogy a rómaiak Jézust kifejezetten, mint politikai messiást feszí
tették meg.” A Dávid Fia elnevezéssel kapcsolatosan számol a politikai 
háttérrel: „Jézus a Dávid Fia elnevezést a saját személyére nézve nem 
utasította el direkt módon; amikor azonban mások ezzel illették, az az
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zal kapcsolatos politikai királyság gondolatát feltétlenül és energetikusán 
elvetette.” (155) A „Dér Staat um N. T.” c. művében Cullmann úgy foglal 
állást, a politikai kérdés jelentősége Jézusnál inkább csak a külső politi
kai tényezők Jézus sorsára való hatásában van. (156) Stauffer szerint: 
„Jézus politikai morálja sem nem militáns, sem nem konzervatív, sem 
quiesztikus, sem utópisztikus. Realista. Jézus nem elégszik meg kritikai 
szavakkal, de megsemmisítő polemikát sem tart e világ uraival szemben. 
Jézus sokkal inkább pozitív programot ajánl, ezt proklamálja. A jövendő 
politikai programját.” Mit ért ezen Stauffer? „Az Ember Fiának élete s 
szolgálata az ősparadigmája egy új politikai stílusnak. Ezt az életstílust 
Jézus a tanítványai előtt élte meg és tette az ő életük alapprincípiumává. 
Tudván azt, hogy a tanítványok gyülekezete egy olyan világban szolgáló 
gyülekezet, amely telítve van nagy és kis népeknek az uralomért folyta
tott véres harcával.” (158) Stauffer álláspontjához ld. még a „Jeruzsálem 
és Róma” c. műve I. és II. fej.

II. B) A reformáció öröksége felől
1. A politikai diakónia teológiai megalapozásánál a reformáció örök

sége nem csupán egy értékes színfoltot jelent, hanem strukturális érté
ket. A reformáció új szellemiséget, új igei látást s ennek nyomán a világ
gal kapcsolatosan is új lelkületet és aktivitást hozott. A Biblia szociális 
tanítása iránti nagy érzékenységgel és Istenre, mint a történelem Urára 
való elmélyült és engedelmes figyeléssel elvileg minden egyház megér
kezhet a politikai diakónia teológiájához. Az a tény azonban, hogy evan
gélikus egyházunk már gyakorlatilag is járja ezt az utat, bizonyítja azt, 
hogy a reformáció szellemisége és komolyan átgondolt etikai s szociál- 
etikai öröksége több lehetőséget és nélkülözhetetlen alapot, valamint in
díttatást biztosít a reformáció egyházainak a politikai diakóniához, mint 
más egyházaknak, akár a római katolikus, akár az ortodox egyházaknak 
saját történelmi múltjuk és szellemi örökségük.

Bár a reformáció sem tudott minden tekintetben megfelelni a vele 
szemben támasztott szociális és politikai elvárásoknak, s bár a későbbiek 
során a reformáció történelmi örökösei sem maradtak mindig hűek a re
formációban megindult új szellemiséghez, az kétségtelen, hogy a rene
szánsszal és a humanizmussal együtt a reformáció jelentette az új fejlő
dési alapot Európa történelmében. A reformációban s a reformáció által 
született meg az új embertípus: a szociáletikai keresztyén típus. Tudo
mánytörténészek egészen addig az állításig is elmennek, hogy a modern 
társadalomtudományok megjelenéséig, ha nem is töretlenül, de a protes
tantizmusból vezet az út. A protestantizmusból kiindulva, amely leszö
gezte, hogy az emberek maguk dönthetnek sorsukról, a darwinizmuson 
keresztül egészen Marxig, annak tanításáig — amely szerint a természet 
emberi ellenőrzését ki kell egészítenünk a saját társadalmunk feletti el
lenőrzéssel — a fejlődés útja világos és letagadhatatlan. (163) A refor
máció utáni századok protestáns magatartását ha többnyire nem egyér
telműen ítélik is meg a társadalomtudományok szakemberei, de a refor
mációban megindult erjedést és új történelmi hullámot pozitív tényező
nek tekintik. Az új öntudat és ennek nyomában a világgal kapcsolatosan 
kiépült, a régivel ellentétes magatartás és szemlélet a történelem felelős 
és cselekvő részvevőjévé minősítette a keresztyén embert, A fejlődés elő
ször szükségszerűen a polgári társadalmak igenlésének irányába és ezzel 
a kapitalizmus kialakulása vonalába állította a protestantizmust (ld. 
Max Weber: Protestantizmus és kapitalizmus c. műve). De az egykori 
közös alap újrafelfedezése és a mellette való elkötelezettség tette alkal-
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mássá a protestantizmus egyik szárnyát arra is, hogy gyökeresen szembe
forduljon azzal, amit addig történelmi keretek között elfogadott. A szo
cialista társadalmi rendszerekben élő egyházak történelmében ez a to
vábblépés történt meg. A politikai diakónia pedig ennek a szükségszerű 
történelmi fejlődésnek, a reformációban megindult szellemi és teológiai 
fordulatnak az egyik konzekvens csúcspontja.

A reformációnak ez az öröksége potenciálisan minden eddigi nem
zedéknek szabadon és kimeríthetetlenül rendelkezésére állt. De felszínre 
hozatalához komoly küzdelmekkel kellett fáradoznia a magyar evang. 
egyháznak. Így lett a reformáció örökségén való hűséges tájékozódásból 
a mi nemzedékünknek a szociális és politikai diák. formájában Isten
től felkínált nagy lehetősége. Mégpedig abban a konkrét formában, aho
gyan azt D. Káldy Zoltán püspök fogalmazta meg az Evangélikus Egyház 
1971. évi Országos Közgyűlésén: „Előttem nem vitás, hogy alig volt még 
kor az emberiség történelmében, amelyben olyan nagy chanse adatott 
volna az egymilliárd keresztyénnek, mint ma arra, hogy aktívan részt 
vegyen az emberiség békés holnapjának kialakulásában éspedig úgy, 
hogy teljes egyoldalúsággal a haladás mellé áll és abban a nagy küzde
lemben, amely ma világméretekben a munka és a tőke világrendszere 
között folyik, a munka világrendszere mellé áll.” (164)

2. A reformáció öröksége a világ minden evangélikus egyházának 
közös öröksége. Ezen a közös alapon tehát minden evangélikus egyház 
elégséges indíttatást, alapot és sürgetést kap ahhoz, hogy a maga helyén 
politikai diakóniáját az egész lutheri örökség szempontjának, igényeinek 
megfelelően kialakítsa. A reformáció öröksége jó és elégséges ökume
nikus konvergenciapont. Nemcsak a szekuláris ökumenizmushoz, hanem 
a konfesszionális ökumenizmushoz is. Nemcsak a magyarországi evangé
likus egyházak politikai diakóniájához ad nélkülözhetetlen támpontot a 
reformáció tanítása, hanem a világ bármelyik részén éljen is egy evan
gélikus egyház, ha hitének a Szentírásban elénk adott és a reformáció
ban ismét drága kincsként felfedezett értékeihez hű akar maradni, min
den más különbség mellett is szinkronba állítja a mi evangélikus egyhá
zunk politikai diakóniájával.

3. .Luther kétségkívül nem volt politikai zseni. A két birodalomról 
szóló teológiai képlete sem a teológusok, sem a politikusok körében nem 
talált egyértelmű pozitív fogadtatásra. L. Raiser mutat rá „Theologie für 
den nicht-Theologen” c. művében, hogy a két birodalomról szóló tanítás 
ma már nagyon gyenge alapnak látszik egy politikai etika számára. Tár
sadalomtudományi kérdésekben Marx volt a zseniális. Ez azt is jelenti, 
hogy egyiket a másikkal helyettesíteni nem lehet. Luthernek mindenáron 
való idézése nem mentesíthet a társadalomtudományi ismeretek alól. 
Luther mint teológus volt zseniális, Marx pedig, mint társadalomtudós. 
S e tekintetben semmiképpen sem nélkülözhetjük a hazai és külföldi tár
sadalomtudomány eredményeit.

II. C) Az egyház mai önértelmezése és a politikai diakónia.
1. Az egyház mai önértelmezése a harmadik területe a politikai dia

kónia teológiai megalapozásának. Ahogyan az egyház az elmúlt évtizedek 
során Jézus Krisztus személyében visszanyerte a keresztyén hit élő kö
zéppontját, ugyanúgy ismerte fel sorban egymás után szolgálati terüle
teit. Az egyháznak ezt a szolgálatát dr. Nagy Gyula professzor három 
különböző oldalról indokolja:

a) a teremtés-teológia felől: Isten munkatársai vagyunk.
b) az inkarnáció-teológia és krisztológia felől: Jézus Krisztus em- 

berrélételével Isten az egész emberiség ügyét magára veszi.
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c) a megigazulás-teológia felől: a bűnös újjáteremtése isteni kegye
lemből és hit által történik. De ez mindig a privát és társadalmi élet min
den részében ható szeretetre való újjáteremtés.

2. A történelmi események alakulása és a gazdasági-társadalmi-poli- 
tikai átalakulások nyomán a szekulárizáció is erőteljesen olyan irányban 
hatott az egyházakra, hogy az egyházat — konkrétan a mi egyházunkat 
— rávezette a szolgálat útjára. „Számos teológus véleménye szerint a 
szekularizációnak áldásos hatása is van az egyházra, mivel lassanként az 
élet minden területén uralkodó helyzetéből eredeti szolgáló szituációjába 
szorítja azt vissza, a másokért való létezés területére.” (177) Az egyhá
zunk önértelmezésének horizontjába szerves tényezőként bekerült a vi
lág emberéért való felelősség és a neki való szolgálat. Az élet minden 
vonatkozásában. A nagygyűléseken sem lehetett mór megkerülni a tár
sadalmi igazságtalanságok problémáját, „továbbá azt a tényt, hogy közel 
kétmilliárd ember éhezik vagy rosszul táplált a világban.” (180)

3. Foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy az egyház mai önértelme
zésének tükrében hogyan értelmezzük helyesen az egyház őrálló szol
gálatát. Nyugati egyházi körök teológusai gyakran azt állítják — mint 
L. Raiser a „Theologie für den nicht-Theologen”-ben, hogy az egyház 
feladata politikailag az őrálló szolgálata. Azt értik ezen, hogy az egy
ház végezze a maga feladatát s ha a társadalomban az ő tanításával 
összeegyeztethetetlen jelenségeket tapasztal, akkor figyelmeztesse az ál
lamot korlátáira. Ez azért helytelen megközelítése az egyház szolgálatá
nak, mert a politika tudományában eddig sem volt teljesen ismeretlen a 
politika diakonális feladata. Tehát az a meggyőződés, hogy a politika 
művelése nem öncélú, hanem a nép érdekét kell, hogy szolgálja. Stauffer 
állít össze a „Jézus evangéliuma egykor és ma” c. művében erről egy 
történeti áttekintést. Rámutat arra, hogy nem Jézus volt az első, aki 
a szolgálat princípiumát hirdette meg a politikai tevékenység főprincipíu- 
mává. (183) Előtte Augustus, az adógaras császára, korának e legkompe- 
tensebb képviselője, hasonlóképpen szólt az államférfi pásztori tisztjé
ről. A szolgálat fontossága a világpolitika elméletéből és gyakorlatából — 
a hitleri időket kivéve — sohasem hiányzott egészen. Marcus Aurelius- 
tól, Jeanne d’Arc-on keresztül Orániai Vilmos, M. Ryter, A. Lincoln, 
B. Franklin, Gandhi. . .  mind-mind a szolgálatot vallották a politika 
céljának és értelmének. A politika szolgálatra való rendelésének esz
méje a természetes jogérzék talaján gyökerezve benne élt az emberiség 
legjobbjainak gondolkodásában. Igazi kivirágzását és tényleges megva
lósulását azonban csak a szocialista népi politika önértelmezésében és 
gyakorlatában nyerte el, mint politikai tudomány. Az egyház őrálló 
szolgálatának fentebb említett hangsúlyozása éppen itt és éppen most 
anakronisztikus.

4. A keresztyén ember Isten jelenlétének tudatában, állandóan az 
élő Isten színe előtt állva végzi a politikai diakóniát. A politikai életben 
— mint már említettük — felelősen és elkötelezetten elsősorban azért 
vesz részt, mert ontológiailag de facto társadalmi lény. Születésétől ha
láláig életének minden eseményével, minden történésével benne él egy 
társadalmi helyzetben. Politikai meghatározottsága eo ipso ebből fakad. 
Mint keresztyén ember, a politikai élethez nem az alapot vagy az indítta
tást kapja hitéből, hanem politikai magatartásának mélységi dimenzió
ját. Tudván, hogy „nékünk meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke 
előtt” . Tudván azt is, hogy az eljövendő ítélettel való számolás nem pasz- 
szivitást jelent, hanem Máté 25 értelmében bátor aktivitást. S a mélységi 
dimenzió jelenti a Máté 5.19-et is, a több igazságot. A több erőt, a több 
reménységet, a nagyobb odaszánást.
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5. Az egyház önértelmezésének negyedik aspektusa a közösségi jel
leg a politikai diakóniánál. A politikai diakóniát az egyház, mint kö
zösség végzi. Éppen azért, mert az egyház közösség, a benne élők, az 
egyes emberek számára ez nagy védettséget, örömet, de ugyanakkor fe
lelősséget is jelent. Senki nem egyénieskedhet, politikai állásfoglalásai
ban nem önállósulhat. A közösség-élmény pozitíve magában hordja an
nak örömét, hogy nem vagyunk egyedül. A politikai diakónia útján is 
egyre többen járnak. A közösségnek tisztító, megelevenítő, megerősítő, 
döntéseket érlelő, sodró ereje van. A politikai diakónia összegyházi vál
lalása a legjobb konvergenciapont, amely köré centrálisán és valóságo
san, szellemi-lelki közösségre juthat el egymással a magyar evangélikus 
egyház minden tagja. Színes, sokoldalú, tartalmas, áldott, szolgáló egy
ségre.

III. A politikai diakónia személyi feltételei
Nem arra a személyi feltételre gondolunk, amit általában pl. refor

mátusok, 1 Kor 12-ből vezetnek le „diakóniai karizma” néven. Az kétség
telen, hogy a politikai tudomány elsajátításához, a benne való hatékony 
és eredményes tájékozódáshoz, felelős döntések meghozatalához szükség 
van bizonyos „politikai talentumra” . De a feldolgozott, a gyakorlati élet
re részletesen vonatkoztatott politikai diakónia végzéséhez ugyanolyan 
személyi feltételek kellenek, mint az élet bármely területén bármilyen 
feladatnak a hűséges, magas szintű betöltéséhez. Politikai diakóniát min
denki végez. Személyi feltételeken éppen ezért nem elkülönítő feltétele
ket értünk, hanem azt a lelkületet és magatartási állandót, amelyet így 
lehetne megfogalmazni: megfelelőség.

1. Intellektuális feltételek.
a) Mivel evangélikus hitvallásaink az emberi élet döntéseiben a hit 

mellé, ha nem is egyenrangú, de mindenképpen jelentős faktornak az 
értelmet helyezik, ezért nem csupán az általános lelkészi munkában, de 
a politikai diakóniában is fontos kritérium az értelem. Helyzeteket felis
merni, döntéseket hozni, azokat, ha kell védeni, bizonyítani, mindez az 
újjászületésben „megfényesedett” értelem nélkül lehetetlen. A politikai 
tudományokban való jártasság —, éppen a politikai tudomány bonyolult
sága miatt —, elképzelhetetlen világosan, józanul gondolkodó értelem 
nélkül.

b) Intellektuális feltétel a mindvégig ébren tartott komoly és szen
vedélyes érdeklődni tudás. Ezt az ébrentartást egyházi sajtónk hasznos 
munkája mellett a társadalomtudományi könyvekkel és folyóiratokkal 
való foglalkozás által lehet segíteni, munkálni.

2. Morális feltételek
a) Tiszta élet, tiszta kéz.
Az igazság sosem jelenik meg személytelenül. Mindig konkrét sze

mélyekhez kötődik egy-egy igazság visszhangja, elfogadása vagy vissza
utasítása. A politikai diakóniánál különösképpen is fontos ez. Ha egy 
lelkész a szószéken politikai diákóniáról beszél, de akár a magánéletében, 
akár a gyülekezethez való viszonyában probléma áll elő, saját maga teszi 
hitelképtelenné azt, amit meghirdetett a szószéken. Amit elrontunk sző
kébb körben, azt nem a szószéken kell és nem is lehet helyreigazítani, 
..elkendőzni” a politikai diakónia szólamszerű emlegetésével. Aki bot- 
ránkoztat a magatartásával (erőszakos, pénzéhes, szeretetlen), az nem csu
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pán saját személye iránt teszi ellenszenvessé az embereket, hanem az ál
tala képviselt ügy iránt is. Maximálisan fáradozni kell azon, hogy sza
vaink és cselekedeteink a lehető legteljesebb összhangban legyenek. Ha 
a politikai diakónia ügye nem lenne olyan nagy ügy, talán nem kellene 
így kiélezni a „tiszta élet” követelményét. Egyházunknak soha nem szűnő 
lankadatlan figyelemmel kell újra meg újra mérlegre tennie papi ma
gatartásunkat ebből a szempontból is, hogy ami rosszat teszünk, vagy 
ami jót elmulasztunk, azzal nem csupán az evangélium hirdetését lehe- 
tetlenítjük magunk körül, nemcsak személyi presztízs-veszteséggel kell 
számolnunk, hanem mérhetetlenül sokat ártunk egyházunk friss, élet
erős politikai diakóniájának.

b) Szeretetreméltóság
Egy igazság elfogadtatása mindig bensőséges viszonyt kíván meg 

a között, aki mondja és azok között, akik hallják. Ha az érzelmi csator
nák az előadó és a hallgatóság között nem jól funkcionálnak, akkor a 
kommunikáció egyoldalú marad. Amit mondunk, annak hatékonyságát 
nagyrészt személyiségtényezők döntik el. Az igazság nem mobilizálódik 
személytelenül, hanem embereknek egymásra való hatásában.

c) Bátorság
Bátorság kell ahhoz — bölcsességgel párosulva —, hogy valaki vég

legesen le tudjon számolni egyénieskedő elképzeléseivel, esetleg hosszú 
időn át beidegződött szemléletmódjával, előítéleteivel.

Bátorság kell ahhoz is, hogy menetközben beismerjük tévedésein
ket.

Bátorság kell ahhoz is, hogy egyházunk teológiája ne csak íróaszta
lunkon legyen kidolgozott formába öntött elméleti rendszer, hanem gyü
lekezeti alkalmakon is merjünk beszélni róla. Nem fülbe súgni, mint 
egy titkot, hanem a háztetőkről hirdetni, mint örömhírt. Bátorság nélkül 
nincs eredmény, nincs áldás. Tanítani kell róla, következetesen képvi
selni, sokoldalúan, színesen, élményszerűen előadni. Bizonyságot tenni, 
ha kell, bizonyítani, vitatkozni, döntéseket érlelni.

A bátorság mellett nyilván nagy bölcsességre is szükség van. Hiszen 
lehet úgy is beszélni a politikai diakóniáról, hogy abban semmi köszö
net nincs. Félreértéseket oszlat el, emberi életeket segít közelebb a szo
cializmus melletti valóban személyes döntéshez az, aki jól tanít, jól tá
jékoztat e kérdésekről. A politika izgalmas kérdésfeltevéseit, a minden
napi élettel és a Szentírással való eleven kapcsolatát megszerettetni az 
emberekkel. Ahogy Marx György idézte a „Jövőnk az Univerzium” -ban 
a tanítással kapcsolatosan Gábor Miklós szavait: „ . . .  mondatokat hagyni 
lelkűkben, hogy talán tíz évig is hordozzák magukban őket, újra meg új
ra rábámulva, míg egyszercsak megértik majd.” A másik idézet Marx 
Györgynél egy szovjet fizikustól van: „A tanítvány nem edény, amelyet 
meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet lángra kell lobbantam.” Ehhez 
kell a bátorság és bölcsesség, és mindenekfelett a Szentlélek tüze. Ál
landóan szem előtt tartjuk reménységünknek Jézus Krisztustól nékünk 
ígért zálogát: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

S valamennyien jó szívvel meg lehetünk győződve arról is, hogy aki 
a jót elkezdte bennünk és közöttünk, azt teljességre is viszi, a Jézus 
Krisztus napjáig.
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Győr Sándor

Evangélikus egyház a magyar államban
Egyházunk az abszolutizmus korában 

1. Császári önkény

Az 1848—49. évi forradalom bukása és a szabadságharc leverése sú
lyos szenvedéseket hozott a nemzetre. A Habsburg császári és királyi 
rendszer a legteljesebb önkényuralmat vezette be minden téren. Nem 
volt elég a megtorló bosszú, Haynau tábornagy nyílt katonai diktatú
rája sok hazafi vérébe került és sokakat szétszórt belső vagy külső 
emigrációba. A győztes ellenforradalom egy szigorúan központosított, 
császári-királyi randeletekkel (pátensek) kormányzott abszolutisztikus, 
német jellegű „összbirodalom” kiépítését vette tervbe, amely elejét ve
heti mindenfajta lázadásnak vagy ellenállásnak. Ezt a rendszert 1848 
végétől Schwarzenberg Félix herceg, majd 1852-től Bach Sándor bel
ügyminiszter igyekezett kiépíteni. A feudális arisztokráciával és a libe
rális nemzeti ellenzékiséggel szemben az udvari arisztokráciára és 3 se
regre támaszkodott: a dinasztikus szellemben nevelt hadseregre, a kato
likus papságra és a bürokrácia seregére. Ezek jellemzője volt mindenütt 
az erőszak, a németesítés és a katolizálás.

1849 őszén kezdte meg Geringer báró helytartó a polgári közigaz
gatás megszervezését. 5 kerületre osztották az országot. Az alkotmányos 
élet minden formáját, az országgyűlést, a megyei önkormányzatot meg
szüntették. Idegen, császárhű hivatalnokokkal töltötték be az új hivata
lokat. Bizalmatlanság, rendőrszellem, összeesküvést szimatoló, a nemzeti 
jelleget — még a külsőségeket is — üldöző kicsinyesség uralkodott el 
mindenfelé. Ezen az sem változtatott, hogy időnként a császári teljha
talmú helytartókat le kellett váltani, a politikai irányvonal töretlen ma
radt. A nemzet zöme —, bár ellenségesen és belső ellenállással —, moz
dulatlanul tűrt.

A Habsburg önkényuralom egyik jelentős eszköze volt az egyházpoli
tika. A vallásügyet újra a római katolikus államegyháziság elvi alapjára, 
a dinasztikus birodalmi politika szolgálatába állította. Ezt a célt szolgál
ta a szabadságharc alatt fiatalon trónralépett Ferenc József (1848—1916) 
bécsi kormánya, amikor engedélyezte a jezsuiták visszatérését, majd 1855. 
augusztus 15-én a római katolikus egyházzal kötött konkordátumban le
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mondott a századok óta féltékenyen őrzött uralkodói tetszvényjogról. 
Szinte teljhatalmat biztosított a katolikus egyháznak az oktatásban, a 
hitéletben.

Más volt a helyzet a protestantizmussal. Az abszolutizmus sem mer
te érvényteleníteni a protestánsok vallásszabadságát, amelyet az 1791:26. 
te. biztosított közjogilag. Mégis ellenőrzést akart gyakorolni a zsinat
presbiteri felépítettségű és így valamennyire demokratikus alapállású 
protestáns egyházakon. Számára kevés volt a csak valláserkölcsi elkö- 
telezés a felsőbbség iránt, vagy az állami dotációért igényelhető hála. 
Thun Leó kultuszminiszter és Bach belügyminiszter a protestantizmus
ban a forradalom kovászát látták. Szerintük minden forradalmi meg
mozdulás kezdeményezői a protestánsok Bocskaytól kezdve. Haynau 
1850. február 10-én kelt rendelete, mely lényegében 1859-ig volt ér
vényben, rendkívüli állapotot jelentett: a felügyelők funkcióját meg
szűntnek jelenti ki, a bebörtönzött püspökök helyébe állampénzen fize
tett adminisztrátorokat rendel, a gyűléseket csaik biztosok jelenlétében 
engedi megtartani. — Készen állt már egy alkotmány is, melynek vissza
vételét számos lelkész írásbeli kérelme alapján eszközölte ki Mária Do
rottya özvegy nádorné. 1854. július 11-én Albrecht főherceg ideiglenes 
rendelete ezt eltörli, a sérelmek orvoslása nélkül.

2. Zsinat helyett — Pátens
Thun pillanatnyi politikai szélcsendben 1855. május 17. és június 18. 

között a világiak kizárásával csak lelkészeket hívott össze Bécsbe, a ki
bocsátani szándékolt egyházi törvénytervezet megbeszélésére. Ez a pró
bálkozás a lelkészek között sem járt eredménnyel, viszont ez lett az első 
nagy kihívás a fő- és köznemesi elem összekovácsolására.

