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Csendben Isten előtt

„ Ő , ami tőle telt, m egtette...”
D. Káldy Zoltán püspöknek a rádióban elhangzott igehirdetése

Mk 14,3—9

Kedves Testvéreim! Még 65 óra és lejár az 1974. esztendő. Többféle
képpen lehet eltölteni a hátralevő alig három napot. Ügy is, hogy egyál
talában nem figyelünk az év fordulójára, úgy is, hogy siettetjük az év 
múlását, szeretnénk minél hamarabb magunk mögött tudni, mert esetleg 
egyéni életünkben gyászt és megpróbáltatást hozott, végül úgy is, hogy 
lassítani szeretnénk az óra mutatójának járását, hiszen megint elment 
egy esztendő életünkből, ami már soha nem jön vissza. A  mi dolgunk 
azonban nem az, hogy lassítsuk, vagy siettessük az órát. Erre nincs lehe
tőségünk. De arra igen, hogy a hátralevő néhány órában elszámoljunk. 
Elszámoljunk az egész esztendőről, vagy eddig lefolyt életünkről. Elszá
moljunk magunknak, de még inkább Istennek. Nekünk is az év végén 
zárszámadást kell készítenünk. Zárszámadást, melynek van bevételi és 
kiadási oldala. A  bevételek és kiadások azonban nem Forintban számí
tandók. Mást vettünk be és mást kellett kiadnunk.

Ennek a „más” -nak megértéséhez messzebbről kell indulnunk. Mint
egy 1940 esztendővel ez előtt történt. Itt egy idegen asszony valódi és 
drága nárdus olajat öntött Jézus fejére. Az ókori történetíró Plinius sze
rint ez igen drága olaj volt. A  tanítványok és a vendégek felháborodva 
és bosszankodva dohogták, hogy az olajat 300 dénárért el lehetett volna 
adni és oda lehetett volna adni a szegényeknek. Akkor egy dénár, ez a 
római ezüst pénz volt egynapi munka bére. Tehát ez az asszony egy 
egész évi munkabérét öntötte az olajban Jézus fejére. Mondhattak-e erre 
mást a tanítványok és a vendégek, mint azt, hogy mire való ez a pocsé
kolás? De most jött az újabb meglepetés. Az a Jézus, Aki mindig és 
következetesen a szegények mellett állott és Aki maga is olyan szegény 
volt, hogy nem volt hova fejét lehajtania, egyértelműen az asszony mellé 
állt és kijelentette: „jó dolgot cselekedett velem ... előre megkente tes
temet a temetésre.” Ez pedig azt jelentette, hogy az egész társaságban 
egyedül ez az asszony ismerte fel, hogy kicsoda Jézus. Egyedül ez az asz- 
szony ismerte fel azt is, hogy Jézus a halálba megy. Prófétai jellege volt 
cselekedetének, amikor a nárdus-olajat Jézus fejére öntötte: Jézust ha
lálára és temetésére készítette fel. Ez az asszony felismerte, hogy itt és 
most semmiféle áldozat nem elég ahhoz az áldozathoz képest, amit Jézus 
hoz értük halálával. Tudta, hogy ezt a pillanatot nem szabad elmulasz
tania. Ezért pazarolta olaját! Ellenállhatatlanul robbant ki belőle a hála, 
és odaadta Jézusnak azt, amije volt: illatos nárdus olaját. Mondhatták 
neki az okosak, hogy ez őrültség, túlzás, pazarlás, tékozlás, de a halálba 
menő Jézus őt igazolta: miért bántjátok? „Ő, ami tőle telt, megtette.”

Mi volt ennél az asszonynál a bevétel és mi volt a kiadás? A  bevé
tele nem az egy évi napszám volt. Azt mások is megkeresték és mégsem 
vittek nárdus-olajat Jézusnak. A  valódi bevétele Jézus áldozatos élete és
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halála volt. ő  hitt az evangéliumban és felismerte Jézus áldozatát. És 
mi volt a kiadósa? A  pazarló szeretet Jézus iránt. Az volt a kiadása, 
hogy „ő, ami tőle telt, megtette” . Hálából! Jézus érte is hozott áldoza
táért.

Így érkezünk el a mi zárszámadásunk elkészítéséhez. Az egyház
nak és benne az egyes hívőknek szünet nélkül óriási „bevétele” van: 
maga az a Jézus Krisztus, Aki maga magát áldozza oda a világért, az em
berért, az ember és a világ békéjéért, boldogulásáért. Vállalja, hogy ka
rácsony éjszakáján ember legyen az emberért. Vállalja az istállót böl
csőül, a názáreti ácsműhelyt munkahelyül, sokszor az utcát lakóhelyül, 
az utca népét barátaiul. Az önhitt farizeusokkal szemben a megvetettek- 
kel vállal közösséget. Egész erejét, szavait, tetteit, imádságait, szereté- 
tét és végül életét a világért, az emberért áldozza oda a kereszten. Ez az 
odaáldozott élet bűnbocsánatot, békességet, üdvösséget hozott. Ezért 
ujjonghatott Pál apostol. „Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez 
nem tőletek van. Isten ajándéka ez!” És ezért mondhatta János apostol: 
„Szeretteim, Isten gyermekei vagyunk.”

Jézus áldozatos életének és halálának minden gyümölcse a mi „be
vételünk” is volt az 1974. esztendőben. Mindez úgy, hogy akadály nélkül 
hirdettetett nekünk az erről szóló evangélium.

De még más bevétel is szerepel zárszámadásainkban. Ezek is nagy 
értékek. A  mi hazánkban a mostoha időjárás, a nagy esőzések, belvizek 
és árvizek ellenére odakerülhetett asztalunkra a mindennapi kenyér. 
Dolgozhattunk és továbbépíthettük ezt az országot. Régi otthonainkat 
szépíthettük és sokan új otthonokba költözhettek. Erősíthettük a csalá
dokat és jobban megbecsülhettük az édesanyákat. A népek életében az 
enyhülés nyomán nagyobb volt a készség az együttműködésre. Előbbre 
juthattunk a béke világának felépítésében. Ez mind a bevételi oldalon 
szerepel. És itt most fülünkbe cseng Pál apostol bizonyságtétele: „Aki az 
ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Öt mindnyájunkért odaadta, 
mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk.” Igen, Jézus 
odaáldozott élete, a mindennapi kenyér, az otthon, a család, a munka, a 
munka eredménye, a béke, a népek együttműködése mind-mind bevé
telünk volt az elmúlt esztendőben.

Amikor a betániai házban a névtelen asszony felismerte, hogy kicso
da Jézus, halálával milyen áldozatot hoz értük, kicsordult szívéből a há
la és nem számolta a drága olaj cseppjeit, hanem pazarlóan öntötte Jé
zus fejére. Ez volt az ő „kiadósa” ! Túlzás volt ez? Pazarlás, tékozlás?

Túlzás volt-e, hogy később Pál apostol Krisztus szerelmétől hajtva 
vitte az evangéliumot a félvilágon keresztül? Túlzás volt-e Kempis Ta
más szolgálata és bizonyságtétele, mely szerint „sokat cselekszik az, aki 
nagyon szeret. Jól pedig az cselekszik, aki inkább a közösség, mint a 
saját akaratának szolgálatában áll. Szolgálni, nem uralkodni jöttél.” Túl
zás volt-e, hogy Luther Wormsban a felismert igazság bizonyosságában, 
mindent vállalva, nem vonta vissza iratait? Túlzás volt-e, hogy az evan
gélium iránti szeretetből 10 hónap alatt lefordította német nyelvre az 
Űjtestámentumot. Túlzás volt-e, hogy Húsz János kitartott a felismert 
igazság mellett egészen a máglyáig. Túlzás volt-e, hogy Sztárai Mihály, 
Bornemissza Péter és sokan mások felismerve Jézus áldozatos halálá
nak értékét, mint olthatatlan fáklyák prédikálták magyar földön a meg- 
igazulás evangéliumát. Túlzás volt-e, hogy Károli Gáspár 4 év alatt szép 
magyar nyelvre lefordította a teljes Szentírást. Túlzás volt-e hogy Tesse- 
dik Sámuel szarvasi lelkész a maga korában sokakkal szembeszállva 
küzdött azért, hogy az egyiptomi sötétségből kihozza a parasztságot. Túl
zás volt-e, hogy az 1848-as szabadságharc után mártírhalált halt Rázga
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Pál pozsonyi lelkész ezt mondta: „Erőm, tehetségem tiéd, szeretett gyü
lekezetem. Életem a hazáé. Az egyháznak örömmel adom meg, amit ad
hatok, hazámtól el nem vonom soha, amivel neki tartozom” . Túlzás 
volt-e, hogy Francke Ágost 7 Forinttal indult el a hallei Nevelőintézet 
megalapítására. Túlzás volt-e, hogy Livingston Dávid Krisztus iránt és az 
emberek iránti szeretetből 3 évtizeden keresztül nagyon nehéz körülmé
nyek között szolgált Afrikában és harcolt a rabszolgák felszabadításáért. 
Túlzás volt-e Schweitzer Albert áldozatos élete az őserdőben a feketék 
gyógyításáért? Túlzás volt-e Paul Schneider és Dietrich Bonhoeffer oda- 
áídozott élete Hitler koncentrációs táboraiban? Túlzás volt-e Martin Lu
ther King odaáldozott élete a négerek szabadságáért?

Nem, inkább velük is és még sok más névtelennel az történt, mint 
azzal a betániai asszonnyal, akiről Jézus azt mondotta: „ö , ami tőle telt, 
megtette” . Hálából, viszonzásképpen Jézustól kapott szeretetre. Mind a 
betániai asszony, mind az imént felsoroltak Pál apostoltól Schweitzer 
Albertig és Martin Luther Kingig, azt érezték, hogy nem túlzás, amit 
tesznek, egyszerűen ezt kell tenniük, mert erre kényszeríti őket a hála. 
Hála Isten ajándékaiért. És ezt a hálájukat Isten iránt úgy juttatták ki
fejezésre, hogy segítettek az emberen, embertársaikon, felebarátaikon. 
Ami tőlük telt, azt tették.

Most, amikor az év végén a saját életünkre vonatkozóan is zár
számadást készítünk, fel kell tennünk magunknak is a kérdést: Az el
múlt esztendőben és ezt megelőzőleg is, mi magunk is megtettük-e azt, 
amit megtehettünk?! A  mi tőlünk telt, azt tettük? A  gyermekek a szülők 
iránt, a szülők a gyermekek iránt, a házastársak egymás iránt, a fiatalok 
az öregek iránt, az öregek a fiatalok iránt, a munkatársak egymás iránt. 
Megtették-e a tőlük telhetőt? Mi van a „kiadásaink” oldalán? Nem ad
tunk-e kevesebbet, sokkal kevesebbet, szeretetben, figyelemben, gondos
kodásban, felelősségben, segítésben, mint amennyit adhattunk volna, 
tudva azt, hogy mit kaptunk Jézus Krisztusban.

És megtettük-e mindazt, amit megtehettünk népünkért, hazánkért, 
társadalmunkért, további fejlődésünkért. Megtettük-e mindazt, ami meg
tehettünk: eddig elért eredményeink megőrzésért, újabb és újabb ered
mények eléréséért, a közösség vagyonának megbecsüléséért. Becsülete
sen dolgoztunk-e? Tiszta kézzel? Nem kerített-e bennünket hatalmába 
az önzés, a magunk körül forgás, a másokkal való nem törődés, csak a 
magunk hasznának a keresése? Elmondható-e ránk az, amit Jézus a 
betániai asszonynak mondott: „Ő, ami tőle telt, megtette.”

A  zárszámadásnál ezt a kérdést fel kell tennünk egész egyházunk
ra nézve is. Egyházunk 30 esztendő óta él a felszabadult hazában. Min
den korábbi mulasztásunk ellenére, 30 évvel ezelőtt, egyházunk új lehe
tőséget kapott Istentől, hogy új történelmi körülmények között új úton 
járva, hirdessük az evangéliumot, végezzük a szeretet cselekedeteit és 
szolgáljuk népünket. Megtettük-e a három évtized alatt mindazt magyar 
népünkért, mint egyház, amit megtehettünk? Nem kellett volna-e többet, 
sokkal többet tennünk népünk boldogulásáért, még jobban összefogva 
honfitársainkkal. És világviszonylatban is, megtette-e egyházunk mind
azt, ami tőle telt azért, hogy szilárduljon a béke, növekedjék a bizalmi 
légkör a népek között és fokozódjék együttmunkálkodásunk az egész 
emberiség javára.

A  betániai asszony nemcsak azt ismerte fel, hogy kicsoda Jézus, ha
nem azt is, hogy a pillanat, amelyben találkozott Jézussal egyszeri és 
vissza nem térő alkalom. Hiszen Jézus maga mondta: „mert a szegények 
mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, tehettek velük jót, de
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én nem mindig vagyok veletek” . Az asszony felismerte, hogy most kell 
szolgálnia Jézusnak, most kell illatos nárdus olaját fejére önteni. Sietni 
kell, mert az idő lejár!

Az a 65 óra, ami még előttünk van ebből az esztendőből, figyelmez
tet bennünket, hogy az idő lejár. Sietnünk kell mindig és mindenütt, 
hogy megtegyük, ami tőlünk telik. Sietnie kell a gyermekeknek, a szü
lőknek, a házastársaknak, az öregeknek, a fiataloknak, a munkatársak
nak. Sietniük kell egymást szolgálni, segíteni, szeretni. Lényegében 
minden perc és óra, amelyben élünk egyszeri és visszahozhatatlan. Le
het, hogy egy elmulasztott órát már nem lehet helyrehozni. Igen, siet
ni kell!

Még 65 óra és megérkezik az új esztendő. Az új esztendő mindig 
új lehetőség. Ha a most tartott zárszámadásunk végeredménye az, hogy 
nagyon sokat kaptunk Istentől az elmúlt esztendőben, de ebből a szere
tetből nagyon keveset adtunk ki másoknak, akkor gondoljunk arra, hogy 
bevételeinket át kell vinnünk az 1975. esztendőre és ott nem félve a té
kozlástól és túlzástól, adnunk kell, sokat kell adnunk, szeretetet, szol
gálatot, segítséget, hogy megközelíthessük azt, amit Jézus mondott a be- 
tániai asszonynak: „Ő, ami tőle telt, megtette.” Ámen.
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A Leuenbergi Konkordia 
             szövege és elfogadása

Miután az Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma, ill. Országos 
Közgyűlése elfogadta a Leuenbergi Konkordiát, közöljük az erre vonat
kozó dokumentumokat. Ezek:

1. A  Leuenbergi Konkordia szövegének fordítása az 1973. március 
16-án kelt végleges eredeti német szöveg szerint, amely megjelent — 
egyebek között — a Lutherische Rundschau 1973/4. számának 451—458. 
lapjain és a Lutherische Monatshefte 1973/5. számának 271—274. lap
jain. Benne kurzív szedéssel van kiemelve az a szöveg, amelyet a ma
gyarországi evangélikus—református közös bizottság 1973. február 28-án 
kelt szövegjavaslatába felvett, és amely megjelent a Theológiai Szemlé
ben az 1973/3—4. szám 90kk lapjain.

2. A Leuenbergi Konkordiára vonatkozó előterjesztés, amelyet Dr. 
Prőhle Károly az Országos Presbitérium 1974. december 11-i, ill. az Or
szágos Közgyűlés 1974. december 12-1 ülése elé terjesztett.

3. A Leuenbergi Konkordia elfogadására vonatkozó határozatok, 
amelyeket az Országos Presbitérium hozott 1974. december 11-i ülésén, 
és az Országos Közgyűlés ünnepélyesen megerősített 1974. december 12-i 
ülésén.

A Leuenbergi Konkordia
Az európai reformátori egyházak egyessége

1. Ezt az egyességet elfogadó evangélikus, református és ezekből ki 
alakult unitált egyházak, valamint a valdensek és a cseh testvérek velük 
rokon előreformátori egyházai, tanbeli párbeszédük alapján, az evangé
lium következőkben kifejtendő közös értelmezését állapítják meg. Ez 
teszi lehetővé számukra, hogy kijelentsék és megvalósítsák az egyház- 
közösséget. Hálát adva azért, hogy egymáshoz közelebb vezetettek, egy
úttal megvallják, hogy az igazságért és az egységért folyó tusakodás az 
egyházban vétkezéssel és szenvedéssel is járt és jár.

2. Az egyház egyedüli alapja Jézus Krisztus, aki az üdvnek az igé
ben és a szentségekben történő ajándékozásával összegyűjti és elküldi 
az egyházat. Reformátori felismerés szerint tehát az egyház igazi egysé
géhez szükséges és elégséges az evangélium helyes tanításában és a 
szentségek helyes kiszolgáltatásában való egyetértés. Ezekből a krité
riumokból vezetik le az érdekelt egyházak az egyházközösség értelme
zését, amelynek kifejtése itt következik.

I. A  közösséghez vezető út
3. A  teológiai gondolkodás és az egyházi cselekvés módjának lé

nyeges különbözősége miatt a reformátori atyák hitükért és lelkiismere-
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tükért a sok közös vonás ellenére sem látták annak lehetőségét, hogy az 
elkülönüléseket elkerüljék. Az érdekelt egyházak ezzel az egyességgel  
elismerik, hogy egymáshoz való viszonyuk a reformáció óta megváltozott.

1. Közös nézőpontok a reformáció kezdetén
4. Történeti távlatból ma világosabban felismerhető az, ami az el

lentétek ellenére is közös volt a reformáció egyházainak bizonyságtételé
ben: az evangélium felszabadító és bizonyosságot adó új megtapasztalá
sából indultak ki. A  reformátorok a felismert igazságért való síkraszállá- 
suk közben együtt kerültek szembe koruk egyházi hagyományaival. Ezért 
egybehangzóan vallották, hogy az életet és a tanítást az evangélium ere
deti és tiszta szentírásbeli bizonyságtételéhez kell szabni. Egybehang
zóan tettek bizonyságot Isten feltétlen kegyelméről, amely Jézus Krisz
tus életében, halálában és feltámadásában van adva mindenki számára, 
aki hisz ebben az ígéretben. Egybehangzóan vallották, hogy az egyház 
cselekvését és életformáját egyedül a küldetése felől kell meghatározni, 
amely szerint ezt a bizonyságtételt kell képviselnie a világban. Vallották, 
hogy az Űr igéje mindig a keresztyén gyülekezet bármilyen emberi for
mája fölött áll. Közösen elfogadták és újra vallották emellett az egész 
keresztyénséggel együtt az óegyházi hitvallásokban kifejezett bizonyság- 
tételt a Szentháromság Istenről és Jézus Krisztus istenemberségéről.

2. A  jelenlegi egyházi helyzet megváltozott feltételei
5. A  négyszáz éves történelem folyamán az újkor kérdéseivel való 

teológiai konfrontólódás, a szentíráskutatás fejlődése, az egyházi meg
újulási mozgalmak és az újra felfedezett ökumenikus távlat a reformá
ció egyházait a gondolkodás és az élet egymáshoz hasonló új formáihoz 
vezették. Ezek természetesen a felekezeti határokat keresztező új ellen
téteket is hoztak magukkal. Emellett különösen szenvedések idején újra 
meg újra megtapasztalható volt számukra a testvéri közösség is. Mindez 
új módon ösztönözte az egyházakat arra, hogy a bibliai bizonyságtételt 
ugyanúgy, mint a reformátori hitvallásokat a jelen számára aktualizál
ják. Ezen az úton megtanulták, hogy a reformátori hitvallások alapvető 
bizonyságtételét megkülönböztessék a történetileg meghatározott gondol
kodási formáiktól. Mivel ezek a hitvallások az evangéliumról mint Isten
nek Jézus Krisztusban adott igéjéről tesznek bizonyságot, nem zárják el, 
hanem megnyitják a bizonyságtétel elkötelező továbbadásának útját, és 
arra szólítanak fel, hogy ezt az utat a hit szabadságával járjuk.

II. Az evangélium közös értelmezése

6. A  következőkben leírják a résztvevő egyházak az evangélium kö
zös értelmezését, amennyiben ez egyházközösségük megalapozásához 
szükséges.

1. A  megigazulás hirdetése mint az Isten szabad kegyelméről 
szóló üzenet

7. A z  e v a n g é liu m  Jézus K r is z tu s ró l,  a v ilá g  ü d v é rő l az ószövetség 
népének adott ígéret beteljesedéseként szóló üzenet.

8. E n n ek  az e v a n g é liu m n a k  helyes  é rte lm e z é s é t a r e fo rm á to r i a tyák  
a m e g ig a zu lá s ró l szó ló  tan ítá sb a n  fe je z té k  ki.
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9. Ez az üzenet bizonyságot tesz Jézus Krisztusról:
az Emberrélettről, akiben Isten közösségre lépett az emberrel;
a Keresztrefeszítettről és Feltámadottról, aki magára vette Isten íté

letét, és ezzel tanúskodott Istennek a bűnös iránt szeretetéről;
Az EIjövendőről, aki mint Bíró és Megmentő viszi teljességre a 

világot.
10. Isten igéjében a Szentlélek által minden embert megtérésre és 

hitre hív, és a bűnösnek, aki hisz, igazságát ígéri Jézus Krisztusban. 
Aki bízik ebben az evangéliumban, a Krisztusért megigazult Isten 
előtt, és megszabadult a törvény vádja alól. Naponkénti megtérésben és 
megújulásban él a gyülekezettel együtt Isten dicséretében és a másokért 
való szolgálatban, azzal a bizonyossággal, hogy Isten teljességre viszi 
uralmát. Így teremt Isten új életet, és így indítja el a világban az új 
emberiség kezdetét.

11. Ez az üzenet szabaddá teszi a keresztyéneket a felelős szolgá
latra a világban, és készségessé teszi őket e szolgálat közben a szenvedés 
vállalására. Felismerik, hogy Isten követelő és ajándékozó akarata átfog
ja az egész világot. Síkra szállnak a földi igazságosságért és békéért az 
egyes emberek és a népek között. Ez szükségessé teszi, hogy ehhez más 
emberekkel együtt ésszerű és szakszerű kritériumokat keressenek, és 
ezeknek alkalmazásában részt vegyenek. Ezt a világot fenntartó Isten 
iránti bizalommal és az ítélete előtti felelősségük tudatában teszik.

12. Az evangéliumnak ezzel az értelmezésével az óegyházi hitvallá
sok alapjára állunk, és átvesszük a reformáció hitvallásainak azt a kö
zös meggyőződését, hogy Jézus Krisztus kizárólagos üdvközvetítő szere
pe a Szentírás közepét alkotja, és hogy a megigazulás hirdetése mint az 
Isten szabad kegyelméről szóló üzenet az egyház minden igehirdetésé
nek mértéke.

2. Igehirdetés, keresztség és úrvacsora
13. Az evangéliumról számunkra alapvetően az apostolok és prófé

ták igéje tesz bizonyságot az ó- és újszövetségi Szentírásban. Az egyház 
feladata, hogy ezt az evangéliumot továbbadja a prédikáció élőszóbeli 
igéjével, a személyes igeszolgálattal, a keresztséggel és az úrvacsorával. 
Jézus Krisztus a Szentlélek által jelen van az igehirdetésben, a keresz- 
tyénségben és az úrvacsorában. Az emberek így részesülnek Krisztus ál
tal a megigazulásban, és az Űr így gyűjti gyülekezetét. Az Űr eközben 
gyülekezetének sokféle hivatala és szolgálata által és valamennyi tagjá
nak bizonyságtétele által munkálkodik.

a) A keresztség
14. A  keresztelést az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében vízzel vé

gezzük. Általa Jézus Krisztus a bűn és a halál rabjává lett embert vissza
vonhatatlanul felveszi üdvözítő közösségébe, hogy új teremtéssé legyen. 
Elhívja őt a Szentlélek erejével gyülekezetébe és a hitből való életre, 
naponkénti megtérésre és követésére.

b) Az úrvacsora
15. Az úrvacsorában önmagát ajándékozza a feltámadt Jézus Krisztus 

mindenkiért odaadott testében és vérében az ígéret igéje által kenyérrel 
és borral. Ez által adja nekünk a bűnbocsánatot, és megszabadít minket
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a hitből való új életre. Üjra megtapasztalnunk engedi, hogy testének 
tagjai vagyunk. Megerősít minket az ember szolgálatára.

16. Amikor az úrvacsorát ünnepeljük, Krisztus halálát hirdetjük, aki 
által Isten kiengesztelte a világot önmagával. Vallást teszünk a feltámadt 
Ür jelenlétéről. Az Űr hozzánk jövetelén való örömünkben várjuk di
csőségben való eljövetelét.

III. Egyetértés a reformáció korabeli tanelvetésekre nézve

17. Az ellentétek, amelyek a reformáció kora óta az evangélikus és 
református egyházak között az egyházközösséget lehetetlenné tették, és 
egymás kölcsönös elítéléséhez vezettek, az úrvacsora, a krisztológia és a 
predestináció tanításához kapcsolódtak. Mi komolyan vesszük az atyák 
döntéseit, de erről ma együtt a következőket mondhatjuk.

1. Az úrvacsora
18. Az úrvacsorában a feltámadott Jézus Krisztus önmagát ajándé

kozza a mindenkiért halálra adott testében és vérében az ígéret igéje 
által kenyérrel és borral. Így adja önmagát fenntartás nélkül minden
kinek, aki a kenyeret és bort veszi; a hit az úrvacsorát üdvére, a hitet
lenség ítéletére veszi.

19. Jézus Krisztusnak testében és vérében adott közösségét nem tud
juk elválasztani az evés és ivás aktusától. Minden olyan kísérlet, amely 
Krisztus úrvacsorái jelenlétének értelmezésénél eltekint ettől a cselek
ménytől, azzal a veszéllyel jár, hogy elhomályosítja az úrvacsora ér
telmét.

20. Ahol ez az egyetértés megvan az egyházak között, ott a refor- 
mátori hitvallások elítélő kijelentései nem vonatkoztathatók ezen egy
házak jelenlegi tanítására.

2. A  krisztológia
21. A  valóságos ember Jézus Krisztusban az örök Fiú és ezzel maga 

Isten vetette bele magát üdvösségül az elveszett emberiségbe. Az ígéret 
igéjében és a szentségben a Szentlélek és ezzel maga Isten teszi szá
munkra jelenvalóvá Jézust mint Megfeszítettet és Feltámadottat.

22. Mivel ilyen módon hisszük, hogy Isten önmagát adta oda Fiá
ban, a hagyományos gondolkozási formák történeti meghatározottságára 
való tekintettel feladatunknak látjuk, hogy új módon érvényesítsük egy
részt azt, ami a református hagyományt vezette, amikor hangsúlyozta 
Jézus istenségének és emberségének érintetlenségét, másrészt azt, ami 
a lutheránus hagyományt vezette, amikor Jézus személyiségének teljes 
egységét hangsúlyozta.

23. Ilyen tényállás mellett ma nem tudjuk ismételni a korábbi elíté
lő kijelentéseket.

3. A  predestináció

24. Az evangélium azt az ígéretet tartalmazza, hogy Isten feltétel 
nélkül elfogadja a bűnös embert. Aki ebben bízik, az bizonyos lehet üd
vössége felől, és magasztalhatja Istent kiválasztásáért. Kiválasztásról
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tehát csak a Krisztusban ígért üdvösségre kapott elhívás nézőpontjából 
lehet beszélni.

25. A  hit azt tapasztalja ugyan, hogy az üdvösség üzenetét nem fo
gadja el mindenki, de mégis tiszteletben tartja Isten munkálkodásának 
titkát. Egyidejűleg tesz bizonyságot az emberi döntés komolyságáról és 
Isten üdvakaratának realitásáról. A  Szentírás Krisztusról szóló bizonyság- 
tétele nem engedi nekünk, hogy feltételezzük Isten örök végzését bizo
nyos személyek vagy egy nép végleges elvetésére.

26. Ahol ez az egyetértés megvan az egyházak között, ott a reformá- 
tori hitvallások elítélő kijelentései nem vonatkoztathatók ezen egyhá
zak jelenlegi tanítására.

4. Következmények
27. Ahol elfogadják ezeket a megállapításokat, ott nem vonatkoztat

hatók a reformátori hitvallások elítélő kijelentései az úrvacsoráról, a 
krisztológiáról és a predestinációról szóló jelenlegi tanításra. Ezzel az 
atyák elítélő kijelentései nem minősülnek tárgyszerűtlennek, de többé 
nem akadályai az egyházközösségnek.

28. Egyházaink között jelentős különbségek vannak az istentiszte
let formáiban, a kegyesség megnyilatkozásaiban és az egyházi rendtar
tásokban. Ezeket a különbségeket a gyülekezetekben gyakran erősebben 
érzékelik, mint a hagyományos tanításbeli ellentéteket. Az Üjszövetség 
szerint és az egyházközösség reformátori kritériumai alapján azonban 
mégsem tudunk ezekben a különbségekben egyházat elválasztó ténye
zőket látni.

IV. Az egyházközösség kijelentése és megvalósítása

29. Az egyházközösség ezen egyesség értelmében azt jelenti, hogy a 
különböző hitvallású egyházak az evangélium értelmezésében elért 
egyetértés alapján az igében és a szentségekben közösséget ajánlanak 
fel egymásnak, és a bizonyságtételben s a világért végzett szolgálatban 
minél nagyobb egyezésre törekszenek.

1. Az egyházközösség kijelentése
30. Az egyesség elfogadásával kijelentik az egyházak az őket köte

lező hitvallásokhoz való kötöttséggel, illetőleg hagyományaik figyelembe 
vételével:

31. Egyetértenek az evangélium értelmezésében, ahogyan az a II. és
III. részben kifejezésre jutott.

32. A  hitvallási iratok tanítást elítélő kijelentései a III. részben fog
lalt megállapítások értelmében nem vonatkoztathatók az egyességet el
fogadó egyházak jelenlegi tanítására.

33. Egymásnak szószéki és úrvacsorái közösséget ajánlanak fel. Ez 
magába foglalja az ordináció kölcsönös elismerését és az intercelebráció 
lehetővé tételét.