1856. augusztus 21-én az egyházkerületekhez egy 192 §-ból álló tör
vénytervet bocsátottak ki, feltétlen szabad véleménynyilvánítás végett. A 
kerületek mindjárt 1856. szeptember elejétől törvényes gyűléseiken egy
hangúlag visszautasították s a szervezet megállapítása végett szabályszerű 
zsinatot kívántak. Ezt és az iskolák törvényes szabadságának visszaállí
tását kérte 3 egyházkerület részéről személyesen is egy küldöttség 1857. 
április 20-án, Bécsben a császártól.

Mindezekre a válasz mégis 1859. szeptember 1-én az ún. protestáns 
Pátens és az azt követő miniszteri rendelet, amely a magyar protestáns 
egyházak törvényes alkotmányát félreteszi s annak helyébe hatalmi szó
val egy újat akar állítani.

A Pátens formálisan a vallásszabadság biztosításáról beszél, lénye
gében azonban éppen ezt teszi lehetetlenné —, mert elveszi az egyház
tól a törvényhozás jogát és császári önkénnyel ad új alkotmányt.

Mutatja ez, hogy mennyire történetietlenül nézték az illetékesek a 
protestáns egyházakat. Nem érthették meg azt a történeti folyamatot, 
melynek során a protestánsok sok vérrel és áldozattal harcolták ki éppen 
a Habsburgokkal szemben alapvető jogaikat és autonómiájukat. Érthető 
persze, hogy az abszolutizmus is itt támadott. Úgy kívánta közhatalom
ban és közvédelemben részesíteni a protestantizmust, hogy cserébe ő is 
várta az engedelmességet. Várta, hogy a protestantizmus adja fel köz
ismert autonómiáját, alkotmányosságát, értse meg jobban és támogassa 
az abszolutizmus uralkodóját és kormányát. De ugyanúgy érthető az is, 
hogy erre a támadásra érzékenyen válaszolt mindkét érdekelt egyház és 
különösen is a nemzetiségileg meg nem osztott református egyház. Fél
tékenyen védték az önkormányzatot, feliratok születtek a császárhoz, 
deputációk szerveződtek, a tilalom ellenére gyűléseket tartottak.
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Volt a Pátensben jó is. Az egyházinak jogokat biztosított, az eddigie
ket igyekezett bevenni. Újabbakat is ígért: a kultuszminisztériumban 
evangélikus osztály felállítását, egyházi törvényhatóságot, a beszedett dí
jak átadását az egyháznak, a lelkészek sérthetetlenségét, az iskolák fel
ügyeleti jogának evangélikusok által történő gyakorlását. Még több volt 
azonban a sérelem: államérdekből felosztotta az egyházkerületeket, hát
térbe szorította a világi elemet eltörölte az egyházi gyűlések nyilvános
ságát, a zsinatnak csak tervezés jogát, az iskolák felett csak felügyeleti 
jogot adott. Mindez bizalmatlanságot ébresztett a dinasztiával és a kor
mánnyal szemben. A cél egy teljesen császári-királyi protestáns egyház 
kialakítása volt.

Az újabb kutatás rámutat arra, hogy a Pátens körül komoly harc 
folyt a minisztertanácsban és a birodalmi tanácsüléseken is. Thun véd
te, de a többiek sok mindent elvetettek belőle.

Akik védték, nyilván úgy érezték, hogy alkalmas erre az idő. Bíztak 
abban, hogy az egyházak megértik az állam szándékát és segítik a meg
valósulást. Ebben az irányban dolgoztak a nemzetiségiek, főleg a szlovák 
nemzetiség: Kuzmány Károly és társai, akik Bécstől többet remélhettek, 
mint az uniós mozgalmakkal is áthatott magyar nacionalizmustól. Az idő 
igazolta Thunékat, hogy meg lehet osztani az evangélikus egyházat s így 
a magyar anyanyelvűek vezető szerepét is csökkenteni lehet. Pozsony 
székhellyel pátenses szuperintendencia szerveződött, s az 559 evangélikus 
anyaegyházból 229 koordinált. Ez sokáig súlyos nemzetiségi problémát 
jelentett. Id. Révész Imre 1860. február végén úgy látja, hogy az evangé
likus egyház nagy része eltántorodott.

Közrejátszott Thunék elszántságában, hogy a szabadságharc buká
sa után a protestáns egyházak szervezetileg nem voltak egységesek és 
anyagilag is erősen rá voltak utalva a külső segítségre. Megtévesztette 
őket bizonyára az is, hogy a lelkészi és világi vezetők között néha erős 
súrlódások, harcok voltak, amikről a deputációk során szóban is, egyéb
ként a sajtó útján is tudomást szerzett a kormány és így annál maka- 
csabbul tartott ki álláspontja mellett.

3. Nemzeti összefogás
Az idő azonban már egyre inkább eljárt az abszolutizmus felett. Ér

lelődtek a belső és külső feltételek ahhoz, hogy egy népi-nemzeti össze
fogás érvényesüljön. Összefogás kellett s ez ebben az időben a legszéle
sebb körben csak a nemzeti érzés felkeltésével volt lehetséges. A mo
narchia épülete recsegett, ropogott. A szabadságharc bukása utáni első 
letargia feloldódott, a nemzet ráébredt arra, hogy mégicsak él s akik 
magukban vezetői képességet éreztek, az egyházi intézményekben keres
tek teret és lehetőséget, hogy szabadabb elveiknek hangot adjanak. Az 
osztrákok külpolitikai kudarcai, az olasz nemzeti mozgalom sikerei éppen 
1859-ben —, Kossuth és társai külföldi emigrációs ellenkormányt alakí
tanak — mind azt bizonyítja, hogy a monarchia képtelen felvenni a küz
delmet az új idők áramlataival.

Magyarországon még persze erős bástyái vannak a monarchiának az 
erősen udvari érzelmű ókonzervatív arisztokrácia soraiban. Ezek maga
tartása itt-ott meg tudta osztani a vallásos embereket és a szervezetlen 
tömegeket is. Ám éppen a protestáns Pátens kiadása indított el egy olyan 
szervezkedést, mely felekezeti különbség nélkül minden magyar érzelmű 
embert egy táborba gyűjtött az abszolutizmussal szemben. Ifj. Révész 
Imre szerint: „egyetlenegy osztály, nemzetiség, vallás sem találta meg 
benne (ti. az abszolutizmusban) a számítását, noha kezdetben majdnem
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mindegyik remélt és várt tőle valamit. Megérett a halálos ítéletre.” Ez 
a szervezkedés nem volt egységes, de alkalmas volt az általános elége
detlenség kifejezésére. Az a tábor sem tudott ezen változtatni, mely a 
Pátenst elfogadta, mert szerveződése csak külsőleges maradt, nem ért 
le a gyülekezeti tagok szívéig. Kuzmány halála után a pátenses szuper- 
intendencia fel is oszlott.

Amikor 1859. szeptember 1-én a pátens megjelent, sőt másnap, 2-án 
a végrehajtási utasítás is —, az erőviszonyok még nem polarizálódtak 
ennyire. Ismerve az előzményeket, láthatjuk, hogy ellenzéséhez nem kel
lett különösebb elszántság, csak következetesség. Mégis sokáig latolgat
ták egyesek —, mi lenne a jobb? A világiak azonban, akik jobban meg
érezték a politikai lépés szükségességét, az ingadozó papság mögé álltak 
és valósággal belehajtották az ellenállásba.

„Az első csatakiáltás” Késmárkon történt, szeptember 27-én, a ti
szai evangélikus egyházkerület közgyűlésén. Zsedényi Ede udvari taná
csos, a szepességi hat szabad királyi város képviselője, később kerületi 
felügyelő így nyilatkozott: Különös, hogy amikor a protestáns egyház 
ügyei rendezésére zsinatot kért és várt, helyette pátenst kapott. A 3 
évvel azelőtt készült és a kerületi gyűlésekkel közölt tervezetet az egy
házközségek és mind a nyolc protestáns egyházkerület is egyhangúlag 
félreértette s őfelségét arra kérte, hogy az egyházszervezést bízza az 
összehívandó zsinatra. Most zsinat nélkül az a tervezet, mint Pátens 
bocsáttatott közre. Ezzel a kormány csak azt bizonyítja, hogy nem ismeri 
a magyar protestantizmus történetét és jogait.

Zsedényi indítványát egyhangúlag elfogadták: kérvényt kell írni a 
többi kerülettel egyetértésben s szükség esetén a két protestáns egyház 
közösen járuljon az uralkodó elé. A tiszántúli református egyházkerület 
október 8-án tartotta gyűlését, ahol Tisza Kálmán nagyszalontai gond
nok is sérelmesnek találta a pátenst. Más hasonló gyűléseken is elhang
zottak szavak és kifejezésre jutottak a pátens miatti sérelmek, de az első 
hatósági közbelépés az evangélikusok pesti kerületi gyűlésén történt, de
cember 15-én. A megtorlás azonban csak enyhe volt a kormány sok egyéb 
gondja miatt. Zsedényi Edét viszont közcsendháborításért 4 havi fogságra 
ítélték.

1860. január 10-én Thun rendeletet bocsátott ki, hogy azok az egy
házközségek, amelyek a Pátenst köszönettel elfogadták támaszt nyer- 
jeneik, az ellenkezők pedig megértsék, hogy semmi kilátásuk nincs. El
rendelte, hogy ki kell hirdetni a szószékről: a Pátens szerint koordinált 
egyházközségek fogjanak hozzá a magasabb szervezetek megalakításá
hoz. A többiek pedig március végéig haladékot kapnak a Pátens végre
hajtására, azután minden jogukat elvesztik, hatáskörük megszűnik. Köz
ben kormányhivatalnokok is zaklatták a lelkészeket, hogy olvassák fel 
a szószékről a január 10-i rendeletet —, az alsóbb néposztályok körében 
pedig azt a hírt terjesztették, hogy a császár valami jót akar adni a nép
nek: leszállítja az egyházi adót, könnyít a szegény ekklézsiák terhein, s 
a papok azért nem akarják felolvasni és életbe léptetni a Pátenst, mert 
a magas papi fizetéseket is csökkenteni akarja.

Január 23-án Bécsben báró Vay Miklós elnöklete alatt a két egyház 
32 egyházi és vallási vezetője gyűlt össze, hogy sérelmeiket a legfelsőbb 
helyen előterjesszék. így nem fogadták őket, de néhány embert magán- 
kihallgatáson fogadtak, eredmény nélkül.

Az országban egyfelől tovább folyt kérlelhetetlenül a Pátens ellen 
harcolók rendszabályozása, másfelől a tömegtüntetések. Országszerte til
takoztak a protestánsok vallásszabadságát csorbító Pátens ellen. A tün
tetések éppúgy politikai színt öltöttek, mint az egymást követő történelmi
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emlékünnepélyek, mulatságok, bankettek tartása. Előkerült a magyar 
nóta, a csárdás. Március 15-én nagy tömeg ünnepelte a 48-as forradalom 
emlőiét. A hatósági erőszak folytán egy egyetemista halála, majd nem
sokára — április 8-án — Széchenyi tragikus halála rázta fel érzelmileg is 
a nemzetet és eredményezett további összefogást.

4. Változás az abszolutizmus politikájában
1860. május 15-én a kormány lehetővé tette a nem rendezett gyüle

kezetek egyházszervezését is, „nem akarván lelkiismereti kényszert al
kalmazni” a híveken.

Egyre jobban érlelődött a fordulat. A kibővített birodalmi tanács 
is felfedte a bajokat. Követelte az alkotmányos állapotok helyreállítását. 
Október 20-án a császár egy új birodalmi alkotmány, az ún. Októberi 
Diploma kiadására kényszerült, amely az egyes tartományoknak több 
önállóságot biztosított. A nemzet ezt sem fogadta el. Mégis nagy fordula
tot jelentett az abszolutizmus politikájában. Az Októberi Diploma bizto
sította a vallásgyakorlat szabadságát is, hogy a felekezetsközi viszonyok
ban a méltányosság és a keresztyén felebaráti szeretet szelleme uralkod
jék. Egyenlőségről még itt szó sem lehetett.

A Pátens visszavonása inehéz helyzetet teremtett a szlovák pátens
barát gyülekezetekben. A mesterségesen felszított hangulat hátráltatta 
a magyar és szlovák ajkú evangélikusoknak az egyházi élet körén belül 
történő együttmunkálkodását. Sokfelé segítették az egyenetlenséget s így 
hosszú időre éket vertek a két testvérnép közé s a nemzetiségi kérdés 
súrlódáspont lett az evangélikus egyházon belül.

A Pátenst véglegesen 1867. május 15-én vonták vissza. 1866-ban meg
halt Kuzmány, a pozsonyi kerület püspöke és a pátenses gyülekezetek 
visszatértek korábbi egyházi szervezetükbe.

Kovács Pál
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Fórum

A  „Jehova tan ú i"

Azzal a köszöntéssel keresik fel híveinket, hogy — „Örömhírt ho
zunk” — és — „Az Isten országából jöttünk” — vagy hasonló dagályos 
szólammal. A Jehova tanúinak, és Jehova Isten becsülete helyreállítói
nak mondják magukat. Valójában pedig a Brooklinban székelő Watch 
Tower Biblia és traktátus kiadó vállalat részvényeseinek szektás ügynö
kei.

A  szekta alapítója Charles Taze Russel (-852—1916) pittsburgi keres
kedő. Tizenhét éves korában már a Keresztyén Ifjúsági Egyesület tagja. 
Elmélyed a Bibliában. Főleg az ítéletről és a kárhozatról szóló részek ér
dekelték, de ebben nem tudott teljes meggyőződésre jutni. Az adventis
tákhoz csatlakozott. Közben önkényes bibliamagyarázatokba kezdett. 
Kénye-kedve szerint forgatta ki eredeti értelméből az igét. Vesszőpari
pája a Jelenések könyvében ígért ezeréves uralom volt. Ebbe és a vég
ső dolgokról szóló igékbe a Biblia szellemével homlokegyenest ellenke
ző magyarázatokat kevert. Ezért az ádventisták meghasonlottak vele és 
kizárták maguk közül.

Ekkor megalakította a „Millennium népe”, vagyis az eljövendő ezer
éves uralmat várók szektáját. Sokat utazott a szekta megszervezése 
érdekében. Rengeteg beszédet tartott. Emellett egyre-másra jelentek 
meg a tévtanításait tartalmazó füzetei és könyvei. Fő műve a hétkötetes 
„Bibliakulcs” . Ez Isten három világáról —, az armageddoni háborúról —, 
Krisztus királyságáról — az emberek megbékéléséről — az új teremtés
ről, és a keresztyén egyházak elkárhozásáról szól. Sikerült Russelnek is, 
rövid idő alatt, tömegeket gyűjteni maga köré. Hívei Russelt „A XX. 
század nagy reformátora” és „Az új Nóé” , és hasonló jelzőkkel tüntették 
ki. Követői szerint az evangéliumnak hét nagy hirdetője volt: Pál és 
János apostol, Arius, Valdens, Wyclif, Luther és Russel; de mind között 
a legnagyobb Russel. Tanításaiból azonban a szekta ma már sok min
dent letagad.

Russel nem csak a Szentírást szaggatta széjjel, és nem csak a kiszag
gatott igék értelmét csavarta el, hanem a Bibliában levő számjegyekkel 
is „bűvészkedett” . A számtani alapműveletek segélyével kiszámította 
ezekből, hogy Jézus Krisztus 1874-ben vissza jön a földre és átveszi ural
mát a földön. Ezt oly módon akarta nyilvánosságra hozni, hogy az ame
rikai egyházakból a papok tömegeit hívta össze, s előttük bizonygatta 
számításainak helyességét. Az egybehívott papok nem voltak hajlandók 
elfogadni Russel téveszméit. Ezért Russel haraggal fordult el az egyhá
zaktól, és tanításába most már az egyházak iránti gyűlöletét is beleke
verte. Az 1874-ik év válságba sodorta a szektát. Megbukott, mivel Jézus 
Krisztus látható alakban való visszajövetele elmaradt. A szekta tagjai 
csalódottan és megbotránkozva hagyták ott Russelt.

Ügy látszott, hogy vége van Russel szektaprófétaságának. De mit csi
nál egy ügyes kereskedő, ha megbukik a cége? Üj céget alapít. Átfesti 
a cégtáblát és tovább folytatja a munkát. Russel is ezt tette. A bukott 
szekta helyett megalapította a „Komoly bibliakutatók társaságát”. Ezzel a
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mesterfogással túltette magát az 1874. évi válságon. 1879-ben megalapí
totta a Watch Tower (Őrtorony) című lapot. Ez a lap lett tanításainak 
fő terjesztője a rengeteg füzet és könyv között, amit összeírt.

Most már teljes dühvei fordult az egyházak ellen. — „Fussatok ki 
Babilonból!” — adta ki a jelszót, Babilon az egyházat jelképezi. Azt taní
totta, hogy a papok a Sátán gyermekei. A katolikus papok a Sátán fiai, 
míg a protestáns papok a Sátán leányai. Nem kell egyház —, mondta — 
nem kell semmiféle egyházi szervezet, mert ez mind a Sátán műve. Ez 
a tanítása azonban nem akadályozta meg abban, hogy 1884-ben létre ne 
hozza a „Watch Tower Bibié and Tract Society” , (magyarul: Őrtorony 
Biblia és Traktátus kiadó vállalatot.) Azóta a pápát is megszégyenítő 
eréllyel innen vezetik ezt a minden szervezetet kárhoztató, jól szervezett 
szektát a vállalat részvényesei.

A válság megszűnte után Russel új számításokba kezdett. Most 1925- 
re számította ki Jézus Krisztus látható alakban való visszajövetelét. Ezt 
az időt azonban már nem érte meg, mert 1916-ben meghalt.

Az volt várható, hogy az új szektavezetőt a szekta tagjai maguk kö
zül választják. Nem így történt. Az új vezetőt nem a szekta tagjai, ha
nem a már tekintélyes tőkére szert tett „Watch Tower rt.” részvényesei 
választották. 150 000 részvénytöbbség szavazattal Rutherford F. József 
lett a vállalat elnökévé, s így a szekta vezetőjévé.

Rutherford óriási munkabírással, kezdeményező képességgel és dik- 
tátori hajlamokkal feküdt neki a munkának. Rengeteget írt, beszélt és 
utazott. Tévtanításaik terjesztésére igénybevették az újságok, folyóiratok, 
könyvek tömegeit és a reklám minden fajtáját. Sikerült is a szektát erő
sen fellendíteni, és a Watch Tower rt-t még jövedelmezőbbé tenni.

Russel tanításait módosították. Az 1925-re jósolt világvége dátumát 
Rutherford 1926-ra módosította.

Az 1926-ik év újabb csődöt jelentett. A megjövendölt világvége nem 
következett be. Az emberek kiábrándultán hagyták ott a szektát. „A  ko
moly bibliakutatók társasága” megbukott, és a Watch Tower vállalat 
részvényeinek értéke a mélypontra zuhant.

A részvényesek idegeskedtek, de Rutherford elővette a már egyszer 
jól bevált receptet. Mivel a szektát a régi nevén már nem lehetett to
vább vezetni, mert rajtuk nevetett a világ, új nevet adott a szektának. 
És ezzel megmentette a szektaprófétaságot és a részvényeket is 1931 óta 
„Jehova tanúi” néven működik a szekta. A Watch Tower rt. megtartotta 
eredeti nevét és vezető szerepét a szekta életében.

Az 1926-os rossz dátum ellensúlyozására kimondták, hogy Jézus 
Krisztus ezeréves uralma már 1914-ben meg is kezdődött, akkor, amikor 
a világszenvedés elérte tetőfokát. Ezt ma is így hirdetik, mondván, hogy 
Jézus Krisztus akkor nem látható alakban jött vissza. Azóta is szellemi
leg jelen van a világban. Arról, hogy az első világháború után még na
gyobb szenvedések jöttek, nem vesznek tudomást.

E harmadik szektánál már nem elégedtek meg a részvénytársaság 
vezetői azzál, hogy csak az USA területére korlátozódjon. A kiadvá
nyaik példányszámának emelése érdekében elhatározták, hogy világszer
vezetté teszik a szektát. Már az 1930-as évek elején szétküldték agitáto
raikat mind az öt világrészre. Ezek ott addig munkálkodtak, amíg egy 
kisebb-nagyobb szektafészek kialakult. A további munka már a szekta 
tagjaira várt, akik számára kötelezővé tették az „armageddoni harcme
zei szolgálatot”, vagyis az agitációt a szekta érdekében. így a szekta tag
jai —, a nélkül, hogy tudnának róla —, a Watch Tower rt. fizetés nél
küli ügynökei lettek. Munkájuk nyomán milliós tételekben fogynak a 
részvénytársaság könyvei, traktátusai és az őrtorony című folyóirata.
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Az 1969-ik évben kongresszusra hívták össze minden világrészben a 
jehovisták vezetőit. A Watch Tower rt. kiküldöttje itt közölte velük, hogy 
az újabb számítás szerint 1975 őszén lesz vége a mostani világnak, és ek
kor kezdődik az armageddoni csata, ami után az ezeréves királyság veszi 
kezdetét. Itt kapták meg az utasítást az „armageddoni harcmezei szolgá
lat”, vagyis az agitáció legteljesebb felfokozására is.

*
Magyarországra az 1930-as évek közepe táján szivárgott be ez a szek

ta. Azok a hazatérő, kivándorolt magyarok hozták be, akik az USA-ban 
találkoztak ezzel a mozgalommal. Hazatérésük előtt megkapták a paran
csot az itthoni agitációra. A „Gazdagság” című könyvükkel elárasztották 
az országot. Ezekkel is terjesztették tanaikat. (Újabban Bern-ben nyom
ják a magyar kiadványaikat, és Bécsből kerül hozzánk). Az ötvenes évek 
közepén lelassult az agitációjuk. Mozgolódtak ugyan, de már nem a kez
deti erővel.

1969-ben az itteni jehovisták is megkapták a bécsi kongresszuson a 
parancsot az agitáció legteljesebb felfokozására. Azóta mint a megszál
lottak jönnek, mennek. Járják a falvakat, városokat és a tanyavilágot. 
Erejük és sikerük abban van, hogy minden jehovistának kötelességévé te
szik az agitációt, és az újonnan bemerítkezőt is azonnal az agitáció szol
gálatába állítják. Űj bemerítkezésnél tehát nem csak a szektalétszám nö
vekszik, hanem az agitátorok száma is.

Üjabban nem csak az egyházak és az „igazságtalan világ” ellen agi
tálnak, hanem kiadványaikban többször emlegetik „az istentelen kom
munista rendszereket” is. Minden jel arra mutat, hogy a szektát már 
nem csak a Watch Tower rt. vezeti, hanem egyéb szervek is állnak a 
részvénytársaság mögött. Akik bemerítkeznek nem tudják, hogy így nem 
csak egy szekta, hanem egy jól szervezett, felforgató tevékenységgel meg
bízott társaság tagjaivá lesznek. Néhány éve az ifjúságra is rávetik ma
gukat. Ezeket arra uszítják, hogy tagadjanak meg minden katonai szol
gálatot. De azzal, hogy ezért hány évi börtönt szab ki a katonai bünte
tő törvénykönyv, sem a „Watch Tower” , sem a mögötte állók nem törőd
nek. Az előbbinek csak az a fontos, hogy minél jobban fogyjanak a kiad
ványai; az utóbbi pedig ezzel is gyengíteni véli a tőkés világgal szemben 
álló szocialista tábor erejét.

Időközben Rutherford F. József eltűnt a szekta éléről. N. H. Knorr 
lett a Watch Tower elnöke és a szekta vezetője. Valószínűleg ő számí
totta ki az új világvége dátumot. Megváltozott a kiadványai hangja is.

*

A  lakásukon keresik fel az embereket. És ahol meghallgatják őket, 
ott elképesztő bőbeszédűséggel szédítik és ámítják el a hívőt. Tömegével 
idézik az igéket a Bibliából, amit félrecsavart értelemmel adnak elő. El
mondják, hogy ez a világ és az egyház is, Jehova ellensége. És ezek, és 
akik nem csatlakoznak hozzájuk, mind elpusztulnak az armageddoni 
csatában. Míg az igazak: akik hozzájuk csatlakoznak, túlélik az armaged
doni csatát, és ezer évig fognak saját testükben e földön élni. És minden
ki szép családi házat kap, nagy gyümölcsös kerttel, szőlőlugasokkal. Fa
lun pedig mindenki annyi földet kap a legjavából, amennyit meg tud 
művelni. Nem lesz nagybirtok. Azt is tanítják, hogy ezekről azért nem 
beszél a pap, mert hazudik és csak a pénzért prédikál.

Mikor elmennek azzal az ígérettel, hogy hamarosan újra eljönnek, ott 
marad a megszédített és a méreggel már beoltott hivő, agyában kusza 
gondolatokkal: . . .  biztosan igazat beszéltek, hiszen a Bibliából mond
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ták. . .  és igazuk lehet, hogy hazudik a pap, hiszen ezekről soha nem 
beszélt. . .  és igaz, hogy csak pénzért prédikál ... tegnap is itt volt az adó
szedő, és elvitt tíz forintomat...

A második, harmadik látogatás után a hivő már meggyűlöli papját, 
egyházát és az „istentelen” társadalmát.

Mindez a lelkész hátamögött, az ő tudta nélkül megy végbe. Nem 
mindig a lelkész hanyagságán múlik, hogy nem tud ezekről a dolgokról. 
A legtöbb esetben maga a gyülekezet népe hallgat a szekták tevékenysé
géről. Annak, akit meglátogattak, már nincs ereje elmenni a lelkészhez: 
elmondani, hogy kik jártak nála. Akit pedig nem látogattak meg, ha 
látja is őket jönni menni a híveink között, csak ránt egyet a vállán, és 
nem megy el a lelkészt figyelmeztetni. Azt gondolja: Semmi közöm hozzá. 
Sajnos, sok esetben így gondolkodnak a presbiterek is.

*
Mi hát a teendő?
Több alkalommal kell a „Jehova tanúi” működéséről híveinkkel be

szélgetni. Figyelmeztetni kell a gyülekezet tagjait, hogy ne álljanak 
szóba velük, és ne engedjék be őket a házukba. A presbiterek is és a hí
vek is különösképpen legyenek éberek; de kerüljenek velük minden vi
tatkozást. A legkisebb megmozdulásukat is azonnal mondják el a lel
késznek. Jó, ha a presbiterek felmérik, hogy hány jehovista él a környé
kükön: és lehetőleg azt is, hogy melyik felekezetből hódították el őket.

Ne ámítson el bennünket az a bizakodás, hogy 1975 után ez a szekta 
úgyis megbukik, és elosalt híveink majd visszatérnek hozzánk. Az igaz, 
hogy 1975 után a szekta válságba kerül, talán meg is bukik, de elámított 
híveink nem fognak visszatérni hozzánk, mert a méreg, amivel beoltják 
őket: a lelkész és egyházgyűlölet bennük marad.

A lelkésznek jól kell ismerni a történetüket és tanításukat.
*

A lelkész ne álljon oda vitatkozni velük.
És ha mégis, elkerülhetetlen a beszélgetés, akkor se kezdjen vi

tát. Hagyni kell őket beszélni! Ha egy pillanatra elhallgatnak, újabb kér
déssel kell további szólásra buzdítani őket. És ha már elfáradnak a sok 
beszédben, akkor kell a lelkésznek kérdezni. Mint pontosan célzott éles 
nyilak pergőtüzét zúdítsa rájuk, egyik kérdést a másik után, de úgy, 
hogy a kérdezés jogát egy pillanatra sem szabad átengedni nekik. Az ő 
számukra csak egy jogot hagyunk meg: — a kérdéseinkre adandó fele
let jogát. De ezt a feleletet ki is kell kényszeríteni. Lassan belezavarod
nak a feleletekbe. Egyre többször hangoztatják, hogy — „Nem kell min
dent betű szerint venni, mert a betű öl” . — És ha végképp megszorít
juk őket, pontosan úgy viselkednek, mint a patkányok. A patkány, ha 
megszorítják, és nincs hova meneküljön, nekiugrik az embernek és meg 
is marja azt. Ezek is, ha megszorítják őket, és nem találnak kiutat; meg
állnak a kérdező előtt és szemtől szembe megátkozzák. Aztán elrohannak, 
mint akit az ördögök kergetnek.

*

És most nézzünk meg néhány szemelvényt a tanításukból.
A „GAZDAGSÁG” című könyvük 91. oldalon így írnak: „Jézus 

Krisztus Jehova hatalmas végrehajtó tisztviselője. . . ” — A 100. oldalon 
így: „Akik szembeszállnak Jehova bizonyságtevőivel, midőn azok Isten 
országáról bizonyságot tesznek, el fognak pusztulni” .

„AZ OTTHON ÉS BOLDOGSÁG” c. füzet 4. oldalán ezt írják: „1914
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jellemzi a világ végét, az Ür visszatérését, s az Ö uralkodó hatalma gya
korlásának kezdetét” .

„KI AZ ISTEN?” c. füzet 44. oldalán így: — „Jehova végrehajtója 
Jézus Krisztus” . — A 39. oldalon: „Isten a gőgös, elbizakodott és kegyet
len embereket annak beismerésére fogja kényszeríteni, hogy ö  a min
denható. Erre a megismerésére erőszakosan lesznek kényszerítve a Min
denható Isten nagy csatájában, melyet az írás Armageddonnak nevez” .

„SZABADSÁG AZ ŰJ VILÁGBAN” C. FÜZET 7. oldalán írják.: „A 
vallás az Isten igéjével ellentétben levő valaminek az elfogadása” . — A
25. oldalon így: ...... akkor többé nem tűrik meg, hogy a vallásos lelkészek
és félrevezetett bérenceik tévelygéseket terjesszenek” . — A 26. oldalon 
ez van: „Az új világ megszabadít a munkanélküliség minden problémá
jától is” .

„AZ ŐRTORONY” 1972. IV. 1-i számából: — „1914-ben a világ nem
zetei és birodalmai megtagadták, hogy békésen átengedjék néki (Jézus 
Krisztusnak) a földi királyságukat, sőt még a kereszténység is megtagad
ta ezt” . — „Az emberiség életének hat évezrede a földön a hetvenes 
évek közepén ér véget” .

„ISTEN KIRÁLYSÁGA URALKODIK” c. füzet 28. oldalán így: — 
„Meg fogja tisztítani a földet az istentelen kommunizmustól, meg a poli
tikába beavatkozó papságtól is, igen, minden olyasmitől, ami ellent áll 
Isten akaratának".

„AZ ELVESZETT PARADICSOMTÓL A VISSZANYERT PARA
DICSOMIG” c. könyvéből: „Isten csak azokat szereti, akik űt szeretik” 
(27. lap) „S mindenekelőtt azért támasztotta fel Isten Jézust a halálból, 
hogy támogassa Isten uralmát azáltal, hogy Isten rendelt idejében meg
semmisíti az összes gonoszokat” . (145. 1.) „Elrothad a nyelvük azoknak, 
akik az Amageddonra való figyelmeztetésnél gúnyolódnak vagy nevettek! 
Megrothad a szeme azoknak, akik nem voltak hajlandók meglátni a „vég 
ideje” jelét! Megrothad a húsuk azoknak, akik nem akarták megérteni 
azt, hogy az élő és igaz Isten neve Jehova! Igen, megrothadnak, mialatt 
még lábaikon állnak!” (208. 1.) *

Jehova szentséges neve azt jelenti: Szabadító Szeretet, és pedig a 
bűn okozta nyomorúságból Szabadító Szeretet. És ezek, akik a Jehova 
tanúinak és „Jehova Isten becsülete helyreállítói” -nak mondják magu
kat, a fent idézett „tanításokkal” — aminek csak kis töredékét mutat
tam be — káromolják az Ö szentséges nevét. Sokakat elámítanak a fen
tiekhez hasonló fenyegetésekkel, de főként az ezeréves földi élet, a saját 
ház, saját földnek és egyéb ostobaságoknak a Bibliában nem létező Ígé
retével.

Jézus szavával mondanom:
— Vigyázzatok: — És kérem az Urat, hogy adjon mindnyájunknak 

erőt az élő Istenbe vetett hitre.
Szontágh István

(Szontágh István presbiter, hitével és szeretetével kívánja felhívni lel
késztestvéreink figyelmét a „Jehova tanúi” szekta tevékenységére. So
rai minden bizonnyal elgondolkodásra, megfigyelésre és további eszmél- 
kedésre indítanak minket. (Szerkesztő)
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Koporsó mellett
 

„MAGASZTALJA AZ ÉN LELKEM AZ URAT”
Lk 1,46— 47

(Elhangzott özv. Káldy Józsefné, sz. Klimó 
Vilm a volt iharosberényi lelkész feleségének 
koporsója melett.)

Gyászoló keresztyén Gyülekezet! Mária az élet indulásakor énekelte 
hálaénekét. Fiának, Jézusnak születése tette beteljesültté reményét: Bet
lehem és Golgotha együtt jelentették számára is a megváltás valóságát. 
Éneke a földi élet elmúlásakor is hálaének. Most a mi hálaénekünk.

Ennek a fájdalmas búcsúegyüttlétnelk, e terem komorságának, a ko
porsónak, mint a halál győzelmi szimbólumának, szívünk mélységes bá
natának keserű ízét édesítse meg Mária hálaéneke: Magasztalja az én 
lelkem az Urat. . .

özv. Káldy Józsefné, született Klimó Vilma testvérünk életének 81. 
évében elpihent. A régi Felvidékről, Besztercebányáról vezette őt Isten 
Somogy megye szép falujába: Iharosberénybe — a templomba és a paró
kiára. Az igazi papné tevékeny, de alázatosan szolgáló tisztét töltött be 
két évtizeden keresztül férje oldalán, akit 1935 őszén szinte tragikus hir
telenséggel ragadott el mellőle a halál. Fiatal özvegyként két gyermeké
vel az egész gyülekezet szeretetétől kísérve költözködött Sopronba, hogy 
fiai mellett legyen anyai szíve melegével, józan élet szemléletének, tisz
tánlátásának, irányító és nevelő tanácsaival. Hite nem rajongás, hanem az 
evangéliumból élő bizodalom volt, amely a szeretet cselekedeteivel tette 
magát észrevehetővé a családban, gyülekezetben, emberek közösségében. 
Özvegységének napjait gond és törődés árnyékolta be, de ezt az árnyé
kot áttörte a két fiúban kapott sok-sok öröm. Nem volt panaszkodó, 
jajkiáltozó, hanem célegyenest előre néző, a napi élet realitásait bölcsen 
felmérő, küzdő asszony. Férjének, boldogult Káldy József iharosberényi 
lelkésznek utódaként az iharosberényi gyülekezetben a templom és a 
papiak egészen összekapcsolt bennünket az elárvult kis családdal. Min
dig szerette egymást a két család. Ez a szeretet csorbát nem szenvedett. 
A gyülekezetei is együtt szerettük és ez a szeretet volt a híd az előd, 
az utód és a templom népe között. Örömmel vártuk őket vissza. Gyüle
kezet és lelkészlakás népe mindig feltárta szívét előttük. Ö mindvégig 
a „tisztelendő asszony” volt! Majd Pécs lett új otthona, papné-életének új 
területe. Újból együtt a két fiúval. Innen Budapestre hozta őt az Isten, 
hogy itt is a fia mellett álljon. S mikor élete alkonyatba hajolt, Isten 
gazdagon megajándékozta őt fiainak, menyeinek, unokáinak közelségében 
napfénnyel, derűvel. Koporsója mellett a legszebb végtisztesség most az, 
ha Isten felé fordulunk mindannyian és együtt magasztaljuk a mi meg
tartó Istenünket!

Csak az az ember tud igazán hálát adni, aki előtt világos mindaz, 
ami számára ajándékképpen nyereség, lelki haszon, vagy éppen veszteség, 
próbatétel, de mindenképpen Isten jelenlétének jele volt. Nem lehet 
olyan kicsiny az öröm, hogy nyom nélkül hagyná el életünket, de nem 
lehet olyan nagy a fájdalom, hogy elvegye erőnket. Múlttá lesz a leg
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kedvesebb időszak is, legnehezebb küzdelem is. Az elért eredmények 
azonban tovább élnek az utánunk következő nemzedékben is. Éljen to
vább az édesanya nemes harcának minden mozzanata és áldása a körö
tökben.

Végzetesen leverhetne, ha a halál pusztítását passzívan vennénk tu
domásul. Tiltakozik bennünk minden remegő idegszálunk. Szót emel, sőt 
kitör hitünk vigasztalást kereső hangja. . .  De nem tudunk mást monda
ni : „örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben” ! . . .

Az Élet, amelynek indulása Máriát örömmel töltötte el, a mi Éle
tünkké lett: Jézus Krisztus, ö  mondta: „Én vagyok a feltámadás és az 
élet. . . ” Az apostol vallomása a mi hitünk válasza, is erre: „Krisztus fel
támadott a halottak közül és zsengéje lett azoknak, akik elaludtak” . .. 
Jézus élete megölte a halál hatalmát! Ami testtől született, test az, hor
dozza embervoltunk nyomorúságát. Mindez maga után vonja a bűn zsod- 
jaként a halált. De Jézus feltámadt! Hogyne tudnánk még ebben a na
gyon nehéz órában is örvendezni a mi megtartó Istenünkben?! Nézzük 
a koporsót, de az Életet látjuk! Sírunk, de boldogan vesszük tudomá
sul: egy megváltozott élet megérkezett az ő Urához!

Karácsony előtt vagyunk. Több mint negyven év távlatából él ben
nem egy kép: teológus koromban egy kis soproni licistát kísértem vona
ton karácsonyi szünetre a nagykanizsai állomásig. Ott átadtam őt az édes
anyjának. Szorosan átölelték egymást, boldogok voltak, egymást el nem 
engedve mentek végig a peronon a kapuig. Abból a kis fiúból nevelte fel 
Isten Országos Egyházunk püspök-elnökét, hazánk és népünk vezetőinek 
egyikét. A másik fiút, aki csendes, mosolygó lényével csüngött az édes
anyján, ugyanilyen szeretettel és imádsággal kísérte végig, hogy életút- 
ján szép eredményeket érjen el.

Most drága Fiák, szemefényei az édesanyátoknak, Szeretteitekkel 
együtt ragadjátok meg, szorítsátok magatokhoz az ő ittmaradó szeretetét, 
imádságos szolgálatát és így menjetek végig a peronon a kapuig. 0  már 
kilépett. . .  Kezdődjék itt, hogy az örökkévalóságban soha véget ne érjen 
a hálaének. örvendezzetek, örvendezzünk a mi megtartó Istenünkben! Az 
elmenőt takarja be Jézus Krisztusnak örök érdeme, az ittmaradókat erő
sítse kegyelmével. Ámen.

Fónyad Pál
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A z igehirdető műhelye

BÖJT 5. VASÁRNAPJA
Zsid 9,11—15

Krisztus tökéletes szolgálata

A mai vasárnap igéi Jézus Krisztus tökéletes főpapi szolgálatát ál
lítják gyülekezeteink elé. A mai ember számára értelmetlennek tűnik a 
Zsidókhoz írt levél terminológiája. Korunk emberétől életidegen az ótes- 
tamentumi főpapi szolgálatnak az értelme. Ügy gondolom nem is taná
csos ezt fejtegetni a szószéken, hanem Jézus Krisztus szolgálatát az Új
szövetség megvilágításában kell közel hozni és a mai életünkre alkal
mazni. A papi szolgálat lényege minden időben: hídépítés a szent Isten és 
a bűnös ember között. (A latin pontifex kifejezés érvényes Jézus szolgá
latára is.)

1. J éz u s  K r is z tu s  a z e g y e t le n , a ki ö r ö k é r v é n y ű  sza b a d u lá st é s  v á l t -  
sá g ot s z e r e z  az I s te n é tő l  elsza k a d t, e l le n e  fe llá za d t és  m a g á t „ a u to n ó m 
n a k ”  ta rtó  e m b e r is é g  szá m á ra . A „megváltás” kifejezés az Űt keletkezése 
idejében uralkodó rabszolgatársadalom szóhasználata. A rabszolga felsza
badításának megvoltak a profán életben kialakult törvényes módozatai. 
Ha a rabszolga saját maga, vagy valaki más személy helyette kifizette 
a váltságdíjat, akkor megszabadulhatott sanyarú sorsától és mint liber- 
tinus (szabados) élhetett. Jézus Krisztus emberré létele, szenvedése, halá
la számunkra az a tökéletes váltságdíj, amely megszabadít démonikus 
megkötözöttségeinktől: a bűn, halál és a gonosz hatalmából. Ez a váltság
díj Isten előtt teljes értékű. Jézus kereszthalála az egyetlen alapja, hogy 
az Isten és az ember között tátongó szakadék áthidalható. Luthernek a 
II. hitágazatot magyarázó szavai klasszikus tömörséggel szemléltetik ezt 
az igazságot „Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem az ő szent és drága vé
rével, ártatlan szenvedésével és halálával” — váltott meg — „hogy egé
szen az övé legyek, az ő országában őalatta éljek, neki szolgáljak és en
gedelmeskedjek ..

2. J éz u s  vá ltsá gh a lá la  e g y s z e r i  é s  m e g is m é te lh e te t le n . Nincs többé 
szükség áldozatok bemutatására. Minden Istent kiengesztelni kívánó kul
tikus áldozat egyszer s mindenkor érvénytelenné vált ezáltal. Jóllehet 
az ember szeretné a maga áldozataival Istent jóindulatra hangolni, hi
szen ez a természetes, bűn által megromlott ember szívében szinpatiku- 
sabb, mint alázatos engedelmességgel elfogadni az értünk meghalt Jé
zus Krisztus életáldozatát és az ebből fakadó áldozatos életstílust. Szíve 
mélyén minden ember a saját erőfeszítéseivel szeretne szabadulni gonosz
ságaitól és pogánymódon Istenre hatást gyakorolni érdemeivel, cseleke
deteivel. A törvény vallásosság inkább tetszik az óember szívének. Jé
zus Krisztus a menekülésnek ezt az útját egyszer s mindenkorra feléget
te. Csak az általa mutatott út marad az Istennel való közösség helyreállí
tására.

3. J éz u s  szo lg á la ta  nem külső értelemben vett megtisztulást hoz, ha
nem belső, s z ív é n e k , l e lk é n e k  é s  le lk iis m e r e tü n k n e k  a m eg tisz tu lá sá t j e 
lenti. Krisztus a holt cselekedetek rossz lelkiismeretétől szabadít meg 
minket. Ami a testnek és a vérnek szándéka és cselekedete, az az Is
ten előtt mind „holt cselekedet” . Minden olyan, magát keresztyénnek
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tartó ember, aki nem Istennel és Jézus Krisztussal állandó közösségben 
akarja a jót cselekedni, meddő erőlködésében újra meg újra kudarcba 
fullad. Nagyszerűen szemlélteti ezt a törekvést Reményik Sándor: Kegye
lem című versének első sorai. „Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán 
imádkozol. Aztán megfeszíted körömszakadtig maradék erőd. Akarsz, 
egetostromló akarattal — s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre ko
ponyád. így nem lehet Istennek szolgálni, sem az embereknek. Éppen a 
motorikus erő hiányzik. Krisztus erejének, megtisztításának megtapaszta
lása és az ezen ujjongó hálás szív a keresztyén ember szolgálatának az 
alfája és ómegája. Igazi szolgálat csak akkor születik meg életünkben, 
ha hittel tudunk tekinteni az önmagát értünk feláldozó Jézus Krisztusra. 
Szolgálni csak a Krisztus indulatával lehetséges úgy az egyházban, mint 
a minket körülvevő világban.

4. Krisztus tökéletes szolgálata ma arra tanítja a gyülekezetei, hogy 
Istent szolgálni csak embereken keresztül lehet. A mi mindennapi éle
tünk számára Krisztus a „modell” . Ahogyan ő élt és cselekedett az em
berekkel, ahogyan magára vállalta gondjainkat, bűneinket, sok nyomorú
ságunkat, megoldatlan kínzó kérdéseinket és ezekért a szeretet legna
gyobb áldozatát meghozta, ezzel mutatta meg az igazi életformát. A cél
tudatos, tartalmas élet nem más, mint a másik emberért való áldozatos 
élet. Az ilyen embernek látó szemei vannak és fáradhatatlanul cselek
vő kezei. Észreveszi a beteget, bajban levőt. Nem burkolózik be hideg 
közönybe. Családjában is van ideje élettársa és gyermekei számára. Egy
házában vállal szolgálatot, anyagi áldozatot. Készségesen és jószívvel 
meglátja a szeretet mindennapi, sokszor kicsinek tűnő szolgálati lehető
ségeit. Krisztus áldozatából élő hivő ember túllát az egyház „kerítésén” . 
Felelős szívvel küzdeni, dolgozni tud népéért, községéért, városáért. Szí
vét Isten világot megváltó szeretete szorongatja. Tudja, hogy minden em
ber színre, fajra, nyelvre való tekintet nélkül embertestvére. Nem közön- 
bös számára világunk békessége, a válaszfalak eltüntetése és egy igazsá
gosabb boldog élet kialakítása Földünkön. Krisztus tökéletes áldozatából 
élő ember fel tudja ismerni a reánk váró szolgálat széles távlatait.

Ma igénk az örökkévaló Főpapunk alakját és szolgálatát állította 
elénk. Hitünk szerint minden hivő keresztyén ember „pap” azon a he
lyen és közösségben, ahová Isten őt állította. Engedjük, hogy Krisztus ál
dozatos élete és kereszthalála legyen számunkra mindennap az a sodró 
erő, mely mozgósít a hálás szívből fakadó, másokért végzett önzetlen szol
gálatra.

Garami Lajos

BÖJT 5. VASÁRNAPJA
Zsid 9,11—15

Egy gyülekezetben nem idegen a papi szolgálat fogalma. Az is meg
szokott, hogy az Újszövetségben gyakran találunk hivatkozást az Ószö
vetségre. Megszokott az is, hogy annak érthetővé tételére kicsoda szá
munkra Jézus Krisztus, a Szentírás szemléletes képeket, hasonlatokat 
használ. így olvashatjuk Krisztusról, hogy ő király, bíró, jó pásztor, világ 
világossága, élet kenyere stb. A mai vasárnap igéje a zsidóság istentiszte
leti életéből veszi a példát amikor azt mondja Jézus Krisztusról:

Ő a mi igazi főpapunk.
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1. Olyan főpap, aki Istentől jött.
A  főpapi szolgálat Izraelben Áronnal kezdődik. Őt és fiait Izrael 

népéből emeli fel Isten Mózes választásán keresztül erre a szolgálatra. 
Annak bizonyságaként kerül erre sor, hogy Isten szövetséget kötött azzal 
a néppel, közöttük lakozik, velük van. Elkészült a szent sátor, ahol őt 
imádni és neki áldozni lehet. A papok az ő szolgálatára felszentelt em
berek, ezáltal Isten képviselői a nép előtt és a nép képviselői Isten előtt.

Szolgálatuk erőtlensége azonban nagyon sokszor nyilvánvalóvá vált. 
A pappá szentelt Áron egyik legelső cselekedete, hogy a bizonytalankodó 
nép kérésére aranyborjút öntet és annak szolgál áldozat bemutatásával. 
Utódai is sokszor végzik hűtlenül szolgálatukat saját maguk vagy népük 
vélt érdekeit keresve. Hamis magatartásuk népüket is többször vitte a 
kemény történelmi leckék, a kétségbeesés és reménytelenség útjára, ami
kor úgy érezték, elhagyta őket Isten.

A keresztyén gyülekezet felismerte, hogy Krisztusban az egész vi
lágra kiszélesedett ez az Isten jelentésről tanúskodó főpapi szolgálat. Sőt 
rajta keresztül nem csak Isten jelenléte, hanem Isten szeretete jutott ki
fejezésre. Ügy képviselte Istent ebben a világban, hogy tökéletesen szol
gált Istennek és tökéletesen szolgált a bűnbocsánatra szoruló embernek 
is. Közel hozta egymáshoz a szent Istent és a bűnös embert.

2. O ly a n  fő p a p , ki sa já t v é r é v e l  s z e r z e t t  ö r ö k  v á ltsá g o t.

A  főpap kiváltsága és legnagyobb ünnepi szolgálata a nép bűneiért 
évente egyszer bemutatott engesztelő áldozat volt.

Krisztus kereszthalálában ezt a mindennél szentebb engesztelő áldo
zatot ismerte fel a keresztyén gyülekezet. Krisztus áldozata erejében is, 
hatásában is összehasonlíthatatlanul nagyobb az ószövetségi áldozatnál. 
Örök váltságot szerzett, nincs szükség megismétlésére. Nemcsak bűneink 
büntetését hordozza Isten előtt, szabadulást is ad bűneinktől. Áldozatá
val magához kapcsol. Elveszi félelmünket, bizalmat és hálás örömet éb
reszt bennünk. Megújítja életünket.

3. O ly a n  fő p a p , ki ú j s z ö v e t s é g e t  h o z o tt  lé tr e  I s te n  é s  a b ű n ö s  e m b e r  
k ö z ö tt .

Annak leírását, hogy Izrael népének Istennel való szövetségkötése 
milyen szertartással ment végbe 2. Móz. 24-ben olvashatjuk. A törvény 
felolvasását és elfogadását követte a nép meghintése az áldozati állatok 
vérével. Ezt Mózes szavai kísérték: „íme a szövetségnek vére, melyet az 
Úr kötött tiveletek mind ama beszédek szerint.” De már a zsoltárok
ban, majd a prófétáknál is megtaláljuk azt a felismerést, hogy nincs em
ber, ki Isten törvényének mértéke alatt megállhatna. Azt is, hogy az ál
dozati állatok vére nem szerezheti meg az emberi szív tisztaságát. Fel
hangzik már az ígéret is, hogy Isten új viszonyt, új szövetséget fog te
remteni a bűnös emberrel.