34. Ezekkel a megállapításokkal megtörtént az egyházközösség kije
lentése. Ezzel a közösséggel a XVI. század óta szembenálló elkülönü
lések megszűntek. A  résztvevő egyházak meg vannak győződve arról, 
hogy együtt részesednek Jézus Krisztus egy egyházban, és hogy az Ür 
őket közös szolgálatra szabadítja fel és kötelezi el.

137



2. Az egyházközösség megvalósulása
35. Az egyházközösség az egyházak és a gyülekezetek életében való

sul meg. A  Szentlélek egyesítő erejébe vetett hittel együtt végzik bizony
ságtételüket és szolgálatukat, és az elért közösség megerősítésére és elmé
lyítésére törekszenek.

a) Bizonyságtétel és szolgálat
36. Az egyházak igehirdetésének hitelessége növekszik a világban, 

ha az evangéliumról egyetértésben tesznek bizonyságot. Az evangélium 
felszabadítja és összeköti az egyházakat a közös szolgálatra. Mint szere
tetszolgálat a szükséget szenvedő ember felé fordul, és igyekszik annak 
okait megszüntetni. Az igazságosságra és békére való törekvés a világ
ban egyre inkább megköveteli az egyházaktól a közös felelősségvállalást.

b) A teológiai munka folytatása
37. Az egyesség érintetlenül hagyja a résztvevő egyházakban a hit

vallások elkötelező érvényességét. Az egyesség nem tekinti magát új 
hitvallásnak. A  központi kérdésben elért egyetértést jelent, amely a kü
lönböző hitvallású egyházak között egyházközösséget tesz lehetővé. A 
résztvevő egyházak a bizonyságtétel és szolgálat közös végzésénél ettől 
az egyetértéstől vezettetik magukat, és egymás között folytatólagos taní
tásbeli párbeszédre kötelezik magukat.

38. Az evangélium közös értelmezését, amelyen az egyházközösség 
alapul, tovább mélyíteni, a Szentírás bizonyságtételének mértékével fe
lülvizsgálni, és állandóan aktualizálni kell.

39. Az egyházak feladata, hogy tovább dolgozzanak azokon a tan
különbségeken, amelyek a résztvevő egyházakon belül és egyházak kö
zött fennállnak anélkül, hogy egyházat elválasztónak számítanának. 
Ilyenek:

hermeneutikai kérdések a Szentírás, a hitvallás és az egyház értel
mezésével kapcsolatban; 
a törvény és az evangélium viszonya; 
a keresztelési gyakorlat; 
az egyházi hivatal és az ordináció;
a két birodalomról szóló tanítás és Jézus Krisztus királyságáról 
szóló tanítás;
az egyház és a társadalom.
Egyúttal azokat a problémákat is figyelembe kell venni, amelyek a 

bizonyságtétel és a szolgálat, a rendtartás és a gyakorlat terén újonnan 
jelentkeznek.

40. A reformátori egyházaknak közös örökségük alapján szembe kell 
nézniük a teológiai polarizálódás ma jelentkező tendenciáival. Az ezzel 
kapcsolatos kérdések részben messzebbre visznek, mint azok a tankü
lönbségek, amelyek az evangélikus-református ellentétet okozták.

41. Közös teológiai munka feladata lesz az evangélium igazságának 
kifejtése és elhatárolása torzulásokkal szemben.

c) Szervezeti következmények.
42. Az egyházközösség kijelentése nem jelenti a részletkérdések 

egyházjogi szabályozását az egyházak között és az egyházakon belül. 
Az egyházak azonban ennél az egyház jogi szabályozásnál figyelembe ve
szik az egyességet.

43. Általában érvényes az, hogy a szószéki és úrvacsorái közösség ki
jelentése, valamint az ordináció kölcsönös elismerése nem érinti az egy-
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házakban érvényes rendelkezéseket a lelkész alkalmazásáról, a lelkészt 
szolgálat végzéséről és a gyülekezeti élet rendjéről.

44. Egyes résztvevő egyházak szervezeti egyesülésének kérdése csak 
abban a helyzetben dönthető el, amelyben ezek az egyházak élnek. En
nek a kérdésnek vizsgálatánál a következő szempontokra kell figyelni:

45. Az olyan egységesítés, amely csökkenti az igehirdetési módoza
tok, az istentiszteleti élet, az egyházi rend, valamint a diakóniai és tár
sadalmi tevékenység eleven sokféleségét, ellenkeznék a most kijelen
tett egyházközöség lényegével. Másfelől bizonyos helyzetekben az egy
ház szolgálata a bizonyságtétel és az egyházi rend tárgyi öszefüggése 
miatt ajánlatossá tehet bizonyos jogi egyesüléseket. Amennyiben az egy
házközösség kijelentéséből szervezeti következményeket vonnak le, nem 
szabad csorbítani a kisebbségi egyházak döntési szabadságát.

d) ökumenikus szempontok
46. Amikor a résztvevő egyházak egymás között kijelentik és meg

valósítják az egyházközösséget, akkor azon elközelezettség alapján cse
lekszenek, hogy valamennyi keresztyén egyház ökumenikus közösségét 
szolgálják.

47. A  résztvevő egyházak ezt az egyházközösséget az európai tér
ségben úgy értelmezik, mint egy lépést ezen cél felé. Remélik, hogy eddi
gi elkülönülésük leküzdése hatással lesz a hitvallásilag rokon egyházak
ra Európában és más földrészeken, és készek arra, hogy velük együtt 
mérlegeljék az egyházközösség lehetőségét.

48. Ez a reménység vonatkozik a Lutheránus Világszövetség és a 
Református Világszövetség egymáshoz való viszonyára is.

49. A  résztvevő egyházak ugyanígy remélik azt is, hogy az egyház- 
közösség új ösztönzést ad más hitvallású egyházakkal való találkozásra 
és együttműködésre. Késznek nyilatkoznak arra, hogy a tanbeli párbeszé
deket erre a nagyobb távlatra állítsák be.

A Leuenbergi Konkordia elfogadása
Előterjesztés

A  reformáció századának egyik legsajnálatosabb fejleménye az, 
hogy a lutheri és a kálvini reformáció hívei elkülönültek, sőt szembe 
kerültek egymással, különösen Közép-Európában angolszász—német 
területen. Még sajnálatosabb, hogy több egyház egészen napjainkig őrizte 
ezt az örökséget, és hivatalosan nem ismerte el az úrvacsorái és szó
széki közösséget az evangélikus és református egyház között, pedig ez 
nyilvánvaló anakronizmus az ökumenizmus századában, amikor a ke- 
resztyénség egyre szélesebb körei ismerik fel közös felelősségüket és fel
adataikat a világért és az emberiségért.

Szükségszerű folyamatot kell tehát látnunk abban, hogy az európai 
evangélikus, református és uniált egyházak, a cseh testvéregyház és a 
valdens egyház bevonásával, 1967 óta hivatalos dialógust folytattak egy
más között az egyházközösség helyreállítása céljából. Az érdekelt egyhá
zak küldötteiből alakult közös bizottság 1971. szeptember 19—24-ig Leuen- 
bergben tartott ülésén elkészítette a megegyezés első szövegtervezetét, 
amelyet azóta Leuenbergi Konkordiának neveznek.
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A  Leuenbergi Konkordia szerint a reformátori egyházak az evangé
lium közös értelmezése alapján kijelentik és megállapítják egymás kö
zött az egyházközösséget, amely magába foglalja az úrvacsorái és szószé
ki közösséget, valamint az ordináció kölcsönös elfogadását és az inter- 
celebráció lehetővé tételét. Tételekbe foglalja a tényleg fennálló konszen
zust az evangélium értelmezése, a megigazülás, a keresztség, az úrvacsora, 
a krisztológia és a predesztináció kérdésében — többnyire az evangéli
kus állásponthoz közelebb eső formulákkal —, ugyanakkor hangsúlyozza 
az eredeti reformátori hitvallások érvényességét, és elismeri, hogy van
nak különbségek, amelyekről további teológiai dialógust kell folytatni.

A  Leuenbergi Konkordia első szövegtervezetét megküldték az érde
kelt egyházaknak hozzászólásra, és ennek alapján az 1973. március 12— 
16-i Leuenbergben tartott második értekezleten a tartalmat lényegesen 
nem érintő módosításokkal elkészítették a Leuenbergi Konkordia végle
ges szövegét, és 1974. szeptember 30-ig kérték az egyházak elfogadásra 
vonatkozó nyilatkozatát. Értesülésünk szerint mintegy 90 érdekelt egyház 
közül eddig 60 írta alá. Egyelőre nem írta alá egyebek között a svéd, a 
norvég, a finn, a dán, az izlandi, az észt, a lett az exuláns észt, az exu- 
láns lett, a bádeni, a bajor egyház, valamint a szlovák és a sziléziai 
evangélikus egyház, de ezeken kívül 13 református egyház sem, — 
majdnem kivétel nélkül konzervatív alapállásból, hitvallási okokra való 
hivatkozással.

Egyházunk ilyen módon sajátos helyzetbe került a Leuenbergi Kon
kordia elfogadásával kapcsolatban. Az iránt nem lehet kétség, hogy cél
kitűzésével egyetértünk, hiszen a református egyházzal sok nemzedék
re visszamenő történeti hagyomány alapján ténylegesen úrvacsorái és 
szószéki közösségben élünk, és magától értetődően ugyanilyen nyíltság
gal tartottunk kapcsolatot a külföldi reformátori egyházakkal is. Viszont 
nekünk is vannak bizonyos fenntartásaink a Konkordia szövegével kap
csolatban, de éppen nem konzervatív oldalról. A  Leuenburgi Konkordia 
szövegezése több tekintetben nem illik a mi helyzetünkre, és ezért szá
munkra csak áttételesen fogadható el. Nem tartjuk szerencsésnek, és 
szükségesnek sem, az úrvacsorára, a kriszto-lógiára és a predesztináció
ra vonatkozó evangélikus—református konszenzus megfogalmazását, mert 
a tételek többféleképpen értelmezhetők, és ezzel elfedik a tényleg fenn
álló különbségeket, s ugyanakkor minden tiltakozás ellenére is újabb 
közös hitvallás benyomását keltik. Részünkről elegendőnek tartjuk az 
egyházközösséghez az evangélium és a szentségek értelmezésében tény
leg fennálló egyezésünket, amelyet a Leuenbergi Konkordia első részé
ben állapít meg. Ezért az egyházaink részéről kiküldött evangélikus—re
formátus közös bizottság 1973 februárjában közös állásfoglalást és szö
vegjavaslatot készített, amely az említett szempontok érvényesítésével a 
hivatalos szövegtervezet lényeges lerövidítéséből adódott. A  javaslatot 
mindkét egyház külön megküldte Genfbe, és megjelentette a Theológiai 
Szemlében az 1973/3—4. szám 90kk lapjain. A  javaslatot azonban az 
1973. március 12—16-ig tartott második leuenbergi értekezlet nem vette 
figyelembe, azzal az indokolással, hogy már csak kisebb szövegmódosí
tások lehetségesek. Ezért az említett észrevételeink a Leuenbergi Konkor
dia végleges szövegére is érvényesek.

Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között egyházunk a fenntartá
sok ellenére sem háríthatta el a Leuenbergi Konkordia elfogadását, mert 
azt a hamis látszatot keltette volna, mintha azt az egyházközösséget is 
bizonytalannak tartaná, amelyet tényleg gyakorolunk. Egyházunk elnök
sége ezért az egyházunkon belül és a református egyház vezetőségével
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folytatott konzultációk után a Leuenbergi Konkordia elfogadása mellett 
döntött, nyitva hagyva annak lehetőségét, hogy az Országos Presbitérium 
a jóváhagyó határozattal kapcsolatban észrevételeit is megtegye a Leuen
bergi Konkordiára. Egyházunk elnöksége eszerint 1974. október 8-án a 
következő szövegű táviratot küldte Genfbe: „A  Magyarországi Evangé
likus-Lutheránus Egyház nevében a Leuenbergi Concordiát aláírjuk. Az 
erről szóló dokumentumot december közepéig megküldjük. D. Káldy Zol
tán pü'spök-elnök és Dr. Fekete Zoltán országos felügyelő.”

Budapest, 1974. december 11-én és 12-én
Dr. Prőhle Károly

Az Országos Presbitérium határozata
Az Országos Presbitérium megállapítja, hogy a Magyarországi Evan

gélikus Egyház sok nemzedékre visszamenő történeti hagyomány 
alapján ténylegesen úrvacsorái és szószéki közösségben él a Magyaror
szági Református Egyházzal, és ugyanilyen nyíltsággal tartott kapcsolatot 
a külföldi reformátori egyházakkal eddig is, ezért a Leuenbergi Konkor- 
dia szövegezése nem alkalmazható szó szerint a magyarországi egyházi 
helyzetre.

Az Országos Presbitérium helyesli és elfogadja a Leuenbergi Konkor- 
diának azt a lényeges tartalmát, hogy kijelenti és megvalósítja a refor
mátori egyházak között az egyházközösséget, amely magába foglalja az 
úrvacsorái és szószéki közösséget, valamint az ordináció kölcsönös elis
merését és az intercelebráció lehetővé tételét.

Az Országos Presbitérium a reformátori egyházak közötti egyházkö
zösséghez elegendőnek tartja az egyetértést az evangélium és a szentsé
gek értelmezésében, ahogyan azt a Leuenbergi Konkordia első része meg
fogalmazza a 6—16. pontokban, viszont az úrvacsora, a krisztológia és a 
predesztináció értelmezésére nézve, ahogyan ezt a Leuenbergi Konkor
dia második része tartalmazza a 17—34. pontokban, szükségesnek tartja a 
további teológiai eszmecserét, hogy a formális tételekben kifejezett egye
zés valóságos egyetértéssé mélyüljön.

Az Országos Presbitérium egyetért azzal, hogy a Leuenbergi Konkor
dia nem tekinthető új hitvallásnak, hanem fenntartja eredeti hitvallá
saink érvényességét, és a résztvevő egyházakra bízza a döntést a Leuen
bergi Konkordia egyházjogi és szervezeti következményeiről.

Az Országos Presbitérium aláhúzza a Leuenbergi Konkordiának azt 
a megállapítását, hogy az egyházközöségnek nemcsak úrvacsorái és 
szószéki közösségben, hanem az emberért végzett közös szolgálatokban is 
meg kell valósulnia.

Az Országos Presbitérium ebben az értelemben tudomásul veszi és 
jóváhagyja az elnökségnek azt a döntését és kijelentését, hogy a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház nevében aláírja a Leuenbergi Konkor- 
diát.

Az Országos Presbitérium elhatározza, hogy ezt a határozatát tudo
másul vétel és ünnepélyes megerősítés céljából az Országos Közgyűlés elé 
terjeszti.

Budapest, 1974. december 11-én.

Az Országos Közgyűlés határozata
Az Országos Közgyűlés az Országos Presbitériumnak a Leuenbergi 

Konkordia elfogadásáról 1974. december 11-én hozott határozatát tudomá
sul veszi és ünnepélyesen megerősíti.

Budapest, 1974. december 12.
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Egyházunk útján

Püspöki jelentés
az Északi Egyházkerület 1 9 7 4 . december 4-i közgyűlése elé

Főtisztelendö Egyházkerületi Közgyűlés!

Az egyházkerület életének kiemelkedő eseménye a közgyűlés, mert 
itt tekintjük át három esztendő megtett útját, értékeljük helyzetünket 
és kijelöljük a további célokat. Mindig döntő az az összefüggés, amely
ben élünk és szolgálunk, akár a Magyarországi Evangélikus Egyház egé
szében, akár népünk körében, akár az egész emberiség nagy családjá
ban. Ezek az összefüggések döntően határozzák meg az egyház útját. 
Mik voltak a legjellemzőbb vonások hároméves utunk során?

Az áttekintésben azt a logikát követem, hogy a legszélesebb látó
határ, a nemzetközi kérdések felől indulva, koncentrálok hazánkra, egy
házunkra, majd kerületünk életének részletkérdéseire.

1. A  nemzetközi élet jellegzetességei
Mindig döntő az az összefüggés, amelyben élünk és szolgálunk. A 

keresztyén ember és az egyház is mélyen érdekelt abban, hogyan folyik 
az emberi együttélés rendje nemzetközi viszonylatban. Sőt, az egyház 
Jézus Krisztustól vett küldetést lát abban, hogy nemcsak figyelemmel kí
sérje, hanem maga is munkálja a népek békés egymás mellett élését és 
az emberiség holnapjának biztosítását.

A békemozgalom huszonöt éves jubileuma alkalmat adott arra, hogy 
végiggondoljuk e téren megtett utunkat. Egyházunk — sok más egyház
hoz hasonlóan — döntő tudatformálódáson ment át az elmúlt negyed
század alatt. Amilyen nagy utat tett meg a béke-világmozgalom 25 esz
tendő alatt, ugyanolyan jelentős az egyházak megtett útja is a békét il
letően. A  mi korszakunkban kétségtelen, hogy Isten a békéről szóló igék
re irányította az egyház figyelmét. Érdekes volna kimutatni ennek a tör
ténetét. Ahogyan először néhány prófétai egyéniségen keresztül nyito- 
gatta Isten a szemeket akarata meglátására. Sok értetlenségen és félrema- 
gyarázási kísérleten (pl. hogy csak a belső lelki békére int az ige s többre 
nem) keresztül vezetett az út; egyik egyház hamarabb jutott tiszta 
látásra, mint a másik, míg ma már teljesen elfogadott dolog, hogy a bé
kemunka szervesen hozzátartozik az egyház szolgálatához. Ez ma már 
nemcsak a mi lelkészi karunk egyöntetű hitbeli meggyőződése, hanem 
a nyugati egyházak is egyre inkább felemelik szavukat a béke és a teljes 
leszerelés érdekében. Nem ment máról holnapra, de végül is általánossá 
vált az a nézet, hogy az emberiség békekorszakának a megteremtéséből 
az egyház sem maradhat ki, hiszen Urához válna hűtlenné, ha ebben a 
kérdésben passzív vagy éppen tehetetlen volna.

Egyházunk tanításához szorosan hozzátartozik az emberiség békés 
jövendőjéért folytatott világméretű erőfeszítés támogatása. A  Jézus sze-
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retetével szolgáló diakóniai lelkűiét együtt örül minden eredménnyel, 
amely a béke ügyét segtíi.

A tartós enyhülés korszakának küszöbére érkeztünk el, a nemzetközi 
feszültség korábbi állapotából. Ezt biztosítják azok az államközi szerző
dések, amelyek gátat emelnek a visszafelé vezető úton. A Szovjetunió 
és a szocialista országok imponáló békekezdeményezése visszaszorította 
akár a hidegháborús légkörnek, akár a hűvös, tartózkodó magatartásnak 
a lehetőségét.

Történelmi jelentőségű megállapodás ment végbe a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok vezetői között. Amerika csaknem negyedszázadon át 
nukleáris háborúval fenyegette a Szovjetuniót, most pedig a két fél közös 
politikai célként jelöli meg, hogy „megakadályozzák az olyan helyzetek 
kialakulását, amelyek előidézhetik kapcsolataik veszélyes kiéleződését, el
kerülik a katonai konfrontációkat, hogy kizárják kettőjük között, továbbá 
a felek mindegyike és harmadik országok között nukleáris háború kelet
kezését” .

Az egyházak is részt vettek és részt vesznek a béke ügyének támoga
tásában. A  Keresztyén Békekonferencia kezdettől fogva élen járt a ke
resztyén lelkiismeret megszólaltatásában a béke ügyét illetően. Evangéli
kus egyházunk kezdettől fogva együtthalad a békemozgalommal, s meg
számlálhatatlanul sok megnyilatkozásával támogatta és támogatja a béke 
aktuális és konkrét eredményeit. Lelkészi karunk rendszeresen és állan
dóan foglalkozik a béke kérdésével, teológiai konferenciákon, igehirdeté
sekben és előadásokban, valamint lelkészi munkaközösségi üléseken.

A  békeeredmények korszaka nagy reménységgel tölti el mindazokat, 
akik szívükön viselik a béke ügyét. Ezek sorában ott vagyunk mi, evangé
likusok is, akik a magunk szerény módján szintén alkotórészei voltunk, 
vagyunk és leszünk a békéért küzdők világot átölelő táborának.

2. Utunk a szocialista hazában
Az elmúlt három év alatt jelentősen segítették egyházunk útjának 

megvilágítását azok az évfordulók, amelyek a szocialista társadalomban 
élésünket erősítették, a szocialista gondolkodásmódot fejlesztették. Mik 
voltak ezek?

Egyházunk négyszázötven éves útjának áttekintése történelmi szem
mértéket adott a jelen értékeléséhez. Az Egyezmény huszonöt éves jubi
leumát országos közgyűlésen is, egyházmegyei lelkészi munkaközössége
ken is, gyülekezetenként is megünnepeltük, s annak elvi jelentőségét 
mindnyájan átgondoltuk. Alkotmányunk huszonöt éve alkalmat adott ál
lamunk alaptörvényének, különösen is az emberi jogoknak tanulmányo
zására, valamennyi lelkészi munkaközösség foglalkozott ezzel a témával.

A  magyarországi evangélikus egyház útját az érti meg helyesen, aki 
végiggondolja több, mint négyszázötven éves küzdelmes múltunkat. Mi 
második Spanyolország voltunk! A  Habsburgok nemzeti és vallási elnyo
mása és inkvizíciós módszerei ellen a haladó mozgalmakban találtunk vé
delmet. Szeretjük és építjük magyar hazánkat, a Magyar Népköztársasá
got. Ezért találjuk magától értetődő természetességnek hazaszeretetünk és 
egyházszeretetünk összefüggését. Ezért otthonunk és Édesanyánk ez az 
ország.

Ezen az úton járunk ma is, amikor Isten azt a feladatot szánta egyhá
zunknak, hogy megtalálja helyét ebben a hazában. Aki evangélikusnak 
vallja magát, annak életében nincs és nem is lehet lelkiismereti össze
ütközés egyházunkhoz tartozása és a szocialista hazához tartozása között, 
az ideológiai különbség ellenére sem. Mert egyházunk azt tanítja, hogy a
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Jézus Krisztus érdeméért megigazuló ember, hálából és teljes készséggel 
végzi a felebaráti szeretet cselekedeteit a munkahelyen, az államban, a 
társadalomban. Ez azt jelenti, hogy mi nemcsak a „békés egymás mellett 
élés” passzív viszonyában akarunk élni államunkkal. Mi az együttmun- 
kálkodás aktív viszonyával akarjuk segíteni azt a társadalmi fejlődést és 
haladást, amely a népet tette az ország gazdájává, amely a béke megvé
déséért küzd, amely a népek barátságát tekinti céljának.

Az Egyezmény huszonöt éves jubileuma elmélyítette azt a látásmó
dot, hogy az állam és egyház viszonya a helyzet logikájánál fogva más a 
kapitalista társadalomban, más a szocialista társadalomban. Akik nem 
értették meg, hogy mi ez a világtörténelmi fejlődés, mi itt az új, azok 
útjába akartak állni annak, hogy az egyház megtalálja helyét a szocialista 
társadalomban. Jellegzetes politikai, egyházpolitikai harc alakult ki. Jobb 
oldalon a fejlődést meg nem értő, konzervatív erők álltak. Haladó olda
lon, az egyház részéről azok voltak, akiknek volt látásuk arra nézve, hogy 
itt új társadalmi rendszer alakul, formálódik. Ha tehát az egyház meg 
akarja találni helyét a szocialista társadalomban, akkor benne kell élni 
a szocialista társadalomban és munkálkodni kell abban a keresztyén em
ber felelősségével.

Az Alkotmány negyedszázados érvényesülése során sajtónkban is és 
az LM K dolgozatokban is kifejezésre jutott, hogy a magyar nép büszke 
Alkotmányára, mert benne birtoklevelet lát arról, hogy ebben az ország
ban a dolgozó nép a haza teljes jogú gazdája. A  nép szabadságáért har
coltak történelmünk legjobbjai, ezt énekelték meg költőink, erről álmo
doztak az egyszerű emberek milliói. Nem ment könnyen a megszerzése. 
Sok évszázad vére, könnye, szenvedése készítette elő, míg eljött a fel- 
szabadulás éve és nyomában sok küzdelem és munka közt a nép állama 
alapjainak lerakása, amit alkotmányunk így fejez ki: „A  Magyar Nép- 
köztársaság állama védi a magyar dolgozó nép szabadságát és hatalmát, 
az ország függetlenségét, harcol az ember kizsákmányolásának minden 
formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szocialista építésre.”

Az emberi jogok témája ehhez szorosan kapcsolódik, mint országosan 
előírt LM K téma. Küzdőterület az emberjogok problémája, mert nyugati 
részről sokszor nem értik meg a szocializmus kollektív beállítottságát, s 
a polgári individualizmust kérik tőle számon. De sem nekünk, sem a töb
bi szocialista országnak nincs szégyenkezni valója a tekintetben, mert az 
emberi jogok megfogalmazásában is, és érvényesülésében is tiszteletre 
méltó az a mód, ahogy a széles tömegeket részesítik az emberi jogokban. 
Nyugati részről figyelmen kívül hagyják az emberjogok megvalósulásá
nak azt a tömegességét, amely a szocialista országokban észlelhető.

Az alapvető különbség abban van, hogy a szocialista országok jog
rendszere természetesen a szocialista társadalmi rendet oltalmazza. A 
kapitalista jogrend a magántulajdon, tehát a kizsákmányolás jogrendjé
nek az őre. Ez az alapvető különbség messzire hat ki. Az úgynevezett 
fogyasztói társadalom erkölcsi válsággal küzd, aminek természetesen gaz
dasági vetülete is van. A  válság tünetei végeredményben a törvényesített 
„haszonlesésre” vezethetők vissza. Erkölcstelen az az alapállás, amely a 
magánérdekek önző követelését propagálja, és ezt tartja legjobb rend
szernek a társadalom jólétének megteremtésére. — Ezzel szemben a szo
cializmus azt a célt tűzi az ember elé, miközben a maga jólétéért küzd, 
dolgozik, nem csupán egyéni jólétre törekszik, hanem mások gazdagítására 
is, hogy így több ereje, ideje jusson küzdeni a közösség boldogulásáért, az 
egész társadalom gazdagodásáért. Az ember törekvése mindig több volt, 
mint csupán önmaga boldogítása, legszentebb törekvéseiben mások gond
ját és javát, az egész közösség előnyét látta.
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Megvalljuk, hozzánk természetszerűleg áll közelebb a közösségi em
ber kialakítását célzó törekvés, mint az egyéni önzésre, mások kihaszná
lására irányuló rendszer. Mi azt a Jézust hirdetjük, aki diakónusi szolgá
lattal vetette oda magát az emberért. Tanítványát éppen abban hívja 
követésére, hogy az emberszolgálat sokféle és szerteágazó területén éljen 
az emberi együttélés javára. Ezért az emberi jogokat nem úgy nézzük, 
mint az egyéni önzés bástyáit, hanem abban az átfogó és széles formá
ban, amellyel az egész társadalom támogatja az egyént boldogulásában, 
hogy az egyén is támogassa társadalmát a közös értékek gazdagításá
ban, mert így lesz szinkronban egymással az egyéni és a társadalmi fel- 
emelkedés.

3. Az egyházi nemzetközi életből
Az országos egyházi közgyűlésen külügyi szolgálatunkról átfogó és 

részletes beszámoló fog elhangzani, azért itt és most csak szolgálataim
mal kapcsolatos két területet emelek ki. Az egyik az Európai Egyházak 
Konferenciája, a másik a szocialista országok egyházainak konzultációja.

a) Az Európai Egyházak Konferenciája jelentőségét az adja meg, 
hogy Európa valamennyi országából származó száz tagegyháza jelentős 
erőt képvisel. Ezért a mi figyelmünket is leköti. Csak az a kérdés, hogy 
tartalmilag milyen irányt követ ez a nemzetközi egyházi szervezet?

Fokozódott a békéért érzett felelősség mind a tanulmányi munkában, 
mind a konkrét cselekedetekben. Előbbrelépés történt a nemzetközi bé
kemozgalom irányában, mert az Európai Egyházak Konferenciája is el
küldte képviselőjét az 1973. őszén Moszkvában tartott békeerők kong
resszusára, s innentől kezdve az Európai Egyházak Konferenciája han
goztatja a világméretű békemozgalomban megfigyelői szinten való rész
vételét, s az ügy támogatását. Hasonlóan közeledés van a Keresztyén Bé
kekonferencia és az Európai Egyházak Konferenciája négy-négy tagú kö
zös bizottsága a közös ügyek megbeszélésére.

Kritikával nézzük az Európai Egyházak Konferenciájának azt az 
alapvető beállítottságát, hogy túlságosan sokat foglalkozott önmagával. 
Az egyháznak mindig kísértése, hogy önmagát ápolgassa, a maga szerve
zetének kiépítésével törődjék, pedig Urától a szolgálat lelkületét és cél
kitűzését kapta. Hogyan lehet az, hogy a kelet-európai egyházak éreznek 
nagyobb felelősséget Európa jövőjéért és biztonságáért? Az orosz orto
dox egyház említett kezdeményezése és a nagygyűlés főtémájához készí
tett magyar hozzászólás járt az élen az Európáért érzett felelősség éb
resztésében. Ez a jelenség egyébként nemcsak a nagygyűlésen tűnt ki, 
hanem már évek óta látszik az Európai Egyházak Konferenciája külön
böző gyűlésein. Vajon a nyugat-európai egyházak nem érdekeltek ennyire 
az európai biztonság szorgalmazásában? A  nyugat-európai nyilatkozatok 
általánosságokban merülnek ki, nincs elég koncepciójuk arra, mit mond
jon vagy tegyen az egyház a mai szituációban. Pedig van összehasonlítási 
alap is, más kontinensek egyházi konferenciái felé. Az Afrikai Egyházak 
Konferenciája Lusakaban (Zambia) a harmadik világ szempontjait bát
ran érvényesítette, határozottan szólt az imperializmus ellen, s elítélte a 
neokolonialista törekvéseket, élénk igazságérzéssel szólalt meg nemzet
közi kérdésekben, például tiltakozott az USA haditengerészetének meg
jelenése ellen az Indiai-óceán térségében.