A keresztyén gyülekezet Jézüs Krisztusban ismerte fel az ígéretek 
beteljesedését, ennek az új szövetségnek a megteremtőjét. Azért áldozta 
magát, hogy az ő vére új szövetség vére legyen. Általa egészen új vi
szonyba kerültünk Istennel. Kegyelmét és megmentő irgalmát ismerhet
tük meg. Szerető Atyánknak vallhatjuk. Megnyitotta számunkra a hozzá 
vezető utat. Ez az új viszony új istentiszteleti és új embertársi kapcso
latot is jelent. Nem áldozatot akar, hanem irgalmasságot. Törvényeske
désből felszabadított embertársaink szolgálatára.
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4. F ő p a p i szo lg á la ta  a fe ltá m a d á s  és  ü d v ö s s é g  n a p já n  te l je s e d ik  ki.

A benne bízók előtt akkor tárul fel szolgálatának nagysága és gazdag
sága egészen. De már most szolgálatának ebben az előre mutató remény
ségében élünk. Abban a bizonyosságban, hogy halál feletti győzelme ne
künk is feltámadást szerzett, áldozatának erejével pedig a végső ítélet
ben is megtart. Ez a reménység értéket ad életünknek. Ösztönöz, hogy 
küzdjünk kísértéseink ellen, hitünket megőrizzük, Krisztussal való kap
csolatunkat el ne veszítsük.

Ha Krisztus szolgálatát összehasonlítjuk az Ószövetségben leírt fő
papi szolgálattal, bármilyen jelentős személyiség töltötte is be ez utóbbi 
tisztséget, látnunk kell, hogy az erőtlenségénél fogva csak állandó ver
gődés volt a bűnbocsánat biztosítására. Krisztus azonban az egész világot 
átfogóan megszerezte és adja nekünk Isten bűnbocsátó kegyelmét, mert 
tökéletesen véghezvitte küldetését.

Ő a mi igazi főpapunk, 
ki Istentől jött,
saját vérével szerzett örök váltságot, 
új szövetséget hozott létre és 
örök életre nyitott reménységet.

Magyar László

Laikus kérdések és szempontok Zsid 9,11— 15-höz

Az ige jól hozza közel a Krisztus áldozati halálának lényegét, értel
mét. Szinte a legtömörebb dogmatikája a váltsághalálnak.

Mit jelent az, hogy Krisztus szentélybe való bemenetele nem e világ
ból való sátoron keresztül történt? (11. v.) Kapcsolatos ez talán azzal, 
hogy egyszer-s mindenkorra szóló áldozata merőben különbözik az ótes- 
tamentumi ismétlődő áldozatgyakorlattól ?

Számomra a 13. és 14. vers — ha nyelvtanilag nézem, (csak a magyar 
nyelvtan szabályai szerint), akkor a 13. vers kizárni látszik a 14. vers 
igazságát. Ugyanis ha a bakok és bikák vére. . .  megszentel a testnek 
tisztaságára —, akkor a 14. vers szerint „mennyivel inkább Krisztusnak 
a vére__ Ha az első feltétel nem igaz, akkor az arra épült 14. vers igaz
ságát kizárni látszik.

Jézus önmagát adta értünk ártatlanul. Ez a lényege az egész tex
tusnak.

Mit kell értenünk pontosan azon, hogy „holt cselekedetek” ? — Egy
szerűen a bűnben élő emberek aktivitásáról van itt szó, vagy kifejezetten 
egves kirívóan Isten törvényébe ütköző cselekedeteket jelöl az ige ezzel 
a kifejezéssel (14. v)?

Engem ezzel kapcsolatosan eligazít az a mellékmondat. . .  „hogy szol
gáljatok az élő Istennek” . Ez világos. Ami nem szolgálatból, tehát nem 
diakóniai indításból történik, az a holt cselekedet. Lehetnek ugyanis 
nagyszerű tettei valakinek, ha mögötte ott az önzés szándéka. A cseleke
detek csak önzés nélkül elevenek és építők.

A 15. versben szereplő „új szövetség” kifejezés ugyan egészen vilá
gos, mégis — különösen a fiatalabb gyülekezeti tagok előtt magyarázat
ra szorul, mert ez a fogalom is kezd megüresedni.

Azonos értékű-e a 15. v.-ben az örökség ígéretének elnyerése a Szent
írás más helyén szereplő örökséggel? (40)
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VIRÁ GVASÁRNAP
Fil 2,5— 11

A z értelmezés keskeny útján

Alapigénk az 5. vers kivételével egy őskeresztyén himnusz, amelyet 
Pál a diakóniai lelkületet sürgető intelmei nyomatékéül iktat levelébe. 
A himnusz tehát már a levél megírása előtt önálló életet élt a gyülekeze
tek ajkán, önálló teológiai rendeltetéssel, ezért tanácsos a himnuszt elő
ször önmagában megérteni, és azután elhelyezni a levél gondolatmene
tében.

A himnusz Krisztus győzelmét hirdeti az emberi életet gúzsba kötő 
égi, földi és földalatti hatalmak fölött (10 v.) így tesz bizonyságot Krisz
tusról a gyülekezet a hellenizmus korának legnyomasztóbb kérdésében 
a végzet súlya alatt nyögő embereknek. Krisztus nem valami keresztyén 
Herkulesként, mitikus küzdelemben aratott győzelmet az emberfeletti 
hatalmakon, hanem Isten ajándékozta azt neki iránta tanúsított, végső
kig menő engedelmességéért. Engedelmessége pedig abban nyilvánult 
meg, hogy töretlenül hű maradt Isten akaratához az emberi lét kötöttsé
gei között is. A „szolgai forma” ebben az esetben nem Jézus szolgáló éle
tére utal, hanem arra, hogy ő velünk azonos feltételek között élt eluta
sítva magától az „isteni követ” területen kívüliségének lehetőségeit. A ha
talmak territóriumában élt, és mégis Isten akaratának engedelmeske
dett. Ez nem is végződhetett másként, csakis a kereszthalállal. így fed
te fel kereszthalála a világ valódi arculatát, és így lett ugyanakkor a 
döntő győzelem helyévé, mert még a kereszthalál sem tudta eltántorí
tani az engedelmesség útjáról. Azóta az emberi sorsot markukban tartó 
erők elvesztették egyeduralmukat.

Előkészületünk során azonban nem feledkezhetünk meg arról a tény
ről, hogy a XX. században már másként tekintünk a világra, mint az 
első századok emberei. Korunkban — legalábbis az élenjárók — nem a 
végzetben hisznek, hanem a világ formálhatóságában. Isten és ember elle
ni vétek volna, ha az igehirdető pesszimizmusa hallgatóit „szolgai for- 
má”-ba kényszerítené vissza, holott Isten uralkodásra rendelte ember
gyermekeit. A keresztyéneknek, akik Krisztus győzelméből meríthetik re
ménységüket, kellene a legszívósabban küzdeni minden életet torzító 
igazságtalanság és embertelenség ellen. Milyen messzire került Krisztus
tól az a keresztyénség, amely legfőbb mondanivalójának a belenyugvást 
tartja Ahelyett tehát, hogy a haladás kerékkötőivé lennénk, az igehir
detésnek ma az a feladata, hogy életet és világot formáló törekvéseinket 
a szolgáló szeretet medrébe terelje. Az aktivitás önmagában még nem 
jelent szabadulást a „hatalmak” bűvköréből.

Tartózkodnunk kell a diakóniai teológia felszínes, rövidzárlatot okozó 
alkalmazásától. A hagyományos fordítás — „Az az érzület legyen benne
tek, mint ami a Jézus Krisztusban is volt” (5. v.) — arra csábíthat, hogy 
Jézust csupán mint az alázatos szolgálat ideálját állítsuk a gyülekezet 
elé. Pedig az eredeti szöveg a jellegzetesen páli alapállást követi: Az a 
törekvés (a „phronein” az egész élet irányát jelöli) legyen bennetek, ami 
a Krisztusban élő, tehát a tőle megragadott és benne gyökerező ember 
számára természetes. Az evangélium alapigérakben is megelőzi az elkö- 
telezést.

Végül: Most is a teljes Krisztust kell prédikálnunk. A himnusz Jézus 
életútjára koncentrál, és nem árulja el annak belső célját. Azt ugyanis, 
hogy mindez érettünk történik. De egészen bizonyos, hogy a himnusz
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ismeretlen alkotóját nem egy öncélú mutatvány, hanem Krisztus szaba- 
dítása indítja dicsőítő énekre.

„Másokat m egtartott. .

A virágvasárnapi esemény, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a nagy 
kontrasztok eseménye. A nincstelen, a fegyvertelen, a kevesek Mestere 
a szeretet igazságának képviseletében belép abba a városba, ahol a ha
talmasok, a vagyon urai és a tömeg már elhatározta likvidálását, Nincs-e 
már eleve reménytelenségre kárhoztatva ez a Don Quijote-i vállalkozás? 
Már az evangéliumi történet megformálásában is jelentkezik a gyüleke
zet húsvéti hite, de ami az evangéliumokban még a háttérben marad, az 
az alapigénkben uralkodóvá válik. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy a 
hatalmaknak védtelenül kiszolgáltatott Istenfia lett mindenek urává. Jé
zus vállalkozása nem volt szélmalomharc. Milyen bátorítást jelentett ez 
mindazoknak, akik egy-egy jó ürügynek sokszor kilátástalannak tűnő 
harcát vállalják, s talán már bele is fáradtak. Van, értelme a szolgálat
nak, mert Jézus nyitottá tette a világot a jóra.

Jézus győzelme Isten válasza volt földi életére. Az egyedülálló győ
zelem egy egyedülálló élet következménye lehetett csupán. Jézus élete 
emberi léptékben is rendkívüli teljesítmény volt. De ha csak ebből a né
zőpontból vizsgáljuk őket, akkor az eredmény lehangoló. Akkor halála 
arról tanúskodik, hogy nem érdemes értünk még egy szalmaszálat sem 
keresztbe tenni. A himnusz Isten világához viszonyítja Jézus földi útját. 
Jézus élhetett volna Isten hatalmával, hiszen hozzá tartozott. Ez a le
hetőség ott lebeg már a megkísértés története felett, de ismételten fel
bukkan a szenvedésörténetben is. Jézus azonban azzal, ami benne isteni 
volt, sohasem élt a maga javára, azzal mindig csak másoknak szolgált. 
„Másokat megtartott, magát miért nem tudja megtartani?!” — találja fe
jén a szöget az egyik gúnyolódó a keresztje alatt. A himnusz ezt így 
indokolja: „Önmagát megüresítette.” önként vállalta az emberi létet an
nak védetlenségével együtt. Miért? A titok teljességében kimeríthetetlen, 
de annyit tudhatunk, hogy ilyen lemondásra egyedül Istennek értünk égő 
szeretete indíthatta, aki nem a hatalmát, hanem mindenek előtt szere- 
tetét akarta éreztetni velünk. De az is nyilvánvaló, hogy Jézus, amikor 
vállalta a mi életünket, belülről, a történelembe ágyazottan akarta lé
tünk bilincseit széttörni, s ezzel már itt, az esendő emberi életben sze
gődik társunkká, lesz szabadítónkká.

Jézus, bár kiszolgáltatta magát az emberi élet körülményeinek, mégis 
maradéktalanul engedelmeskedett Istennek. Más is roskadozott már a 
szenvedés súlya alatt, de ő „másképp hordta a koronát” . Soha nem alku
dott meg a körülményekkel, az embertelenséggel, és soha nem tért le a 
szolgáló szeretet útjáról. Még halálában is reánk gondolt, nem önmagára. 
Végtelen öröm és megkönnyebbülés, hogy ő, a szeretetben engedelmes, 
Isten exponense ebben a világban.

Aki elfogadta ezt a szeretetet, nem tekintheti zsákmánynak mind
azt, amit Jézustól kapott. Az is természetes, hogy az ilyen ember nemcsak 
a maga hasznát keresi, hanem a szolgálatban keresi érvényesülését.

Dr. Cserháti Sándor
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v i r á g v a s A r n a p

Fil 2,5—11

Alapigénk nagyhét küszöbén a teljes Jézust állítja elénk. A valósá
gos Istent és a valóságos embert. Öt kell meglátnunk a nagyheti esemé
nyekben, mert csak így érthetjük meg azok mélységét. Az a döbbene
tes, hogy aki hozzánk hasonló emberként lesz részese az események
nek, ugyanakkor Isten Fia is.

Valószínű, hogy az első keresztyének között több Krisztushimnusz is
mert volt. Pál azért éppen ezt választotta, mert ebben a legjellemzőbb 
vonás Jézus alázatossága. Isten iránti alázatossága megnyilvánul az en
gedelmességben. Közöttünk tanúsított alázatossága abban, hogy szolgai 
formát vesz magára.

J ézu s  e n g e d e lm e s s é g e  a F iú  b e le e g y e z é s e  az A t y a  a k a ra tába . Jézus 
engedi, hogy megvalósuljon, amit Isten akar. Engedékenysége azonban 
nem kényszerű beletörődés, hanem a reá jutó rész önkéntes vállalása. 
Megüresítése azt is jelenti, hogy önként, irántunk való szeretetből felad
ja isteni létformáját és vállalja a mi emberi életmódunkat. Keresztyén 
eleink hitvallás-fogalmazó erőlködése sem tudja a titkot megfejteni. De 
erőfeszítésük és fogalmazásuk is tanúsítja, hogy itt valami hallatlanul 
nagy dolog történik. Jézusnak éppen azért nehéz végigjárnia ezt az utat, 
mert ő nemcsak ember. Közénk alázkodása mélység-járás. Ebben a 
mélységben diadalmaskodnak ellenfelei, és cserbenhagyják tanítványai. 
Erején felül valónak ítéli a kiürítendő poharat, s mégis azt kéri, hogy 
legyen meg az Atya akarata. Egyedül kell kiinnia a poharat, mert Isten 
is elhagyja. Keresztrefeszítése miatt emberi halál is a legfájdalmasabb, 
s a legmegszégyenítőbb volt. De ez a kereszt Isten arculcsapása is. Itt 
látszólag minden rosszakarat és gonosz erő győz a halállal együtt, Jézus 
pedig alulmarad a küzdelemben. A „látszólag” nem azt jelenti, hogy ami 
történt, csak látszat volt. Jézus útja azért végződhetett győzelemmel, 
mert engedelmessége, megalázkodása, emberi élete, szenvedése és ha
lála valóságos volt. Ezért gondolhatták emberek azt, hogy sikerült ezt az 
ügyet az ő terveik szerint elintézni. De azt már nem láthatták, hogy 
gonosz terveik, szándékaik és tetteik nem akadályozzák, hanem előbbre 
segítik egy isteni terv megvalósulását. A k i  e n n y ir e  m eg a lá zta  m a g á t, azt  
I s te n  fe lm a g a szta lja .

E felmagasztalás legsajátosabb vonása, hogy Jézus megtartja ember
voltát. Megalázkodásában az volt a csoda, hogy emberi létformájában 
Isten volt. Felmagasztalásában az a csoda, hogy isteni létformájában 
ember maradt. Ez azt jelenti, hogy az Atya az emberré lett Istent di
csőítette meg. Nem embervoltát veti le Jézus, hanem a szolgai formát. 
Nem a testisége szűnik meg feltámadásában és mennybemenetelében, de 
megdicsőült teste lesz. Az ember Jézust teszi Isten mindenek felett úrrá. 
(Pál tudatosain írja, hogy Jézus nevére hajol meg minden térd.) Jézus 
„magasra helyezésével” Isten azt tanúsítja, hogy Ö minden hatalmasság 
felett úrrá lett, amelyek ö t látszólag legyőzték. A mennyei, földi, föld 
alatt levő kifejezések arra is utalnak, hogy az egész világmindenségben 
Jézus a leghatalmasabb.

Hatalmasságának meglátására, Űr voltának elismerésére Jézus ma 
sem kényszerít senkit. Tevékenységét továbbra is szolgai formában, alá
zatosan végzi közöttünk. S tanítványaitól, követőitől is azt kívánja, hogy 
az ő lelkületével éljenek. Arra törekedjenek, azt valósítsák meg, ami 
Őbenne volt (5 v.). Alázatosan, Isten iránti engedelmességben és embe
rek szolgálatában.
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Engedelmességünk nem pusztán azt jelenti, hogy beleegyezünk Isten 
akaratába. Engedjük, hogy terve megvalósuljon. Ü g y  e n g e d ü n k  a k a ra tá 
n ak, h o g y  g y e r m e k i  b iza lom m a l fe la já n lju k  e b b e n  k ö z r e m ű k ö d é s ü n k e t .  
Vállaljuk és végezzük a reánk bízott szolgálatot. Nem tekintjük a saját 
életformánkat, életmódunkat zsákmánynak. Olyan valaminek, amire 
minden erőnkkel törünk, s amihez foggal és tíz közömmel ragaszkodunk. 
Kilépünk a magunk „mennyországából” azért, hogy közelebb jussnuk a 
másik emberhez. Nem vállveregető leereszkedéssel, hanem az ő életfor
máját vállaló alázattal. Az erőszak nyomja a másikat, az alázat emeli. 
Eltűri, és kibírja, hogy a másik ember felette van. Esetleg úgy jut maga
sabbra, hogy én még mélyebbre kerülök. Valaki egyszer arról panaszko
dott, hogy egy rokona nem akar megtérni. Pedig már igen sokat imád
kozott érte, és sokat szenvedett miatta. A lelkész megkérdezte a panasz- 
kodót: Hajlandó lenne lemondani a saját üdvösségéről, hogy a rokona 
bejusson a mennybe? Az illető megütközve válaszolt: „Ekkora áldoza
tot senki sem kívánhat tőlem.” Isten azért engedte a legnagyobb mély
ségbe Jézust, hogy ö  a legmagasabbra emelhessen mélyre bukott embe
reket. Ennek a mélység-járásnak az eredménye, hogy mi Jézus testvérei
nek szólíthatjuk egymást. S úgy élhetünk a földön, hogy Ő megszaba
dít azoktól a hatalmaktól, amelyeket legyőzött a kereszten. Ezért lehetsé
ges, hogy mi is megüresítsük, szinte kifosszuk önmagunkat. A szívünk és 
életünk középpontjából kivessük önmagunkat azért, hogy ott helyet ta
láljon a másik ember. Jézus lelkületével osztozhatunk mások örömében, 
s ezzel vehetjük szívünkre és zsebünkre mások gondját is. Az ő lelküle
tével élők a maguk szerény kenyeréből is tudnak annak adni, akinek 
még kisebb van. Tudják emelni azokat, akiket húz lefele az örvény. 
S nem fanyalognak közben, hogy mocskos lesz a ruhájuk. Kisiklott 
életű emberek mellé odaállnak azzal a tudattal, hogy mások lenézik és 
megszólják ezt a barátságot. Vállalják a tévedés kockázatát is. Soraim 
írása közben valaki bejött, hogy szánjam meg egy pesti útiköltséggel, 
mert szerencsétlenség érte a családját. Átlátszó trükkök és világméretű 
embertelenségek szövevényében nem mindig látjuk jól az utat. De in
kább szégyenkezzünk azért, hogy átejtettek bennünket, mint azért, hogy 
nem segítettünk a reánk szoruló emberen. Amikor Jézus vállalta a mi 
emberi életformánkat, akkor ember voltunkból fakadó gyengeségeinket 
is vállalta. Ezt a szolgálatot ma nem alázatoskodva — mert ez vissza
taszító — de a ma élő ember mellé alázatosan odaállva kell végeznünk. 
Ebben a mozdulatunkban egyetlen indulat irányíthat bennünket. Az a 
szeretet, amely a Jézustól kapott erőt és hatalmat a másik ember szolgá
latába akarja állítani. Jézus szolgálatában éppen az a különös, hogy is
teni erejét és hatalmát mindig mások érdekében használja. A saját vé
delmére nem kér angyalokat, de megbocsát a megfeszített gonosztevő
nek. Péterrel elveteti a kardot, de meggyógyítja a szolga fülét.

Nagyhét küszöbén álljunk meg alázatosan az értünk emberré lett 
Isten előtt. Lássuk meg Tőle kapott nagy lehetőségünket. Sokféle, kavar
gó indulat tömegében ne szégyelljük, hogy mi meghajtjuk térdünket 
Előtte. Legyen ez a mozdulat alázatos imádság, hogy szolgálhassuk egy
mást az ő lelkületével.

Ir o d a lo m : G erh a rd t F r ie d r ich : D ér B r ie f  a n  d le  P h ilip p e r  (N TD ) E rnst 
L o h m e y e r : D ér B r ie f  an  d ie  P h ilip p e r ; V ic to r  J á n o s : B o ld o g  ra b sá g ; E va n g élik u s  
E let 1973. k a rá cs o n y i szám .

Vértesy Rudolf
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Laikus kérdések és szempontok Fil 2,5— 11-hez

Milyen indulat volt Krisztusban? Hogyan kapjuk azt az indulatot, 
amelyik Jézus Krisztusban volt? Mi az értelme annak, hogy Jézus nem 
tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő volt.

Csak az a szolgálat tetszik Istennek, ami kijelentett akaratával meg
egyezik. (55) Isten akarata pedig az élet és az üdvösség munkálása. (14) 
Jézus Krisztus az Istennek engedelmeskedve szeretettel szolgált az em
berek között egészen a golgothai keresztig. Csak az alázatosság tesz ké
pessé a szolgálatra!

Mit jelent ma a keresztyéneknek az életben az Isten akarata szerin
ti szolgálat? Jézus Krisztusnak indulatával élni, a szeretetben, békes
ségben, másokért munkálkodás tevékenységében élni csak az önmaga 
körüli forgásról lemondó, alázatos ember tud.

Kik azok a „föld alatt valók” , akik Jézus nevére térdet hajtanak? (55) 
Valami más szellemi világ? Vágy korunkban gondolhatunk arra, ha tu
datos lények élnek valamelyik bolygón vagy csillagon, azok is ismerik 
Jézus nevét és magasztalják őt? (14)

Jézus szolgálata és munkája — ellentétben a Sátán munkájával —, 
Isten dicsőségére és az ember javára volt. Az embereket is Isten ma- 
gasztalására és az embertárs szolgálatára hívta.

Jézus Lelke, indulata, lelkülete úgy viszi előbbre az életünket, mint 
ahogyan a vitorláshajót a tengeren a szél fuvalma viszi előre. (55)

NAGYCSÜTÖRTÖK
1 Kor 11,33— 29

Vendégségben Jézus asztalánál

Államfők találkozását, politikusok jelentős tárgyalásait, ünnepi va
csora zárja le. A jól végzett munka öröme tölti be a résztvevőket. Jé
zus földi élete lezárása előtt ült tanítványaival ünnepi asztalhoz. Előtte 
volt még a nagy küzdelem. De biztos volt diadalában.

I. Halála titkát tárta fel Jézus tanítványai előtt az utolsó vacsorán.
Izraelben az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepe volt a páska, 

a húsvéti bárány ünnepe. Az ünnep első napjának estéjén vacsorára 
gyűlt egybe a csalás. Jézus, mint családfő, asztalhoz ült tanítványaival. 
Tudta, hogy rálépett arra az útra, amelyen barátaitól mindjobban 
távolodik. Érezhetően búcsúvacsora volt ez. Bensőségesebben beszélt 
tanítványaival, mint máskor. Utolsó jelét adta szeretetének (Ján 13,1—15 
— az oltári evangélium!). Amikor az emberek közösségben vannak egy
mással ajándékot adinak és elfogadnak. Ez történt az utolsó vacsorán is. 
Jézus halála titkát adta át tanítványainak. Halálát többször is bejelen
tette már. Ezt tudomásul vették tanítványai. De nem érteték, hogy mi 
közük van nekik Jézus halálához. Most meghirdette, hogy halála en
gesztelő áldozat, eltörli a bűnt, megszünteti Isten haragját. Megváltást 
hoz a világnak.

Jézus halála titkát megismerve felragyog előttünk életünk értelme. 
A halál nem előttünk van, hanem mögöttünk. Krisztus feltámadásával 
elvette erejét. Örök élet vár ránk. Távlatot kapott földi életünk. Az úr
vacsora adja a bizonyosságot afelől, hogy nem üres ábrándozás vagy a je
len feladatai elől való menekülés az örök élet reménysége. Akinek táv
latot kapott az élete az tudja igazán sokra értékelni perceit, fontosnak 
tartani teendőit.
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II. J ézu s  m e g e r ő s íte t te  k a p cso la tá t ta n ítv á n y a iv a l a z u to ls ó  va csorá n .

Amikor tanítványait elhívta Jézus közösséget vállalt velük. Halálá
val megszakadt volna kapcsolatuk. Ezt nem akarta. Nem távoli emlékek
ben élő Úr akart maradni. Különös módját választotta a közösség fenn
maradásának.

A kenyeret nyújtotta tanítványainak. A legfontosabb eledelt. Arról tett 
bizonyságot, hogy megváltó munkája nem valami fényűző különlegesség, 
hanem olyan éltető ajándék, mint a mindennapi kenyér. Isten bocsána
ta, amit az Űrvacsorában Krisztus kínál életszükséglet. Amikor a kenye
ret magunkhoz vesszük hálával gondolhatunk mindennapi kenyerünkre. 
De emlékezhetünk azokra a milliókra, akiket az éhínség fenyeget.

Az utolsó vacsora során Jézus a poharat is közre adta. Csillogott 
benne a bor. Amíg a kenyér megszokott, mindennapi eleség volt Izrael
ben, a bor ünnepi ital. A szomjúság eloltására jó a víz is, amit a termé
szet ingyen ad. Ünnepi alkalommal bor kerül az asztalra, ami annyi ve- 
rítékes, fáradságos és gondos munkának a terméke. Ünnepi asztaltól in
dult Jézus a kereszt felé, azért, hogy ünneppé tegye övéi életét. Örömla
koma az úrvacsora. Az első keresztyének eucharisztiának, az örvende
ző hálaadás ünnepének nevezték.

Földi életében azért vette Jézus magára a mi testünket, hogy az úr
vacsorában mi az ő testét vehessük. Azért öltözte fel a mi halandó ter
mészetünket, hogy most minket felöltöztethessen az ő halhatatlanságá
ban. Így lett testvérünk a Feltámadott Ür. Nem vonul vissza mennyei 
dicsőségébe. Részt vállal életküzdelmünkből.

A tanítványoknak árulásuk, tagadásuk előestéjén adta Jézus testét 
és vérét. Valamennyien méltatlanok voltak a vele való közösségre. A bű
nösöknek szerezte Jézus az úrvacsorát. Azért, hogy ne méltatlanul ve
gyük magunkhoz Jézus testét és vérét hangzik felénk a gyónó kérdés: 
„Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?” Életünk megjobbításá- 
nak szándékával lehet csak közelednünk az Ür asztalához.

III. J éz u s  f e l é n k  á ra d ó  s z e r e te te  s z e r e te tr e , m e g b é k é lé s r e  k ö te lez .

A  kereszten Jézus megmutatta, hogy a szeretet életodaáldozást je
lent. Az utolsó vacsorán tanítványait evvel az áldozatos szeretettel aján
dékozta meg.

Az első idők keresztyénéi egymáshoz tartozásuk kifejezésére szere- 
tetvacsorára, agapére gyűltek egybe. A közös vacsora végén éltek az Űr
vacsorával. A korinthusi gyülekezetben a szeretetlenség megrontotta a 
gyülekezet egységét. A közös vacsoránál a jobb módú ízesebb ételt fo
gyasztott. A szegényebbnek meg kellett elégedni a szűkösebb vacsorával. 
A szeretet nem tudta áthidalni a társadalmi, anyagi ellentéteket. Nem 
valósulhat meg teljesen a Krisztussal való közösség ott, ahol át nem hi
dalt ellentét van a gyülekezetben.

Minden úrvacsorái alkalom számonkérés: Félreértés, meg nem értés, 
szeretetlenség nem bomlasztja közösségünket? Békességben élő csalá
dokból jönnek az úrvacsorái közösséghez a gyülekezeti tagok? A társa
dalom, amelyben élünk, felszámolta a szegény és gazdag közti ellentétet. 
Sokféle formában munkálja az emberek közötti egyenlőséget. A gyüle
kezeten belüli testvéri közösség munkálásával, az ellentétek kiküszöbö
lésével hozzájárulunk mi is ahhoz, hogy mind teljesebb legyen között- 
tünk az egység, az egymás megbecsülése.

Az úrvacsoravétel alkalmával Urunk szolgál nekünk szeretetével. Ez 
ad indítást arra, hogy tovább adjuk mások felé a szeretetet, amit Krisz
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tustól kaptunk. Minden úrvacsoravétel alkalmával tanulgatjuk: a szeretet 
áldozatos tett.

A húsvéti bárány vacsorája emlékvacsora volt. Amikor a családfő 
szétosztotta a húsvéti bárányt és a kovásztalan kenyeret, így szól:

Emlékezzünk arra, hogy Isten irgalmasan cselekedett atyáinkkal!
Amikor a tanítványok Jézus halála után vacsorára gyűltek össze, 

visszaemlékeztek a Jézussal töltött utolsó estére. Az úrvacsora számuk
ra emlékvacsora is volt.

Ma, amikor úrvacsorával élünk Krisztus jelenléte arra segít, hogy em
lékezzünk rá. De nemcsak az úrvacsoravétel alkalmával, nem csak az 
igehallgatás során, nemcsak az istentiszteleten vagy egyéni elcsendese- 
désünk alkalmain. Krisztus azért fordul felénk az úrvacsorában, hogy mi 
a hétköznapokon is reá gondoljunk. Ügy éljünk, úgy gondolkodjunk, 
úgy cselekedjünk, mint akik tudják, hogy mellettük, velük van feltáma
dott Uruk, élő Megváltójuk. Amit értük tett az kötelez. Hitben járásra, 
szolgáló életre.

Ferenczy Zoltán

NAGYCSÜTÖRTÖK
1 Kor 11,23— 29

Életre vagy halálra ítélő áldozat

Amit a textus elmond, az egyszerre lehet az élet, de a halál, a kár
hozatra ítélés alkalma is. Különösen is mint az Űr szent vacsorájának 
szerzése napján (estéjén) hangzó igehirdetés alapigéje — feltehetően a 
szent vacsora kínálásával még inkább hangsúlyos mindkét irányban.

Nem az Űrvacsora szerzési igéjén van ennek a textusnak a súlypont
ja, hanem azon a felelősségen és egyúttal kötelezésen, melyet a Szent
séggel való élés nagy alkalma jelent. — Két ütemű a Szentséggel élés 
aktusa: méltatlanságban is méltóképpen részesülni az áldozat életreszóló 
ajándékában, — s egyúttal kötelezetté válni arra az életformára, mely 
Isten kegyelmes szeretetéből fakadóan az evangélium hirdetésében és a 
szeretet szolgálatában fejeződik ki.

1. Lehetőség! A méltatlanságban is méltóvá létei a Krisztus áldoza
tának ismeretében valósul meg. Halálával, megtört testével, kiontott vé
rével személyes vonatkozásba kerülünk. Ez mindig — és ebben valameny- 
nyi apostoli bizonyságtétel megegyezik: „pro nobis” esemény. (Lp. XLIII. 
110. o). — Innen kell látnia és „értékelnie” magát az embernek. A bűn, 
a bűnösség súlytalanságából igazán teher, csak így lesz. De így lesz egy
úttal vágy és igény a Szentség is.

A szent vacsorával való élésnek feltételenül ilyen igényből kell kö
vetkeznie. Nem megszokás vagy vallásos jólneveltség kérdése ez! Sokkal 
inkább feszegető, marcangoló vágy affelé a Krisztus felé, Aki késszé és 
képessé teszi az embert egy új viszonyulás alapján való életre és szol
gálatra.

Az ilyen közeledés a Szentség felé nem a megrettent ember bizal
matlan és bizonytalan lopakodása, — hanem a bizalom és az öröm,

Van a Szentséggel méltatlanul élésnek is eredője. Megfogható és le
leplezhető. Olyan fajtája a kegyességnek, mely önmaga teremti meg vi
lágát, „rendezi” viszonyát Isten felé is, ember felé is. Valóságosan azon
ban súlyponttal önmaga felé. Ítél, de nem hajlandó Isten megítéltje lenni 
Nem igénye, hanem önteltsége viszi a szent vacsora felé. Nem azért ke
resi a kegyelmi eszközzel való élés alkalmát, mert „senki” ő, hanem mert
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éppen „valaki” -inek tartja magát, és úgy véli, ott van a helye. A textus 
ezirányban erőteljesen hangsúlyoz. Két megjelölése: vétkezik az Űr tes
te és vére ellen, és: ítéletet eszik és iszik magának — tán a legsúlyosabb 
kifejezések a Szentírásban.

Aki nem igényli a Krisztus áldozatából következő új egzisztenciát, 
az ítéletet eszik és iszik? — Benne lehetetlenül a szolgáló és megváltani 
kész Krisztus akarása. Vétkezik az Űr teste és vére ellen!

— Elengedhetetlenül kell szólni arról, hogy van-e őszinte el- és 
odaszánás arra az életre és szolgálatra, mely a Szentséggel való élés 
eredménye és elkötelezése is. A „próbálja meg magát” ezt is jelenti, még
hozzá elengedhetetlenül.

2. Elkötelezés. A textus rámutat a bocsánatot nyert ember felada
tára.

A 26. vers a Krisztus halálának hirdetését jelöli meg elengedhetet
len életgyakorlatként. A Krisztus halálának hirdetése viszont nem pusz
tán a kereszthalál tényének proklamálása, hanem annak az egész szere
tet komplexumnak megjelenítése, mely Jézus tanításában, emberekhez 
való viszonyulásában, önmaga megüresítésében, diakóniájában végbement.

Tehát az ö  halála hirdetésének kötelezése tulajdonképpen: a teljes 
evangélium hirdetése és a szeretetszolgálat végzése. így együtt, nem 
egymás helyett, nem egymás fölé rangosítva! Együtt, mindig szükség 
és alkalom szerint. — Éppen ezért nem félrehúzódó és szélreálló embe
rek közössége a Krisztus teste és vérével élők gyülekezete. Nem merül
nek néma hallgatásba, és nem dermednek mozdulatlanságba. Van is oka 
a nagy aktivitásnak: az adósságtörlesztés szükségessége. Bennük életet 
keltett a Krisztus úgy, hogy Ömaga lett áldozattá s kelt életre értük, 
számukra, örömükre, békességükre, üdvösségükre.

Szolgáló szeretetének nem csupán részese az Ö testének és vérének 
„vacsoravendége” , hanem a jóra, az igazra, az emberértvalóra, a mára- 
és az örökkévalóra szóló akarásának eszköze.

Ez az élet látható élet. Csak a bűnös egzisztencia igényli a láthatat
lanságot. A Szentségben tisztult élet soha! Ez a kegyesség elfér és bele
fér a mindennapok ritmusába. Nem óhajt valamiféle új világot teremte
ni önmaga körül. Otthon érzi magát abban a világban, melyben hirdeti 
az evangéliumot és végzi a szeretet szolgálatát.

Fodor Ottmár

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 11,23— 29-hez

Az Űrvacsora csak jelkép? Ha haragosommal nem békélek meg az 
Űrvacsora vétele előtt, máris méltatlanul veszem azt? (56)

Miért mondja Pál, hogy az „Űrtói vette” azt, amit a korintusiaknak 
ír? Arról a határozott meggyőződésről van itt szó, amit Luther is így 
mondott: Mivel Jézus mondta, azért igaz, hogy ezekben az egyszerű esz
közökben (kenyér, bor) Ö maga van jelen.

Pál korában gondot jelentett az, hogy a különböző társadalmi osz
tálybeliek nem voltak hajlandók együtt étkezni, pedig a teljes élet- és 
szere te tközösség nélkül nincs Krisztussal sem közösség. Miért fogy az 
Űrvacsorával élők száma? Nincs vágyódás a bűnbocsánatra és a Krisz
tusnál kapható békességre? (27/a)

Isten színe elé állva önvizsgálatot kell tartani. Miért kell Krisztus 
halálát hirdetni az Űrvacsora alkalmával? Miért nem az örömre esik
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itt a hangsúly? (56) Nem szívesen tartunk önvizsgálatot? Vádol Isten és 
vádol a felebarát? Mulasztásaink és tetteink? Megalázó Isten előtt térdet 
és fejet hajtani? Puszta emlékezés lett az Úrvacsorából? Rendszeres úr
vacsorázó vagy cégéres bűnös, vagy könnyelmű, képmutató, rítusgyakorló 
kegyes?

Különös ellentmondás: a botladozó vizsgálja meg méltatlanságát — de 
a távolmaradó azért „erőtlen” mert nem él a szentségekkel. Szükséges 
lenne, ha a lelkész is együtt venné a gyülekezet tagjaival az Úrvacsorát. 
Nem valósítható az meg, hogy a lelkésznek egy presbiter hirdesse a bűn
bocsánat igéjét és adja a szentséget? (27)

NAGYPÉNTEK
Ézs 53,1— 12

Az ő sebeivel gyógyulunk m eg!

Az egész textus önmaga helyett beszél. Önmagában is a legszebb 
nagypénteki prédikáció. Csodálatosan tartalmazza az egész Passió-törté
netet.

A prófécia évszázadokkal Krisztus előtt hangzott el. Színei oly meg- 
ragadóak, apró részletei annyira konkrét történések, és érzései olyan kö
zel visznek a kereszten gyötrődő Jézushoz, mintha maga a próféta is ott 
állt volna a kereszt tövében.

Az Ézsaiási próféciából és Nagypéntek tényéből megismerhetjük Jé
zusnak igazi arcát, de felismerhetjük önmagunkat is, úgy, amint va
gyunk. Jézus megaláztatása felfedi az ö  igazi arcát — és felfedi az em
bert, életünk szenvedéseit, súlyos kérdéseinket.

A  bűnösökért imádkozott!

Jézus a „fájdalmak férfia” ! Verik, szidják, kézről kézre adják, kál
váriája végtelennek tűnik. Testi fenyítések sokasága, s ezen felül teljes 
megalázás. A gúny, a meggyalázás a káröröm az emberek részéről. Pe
dig Ö ezekért tett mindent. Őket gyógyította, nekik hirdette Isten új evan
géliumát, velük vállalt közösséget. Mégis. . .  Durva, cinikus katonák 
blőd vicceit eltűri, általa pásztorolt emberek halálos ítélet-kiáltását szót
lanul végighallgatja, rajta csúfolódó, röhögő emberekért imádkozik ha
láltusájában. Ügy tűnik: minden hiábavaló volt, minden kárbaveszett! 
Kár volt prédikálni, gyógyítani, szeretni, az egész emberiség ellene for
dult. Az ellen, aki csak jót tett, aki csak segített, aki csak a mi javunkat 
akarta. Munkája, mintha csepp lenne egy nagy tengerben. Az ember pe
dig maradt olyan, amilyen volt: önfejű, változatlan, elbizakodott, magá
ban bízó és Isten felé elvetemedett.

Jézus mégis szelíd, „mint bárány”, melyet mészárszékre visznek. Nem 
szól. Nem appellál. Tűr mindent, sőt a kereszten értünk imádkozik. Az 
emberért, aki nem tudja mit cselekszik. Láttam egy képet, mely a passió 
történet nagypéntekét ábrázolja. Jézust feszítik a keresztre. A kereszt a 
földön fekszik. Ráhelyezve az Űr. Fáradt, gyötört teste mellett három 
római katona szorgoskodik. Egyik az elmerevedett, fáradt kezét szorítja, 
másik a begörcsült tenyerébe veri a szöget, s egész testével ránehezedik. 
A harmadik ráfekszik a fejére, lefeszíti, nehogy kapálódzon. Az őrmes
ter, a főnök az egész jelenetet felügyeli csípőre tett kézzel. Csodálato
san kiviláglik a képből, hogy erre semmi szükség nem lenne. Jézus sze
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mében szelíd fájdalom. Azt, ami földi élete és tusakodása azt Ő régen 
elmondta az imádságban, melyben elfogatása előtt Istenhez, az Ö Aty
jához könyörgött. Szeme fénye csak engedelmességet sugároz. Így kell 
lennie az emberért!

Ami ott történt, az Nagypéntek drámája: az Ártatlan szenved, meg
hal, (és őérte, nekik, az embereknek megváltozást hozó Istentől kér fel- 
oldozást). a bűnös emberért Jézus Isten szeretetét egészen emberközelbe 
hozza.

Nem lehet megmagyarázni, csak hinni, hogy miért szánta oda így, 
Isten a saját fiát érettünk, a mi bűneinkért. Krisztus kereszthalála ket
tős jelentésű: vele hírüladta az Isten egyszer és mindenkorra, hogy sze
ret és meg akar menteni, másrészt: általa közvetíti ma is nekünk azt, 
hogy VAN BUNBOCSÁNAT, AKI A KERESZTEN IS TUDOTT ÉRTÜNK 
KÖNYÖRÖGNI.

Emberektől elhagyott volt!

Nem nehéz szólni az emberről, aki Jézust, mint kortárs (örökké az!) 
elítéli. Az az eljárás, mely Jézust ítéli, megszégyenítő szemfényvesztés. 
Előre kész az ítélet. Tudják mi lesz a vég! Pilátus minden „fogása” hiá
bavaló! Nem kell Jézus! Nem kell Az, aki megsegített, meggyógyított, Aki 
elvezetett az igaz istentiszteletre! Elveiket felrúgják, nemzeti érzésüket 
megtagadják, csakhogy Jézus tűnjön el a színről. Észre kell vennünk, 
hogy itt nemcsak az „akkoriakról” van szó, hanem rólunk is.

Ennek a gyalázat-fájának a tövében ismerhetjük fel igazi önmagun
kat, a megkegyelmezett embert. Isten ezzel a botránnyal kegyelmezett 
meg nekünk is. Azzal, amit Jézus az örök ember kérdései, küzdelmei 
megoldására végigjárt és megtett.

„Küzd a szenvedés ellen minden eszközzel, amely neki és csak neki 
áll rendelkezésére. De tudja, hogy még ezekkel az eszközökkel sem le
het a szenvedést gyökeresen kiirtani a világból. Ezért osztja meg a te
remtménnyel a szenvedést, a magányt, a csalódást, a félelmet, az üldöz
tetést, a szidalmaztatást, a megkínoztatást, és a megöletést. Ezért megy 
végig az emberrel az emberi szenvedés minden poklán. Ezért jelenti ki 
magát szolidárisnak mindazokkal, akik szenvedések alatt roskadoznak.” 
(Stauffer.)

Nagypéntek bűneink gyalázata, de ugyanakkor lelkűnknek a meg
váltása is. Nem lehet Nagypénteket egyszerűen sötét gyászban eltölte- 
nünk. Az igazán fénylő ünnep. Ha Jézus nem vállalta volna a borzal
mas kálváriát, ma nem lenne feloldozás, bűnbocsánat. Nagypéntek a leg
szebben fénylő „gyásznap” az egész emberiség számára.

Évről évre bizonyságot teszünk Nagypénteken a „fájdalmak férfié
ról” . Ne legyünk monotonok. Frissen, hitben meg-megújulva hirdessük 
azt a kegyelmet, amit Isten Jézus halálában nekünk adott, mint lehe
tőséget. Egy mai Skandináv költő írja: (Steinn Steinarr: +1958): Nagypén
teki Zsoltár:

A Valhusa-hegyen 
keresztre-feszítés lesz.
Mindenki jegyet vált a buszra, 
mely kivisz az eseményhez.
A tenger sima, kék, 
az idő napsugaras.
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A kereszt alatt széptermetű férfi, 
sötétszőke a haja, 
homloka okos, ívelt, magas.

Aztán egy zöldszemű lány 
ezt kérdi tőlem:

Megint ez a cirkusz,
irtó, unom. Mondja, ő nem?!?

Nem! Jézus — nem unja!
Jézus sebi által gyógyulhatunk meg! Ezt, a bűnbocsánatot nem lehet 

megunni, mert ebből él a lelkünk, ez a mindennapi kenyerünk Istentől 
ÉS EZT JÉZUS ADTA NÉKÜNK!

Solymár Péter

NAGYPÉNTEK
Ézs 53,1—12

Ha bizonyos lennék abban, hogy a megpsórolható néhány perc és 
másodperc alatt tudunk az adott szövegnél jobbat, szebbet és főleg mag
vasabbat mondani, azt javasolnám: Ne olvassuk fel az egész textust, csu
pán annak velejét. De mivel jórészt bibliás, a megfeszített és feltámadt 
Krisztusban hivő evangélikus embereket sejtek a nagypénteki szószék 
alatt, az én mondanivalóm előtt hadd hallják a próféta magvas nagy
pénteki prédikációját. Mert első hallásra is annak tekinti mindenki, s 
éppen ezért meg nem terhelem őket az ebed-Jahve-énekek dolgozószo
bánkban visszamaradó sokrétű problémájával. Mi a szenvedő, értünk és 
helyettünk kereszthalált vállaló Jézus Krisztust látjuk kilépni ebből a 12 
versből.

1. Azt a J ézu s  K r is z tu s t , kinek k ü ld e té s e , földi életprogramja, N a g y 
p é n te k  é s  H ú s v é t  d ö n tő  ü d v tö r té n e t i  e s e m é n y e ib e n  te l je s e d ik  be.

Jézus már korábban jelezte és értelmezte mindazt, miről mai nagy 
ünnepünkön hallunk a próféciából éppen úgy, mint a szenvedéstörténet 
felolvasott szakaszából. Nem rejtette véka alá, hogy az embernek Fia 
azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. (Mt 20, 28) Ez a küldetése, 
ez messiási szolgálatának veleje, ebben az értelemben beteljesedés min
den1, ami nagypénteken történt. És ha ennek a jézusi igének és külde
téstudatnak fényszóróját vetítjük rá erre a szenvedésekkel és szörnyűsé
gekkel túltelítődött golgotái eseményre, evangéliummá lesz a megrázó 
esemény, a szenvedő alanya pedig nemcsak „fájdalmak férfiaként” rög
zítődik az evangélikus szívben, hanem mint Uram és Megváltóm, aki el
végezte, amit Isten Reá bízott. Nem jó az a nagypénteki igehirdetés, 
melynek az a kicsengése és végső hatása: Szegény Jézus! Én a nagypén
teki tudósításokból nemcsak a fájdalmak férfiának panaszos hangját, 
és nemcsak az elvágott nyakú bárány halálhörgését hallom kicsendülni, 
hanem Juda oroszlánjának Húsvét felől jövő győztes hangjának tartom 
azt, hogy elvégeztetett. Aki hiánytalanul elvégzi, ami Reá bízatott, — az 
győzött. Az evangélium nem a puhák, gyávák és fájdalomban vonaglók 
ügye, hanem a bátraké és hitben erőseké. Mivel az élő Krisztusban hivő 
megváltott emberek ügye!
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2. Az a J ézu s  K r is z tu s  lép elénk alapigénkből, aki m á s o k é r t  v é g e z te  
e l azt, a m it v á ltsá g h a lá lá va l e lv é g z e t t . És ez a „másokért és sokakért” 
mi vagyunk. Tele van ez a szakasz ebben az irányba mutató utalásokkal. 
A mi betegségünk, a mi fájdalmaink, a mi bűneink, a mi vétkünk, a mi 
békességünk, a mi gyógyulásunk, a mi megváltásunk. A mi ügyünk, a mi 
üdvösségünk végső elrendezése a nagy tét. Az egyház hagyományos 
nagypénteki terminológiájával szólva mindez érettünk, helyettünk és 
miattunk történt. Tehát nem egyéni sorstragédia Krisztus kereszthalála, 
hanem áldozat, engedelmesség és szeretet a javából. Tetszett az Istennek 
mindnyájunk vétkét Reá vetni, és Ö kész volt azt vállalni annak min
den követelményével. Oly szépen és finoman fejezte azt ki főpapi imád
ságában, mikor azt mondja: „Én őérettük odaszentelem magamat. . . ”

Ady egyik versében arról vall: Éltem, mert éltem néha másnak.. .  
Luther megkockáztatja azt a merész képet, hogy a keresztyén ember le
gyen felebarátja Krisztusávé. Bodelschwingh pedig az egész szeretetszol
gálatot visszavezeti arra a gyökérre, hogy mivel irgalmasságot nyertünk, 
azért kell az irgalmasság cselekedeteiben járnunk. Jézus elment odáig, 
hogy a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára (Pét. 2,24), azaz nem
csak élt és szolgált néha másnak, hanem oda is szentelte magát máso
kért, — sokakért — Híveink mostanában sokat hallhatnak és olvashat
nak a diakóniai teológiáról. E fogalom legfőbb és legközpontibb tartal
mát éppen Jézus Urunk jelenti, aki másokért élt, másoknak szolgált úgy, 
hogy életét adta értük. Áldozat az élet értelme, és másoknak, másokért 
végzett hűséges szolgálat az egyház küldetésének lényege. Ebben benne 
van az, hogy a másik betegsége és mindenfajta nyomorúsága, a másik 
mindenféle fizikai és lelki fájdalma, a másik bűne és vétke, a másik 
gyógyulása és békessége, a másik emberségesebb életkörülmények és 
igazságosabb társadalmi és szociális viszonyok utáni vágyódása, a Jézus 
Krisztus által megváltott és életbe hívott keresztyén gyülekezet minden 
egyes tagjának feladata és felelőssége. Ennek a szolgáló életnek az ér
tünk meghalt Jézus Krisztus nemcsak külső jele és cégbélyegzője, hanem 
legfőbb tartalma, erőforrása, szabályozója és döntő mércéje. Nagypén
teki prédikációkon nevelődött, és nagypénteki gyónásokkor Krisztus tes
tében és vérében gyógyulást és békességet nyert evangélikusok élete va
jon terem-e legalább annyi ízes, Istennek kedves gyümölcsöt, hogy ők 
is éltek és élnek néha másnak, és nem keresik csupán a maguk 
hasznát?!