ökumenikus Tanácsunk magyar hozzászólást készített a nagygyűlés 
főtémájához, amely így hangzott: „Egység Krisztusban és béke a világ
ban” . Dolgozatunk megjelent az ökumenikus Tanács külföldre menő saj
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tótudósítójában angol és német nyelven, ugyanakkor háromszáz példány
ban a nagygyűlés hivatalosan is kiosztotta a résztvevőknek. Csak a ma
gyar egyház vitt ki ilyen dolgozatot, amelynek színvonala mindenütt el
ismerést váltott ki. A  bizottságokban többször olvastak fel belőle, dolgo
zatunk gondolatai hatottak a konferencián.

b) A  szocialista országok egyházi vezetőinek tanácskozása azért ki
emelkedő, mert azonos úton járó egyházak közös állásfoglalását jelen
tette.

Pimen patriarcha meghívására Bulgáriából, Magyarországról, a Né
met Demokratikus Köztársaságból, Kubából, Lengyelországból, a Szov
jetunióból, Csehszlovákiából és Jugoszláviából érkeztek a keresztyén egy
házak és vallásos közösségek képviselői a július 23—26. között tartott 
tanácskozásra. Vendégként jelen voltak a szovjetunióbeli és mongóliai 
buddhizmus küldöttei is. Az ülést, amelyre a zagorszki Szent Szergiusz 
Szentháromság-kolostorban került sor, olyan imádságos légkör jellemez
te, amely segítette a lelki elmélyülést, a testvéri kölcsönös megértést.

A  találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy az eszmecsere segít
séget nyújtott az emberiség számos mai kérdésének jobb megértéséhez. 
A  keresztyének szocialista társadalmunk tagjaival politikai, társadalmi 
és gazdasági kérdésekben egyetértve, aktívan részt vesznek népeink éle
tében.

A  zagorszki találkozó a résztvevők véleménye szerint értékes segít
séget ad a keresztyén bizonyságtételhez, valamint annak a tevékenység
nek az ösztönzéséhez, amelyet a keresztyének a szocialista társadalom ja
vára és a világ népei békéjének, biztonságának és együttműködésének 
megszilárdításáért végeznek.

Ezzel a két nemzetközi példával azt szeretném bemutatni, egyrészt 
miként és hogyan értékeljük pozitívan és kritikailag az egyházi nemzet
közi szervezeteket, másrészt mennyi segítséget nyújt nemzetközi kérdé
sekben a tájékozódáshoz és az állásfoglaláshoz a szocialista országok egy
házainak együttműködése.

4. Közös teológiai utunk
Az evangélikus lelkész szolgálata a gyülekezet nyilvánossága előtt 

megy végbe. Aki az istentiszteleten vagy bármely más egyházi alkalmon 
szolgál, Isten igéjét hirdeti, a mi evangélikus tanításunk szerint. De ho
gyan él, fejlődik, formálódik ez a tanítás? Miként szólal meg napjaink
ban Isten üzenete evangélikus egyházunk tolmácsolásában? Az alapvető 
válasz ismeretes: utunk teológiája a szolgáló szeretetnek a diakóniai teo
lógiája.

Isten kiemelkedő szolgálatot bízott egyesekre utunk teológiájának ki
dolgozásában, de ugyanakkor egész lelkészi karunk felzárkózott ahhoz, s 
így teológiánk közkincs. A  lelkészi munkaközöségekben is érlelődik teo
lógiai felismeréseink kidolgozása. Ebben részt vesz dolgozataival, felszó
lalásaival a tizenhat egyházmegye lelkészi munkaközössége, tehát a ma
gyar evangélikus lelkészi kar.

Teológiai műhely minden egyes egyházmegyei lelkészi munkaközös
ség. Azon fáradoznak lelkészeink a tizenhat egyházmegye munkaközös
ségeiben, hogy részletkérdésekre is felbontsák, az egyházi szolgálat egyes 
ágaira is alkalmazzák azt a teológiai alapvetést, amelyet a szolgáló szere
tet teológiájának nevezünk. Nagyon szép és nagyon fontos szolgálat ez. 
Képzeljük el, milyen gazdag eredmény származik abból, ha egy munkaév 
eredményét összegezni lehet. Azonos témákról hangzik el tizenhat dolgo
zat megbeszéléssel. A  sok szorgalmas részletmunka átfogó egységbe fut
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össze. Így alakul annak a körvonala, hogy egyes kérdésekre nézve hogyan 
tanított és vélekedett a lelkészi munkaközösségek tagsága.

A témákat úgy válogatta össze a lelkészi munkaközösségek országos 
választmánya, hogy azok az egyházi élet egy-egy kérdésére nézve adják 
meg a mai korszerű választ. A  szolgáló evangélikus lelkész munkája mö
gött sok szorgalom, teológiai kutatás, általános műveltségben való gya
rapodás, és lelkipásztori felelősségtudat áll.

A  dolog természeténél fogva különbség van a lelkészek dolgozatá
nak értékében, ez a képességek és a témához való hozzáállás dolga. Es- 
perességek szerint is mutatkozik különbség, vannak tíz-tizenkét főből álló 
esperességek, és vannak olyanok, ahol negyven lelkész van az egyház
megyében. A  szellemi munka szervezésénél nehézséget jelent, hogy a lel
készi állomány egyharmada van hatvan éven felül, vagyis az állami nyug
díjhatáron túl van, s így koránál fogva sem friss a feladatok megértését 
illetően. Minden egyházmegyében van passzív réteg, amely előadások tar
tására nem vállalkozik.

Az LMK-kban folyó lelkészi tudatformálás, teológiai, egyházpolitikai 
és politikai továbbképzés nyugodt mederben folyt. A  haladó egyházi gon
dolkodás egyre szélesebb körben terjed. Ennek a nagyobb nyugati be
hatás idején vannak kisebb megtorpanásai, egyes személyekkel problé
mák vannak, de a lelkészi kar igen nagy többsége őszintén vállalja a ha
ladó egyházi gondolkodásmódot.

Az Északi Egyházkerületben minden LM K-t évente egyszer vagy 
kétszer meg szoktam látogatni, s azon úrvacsora-osztással, lelkészeknek 
szóló igehirdetéssel, majd pedig előadással szolgálok. Ezek az alkalmak 
jó lehetőséget biztosítanak a lelkésztest vérekkel való beható beszélgetés
re. A  három év alatt összesen negyvenhét LMK-n vettem részt, java
részt északi kerületi LMK-kon, kisebb részben déli kerületieken, mert 
ennek a munkaágnak országos vezetésére kaptam megbízást.

A Teológiai Akadémia egész egyházunk szívügye. Még előttünk van 
az új épület felavatásakor egybesereglett hatalmas gyülekezet képe. Fü
lünkbe cseng az avató igehirdetés szava: „Szántsatok magatoknak új 
szántást!” A  gyülekezetek imádsága és tiszteletre méltó áldozatkészsége 
kísérte mindvégig az épület ügyét. Nekem is szívügyem a Teológiai Aka
démia, hiszen tizenhét évig tanítottam ott, s ebből négy évig voltam dé
kán. A  három év alatt örömmel tartottam igehirdetéseket a csendes na
pokon, osztottam úrvacsorát, a tanévnyitókon és tanévzárókon szolgál
tam igehirdetéssel, az otthonórákon és úgynevezett fórum-beszélgetése
ken előadásokat tartottam, elnököltem a vizsgákon.

A  végzett hallgatók közül az Északi Kerületieket lelkésszé avattam 
a szombathelyi, a budavári, az ajkai gyülekezetben, Csöglén pedig fel
avattam az első lelkésznőt.

5. Diakóniai szolgálatunk
Egyházunk tanításában és szolgálatában központi helyet tölt be Jé

zusnak, a szolgáló Ürnak a személye. Az ő követése jegyében fordulunk 
oda diakóniai szolgálatunk három dimenziója felé: népünk és az emberi
ség érdekében végzett szolgálatok, a gyülekezeti diakónia és az intézmé
nyes diakónia felé.

A  püspökök közti munkamegosztás jegyében ez az egyházi munkaág 
az én feladatom körébe tartozik. Diakóniai szolgálatunk átfogó területé
ről két példát említek, az egyik külföldi, a másik belföldi vonatkozású.

a) Külföldi vonatkozásban is érvényes az, hogy az emberen való se
gítés szolgálata olyan cél, amely közös nevezőt alkot egyházunk és más
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országok diakóniai intézményeivel. Miután évek óta folyik diakóniai kap
csolat az NDK-beli evangélikus egyház szeretetszolgálatával, most első 
ízben látogatást tettünk Virág Gyula esperessel, az országos diakóniai 
ügyvivővel, az NSZK-beli evangélikus egyház diakóniai központjában és 
intézményeiben.

Az egység és különbség szempontja alatt értékeltük a látottakat. Egy
ség áll fenn diakóniai szolgálatunk lelkülete tekintetében, hogy a rászo
rult emberen való segítés szándéka az alapvető motívum. A  különbség 
abban van, hogy az NSZK diakóniai intézményeinek a struktúrája jelleg
zetesen kapitalista. 1960. óta újjászervezték a diakóniát úgy, hogy az 
állam és egyház szét nem választásának elvére épült, az állami szociális 
gondozás jelentős részét az egyház gyakorolja, nagy állami szubvenció 
mellett. A  gondozottak a befizetés nagysága szerint részesülnek magasabb 
vagy alacsonyabb szintű ápolásban. A  pénz adja meg a gondozás színvo
nalát. A  mi diakóniánk viszont az egyház, a gyülekezetek, a hívek áldoza
tára épül, a kis összegű befizetések mellett az evangélikus egyház szere
tetszolgálatából élnek gondozottjaink, egységes színvonalon.

Diakóniai konferencián vettünk részt Frankfurtban. Az összefoglaló 
cím: „Jézus szolidaritása és a mi szolidaritásunk” , kifejezi Jézus felénk 
irányuló szeretetét, hogy azt mi az egymás iránti szeretetben valósítsuk 
meg. Az előadások és munkabizottságok témái minket is érdekeltek, mert 
áttekintették az öregek gondozásának, a beteg gyermekek ápolásának, a 
környezet, tisztaság kérdéseinek, a béke és fejlődés témájának aktuális 
feladatait.

b) Országos diakóniai értekezletet tartunk minden évben, szolgála
tunk értékelése, áttekintése és irányítása érdekében. Az elmúlt három év
ben kétszer Gyenesdiáson, idén pedig Pécsett rendeztük meg a diakóniai 
munkások közös tanácskozását. Ezen áttekintjük tizennyolc szeretetin- 
tézményünk és a gyülekezeti diakónia helyzetét és feladatát. Most csak 
azokat az aktuális javaslatokat emelem ki, amelyek a pécsi országos dia
kóniai értekezleten elhangzottak.

Minden gyülekezetben évente egyszer — legalább — legyen diakóniai 
nap, amelynek célja az egyháztagok mozgósítása, a diakóniai felelősség 
növelése, diakóniai munkások toborzása, országos és ökumenikus diakó
niai híranyag ismertetése. Szolgálattevő legyen vagy az egyházmegyei 
diakóniai előadó, vagy a támogatott diakóniai intézmény vezetője-mun- 
kása, vagy országos előadó. Továbbá kiskorú gyermekeinktől kezdve az 
öregekig ölelje át az egész embert diakóniai ismeretünk, küldetésünk, 
munkánk és szolgálatunk. A  gyülekezetek nem lehetnek csak fogyasztók 
a szeretet isteni forrásából, hanem szolgálattevőkké kell formálódnunk, 
különben elvész keresztyén életünk szépsége és értelme. Bátrabban dol
gozzunk és imádkozzunk diakóniai munkásokért, hiszen a feladat nem 
lesz kisebb a holnapi úton sem, viszont a diakónia régi gárdája is lassan 
kiöregedhet. Ügy kell képviselnünk a diakóniai teológiánkat, hogy mind 
egyházi szeretetintézményeink számára biztosított legyen az utánpótlás 
munkásokban és anyagiakban egyaránt, mind növekedjen azoknak a szá
ma, akik nálunk kapnak indítást a szociális gondozó munkában való 
részvételre vállalva társadalmunk célkitűzéseinek elérését az öregek házi 
ellátásában.

6. Az egyházmegyék

Mind a nyolc egyházmegyei közgyűlésen részt vettem, s ott megnyitó 
istentiszteletet tartottam, az esperesi jelentésekhez hozzászóltam, össz
benyomásom igen kedvező, mindegyik egyházmegyei közgyűlésen nagy
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számban jelentek meg a gyülekezetek képviselői. Különösen jelentős volt 
az érdeklődés a Győr-Soproni, Vasi, Veszprémi egyházmegyi közgyűlé
sen. Az esperesi jelentések mindenütt jól tükrözték egyházunk teológiá
ját és állásfoglalását. A  Fejér-Komáromi esperesi jelentés azóta a Lelki- 
pásztorban is megjelent, ez különösen elvi megállapításaival emelkedett 
ki.

Az egyes területek sajátos problémái tárulnak ki előttünk az esperesi 
jelentések nyomán, amelyeknek itt csak néhány vonását emelhetem ki.

A Borsod-Hevesi Egyházmegye ma — százados változások, történel
mi fordulók után —, nagy református és római katolikus gyülekezetek 
közt, a szórványsors gondját, kísértéseit szenvedi. Egy kis városra való 
evangélikusság küzd az egységért, a megmaradásért, szétszórva, két me
gye területén. Nyolc és fél ezer ember 10 657 négyzetkilométeren. Rend
szeres istentisztelet olyan falvakban, ahol három-négy személy jelenti a 
százszázalékos templomlátogatást. Pár száz lélek vállán több templom 
fenntartásának terhe. Szalipszki Endre egyházmegyei felügyelő szavai a 
gyakorlati ember bölcsességét tükrözték. Pásztor Pál esperes jelentése a 
tizenhárom gyülekezet mai képéről szólt. Áttekintette a közegyházban fo
lyó munkákat, hangsúlyozva, hogy érettünk, a mi gyülekezeteinkért is 
történik az egyház minden kül- és belszolgálata, sajtótevékenysége, az új 
teológia építése és amiről beszélnünk, alig kell, a Gyülekezeti Segély 
munkája. Közismert tény, hogy évről évre milyen támogatást kap ez a 
szórványmegye a közegyháztól, éppen a Gyülekezeti Segélyen keresztül.

A Budai Egyházmegye esperese, D. Korén Emil, azzal jellemezte az 
egyházmegye helyzetét, hogy „Dúsul a főváros, új lakótelepekkel. Ez azon
ban olyan demográfiai mozgást jelent, ami a mi egyházmegyénkben is 
jelentős, még pedig Csepelen, Kelenföldön, Budafokon és Óbudán külö
nösképpen. Űj lakótelepek gomba módra nőnek ezeken a helyeken. Fel
adatunk nem az, hogyan ügyeskedünk, esetleg lakásról lakásra meg
keresve az evangélikusokat, hanem az, hogy kerületszerte, vagy gyüle
kezet szerte milyen híre van annak, hogy hogyan prédikál az evangélikus 
lelkész. Aszerint tudjuk felderíteni az odaköltözött híveinket és aszerint 
tudunk egy bővülő gyülekezeti életet teremteni a demográfiai mozgásnak 
megfelelően. Milyenek az igehirdetéseink? — ez a kérdés.”

A Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese, Dr. Nagy István, jelen
tésében a jövő feladatai közül elsősorban az igehirdetés megújulásának 
szükségességét emelte ki: „Igehirdetéseinknek az élet kenyerét kell adni. 
Csak ott hirdetik tisztán és igazán az evangéliumot, ahol a világban ma is 
cselekvő Istent hirdetik meg. Azt az Istent, aki mindig Isten marad és 
engedi a világot világnak és az embert embernek lenni, de olyan világ
nak és embernek, amelyik teljesen Hozzá tartozik, hiszen teremtménye 
az” . Az ilyen igehirdetésből mindig kicsendül a világ békéjéért és jöven
dőjéért érzett felelősség is — hangsúlyozta a jelentés. A  másik nagyon 
fontos feladat, amelyre az esperes jelentésében rámutatott, a felügyelők 
és presbiterek egyházpolitikai nevelése. „Azon leszek, hogy egyházme
gyénk valamennyi tisztségviselője, gyülekezeti felügyelője és presbitere 
diakóniai teológiánk alapján állva végezze szolgálatát szocializmust építő 
hazánkban élő gyülekezeteinkben” . Hogy ez konkréten mit jelent, az es
peresi jelentés így foglalta össze: „Az ilyen presbiter benne él a köz
egyházi gondolkodásban, anyagi felelősséget érez gyülekezetéért és a köz
egyházért és minden szolgálatát úgy végzi, hogy a holnap gyülekezetét 
tartja szem előtt” .

A Győr-Soproni Egyházmegye esperese, Weltler Rezső püspökhelyet
tes, hangoztatta, hogy „Mennél jobban differenciálódnak az ipari társa
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dalom problémái, annál nehezebb lesz a csupán teológiai műveltséggel 
felvértezett ember számára, hogy azokhoz szakszerűen, értelmesen hoz
zászóljon, vagy etikai tanáccsal segítsen. Többek között ezért is kellenek 
a laikusok, a hivő, bibliás evangélikus világiak” —, akikben Weltler es
peres a jövő egyházának és az egyház jövőjének egyik zálogát látja. „A 
keresztyén ember nem a világból kiemelt válaki saját lelke! ápolására.., 
Ha jó szolgálattá lesz az élete a legkülönbözőbb helyeken és helyzetek
ben becsületes munkájával, hűségével, helytállásával és áldozatvállalásá
vá Isten dicsőségét hirdeti a világban. Ennek az életnek van vonzása. 
Olyan magatartást kell tanúsítanunk a világban, ami Krisztus jelenléte 
tudatában vállalható.”

A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese, Benkóczy Dániel, mintegy 
tizennyolc ezer — két közigazgatási megyében élő — evangélikus lélek 
lelki gondozásáról és gyülekezeti életéről adott három évre visszatekintő 
képet. Az egyházmegyében élő evangélikus gyülekezeteink külön öröm
mel emlékeztek meg ez év őszén két történelmi sorsfordulóról. Az egyik 
— igaz, hogy egész magyar népünket érinti, de Szabolcsban hamarabb 
bekövetkezett — hazánk felszabadulásának 30 éves évfordulója, a másik 
az Északi Egyházkerület legnagyobb gyülekezetének örömünnepe volt: 220 
éves a nyíregyházi gyülekezet és 150 éve örökváltsággal rázta le magáról 
a várossal egyetemben a jobbágyság keserves kötelékét.

A Nógrádi Egyházmegye esperese, Gartai István, jelentésében a há
rom év munkáját összefoglalva arról szólt, milyen hatással van a diakó- 
niai teológia a gyülekezetek életére. Értékelte a három év folyamán meg
ünnepelt évfordulókat, majd a gyülekezetek életét elemezve összefoglalta 
a nógrádi gyülekezetekre jellemző kegyességet: „Ha a gyülekezeti tagok 
foglalkozása szempontjából osztályozzuk a gyülekezeteket, akkor meg 
kell állapítanunk, hogy gyülekezeteink többsége agrár jellegű. Ezek a 
gyülekezetek mind ősi gyülekezetek, amelyek leginkább őrzik a hagyomá
nyos nógrádi kegyességet. Az egyik jellemzője ennek a kegyességnek, 
hogy nagyon szeretik egyházi énekeinket és az istentiszteleteken igen 
sokat és szépen énekelnek. Nagyon ragaszkodnak templomaikhoz, meg
becsülik lelkészeiket és úgyszólván minden vasár- és ünnepnapon tele 
vannak a templomok padsorai.

A Veszprémi Egyházmegye felügyelője, Dr. Mihály Dezső, megnyitó 
szavaiban elmondotta, hogy jó dolog a szocializmust építő magyar nép 
tagjaként részt venni ezen a gyűlésen, amely a szocializmusban élő egy
ház ünnepe. Emlékeztetett Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnökének a kormány napilapjának augusztus 19-i számában 
megjelent cikkére, majd ismertette és idézte a cikk legfontosabb megálla
pításait. Elmondta, hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunk népe 
egyetért a nyilatkozat tételeivel, s örömmel kapcsolódik be a társadalom 
különböző területein a gyümölcsöző együttműködésbe. Tesszük ezt hit
elveink feladása nélkül a legjobb meggyőződéssel. — Síkos Lajos esperes 
jelentésében először az elmúlt év jubileumáról beszélt. Sorra vette az 
egyházmegye gyülekezeteit, elmondta saját tapasztalatait. A  tényeket és 
adatokat felvonultató jelentést hallgatva, az volt a jelenlevők benyomá
sa, hogy a gyülekezetekben nemcsak a lelkész tevékenykedik, hanem is
meri, érzi és tudja a gyülekezet minden örömét és baját, lelki és anyag' 
helyzetét egy másik lelkész is: az egyházmegye esperese.

A Vasi Egyházmegye esperese, Szabó Lajos, kiemelte, hogy „az egy
ház létét a feladatából kell értelmezni” —, a feladatot pedig Jézus Krisz
tus szolgálata határozza meg. A  szolgálat életformája ellentétben áll az 
uralkodásra törekvő magatartással, de nem egyeztethető össze a beszűkü
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léssel, és az öncélúsággal sem. Gondolkodásunknak és szolgálatunknak 
ki kell terjednie a társadalom és a világ kérdéseire. A  széles prespektíva 
mellett a gyülekezetek életének eseményei sem maradtak ki az esperesi 
jelentésből. Sőt az esperesi látogatások tapasztalatai és a lelkészi jelen
tések sokszor szó szerinti idézése által az esperes egészen közeli és részle
tes képet rajzolt a gyülekezetekről. A  továbbiakban a közös felelősségről 
és munkáról szólt többek között az esperes: „A  gyülekezet álljon oda a 
lelkész mellé és a lelkész nyújtsa ki kezét a gyülekezeti tagok felé.”

7. A gyülekezetek
Az egyházi vezetés és a gyülekezetek szoros kapcsolata egyik döntő 

programja és célkitűzése egyházunknak. Az egyház egységének, a közös 
gondolkodásnak, a közös út építésének ez az alapja. Ezért különös gon
dot fordítottam a gyülekezetekben való szolgálatra. Az Északi Egyház- 
kerületnek százhatvan gyülekezete van. A  három év alatt összesen száz
nyolcvanöt gyülekezetben, illetve filiában tettem látogatást, végeztem ige
hirdetést, tartottam előadást, természetesen a Budavári gyülekezeten kí
vül, ahol parochus-lelkész is vagyok. A  gyülekezetlátogatások száma így 
alakul: 1972-ben 88, 1973-ban 42, 1974-ben 55, gyülekezeti látogatást vé
geztem.

Üj templomot avattam a Nógrád megyei Szügy anyagyülekezethez 
tartozó Csesztvén, új harangot avattam Balassagyarmaton, Vanyarcon, 
Ajkán, teljesen felújított orgonát avattam Kőszegen és Miskolcon. Üj 
lelkészlakot avattam Beleden, Bakonycsemyén, Somlószőllősön, Ajkán. 
Nagy a számuk azoknak a templomoknak, amelyeket renoválás után 
adtam át ünnepélyesen gyülekezeti használatba.

Felejthetetlenek számomra a gyülekezetek, amint az oltártól és szó
széktől tekintettem rájuk. Előttem vannak az éneklő hívek, vagy az ige
hirdetésre figyelő szemek. Megható az a szeretet, amivel a gyülekezetek
ben találkoztam.

A  felügyelőket, gondnokokat, presbitereket, a gyülekezeteket arra 
kérem, vegyék körül az anyagi megbecsülés jeleivel is lelkészeinket, mert 
közülük néhánynak javítani valók a lakásviszonyaik, több helyen ala
csonyak a helyi javadalmak. Egyházunkat kellő szinten csak úgy tudjuk 
fenntartani, ha évről évre növekszik az áldozatkészség.

8. Előretekintés
A  felszabadulás harmincadik évfordulójának megünneplése át fog

ja hatni egész egyházunkat. Országos egyházi ünnepély, lelkészi munka- 
közösségi megemlékezések, gyülekezeti ünnepségek fogják értékelni an
nak jelentőségét. Már itt is jelzem annak fontosságát, hogy teljes jelen
tőségében világítsuk meg ezt a történelmi eseményt.

Isten irgalmas ítélete volt, hogy a Horthy-rendszer összeomlásából 
kimentette egyházunkat és új életkezdés lehetőségével ajándékozta meg. 
Akik nem értették meg, hogy mi ez a világtörténelmi fejlődés, mi itt az 
új, azok útjába akartak állni annak, hogy az egyház megtalálja helyét 
a szocialista társadalomban. Haladó oldalon az egyház részéről azok 
voltak, akiknek volt látásuk arra nézve, hogy itt új társadalmi rend
szer alakul, formálódik, amelynek az egyházpolitikai logikája is más, 
mint korábban volt. Ha tehát az egyház meg akarja találni helyét a szo
cialista társadalomban, akkor értenie kell a szocialista társadalomnak 
célkitűzéseit.
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Éppen azt kell kifejtenünk előadásainkban, hogyan vezette Isten 
egyházunkat, hogy megtalálja helyét a szocialista társadalomban, és a 
maga energiáját is hozzáadja a szocializmus építéséhez.

Ennek a feladatnak hűséges elvégzésére kérem az egyházmegyék és 
a gyülekezetek elnökségeit, mert ebben mutatkozik meg egyházunk út
jának helyes megértése, egységes gondolkodásunk és egységes magatar
tásunk.

9. A köszönet szava
A  három esztendő eseményeinek áttekintésébe beletartozik a köszö

netnek és a hálának a szava.
Megköszönöm az Állami Egyházügyi Hivatal vezetőinek és munka

társainak az állam és egyház jó viszonya jegyében folytatott együttmű
ködésüket.

Köszönöm az Országos Egyházi elnökség szolgálatát, amelynek irá
nyításával azonos teológiai, egyházpolitikai és politikai nézetet vallók 
egységeként működik egyházunk vezetése.

Innen is tisztelettel és szeretettel köszöntőm az év folyamán magas 
kitüntetésben részesülteket: D. Káldy Zoltán püspök-elnök a Magyar 
Népköztársaság zászlórendje I. fokozatát, D. Dr. Vető Lajos nyugalma
zott püspök a Munka Érdemrend aranyfokozatát, Dr. Karner Ágoston, 
országos egyházi főtitkár és Grünvalszky Károly lelkész a Magyar Nép- 
köztársaság zászlórendje III. fokozatát, Dr. Nagy István esperes az Or
szágos Béketanács kitüntető arany békejelvényét kapta meg.

Hálásan köszönöm Dr. Szelényi Gusztáv, egyházkerületi felügyelő 
helyettesnek, a felügyelői tiszt üresedése alatt végzett hűséges szolgála
tát. E helyről is nagy szeretettel köszöntőm ma beiktatott és tisztségét 
átvett elnöktársamat. Dr. Mihály Dezsőt, az Északi Egyházkerület fel
ügyelőjét és szolgálatára Isten gazdag áldását kérem.

Hálásan köszönöm a püspök munkatársainak, az esperes-testvérek
nek, egyházunk útját jól értő szolgálatát és testvéri együttműködését.

Hálásan köszönöm a püspöki hivatal dolgozóinak, Kőszeghy Tamás, 
püspöki titkárnak és Giczi Ferencné tisztviselőnek, hűséges és szorgal
mas munkájukat, amellyel engem nagy mértékben segítettek.

Isten áldása legyen a lelkésztestvérek szolgálatán, az igehirdetésben, 
a szentségek kiszolgáltatásában, a pásztori szeretet gyakorlásában, haza
fias és békefeladataik munkálásában.

A  felügyelőknek, gondnokoknak, presbitereknek önzetlen, tisztelet
beli szolgálatukért e helyről is hangozzék köszönet.

„Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhetik, 
feljebb, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk, a mibennünk munkál
kodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jé
zusban nemzetségről-nemzetségre, örökkön-örökké. Ámen.” (Ef 3,20—21)

D. Dr. Ottlyk Ernő 
püspök
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Tanulmányok

Emlékezés Bercsényi Miklósra
Első nemzeti himnuszunk: a Rákóczi-nóta, együtt említi Rákóczival, 

a nagy kuruc szabadságharc vezérlő-fejedelmével a kuruc hadsereg fő
generálisát: gróf Bercsényi Miklóst:

Hajh Rákóczi, hajh Bercsényi,
Vitéz magyarok vezéri!
Hová lettetek ti,
Népünk hírszerzői,
Magyarok csillagi?

Az ének visszatekintés — legalább harminc esztendő távolából — a 
harc vezéreire. Idézett soraiban már kifejezésre jut az a meggyőződés, 
amelyet azután magáévá tett a Rákóczi-korral foglalkozó történetírás is: 
„Rákóczit Bercsényi és Bercsényit Rákóczi nélkül elképzelni s megítélni 
nem lehet.” E feltevés mögött az a vélemény rejtezik, hogy a szabadság- 
harc vezetője voltaképpen Bercsényi volt: „A  nemzeti harcnak szerve
zője, főintézője, éltető lelke gróf Bercsényi Miklós hatalmas alakja.” 
E vélekedésről a fejedelem is megemlékezik a szabadságharcra vissza
tekintő emlékiratában: „Öt mindenki ismerte, engem pedig csak kevesen, 
s azok is fiatalságomra való tekintettel képtelennek tartottak katonai és 
politikai tanácsra, s ezért mindent a grófnak tulajdonítottak.”

Minket ne tévesszenek meg az ilyen vélemények. Éppen iránta érzett 
kegyeletünk és tiszteletünk kívánja Bercsényi megközelítését a maga em
beri valóságában, híven, igazán, történeti jelentőségét és Rákóczihoz való 
viszonyát. A  történeti igazság fényében alakja megnő, megnemesedik, 
mert hitelessé válik az utókor szemében. Képzeletbeli, legendás alakból 
átváltozik a szabadságharc valóságos, történelmet formáló, magatartásá
val ma is példamutató hősévé.

Nemes személyét meg kell tisztítanunk a század eleji kuruc-roman- 
tika érzelgős torzításaitól is. Ki ne ismerné Dankó Pista híres Bercsényi- 
siratóját:

Nagy Bercsényi Miklós sirdogál magába,
Oda van szegénynek minden katonája:
Gyönge violának letörött az ága,
Az én bánatomnak nincs vigasztalása.
Súg-búg a szél Késmárk felett,
Édes hazám Isten veled.

Ez a sirdogáló Bercsényi épp oly képtelenség, mint az a kuruc főve
zér Bercsényi, aki nem csupán a keze alá rendelt ezredeket, hanem Rá
kóczi elméjét is dirigálja, s döntő befolyást gyakorol a fiatal fejedelemre.

*

Sokat emlegetik — még történetírók is — Rákóczi és Bercsényi „ba
rátságát” . Idézzünk erre nézve egy mondatot: „Mily módokon és mily 
mérvben tudá akaratát — Bercsényi — a fejedelemmel: egyetlen barát
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jával szemben érvényesíteni, legjobban megfejtik azt az egészen bizal
mas természetű levelek: Bercsényinek Rákóczihoz írott levelei.” Vegyük 
elő ezeket a leveleket, nyoma sincs bennük a barátságnak olyan értelem
ben, amiképpen ezt a szót értelmezni szoktuk. „Édes Nagyságos Uram” — 
így szólítja meg Bercsényi a fejedelmet, amikor éreztetni akarja iránta 
való bizalmát, hozzá való közelségét. „Nagyságos Úr” ebben az időben 
— a rendiség szigorú korlátokkal határolt, a társadalmi helyzetet a meg
szólításokban pontosan érzékeltető világában — az egykori erdélyi feje
delmek titulusa, s Rákóczi apai ági ősei közül négy Erdély fejedelme volt. 
Hogy ne is említsük a Báthoriakat a fejedelmek között, közülük Istvánt 
királyává választotta Lengyelország. II. Rákóczi Ferencet fejedelemnek 
nevelték, és sohasem tűrte el, hogy vele bárki is bizalmaskodjék. Mikor 
oktatói — a jezsuita atyák Neuhausban — a gyermek Rákóczit „gróf” 
megszólítással illették, ő ezt visszautasította, mondván: „engem odahaza 
grófok szolgáltak” . A  Bercsényi család nem számított előkélő grófi famí
liának. Erdélyből menekült Magyarországra, s mert az apa katonai ér
demeit I. Lipót császár nagyra becsülte, jóakaratát fiára is kiterjesztette: 
a török háborúban való forgolódásáért ezredesi rangra emelte. A  kuruc 
hadsereg főúri tábornokai közül „sokan még egy sorban sem akartak állni 
vele, nemhogy parancsnokságát elismerni.” Mikor Rákóczi Bercsényit 
megismerte, ő az északkeleti megyék tábornoki rangban levő hadbiztosa 
volt. Bercsényi rangja meg sem közelítette Rákóczi fejedelmi méltóságát. 
A  fejedelem az Emlékiratok-ban pontosan meghatározza Bercsényihez 
való viszonyát: „Minthogy a szabadság ügyét védtem, szívesen megenged
tem neki mindazt, amit a lengyel nagyurak gyakorolnak királyuk irányá
ban és amiről azt hittem, hogy megegyezik törvényeinkkel. Ez sok rága
lomra adott okot, mert azt hitték, hogy a gróf hatalomban és méltóságban 
egyenlőnek tartja magát velem, holott sohasem vettem észre, hogy vétett 
a tisztelet és engedelmesség ellen.” A  francia követ azt jelentette XIV. 
Lajos királynak Rákócziról, hogy a felkelők közül még a mágnások is 
királyuknak tekintik. S mikor a követ szóvátette a fejedelem pompás 
udvartartását, ez azt felelte rá: „Én a király személyét képviselem ebben 
az országban.” Rákóczinak, a szabadságharc vezérlő-fejedelmének nem 
volt barátja: egy szuverén öntudatú fejedelem nem barátkozhatik alatt
valóival.

*

Rákóczit Bercsényihez egy közös látomás és az együttes sorsvállalás 
kötötte össze — az érzület erős szálaival. Ezt maga a fejedelem is így 
látta, midőn az emigrációban visszagondolt Bercsényire: „Őszintén sze
rettem: részesedett titkaimban, s száműzetésemnek és szerencsétlensé
gemnek hű társa volt.”

Közös látomásuk: a hazát végső nyomorba és szégyenbe döntő Habs- 
burg-uralom alól fegyverrel felszabadított Magyarország. Hogy mit kellett 
szenvednie még előkelő, főnemes, nagybirtokos nemesuraknak is az or
szágot megszállva tartó idegen katonaságtól, erről elég elolvasni „A z oh 
szegény magyarság mit gondolsz magadban” kezdetű verset, amelynek 
két sora megegyezik Rákóczi Mária-énekével, vagy pedig Károlyi Sándor 
szatmári főispán emlékiratait és leveleit. Ezekből tájékozódhatunk a nép 
elviselhetetlen nyomoráról is. Midőn Rákóczi és Bercsényi a szomszédság 
révén — Rákóczi Munkács, Bercsényi Ungvár földesura volt —, megis
merkedtek egymással, a század elején az európai helyzet halvány re
ményt nyújtott arra, hogy a magyarság megint fegyvert foghat „a kenye
rünket, sónkat, szabadságunkat elragadozó” idegen uralom ellen: kihalt 
a Habsburg-ház spanyol ága, s óriási birodalmáért a Habsburgok osztrák

154



ágának feje, I. Lipót német császár és XIV. Lajos francia király vetélke
dett. Francia támogatással támadni a császárra a döntő pillanatban: ez 
volt koncepciója ama konspirációnak, amely Rákóczi körül támadt. Mi
kor Bécsből hazatért birtokaira, a fiatal herceg már csak törve beszélt 
magyarul, alig tudott valamit az ország alkotmányáról és történelméről. 
Német ruhában járt, német nőt választott magának feleségül. Bercsényi 
vette észre, hogy az idegen köntös magyar szívet takar. Bercsényi eszmél
tette rá történeti küldetésére. Bercsényi ismerte, talán sugallta is, Rá
kóczi titkát: levelet írt XIV. Lajosnak, óvatosan tudakozódva benne ar
ról, vajon számíthat-e francia támogatásra, ha fegyvert fog Bécs ellen? 
Ismerjük e tapogatódzó kísérlet kudarcát: Rákóczi levelét elfogták, őt 
magát Bécsújhelyre hurcolták, abba a börtöncellába, ahonnan nagyapját, 
Zrínyi Pétert, „lázadásért” vérpadra vitték. Ez a sors várt volna reá is, ha 
szinte csodálatos módon el nem menekül börtönéből.

Bercsényi még idejében lengyel földre menekült. A  szabadságharc 
előkészítésének nagy eseménye volt, mikor a menekülő Rákóczi és a buj
dosó Bercsényi Lengyelországban egymásra találtak. Kémek és orgyilko
sok lestek rájuk, személyüket leplezve bujdokoltak franciabarát lengyel 
urak védelme alatt egyik helyről a másikra. Két reménység éltette őket; 
az egyik Franciaországra, a másik az elvesztett hazára tekintett. Egyik 
memorandumot a másik után küldötték Párizsba, bizonygatva: ha a király 
pénzt ad néhány ezer zsoldos toborzására, s ha ezekkel ők benyomulnak 
az országba, a magyarság mind feltámad a császár ellen. S addig is sike
rül Magyarországon nyugtalanságot támasztaniok. Mind a két reménység 
vakreménynek bizonyult. A  bujdosó urak csak annyi pénzt kaptak XIV. 
Lajostól, ami elegendő volt mindennapos szükségeikre, de arra nem, hogy 
vele forradalmi mozgalmat indítsanak a hazában. Hazulról még híreket 
sem kaptak, nemhogy biztatásokat. Rákóczi és konspiráns társai perétől 
annyira megrettent a nemesség, hogy „még az ártatlan is reszketett ak
kor” . A  lengyel bujdosás minden reménységet újra reménytelenségre 
váltó hónapjaiban pecsételődött meg Rákóczi és Bercsényi „barátsága” . 
„Bercsényi szeretetből és kényszerűségből ragaszkodott hozzám” — mon
dotta később a fejedelem. Mi tegyük hozzá: a szeretetet Bercsényi szívé
ben a hűség támogatta; életüknek e közös komor időszakában szövődött 
közöttük az a tapasztalat, hogy sorsuk összefonódott, olyan erősen, hogy 
többé már nem lehetett elszakítani.

*

„Ragaszkodott hozzám, — mondja a fejedelem —, így barátságból és 
viszontszeretetből sok dologban támogattam vagy pedig mértéktelen tér 
mészetével mentegettem.” . . .  „De én sem tetszettem mindig neki.” Miben 
nem tetszett Bercsényinek Rákóczi? A  történeti kutatás már felelni tud 
erre a kérdésre: a főgenerálisnak nem tetszett — különösen a szabad
ságharcnak a szécsényi országgyűlésig terjedő első szakaszában — a feje
delem jobbágy- és valláspolitikája. Mind a kettő — mai szóval élve — 
neuralgikus pontja volt a szabadságharc történetének. S időnként, eseten
ként a kettő össze is fonódott.

A  francia és lengyel segítségre épített szép tervek sorra összeomol
tak. A  szabadságharc 1703 tavaszán végül is úgy jött létre, hogy a nép 
hívta haza Rákóczit, s a fejedelem elfogadta a nép feléje kinyújtott kezét. 
„Első eset az újkori jobbágyság kifejlődése óta, hogy a privilegizált nem
zet előkelő tagja az adózó, robotoló szegény népben szövetségest lát a 
nemzeti és állami élet védelmére.” „Jobbágyaim nyitottak nekem utat a 
hazába” — mondotta Rákóczi, amikor később visszatekintett 1703 tava
szának eseményeire.
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Az első kuruc szabadságharcnak, Thököly Imre nagy vállalkozásának 
kudarca után a rendi Magyarország, az 1687—1688. évi országgyűlésen 
lemondott a királyválasztás és a fegyveres ellenállás közjogi biztosítékai
ról. Kurucságát 1687 és 1703 között, a két kuruc szabadságharcot elválasz
tó két évtized alatt már csak a Tizenhárom Vármegye és a Partium pro
testáns parasztsága őrizte meg. A  XVII. század fordulóján egymást érik a 
jobbágymozgalmák: 1697-ben a Hegyalján, 1698-ban Ugocsában, majd 
1703-ban a beregi-ugoesai Tiszaháton. Ezeket a népi kurucság harcainak 
mondja a modern történetírás. Agitátorai és szervezői a szegénylegények. 
A  szegénylegénység a társadalomnak az a mélyrétege, mely „nem leié 
honját a hazában” : elbocsátott végbeli vitéz, volt kuruc katona, szökött 
jobbágy, osztályából kihullott kisnemes, vagabundus protestáns diák bő
ven akad közöttük. A szegénylegények alakították ki a népi kurucság 
ideológiáját. A  felkelő parasztok a haza szabadságáért küzdenek az oszt
rák uralom ellen, de a szabadságba beleértik a vitézkedő jobbágyság fel
szabadítását — vérük hullása, bátor helytállásuk jutalmaképpen — a föl
desurak és a vármegyék hatalma alól.

1703 pünkösdjén a tiszaháti felkelők követei a határtól nem messze 
fekvő Brezna várában rátaláltak a bujdosó urakra. „A  magyar történet 
nagy eseménye volt, mikor a nagyúr és a szegény jobbágyok egymásra 
találtak” — mondotta a történetíró Szekfű Gyula. E találkozás leírása leg
szebb részlete Rákóczi vallomásszerű önéletírásának. A  küldöttek, mikor 
ráismertek, zokogva borultak lábai elé, azután egyikük baltát kért, bot
ját elhasította, s átadta a fejedelemnek a benne hozott üzenetet: „A  föld 
népe kész, csak legyen feje!” Híradást arról, hogy a népi kurucság szer
vezkedik, s a tiszai részeken 5 700 fegyveres parasztember várja a jel
adást a felkelésre. Ez a váratlan hír hihetetlennek látszott: Rákócziban 
halvány reménységet támasztott, Bercsényiben inkább bizalmatlanságot. 
Rákóczi alighanem Bercsényi véleményét örökítette meg ebben a mon
datban: „Ilyen alacsonyrendű emberek szavára nem lehet építeni.” „Ber
csényi szelleme a nála alacsonyabbak szemében kemény és tűrhetetlen 
volt” , hát még a szegénylegényekében. 1697-ben a gróf is segített leverni 
hegyaljai felkelésüket. Mintha Bercsényi megnyugtatása érdekében tör
tént volna: Rákóczi nem a maga emberét, hanem az övét küldte be a 
követekkel az országba, győződjék meg róla, igaz-e, nem túlzott-e a hír
adás a parasztság megmozdulásáról? Barvinszky heteken át járta a népi 
kurucság rejtett táborhelyeit, -s igazolta a képtelennek tetsző állítást: a 
nép vette kezébe a haza sorsát. Barvinszkyval a tiszaháti felkelés vezére: 
Esze Tamás, a Rákóczi-ház tarpai jobbágya ment ki Breznába Rákóczi
hoz. A  breznai találkozás nem a földesúr és a jobbágy, hanem a nép és 
a fejedelem találkozása, megállapodása volt. Megint egyetérthetünk Szek- 
fűvel: „A  jobbágyság e megmozdulása nemcsak a kátyúba jutott főúri 
összeesküvést emelte fel nemzeti mozgalommá, hanem Rákóczi egyénisé
gét is egyszeriben megszabadító minden rárakódott gátlástól, ránevelt 
akadálytól.” Megesküdött Esze Tamás előtt arra, hogy a hadrakelt job
bágyokat nem fogja cserbenhagyni, sőt szabad emberekké teszi: szabad 
hajdúhelyeket létesít számukra, mint ezt a XVII. század elején Bocskai 
cselekedte. Még ezen a napon: 1703. május 6-án kiáltványt intézett Ma
gyarország nemes és nemtelen lakosaihoz: keljen fel a német ellen „édes 
hazánk és nemzetünk” mellett. Június 16-án megérkezett a magyar ha
tárra, július 18-án átkelt a Tiszán, augusztus végén már 70 000 paraszt 
volt fegyverben zászlói alatt: „Cum Deo pro Patria et Libertate.”

„Ügyét a jobbágyokéval összekötni kétségtelenül — Rákóczi — leg
személyesebb elhatározása volt, nem pedig Bercsényié, aki a köznemest 
is lenézte és szarkasztikus realizmusában soha helyet nem engedett érzel
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mi momentumoknak társadalmi viszonylataiban.” A  szegénylegényekből 
lett ezredeskapitányokat megvetette, Esze Tamást végképp nem szívelhet
te. Mégsem helyezkedett szembe Rákóczi jobbágypolitikájával, sőt időn
ként ő is a jobbágyságból való felszabadítás ígéretével hívta fegyverbe 
a föld népét. Ilyenfajta kiáltványaiból azonban nem leshet arra következ
tetni, hogy azonosította magát a fejedelem jobbágypolitikájával. E maga
tartásában „szeretetből és kényszerűségből” összeötvöződő hűsége a feje
delem és a haza iránt — volt a döntő mozzanat. Felismerte, hogy az irre- 
guláris kuruc hadviselés az ország nyugati területein, ahol ő volt a ve
zénylő generális, nem nélkülözheti a népfelkelés támogatását. Kiáltvá
nyait nem társadalompolitikai meggyőződés, hanem katonai érdek dik
tálta.

*

Szeretet és kényszerűség: hűség és belátás vezérelte Bercsényit a 
valláspolitika területén is. A  protestánsok vallásszabadságának dolgában 
a fejedelmet és főgenerálisát egy világ választotta el egymástól. Különö
sen a szabadságharc első éveiben. Pedig mindketten a jezsuiták keze alatt 
nevelkedtek. Bercsényit az a „keserű vakbuzgóság” jellemezte, melyet a 
jezsuiták oltottak — a fejedelem szerint is — tanítványaikba. A  felkelést 
megelőző esztendőkben Bercsényi is készséges eszköze volt — a magyar 
nép történetében is rossz emlékezetű Kollonich püspök ama tervének, 
amelyet — módszerét is pontosan kidolgozva — készített és alkalmazott 
a magyar protestantizmus teljes kiirtására. Különösen az 1700-as eszten
dőtől kezdve. Bercsényi nagyszombati házának kapuja fölött örökmécses 
világította meg Mária szobrát és a jezsuiták Jézus személyét megkisebbí
tő szertelen Mária-kultuszát. Mennyire más volt Rákóczi katolikussága! 
Ö is buzgó híve egyházának, de nem jezsuita módra: nem a gyűlölet je
gyében. Idézzünk most egy mondatot a fejedelem emlékiratából: „A  há
ború elején saját papjaink annyira menekültek tőlem, hogy sokáig lelki
gondozó nélkül voltam, mert az eretnekek cinkosának és mintegy kiközö
sítettelek tekintettek.” Valójában miért idegenkedtek tőle? Azért, mert 
Rákóczi tagadta azt a jezsuita doktrínát, hogy a katolikus „vallás megőr
zése az osztrák uralomtól függ, s ez ellen fegyvert fogni, annyi mint a 
katolikusok romláséra tömi” . Pedig a legnemesebb elmék a XVII. szá
zad vége felé már a keresztyén felekezetek uniójára törekedtek. 1707 ka
rácsonyán egy asztali beszélgetés alkalmával „discursust moveált religiok- 
nak egybe foglaltatásárul” . A  fejedelmet nagyon foglalkoztatta az egyhá
zak egyesítésének kérdése: „Mióta eszét tudja, az aggasztotta legjobban, 
hogy annyi a szakadás a csak névre, de nem lényegre nézve eltérő ke
resztyén vallások között” . „Midőn — mondotta — Isten kegyelméből a 
szabad és egyetértő magyar nép ügyét fölkarolta, szívén semmi sem fe
küdt inkább, mint az, hogy a vallások viszályát, amelynek magját a Go
nosz vetette el, kiegyenlítse, és hogy közös szeretetre bírja azokat, akik 
az igazi kérésztyénségrő 1 megfeledkezve, egymásiránt határtalan gyűlö
lettel viseltetnek.” „A  protestánsok iránt való tolerancia Rákóczinak elő
kelő helyet biztosít az európai szellem történetében.” Bercsényi szívében 
nyoma sem volt Rákóczi nemes valláspolitikai tendenciájának. 1704 tava
szán az ellentét e kérdésben annyira kiélesedett közöttük, hogy vigyázni 
kellett: a szabadságharc ne fajuljon vallási polgárháborúvá. Olyan val
lási háborúsággá, melynek vezérei katolikusok — de mind a kettő más
képpen. A  fejedelem is nagy tisztelettel viseltetett Szűz Mária iránt, val
lotta, hogy a magyarság Mária népe, de ezt „Lépőid Császár hatalmassan 
és igazságtalanul kivonta és Sarolta” Mária kezéből. Rákóczi a Mária-
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kultuszt a függetlenségi harc szolgálatába állította. Erre vall gyönyörű 
Mária-verse is.

Az említett kritikus időszakban Nigrini Sámuel, a nagyszombati 
evangélikus iskola rektora, ki egy jeles traktátusában Rákóczi uniós val
láspolitikáját támogatta, e fontos kérdésben közelebb állott a fejedelem
hez, mint a kuruc hadsereg vakbuzgó főgenerálisa. Öt a jezsuiták vakítot
ták el, de azután éppen a jezsuiták viselkedése figyelmeztette tévedésére. 
Bercsényi politikai bölcsességét, okos hazaszeretetét dicséri megváltozása. 
Mikor észrevette, hogy a jezsuiták és az idegen eredetű papok az osztrák 
uralom ágensei, kémei, hírszolgáltatói, a vakbuzgó jezsuita-tanítványt le
győzte benne a jó hazafi: az idegen származású atyákat kiutasította az 
országból, a szécsényi országgyűlésen idézhetetlenül kemény szavakkal 
bélyegezte meg a rend tagjait, s mivel ezek nem akartak esküt tenni a 
szécsényi határozatoknak való engedelmességre, Bercsényi szorgalmazta 
legjobban száműzetésüket. Lelkiéletének e nagy válságában bizonyságot 
tett arról, hogy az ő számára is előbbvaló a patria a religiónál. Méltónak 
bizonyult Rákóczi és a haza bizalmára.

*

A  főgenerális-titulus gyakorlatilag csak azt jelentette, hogy a Vág 
mentén fekvő vármegyékben a hadműveleteket és a kormányzás dolgait 
Bercsényi igazgatta, olyan módon, amiként ezt Rákóczi végezte az 
északkeleti Tizenhárom Vármegye területén. Bercsényi evangélikus, Rá
kóczi református többségű megyéket kormányozott. Az evangélikus törté
netírásnak különösen szép és fontos feladata részleteiben is feltárni Ber
csényi magatartását a vallási ügyek területén, a Rákóczi születésének 300. 
évfordulójára. Annál is inkább, mert dokumentumait főként evangélikus 
levéltárak őrzik.

Ez a munka jelentőségéhez méltó módon tudná segíteni a Bercsé
nyi-kutatást. Thaly Kálmán Bercsényi-ábrázolása csonka és tendenció
zus. Csak 1706-ig terjed, a tényeket hol szépítgeti, hol elhallgatja. Szük
ség van egy olyan Bercsényi-monográfiára, amely a kuruckor e magasan 
kiemelkedő személyének emberi valóját, tetteit és ambícióit megvilágít
ja. A  források arra vallanak, hogy egy ilyen gondos munkálat a fejede
lem Bercsényi-képét fogja igazolni. Rákóczi szavaival zárjuk megem
lékezésünket: mi is dicsérjük Bercsényi „éles elméjét, érett ítéletét, 
megbízható szeretetét, ragaszkodását” , a fejedelemhez és a hazához való 
„igaz hűségét” . Bercsényi cselekedetekkel bizonyított szeretete, maku
látlan hűsége egyik legszebb példamutatás a kuruc szabadságharc és 
népünk történetében.

Esze Tamás
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Az ökumene felelősségéről
Jubileumi megemlékezés Fanőről

1. Két jubileumról:

Reformáció ünnepére készülve két esemény — negyven évvel ezelőt
ti — kerül akkor elém: Barmen, 1934 májusa és Fanő, 1934 augusztusa. 
Nem véletlen, hisz a reformáció a szó nemes értelmében az orthodoxia, a 
tiszta, a helyes tanítás, az ortho-praxis, a helyes gyakorlat, egyháza kell 
hogy legyen.

a) Barmen egyik legfáradhatatlanabb előkészítői közé tartozott Bon- 
hoeffer — sőt a hitvalló egyház legtudatosabb szárnyához, a dahlemi 
szárnyhoz. A  barmeni hitvalló egyházzal együtt vallotta, hogy a német 
keresztyének tanítása tévtanítás, eretnekség. Olyan élesen fogalmazta 
meg ezt a meggyőződését, hogy még a hitvalló egyház mérsékeltebb 
szárnya meg is döbbent. Az extra ecclesiam nulla salus tételt tovább
vezetve kimondotta: aki Németországban tudatosan elszakad a hitvalló 
egyháztól, elszakad az üdvösségtől... Krisztustól. (Gesammelte Schrif- 
ten, továbbiakban G. S. II. 239. o.)

Viszont ugyanez a Bonhoeffer ugyanilyen radikalizmussal utasítja 
el a fajgyűlöletet, a háborút: ez Krisztustól való elszakadás, sőt vele 
szembefordulás.

Valóban nagyon is úgy van, hogy a hitvalló egyház dolgát a hit és 
humánum összefüggésében lehet megérteni. A  solus Christus és az aktív 
pro hominibus szorosan összetartozik. Ha a confessio fidei-vei nem jár 
együtt a humanitárius akció, demonstratio fide-vé, tehát ideológiává 
lesz. El is lehet gondolkodni ezen mindazoknak, akik az ökumene anti- 
rassismus programját a hitvallásos keresztyénséggel nem tudják össze
egyeztetni, (Bethge: Umstrittenes Érbe c. bonni előadása tanulságos).

b) Az aktív pro hominibus, tehát az ortho-praxis Fanőben, Dániá
ban fogalmazódott meg a hitvalló egyház, az ökumene által történt el
ismerésével egyidőben.

Fanő az ökumene történetének legizgalmasabb lapjait jelenti. Ha a 
keresztyén békekonferencia genezisét keressük, idáig jutunk el. A  cseh
szlovák ökumenikus tanács egykori főtitkára, Pospisil többször szólt ar
ról, hogy legmegrázóbb olvasmánya volt Bonhoeffer Fanőben elmondott 
beszéde. Bonhoeffer kétségbeesett kiáltását: „Jézus Krisztus egyházá
nak nagy ökumenikus zsinata után — melyen az egész világ képviselve 
lenne” — nem lehetett meg nem hallani. E „zsinatnak olyan erővel kelle
ne szólnia a békéről, hogy megvidámodnának a népek, mivel Krisztus
nak ez az egyháza fiainak kezéből kiveszi a fegyvert és eltiltja a há
borút” . Pospisil véleménye szerint ennek a kiáltásnak a tömegpusztító 
fegyverek korában még jelentősebb a mondanivalója. Erre a kiáltásra 
akart választ adni a keresztyén békekonferencia. S valóban, az 1957— 
58-ban megalakult Keresztyén Békekonferencia joggal tekinthető a 40 
évvel ezelőtt elmondott Fanői beszéd késői hullámverésének. Nagyon 
tanulságosnak látom Bonhoeffer fejlődését végigkövetni a kontextusok 
figyelembevételével, s őt Fanőig elkísérni.
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2. Communio sanctorum:

„A  Krisztus teste Róma és Korintus, Wittenberg, Genf és Stockholm, 
és minden gyülekezet tagjai az egészhez, az összgyülekezethez, a sanc
torum communiohoz tartoznak.” (S. C. 167. o.) így vall a 21 éves Bonhoef- 
fer első tudományos munkájában. Ha Bonhoeffer nem is konfesszionalis- 
ta, de tudatosan lutheránus. Józanul felismerte fiatalon már egyházának 
tévedéseit, mégis vallja azt, hogy ressentiment és dogmatikai könnyel
műség nem szakíthat el minket a mi történelmi evangélikus egyházunk
tól. (Ib. 166. o.) Ugyanakkor ökumenikus egyházfogalmat vall, amit 
Stockholm is kifejezésre juttat. Az ökumeneről nem úgy gondolkodik, 
mint szervezetről, hanem mint közösségről. — Felelős állásfoglalásra el
kötelezett közösségről.

Az ökumeneben világproblémákkal szembesül az egyház, s ezért az 
ökumene kihívás a szolgálatra. Szolgálatközösség tehát az ökumene.

Próbáljuk a Stockholm szót az akkoriak fülével hallani. Rögtön a 
nagy ökumenikusra, Söderblomra kell gondolnunk. Őt az első világhá
ború szörnyű élményei már a háború alatt arra indították, hogy a há
borúban részt vevő és a semleges népeket, ill. egyházaikat a béke mel
letti tüntetésre hozza össze. Söderblomot nem keserítették el a kudar
cok sem. 1919-ben a népek barátságát munkáló egyházi világszövetségen 
felveti egy ökumenikus zsinat gondolatát, mely a békéért és egy igazsá
gos szociális rendért szállna síkra. Fáradozása nem reménytelen, 1925- 
ben Stockholmban megszervezi az ökumenikus mozgalmak egyik ágá
nak, a Life and Work világkonferenciáját, amelyből később kialakul a 
gyakorlati keresztyénség ökumenikus tanácsa. (Stockholm, 1925-ről köze
lebbit LP. 1974. 541. old.)

Stockholm említése Bonhoeffer említett egyházfogalmában tudatos, 
művében a keresztyén egység kérdésével sokat foglalkozik, de már az 
első fogalmazásban is felködlik, hogy az ökumene szolgálatközösség az 
emberiség békéje érdekében. Kísérjük végig e tudatosodási folyamatot!

3. New York, 1930.:

Az 1930—31-es tanévben az Union Theological Seminary ösztöndí
jasa. Még odaérkezésének évében ősszel angol nyelven I. Ján, 4, 16 b. 
alapján szólt a New York-i ifjúsághoz. Elmondotta, hogy felismerték Is
ten színe előtt a háborúval kapcsolatos vétkeket. Szól a keresztyén test
vériségről. „Nem lehet gyűlölség közöttünk, a népek között, csak jóaka
rat, egymás megértése. .. Különben nem volnánk méltók a keresztyén 
névre... Isten a szeretet Istene, s nem a gyűlöleté. . Elmondotta, hogy 
a németeknek szükségük van békére, s békét akarnak. A  békemozga
lommal kapcsolatban is nagy tájékozottságról tett tanúságot. Hivatkozott 
arra, hogy a német munkásosztályból indult el a német békemozgalom. 
Németországban vetődött fel először az a gondolat, hogy a munkások 
Franciaországban és Németországban egymáshoz közelebb állanak, mint 
a különböző osztályok a nevezett országokban. S most figyeljünk! „Mint 
keresztyén lelkész hiszem, legnagyobb feladata az egyháznak, hogy a bé
kemunkát minden országban s az egész világon erősítse." Ezzel az egy 
lélegzetvétel alatt szólt arról, hogy minden keresztyénnek a keresztyén 
egységet komolyan kell vennie és feljebb kell helyezni minden szemé
lyes és nemzeti óhajnál... Istennek egy népe van az egész világban ... 
hogy várhat Istentől kegyelmet, aki gyűlöli felebarátját...  mindenki jó
akaratára és erejére szükség van .. .  (G. S. I. 417— 425. o.)
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4. Lutheránus katekizmus:

E munkát 1931-ben Hildebrandt-tal együtt készíti a konfirmandusok 
számára. Tulajdonképpen kettőt írt, de ez az első talán még figyelemre
méltóbb. Érdemes fellapozni. Kérdés: nem tud az egyház szent háborúról. 
Az egyház, mely a Mi atyánk-at imádkozza, Istenhez csak békért fordul
hat. Arra a kérdésre, hogy ez nem hazátlan dolog-e, Cselekedetek 17,26-tal 
válaszol: Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette. E katekiz
musban is felveti az ökumenikus kérdést, fájlalja a szétszakítottságot. 
A keresztyének új közösség után való vágyakozása jut kifejezésre, amely 
a „Lélek közössége... szolgálatra és nem uralkodásra.” G. S. III. 248— 
57. o. E konfirmáció kátéjában két Luther-idézet is található. Ki az 
evangélikus kérdésre a válaszban Luthert is idézi: „Das aber ist dér 
Christliche Glaube: wissen was du tun sollst und was dir geschenkt 
ist." (WA. 30, I. 49.) Elgondolkodtató: Bonhoeffer a cselekvésre tette a 
hangsúlyt, de a Gabe és Aufgabe az evangélium és a törvény összefüg
gésében a Gabe prioritását sohasem felejtette el, éppen ezért kap olyan 
hangsúlyt nála a cselekvés.