3. Az a J éz u s  K r is z tu s  lép elénk alapigénkből, kinek s z e n v e d é s e  és  
halála á rta tla n  s z e n v e d é s , m á s o k  h e ly e t t  e l s z e n v e d e t t  halál. A  Bárány 
nemcsak ártatlanul, hanem egyben némán is szenved. Nem vétkezett 
szenvedése előtt, és nem nyitja ajkát vádoló panaszra, azaz nem vétke
zik szenvedése és halálos ínsége közepette sem. Ártatlan és néma bá
rányként megy a mészárszékre. Krisztus keresztje ebben az értelemben 
az egyetlen valódi alakja az ártatlan szenvedésnek. Az individualista 
gondolkodás talaján megbotránkoztató, sőt, szinte elképzelhetetlen a 
„helyettesítés” gondolata. Ott ki-ki a maga útját járja, mindenki saját 
bőrét viszi vásárra, ott mindenki felel önmagáért. Helyettesítés csak a 
szerves összefüggés talaján létezik. A Golgotán az a Jézus szenved, és az 
a Jézus hal váltsághalált, aki feje a testnek, az egyháznak.

Döbbenetes az a felismerés és tapasztalás, mikor egy másik szenve
désén és áldozati halálán felismerem saját vétkemet.

F elhasznált ir o d a lo m : S tá h lin : P re d ig th ilfe n  I I I .; W esterm a n n : D as B u ch  
J e sa ja ; W illi M a rx se n : F ried e  a u f É rd en ?

Weltler Rezső
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Laikus kérdések és szempontok Ézs 53,1—12-höz

Ami nagypénteken történt, azt Isten régóta előkészítette. Szeretnénk 
ezen az ünnepen mást hallani, mint ennek a próféciának sokszor hallott, 
megszokott tanításait. (53) Jézus nagypénteki szenvedésében csodálato
san teljesedett be a prófécia. Engem azonban mindig zavarnak azok a 
részek, amelyek soha nem vonatkozhattak Jézusra. „Betegségeinket vi
selte ... , részt osztok neki a nagyokkal. . . ” Jézus soha nem volt beteg. 
A nagyok ereje és zsákmányt osztó dicsősége soha nem volt az övé. 
Mit jelent az, hogy az Ür mindnyájunk vétkét őreá vetette, hogy népe 
bűnéért lett rajta vereség? Talán az akkori kultuszból származó kifeje
zések? Lehet ezt mai nyelvre lefordítani? (1/a)

Száját nem nyitotta meg, — mi pedig mennyit zúgolódunk kicsiny 
sérelmek miatt. — Bűnösökért imádkozott, — nekünk alig van erőnk 
önmagunkért imádkozni. — Népe bűnét hordozta Isten engedelmes szol
gája. — Jól kell ezt ma meghallanunk, akkor keresztyén gőgünket és el
bizakodottságunkat a mások felé irányuló szeretet és szolgálat váltaná 
fel.

Krisztusnak szenvednie kellett, de ez az „új teremtés” vajúdásá
nak szenvedése volt. Miért maradna ma ki az egyház népe abból a va
júdásból, útkeresésből, amelyik épülő új világunkat, az emberi közös
ségeket, az emberiséget jellemzik?! (53)

NAGYSZOM BAT
1 Pt 3,18—22

„Halálával a halált tiporta és a sírban lévőknek életet ajándékozott!”

„Csakhogy ezen is túl vagyunk.” Vannak ismerőseim, akik akár meg 
is esküdnének, hogy egy temetésről hazatérve a hozzátartozók egyike 
erre a megkönnyebbült sóhajra fakadt. Viharos botránkozást kavart ez a 
csöndes sóhaj. Megkérdőjelezték a gyász őszinteségét, a köteles gyerme
ki tisztelet valódiságát, sőt egyenesen azt vitatták, érdemes-e világra 
hozni olyan embert, aki fellélegzik, amikor „túl van” az utolsó, ember 
által még elvégezhető szeretetszolgálaton.

1. A  m i  N a g y s z o m b a tu n k a t  n e m  le h e t  e g y s z e r ű e n  a K r is z tu s t  g y á 
s zo ló  g y ü le k e z e t  m e g il le tő d ö tt , s z o m o r k á s  é s  f ő k é n t  te h e te t le n  n y u g v ó 
n a p já n a k  tek in te t , amelyik olyan túl csöndesen szerénykedik Nagypén
tek indulatok kavarta, életet pusztító felfordulása és Húsvét életet tá
masztó, minden emberi elképzelést és minden megszokottat a feje tetejé
re állító eseménye között.

A Péter leveléből való textust azonban nem értelmezhetjük az Isten 
látszat-nyugalma gyanánt sem. Mintha úgy állana a dolog, hogy mi
közben Jézus családja a Törvény kényszerítése nyomón „nyugszik” , ami
közben Jézus Krisztus teste a sietős temetés után lepedőbe csavart hul
la, főpapi pecséttel lezárt kőajtó mögött, őrségtől vigyázva „nyugszik”, 
addig a lelke valahol máshol jár és tevékenykedik. Mégpedig olyan terü
leten, ahova a mai keresztyén ember gondolkodása minden tisztelete 
ellenére sem követheti Pétert. Így tulajdonképpen eléggé nyugtalanító 
Nagyszombat ez, mert arra késztet, hogy „nyugvás” helyett eszméljünk 
és legyünk készek végiggondolni a textus mondanivalóját.

2. P é te r  tulajdonképpen nem Nagyszombatról beszél itt, hanem m in 
d e n t  e lm o n d  e g y  lé le g z e tte l , a m it J ézu s  K r is z tu s  é r tü n k  te tt  és ebből a 
„mindenből” még Nagyszombat kedvéért sem szabad csupán a 18—19.
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versre koncentrálnunk. Elmondja, hogy belépett sorainkba, (amit úgy 
szoktunk mondani, hogy közösséget vállalt velünk) és ennek során csak 
a Gecsemáné kertben lépett ki a sorból, hogy mentse a tanítványait, ha 
őt keresik, azokat ne bántsák. Tartalmilag ugyanezt tette, amikor már 
testi kilépésre nem volt lehetősége, de imádságban igen: „Bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” És ebben az általános alany
ban sokkal-sokkal több konkrét személy és név rejtőzik, mint amenyien 
handabandáztak vagy nagyon tudatosan verték a négy szög mellé meg a 
a sokadikat is káromlásukkal. Mindőnkért lépett így Isten elé.

Elmondja, hogy amit Jézus értünk tett, nem hagyja elméletként 
ránkörökíteni, vagy hősi monda gyanánt, nem engedi történelemkönyv té
májává avulni. Keresztségünkben a személyes megszólítás melegével és 
a személyes válasz („jó lelkiismeret keresése Isten előtt”) végtelenül tü
relmes igényével és várásával teszi hitünk kincsévé. Közben pedig ál- 
mélkodva vesszük észre, mennyivel több és nagyobb ajándéka, mint 
amit markunk, eszünk, hitünk összefoghat belőle. Hiszen szeretete az 
emberiség és a mindenség markához és szükségéhez van méretezve. A 
keresztségünknél elhangzó „enyém vagy” személyessége egybecseng a 
kommunió asztala mellől hangzó „sokakért” univerzálizmusával.

3. J ézu s  az é lő k  és  h o ld a k  ü d v ö z ítő je .

a) A keresztyén embernek egyetlen legitim lehetősége van halottai- 
ra gondolva. Krisztus minden embert és a mindenséget is átfogó szere- 
tetén belül remélni őket. Péter a különös 18—19. versben a maga nyel
vén, a maga gondolkodásmódján ezt a reménységét fejezi ki. Ahogy 
mondja, arra rázhatjuk a fejünket, de a m it  mond vele, arra boldogan 
áment mondhatunk. A gyülekezet így e g y . Nem valami spiritiszta szel
lem-ingajárat révén, hanem úgy, hogy akik nekünk „voltak”, azok irgal
masságából „vannak” . Ügy egy a gyülekezet előrement tagjaival, hogy 
nem egyszerűen a mi esetleg hálás, de gyorsan felejtő emlékezésünk 
őrzi a m ú ltju k a t, hanem Jézus Krisztus irgalmas és hatalmas emlékezete 
rejti a jö v ő jü k e t .

így egészen más megvilágításban láthatjuk azt is, amikor imádko
zunk értük. Nem kieszközölni akarunk a számunkra valamit, hanem a 
hitünk reménységével bízzuk őket öreá. Ügy, ahogy a mindennapi, m e g 
íg é r t  kenyeret is k é r jü k  és ezzel a bizalmunkat fejezzük ki iránta. Ilyen 
értelemben mer imádkozni Pál apostol is egy levél nyilvánosságában a 
már halott Oneziforusz-ért. (2 Tim 1, 16—17.) Nem az érdemeibe, nem is a 
letagadhatatlan és ezért hálásan emlegetett testvéri szolgálataiba takar
gatta be imádságában, hanem Jézus Krisztus irgalmasságának biztos re
ménységébe.

A gyülekezet halottaiban is az a gyülekezet, amelyet Krisztus eleven 
szava hív életre itt is és teremt újjá akkor is, amikor eljön a napja. 
Ilyen értelemben Nagyszombat a nyugodt, a Krisztus irgalmas hatalmá
ban nyugodt reménység napja.

b ) De legalább ilyen erejű és intenzitású mondanivalója van a tex
tusnak az é lő k r e  vonatkozóan is. A veszélyeztetett élőkre vonatkozóan. 
Mert nem az „Ürban elaludtak” a veszélyeztetettek, hanem azok, akik
nek az lenne a hivatásuk, hogy az „Ürban” éljenek. „Életünkben szünte
len halál lesi léptünk. . . ” Túl egyszerű lenne ezt a leselkedő ellenséget 
csak a kikerülhetetlennel azonosítani. Mindaz a ránk leselkedő halálhoz 
tartozik, ami tönkre akarja tenni, el akarja erőtleníteni azt a hivatá
sunkat, hogy azt az életet, amelyet Jézus Krisztus Urunk ajándékozott, 
élni merjük, hatni engedjük és tevékenységgé transzponáljuk. E m b e r s é g 
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g é , amely fölé nincsen isteni cégér festve, de mégis tudjuk és főként 
Isten tudja, hogy ennek a motorját az Ö emberszeretetének az energiá
ja hajtja. B a rá tsá g ossá g g á , amelynek a formája talán szokványos, de 
néha talán a kimondott szó nyomán vagy a tekintet fényében a barát 
közelsége az „Űr közelségé” -nek a transzparensévé válik. F e le lő s s é g g é ,  
amelyben nem föltétlenül igazoló tanúkká leszünk, hanem a „jó lelkiis
meret” megszületése körül bábáskodunk. így lesz Nagyszombat készte
tő erővé.

Ne zavarjon bennünket, hogy lényegét tekintve többet beszéltünk 
Nagypéntekről és Húsvétről, mint Nagyszombatról. Ha Nagypénteket és 
Húsvétot nem lehet egymástól elválasztani, hogyan lehetne közülük ki
emelni Nagyszombatot?

De ami mégis különleges mondanivalója, azt foglaljuk egybe ebben 
az imádságban:

„Jézus Krisztus Urunk! Áldozatod ereje formáljon úgy bennünket, 
hogy akár életünkből, akár halálunkból szólít széked elé bírói szavad, 
keresztedért irgalmasságot találjunk Előtted!”

Fehér Károly

NAGYSZOM BAT
1 Pt 3,18—22

Az ünnepről és az alapigéről

Kevés gyülekezetünkben van istentisztelet ezen a napon. Hosszas, 
de nem hiábavaló volna a vállalkozás, hogy végigkutassuk: miért szürkül
tek hétköznapokká egyes ünnepeink.

Magáról az ünnepről az átlag-evangélikus annyit tud, hogy az első 
rendes Jézus eltemettetésére emlékezik. Van, aki katolikus ünnepnek 
tartja és kevesen tudják, milyen alapon ünnepük a katolikusok — ők 
sem mindenütt — már délutánján a feltámadást.

M ié r t  s z e n v e d  a z e m b e r . Örök-időszerű kérdés. Nagyon nehéz lelki
pásztori beszélgetéseinkre emlékeznünk, ügyetlen általánosságainkra 
nagybetegek ágya mellett, semmibe hulló kérdésekre, hogy hogyan en
gedhet meg az Isten annyi szenvedést, vagy a háború szörnyűségeire, 
amelyek között visszájára fordult a teodiceai kérdés: a „hol van az Isten” 
helyére a „hol van az ember” lépett. Itt keresztyénekként viselt és talán 
vállalt — a 4,1-re gondolva — elsősorban testi szenvedésekről van szó.

19— 20. v . :  a p u r g a tó r iu m -ta n  a la p ta la n  ala pja . El kell mondanunk 
a tisztítótűzről szóló tanítás etikai veszélyességét: még a halálon túl is 
jóvátehető a felelőtlenül elrontott élet. E v a n g é liu m i h itü n k  s zer in t  az  
e m b e r  sorsá t az ö r ö k k é v a ló sá g ig  ev ilá g i é le te  d ön ti el. A hit nemhogy 
csökkenti, de a végtelen súlyával tetézi erkölcsi felelősségünket.

A Noé kortársaira, mint a Krisztus önhibájukon kívül meg nem is
merhető — prae vagy post(?)—christiánus korszak reprezentánsaira való 
utalás nem tudálékos kíváncsiskodást elégít ki, hanem evangélium: Isten 
szeretetének és igazságosságának kiteljesedését hirdeti.

Az eltemetett Jézusra emlékező gyülekezet sem halottat sirat; tud
ja, hogy Ura él és övé a hatalom.

1. H a  le h e t  a g y á s z fe k e te  m é g  f e k e t é b b ,  akkor ilyen a felületes 
szemlélő számára Nagypéntek után Nagyszombat. Krisztus meghalt bű
neinkért — hallottuk tegnap. „Eltemettetett, alászállt a pokolra” — is
mételjük vasárnapokról vasárnapra és sírok nyitott szája mellett az ősi 
hitvallást.
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2. M é g s e m  g y á sz sz ín  u ralja  h itü n k et, még ezen az ünnepen sem. Az 
értünk meghalt Krisztus azért temettetett el, hogy sírjainkat is átölelje 
Isten szeretete, hogy elmondhassuk: „Bizton tekintem mély sírom éjje
lét . . (Berzsenyi).

Krisztus a legmélyebbig alázta meg magát szeretetből. Alászállt a 
poklokra — a tömlőében levő lelkeknek is prédikált — fogalmazza mai 
igénk, hogy ne legyen olyan mélye, olyan eldugott, félreeső zuga a lét
nek, ahol szeretete nyomát valamiképpen ott ne hagyta volna. Isten 
Krisztus szeretetében nyitottá, hozzáférhetővé lett mindenkor, minden
ki és minden kor számára.

3. N a g y s z o m b a to n  is  e v a n g é liu m  s zó lítja  m e g  a g y ü le k e z e te i . A l á 
szá llt  a poklokra — hirdesse ez ma számunkra azt, hogy nincs a testét is 
lelki szenvedésnek, a magáramaradt kétségbeesésnek, a tépelődő kétség
nek, a társtalan szomorúságnak és az emberi méltóság meggyalázásának 
olyan mélysége, amelyet ne ismerne és gyógyító szeretetével ne látogat
hatna meg — lépéseinkben lépve — az Isten jósága.

4. Az a gyülekezet, amely nem magatehetetlen döbbenettel áll Jézus 
sírja mellett, hanem eltemettetésében, legmélyebbre való alászállásában 
Isten szolidaritásának végtelenségét csodálja, nem bénul meg szolgáló 
szeretetében akkor sem, ha a bűn: az igazságtalanság, a fékevesztett 
szenvedély, az elvakult önzés, az egyéni vagy társadalmi kizsákmányolás, 
a közöny vagy az elidegenedés pokoli mélységeit látja maga körül vagy 
a nagyvilágban.

Az értünk meghalt, eltemettetett, pokolra leszállt Jézus győzelmének 
nem csak részesei, hanem résztvevői is vagyunk.

Schreiner Vilmos

Laikus kérdések és szempontok 1 Pt 3,18— 22-höz

Az ige rést nyit a halál birodalmának és az örökéletnek ajtaján. 
Elvégezett dolog, hogy minden ember meghaljon, de nagyszombat és 
húsvét éppen arról beszél: van „azután” !

Isten hatalma és szeretete fényt hintett a halál, az Istentől távoliét, 
a Dante meghatározása szerint a reménytelenség világába. (A pokol ka
puján a felirat áll: „Ember ki itt belépsz, hagyj fel minden remény
séggel” . Isten Ura az életnek és hatalma van a halál és minden életet 
romboló erő felett is.

Miről prédikált ott Jézus? A bűnbocsánat örömhírét vitte az egykor 
engedetleneknek? Azt nem tudom elképzelni, hogy azért ment volna 
oda a Megváltó Jézus, hogy az engedetlenek bűnét újra fejükre olvassa. 
Akkor az apostol ítélettartásról és nem prédikálásról beszélne.

Jézus halála és feltámadása univerzális jelentőségű, nincs idői kor
látok közé sem kötve. Azért ment a halálra és a pokolra, hogy nekünk 
szélesre tárja az öröklét ajtaját.

Beilleszthető „valahová” a modern ember számára az „alászállt a 
pokolra” ? Az a hely, ahová a 19. vers szerint Jézus „elment” . Vagy mi
lyen képes beszédnek kell ezt értelmezni?

A .nagyszombati ige a jó lelkiismeret keresésére serkent. Amelyik az 
Isten előtti megbékélést keresi s az embertárssal kialakított helyes és 
normális viszonyt munkálja. (14)
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HÚSVÉT ÜNNEPE
Mk 16,1— 8

Futásuktól dobog a föld. Szaggatott lihegésük tölti be a tavaszi 
csöndet. Valami nagyon nagy dolog történt, valami életbevágó, külön
ben nem ragadtatták volna magukat ilyen szokatlan dologra: asszony
nak futni illetlenség.

Valóban életbevágó dolog történt: Krisztus feltámadott! Ők még a 
kővel voltak elfoglalva, még kenetes szelencéiket szorongatták, még em
lékeikben merültek el. Csoda-e, ha félelemmel és ámulattal némultak el 
a nagy tény előtt: Krisztus feltámadott. Hogyan is gondolhatták volna 
végig néhány pillanat alatt a mérhetetlen eseményt, amire alapozva az 
apostol nem sokkal később így írhatott: „ha Krisztus fel nem támadott, 
hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is” . Kétezer év 
távlatában pedig nemhogy „hiábavalóvá” lett volna a róla szóló prédi
káció, vagy a beléje vetett hit, de egy modem gondolkodó már így érté
keli a tényt: „nem az a kérdés, hogy Krisztus feltámadását el tudjuk-e 
helyezni a történelemben, hanem hogy a történelmet el tudjuk-e he
lyezni Krisztus feltámadásában” .

De hogyan is eszmélkedhetett volna erről a futástól kimerült, lihe
gő három asszony! Ők csak azt értékelték, hogy emlékek helyett élő 
valóság, kő helyett nyitott sír, kenetek helyett az élet csodálatos illata tölt 
be mindent. A félelemtől és az ámulattól hallgattak. Abban a korban még 
nem voltak ügyes riporterek, hogy szóra bírták volna őket. Erre mi sem 
tudunk vállalkozni. Mária Magdaléna, Mária és Salomé nyomtalanul por- 
lanak két évezred óta. De bennük megkérdezhetjük, velük szembesít
hetjük mai hitünket, mai keresztyénségünket.

1. Az asszonyoknak kő-problémájuk volt. Ki hengeríti el, mert ők 
drága kénetekkel hozzá akarnak férni a holttesthez. Eleget tenni ke- 
gyeletes kötelességeiknek, vallási szokásaiknak. Mi lesz az akadályokkal, 
amik ebben gázolják őket, mi lesz tradicionális szokásaikkal? De akadá
lyok nincsenek. Nem azért, mintha lettek volna erős emberek, ügyeske
dők, akik elhárítják az akadályokat, keményen szembeszállnak azokkal, 
vagy megtalálják a rést, ahonnan kimozdíthatok a kövek, hanem mert 
Krisztus feltámadott. Ettől kezdve nem azok az önmagukat megnyug
tató tradíciók, szokások, vélekedések, megélt régi életformák az érvénye
sek, amiket tehetetlenségi nyomatékként magukkal hoztak, hanem meg
nyílik azoknak az eddig elfeledett, vagy mellőzött próféciáknak az értel
me és igazsága, amelyek Krisztusra mutatnak s Isten kegyelmes ígére
teinek világa tölt be mindent, mert Krisztus feltámadott. Életre keltek és 
beteljesedtek, mindazok, amik felől az Írás szólt, s nem az emlékek — 
bármily szép — megélésében van az utunk, hanem az életre kelt írás 
tölt meg erővel, tartalommal, engedelmességgel és szolgálattal, mert Ő 
feltámadott. Sőt, most, csak most értjük igazán mindazt, amit tett, mon
dott, ami vele történt, mert a feltámadásban értelmeződik az egész 
krisztusi mű, enélkül csak részletekben téveleghetünk. Az írás napon
ta friss igéi ma is naponta új bizalomra gyújtanak Isten iránt, aki be
tölti ígéreteit, naponta Krisztushoz vezérel, nála megújít, szolgálatra 
beküld az embervilág sűrűjébe, s a hitünk ővele, Krisztussal, az Élővel 
erős.

2. Az asszonyoknak emlék-gondjaik voltak. Jézust, a Názáretit sirat
ták, akitől annyi szépet és jót hallottak, kaptak, s amiket íme eltehet
nek levendula-illatú emlékeik közé. Ápolni lehet azokat, újra illatoztat- 
ni, elemlegetni, csak éppen életet sajtolni belőlük nem lehet. Szelleme
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és gondolatai élnek — próbáltak vigasztalódni az asszonyok, de Jézus 
nem szellemében és gondolataiban él, még csak nem is tetteiben, alko
tásaiban, hanem valóságban. Akik csak Jézus tanításából, cselekedeteinek 
emlékéből, példamutató történelmi alakjából akarnak élni, azoknak leg
feljebb emlék-gondjaik lehetnek, s nem veszik észre, hogy Jézusból a je
lenben van annyi, mint a múltban volt, s előttünk több van belőle, mint 
mögöttünk. Mi nem emlékeket, nem fantomot tisztelünk és ünnepelünk, 
hanem velünk járó élő Jézus Krisztust. Sokszor rekedtünk meg (főleg 
mi lelkészek, és főleg igehirdetéseinkben) annak taglalásánál, magya- 
rázgatásánál, hogy egykor mi történt, hogyan volt, de azt ügyesen elkerül
jük, hogy ma találkozzunk vele. A bibliai történeteket parafrázis-szé
rűén bővítjük, színesítjük a „jobb megértetés” érdekében, csak éppen azt 
kerüljük el, amit a történet ma mond, s kerülvén a szembetalálkozást 
az élő Jézus Krisztussal, azt nem tudjuk, hogy mit is kell tennünk. Az 
elő Jézus Krisztus pedig az igét a ma tartalmául, útmutatójául, erőfor
rásául adja. Különben csak emlékezünk.

3. Az asszonyok féltek, és nem beszéltek. Féltek, amikor a sírban az 
ifjút meglátták, féltek, amikor az szólt hozzájuk, s féltek teljesíteni a 
küldetést. Ezért nem szóltak. Láttak, de a félúton megálltak. A félúton 
megrekedt Isten-népének, a megtorpant egyháznak a képe ez. Az egyház 
csendben — teljes ellentmondás önmagában. A néma, a „föld alá” húzó
dó egyház megtagadja küldetését. A félő asszonyok megtagadják a pa
rancsot is: „ne féljetek. . .  mondjátok e l . . de az egész Krisztus-követő 
életformában is fiaskót vallanak. Hiszen akik nem vallottak fiaskót, 
azok a Péterek és Jánosok, akik még köszönni is elfelejtenek, olyan lel
kendezve rontanak be: „láttuk az Urat!”, vagy mint az apostol, aki a 
Krisztus-követő élet tartalmát, lényegét summázza: „az igazi szeretet ki
űzi a félelmet” . Isten népe valójában ott jár jó úton, ahol felvetett fej
jel, örvendezve néz a Feltámadottra, aki „előttetek megy. . . ” Ne féljetek 
szólni az ige örömüzenetét: élő Urunk van. Ne féljetek szembefordulni 
élő Urunkkal, a körülöttünk zajló élet minden kicsi és nagy kérdésével 
és dönteni a jó, az igaz, a tiszta, a becsületes mellett. Ne féljetek ellene 
fordulni minden gonoszságnak, hiszen él, aki meggyőzte jóval a gonoszt. 
Ne féljetek cselekvő részt kérni a felismert jó és igaz ügyek kimunká
lásában. Ne féljetek őreá nézni és úgy cselekedni.

4. Az asszonyokról immár megfeledkezve csak magunktól kérdezem: 
a hitünk, vallásosságunk gyakorlása régi tradíciók görcsös átmentési

törekvése csupán, vagy az élő Krisztusra tekintő engedelmesség?
keresztyénségünkben, hitünkben a múltból táplálkozunk és élünk, 

vagy a jelenlevő Krisztusra csodálkozunk rá?
hitünket el lehet-e süllyeszteni magunkba, némává tenni, eltitkolni, 

vagy áttör-e tartózkodásunkon, mert vonz és von az, aki „előttünk 
megy” ?

a félelmet kiűző szeretet felbátorít-e olyan szolgáló életre, cselekvő 
keresztyénségre, amelynek hitele csak abban van, hogy előtte menő, élő 
Ura nyomában jár?

Feltámadott Urunk pedig néz, és várja feleletünket.

D. Koren Emil
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HÚSVÉT ÜNNEPE
Mk 16,1— 8

A  húsvéti evangélium

1. Húsvét ereje
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe nagy távlatot nyit meg előt

tünk. Ebben tárul fel a húsvéti ünnep jelentősége és ereje.
Húsvét összekapcsolja a gyülekezetét az egyháztörténelemmel. Hús

vét a keresztyénség legrégibb ünnepe. Jézus Krisztus feltámadását ma 
úgy ünnepeljük, ahogyan az apostolok, az első keresztyén gyülekezetek 
ünnepelték, s ahogy azután kétezer esztendő alatt hatalmas székesegyhá
zakban, vagy kis falusi templomokban ünnepelték.

Húsvét összekapcsolja a gyülekezetei az egyházi esztendő kiemelke
dő pontjával. Amire böjt óta készültünk, most éri el tetőfokát: végigkí
sértük az Urat a szenvedés útján, most pedig eljött a vasárnapok vasár
napja, a feltámadás örömünnepe. Augustinus szerint „húsvét átmenet a 
halálból az életbe, a szenvedéstörténetből az Űr dicsőséges feltámadásá
nak csodálatos eseményébe” . Nagyhét szenvedéstörténeti énekeit felvált
ja a gyülekezet örvendező hallelulája. Ettől az ünneptől kezdve hat 
vasárnapon át húsvét fénye ragyog az igékben egészen pünkösdig.

Isten a mai napon egyik legdrágább ajándékát nyújtja a gyülekezet
nek, a húsvéti evangéliumot, amely a hit forrása volt az egyház múltjá
ban, s amelynek Isten kiemelkedő szerepet szán az egyház jelenében, a 
mostani életében is.

De vajon készek vagyunk-e ennek az ajándéknak az elfogadására? 
Megérint-e minket a húsvéti evangélium?

2. Nem magától értődő a húsvéti hit
A  Jézus Krisztus környezetéhez tartozók, sőt maguk a tanítványok 

sem jutnak el könnyen a húsvéti hitre. Isten követeinek, az angyaloknak 
kell emlékeztetniük a kegyes asszonyokat arra, hogy a halottak között ke
resik az élőt, pedig az Ür előre megmondta még Galileában, hogyan kell 
Neki szenvednie, meghalnia és harmadnapra feltámadnia. Még a tizenegy 
is először csak üres asszonyi beszédnek hiszi a húsvéti hit bizonyságte
vését.

Mindez arra int minket, hogy nézzünk szembe a magunk húsvéti hi
tének nehézségeivel, hiszen számunkra sem magától értődő az, ami az 
evangéliumban szerepel. A modern ember előtt is csak Isten Szentlelke 
nyitja meg a húsvéti evangélium befogadásának ajtaját. Amíg azonban 
ez be nem következik, kész a modern ember a különféle elméletek gyár
tására, hogy az emberi ész kategóriái között közelítse meg a húsvéti tör
ténetet.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy legjobb esetben jóhiszemű mitoló
gia, vagyis a vallásos képzelet, esetleg a költői kitalálás birodalmába tar
tozik a húsvéti történet. Mások, a tanítványok s a hozzájuk csatlakozott 
kegyes asszonyok hallucinációiból, révületes látomásaiból, szubjektív ví
zióiból akarják származtatni a húsvéti hitet. Ismét mások az objektív ví
zió álláspontjára helyezkednek, amely szerint a tanítványok előtt a meg
feszített és megdicsőült Jézus bizonyította magát számukra élőnek a lel
ki-szellemi élet síkján. És még hosszan lehetne sorolni, hányféle elmélet 
próbálja „megmagyarázni” az üres sírt.

A modern ember hitbeli nehézségei fölött nem lehet átsiklanunk, azt 
komolyan kell vennünk, mert csak e nehézségek leküzdése után támad az
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igazi húsvéti hit. Isten Szentleikének a közbelépése révén érezzük ma
gunkhoz szólónak a húsvéti evangéliumot.

3. Két Krisztus-kép
A Jézus Krisztus környezetéhez tartozó asszonyok és a tizenegy tanít

vány még teljesen a nagypénteki esemény megrázó hatása alatt állott. 
De Isten nem hagyta őket ebben az állapotban. Annak a folyamatnak va
gyunk tanúi, ahogyan a golgotái kereszt alatt összeomlott tanítványok kez
denek eszmélni a feltámadás csodájára. Nehézkesen, hitetlenkedve, az el
keseredés mélyéből közelednek lassan-lassan a húsvéti hit bizonyossága 
felé.

A nagypénteki Krisztus-kép gyötrelmes, gyászos, véres kép. Jézus ott 
függ a latrok között, s kimondhatatlan kínok és fájdalmak közt meghal. 
Ezen a képen is rajta van az Isten szeretete, mert mindez bűneinkért 
történt, mint igaz és örök főpap, áldozatul adta magát értünk, s bűnein
kért életével fizetett meg. Valahányszor ez a szomorú és véres golgotái 
kép áll előttünk, mindig magunkat is oda kell gondolnunk, bűneinket 
Isten igazságos haragja elől csak ekkora áldozattal lehetett megváltnál.

A húsvéti Krisztus-kép a legszorosabb összefüggésben van a nagypén
tekivel: a megfeszített, meghalt, eltemettetett, poklokra alászállt Jézus 
Krisztus harmadnapon feltámadt halottaiból, s ezzel halála nemcsak bű
neinket törölte el, hanem feltámadása megigazulást és örök életet szer
zett, amint Pál apostol mondta, hogy aki meghalt bűneinkért, feltámadt 
megigazulásunkért.

Egyik Krisztus-képet sem lehet kijátszani a másikkal szemben, a 
feltámadás örömét nem lehet elnyerni nagypéntek nélkül. A két Krisztus
kép együtt és egyszerre mutatja meg Isten szeretetét. Ez az, ami egybe
fűzi mindkettőt.

A nagypénteki Krisztus-képtől így jutottak el a tanítványok a húsvéti 
Krisztus-képhez, hogy mindkettő lényegét megértsék, s benne felfedezzék 
Isten irántuk való szeretetét.

4. A bűn és a halál legyőzője
Természetesen a keresztyén feltámadáshit nemcsak a tanítványoké, 

nem csak a mútlra tartozó ügy, hanem nekünk készített és számunkar 
felkínált ajándék. A húsvéti hit reménysége átfogja a keresztyén nemze
dékeket, s minden időben aktuálisan, frissen szólal meg, mert az em
berélet alapproblémájára ad választ.

Ez a keresztyének számára nagy reménységet jelent, mert a bűnt és 
a halált legyőzte Krisztus. A bűnösök közé számlálták, gyengének lát
szott, mintha el kellene vesznie, de ebben az erőtlenségben mégis legyőz
hetetlen erő rejlett. Ennek következtében, amint Jézus Krisztus a halál
ból feltámadt és örök életben jár, úgy részesít minket is ezekben, ha hi
szünk Őbenne. Ma még nekünk, keresztyéneknek is ugyanúgy kell meg+ 
halnunk, mint mindenki másnak, de miénk az örök élet ígérete, hogy egy
kor Jézus Krisztus érdeméért mi is feltámaduk. A húsvéti hitből merí
tünk bizodalmát, hogy Jézus érdeméért, feltámadásának erejénél fogva 
Isten kegyelmébe fogad és örök életre hív minket. Luther szerint Jézus
ban a hit által szentek vagyunk, noha még bűnösnek kell magunkat val
lanunk, de tudjuk, hogy bármennyi is legyen még a bűnünk, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus feltámadt a halálból és általa nem uralkodik 
többé sem a bűn, sem a halál. Luther szerint: „Bűnös vagyok, az igaz, 
de azért kétségbe nem esem, mert Krisztus nem bűnös, abban van bizo
dalmám, hogy Ő értem meghalt és a halálból feltámadt.”
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5. A feltámadás felől nézve
Aki tudja a végső célt, hogy a feltámadott Jézus színe elé fog meg

érkezni, az ehhez szabja a jelent. Miközben úton van, sohasem felejti 
el, milyen végállomás felé utazik, mi a megérkezés célja. Mivel a feltá
madott Jézus a mérleg, ezért már ma, itt és most ahhoz szabja életét, 
akihez meg fog érkezni. Onnan kap erkölcsi irányítást.

Felfedezi a másik embert, aki megtér a Feltámadotthoz. Ekkor fel
hagy az önimádattal, öndicsérettel, önhittel és önérdekkel. Ekkor rájön 
arra, hogy akkor élek igazán, ha szolgálok a másiknak. Aki látszólag el
veszti az ő életét Jézusért, az Jézusban megtalálja élete célját és értel
mét, s egyben a másik embernek való szolgálatot is. Ekkor a szolgálat
ban teljesedik ki életem. Ez közösséget teremt az emberekkel és embe
rek között, ez békét és szeretetet hoz az emberi együttélésbe. így rendezi 
lépteit az, aki tudja, hogy Jézus színe előtt fog megállni az utolsó napon.

D. Dr. Ottlyk Ernő

Laikus kérdések és szempontok Mk 16,1— 8-hoz

Jézus valóban meghalt-e, vagy csupán tetszhalott volt? Miért éppen 
Galileába megy Jézus? Miért éppen kudarcainak színhelyén jelenik meg 
a Feltámadott? A múlt eseményei történetileg cáfolhatatlanok. Isten cse
lekvése Húsvétkor is értünk történt. ígéretei is egyértelműek jövendő 
sorsunkra vonatkozóan: feltámadás, örök élet. Fontos feladata az igehir
detőnek, hogy a jelen adottságaiban szólaltassa meg Húsvét eseményének 
konzekvenciáit.

1. Hallgatni a húsvéti örömhírről szóló tanúságtételt.
2. Keresni a Feltámadottal való találkozást.
3. Élni a Feltámadottal az emberek között. (9/a)
A feltámadásról szóló angyali hírt nem merik elmondani az asszo

nyok. Miért nem? Nem hitték, hogy igazat beszél az „ifjú” ? Féltek a fa
rizeusoktól és a főpapoktól? A fehérruhás ifjúban felismerhették az Isten 
követét vagy angyalát? — Különös, hogy világra szóló történelmi esemé
nyeket az üdvösség történetében mindig angyal, vagy angyalok jelente
nek be! így volt ez karácsonykor, ez történik húsvétkor is.

Az asszonyok bizonnyal tudtak arról, hogy Jézusnak volt hatalma ha
lottakat feltámasztani. Miért volt akkor most a nagy félelem a szívük
ben? i

Ha Jézusnak hatalma volt halála előtt is a halálon, akkor miért volt 
szükség arra, hogy saját halálával semmisítse meg a minden emberre el
ható halált? (14)

HÚ SVÉT 2. NAPJA

Lk 24,13— 35

A  Feltámadott a húsvéti hit teremtője

Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Az ősi egyház liturgiá
jában így kelt szájról-szájra a húsvéti hit. A mi liturgiánkban a szemé
lyes vallomást tompítja az énekelt szöveg, itt inkább a dallamra figye
lünk és nem a szövegre. De ez is vallomás az éneklő hitéről. Ügy lát
szik, mintha a deklamáJt introitus és az erőteljes ének a lelkész és gyü
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lekezet rendíthetetlen húsvéti hitének lenne a tanúja. De csakugyan ilyen 
bizonyos a húsvéti hitünk? Az, hogy Jézus él — én is vele?! Azok is, aki
ket el kellett temetnünk? Magam is, aki minden lépéssel közelebb ke
rülök életem végéhez? Nem támadnak-e itt a legsúlyosabb problémáink? 
Mert itt nem elég Jézus feltámadásának, mint egy hittételnek elfogadása. 
A húsvéti hit egészen más, mint megtanulni és elmondani: „ .. .harmad
napon feltámadott halottaiból”, vagy „hiszem a test feltámadását” . Ha 
volna olyan készülék, amellyel le lehetne mérni a száj vallomásának és a 
belső meggyőződésnek az azonosságát, de sokszor lenne éppen a húsvéti 
istentiszteletünk olyan, mint egy hanghibás tv-adás: tátogó szájak, hang 
pedig csak alig hallható, vagy egyáltalában sehol. . .  Mit tegyünk? Essünk 
kétségbe? Éppen húsvétkor? Inkább figyeljünk jól arra, hogyan jött lét
re a húsvéti hit, mert az ma is éppen úgy jön létre. Hogy necsak „üresen 
tátogjunk” , hanem igaz meggyőződéssel valljuk: az Ür feltámadt! Az Űr 
valóban feltámadt! így nemcsak „ebben az életben reménykedünk a 
Krisztusban” .

1. A tanítványok hitetlensége. Lehet és szabad erről beszélni? Kell, 
mert ez az igazság. Jézus tanítványai nem a hit bajnokai, akik egyszerre 
értenek mindent, tudják a helyüket, feladatukat, mindennel tisztában 
vannak. Jézus mennyi türelemmel foglalkozik velük, nemcsak hallanak 
szép tanításokat, hanem látnak is cselekedeteket, a tanításnak mindenben 
megfelelő életfolytatást (diakóniát), mégsem tudnak azonosulni vele. 
Hányszor kell szemükre hányni keményszívűségüket, hitetlenségüket. 
Húsvét délutánján is darabokra tört reményeik felett keseregnek (csalód
tak politikai váradalmaikban), pedig mór hallottak róla, hogy Jézus fel
támadt, él. Annyira nem tudnak és talán nem is akarnak kiszabadulni 
ebből az önsanyargató, magukat és reményeiket sirató csalódásuktól, hogy 
nem akarnak együtt maradni azokkal, akikkel pedig eddig szívesen vol
tak együtt, mint a nagyobb, szélesebb tanítványi kör tagjai. Gyerünk 
haza Emmausba! Ott lesz jó nekünk. Két csalódott ember majd elkeser- 
günk életünk nagy álmából történt felocsúdásunk után. Mit lehet ilyen 
emberekkel kezdeni? De nemcsak ez a két tanítvány volt ilyen hitetlen. 
Nem így tett a többi is Tamásig bezáróan, aki a szemének és a keze érin
tésének akart csak „hinni” . Nem „naiv hiszékenység” , hanem nagyon is 
masszív hiszékenység az egész vonalon!

2. A Feltámadottal való személyes találkozás a húsvéti hitre jutás 
útja. Nem az üres sir a húsvéti hit alapja, hanem Isten cselekvése, aki 
feltámasztotta Jézust a halálból. Az üres sír látása egészen más gondo
latokat és érzéseket ébresztett (ellopták? — hová tették?). Minden eset
ben a feltámadott Jézus maga teremtette meg a húsvéti hitet. Ö a „hit el
kezdője és bevégezője” . Mások bizonyságtétele sem elég. Neki magának 
kell jönnie. És jött is. Az Emmausban tartó két tanítványhoz is eljött. 
A csüggedtekhez, hogy megvigasztalja őket, a hitetlenekhez, hogy a hit 
megingathatatlan bizonyosságával ajándékozza meg. Hogyan? Vigasztal
ni résztvevő emberi szóval is lehet. A húsvéti hit bizonyosságát, amely a 
megvigasztalóst is magában foglalja, az igével és az úrvacsora közössé 
gével teremti.

A Krisztusról tanúskodó igében, mégpedig a hirdetett és hallgatott 
igében maga a Feltámadott van jelen, — a Szentlélek megmagyarázha
tatlan hatásával élővé teszi azt, és világosság gyúl a sötétségben, remény
ség támad a csüggedésben, az ellankadt kezek és lábak megerősödnek, 
a hitetlenség helyébe hit támad. Hogyan? Megfejthetetlen titok, mint 
ahogyan titokzatos maga az élet, amit csak ámuló szemmel lehet cso
dálni.
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Húsvét óta a Szentíróst úgy értjük; hogy annak középpontja Krisztus! 
A megfeszített. A feltámadott. Az élő. Minden róla szól, rá mutat, benne 
tárul fel! A Szentírás ilyen értelmezésére nem Luther tanított bennünket 
(was Christum treibt), hanem maga a Feltámadott vezetett el, amikor ott 
az Emmaus felé vezető úton „magyarázta nekik az összes írásokban azt, 
ami őrá vonatkozik” .

Aztán az asztalhoz telepedés a kis emmausi házban, ahol a vendég 
lesz a házigazda és a házigazdákból vendégek lesznek. Ahol a „nagyobb” 
szolgál a kisebbeknek. Ott hull le a lepel végleg a szemekről. Amikor 
„vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta” , mint ahogyan 
azon az emlékezetes utolsó vacsorán tette, vagy ahogyan azóta is törté
nik az úrvacsorái istentiszteleten.

Az úrvacsorát a gyülekezet legbensőbb, leghívőbb köre istentiszteleti 
alkalmának tekintjük. Pedig éppen ez az a legbensőségesebb alkalom, 
amikor kétségeink és csüggedtségünk helyett húsvéti hitet kaphatunk at
tól, aki itt is és mindenütt „szolgálni” , ajándékozni jött.

3. A  h ú s v é ti  h itre  e lju tá s  k ö v e tk e z m é n y e . A következmény? Nem a 
fejüket verik a falba hitetlenségük miatt. Nem is egyszerűen felszaba
dultan boldogok a csüggedtség és reménytelenség eltüntetéséért. Első 
gondolatuk a tö b b ie k , akik hasonló állapotban lehetnek, mint ők voltak. 
S e g íte n i  rajtuk. Lehetőleg mindenkin. Gyorsan és mielőbb. Hogy aki sír, 
többé ne sírjon. Akinek nincs reménysége, újra reménykedhessék. Akinek 
élete zsákutcába jutott, újra el tudjon indulni. Az ölbeejtett kezek s e g ítő  
szolg á la tra  nyúljanak ki az emberek felé. Vissza a gyülekezethez, a töb
biekhez a jó hírrel: Jézus feltámadt, él! Új reménység született!

És mi történik. Még jól el sem tudják mondani, amit átéltek, hang
zik amazok vallomása: Feltámadott az Úr bizonnyal és megjelent Simon
nak! Megindul az Isten legnagyobb cselekvésének hirdetése: az Űr fel
támadt — hogy visszhangként a szo lg á ló  s z e r e te tb e n  t e v é k e n y  h ú s v é ti  h it  
válasza hangozzék sok-sok ember boldog tapasztalataként: az Űr valóban 
feltámadt!

Detre László

HÜSVÉT 2. NAPJA
Lk 24,13—35

Szomorúságból — örömre

„ F e l t á m a d t . . .  —  v a ló b a n  fe l tá m a d t !”

Pravoszláv testvéreink orthodox egyházi gyakorlata őrzött meg talán 
legtöbbet — külső formájában is — abból a húsvéti örömből, amely az ős
keresztyének szívét és istentiszteleti életét betöltötte. Az angyalok első 
híradását (4—6. v.) és a tanítványok boldog válaszát (34. v.) máig is 
tömegesen visszhangozzák. A gyászt szimbolizáló félhomálytól kezdve a 
gyertyák fényárjában úszó istentiszteletek harangzúgásáig annak lehet 
tanúja két évezred óta a világkeresztyénség, aminek egykor a hetven ta
nítvány, s amit ma együtt tanúsítunk: a gyászt felváltotta az öröm, a bi
zonytalanságot a bizonyosság, a halált a feltámadás!

E m m a u s

Az arab-izraeli villámháború során 1967 júniusában földdel lett egyen
lővé A m v a s z  arab falucska, amely korábban Nikopolisz, Jézus korában pe
dig még Emmaus volt. Nemcsak földje őriz ősi romokat — így őskeresz
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tyén bazilikát is — hanem neve is egybefonódott a biblia talán legrégibb 
feltámadási történetével. L u k á cs  egyébként feltétlenül hiteles történeté
nek 160 helyett 60 sztadiont jelölő tárgyi tévedése ellenére a legújabb 
kutatás csaknem bizonyosra veszi, hogy ott, Jaffa és Jeruzsálem között, 
Makkabeus Júdás egykori győzelmének színhelyén jelent meg a feltáma
dott Jézus a két emmausi tanítványnak. (Bibel-Lexikon, Leipzig, 1969, 
387.) Egyikük neve ismert: K l e o p á s ;  lehetne görög prozelita is (Kleopat- 
rosz), de E u s e b iu s  tudósítása alapján valószínűbb, hogy József, az ács 
testvéréről és annak fiáról, S im e o n r ó l  van szó, aki utóbb, Jakab vértanú- 
halála után a jeruzsálemi keresztyének püspöke lett (P rőh le  Károly Lu
kács evangéliuma, Bp. 1966, 362).

T iz ia n  és  C a ra va g g io

Tizian és sok más művész reményvesztetten bandukoló, esetleg a 
vendéget házába szívélyesen invitáló tanítványokat ábrázol az emmausi 
történettel kapcsolatban. Húsvéti igehirdetésünkben nálunk is helye le
het néhány olyan ecsetvonásnak, amely megmutatja, milyen szomorú, re
ményébe (sokszor a politikummal vegyült teológiai reményeiben) csaló
dott, még talán látásában is megbénult hivő ember. Itt azonban nem sza
bad megállnunk. A 17. vers „szkuthróposz” kifejezése a görög szó kettős 
tagjában jól szemlélteti, hogy a h ú s v é ti  e v a n g é liu m  é p p e n  a „ s ö té te n lá -  
tá s”  s z o m o r ú  é s  b é n u lt  h e ly z e té b ő l  a k a rja  k ie m e ln i  a z e g y k o r i  és  a m ai  
ta n ítv á n y o k a t.

Az ellenpólust ugyanis éppen a fény és árnyék éles ellentéteinek, a 
clair-obscumek nagy-nagy mestere illusztrálja számunkra. C a ra va g g io  
emmausi vacsorája ugyanis felülmúlhatatlanul kapja el azt a pillanatot, 
amikor a két tanítvány a kenyér megtöréséről felismeri vendégében Jé
zust. A  fe ltá m a d o tt  K r is z tu s sa l  v a ló  ta lá lk ozá sn a k  pá ra tlan  ö r ö m e  az  
e g y é n  és  a k e r e s z ty é n s é g  h ú s v é tid n a k  e g y e t le n , k r is tá ly tiszta  forrá sa .

A  tra n sz fo r m á c ió

A  világkeresztyénség mai helyzetében akkor szólaltatjuk meg helye
sen ezt a „hellenista irodalom gyöngyénél” is szebb és drágább húsvéti 
evangéliumot, ha egyfelől úgy prédikálunk, hogy a csalódott,, borúlátók” 
boldog „Jézus-látókká’ váljanak, másfelől pedig, ha rávilágítunk ennek az 
alapvető átalakulásnak a sajátos eszközeire.

A sötéten látók szeme akkor nyílik meg (31. v: dianoigein), ha mint 
egykor Jézus is — megnyitjuk, feltárjuk előttük (32. v. is dianoigein!) 
a Krisztusra mutató kinyilatkoztatás titkait. Nem közvetlenül, hanem 
ezen a módon tárta fel magát Jézus is az emmausi tanítványoknak. Mond
hatta volna már útközben: „Én vagyok!” Ehelyett Mózestől a prófétákon 
keresztül (gondoljunk Ésaiás 3,20. -4,18. -9,35. -22,37. -53. stb. fejezeteire) 
az egész Írásra utalt az „értelmetlen és lassú szívű tanítványok” előtt. 
M a  s e m  k ö z v e t le n  ú to n , h a n em  az ig e h ir d e té s e n  k e r e sz tü l  tá m a sztja  J é 
z u s  ta n ítv á n y a ib a n  a h ú s v é ti  h itet.

De még ennél is többet akar adni. A nagy Diakonos elfogadja az em- 
mausiak hívását (718. ének!), velünk marad az, aki mindig a Vele-mara- 
dásra biztatott („ménéin”), ismét megtöri — mint egykor — a kenyeret 
az, akinek megtörték a saját testét — felszolgál az Űr szolgáinak! A ha
sonló szolgálatra, az igazi diakóniára való nevelésen túl arra tanít min
ket Jézus cselekedete, hogy az ig e  m e l le t t  a z ú r v a cso ra  és  a t e s tv é r i  k ö 
z ö s s é g  a zo k  a n a g y  lelk i a já n d é k o k , a m e ly e k  á tfo rm á ló d á su n k  igazi e s z 
k ö ze i.
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Vivit!
Amikor mindezek meggyőzik addig sötéten látó szívünket és az „ger- 

jedezni” (32. v. kaiéin =  meggyulladni, égni, lángolni) kezd, már nem az 
angyalok vagy az asszonyok bizonytalankodva fogadott híradása, hanem 
a Szentlélek belső bizonyságtétele és személyes hittapasztalatunk tesz bi
zonyossá a Luther jelmondatává és milliók reménységévé vált szó valósá
gában: „VIVIT” . A Jeruzsálembe visszasiető két emmausi tanítvány és az 
ugyanezen az élményen átment Péter apostol (34. v) hármas tanúskodása 
vált az első keresztyének és a mai keresztyénség bizonyosságának megren- 
díthetetlen alapjává. Ebből sarjad a mindig újra átélt ige, úrvacsora és 
testvéri közösség élményéből is fakadó élő reménysége minden mai ke
resztyén hivőknek.