5. Cambridge. 1931.:

Az 1914-ben — feszültségekkel teli esztendőben — Konstanzban ala
pított barátsági világszövetség, annak 60 fős ifjúsági csoportja és a Life 
and Work itt ülésezett. Ekkor választották meg a svájci Henriodot tit
kárnak, (később ő vitte Genfben a világszövetség és a Life and Work 
ügyéit főtitkárként). Az ifjúsági munka egyik titkárává Bonhoeffert vá
lasztották meg. Az ifjúsági csoport igen aktív volt, mint ahogy az öku- 
mene történetében az ifjúsági pionírmunkát végzett. Bonhoeffer nagyon 
bízott a „felriasztott és éleshallású” ifjúságban.

Persze közéjük tartozhatnak a felébredt és riadtan körülnéző ifjak 
is. — A konferenciáról Bonhoeffer írásbeli beszámolója alapján rövid is
mertetést adunk. — A  konferenciát az foglalkoztatta, mi az egyház ál
láspontja a nemzetközi béke kérdésében. Aktualitását a genfi leszerelési 
konferencia és a világválság adta. A  konferencia aggódva kérdezi: A 
jelenleg felfegyverkezett népek hajlandók-e az adott szót megtartani. 
(Népszöv. alapszab. V III. fejezet és a Versailles-i béke V. fejezetének 
bevezetése) A  konferencia felhívást adott ki a szakadék szélén az adott 
szó megtartására. Egyben megállapította, hogy a háború mint a nemzet
közi viszályok elsimításának módja Krisztus és az egyház szellemének 
ellentmond. Szükségesnek tartja a fegyverkezés legalacsonyabb fokra 
való csökkentését, valamint a népek biztonságát az esetleges támadások 
ellen. A  konferencia elvárja, hogy ezt az álláspontot képviseljék az egy
házak.

A  vitákról is beszámol Bonhoeffer: voltak, akik túl soknak tartották 
ezt az állásfoglalást, voltak, akik azon töprengtek, hogy túl kevés. Bon
hoeffer az utóbbiakhoz tartozott. Egy indiai felszólalást továbbvezetve 
leszögezte: jöhet katasztrófa, ezért végre egészen konkrétan kellene szól
ni a „keresztyén elvek” mesteri kifejtése legveszélyesebb az igazi keresz- 
tyénség számára. A  fiatalság nem jött elő javaslattal, érdekes Bonhoeffer 
indoklása: „új körülmények között új módon kell látni, s nem rögtön 
nagy szavakkal jönni” .

Ügy véli, hogy mégis „hálásaknak kell lennünk”, mert ez a lépés 
az előbbiekhez viszonyítva komoly előrelépés.

Felveti az ökumenikus teológia kidolgozásának szükségességét (amit
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azonban ökumenikus szociáletikának is mondhatnánk.) A  kérdések an
golszász megítélését nem tartja elég alaposnak. Nyugtalanul kérdezi: 
mikor jön el az az idő, hogy a keresztyénség kimondja a megfelelő szót 
a megfelelő órában!”  (GS. I. 113—117. o.) (Megjegyzés: sokan értetlenül 
nézték Bonhoeffer bekapcsolódását az ökumenikus munkába, hisz kon
zervatív értelmiségi család tagja. Testvérét az I. világháborúban veszítet
te el. A  versailles-i szerződés feletti keserűség jobbra tolta az ifjúságot. 
Megindult a titkos katonai szervezkedés is. Stahlhelm erősödött. Oda
vetették Bonhoeffernek, hogy egy öntudatos német nem vehet részt az 
ökumenikus mozgalomban. Válasza: de igen, hisz a nemzetközi segítsé
günkre van a háborúra éhes nacionalizmus ellen. Ennek megértéséhez a 
népek barátságát szolgáló világszövetség, teljes neve: World Alliance fór 
Promoting International Friedeship through the Churches.

6. Berlin, 1931, a kritikus tél előtt:

Bonhoeffer belső formálódása és a béke kérdés többdimenzionalitá- 
sának felismerése szempontjából jó figyelembe vennünk egy levélben 
rögzített élményeit: Nagyon komoly a helyzet Németországban. Az a ha
tározott benyomás alakult ki az emberekben, hogy a világtörténelemben 
nagy fordulat előtt állunk... Az elkövetkező tél senkit sem hagy érin
tetlenül. Hétmillió munkanélküli, 15—20 millió éhező ember. Vajon az 
egyház egy katasztrófát még átvészel-e és hogyan?... A  berlini lelkészek 
összejönnek a problémák megbeszélésére” . .. Nem sokat bízott a meg
beszélésben. Keserűen kérdezi: „miért is van a mi egész teológiánk?” 
(GS I. 23—24. o.) A  szociális ínséget, s az egyház és a lelkészek csődjét 
olyan élesen látja, hogy szinte magányosan érzi magát.. .  Weddingben, 
Berlin proletár negyedében végzi a konfirmandus előkészítést. Nem volt 
könnyű kontaktust találnia. Első alkalommal egy hatalmas bon-bon-bon 
koncert fogadta. Bonhoeffer várt egy kicsit, majd amerikai élményeiről, 
Harlemről, a négerek ínségéről kezdte el élménybeszámolóját. (Bethge: 
Biographie 273. o.) Hogy ez nem volt captatio benevolentie, ezt a fiúk 
megérezték, később őket konzultálva készült egy-egy igehirdetésre, s 
több Weddingivel évekig tartó jó kapcsolata alakult ki.

7. Cernohorske Kupéié, 1932.:

Ezen az ökumenikus konferencián tartott egy előadást, téziseket ter
jesztett elő és tájékoztatást adott a németországi helyzetről.

a) Üjból felveti az ökumenikus teológia szükségességét, kinyilatkozta
tás alapján, melynek a gyakorlattal, az élettel kell kapcsolatba lenni. 
Ezen beszédében határozott teológia hiányával magyarázza azt, hogy az 
ökumenikus gondolatot Németországban a nacionalizmus hullámai felbo
rítják. Aki az ökumenikus munkát szolgálja Németországban, azt hazát
lannak vélik. Felelős, szigorú bibliateológiai, reformátori alapon álló 
teológiára van szükség, de konkrét teológiára. Nem elvekre, amik „min
dig igazak”, s ma nem, hanem parancsolatra, mely ma igaz. Isten min
dig Isten, ezért ma is Isten.

Az etikai kérdéseket nem lehet megoldani a teremtési renddel, hisz 
ezzel a kizsákmányolás, a háború is igazolható. Maga az egyház ura köte
lez el minket konkrét engedelmességre. Szól Bonhoeffer arról, hogy nem 
teremtési, hanem fenntartási rend, ebben azonban van helye a harcnak, 
amivel viszont nem igazolható a háború jogossága. Aki komolyan studí-
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rozta a háború fogalmát — mondja Bonhoeffer — Luthertől Fichtén ke
resztül Bismarckig, az tudja, hogy e szó: háború — maradt ugyan, de a 
fogalom összehasonlíthatatlanul más lett. Ezért a mai háború nem esik a 
háború fogalma alá, hisz ez mindkét harcoló fél biztos önmegsemmisí
tése. A ma háborúját, tehát a következőt az egyháznak száműznie kell. 
Figyelemre méltó, hogyan viszi tovább a harc gondolatát: a fenntartási 
rend tehát nem zárja ki ezt, Isten akarata nem csupán az ember megúju
lása, hanem a körülmények megújulása is.

Mi a teremtést nem restituálhatjuk, de Istennek az a parancsa, hogy 
olyan körülményeket teremtsünk, amelyek jók. Jók, „vonatkozással” ar
ra, amit a ma engedelmességet követelő Isten egykor maga is véghez fog 
vinni. Tehát „vonatkozással a Krisztus által történő újjáteremtésre jók”. 
Ilyen a béke, amely a háborút legyőzi. (GS I. 140— 158. o.)

b) ízelítő a tézisekből: Szembefordul a prakticizmussal. Az „egyház 
a Christus praesens, ezért evangéliuma és törvénye találjon bele a ma 
konkrét helyzetébe. Az igehirdetés konkrétságához hozzátartozik a való
ság legmélyebb ismerete. . .  Istennek csak egy rendjéről tudhatunk az 
egyházban, a nemzetközi béke rendjéről. . .  A békének van feltétele: az 
igazság és jog. Enélkül nincs béke. Harcnak van jogosultsága, de a há
ború, mint a harc eszköze Isten tilalma alatt áll. Mert az ember külső 
és belső megsemmisítését jelenti... Aktuális keresztyén igehirdetés és 
teológia szolgálhatja a népek barátságát. Melyik egyház képes erre? Ame
lyik a tiszta evangéliumot hirdeti és most hirdeti ez t... De itt van a 
mi nagy-nagy ínségünk és vétkünk. De ha vétkünket igazán felismerjük, 
akkor vehetjük magunknak mégis a bátorságot és van is bátorságunk a 
bűnbocsánat bizonyosságában a határozott szólásra.

c) Baráti körben beszámolt a német helyzetről, elmondotta, hogy az 
ifjúsági világszövetség ökumenikus munkában a hivatalos német egyház 
nem vesz részt. Ez szabad egyesülése olyan keresztyéneknek, akik felis
merték, az ökumenikus felelősség kérdését. Ehhez tartozik annak tuda
tosítása is Németországban, hogy Hitler győzelme mérhetetlen következ
ménnyel van Németországra, s az egész világra nézve. (Bonhoeffer ele
jétől kezdve felismerte, hogy Hitler a háborút jelenti.) ökumenikus egy
ségre van szükség azon erőkkel szemben, melyek a népeket a hamis na
cionalizmusra csábítják, melyek a militarizmust táplálják, a világot iz
galomban tartják, s ebből az izgalomból támadhat a háború. (Mündige 
Welt, azaz MW. V. 41—43. o.), újabb forrás: GS VI. 244.)

8. Gland, 1932.:

ökumenikus ifjúsági konferencia a genfi tó partján. Egy-két részlet 
Bonhoeffer beszédjéből: Nem olvassuk komolyan a bibliát, hisz nem 
magunk ellen, hanem magunk javára olvassuk. Krisztus hívását hitben 
és engedelmességben kell meghallanunk, e hívás tudatos, felelős életre 
való elkötelezés. . .  Elgondolkodtató az általa adott szituációelemzés: 
úgy van, mintha a világ hatalmai összeesküdtek volna a béke ellen; a 
pénz, a gazdagság, a hatalmi vágy, igen, meg a haza iránti szeretet is 
a gyűlölet szolgálatába sodródtak. Már égnek is a lángok itt-ott. ..  A  vi
lág lázasan fegyverkezik, hogy ezzel biztosítsa a békét, bálványa a biz
tonság, a securité, de sajnos tele van a világ bizalmatlansággal. Nem 
szankcionálhatja a háborút az egyház... még ha a béke igazság nélküli 
is, az ilyen ellen küzdeni kell. Lehet olyan béke, mely rosszabb, mint 
a harc, de erre a harcra a másik ember iránti szeretet indít. (GS. I. 
162—170. old.)
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9. Fanő, 1934.:

Glandtól, 1932 nyarától Fanőig, 1934. szeptember 22-ig jó pár mér
földet kell megtennünk. Iparkodunk.

1932 nyarán Párizs külvárosában Bicetre-ben dolgoztam az örmény 
menekültek között. (F. Werfel Musza Dag-ja ismerteti az örmény prob
lémát.) Ott kerültem kapcsolatba a nemzetközi megbékélési mozgalom 
francia csoportjával. A  Cahiers de la réconciliation-ból megismerhettem 
az akkori németországi helyzetet. Hallottam Bonhoefferről is. így mikor 
ősszel Párizsból Berlinbe kerültem, őt már mint „ismerőst” kereshettem 
fel. Sok jó francia barátja volt, Vernier harcos antimilitarista álláspont
ját és megpróbáltatásait többször emlegette. Ö igen komolyan értékelte 
a háborús erőfeszítésekre adott konkrét lépéseket. Lasserre, Jésequel, 
Tourneille, Ch. Monod és Bouvier baráti, ill. munkatársi köréhez tartoz
tak. A velük való beszélgetés és Monod egy tanulmánya is beletorkollott 
fanői megnyilatkozásába.

Az 1933-as év Bonhoeffer számára Barmenre és Fanőre való lázas 
készülődés jegyében zajlott. Minél súlyosabbá vált a helyzet, annál hatá- 
rozottabbá lett állásfoglalása. Hitler hatalomátvétele után előadásain is 
még inkább érezhettük a konkrétságukra való törekvést (LP. 1955, 556. 
o.) 1933 szeptemberében Szófiában ülésező világgyűlés, mely többek kö
zött kisebbségi, a faji kérdést és a leszerelés kérdését tárgyalta, a kö
vetkező ülés székhelyét, ahogy ezt a szófiai német követség Berlinbe je
lentette: Budapestre javasolták. (Most próbáljuk tisztázni, hogy került le 
Budapest a napirendről, a miértet úgyis tudjuk.)

Budapest helyett a későbbiekben Fanőt jelölték.
Fanőbe vezető úton egy mérföldkőnél le is cövekelte magát Bonhoef

fer. Személyes részvételét a hitvalló egyház részvételéhez kötötte. Ez v i
szont Genfben a birodalmi egyházzal, merném mondani a rasszista né
met keresztyénekkel való ellentét fokozódását jelentette volna. Genf dip
lomatikus akart maradni a kérdésben. Bell chichesteri püspök bölcses
sége hárította el az akadályt Bonhoeffer részvétele elől. (E kérdésekről 
Dudzus Ottótól részletesen is hallottam, erről írt is — Begegnungen 
70. old.)

Ha az akadályok el is hárultak az út elől, de akadályoknak egész 
garmadája gyülekezett a békés kibontakozás útjára, s így a Fanői szol
gálat elé. Június 30. és augusztus 19. között csak úgy zsúfolódtak az ese
mények. A  Schacht körüli válság, a Röhm-féle lázadás, Dollfuss meggyil
kolása, az olasz csapatok felvonulása a tiroli határon (vegyük hozzá az 
abesszín háborúval kapcsolatban elmaradt szankciókat) a leszerelési kon
ferencia zátonyra futása, no meg Hindenburg halála. (Ha nem is igazoló
dott a polgárság azon reménye, hogy Hindenburg mérsékli Hitlert, még
is bíztak benne.) Hindenburg halála után Hitler kezében koncentrálódott 
teljesen a politikai hatalom. Az augusztus 19-i népszavazás a Führert 
kancellári tisztségében megerősíti. Ilyen körülmények között ült össze 
1932. augusztus 22-én Fanőben a konferencia.

Előzőleg Bonhoeffer kérte Genfet, hogy semmiféle vidám estet ne 
rendezzenek Fanőben. Hogy is lehetett volna erre gondolni, mikor az 
emberiség egy nagyon sötét est elé nézett! A  jelenlevők kétségbeesetten 
szerették volna a sötét árnyakat elűzni, s a vidám hajnalért fáradozni.

A  világszövetségi munka teológiai megalapozásához egy tervezet ké
szült, a bevezető megbeszélésekhez. Ez közösségi munka volt, melyből 
Bonhoeffer ugyancsak aktívan kivette a részét. A  helyzetből érthető a 
kategorikus fogalmazás, a radikalizmus szinte provokatív hangja. A  ter
vezetből egy-két részlet: ne ölj!, ez alól nincs diszpenzáció. Azt mondják
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a háború békét teremt. Az egyház válasza: ez nem igaz, ellenkezőleg — 
megsemmisülés. A  vitában megfogalmazódott a háború kérdésével kap
csolatban az az igény, hogy az egyházak egyedülálló — tehát mások ál
tal nem helyettesíthető módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az államok 
és népek között őszinte kooperáció jöjjön létre.

Megrendítő módon szólt Bonhoeffer a 85. Zsoltár 9. verse alapján az 
egyház és a világ népei kérdéséről. „Hadd halljam meg, mit szól az Ür- 
isten! Kétségtelenül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy 
vissza ne térjenek a bolondságba” . .. „A  földön békesség, nem program, 
hanem Krisztus megjelenésével adott parancs. Az ökumene tagjai szá
mára, amennyiben megmaradnak Krisztusnál, legyen mindennél szen- 
tebb és megszeghetetlen a béke parancsa. Nem szégyenlünk... az örök 
békéről sem beszélni. Nem fordíthatjuk egymás ellen a fegyvert” . .. 
Szólt a bizalmatlanságról, mey háborúkat szül, ezért a gyökér
nél kell megragadni a kérdést. Szólt az összkeresztyén zsinatról melyből 
már Pospisillel együtt idéztünk részeket. Az ökumenikus zsinat radikális 
kiáltására vár a világ keleten és nyugaton — mondotta. Az idő sürget, a 
világ már fegyverben, a tekintetekben keserű bizalmatlanság, a harci 
harsonák már holnap megszólalhatnak, vajon vállalhatjuk-e az eddigi 
legnagyobb mérvű vétkességet? . . .  Bátor szóra van szükség. Imádkozza
tok, hogy ez a szó megadassák még ma, ki tudja következő évben talál- 
kozunke- ... Szemtanúktól is hallottam, hogy milyen döbbenet vett erőt a 
hallgatóságon. (Ib. 74. o.) A  határozati javaslat kimondotta, hogy az egyház 
a háborút semmiképpen sem segítheti morálisan . . .  az egyház, mely po
litikai harcba nem léphet be, tagjait mégis hívja fel a szociális kérdés 
tanulmányozására egy akció érdekében. (GS I. 209—211. o.) A  kocka el volt 
vetve, a munka folyt tovább, 1935. januárjában egy memorandumban ol
vassuk, hogy a német Fanő-csoport meg akarja tenni a magáét az egye
temeken ... a fanői beszédeket sokszorosították. „Ügy tűnik, hogy bizo
nyos készség jelentkezik — a mindinkább növekvő militarista szellem ha
tása alatt a keresztyén békeüzenet komolyan vételére” . Bonhoeffer két
ségbeesetten szeretné előbbre juttatni az ügyet, de sajnos egy hűséges 
kisebbség ügye marad csak az egyházban.

M. Niemöller adatai szerint a II. világháborúban — Hitler háború
jáért — 1858 egyházi tisztségviselő esett el. Viszont huszonegyet végeztek 
ki, akik lelkiismereti okokból Hitler háborúja ellen voltak.

Töprengve kérdezi egyik német barátunk: ha már egyszer meg kel
lett halni, miért ilyen arányban ?

Bonhoeffer az utóbbi 21 közé tartozott. Ökumenikus elkötelezettsé
géhez mindvégig tudatosan ragaszkodott, nem tudva azt, hogy ez az el
kötelezettség őt végül is a nem-keresztyének közé sodorja, több keresz
tyénnel együtt. S velük együtt küzdött és halt meg a béke szent ügyéért.

Ő, aki nagyon komolyan vette a Hegyi Beszédet, látva Hitler vérgő
zös megszállottságát, maga is erőszakhoz nyúlt — ultima ratioként — s 
részt vett a Hitler elleni összeesküvésben, ezzel milliókat akart megkí
mélni a vértől, a szenvedéstől.

10. „Hálásnak kell lennünk minden előrelépésért” :

a) Fanő után jó pár mérföldkő következett. A  Keresztyén Békekon
ferencia (KBK) azonosult azzal, amit Bonhoeffer az ökumenikus zsinat
tól még a későbbiekben elvárt, t. i. hogy „el kell ítélnie a háborút, a 
fajgyűlöletet és a szociális kizsákmányolást...” (GS I. 261. o.) Hisz csak
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ezen elvek aktuális megvalósítása hozhatja közelebb a „tartós béke kor
szakát”, mely a KBK jelszava, s melynek szolgálatával jegyezte el magát.

Azóta már a KBK számára az összes ökumenikus szervezetben nyit
va vannak az ajtók, s aktívan részt is vesz testvéri beszélgetésekben. In
tegrális ökumenikus koncepciójához tartozik, hogy a világszervezeteket 
morálisan támogassa. (L. Cambridge és a Népszövetség)

Az ENSZ-ben Waldheimmel folytat megbeszélést az ENSZ gazda
sági bizottságában az ECOSOC-ban, mint nem állami szervezet NGO te
vékenyen vesz részt. A  gyülekezetek szívére helyezte az ENSZ munká
jáért való könyörgést.

b) Öröm az, hogy az ökumenikus békemunkába katolikus testvéreink 
is mind jobban bekapcsolódnak. A Berlini Konferencia (BK) az V. ple
náris ülésén, elkötelezve a IV. plenáris üléstől — arra törekedett, hogy 
mindinkább tudatosítsa: minden erőt be kell vetni az ellen, ami akadály
ként tornyosul a béke — Európa békéje és együttmunkálkodása — útjába.

c) Az ökumenikus teológia is alakul. Természetesen teológiára min
dig dogmatika és etika összefüggésében gondolhatunk. Ezen etikának és 
dogmatikának van régi és új megfogalmazása. Óra et labora. Megigazu- 
lás és megszentelődés. Evangélium és törvény. Hit és engedelmesség. Ke
gyelem és követés. A  vertikális és horizontális (Bad Saarow-ra gondolva 
csak örülhetünk az orosz orthodox és protestáns teológia konsensusának 
e kérdésben) a spiritualitás és az akció — ez az ökumenikus teológia 
egyre inkább az ökumenikus szociáletika irányába fejlődik, az indivi
duumot sem hagyva figyelmen kívül. Bonhoeffer a békével együtt az 
igazságot és a jogot említi. A  tartós békével együtt jár a társadalmi igaz
ság és az emberi jogok érvényesülése. A  BK konferenciája is a Pax és 
Justitia összefüggésében akar gondolkodni, abban a meggyőződésben, 
hogy a Pax Christi-ről a Justitiában valósuló szeretettel tesznek tanúsá
got. A  keresztyén üzenet csak így lehet hitelt érdemlő a nem keresztyé
nek előtt.

d) Folytatnánk a gondolatmenetet: hálásnak kell lennünk minden 
előrelépésért. Hol volt a lutheranizmus 1923-ban, amikor megalakult a 
Lutheránus konvent? Ihmels megnyitó beszédében megnyugtatta a jelen
valókat: ne féljen senki, tisztán vallásos célokat akarunk szolgálni. Le- 
verten állapította meg Th. Kaftan: szívesebben írnék konvent helyett vi
lágszövetséget, de eddig nem jutottak el az óvatos és nehézkes lutherá
nusok. Ki hitte volna, hogy már a Lutheránus Világszövetség megalaku
lása alkalmából (Lund, 1947) a lutheranizmus már a ma világával szem
besül, s érlelődik a felismerés, hogy a keresztyén szeretet több, mint jó
tékonykodás, s hogy az egyháznak a „társadalom bonyolult problémái
val” kell szembenéznie. A  bonyolultság persze nem akadályozta meg a 
látás világosságát. Helsinkiben H. Warris rámutat arra, hogy a gazdag 
országok mind gazdagabbak, s a szegény országok mind szegényebbek 
lesznek. S így kap mindinkább polgárjogot lutheránus területen is a szo
ciáletika. Evianban A. Appel már megállapíthatja, hogy Afrika, Ázsia, 
Latin-Amerika küldötteinek aktivitásából a belső ökumene kiteljesedé
sének jegyei ismerhetők fel. Milyen határozottan határoltatták el ma
gukat az egykor „individualista” lutheránusok az emberi jogok tisztán 
individualista értelmezésétől fölismerve és hangsúlyozva, hogy a töme
geknek joguk van emberi körülményekhez. (L. korábban a „körülmé
nyek” kérdését.) Ugyanilyen határozottsággal határolták el magukat a 
rassismustól. Öröm számunkra, hogy magyarhoni egyházunk is aktívan 
résztvett ebben az eszmélődési folyamatban — az egymásra való testvéri 
figyelés jegyében. Egyházunk letehette Evian asztalára sok örömteli tu
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sakodás „ízes” gyümölcseként a felelős keresztyén szolgálattal kapcso
latos bizonyságtételt.

e) Az 1948-ban Amszterdamban megalakult ökumenikus Tanács a 
felismerések tanácsa volt. Ez akkor még elsősorban a bűnbánatban ju
tott kifejezésre. Akkor ez nem is volt olyan magától értetődő, hogy 
Bonhoefferrel szólva az „eddigi legnagyobb mérvű vétkességünk” sú
lyát felismerje az ökumene. Ez az üzenetben is megfogalmazódott. . .  Is
ten ítéletét el kell ismerni...  Istennek is akartunk szolgálni és a Mam- 
monnak ... meghamisítottuk az evangéliumot... nem utáltuk úgy a há
borút, mint ahogy féltünk tő le ...  Ebben benne volt magyar keresztyének 
felismerése is, olyanoké is, akik ezt teljes meggyőződéssel mondották olya
nok helyett is, akik még a dolog egész súlyát nem ismerték fel. „Elis
merjük, hogy népünk katasztrófájáért az egyház hordozza a bűnösség 
terhét. Ha ezt telismeri az egyház, akkor szólhat a jelen minden tényé
hez és kérdéséhez. . . ” (Bereczky Albert.) (Azt hiszem, hogy ilyen felis
merés nélkül könnyen használhat valaki sablont.) Nem is ment olyan 
könnyen, hogy az „igét magunk ellen olvassuk” . De ha ez megkezdődik, 
akkor az ige olvasása másokért — a világért való felelősségre hívó ige 
lesz. S jó, ha magunktól kérdezzük meg: „miért is van teológiánk?” . 
Egyébként meg is kérdeztettünk. 1966-ban Genfben az Egyház és Tár
sadalom konferencián és minden megrökönyödés ellenére is érlelődtek 
a dolgok. Uppsalában 1968-ban már Visser’t Hooft főtitkár kijelenti: 
az egyház világpolitikai abstinenciája az eretnekség egy formája. A  har
cok zajlanak. De hisz ezek a fenntartási rendhez tartoznak! S mégis az 
ökumenikus tanács antirasszista programja a maga egészében kerül 
Nairobiban 1975 novemberében a világgyűlés elé. Csak a „valóság” is
meretében lehet döntéseket hozni, milyen jó, hogy Isten igéjével mind
inkább éleshallásúvá teszi az ő népét, hogy „felismerjük korunk veszé
lyeztetettségén, kihívásán, keresztül az ő akaratát, s meg is valósítsuk 
azt.” (Potter.)

11. Immánuel Kant örök békéjéről:

Legyünk hálásak az ökumenikus felelősség nagyobb perspektívá
jáért, az integrális gondolkodásért, a secularis ökumene jelentőségének 
felismeréséért. Ez is „harcban” született meg, magunkkal is és másokkal. 
A  két világháború után mégsem maradhattunk taníthatatlanok. Sokan 
gondolták, hogy nagy mulasztásokat lehet jóvátenni. Örülhetünk annak, 
hogy van szolgálati lehetőség. A  mi mulasztásainkat úgysem tudjuk jóvá
tenni. Nagyon örülhetünk annak, hogy valamit ebben segíthetünk. S a 
békemozgalommal együtt is elmondhatjuk, hogy a küzdelmek és a vere
ségek „közelségbe hozták azt, amit Wroelawban még csak álmodtunk” . 
Megérte. („25 év” 16. old.)

Most, hogy Kant Immánuel születésének 250. és halálának 170. évé
ben vagyunk, újból elővettem az „Örök béke” című könyvet. Tiszteletre 
méltónak tartom, hogy ez az erősen elméleti emberi a kritikai idealiz
mus nagy mestere. A  filozófusok kötelességévé tette, hogy a háborút 
száműzzék és épp azért tette kötelességükké, mert reménysége szerint 
befolyásuk van az államvezetésre. Egy mondatát nagyon szeretném alá
húzni. „Az örök béke nem üres eszme, hanem feladat, mely lassanként 
(nach und nach) megoldva a céljához állandóan közelebb jut.”  (Kant: 
Zum ewigen Frieden, Reclam, 1954. 103. old.) Tudjuk, tapasztaltuk, hogy 
nem megy gyorsan az ügy. A  békemozgalom tud vereségekről is. És még
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is. „A  béke, a tartós béke korszakához” közelebb vagyunk. Valaki azt 
kérdezheti, hogy „nem optimista filozófia ez?” Azt is kérdezhetik, hogy a 
fejlődés kategóriáját („lassanként”) vállalhatja-e egy keresztyén teoló
gus? . ..  Hisz az örök béke, annak korszaka törésszerűén, villámlásszerűen 
jön. Tudom! S tudom, hogy a teljességet nem az ember, hanem az Em
ber Fia, solus Christus hozza! De! Éppen azért, mert törésszerűén, vá
ratlanul jön, váratlanul megkérdeztethetünk, mit tettünk pro homini- 
bus, az emberekért! Most már nem az egyház népe kérdezne meg min
ket, nem társadalmunk, nem az emberiség!