Amit Luther 440 évvel ezelőtt, 1534 húsvétján mondott, ezért érvé
nyes ma is: „Ugyanaz a mi feladatunk a gyülekezetben, mint amit Krisz
tus is tett. Ö ugyanis a kishitűeket, a megtántorodottakat és eszteleneket 
vagy egyéb megrettent lelkiismeretű és elkeseredett szívú embereket 
nem akarja eltaszítani, hanem inkább az ilyeneken akarja gyakorolni 
feltámadása erejét, tehát azokat barátságosan magához édesgeti, ő maga 
megy hozzájuk és igen finomn bánik, beszélget velük, tanítja őket, ve
lük vacsorái, amíg meg nem erősödnek és bizonyossakká lesznek a hit
ben.”

Dr. Fabiny Tibor

Laikus kérdések és szempontok Lk 24,13— 35-höz

Legenda? példázat? történet? annyira valószerűtlen, hogy csupán 
azért tekintem mégis valósnak, mert két rettegő embert menekülési pá
nikból semmiféle vízió vagy hallucináció nem szabadíthat meg. Ezek 
ketten pedig annyira rendbejöttek, hogy oda siettek vissza, ahonnan me
nekültek.

Mi magyarázza meg azt, hogy nem ismerték fel Jézust? annyira más 
volt feltámadása után Jézus? vagy bánatuk, félelmük akadályozta őket? 
tehát objektív vagy szubjektív oka volt?

Egyik sem. A 16. vers és a 31. vers állítmánya szenvedő igeragozású, 
magyarul tehát nem ők voltak a cselekvők. Velük történt, de nem ők 
tették. Ügy mondhatnám: Isten lehúzta a rollót, később pedig felhúzta. 
Előbb nem láttak, később láttak már.

Érdekes ez a fogalmazás, de akkor őket semmiféle felelősség nem 
terheli. Pedig úgy érzem, hogy azokon keresztül nekünk valami olyant 
akar mondani ez a lukácsi történet, hogy bennünk van a zavar, a rövid
látás vagy a vakság. Átadjuk magunkat a gyásznak vagy a félelemnek. 
Esetleg annyira ragaszkodtak koncepciójukhoz, hogy emiatt nem értet
tek semmit és nem ismerték fel Jézust.

Szerintem is erre mutat az, hogy Jézus kettőjüknek újra végigma
gyarázza az ószövetség vonatkozó helyeit és meg is dorgálja őket.

A felismerés azonban később történik, amikor „kenyértörésre” ke
rül a sor. De miért? többet jelent az úrvacsora, mint az igemagyarázat? 
Ha így van, ma fordítva áll a helyzet. Sokkal inkább érdekel a modern 
bibliamagyarázat.

Mindenképpen fordulatról van szó a két férfi életében. Elindultak 
— visszatértek, szomorúak voltak, — ujjonganak!

Talán ez is lehetne a téma: hogyan lehet eljutni ma igazi örömre! 
Csak Jézus viheti végbe ezt, miközben megmagyarázza, megnyitja az
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igét, asztalközösséget vállal velünk, egyszerre mindent másképpen lá
tunk.

Erről az utóbbiról kell beszélni s nem szabad boncolgatni a feltáma
dás utáni test problémáját, mert ez értelemfölötti és most még titok.

HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
Jn 20,19— 29

Tanítványok konfirmációja

Az akár már első hallás után is egészen világos, hogy itt felnőttek
kel találkozik a feltámadott Ür, mégpedig azért, hogy félelmet és kétel
kedést oszlasson, az úttalanságban utat mutasson, a tanácstalanokat cél 
felé küldje, és gyengeségüket erőre cserélje.

Ez az igénkben fiismerhető alaphelyzet arra int, hogy bár sok temp
lomunk oltára előtt állnak gyermekek, az ünnepet és a hallott isteni üze
netet mégse tekintsük a „konfirmandusok dolgának” csupán, hanem tá
gítsuk a kört egészen addig, míg valamennyien beleférünk a megszólí
tottak sorába.

*

Feltűnő, hogy rövid egymásutánban háromszor halljuk Jézus ajkán 
felcsendülni a „békesség nektek” szavait. Igaz: régi (és még ma is ál
talánosan használt) keleti köszöntési formula ez a maga sokszínű jelen
téstartalmával, de Jézus nemcsak köszöntésként használja. Nemcsak úgy 
mondja, hogy átérzi és átérezteti a mondott szó súlyát; hogy Nála még 
a köszöntésnek is tartalma van. Ez is természetesen, ugyanakkor ennél 
még több is. Mert világossá teszi: az események rohanó áradása sokmin
dent megváltoztathatott tanítványai körül, Ö azonban húsvét után is 
ugyanaz maradt, aki nagypéntek előtt volt. S ö , aki „tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz” , a szeretetnek ugyanazzal a mélységével építi-ápol- 
ja a közösséget tanítványaival, mint ennekelőtte bármikor.

Hétköznapivá szürkült szavak újra fényt kapnak, s ennek egyetlen 
titka van: az őszinteség. Félre hát a csüggedéssel, az elesettség és egye- 
dülmaradás feletti siránkozással, a félelmek okozta magunkba-zárkózás- 
sal, hiszen Jézus lép közénk; a Vele való együttlétben megerősödhetünk!

*

Feltűnő az is, hogy Jézus küldetést bíz tanítványaira. A különleges
séget akkor érzékeljük, ha arra gondolunk, hogy világunkban az a leg
több, amit az életbe indulók tarisznyájába tesz a kibocsátó nemzedék, 
hogy tisztességesen keressék kenyerüket, hogy a lelkiismeretes munka 
tisztes megélhetéshez segít és az annyira áhított sikerélményekhez is el
juttat. A „hivatás” , a „küldetés” azonban több (más!), mint az a tevé
kenység, amit általában „becsületes munkaként” szoktunk emlegetni. 
Századunk egyik legkiemelkedőbb humanistája: a többszáz milliós népe 
felszabadításáért rettenthetetlen bátorsággal küzdő Gandhi vallotta hiva
tásáról, hogy ha az erőszaknélküliség alapelveinek megfelelően vívott 
drámai harcában senki se támogatta volna, ha soha semmi „sikerélmé
nye” és „megbecsültetése” nem lett volna, akkor se tért volna el útjáról.

Bizonyos az, hogy a „sikerélmény” , az „erkölcsi elismerés” , vagy a 
„megfelelő anyagi alap” — egyszerűen egészen más kategória, mint a
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,hivatás” . Ezt Jézus is tudja, azzal együtt, hogy ember a hivatás-válla
lásra önmagától nem alkalmas. Ezért adja elküldő szavához a Szentlé
lek kincsét.

Feltűnő igénkben az a „határtalan” bizalom is, mellyel Jézus a ta
nítványok felé fordul. Ezt persze a komoly önvizsgálatot tartó szív min
dig különlegesnek tartja. Igénkben azonban nem egy általános igazság
gal találjuk szembe magunkat: Jézus a szorongó és kétségekkel viasko
dó tanítványok közé lép. Ezeket a tanítványokat szólítja meg, és küldi 
el őket a tanúskodás szolgálatába. Bármilyen más tett „érthetőbb” és 
„logikusabb” volna az Ür részéről, mint éppen ez! A bizalmatlanság és 
a kételkedés áporodott levegőjű bezárt szobájában ajtót-ablakot szélesre 
tár azaz indulat, melyből hiányzik a kételkedés.

*

A konfirmáció ma is esemény a gyülekezetben. Bájosak az ünnep
lőbe öltözött gyermekek, akik többé-kevésbé azért- mégis csak „főszerep
lői” ennek az ünnepnek. És rokonszenvesek a hozzátartozók is, akiknek 
tekintetében felfedezhető az értük aggódó enyhe izgalom. De a hangula
tos fények is vetnek árnyékot. Szorongató kérdések elé állítanak. Vajon 
az izgalom tárgya a „jó  szereplés” csupán, vagy a hitben való megerő
södés? Vajon a feszültségünket mi oldja fel: az a tény, hogy „túl va
gyunk rajta”, vagy hogy Jézus „új kezdet” kegyelmében részesít? Va
jon gondolataink megrekednek gyermeknél-családnál, vagy tovább fut
nak múltba-jövőbe, gyülekezetre és világra kitágulóan? Vajon számve
tésünkben indokolt-e az elégedettség, és terveinkben az optimizmus?

önvizsgálatunknak aligha lehet biztató végeredménye: az árnyék 
egyre sötétebbé válik. Mint ahogy Tamás sem érezte jól magát, miköz
ben Jézus alig-behegedt sebeit tapintotta. Így viszont eljutunk ahhoz 
az üdvös felismeréshez, hogy a konfirmáció bizony nem „csak a gyerme
kek dolga” . A miénk is, valamennyiünké!

Felismerésünk csak hangsúlyosabbá válik, amikor rádöbbenünk: a 
tanítványait konfirmáló Űr valami „nagyon emberit kihagy a szavaiból. 
Szavaiból hiányzik a szemrehányás.

Magassy Sándor

HÜSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
Jn 20,19—29

Hát ezek a tanítványok? Ezek jártak három évig Jézus „iskolájá
ban” ? Hová lett a hitük? Elolvasva a textust, kérdésekkel telik meg 
a szívünk. Talán el is marasztaljuk őket, de mielőtt azt a pálcát eltör
nénk, nézzünk végig magunkon, a mi húsvétjainkon, a mi kér. hitéle
tünkön. Bennünk igehirdetőkben nem több-e a rutin, mint a gyermeki 
hit? Bennünk hívekben a hit, csak a sírig „hit” . Döbbenetes és fájó em
lékeimből kettőt említek: 1963-ban indul (útjára) az új Agenda. Teme
tést jönnek bejelenteni. A búcsúztató elmarad, az egységes új rend meg
szünteti. Hát úgy leszünk eltemetve, mint a kutyák? — kérdezte felhá
borodva, az egyik rokon. A kutyák felett nem szól a feltámadás öröm
üzenete, — válaszoltam. Hiába minden magyarázat, — dühös kézlegyin
tés, s egy jó ideig tartó neheztelés a válasz. Mit hallott ki ez a gyüle
kezeti tag a húsvéti prédikációkból?... 1973. Temetői istentisztelet a ha
lottak napján. Több száz főnyi gyülekezet. Hazafelé menet hallom egy 
kis csoport beszélgetését:, „még hogy feltámadunk?... innét ugyan nem.
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Az út csak idáig vezet!” Utolérem őket. Ők is sokszor elmondták ve
lünk együtt a templomban az Apostoli hitvallást, — s benne, — „ahonnét
visszajön, hogy ítéljen élőket és holtakat” . . .

A z  e lső  ta n ítv á n y o k  fé l e l m e , k é te ly e ik , b e ls ő  e r ő tle n s é g ü k  k ö z tü n k  
és  b e n n ü n k  is m eg ta lá lh a tó . Kinek volt húsvétja? Kinek van húsvéti 
hite? Aki találkozott a Feltámadottal, s ez a találkozás megfogta a szí
vét.

Az első tanítványok, s a mai tanítványok, mennyire hasonlóak. Hi
szen a kishitűség, a félelem, mindig bezárkózást, az élettől való elme
nekülést jelenti. Féltem a hitem, féltem magam az emberektől. Félek, 
hogy még az is elvész, ami „van”. Ügy vélem, hogy csak így őrizhetem 
meg a hitem, ha bezárkózom. Pedig így vesztek el mindent, így hal el 
a hit. A csukodt ajtók mögött őrzött hit, elhal, teljesen elsorvad, mert 
csak a félelem „táplálja” . Jézus tudta mi van a tanítványai szívében. 
Ezért köszönti őket: „Békesség néktek” . Erre a belső s a külsőt is átjáró 
békességre van szükségük az önmagukat féltő tanítványoknak. S hogy 
félelmük még nagyobb ne legyen, — kísérteire gondolva, — megbizonyít
ja, igazolja, hogy ő áll előttük, akit megfeszítettek, akinek kezein, lábain, 
oldalán ott vannak a jelek, a sebek. Ö az, aki halott volt, de íme él, 
ahogy megjelentette. Falak, zárak, ajtók, már nem akadály. A feltáma
dott test felette áll a fizikai törvényeknek.

A  c sü g g e d t, k ish itű  ta n ítv á n y o k a t, S z e n tle lk e  a já n d é k o zá sá v a l is m é t  
r e n d b e -h o z z a , fe lfr is s ít i , e r ő v e l  tö lti  m e g . Alkalmassá tette őket a szol
gálatra, hiszen a szolgálat nem fejeződött be az Ö keresztrefeszítésével, 
sőt, most vár az igazi munka a tanítványokra.

Tamás kiábrándultsága, hitetlensége oly nagy volt, hogy még társait 
is otthagyta, s mikor azok bizonyságot tettek az Űrral való találkozá
sukról, akkor megfogalmazta az örök emberi hitetlenség szavait, „ha 
meg nem foghatom, el nem hiszem.”

J éz u s  s z e r e te te  n e m  v e te t t e  el T a m á st, sőt neki külön is megmutatta 
kezeit, lábait, oldalát. Ahogy kívánta. Jézus szeretete erősebb volt, mint 
Tamás hitetlensége. Tamás felismeri Urát, s feltőr belőle a megszégye
nült tanítvány, újra születő hite: „Én Uram, én Istenem.” Jézus válasza 
mindenkor minden Tamásának szól, minden Tamás felé érvényes. „Bol
dogok, akik nem látnak és hiszenek” . T. i. boldogok azok, akik a testi 
szemek, fölé, elé helyezik a lelki szemekkel való látás ajándékát. A bel
ső látást, a hit látását.

Mindannyiunknak erre a boldog, felszabadult vallástételre, a hit szü
letésére van szükségünk, saját magunk, családunk, egyházunk és az em
beri közösség érdekében. Semmit sem érnek az ajtó mögött ülő, maguk
ba roskadt, tétlen tanítványok? Míg a munkás tevékenységgel élő tanít
ványok, hitük szeretetével munkálkodnak Isten dicsőségére és a feleba
rát javára.

A z  é lő  J ézu ssa l v a ló  ta lá lk ozá s g y ü m ö lc s e i :

1. Kiment a bezárkózottságból. . .
2. Kiment a csüggedtségből. . .
3. Kiment a kételkedésből ...
4. Üj szolgálatba állít.
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Húsvét előtt és után.
1. Zárt ajtók, zárt szívek, — „munkára kész kezek és szívek.
2. Kételyek, kétségek, — bizonyosság, élő hit.
3. Erőtlenség, — Szent Lélek erejével járás.
4. Ölbe tett kezek, — megnyílt ajtók, megnyílt szívek.

Szabó István

Laikus kérdések és szempontok Jn 20,19— 31-hez

Jézus feltámadott testét nem lehet „fel-nem-támadott” ismeretek
kel megérteni és megértetni.

Természetes, hogy a tanítványok félnek, de együtt vannak és ezért 
találkozhatnak Jézussal. Jézus feltámadott teste nincs három dimenzió 
korlátái közé szorítva: megjelenhetik zárt térben is. Félelmük és elzár- 
kozottságuk, de együttlétükben örvendeznek a tanítványok, amikor Jé
zus valóságos jelenlétét megtapasztalják.

Megelőlegezett Szentleiket kapnak. De kapható megelőlegezve és 
részletekbe a Szentlélek? Igen nagy a vele járó jogkör. Mintha nem igen 
élnének a mai tanítványok ezzel a. jogkörrel.

A legmodernebb tanítvány Tamás! Aki csak saját érzékszerveinek 
hisz: szemideghártyájának, tapintóidegvégződéseinek. Ma mór tudjuk, 
hogy ezek az obszerváló eszközök alig érnek valamit egy sereg tény meg
állapításánál: a drótban az elektromos áram nem látható, el kell hin
nem, hogy a vezeték érintése életveszélyes. Fertőzött ételben a baktériu
mokat nem tapogathatom ki, el kell hinnem, ha az orvos megállapítja, 
hogy fertőzött. A ma embere műszereiben bízva mondja ki lényegében 
azt, amit Tamás. De a ma embere 2000 év múlva ebben a korlátolt „ter
mészettudományos” szemléletében olyan nevetséges lesz, mint a mai em
ber előtt Tamás!

Ügy gondolom Tamás nyilatkozata a megdöbbent és nem a boldog 
ember szava.

Magyarázatot kellene kapni arra, miért nem érinthette Mária a Fel- 
támadottat, s miért kellett a felszólításra Tamásnak megtapogatni azt.

Jézus békességet hirdet, de ezt a békességet a keresztyének sohasem 
tudták megvalósítani. Nem volt békesség az egyházban, mert ott is gyak
ran érvényesült az erőszak és hatalmaskodás a szolgálat helyett. (18)



Egyháztörténeti évfordulók

Kísérlet az erdélyi reformáció elfojtására
Az erdélyi Nagyszeben (Sibiu) káptalani levéltára századokon át gon

dosan őrizte II. Lajos királynak a város tanácsához intézett egyik ke
ményhangú levelét. A Budán, 1524. március 9-én — most 450 éve — kelt 
nagy királyi pecsétes irat három ízben is említi „az Apostoli Szentszék 
által már korábban kiátkozott Luther Mártont”, akinek „szentségtörő ta
nai” a király nagy visszatetszésére általánosan elterjedtek Nagyszeben
ben és környékén.

A fiatal, még 18. életévét sem betöltött uralkodó részben a magyar 
nemesség vezetőinek — főleg Werbőczi Istvánnak — részben a főpapok
nak az ösztönzésére küldhette ezt a már második figyelmeztető levelét 
a szebeni szék elöljáróihoz. Az első levelet közvetlenül az előző évi budai 
országgyűlés végzése után, 1523. május 2-án intézte hozzájuk. Ebben hi
vatkozott arra, hogy a lutheri könyvek és iratok olvasását és terjeszté
sét mind ő, mind az esztergomi érsek szigorúan megtiltotta, mégis egyre 
terjesztik azokat Erdélyben.

Ebben a második levélben azután még szigorúbban megparancsolta 
a király, hogy Nagyszeben tanácsa kutassa fel a hatósága alá tartozó 
összes helységben Luther iratait, — mégpedig most már házanként is; 
a fellelt példányokat nyilvánosan égettesse el; azokat pedig, akik ilyen 
könyveket mégis eladnak, vesznek, olvasnak vagy magyaráznak, „sub 
poena confiscationis omnium bonorum suorum”, azaz minden vagyonuk 
elkobzásával büntesse.

A latin nyelvű levél teljes szövegét Fabritius Károly: Pemfflinger 
Márk szász gróf élete c. munkájában (Bp. 1875) és Bunyitay-Rapaics-Ka- 
rácsonyi: Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából c. 
forráskiadványában (Bp, 1902) olvashatjuk.

Tiltó szóval sem lehetett azonban megakadályozni a reformáció ro
hamos. terjedését sem Magyarországon, sem Erdélyben. Máig is fennma
radt gúnyiratok — amelyek közül kettőt Teutsch erdélyi német egyház- 
történetében olvashatunk (Nagyszeben. 1923) — és az egyházi felsőbbség 
megismétlődő figyelmeztetései a tizedszolgáltatás késése, majd elmara
dása miatt bizonyítják, hogy már 450 évvel ezelőtt is mély gyökeret ver
tek Erdélyben a lutheri tanok. Még Honterus felléoése előtt tekintélyes 
szász tanácsurak nyitották meg házaikat a reformáció szellemében pré
dikáló igehirdetők és az őket hallgató gyülekezet előtt. Sem az állami, 
sem az egyházi felsőbbség tiltó rendelkezései nem vethettek gátat a re
formáció diadalmas terjedésének.

Dr. Fabiny Tibor



FELVÉTEL
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA

E v a n g é l i k u s  e g y h á z u n k  le l k é s z e i n e k  k é p z é s e  a  b u d a 
p e s t i  T e o l ó g i a i  A k a d é m i á n  t ö r t é n ik .

A k i k  a  T e o l ó g i a i  A k a d é m i á r a  f e lv é t e lü k e t  ó h a j t j á k ,  
f e l v é t e l i  k é r v é n y ü k e t  —  a z  A k a d é m i a  F e l v é t e l i  B iz o t t s á 
g á h o z  c ím e z v e  —  le g k é s ő b b  m á j u s  2 5 - i g  k ü l d j é k  m e g  a z  
A k a d é m i a  d é k á n i  h i v a t a l á n a k  ( 1 0 8 5  B u d a p e s t  V I I I . ,  Ü l l ő i  
ú t  2 4 . I I . )

A z  a k a d é m i a i  f e l v é t e l i  k é r v é n y h e z  a  k ö v e t k e z ő  o k m á 
n y o k a t  k e l l  m e l l é k e l n i :  1 .  s z ü le t é s i  b iz o n y í t v á n y ,  2 . a  le g 
m a g a s a b b  i s k o l a i  v é g z e t t s é g  b iz o n y í t v á n y a ,  3 . h e ly h a t ó 
s á g i  v a g y  m á s  b iz o n y í t v á n y ,  a m e l y  a  k é r e lm e z ő  la k á s á t ,  
s z o c iá l is  h e ly z e t é t ,  s z ü le i  f o g la lk o z á s á t  é s  k e r e s e t é t ,  i l l e t v e  
s z o c iá l is  v i s z o n y a it  f e l t ü n t e t i ,  4 . o r v o s i  b i z o n y í t v á n y  ( r é s z 
le t e s ) ,  5 . k e r e s z t e lé s i  b i z o n y í t v á n y ,  6. k o n f i r m á c ió i  b iz o 
n y í t v á n y ,  7 . r é s z le t e s  ö n é le t r a jz ,  m e l y  f e l t á r j a  a  k é r v é 
n y e z ő  c s a l á d i  é s  t á r s a d a l m i  k ö r ü l m é n y e i t ,  v a l a m i n t  a  l e l -  
k é s z i  s z o lg á la t r a  je le n t k e z é s  o k a it ,  8. e s e t le g  e g y h á z i  m ű 
k ö d é s r ő l  s z ó ló  b iz o n y í t v á n y .  A  f e lv é t e lh e z  s z ü k s é g e s  t o 
v á b b á  a z  i l l e t é k e s  le lk é s z n e k  é s  e s e t le g  m é g  a  v a l l á s t a n í 
t ó  l e lk é s z n e k  r é s z le t e s  b iz o n y í t v á n y a ,  m in d e n e s e t r e  a n 
n a k  a  l e lk é s z n e k  a  je le n t k e z ő t  r é s z le t e s e n  je l le m z ő  b iz o -  
n v í t v á n y a ,  a  l e l k é s z i  p á l y á r a  v a l ó  a l k a lm a s s á g á r ó l ,  a k i  a  
f o ly a m o d ó n a k  a  le g u t ó b b i é v e k b e n  le l k i p á s z t o r a  v o lt .  
E z t  a  l e l k é s z i  b iz o n y í t v á n y t  a  l e l k é s z i  h i v a t a l  a  k é r v é n y 
n y e l  e g y i d e jű l e g  k ü l d j e  m e g  k ü l ö n  le v é lb e n ,  k ö z v e t le 
n ü l  a z  A k a d é m i a  d é k á n j á n a k  c ím e z v e .  A z  o k m á n y o k a t  
e r e d e t ib e n  k e l l  b e k ü ld e n i ,  d e  in d o k o l t  e s e t b e n  h it e le s  
m á s o la t b a n  i s  le h e t  m e l l é k e l n i .  A  m á s o la t o t  „ e g y h á z i  
h a s z n á l a t r a ”  m e g je lö lé s s e l  e g y h á z k ö z s é g i  l e lk é s z  i s  h i 
t e le s ít h e t i .  A z  a k a d é m i a i  t a n u l m á n y i  id ő  ö t  e s z t e n d ő .

A z  A k a d é m i a  le á n y h a l l g a t ó k a t  i s  f e lv e s z ,  a k i k e t  a z o n 
b a n  e ls ő s o r b a n  a  d i a k ó n i a i  s z o lg á la t b a n  k í v á n  f o g la lk o z 
t a t n i  a z  e v a n g é l i k u s  e g v h á z .  T a n u l m á n y a i k a t  a z  A k a d é 
m i a  e n n e k  m e g f e le lő e n  i r á n y í t j a .

A z  A k a d é m i a  h a l l g a t ó i  k ö t e le z ő e n  a  l a k ó i  a  T e o ló g u s  
O t t h o n n a k ,  a h o l  l a k á s t  é s  t e l j e s  e l lá t á s t  k a p n a k .  A  jó  
t a n u l m á n y i  e r e d m é n y t  e lé r t  é s  r á s z o r u ló  h a l l g a t ó k  ö s z 
t ö n d í jb a n  i s  r é s z e s ü lh e t n e k .