Számot kell adnunk arról, hogy viszonylunk ahhoz, ami előttünk 
van, ahhoz az Országhoz, amelyben nem lesz könny és fájdalom! Ho
gyan tanúskodunk arról, hogy a már oly sokat szenvedett emberiség 
megérezze azon elkötelezettségünket, hogy ne legyen könny és fájdalom. 
Ö mindeneket újjá teremt, de milyen hűséggel tanúskodtunk erről „kö
rülmények” megújításáért való fáradozásban.

Váratlanul még sok kérdés zúdulhat reánk. Felismertük-e a jelen és 
a jövő közötti helyes kapcsolatot, nem kompenzáltuk-e a jövővel a jelent 
ahelyett, hogy könyörgéssel és egész valónkkal, örömmel és — bocsánat 
— tíz körömmel anticipáltuk volna, siettettük volna, hogy a jövő „köze
lebb” jöjjön? Hogy „lassan” megy, nem a mi mulasztásunk-e? Nyugta
lanított-e minket, hogy teljes egységben legyen a belső és külső békes
ség, a lélek békessége és a világ békéje, hogyan segítettünk, hogy nép 
népre fegyvert ne emeljen? Ráhagyhatjuk-e ezt, ill. ráhagyhattuk-e ezt 
egyre, vagy 21-re, vagy 1021-re? Ezekre a „különc” magányos, kétségbe
esett eiréné poioira, békesség csinálókra mondván, csak csinálják?! He
lyettük ezt a másik nem csinálhatja! Ez ökumenikus felelősség, az egész 
keresztyénség ügye! Ügyis megnyugtathatnánk magunkat, hogy ez az ügy 
a világi szervezetekre tartozik, de hisz ez az egész emberiség ügye s ezen 
belül mindenkinek megvan a maga teendője, az egésszel kapcsolatos fe
lelőssége (Vajon követtük-e mindenki irányában a békességet? Ezen kí
vül, elválaszthatjuk-e a második hitágazatot az elsőtől? És még azt is 
kérdezhetjük, hogy a végső újjáteremtés nem mindenekre vonatkozik-e?).

Ami a mi teendőnk, azt más helyettünk nem teheti meg! Fenntebb 
már a jubileumi megemlékezésben történt említés arról, hogy a népek 
barátságáért a kooperációért a keresztyénségnek megvan a maga mások 
által nem pótolható teendője, feladata. Vajon, ha e „feladatot” komolyan 
vesszük, nem jön-e mégis „közelebb” a béke „szent” ügyének megvaló
sulása, a tartós béke korszaka? Ahhoz, hogy közelebb jöjjön, ahhoz a 
népeknek is közelebb kell egymáshoz kerülni. Nincs itt szolgálati lehető
sége az egyháznak? Ezt a közelséget vajon nem kell-e reálisan is szol
gálni úgy, hogy ennek feltételeként a Lázárnak is legyen helye az asz
talnál .. .  A  kérdések súlya alatt torlódnak a gondolatok, d e ...

„Az idő sürget”. .. Most nem abban az értelemben mint ahogyan ez 
negyven évvel ezelőtt elhangzott. ..  Útban van a Békesség Fejedelme ... 
Vajon készenlétben találja-e az ő népét, „saruban”, menetközben, a bé
kesség evangéliumának sarujában? ...

Jó lélekkel mondhatjuk-e, hogy hiteltérdemlő módon, mindenki szá
mára érthetően tolmácsoltuk-e az örömteli bátorító és elkötelező üzene
tet: .....  E földön békesség és az emberek között jóakarat.”. .. jó szívvel
Isten dicsőségére.

Lehel Ferenc
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Szem le

Agyag istenek
(Corvina, 1974. 2. kiadás. Hereditas)

Rég elsüllyedt kultúrák cserépbe, használati tárgyakba foglalt pa
lackpostáját vallatja Kalicz Nándor nagy sikerű könyve. Remek fotóival, 
ötletesen elhelyezett szövegközi és szövegszéli ábráival nemcsak arról 
ad tudósítást, hogy a régészek ásója mit talált hazánk területén, hanem a 
leglényegesebbre keresi a választ: mi van a tárgyak mögött, hogyan élt, 
hogyan gondolkodott és hitt á hazánk területén élt ember a neolitikum 
és a rézkor idején.

Az i. e. 5—4. évezredben gyökeresen megváltozott az élet Európá
ban. A változás oka: megteremtődött a tartós letelepedés feltétele, az 
árutermelés. A  legelső földműves kultúrák Kisázsia és a Közel-Kelet fe j
lődésben élenjáró területein alakultak ki. Az innen észak felé vándorló 
népcsoportok hazánk területén is megjelentek. Ennek a térségnek törté
nete — a ránk maradt leletek tanúsága szerint — nagyon mozgalmas volt. 
Egymással küzdő, kisebb-nagyobb népcsoportok, egymást váltó kultúrák 
írják életükkel ebben a korban a Kárpát-medence történetét. Ezeknek a 
népeknek művészete, a régészeti leletek vallatása nyomán megismert 
szokás-világa vallásukról árulkodik. A  kor vallása a termékenységi kul
tuszokban gyökerezik és mágikus formában a gyakorlati élet céljait szol
gálja. A  könyvből a vallásos hiedelmek világáról is sokoldalú képet ka
punk. Az újkőkorban nincsenek külön temetők, a halottakat a házak kö
zött temetik el. Ez azt árulja el, hogy a meghaltak továbbra is az élők 
közösségének tagjai maradtak. Az hogy a halottakat zsugorítva, felhúzott 
— és néha összekötözött — térdekkel temették el arra mutat, hogy ez a 
testhelyzet az embrió és a mélyen alvó ember állapota. Ehhez hasonlónak 
tartják a halott állapotát is, másrészt a holttól féltek és azért kötözték 
össze őket, hogy ne zavarják az élők világát. Ebben a korban a termé
kenység az életbemaradás feltétele volt. Ezért a vallás központjába is az 
erre utaló jelképek kerültek, a mindenekfelett levő nő, a Magna Mater, 
az életet és a halált magábafoglaló istenanya. Alakját egyre absztrahál- 
tabban jelenítik meg a művészek. Vajon miért? Az istenség nem a való
ságos világ része, hanem az „odaáti” világhoz tartozik, emberi tulajdon
ságokkal felruházott természeti erő. Az elvontat viszont nem lehet a való
sággal azonos módon ábrázolni. így az egyszerű geometrikus elemek: a 
pont, a vonal, a kör, a háromszög és a spirál, a különböző módon tört 
vonalak ritmusa alkot szimbólumrendszert.

A  legrégibb élelemszerző közösség Magyarország területén a „körösi 
kultúra” népe, mely fő elterjedési köréről kapta a nevét. Istenszobrok 
és szobor alakúra formált edények női alakot öltenék. Nem mozdulatot, 
hanem időtlen, „fenséges”, nyugalmi állapotot fejeznek ki. Legszebb pél
dányai Hódmezővásárhely környékén kerültek elő. Magyarország keleti 
és észak-nyugati területén az úgynevezett szalagdíszes vagy vonaldíszes 
edényeket készítő nép kultúrája uralkodott. A  régészeti kutatások vallá
sukról is sok érdekes adalékot derítettek ki. Nyomai vannak a rituális

169



kannibalizmusnak. Az aggteleki barlang egyik sötét folyosóján egy bar
langi szentély maradványai kerültek elő, köztük egy szépen csiszolt 
kagylókból készített mellkorong, amit valószínűleg a szertartások vég
zése közben viseltek a néhai papok. Istenszobraik hátracsapottan egye
nes fejűek. A  kutatók kimutatták, hogy ez az érdekes fej lényegében 
maszk. A  szobrok nem fejet, hanem a fej helyén álarcot ábrázolnak. 
Ez az ábrázolási mód lényegében annak a hitnek megvallása, hogy az 
embert is hatalma alatt tartó túlvilág képviselője nem mindig mutatja 
meg arcát, csak az archoz hasonló maszkkal fordul az ember felé. A  leg
több esetben a szájat nem is jelölték. Ennek is mágikus okai lehetnek: 
az istenség sokszor néma, hangját csak belsőleg lehet hallani. Edények
re karcolva, vagy domborműként kiformálva több olyan figura ábrázo
lását ismerjük, melyek feltartják kezüket — talán az áldás vagy az 
imádság ősi gesztusaként. Szelevény község határában egy edényt talál
tak, amelyen egy egész megkomponált jelenetet látunk. Az erősen stili
zált istennő áldóan vagy elfogadóan felfelé tartja kezét, körülötte kis 
fák, talán a szent liget, melyben áldásra váró híveit fogadja.

A  neolitikum második felében jelenik meg a „tiszai kultúra” népe 
hazánkban, mely erőteljes mediterrán hatásokat közvetít. Teliszerű, sok 
rétegben egymásra épített telepeik arról tanúskodnak, hogy több évszá
zadon keresztül egy helyben laktak, így kultúrájuk fejlett, biztonságos 
gazdasági alapokra épült. A  mediterrán világban ebben az időben a női 
istenségek mellett megjelenik a férfi főisten, „Kronos” , aki az égi Pan- 
theon feje. Ezt a vallástörténeti forradalmat képviseli a szegvári férfi
isten nagy művészi erejű szobra, ki sarlóval a vállán trónuson ül, mél
tóságteljesen, zsámolyszerű trónon. Karjait karperecek díszítik és arcát 
maszk borítja. Ebbe a családba tartozik á két kökénydombi „Vénus” is, 
melyeknek teste edényszerűen üreges, hogy az áldozni vágyó hivő aján
dékait belehelyezhesse. Ugyancsak a hódmezővásárhelyi Kökény dom
bon találták azt a bekarcolt díszítésű oltárt, mely talán a szülő istennőt 
ábrázolja. Ebből a korból több művészi kivitelű oltár maradt ránk, sőt 
kultikus hangszerként használt csörgőedény is. A  házak ormát szimbo - 
likusan védő állatfejek díszítették, melyek talán a család totemállatát 
ábrázolták.

A  tiszai kultúrával egy időben bontakozott ki a bánáti (Vinca) kul
túra, melynek egyik erdélyi lelőhelyén, Alsótatárlakon egy kultikus ren
deltetésű gödörben 26 szobor mellett előkerült egy téglalap, és két ko
rong alakú égetett agyagtábla, melyen a legősibb mezopotámiai íráshoz 
hasonló jelek vannak. Harmatta János professzor megpróbálta — a su
mer nyelv és írás alapján — értelmezni a jeleket. Szerinte az egyik táb
la fogadalmi ajándékok neveit (edény, árpa, ló stb.) örökítette meg, me
lyeket egy bizonyos helység lakói adtak az istennek. Érdekes, hogy ép
pen ebben a korban megy a legmesszebbre az istenek szobrainak abszt- 
rahólása („hegedű alakú idolok”).

Az időszámításunk előtti 28—25. században Dunántúlon a „lengyeli 
kultúra” népe lakott. Ök voltak az elsők, akik a mai értelemben temető
ket csináltak. A  férfiak mellé odatemették a vadkan agyarból készített 
amuletteket. Több olyan sír is előkerült, melyben a csontváznak hiány
zott a koponyája és helyette sertésállkapocs, vagy állatfigurát ábrázoló 
edény volt. Ez lehetett a totemállat, mely megadta az ősöknek a végső 
tisztességet, de a lefejezett holttest — a korabeli hiedelmek szerint nem 
járhatott vissza az élők közé.

2500 táján újabb nagyszabású változások színtere volt a Kárpát-me
dence. Megjelent a réz és vele együtt egy új életforma. A  földművelés
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helyett ismét a pásztorkodó-állattenyésztő életforma került túlsúlyba, 
bár a föld megművelésével sem hagytak fel. Ekkor már szabályszerű 
sír-sorok figyelhetők meg. Érdekes ennek a kornak fémgazdagsága. A 
megváltozott gazdasági viszonyokat az istenek változása is nyomon kí
séri. Az állat alakú istenségek korszaka ez. 2100 körül ismét délről be
vándorló embercsoportok árasztják el hazánk területét. Ekkor terjedt el 
a halotthamvasztás szertartása és a sírkőállítás szokása. A  kőben gazdag 
hegyvidéken a sírgödörbe nagy mennyiségű követ hordtak a holttestre, 
hogy vissza soha ne térjen. Lapos, végsőkig absztrahált idolok adnak 
hírt a kör vallásosságáról. De ennek az úgynevezett péceli, vagy bádeni 
kultúrának a legérdekesebb vallástörténeti emlékei azok az Őzd kör
nyékén előkerült ember alakú úrnák, melyeknek Trójában kerültek elő 
közeli párhuzamai. Valószínű, hogy a trójai kultúrával állott kapcsolat
ban ez a népcsoport. Ennek a kultúrának alkotása Európa első kocsi-áb
rázolása, mely Budakalászon került elő. Ennek a „kocsi-modellnék” is 
kultikus szerepe volt. Külön sírba temették el és mint a szertartások
nál használt edényeket, ezt is vörössel és fehérrel festették.

Kalicz Nándor könyve olvasni tanít a múlt szótlan és mégis be
szédes emlékei között. Az olcsó és mégis nagyon szép, remek képekkel 
illusztrált, gondos tudományos dokumentációval ellátott kötet nyomán a 
szobrocskák, edények díszei beszélni kezdenek. Leolvashatjuk róluk a 
ruhák szövéstechnikáját, mintakincsét, megismerhetjük az ásatások em
lékei nyomán a házak formáját, a bútorokat, használati tárgyakat. A 
könyv elolvasása közben érthetővé, élővé válik a több évezrede elsüly- 
lyedt világ.

Szigeti Jenő

Konfirmációi ajándékul ajánljuk 

D. Koren Emil:

Irgalmadat éneklem
című könyvét.
Ára: 35,— Ft.

Kapható a Sajtóosztályon.
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A z igehirdető műhelye

HÚS VÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
János 5,4— 10

Győzelmet vettél, ó Feltámadott. A  Húsvét dallamai még fülünkben 
csendülnek. A  húsvéti evangélium öröme tölti be szívünket.

Az ősegyházban a gyülekezet új tagjai, akik Húsvétkor részesültek 
a keresztségben, e vasárnapon járultak először a gyülekezettel együtt az 
Úr szent asztalához. Az újjászületés fürdője, a bűnbocsánat oltári szent
sége, a feltámadás igéi indították el őket az új életre, a hit útjaira.

A Feltámadott győzelmében hittek. Jézus Krisztus győzött a bűnön. 
Ö igaz volt, bűntelen, de Őrá is támadt a bűn. És Ö magára vette má
sok bűnét. Idegen bűnt hordozott és alatta oly szent maradt, hogy a bűn 
nem tudta legyőzni, ő  lett a törvény vége. Krisztus testében a bűn meg
halt. Győzött a halálon. A  halál Krisztusig uralkodott. De jött Ő, akit a 
halál éppúgy megfojtott, mint más halandót, ámde Krisztus fel
támadott. A  halál meghalt, a Feltámadott győzött. Győzött a Sátánon. 
Krisztuson is meg akarta mutatni hatalmát a Sátán. Minden erejével tá
madott, hogy Öt is leverje. De Krisztussal nem bírt. Az asszony ígéretes 
magva, a Fiú fejére taposott az ősi ellenségnek.

Három ellenség: bűn, halál, Sátán. Mindhárom legyőzetett. E győze
lemben van a mi örömünk, életünk és erőnk.

Ha minket a Szentlélek Isten az ige, a keresztség és az úrvacsora 
által juttat hitre és tart meg abban.

Az örök igéről van szó. A  teremtésben világteremtő szó ez. Minden 
általa lett. Szólt az Isten. A  megváltásban a testté lett Ige szólítja meg 
az embert. Miért lett Isten emberré? Jézus Krisztusban céllal szól Isten 
minden emberhez, ö  prédikáltatik ma is. És a hit most is hallásból, 
a hallás pedig Isten igéje által van. Hitet ébreszt az örök ige.

A  keresztségnél gondoljunk először Jézus keresztségére. A  Jordán
tól egészen a kereszthalóiig. Számunkra Jézus Urunk rendelte. Nem pusz
ta víz, hanem a vele kapcsolt ige, parancs és az Ö neve által a kegyelem 
eszközlője, az újjászületés fürdője, új életre indító elkötelezés, mellyel a 
hitet szorgalmazzuk. Meg vagyunk keresztelve. És ha meg vagyunk ke
resztelve, akkor hihetjük, hogy miénk az üdvösség í gérete, elnyerhetjük 
az örökéletet.

Az Ür szent vacsorája megtart hitünkben. Ez az eledel Krisztus való
ságos teste és vére az új embert táplálja. Mi gyakran elcsüggedünk, ag
godalmaskodunk, kétségbeesünk, téves hitbe kerülünk, megbotlunk. Itt 
jön segítségünkre a kegyelem eszköze, második szentségünk, az úrvacso
ra. Táplálék, eledel gyanánt. Hitünk felüdül, erőnk megújul, sőt fejlőd
het új emberünk, új életünk.

Íme a győzelmes keresztyén élet három pillére, alappillére. Hasz
nunkra és szolgálatunkra van a Szentlélek az igében, a keresztségben és 
az úrvacsorában. Az ezeken épülő keresztyén hit a győzedelmes hit.

A Szentlélek munkaterülete az egyház. Az egyház meghatározásá
ban lehetnek hangsúlybeli különbségek. Mi, dr. Luther Márton szavait 
olyan feleletnek tudjuk, mely mindenki számára elfogadható: ott van
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egyház, ahol az evangéliumot igazán tanítják és a szentségeket Krisztus 
Urunk rendelése szerint szolgáltatják ki.

Az egyháztagság fogalmát is csak ebből kiindulva fogalmazhatjuk 
meg. A  mi gyakorlati kérdéseink előtt van ez. Milyen fenntartói járu
lékra van szüksége az egyháznak? Kik vállalják valóban az egyháztag
ságot? Habitus-e vagy aktus? Komoly időszerű kérdések, de sohasem a 
vasreszelék vonzotta a mágnest. A  mágnes vonzza a vasreszelékeket. A  
kegyelem eszközli, ébreszti a hitet. Hirdettetik, prédikáltatik az Ige, ki
szolgáltatnak a szentségek, az egyház ma is a hivők közössége.

Akiket megigazít, azokat el is igazítja. Akiket eligazít, azokat el is 
vezeti az örök üdvösségre.

Az egyház szolgálati területe a világ.
Jézus Krisztus élete azt példázza, hogy „úgy szerette Isten e világot, 

hogy az Ö Egyszülött Fiát adta” , hogy valaki hisz őbenne, el ne vesz- 
szen, hanem örök élete legyen.

Jézus győzött! Nemhiába e diadalmas hitet is magába foglaló jánosi 
levélnek a kulcsszava: a szeretet. A  Szentlélek munkájának, a mi hitünk
nek is ez az első gyümölcse. Ez a győzedelmes hit útja: a krisztusi, szol
gáló szeretet.

Húsvét után tovább, előre a hit útján! Hogyan? Gondoljunk a refor
mátor szavaira: Isten azt akarja, hogy a keresztyén ember élete napon
kénti megtérés legyen. Gondoljunk, mint egyház arra, hogy nem va
gyunk, nem voltunk-e sokszor nemcsak, mint hivő emberek, hanem mint 
közösség is akadálya annak, hogy az egyházon keresztül, az egyház ál
tal jelenhessék meg e világban az Élő, a Feltámadott?! Az egyháznak, a 
hivők közösségének arra kell törekednie, hogy diakóniai hitük által (itt 
sem frázis) a világ is meglásson valamit a Jézus Krisztus életéből.

Jézus Krisztus az Isten Fia. Halála legyen halálunk, élete életünk. 
Haljunk meg Vele bűnnek, halálnak, Sátánnak. Éljünk vele embertár
saink javára.

Fábry István

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
Jn 10,11—16

A pásztor képét a régi Keleten és az Ószövetségben is a királyra 
alkalmazták. János evangéliuma „jó pásztor” képéből hiányzik minden 
uralkodói vonás. Az ószövetségi háttér más irányban jelentkezik: Zsolt 
23,1; Ézs 40,11; Ez 34,11—16 stb. szólnak arról, hogy Isten maga lesz népé
nek pásztora. Jézus „én vagyok” szavában Isten teljhatalmú képviselője 
jelenik meg gondoskodó, törődő szeretetének funkciójában.

A prédikáció szóhasználatához: Lelkészi munkaközösségünkben el
hangzott egyik vélemény szerint a pásztor alakja és hivatása annyira tá
vol van a mai embertől, illetve más képzetet hordoz, mint a bibliai kor
ban, hogy az igehirdetésünkben legfeljebb ha egyszer-kétszer ejtsük ki 
a szót, helyette inkább a „jó pásztor” -fogalom tartalmát mai szavakkal 
bontsuk ki. Másik vélemény szerint a bibliás híveink jól ismerik a „jó 
pásztor” képét, és igénylik, hogy hallják a prédikációban.

Vázlat. Jézus itt magáról beszél. Csupa evangéliumot, örömhírt mond, 
nem követel. Milyen jó, hogy hitben átélhetjük, mit jelent ő nekünk és
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másoknak, s csak azután szembesülünk a feladatainkkal. Előbb jön, amit 
ő tesz, azután amit mi tehetünk. Az evangélium elsőbbsége nélkül merő 
törvényprédikáció lenne szavunk.

1. Jézus szívügye az ember. Ö a másokért való lét megtestesítője. 
Ez pedig nem történhet lemondás, önmegtagadás, áldozat, önfeláldozás 
nélkül. Kereszthalála ebben a fényben ragyog. A  „vagyok” viszont a fel
támadt, ma élő Krisztusra mutat, aki nemcsak földi életében és halálá
ban, hanem a mai láthatatlan, de valóságos cselekvésében is az embere
kért van.

Hallatlan módon korszerű ez a Jézus, hiszen a mi jelenünkben a leg
különbözőbb irányokból nyomul előtérbe az emberiség tudatában a má
sokért való élet jelentősége.

2. Jézus övéi tudatosan számolnak azzal, hogy az élő Krisztus felve
szi gondjaikat, életük minden problémáját, vétkét, küzdelmét, feladatát. 
Ez a legszemélyesebb törődés kitágul hitük szemében az egész emberi
ség minden mai gondjával való törődéssé: Krisztus világkormányzását ez
zel a bizodalommal nézik.

A  mindnyájunkkal törődő Krisztus csak úgy válik számunkra min
dennapi valósággá, ha a legszemélyesebb kapcsolat jön létre közte és köz
tünk. Ha minél jobban, teljesebben megismerjük őt Isten igéje által, ha 
minél szorosabb a viszonyunk vele a meleg, bizodalmas hit által, s ha 
minél inkább megszilárdul, elmélyül bennünk az a tudat, hogy személy 
szerinti szeretettel van irántunk mint az övéi iránt.

3. Az övéit pedig Jézus hasonló magatartásra indítja, a másokért való 
létre biztatja. Ez szemben áll a béres-mentalitással, az önzéssel, az ön
érdek érvényesítésével mások rovására. Béres Jézus szavai szerint az, 
aki nem tud vállalni kockázatot, áldozatot másokért. Amikor valakit csak 
az érdekel, hogy „mi van a borítékban”, és nem tud áldozatosan élni csa
ládban, társadalomban.

Bárány Tamás Város esti fényben című könyvében és a belőle készült 
tv-játékban felsorol néhány tanulságos negatív példát. Anélkül, hogy ál
talánosítani akarnánk, érdemes lenne közülük néhányat illusztrációul fel
használni. Az önzés, a „béres” -lelkület ilyen hátterén, annál inkább ro
konszenvessé válhat a másokért élő ember típusa, aki nem önmagáért, 
hanem a közösségért van.

Vállalni a másokért való létet — ez szolgáló felelősséget jelent nem 
csupán a gyülekezet közösségében — ott is —, hanem népünk közösségé
ben, ahová Isten belehelyezett. Gazdasági életünkben a munkamorál ja
vítása, a takarékosság ápolása és más időszerű feladatok tartoznak ide. 
A gyülekezet tagjai részéről gondoskodó, törődő, „pásztori” felelősséget kí
ván Jézusuk a családban, rokonságban, barátok és ismerősök között, öre
gek, magukra hagyottak iránt.

Sokan vannak magányosok. Nagy lakótelepeken is érezheti egyedül 
magát valaki. Az egyedül levő ember vágyódik, hogy valahová tartozzék. 
A  gyülekezet: közösség, amelyet Jézus irántunk való szeretete hat át, tart 
össze az övéinek törődő szeretete eszközével. De a család, továbbá a 
társadalom kisebb részecskéi — szomszédság stb. — is azok a helyek, ahol 
az egyén a közösség áldását megtapasztalhatja.

(A „nyáj” szónak rossz hangzása van ma. A  nyájszellem ellen min
denki berzenkedik. Jobb talán, ha kerüljük ezt a bibliai szót, s helyette 
a közösség szavát használjuk mind egyházi, mind emberi vonatkozásban.)

4. Az egyes hivő megtapasztalhatja az anyaszentegyház mai valóságát. 
A  Luther-fogalmazta „egész keresztyénség a földön” a XX. század öku
menikus mozgalmaiban lép szemünk elé. Nem az egyházak egyesülése a 
jézusi perspektíva, hanem Krisztus egyetlen közösségéhez való tartozás

174



tudatának erősödése a különböző felekezetekben élő keresztyénekben. 
János evangéliumában a zsidókeresztyénség és a pogánykeresztyénség 
belső egységére vonatkozó mondat (16. vers) bennünket a hívők hitbeli 
közösségére emlékeztet a földön, ahol részesülünk az élő Krisztus törődő, 
gondoskodó pásztori szeretetében.

A Pesti Egyházmegye Lelkészi Munkaközössége

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
Jn 10,11—16

Igehirdetésünkben tanúskodjunk az irgalmas, jó pásztor Krisztusról. 
Igénkben Jézus végig egyes szám első személyben beszél. Ö áll a közép
pontban. Vigyáznunk kell arra, hogy a magunk pásztori szolgálatát Jé
zus Krisztus jó pásztorságába átcsengeni ne engedjük, se a híveink gon
dolkodásában ilyen félreértésnek tápot ne adjunk.

Az a kép, amit igénk elénk állít talán a legősibb emléke a keresz
tyén gyülekezeteknek. Ott volt a katakombák falain, mint szimbólum is
tentiszteleti edényeken, mécseseken. Talán azért, mert egy általánosan is
mert képet, a pásztoréletet, töltött meg új tartalommal. Jézus szavaiban 
páratlanul meleg hangon, szeretetétől áthatottan vonatkoztatja magára és 
övéire ez a képet. Amikor azonban János Jézus szavait írásba foglalja, 
már visszanéz arra a Húsvétra, amikor ezek nemcsak ígéretek, hanem be
teljesedett események voltak. Bennük félreérthetetlenül ott volt az egész 
nagyhét, az elfogatás, a tanítványok szétfutása, de ott volt a golgothai 
kereszt, az utolsó percig való hűség, a százados bizonyságtétele Isten Fiá
ról, a húsvéti győzelmes reggel.

1. Jó pásztorom van, aki életét adta értem.
Ahogyan Jézus első személyben beszél ebben az igében, úgy én sem 

hallgathatom másként csak első személyben. Akkor válik a számomra is 
az élő Krisztus, az életem éltető elemévé. Szeretetének csodája most is 
Nagypéntek és Húsvét. így válik újra élővé a számomra a hitoktatás
ban, konfirmációban megtanult Kis Káté szöveg: „sem arannyal, sem 
ezüsttel, hanem az Ö ártatlan szenvedésével és halálával. . . ” megváltott. 
Ö ilyen pásztora a gyülekezetnek, nem engedi széthullani, elragadni, tév- 
utakra menni. így nézhetünk körül az istentiszteleten, sokféle emberi 
gondunk vagy örömünk között, van Pásztorunk, Jézus. Az övé lettem, 
báránya vagyok, ez határozza meg helyemet, utamat. így tudatosul ben
nem: van jó Pásztorom, aki életét adta érettem.

2 . Ismer és gondja van reám.
Azt gondolom, hogy a legdöbbenetesebb, amikor magunkat ismerjük 

meg, milyen indulatok vannak bennünk. Egy férfi mondotta el: egy ide
gesítő, fárasztó munkanap után hazament, feleségével összeszólalkoztak, 
most egyik sem engedett. Szó szót követett, majd felkapta a konyhaszé
ket és azzal az asztalra vágott, összetört a lámpa, az edény, a szék, az 
asztal. Reggel újra odaállt a romok elé és bizony kijöttek a könnyei, 
ilyen indulat van bennem?
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Egy asszony mondotta el: Szerettem vona képzőművészeti pályára ke
rülni, mindig leintettek, maradj a férjed és három gyermeked mellett. 
Egyszer valaki felcsillantotta a lehetőséget és amikor mindenki elment 
hazulról, összecsomagolt és felült a vonatra. A  fele útról jött vissza nagy 
megszégyenüléssel, hogy ilyen indulat van benne, elhagyni három gyer
mekét is, férjét is.

Ö a jó Pásztor ismer engem. Szélsőségeimben, meglankadásomban, 
elégedetlenségemben, fogadkozásaimban, letörésemben, megkeseredé- 
semben. A  tanítványok ezt különös élességgel élték át Húsvét után. A 
Pásztor nem kergette el őket, nem látta hasznavehetetlen társaságnak, 
így van gondja reám. Esendő életünkről Öreá nézhetünk. Túlnő bűnein
ken irgalma és szeretete, Pásztorságából nem ragadhat ki semmi, mert 
Ö jó Pásztorom.

3. Más juhaim is vannak nékem.
Csodálatos szeretetét jelzik ezek a szavak is. Mi sokszor kisajátít

juk Isten szeretetét a gyülekezetnek, a híveknek. Jézus itt egy olyan ki
jelentést tesz, amely méltán sorakozik más meglepő igéje mellé. Pl. Ügy 
szerette Istent, a világot, vagy amikor a királyi menyegző példázatában 
a hivatalosok helyett az utakról hívnak be mindenkit a lakodalomba. A  
jó Pásztor itt is az egész világra szólóvá teszi szeretetét és pásztor voltát. 
A  más juhokat is egybe öleli és éppen ez sokszor meghökkentő a szá
munkra. Ö olyan Pásztor, aki nemcsak a (ahogyan mi véljük), jólfé
sült gyülekezeti nyájbeli bárányok pásztora, hanem más juhokéi is. Ö 
azoknak is szolgál, azokat is őrzi, terelgeti, és azokat sem hagyja el, sőt 
azokért is életét adta. Ez indít arra, hogy az általa egybeölelt emberiségért 
szeretetével kész legyek a szolgálatra. Hiszen nem idegen területen va
gyok, hanem Pásztorom nyájában, amelyet Ő hívott egy akolba. Ez az 
elkötelezés az én jó Pásztorom szava.

Sólyom Károly

HÜSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP
Jn 16,16—23 a

Feltehetően akadnak, akik egyet s mást tudnak a „keresztjáró hetek
ről” húsvét után. Nagy elbúsulás ül a bibliai elbeszélések szereplőin is. 
Gondolok Mária Magdalénára, az emmausi tanítványokra, Péterre meg a 
társaira, akik indulnak „halászni” . Az ügy vereséggel zárult, diadalt ül 
az Ösgonosz, akik Jézushoz kötötték a jövőjüket, csúfra-jártak, — így 
gondolják.

A  mi esetünket is belevéve, nehéz választ adni egy ilyen kérdésre, 
elképzelhető-e, hogy valaki elveszíti Jézusát, vagy csak úgy érzi, de ér
zésében téved? Kettőt vegyen figyelembe az, akinek létkérdés, itt választ 
kapni: a bűn realitása az egyik, a testbeöltözés, az inkamáció a másik.

Bűnünk van s a bűn kárhozatos dolog. Nem a kegyelmet növelik bű
neink, hanem neheztelést vont velük magára az, aki elkövette őket. A  
bűneink „elválasztanak Istentől” . A  tanítvány Krisztusa nélkül magára 
vethet. Mit veszít az, aki Jézusát elveszíti! Itt lesz a bűn következménye 
igazán nyilvánvalóvá.

Mindemellett Krisztus közénk-jötte esemény az események sorában. 
Abban, ami köztünk és Isten között történik, benne van ő. Közénk jött s
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erre nem neki volt szüksége, hanem nekünk. Nem egyszerűen az volt a 
célja, hogy minket kitüntessen látogatásával és mi a megkülönböztetettek 
díszpáholyában ülhessünk vele. Azért jött, hogy valamit elvégezzen. Szol
gálni készen kötényt kötött az utolsó vacsorán. De itt nem áll meg. El
ment a végpontig, helytállt a kereszten. Mivel a bűneinket felvette, azo
kat kárhoztató ítéletet is vett magára. Mivel a bűn elválaszt Istentől; 
elhagyottá lett. Még a teremtettség is belerendült, mikor elhangzott a 
félelmetes szó, az elhagyottságnak egyedül jogos panaszszava: „Én Is
tenem, én Istenem miért hagytál el engem?” Fájdalmaink legmélyén, sí
rásunk és jajgatásunk közben, Vele mint valóságossal, mint testvérrel 
vethetünk számot!

A „kevés idő” és az „újra megláttok engem” csakúgy, mint a vasár
nap elnevezéséül is szolgáló „öröm”, jellemzőek textusunkra. A  húsvét 
fénye nem a halhatatlanság tanát sugározza be, hanem Jézus feltámadá
sát adja hírül. Esemény ez is események sorában, de más mint Jézus 
születése, vagy halála. A  feltámadott Jézus másképpen vált láthatóvá, 
mint ahogy látták őt hajóba szállani, vagy fáradtan leülni a Jákob kútjá- 
nál. A  görög nyelv úgy is érezteti a különbséget, hogy nemcsak egy ige
kötőt tesz a „láttok” elé, hanem két szót használ: a magyar láttok-meg- 
láttok-ra theóreite-hopszeszthe” . Létrejön a kapcsolat „magasabb szinten”  
a tanítványok és a Mester, a gyülekezet és annak Ura között. A  talál
kozás eseményében beáll a megigazulás; Jézus mert meghalt bűneinkért, 
íeltámadottan megbocsát nekünk. „ .. .  Újra megláttok majd” — ez a látás 
hitet ébresztő, de egyben igényli is a hitet. Emberbaráti indulat és nagy 
készség Jézus részéről, hogy reflektál arra, ami a tanítványokban ezek 
hallása közben végbemegy. Ö nem hagy megválaszolatlanul kérdéseket, 
még ha tartózkodva adunk is kifejezést azoknak, vagy egyáltalán elhall
gatjuk őket. Így hát Vele ott áll az öröm az ajtód előtt. Adj utat ennek 
az örömnek a szívedhez! Az csak nem sok, ha azt mondom: egy ajtónyi
tással tartozol!

Öröm tehát? Ennyi az egész? Nem! Öröm és öröm között különbség 
van. Ez az öröm minősített. Kitűnik ez az ilyen kifejezésekből: „hogy a 
ti örömetek teljes legyen” és „senki el nem veheti a ti örömeteket” .

Egyszerű hasonlat jut eszembe. Elérhetetlen egy tele ág gyümölcs
szedés közben. Külső erő, egy kedvező irányból ható szél felénk libbenti. 
Utánanyúlunk, belékapaszkodunk, húzzuk, húzzuk magunk felé, már a 
miénk is, amit termett. Nem lettünk messzibbre elnyúlni tudók, a he
lyünk se változott, de Jézus feltámadásába — többet mondok — a Feltá- 
madottba magába belefogódzás folytán áll ránk „ ... senki el nem veszi a 
ti örömeteket.” Hogyan is venné? A  két fő örömrontót, a bűnt meg a ha
lált, legyőzte Jézus. Ha ehhez volt ereje, hogy ne lenne ereje más öröm- 
rontóknak fölibekerekedni! Az örömnek a természetéhez tartozik, hogy 
a holnap többet ígér, mint ami a kezünk ügyében van már ma. Szenve
dély a szerencsejáték, a nyerés reményének az izgalma, soknak szinte 
az öröm maga. A  Krisztusban nyert öröm is a jövendőbe ível. A  nagy 
Holnapját váró, az arra készülődő tábor követi Urát. Hitük s ezzel örö
mük is, mint a használatba-kerülő új ívépítmény, teherpróba alá kerül. 
Ezért küldte el a megdicsőült Krisztus gyülekezetének a Szentleiket, ö  
az, aki hitre hív és hitben megtart. Általa lesz hatékonnyá a Jópásztor
nak az elveszettet kereső szava, ö  készít otthont nekünk az Egyházban. 
Az ige csak úgy, mint a keresztség és az úrvacsora, az ő eszközei kegye
lembe fogadtatáshoz. Ezek mellett ki csodálkozna, ha a Lélek gyümölcsei 
között a szeretet után a második az öröm? „Teljesedjetek be Szentlélek
kel” , ez az idevonatkozó helyen ezt jelentheti: hadd győzze le az öröm
rontó tényezőket olyan Erő, amelyik egyenest erre jött és akkor nincs
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szükség arra, hogy a nekibúsult ember mértéket nem tartó italozással 
vásároljon kétes vidámságot. (Ef 5, 18)

Örömünkön csorba esne, ha lelki vonalra koncentrálnánk s a lát
hatóktól elfordulnánk a láthatatlanokért. János ugyan sokszor tesz ne
gatív előjelet a „világ” elé, így ezen a helyen is. Az ő világfogalma azon
ban nem azonos azzal, amit ért a „világ” szó alatt, egy mai igehallgató. 
Rosszul adjuk vissza az ige mondanivalóját szóismétléssel: „mert a világ 
íg y . .. meg a világ úgy!” Nem a világmegvetés út az örömhöz, hanem a 
Szentlélek, a Feltámadott segít el hozzá. Ahogy a tárgyakkal is a meleg
ben történik, az öröm nem beszűkít, hanem kitágít, nem elfogultságnak, 
előfeltételezésnek a béklyójába Ver, hanem felszabadít. Az öröm: túljutni 
azon, ami merev, ami megszorított. A  „nem lehet” , a „nem szabad” fala 
mellett tapogató végre ajtóra lel és világosság szökik szemébe. Nyitva 
az ajtó, kiléphetsz a szabadságra! Amennyire a kegyelem kegyelem, any- 
nyira szabadság is. Mivel teremtettségünknek nem a megcsonkulását, ha
nem a kiteljesedését hozza magával, megfér vele, helyesebben elfér ben
ne mindaz, ami a Teremtő, Gondviselő ajándéka. Ide tartozik a természet 
annak élettelen és élő, érző része, legfőképpen azonban az embervilág. 
Az örömnek édestestvére a szeretet. Nem lehet addig nekünk jó, amíg 
a másiknak rossz. Isten szerint való öröm ez: minden lehetőséget kihasz
nálni arra, hogy mások helyzetén javítsunk. Nem keresztyén privilégium 
jót tenni másokkal. Nem ott lenni a jót tevők között, viszont nagyon el
szomorító lenne. „A  szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. ..”

Szabó Lajos

HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP
Jn 16,16—23/a 

Jézus követőinek öröme

Az embernek az öröm létszükséglet. Olyan, mint a víz, a levegő, a 
napfény és a kenyér. Ha megfogyatkozik, vagy éppenséggel elvész, bele
betegszünk, vagy — ez is megtörténhet — belehalunk. Ezt tudva min
den ember a legkülönbözőbb helyen és módon ösztönösen vagy tudato
san keresi az örömöt.

Jézus az ő küldetésének célját többek között abban jelölte meg, hogy 
övéinek örömöt szerezzen. Igénk erről az örömről mond el néhány dol
got.

1. A tanítványok örömének forrása Jézus szeretete. Jézus hívta, de 
nem csalogatta magához az embereket. Tanítványainak nem ígért világ
raszóló dicsőséget és hatalmat, de érzékelhetővé tette számukra a meny- 
nyei Atya szeretetét. Nem ígért nekik gondtalan éltet, de megízleltette 
velük Isten országának örömét.

Jézus közelében az öröm nem ritka vendégként tűnt fel, mely alig 
hogy megjelent, máris tovatűnt. Jézus mellett az öröm nem meghatáro
zott alkalmakra fenntartott ajándék, ünnepi eledel volt, hanem minden
napi kenyér.

A  tanítványok örömének kiapadhatatlan forrása Jézus szeretete volt, 
amelyet naponta megtapasztalhattak. E szeretet nélkül sohasem ízlelhet
ték volna meg az Isten gyermekeinek boldogságát. A  meg nem érde
melt, de újra meg újra megtapasztalt isteni szeretetből, mint bővizű for
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rásból áradt az öröm, mely betöltötte s magával ragadta a tanítványok 
szívét.

A  keresztyén öröm ma is Jézus szeretetéből táplálkozik, abból él. 
Addig tudunk örülni, amíg bizonyosak vagyunk Jézus szeretetében, a 
bűnbocsánat valóságában, Isten hűségében. Örömünk úgy nő, ahogyan 
megbizonyosodunk Isten hűségéről, szeretetéről.

2. A keresztyén öröm nem reked meg az egyéni élet síkján. Az igazi 
öröm jellemzője, hogy sem eltitkolni, sem elfojtani nem lehet, mert szét- 
sugárzik, szétárad. Miközben ez megtörténik, nem fogy el, hanem gyara
podik. Aki megízlelte Isten szeretetének jó ízét, belekóstolt Isten gyer
mekeinek örömébe, igyekszik azt továbbvinni, továbbadni. Aki Jézus 
szeretetének sugárzásában él, törekszik másokat is odavonni. így válik 
az öröm közösségteremtő erővé.

Nem véletlen, hogy akik Jézus közelében átélték a bűnbocsánat, az 
új élet örömét, közösséggé formálódtak, örömünk akkor igaz, ha nem 
reked meg az egyéni élet síkján. Ha észrevesszük mások boldogtalanságát, 
s nem nyugszunk bele abba. Ha készek vagyunk munkálkodni, s ha kell 
küzdeni is mások öröméért, jogaiért, kenyeréért. Ha együtt örülünk az 
örülőkkel, s vállunkra és nemcsak a szívünkre vesszük a magányos öre
gek, a betegek gondját. Ha részt veszünk olyan akciókban, amelyeknek 
célja községünk, városunk, társadalmunk fejlődésének elősegítése.

3. Jézus nem ígért övéinek zavartalan örömöt. Világosan megmondot
ta, hogy követőinek számolniok kell fájdalmas eseményekkel is. Ilyen 
fájó esemény volt a tanítványok számára Jézus szenvedése és halála, 
pénteken úgy érezhették magukat, mint az elárvult gyermekek, védtele
nül, kiszolgáltatva, elhagyatva. Ez a gyász, a szomorúság ideje volt. De 
nagypéntekre húsvét virradt. A  szomorúságot öröm váltotta fel, mert Jé
zus feltámadott a halálból, s a tanítványok viszontláthatták őt.

Mi a feltámadott, élő Jézus tanítványai vagyunk. Tudjuk, hogy Jé
zus velünk van, s előttünk jár. De azt is tapasztaljuk, hogy bűneink sok
szor eltakarják őt szemünk elől, s ilyenkor örömtelenné, szomorúvá válik 
az életünk. A  Sátán ezt akarja.

Életünkben sokkal több lehetne az öröm, és kevesebb a bánat, több 
a győzelem, és kevesebb a vereség, ha feltámadott Urunkra, Jézus Krisz
tusra néznénk szüntelen. Ha egészen odaszánnánk magunkat fiz ő szolgá
latára, mely nem más, mint az örömre éhes, szeretetre vágyó emberek 
szolgálata. Jézus erre hívott el minket.

4. örömünk Jézus eljövetelekor lesz teljessé. De mikor lesz miénk 
a zavartalan öröm? „Azon a napon” — hangzik Jézus válasza. Ez a vá
lasz titokzatos, de nem félrevezető. Jézus dicsőséges visszajövetelére utal. 
Arra a csodálatos eseményre, amikor beteljesedik minden, amit Isten 
ígért. Amikor megszűnik minden fájdalom, elmúlik minden szomorúság. 
Amikor színről-színre, és szemtől-szembe láthatjuk Urunkat, aki letöröl 
a szemünkről minden könnyet.

Annak a napnak öröme már most beragyogja minden napunkat, s 
megvilágítja utunkat. Nem tesz minket rajongókká, akik megvetik a hét
köznapok tiszta, szelíd örömeit a családban, a hivatásban, a társadalom
ban, s a természetben egyaránt. Éppen ellenkezőleg! Felszabadít minket 
mindenféle szorongásból, félelemből, csüggedésből, s arra indít, hogy min
den tehetségünkkel, s a Jézus Krisztustól kapott szeretettel és erővel 
munkálkodjunk azért, hogy az igazi öröm fénye ragyogjon az emberek 
szemében, s ujjongó örömmel mondhassuk:

öröm  van nálad minden búbánat 
óráján is Jézusunk.
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Benned és veled miénk az élet, 
nagy Megváltónk, hű Urunk.
Te széjjeltépted a köteléket, 
ki benned bízik, sziklára épít, 
örökké élhet. Halleluja!
Átfogunk hittel, és nem szakít el 
semmi tetőled. Halleluja!

[J. Lindemann (1549—1631) után németből Turmezei Erzsébet]

Táborszky László

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP
Jn 16,5— 15

Tradíciótól aktualizálásig

A jövő sokkal nagyszerűbbnek és gazdagabbnak bizonyult a tanít
ványok számára, mintsem azt gondolni merték. Pedig már kérdezni sem 
tartották érdemesnek „hova mész?”. Volt idő, amikor még reménykedtek 
és kérdezték (Jn. 13,36;14,5), de már semmi kétség: a halálba rohan s ez
zel mind neki, mind az ő ügyüknek befellegzett. S nem fellegzett be.

A  jövő sokkal nagyszerűbbnek és gazdagabbnak bizonyul a mai ta
nítvány számára is, mintsem azt gondolni meri. Sokkal nyitottabbnak, 
többet tartogatónak, újat-hozóbbnak. „A  Szentlélek nem magától szól, 
hanem az enyémből vesz”, 13k. v.), de úgy viszonylanak egymáshoz, ahogy 
a tradált események ecsetelésénél többet nem mondunk. Hiába prédiká
lunk akár a Szentlélekről, ha nem Szentlélekkel, annak kontinuitást te
remtő erejével próbálunk választ adni a mi világunkban, mi társadal
munkban élő mai tanítvány kérdéseire.

A  textusban olyan ellentétpárok feszülnek , melyek első tagjai va
lamiképpen a Jézus-ügy befejezettségét mutatják, második tagjai pedig 
Jézus Krisztus Lelke munkájának jövő (ma) felé nyitottságát ígérik, s így 
minket is képessé tesznek az Ige hirdetésére.

Az első ellentétpár az „ELMEGYEK”—„ELJÖN” (5a. 8a) feszültsége. 
A  názáreti Jézus történeti távolléte minden hivő számára probléma. Jó 
volna, ha ma is úgy járna a Földön, mint egykor. De elment. Sok kor
társunk számára vele elment Isten is a világból. „De ön egyelőre hallgat, 
és nem nagyon lepődnék meg, ha levelem visszajönne ezzel a felirattal:
,Címzett ismeretlen helyre távozott.’ Kár.” (R. Escarpit, Nyílt levét Isten
hez) S mivel ismeretlen helyre távozott, érzik sokan, min Sartre: „ . . .  
„Egy darabig tengődött bennem, majd elhalt.” (A  szavak.) Vagy átko- 
zódnak, mint Borchert: „Ö , mennyit kerestünk téged, Isten. Hívunk té
ged Isten! Hol vagy, Isten? Meghaltál, Isten.” (Az ajtón kívül.) Róla csak 
„álmodni” lehet (Ady), s legjobb esetben úgy érzik: „ . . .  és az Isten, hahó, 
az Isten lefeküdt aludni.” (J. Arden, Musgrave őrmester tánca). Hány
szor érezzük mi magunk is Jézust az „örök búcsúzónak” , személyét „örök 
titoknak” (Schweitzer), aki kisiklik kezeink közül s elmegy, elszalad és 
csak az „Isten-szag” marad utána (Ady, A  Sion-hegy alatt).

De eljön a Vigasztaló, a Pártfogó. És a Szentlélek azóta is állandó 
érkezésben, felénk-jövésben van. (Egy képes bibliában a 7. v. mellett a
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kötélpályán szinkronban közeledő, ill. távolodó fülke fotója látható.) A 
Szentlélek teszi lehetővé az idői szakadék növekedése ellenére mégiscsak 
a történeti Jézussal való „egyidejűséget” (Kierkegaard). Ami a Jézussal 
való kapcsolatot illeti, nincs különbség az „elsőkézből” és „másod (ezred) 
kézből” lett tanítványok között, hiszen a tizenkettő is csak pünkösd után 
értette meg őt éppúgy, ahogy ma sem értjük meg saját eszünkkel, csak 
ha a Lélek bizonyít és győz meg (8 . v.). A  Léleknek az a meggyőző, le
leplező tevékenysége éppen a Jézussal való kapcsolat lehetőségét teremti 
meg, mert a „bűn” ellentéte nem az „erény”, hanem a hitetlenség („nem 
hisznek énbennem”) s így a Lélek munkája katalizátor, mely az „elment” , 
de velünk egyidejűvé váló Jézussal-találkozás folyamatát teszi lehetővé.

A  második ellentétpár a „MINDENT TUD TUL A D TA M ” — „MÉG 
SOK M INDENT KELLENE MONDANOM” (15,15 — 16,12) feszültsége. Az 
amit már tudunk és az amit még nem feszültsége. Az ami már mögöt
tünk van és az ami előttünk kettőssége. A  tapasztalati tények és a még 
csak erővonalaiban jelenlevő reménység-valóság dialektikája. Meggyőző
désünk, hogy Jézus a teljes isteni igazság minket érintő summáját el
mondta, kinyilatkoztatta. Ugyanakkor — s ez megint csak nem ismeret- 
elméleti kérdés, hanem tapasztalati felismerés — minél többet ismerünk, 
annál többet nem ismerünk, azaz egy megválaszolt kérdésre másik három 
új, még meg nem válaszolt kérdés bukkan elő. F. Hoyle, kitűnő sci-fijé- 
ben (A  fekete felhő) az emberiség egy nem-földi intelligenciával történő 
találkozásáról és lehetséges információcseréjéről gondolkodik. Mikor az 
ember a Felhő tudásanyagát megértette, agyvelőgyulladással meghalt, 
mert agya nem volt képes az irtózatos mennyiségű és szokatlan minő
ségű információt befogadni és „elviselni” . Az evangéliumok éppen a való
ság tartalmi lényegének megragadását tették lehetővé. Hogy 2X2 =  4, ezt 
minden kisiskolás tudja, de hogy miért is, az a professzornak is gondot 
okoz. Hogy leesik a kő, tudjuk, hiszen „nehéz” , de még „nehezebb” kér
dés a tömegvonzás miértje. — Bár csak természettudományi kérdésekkel 
lennénk így, de így vagyunk sokkal egzisztenciálisabb, erkölcsi kérdé
seinkkel, új, még eddig soha fel nem vetődött erkölcsi dilemmáinkkal is! 
Hány olyan személyes, vagy társadalmi kérdésben kell döntenünk, melyre 
nincs írott Ige. Ebben az esetben Bultmann (Das Ev des Joh.) a dolgok 
elevenjére tapint, amikor a kinyilatkoztatás „indirekt” , azaz Szentlélek 
által megismerhető voltát hangsúlyozza; azt a paradoxont, hogy az igazi 
Ige a gyülekezet sajátmaga által hirdetett igéje, azaz a Jézus működé
sében történt kinyilatkoztatás csak akkor tekinthető valóságos, teljes ki
nyilatkoztatásnak, ha az megőrzi jövőidejűségi karakterét. Ti. az igehir
detésben aktualizálva! A  mai tanítvány nem kész receptekkel, patent
megoldásokkal dolgozik, mintha előre-tudásában lenne nagysága, inkább 
a jövő kérdéseire felkészült, döntésképes és reméli, hogy Isten „elvezeti” 
az igazságra. (13. v.) Nehogy bűnnek lássa a nem-bűnt s nem-bűnnek a 
bűnt; nehogy ott véljen látni ahol nincs, s hogy ne lássa, ahól van. ( 8. v.) 
Ez adja igehirdetésünk félelmetes felelősségé, hiszen éppen az igehir
detésben folytatódik a kinyilatkoztatás s ha prédikációnk eredménye
ként nem a Jézushoz kapcsolódásunk erősödik, hiába beszélünk. A pré
dikált ige tehát nem általános érvényű igazság, hanem a mába, az ak
tuális szituációba belebeszélő; nem lezárt tanítás, vagy tudósítás Jézus 
életéről, egyháztörténetéről, hanem az adott gyülekezteti, társadalmi, kul
turális valósággal történő „győzködés” („meggyőzi a világot”=  világ felé 
irányzottság).

A  harmadik ellentétpár a „SZOMORÚSÁG” — „DICSŐÍTÉS” feszült
sége. — Elvileg lehetséges lenne egy világból örökre eltávozott tanító em
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lékét megőrizni és nagyszerű (de lezárt) tanítását továbbmondani. Sok 
esetben nem is rossz vallás, vagy ideológia kerekednék ki ilyenből. De 
alapjában véve az egész egy nagyon szomorú ügy lenne. Mint egy véget 
nem érő temetési beszéd. Az „elment” s a „de azt nem mondta meg, hogy 
most mit csináljak” szomorúsága és reménytelensége helyett Jézus arról 
szól (14. v.), hogy a Lélek őt dicsérni fogja s így a Lélek vezetése alatt 
mi is tudjuk dicsőíteni őt. Boldognak lenni Jézusban. Énekelni az örömtől 
Jézus miatt (L. kantáte-vasárnap), ahogy ez az öröm is tkp. Jézus öröme. 
Az ő öröme és boldogsága késztet minket is arra, az terjed tovább a mi 
életünkben is.

Bízik László

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP
Jn 16,5— 15

Az ujjongó Jézusnak nem lehet szomorú egyháza!

Mint már annyiszor, most is úticélt jelent be Jézus tanítványainak. 
Igaz, hogy eddig még nem ér el a tanítvány szeme sugara. Most nem a 
következő falu, vagy egyszerűen a főváros a cél. Az Atyához tér vissza. 
Ilyen egyszerűen hangzik, valójában ujjongás, ami alá nem írtak kottát. 
Örvendezés, jubilus prózában. Hiszen nem olyan visszaút ez, nem vissza
vonulás, amelyre félbemaradt, véghezvihetetlen terv kudarca kénysze
rítené. Nem is menekülés a rosszból valami jóba, a csúnya világból egy 
szebbe. Rossz emberek közül angyali ártatlanságba, értetlen tanítványok 
közül mindent átlátó szentek gyülekezetébe. Nem menekül: visszatér a 
Küldőhöz. Célba juttatta munkáját. Visszatérése pontosan annak a jele, 
hogy Isten szándéka nem feneklett meg útközben. Sem tanítvány értet
lensége, sem ellenség acsarkodása, sőt még a halál ereje sem gáncsolhatja 
e l: visszatér. Lehetősége van rá, célba ér a műve.

Ez az ujjongás nem fellengzős lelkendezés. Tudjuk, mi a tartalma an
nak az életnek, amely a „küldés” és „elmenetel” közé esik. Élete odaáldo- 
zása azért, hogy akik ezután Isten nevét hallják vagy említik, ne félelem
től gúzsbakötve, az ismeretlen erőtől megbabonázva, hanem az Atyára 
gondolva szabadon lélegezzenek fel: értünk van, nem ellenünk! Vele és 
szolgálatában élhetünk, fiaiként. Mindennek a lehetősége ott rejtőzik Jé
zus visszatérést bejelentő szavában és ezért lehet erőltetés nélkül ujjon- 
gásnak nevezni. Nem annak örül, hogy számára mit jelent ez, hanem an
nak, amit tanítványai nyernek útjából.

1. Jézus ujjongó bejelentését szomorú nép hallgatja. Nem illendőség
ből szomorúak. Nem is arcvonásaik árulkodnak erről. A  szívük. Vagyis 
nincsen bennük semmi, amit ez a szomorúság át ne itatott volna tökéle
tesen. Jézus ujjongása nem tud szikrát csiholni bennük, mert a szomorú
ság nyirkossága átivódott rajtuk. Nem fognak tüzet, csak füstölögnek.

Jézus szomorú tanítványai láttán iszonyatos kép villan fel előttünk: 
az anti-egyház képe. A  szomorú, füstölgő keresztyének társasága, amely 
a nevének az ellenkezőjét propagálja. Hiszen a szomorú nép, az „öreg 
emberek népe” a keresztyén gyülekezet ellenképe! (Bernanos: Egy falusi 
plébános naplója 23. 1.) Szomorúsága onnét ered, hogy hall ugyan valami 
csodálatosat Jézustól, de ennek ellenére egyre csak magát félti! Jézus va
lami világméretű, sőt emberi elgondolásunk határait szétrobbantó ügy
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diadalát harangozza be, ők meg egyre csak a maguk szomorúságát kon
gatják közbe, pedig részesei, sőt hordozói lehetnének a másiknak. Nem
csak magukat rabolják meg, hanem a szomorúság bénultságában alkal
matlanná is válhatnak arra, amire a nevük utal. Az lehet, hogy Jézus 
visszamegy az Atyához, de mi lesz velünk?

Jézus még fokozza a diagnózis súlyosságát: már kérdésük se igen 
van. Mintha már azon is túl lennének, hogy izgassa őket a „tovább” kér
dése. Krisztus célba ér, ők meg már „túl vannak” mindenen.

A gyülekezet, amely ezt a textust hallgatja, nem kerülheti el, hogy 
kényelmetlen, de csak bűnősen elhallgattatható kérdések ne szegeződje- 
nek felénk, amikor a tanítványok arcáról akkor éppen az anti-egyház 
torzképe mered ránk.

Mintha minduntalan újra villanna fel ez a kép, amikor a gyülekezet 
Krisztusról énekel (Cantate vas.!) és utána meg önmagáról beszél. Mintha 
az illendőség diktálná, hogy Krisztusról szépen kell énekelni, önmagunk
ról pedig jajongani kell, vagy már ezen belesemmisülni a fásultságba. 
A kettő együtt nem megy! Krisztus ujjongását nem nyelheti el szomorú 
nép, sem nem hallgathatja agyon.

2. Jézus nem veti meg ezt a szomorú, öregecske népet! Szeretete 
ugyan nem abban nyilvánul meg iránta, hogy „vigasztaló igazságokat” 
(Pemanos) mond a számára. „Paraklétosz” -ot ígér. Ö meg nem olyan, 
Aki veszett ügy keserve ütötte sebet simogatna, vagy olthatatlan fájdalom 
ellen adna csillapítót. Jézus nem veti meg a szomorú népét, hanem „V i
gasztalót” ígér, Aki először az igazság erejével jól megrázza, észretéríti, 
Istenéhez téríti gyülekezetét és ezzel vigasztal.

3. Az ujjongó Jézus a keménykezű „Vigasztaló”-val három látásra 
nyitja fel népe szemét:

a) A  hit bizalom is legyen Krisztusban! Nem szatócsi méricskélés bűn 
és bűnbocsánat tekintetében. Bizalom, amely testestől-lelkestől bűnöstől 
és erényestől, életben és halálban, egyházban és civil életben Öt tudja 
Urának. Hiszen minden szava, a „Vigasztaló” erejével nyomatékos, min
den szava erre akar felszabadítani bennünket. Hogy a szomorú nép ne 
csak „hivatalból” , hanem „csak úgy” is merje énekelni: „Öröme van szí
vemnek, Leveti bánatát. . . ”

b) A  világ megváltása nem fikció, vágyálom, hanem olyan valóság, 
amit Krisztus maga tanúsít. A  példázat képével élve a kovász bele van 
keverve a lisztbe és a kettőt nem lehet különválasztani. De ezt nem va
lakik ellenébe mondjuk, hanem a magunk ismételten visszalopakodó szo
morúsága szemébe vágjuk. Megváltott világban élünk, akkor is ha min
den idegszálunk és tapasztalatunk tiltakoznék is az állítás perfektuma 
ellen. Vajon nem azért tiltakozunk ellene, mert ennek vallása tőlünk 
várna mást, többet, igazabbat és áldozatosabbat, emberibbet? Ez a hír 
csak annak a Jézusnak a szájából lehet igaz, Aki által már „Elvégezte
tett” , és Aki megígérte, hogy mindent újjá tesz. Ez az a talaj, amelyen a 
gyülekezet megállhat, úgy, hogy közben nem kell félnie, hogy megmozdul 
alatta a föld. De ezen a Krisztus által biztosnak mondott alapon lehet 
kedve és lehetősége is arra, hogy tanítvány módjára induljon is tenni va
lamit. Nem „csak azért is” , mert ebből legfeljebb ideig-óráig tartó de
monstrációra telnék, de szolgálatra egy pillanatig sem képesítene. Az a 
tény, hogy Ö az Atyánál van, képesít és késztet arra, hogy nagyon az em
ber mellett legyünk. Olyan örömöt szül, amely boldogan érzi otthon ma
gát családjában, hivatásában, emberek közösségében, jó ügyek kivereke
désében, bonyolult és veszélyes helyzetek tisztázásában. Nem azon druk
kol, ki üti ki a másikat, abban szeretne segíteni, hogy a saját erejével és
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lehetőségével, hitével legyen több a másik. Nem totális egyházat álmo
dik, hanem a teljes szeretettel és felelősséggel cselekvő gyülekezet mun
káját teszi.

c) Krisztus iránti bizalma és a megváltás adta felszabadultsága meg
szabadítja az emberfélelemtől és a sors bálványozásától. Keserves napo
kat ugyan mindkettő okozhat. Ennek ellenére minden: üdvösség és törté
nelem, egyéni és közösségi sors kiszámíthatatlansága irgalmas hatalmá
val függ össze és oda is fut össze, ö  az Isten egyedül.

A  „Vigasztaló” így dicsőíti Krisztust. Minden szomorú keresztyén és 
gyülekezet erre a Krisztus-arcra nézve kezdhet örvendező életet, énekel
het frissen és szolgálhat szívesen.

Fehér Károly

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP
Jn 16,23/b—27 

Az imádkozó gyülekezet

Az ige hallgatása és cselekvése mellett a tanítványi, keresztyén élet 
„harmadik pillére” az imádkozás (Prőhle K.) Jézus egész életét, szolgá
latát végigkíséri. Nemcsak élete fordulópontjain, döntő eseményeinél 
imádkozott. Élete állandó szívverése volt az imádság. Nem is lehetett ez 
másképpen. Állandó összeköttetése, kapcsolata, közössége volt az Atyá
val. Imádkozott „félrevonulva”, imádkozott tanítványai jelenlétében. Ta
nította őket imádkozni és biztatta, erősítette, bátorította őke az imád
kozásra.

Imádkozásra biztat, bátorít ma is, most is. Szükségünk van rá. Ha 
töretlen imádkozó életünk, ha elhanyagoltuk, ha abbahagytuk, ha értel
metlennek találtuk, ha belefáradtunk, az imádkozásba, egyaránt biztat, 
erősít. Ő, az imádkozó Jézus, aki „sok mindent elhagyott kora vallásos 
gyakorlatából, de az imádságot megtartotta. Elhagyta a böjtöt, a szombat 
törvényeskedő, embertelenségig szigorú megtartását, a színházat játszó 
alamizsnálkodást —, de megtartotta az imádságot”. (Hafenscher K.) Ta
nítványaitól való búcsúzáskor is — a sok mondanivaló mellett — hang
súlyozottan szólt az imádkozásról.

1. Az imádkozás: életforma. Állandó közösség, együttlét Jézussal. „Az 
én nevemben” —, így fordítható le: Jézussal közösségben. „Az imádság a 
Krisztusban maradásnak a legbensőbb és legmélységesebb funkciója, élet
ere, mintegy az állandó vérkeringése és szívverése. (Karner K.). Nem va
lamiféle „mutasd meg, hogyan tudsz imádkozni” . Nem parancsra, rábe
szélésre történik, különben „imamalom” lesz belőle. Gépies, üres, lélek
telen hadarás. Az imádkozás nem is kívánságlista összeállítása, amellyel 
odaállunk Isten elé. Nem valamiféle ügylet, amit le kell bonyolítani. Nem 
egyszerűen kötelesség, amelynek eleget kell tenni —, „megimádkoztam” 
alapon. Az imádkozás nem olykor-olykor fellobbanó jelenség keresztyén 
életünkben. Az imádkozás életforma, gyermeki bizodalom, amellyel Jé
zus ajándékoz meg, hogy úgy forduljunk Istenhez, mint szeretett gyer
mekek szerető Atyjukhoz.

2. Az imádság megfontolt, fegyelmezett kérés. Jézus nem szabja meg 
előre kéréseink tárgyát, de a legszélesebb tárgykörben biztat kérésre. 
„Am it csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben . . . ” Mégis érezzük,
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hogy Jézus nem meggondoltan, szertelen, összevissza kérések kifejezé
sére adja az imádkozás drága lehetőségét. A  tanítványok meggondolatlan 
kérésével szembefordult és határozottan helyreigazította őket (Lk 9,54— 
56). „Nem imádkozhatunk, akármit és akárhogyan, hanem bele kell kap
csolódnunk abba, amit az Isten akar és mond nékünk” (Prőhle K.). A  Jé
zus nevében mondott imádság megfontolt és fegyelmezett kérés.

„János evangéliumában az egész összefüggés mutatja, hogy a kérések 
tárgyát nem a mindennapi élet vágyai, óhajai, hiányai alkotják, hanem a 
tanítvány feladatának teljesítése, a keresztyén élet élése... Isten meg
hallgatja imádságunkat, bármit kérünk tőle a keresztyén élet megvalósí
tása, szeretetünk gyakorlása érdekében” (Veöreös I.). Kérjünk igazabb hi
tet, forróbb, tágölelésű szeretetet, élőbb, serkentőbb reménységet. Ebben 
foglalódik össze mindaz, ami jót, szükségeset kérhetünk Istentől. Jézus 
erre összpontosítja figyelmünket. S aki ezt a szükségeset, jót kéri, 
megadja azt az Atya. Ezzel összefüggésben van egyházunkért, gyülekeze
teinkért, az igehirdetésért mondott imádságunk, ahol és ami által a Szent
lélek teremti, munkálja, növeli hitünket, szeretetünket, reménységünket. 
És szabad kérnünk és odavinnünk Isten elé testi, földi, mindennapi szük
ségleteinket. Jézus a Miatyánk 4. kérésében erre is biztat, mégpedig azzal 
a gazdag tartalommal, ahogyan azt Luther a kérés magyarázatánál ki
fejtette.

3. Az imádság: szolgálat. Imádságunk nem lehet csupán önmagunk és 
saját szükségleteink körül forgó kérések kifejezése. Aki „az Atya szeret 
titeket” és „ti szerettek engem” valóságában él, a gyermeki bizodalom 
közvetlenségében, a Krisztushoz kötő szeretet erejében, annak imádkozó 
élete másokért közbenjáró szolgálattá is válik. Kérései mintegy fokmérői 
szeretete „nagyságának” . A  szeretet az imádság dolgában is tágölelésű. 
Nemcsak közeire, hanem messzire is néz. Imádságaink úgy válnak szolgá
lattá, hogy Isten elé állunk másokért, mások ügyéért. Az egyház nem 
élhet a másokért való odaszánás felelőssége nélkül. Népünk és egész em
bervilágunk jó ügyei, békéje, fejlődése, nyugodt élete éppenúgy belefér 
imádságainkba, mint bármilyen ínséget, nyomorúságot szenvedőkért mon
dott közbenjáró szolgálatunk.

Az imádság Isten előtt közbenjáró szolgálatából el kell jutnunk a 
hangos és tevékeny kiállás szolgálatáig. Baj, ha csak imádkozással akar
nánk letudni szeretetünk kötelezését. Nagyon groteszk dolog lenne, ha pl. 
egy éhezőnek, aki tőlünk kér kenyeret, azt mondanánk: imádkozunk ér
ted, de nem adnánk neki kenyeret. Kísértés, hogy imádságba menekül
jünk a konkrét segítés, tevékeny szolgálat elől. Jézus az Atyával való 
közösség erejét szolgálatra váltotta az emberek életében. „Ama nap” , a 
teljes üdvösség örömét ízleltette minden szolgálatában.

Rogate vasárnapján az imádkozó Jézus biztat, serkent imádkozásra. 
Minél többet vagyunk Vele, minél inkább reánk áraszthatja szeretetét, 
annál inkább tölt el az öröm és lesznek kéréseink a szükséges, jó dolgo
kért mondott imádságok és célba érkezett szolgálat.

Povázsay Mihály
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HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP
Jn 16, 23b—27 

Az imádság élettere

Isten elé nem lehet csak úgy odaállni, magától értetődően, mint a 
pajtásunk elé, „mert az Isten mennyben van, te pedig e földön” (Préd. 
5,2) vagyis ég és föld a minőségi különbség közte és közöttünk. Merő ir
galom, hogy hajlandó szóba állni velünk. Hogy pedig ez a beszélő viszony 
bűnös lényünk ellenére is lehetséges, ahhoz Isten hajtott végre frontát
törést: előbb a próféták által törte meg a vészt jelző csöndet, majd a pá
ratlan és egyetlen, Fia által szólott hozzánk. (Zsid. 1,1) Így adott alapot 
Jézus műve az imádságnak, erre ráállítva biztat imádságra. Amint Bodel- 
schwing mondja: „Jézus nevében imádkozni annyi, mint magának Krisz
tusnak a kíséretében járulni az Atya elé.”

Imaéletre szabadít fel ez a jézusi ösztönzés. Az imaélet pedig nyil
vánvalóan nem alkalmi jajistenemekből és óhaj-közlésekből áll, melyek
kel félelmeink és vágyaink börtönéből monologizálunk egy kiszámíthatat
lan istenséghez. Az élet szükségképpen mozgást jelent a tér három kiter
jedésében s akármelyiktől fosztanánk meg a három közül, az az élet 
drasztikusabb beszűkítését jelentené. Lássuk hát, melyek az imádság di
menziói, milyen kiterjedések teszik az imádság életterét.

Mélysége a jézusi alap. A  Kereszt összeköt lényünk alapjával: meg
békéltet vele, hitben visszailleszt az Istennel való közösségbe, szabaddá 
teszi a lét belső forrásait, helyreállítja a szent normalitást, bevezet Isten 
„családjába”, az Atya szeretet-körébe.

Így lehet Jézus nevében imádkoznunk, ami nem puszta hivatkozás, 
formai kellék, hanem imádságunk tartalmát, beirányozottságát jellemzi: 
minőségi index.

Egy honvéd sem hivatkozhat a tábornokra csak úgy, kényére-ked- 
vére; tanárra, főnökre is csak a felhatalmazás szellemében, mértékében 
lehet hivatkozni. Jézus nevében imádkozni először is azt jelenti: hálásan 
vallom, hogy Jézus halála és feltámadása — csakis az — biztosította a 
belépőt Isten színe elé, hogy egyáltalán imára nyithatom a számat. Ilyen 
értelemben hivatkozom Jézusra Isten előtt, hiszen más jelentkezési ala
pom nincs. Ennek következménye is azonban, hogy a Jézusban hittel el
fogadott kegyelemre, szeretetre alapozottságnak a továbbiakban is mérv
adónak kell lennie imaéletem számára. Tehát: Jézus-szerűen, jézusian 
imádkozzam, ráépülve, belőle kiindulva, rajta tájékozódva, belőle táplál
kozva, az ő szándékán nevelődve.

Ez egyben minden imádságunk kritikája! Ha ui. nem „jézusi hullám
hosszon” imádkozunk, az olyan, mintha a páciens teljesíthetetlen óhajok
kal árasztaná el az orvost, melyeket az kénytelen rendre megtagadni, 
mert neki a beteg igazi java fontosabb, mint pillanatnyi kívánalmai. 
Cseppet sem véletlen, hogy a meghallgatás ígérete a Jézus-szerűség köve
telményéhez fűződik. Ha imádságaink szárnyaszegetten vergődnek, annak 
akárhányszor az az oka, hogy nem Jézustól irányított lelkülettel, szán
dékkal, tettkészséggel és érzülettel imádkozunk, s úgy járunk, mint aki
nek a telefonhívása valami vak vonalra fut ki. Dehát gondoljuk meg: 
lehet Istenhez jézusiatlanul imádkozni? Ez olyan, mintha valahova háttal 
lépnénk be! Viszont ha Jézusból élve-elevenedve megrostálódnak és át- 
tüzesednek (megszentelődnek) imádságaink, azok hatóereje is hirtelen 
megnő! Kívánság-ballasztok mállanak le rólunk, erőink összefogottabbak
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lesznek, és még örömképességünk is feljavul, szolgálatunk hatásfokáról 
nem is beszélve! Kevesebb lesz a hamis ambíciónk, így a keserűségünk is, 
s több az igaz siker (ami másnak is jó s hosszú távon épít). Tessék kipró
bálni!

Szélessége tág öleléssel fog át mindent, hiszen a világ minden négy
zetmétere az Isten illetékességi területe, csak vennénk végre észre! Ehhez 
most csak két szempontot.

Test és lélek (s ha úgy tetszik, anyag és szellem) teljes és összefüggő 
valóságát veszi célba Isten Jézusban testté lett szeretete, megújító szán
déka, hogy teljes emberi valónkat tegye templomává (1 Kor. 6,19) s meg- 
újítottjaiként ereszthessen neki a világ legkülönbözőbb nyomorúságainak, 
hogy azoknak ne a leltározásával foglalkozzunk, hanem gyógyításával, 
vállalván a ránk eső részt a jézusi diakónia megragadottságában. Micsoda 
szolgálati skála! Ki mer ebből bármit is zárójelbe rakni, csak azért, mert 
az ő szolgálatképessége rövidebb távú? Emberségünknek melyik terüle
tére nem vonatkozik a megváltás? Mert csak arra nézve lenne illetékte
len az imádság!

Egyén és közöség szintén beleesnek a jézusi alapon álló imádság ha
tómezejébe. Nem is külön-külön, hanem együtt, ahogyan a valóságban is 
vannak. Mindemellett jellemző a közösségi kiindulópont, hiszen az imára 
biztatás többes számban szól, s jánosi megfogalmazásában a pünkösd 
utáni gyülekezetei ösztönzi: lépjen csak be bátran az imádság kapuján — 
érdemes! így lehet aztán felszabadultan, konkrétan imádkozni bármiért 
(23b!) — az egyetlen feltétel, hogy kéréseink Jézus szellemében fogantak 
legyenek, szeretetének, szolgáló szándékának különös ismertetőjelét visel
jék magukon: ez a conditio diaconica. (Olyan egyszerű és szigorúan igaz 
ez, mint hogy a villamosgép csatlakozóját csakis a konnektorba kell dug
ni, különben nem várható rendeltetésszerű működés.)

Távlata is végtelen, alfától ómegáig. Jézus kijelentései (25—26. v.) 
a jelen és a végső idők között viliódznak, fényt vetve övéink pillanatnyi 
és perspektivikus helyzetére egyaránt. Minden esetre távlatot nyitnak! 
így jellemzi a jézusi alapról induló imádságot például a következő né
hány kilátás.

Öröm fakad az útján, mégpedig a teljesedő öröm, mely betölti lelki 
légüres tereinket s megműveli köznapi életünk ugarát, hisz felfedezni a 
másik embert, mint Isten szeretetének részestársát nagyszerű dolog; 
ugyanígy ismerhetők fel a táguló közösségi dimenziók — csupa öröm
faktor.

Eközben a jézusi ige egyre világosodik, mind jobban ráközelít a lé
nyegre, utalásszerű elmosódottságából mind élesebb kontúrok bontakoz
nak ki (25b). Ez pedig úgy történik, hogy a szolgáló engedelmesség javítja 
meg a látásunkat, hiszen cselekedeteink visszahatnak belső világunkra, 
annak tisztulása pedig ugyancsak a tetteinkre — circulus divinus! Az 
egész Jézus-szerű imádkozásnak az eredménye pedig mindinkább az lesz, 
hogy amit kértetek, különbül kapjátok, mint eredetileg elképzeltétek!

A  valódi élettérhez három kiterjedés kell. Egyiktől se fosszuk meg 
magunkat. Ezeket a dimenziókat azonban Isten erejét kikönyörögve ne
künk kell birtokba vennünk s bátran bejátszani az isteni pályát. „Dobd 
át a szíved az árkon, akkor átvisz a ló is!” — biztatták a kezdő lovast. 
Az imádság „átdobja szívünket az árkon”, az ilyen szívből pedig árad a 
vonóerő.

Az imádság élettere voltaképpen maga Jézus. Ha nem sápasztjuk 
puszta eszmévé, ha nem tesszük privát kegyességünk foglyává — ha en
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gedjük, óhajtjuk és várva várjuk, hogy betöltsön hatalmas önmagával s 
megújító erejének modelljévé, és eszközévé tegyen. Közel és távol erre 
vár a világ.

Dr. Bodrog Miklós

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE 

Mk 16,14—20 

Jézus az Ür!

Sajnálatosan belénkívódott a sokszor látott oltárképek egy-két bibliai 
verset idéző prédikációja. A  gyanútlan azt gondolhatja: ez a mennybe
menetel. Nagy hiba lenne, ha megrekednénk a közismert képnél és nem 
tudnánk az előzményt és a következményt is látni. Márk könyörületes: 
elkerülteti e hibát. A  képről, mit elénk rajzol hiányoznak a bodor felhők, 
a feléjük libbenő Jézus, a földbegyökerezett-lábú, fölfelé bámuló s meg
merevedett tanítványok. A ráció kíváncsiságát, az ábrándokat s magyará
zatul hipotéziseket gyártó képzeletet izgató és fölöslegesen bíbelődtető 
lényegtelent elhagyja, hogy minél előbb s minél alaposabban, megraga- 
dóbban tűnjön elő, illetőleg álljon elénk a lényeg: a Feltámadott. Szinte 
kívánkozik hozzá; aki: „él és uralkodik mindörökké. És ez így igaz.”

Minden ellenséget legyőzve s a halálon is diadalmaskodva nem a 
mennyből, hanem itt e földön adta a kijelentést: „Nékem adatott minden 
hatalom, mennyen és földön.” Az is örvendeztetőn hangsúlyos, hogy né
kem. De az is, hogy mennyen és földön. Az és, kötőszó. A  menny és a 
föld, tehát az egész mindenség összekapcsolását jelenti. Szétszakíthatatla- 
nul és végérvényesen; a Jézus Krisztusban; az ő szolgálata révén, az ő 
áldozatáért és az ő uralma alatt. Nem biztathatunk senkit földbegyökere
zett-lábú s mennybenéző tétlen rajongásra, mintha Jézus Krisztus e bűnös 
földi világot elhagyva — az ósdi világképnek megfelelően — valahol e 
földöntúli magasságban, annak is egy kis körülhatárolt rezervátumában, 
az Isten jobbján trónolva várja magához az e világot megvető kegyes 
rajongókat, a megtérteket, az igazán hivőket. De az „egyszer élünk” jel
szavának megfelelően nem bátoríthatunk senkit a föld és menny ajándé
kaival való szabados élésre, a teremtettség adta lehetőségek — házasság, 
család, anyagi javak, egyéni vagy közösségi önzés szerinti felhasználására, 
és kiélésre, mintha Jézus Krisztus mennybemenetelével el és magára 
hagyta volna e világot s az velünk együtt figyelmen és uralmán kívül 
maradt volna.

Néki adatott minden hatalom mennyen és földön. Fölöttünk is.
ÜR a Jézus. És valóban JÉZUS az Ür. így igazolta Isten Öt Húsvét- 

kor és pecsételte ezt meg a feltámadás utáni 40. napon. Az alapige a 
mai ünnepnapnak nevet adó jelenetet szemléltetés nélkül egy rövid kije
lentő mondatba sűríti: „...fe lv ite te tt a mennybe és az Isten jobbjára 
ült.”

Kettős öröm sugárzik ebből reánk, a) Jézus Krisztus a térbeliség, tes
tiség és időiség korlátáitól szabadon gyakorolja Isten mindenek feletti 
hatalmát folyamatosan és megbízhatóan, (a „jobbon ülés” ezt a zavartalan 
folyamatosságot fejezi ki) b) Az a Jézus Krisztus gyakorolja Isten hatal
mát, aki emberré lett s ebijen a szolgai formában Isten ígéretei, világ- 
megváltó terve szerint, az Ö irgalmából, kegyelméből s áldozatos atyai
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szeretetéből mindent megtett, mindent elvégezett. És pedig az egész „szol
gai” egzisztenciát meghatározó s igénybevevő gondolattal, szóval és csele
kedettel.

Megjelentette Isten nevét: Atya. Megismertette Isten akaratát: sze
retet. Vele kapcsolatban az embert: bűnös. Elvégezte a kiengesztelés szent 
munkáját: bűnbocsánatot, életet és üdvösséget: „...békességet szerzett 
az ő keresztjének vére á ltal. . . ” (Kol. 1,20.) Ez a Jézus Krisztus gyakorolja 
az Atya jobbján a néki adatott minden hatalmat mennyen és földön. Ha
tártalan öröm ez: Isten nékünk adta Öt egészen itt a földön szolgáló s a 
mennyben uralkodó mivoltában is.

A  mennybemenetellel tehát új korszak kezdődik, az Isten hosszú
tűrésének, vagyis a „kegyelemnek az uralma” . És ennek megfelelően övéi
nek szolgálata a világért, itt a földön. Az egyháznak az Istentől Krisztus
ban szeretett világ javára kell élni. Az Űr számonkéri a hitet.

Vannak érzékeny, széplelkek, akiket megbotránkoztat az „ostoros” 
Krisztus. Vannak Boanerges-lelkületűek is.: Hadd csattogjon az Isten os
tora! A  hitetlenséget szemrehányó Krisztus is kivált ilyen emóciókat: 
Nem inkább egy kis megértés, simogatás s a hitetlenkedések miatt amúgy- 
is bennünk bujkáló ijedelmeket oszlató csicsijgatás illene Hozzá? Milyen 
emberi indulat az Úrrá lett Krisztust így vagy úgy hangolni akarás! A  hi
tetlenség miatti szemrehányást a feltámadott élő Ür tette. Uralmának jele 
s megnyilatkozása. Ö így is gyakorolta s gyakorolja uralmát a világ vé
gezetéig.

Ebből kettőt vonjunk meg: a) A  Jézus Krisztus hatalma mindenek 
javára és üdvére való gyakorlásának és érvényesítésének az akadálya, 
gátja, nem a „gonosz, hitetlen világ, „hanem a hitetlen keresztyének. 
b) Az Ür Jézus igénye, hogy legyen hit és jószívűség: az övéi, kik nevéről 
keresztyéneknek nevezik magukat, ahhoz, hogy valóban övéinek bizo
nyuljanak, a hit és jószív emberei kell legyenek ebben a világban.

Színe előtt lehet bűnbánatot tartani, megtisztulni, élő igaz hitre, új 
engedelmességre jutni s abban megerősödni, sőt gyakorlatozni.

Ezért ad megbízást az Úr. Határozott tevékenységet a hitnek. „Menje
tek e széles világra, hirdessétek . . . ”

Ebből megint kettőt tanuljunk meg: a) Az Űr hitet kíván. A  hit nem 
arra való, hogy én a hitemben megnyugodjam. A  hit nem nyugtató és 
altatószer. A  hit hatalmas tevékeny erő s arra való, hogy én nyugtalan 

legyek a világért, s munkálkodjam annak javára, b) Hogy, mint a tanít
ványok, úgy a ma egyházának szolgálata nyomán is felujjongjanak a szí

vek: Jézus az Űr!
Boros Lajos

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Mk 16,14—20

Jézus mennybemenetele a messiási mű csúcsa

1. A mennybemenetel a megváltás csúcsa

Isten úgy teremtette az embert és az embervilágot, hogy az állandóan 
fejlődik, tökéletesedik, felfelé tör. Az ember felfelé lendülése nem csupán 
valamilyen pedagógiai követelmény. Ezt, a szüntelen fejlődést az ember
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lényébe írt törvény követeli meg. A  modern biológiai tudomány ismert 
alapelve, hogy az ember felfelé nyitott, vagyis dinamikus, fejlődő lény, 
aki minden korban, időben egyre feljebb tör.

Az evolúció alaptörvényeihez hozzátartozik az a megállapítás, hogy 
időnként új minőségek lépnek színre. Ezek addig alakulnak, míg egy má
sik, egy újabb minőség születik belőlük. Ettől kezdve már ez az új minő
ség képviseli a fejlődés legmagasabb szintjét. Ebből azután idők folya
mán — a folyamatnak és a fejlődésnek megfelelően — még újabb minő
ségek keletkeznek...

Ugyanígy szemmel követhető az ember lelki, szellemi fejlődése, Is
tenbe vetett hite, hitélete. Viszont már kezdettől fogva az ember mellé 
szegődött a bűn, mely a földi fejlődésben felfelé törő embert, lelki életé
ben, Istenhez való viszonyában lefelé húzza. Izrael népe történetében jól 
láthatók ezek a szakaszok: milyen sokszor fordítanak hátat az egyetlen 
Istennek. A  bűn eluralkodott és az ember a földi fejlődéssel nem haladt 
párhuzamban lelki életében. Ezen csak Isten segíthetett, úgy, hogy ön 
magát adta, a bűntől való szabadulás egyetlen lehetőségét nyújtotta szá
munkra.

Jézus Krisztus egész földi működésével, a megváltói mű elvégzésé
vel kiszorította a bűnnek ezt a lelki életre ható visszaszorítását és újra 
felfelé irányítja az embert hitelében. Jézus mennybemenetele — a meg
váltás csúcsa. —

2. A mennybe ment Jézus végrendelete

Jézus Krisztus legyőzte a bűn taszító hatalmát. Mindaz, ami földi 
életében, Nagypénteken, Húsvétkor történt értünk, az a mennybemenetel
ben lett teljesség. Hogy Ö visszatért ahhoz, Aki küldte, így van minden a 
helyén a messiási műben. Ö elvégezte, amit Isten rábízott.

Nem úgy ment el Jézus földi világunkból, hogy mindazt, amit itt el
végzett ezzel befejezettnek nyilvánította volna. Ellenkezőleg! Amit ő tett, 
hirdetett, azt rábízta mindazokra, akik Öt követték. Atyához menetele 
előtt határozott parancsot ad tanítványainak, hogy mindezt vigyék to
vább, minden ember felé. Az univerzális krisztus-szeretetet el kell jut
tatni széles e világra.

A  zárt ajtók mögül kiküldi a tanítványokat az életbe. Ahogyan Jézus 
élete és munkássága sem egy szűk körben, zárt közösségben zajlott, 
ugyanúgy az őt követők élete sem lehet más. Jézus elküldi a tanítványo
kat, hirdetni az evangéliumot.

A  hitükben szinte megbénult tanítványokat felrázza. Küldő parancsa 
világosan mutatja meg, hogy a magába gubozó, csak befelé forduló és ön
magának élő keresztyén nem keresztyén. Az ilyen „hit” sorvaszt, lebénít, 
elszigetel a valós élettől Isten igéje hirdetésére, mások tanítvánnyá téte
lére minden ember alkalmas.

Aki lelki életében a fejlődés csúcsára akar jutni, vagy netán ott érzi 
magát, az egészen egyszerűen nem tudja elhallgatni mindazt, ami őt 
Krisztushoz vezérelte. Annak tovább kell adni, el kell mondania, nem 
tudja magában tartani. Ennek hirdetésére küld bennünket is. A  Krisz
tusra talált ember nem „maszekolhat” a felülről való kegyelemmel, ha
nem azt ki kell tárni mindenki felé. Ahogyan Jézus végrendeletében, 
küldő parancsában meghagyta: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az 
evangéliumot, minden teremtésnek.” De vajon melyik az a világ, ahová 
én küldettem?!
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3. Az egész világ szolgálatára küld Jézus

Jézus Krisztus számára a munka területe az egész világ volt. Nem 
zsidókat váltotta meg a bűntől, de a pogányokat is örökössé tette. 

Ugyanúgy érdekelte őt a parázna samáriai asszony, mint a hivő zsidó. 
Az egész világ íelé nyitott volt, az egész világért, mindenfajta emberért 
halt meg. De vajon mekkora a mi világunk?

Kis történetet olvastam: egy beteg béna udvari bolondot, aki ágyhoz 
kötötten csak a maga bajával foglalkozott, megkérdezett egy király:: 
Mondd, komám mekkora a világ? A  bolond így felelt: nem tudom felsé
gednek mekkora, nekem akkora, mint ez az ágy! Nekem mekkora a szol
gáló területem, világom? Egy lakás és egy munkahely? Amelyben élek és 
dolgozom és azon kívül semmi más nem érdekel? Egy falu, egy város, egy 
szűk közösség? S ami ezen kívül van az nem az én asztalom, az legyen a 
más gondja-baja? Teljesen hamis, nemhogy Krisztust követő, hanem el
lenkezőleg a Krisztus parancsát megcsúfoló élet az ilyen, s nem is szol
gálat! Nincs helye holmi régi „magán köröknek”, ún. „felébredt és meg
tért közösségeknek” . Ez hitelrontása mindannak, amit mint szolgáló egy
ház és keresztyén parancsba kaptunk a mennybement Jézustól.

Egy embert kérdeztem meg, miért nem törődik egy kicsit a beteg 
szomszédjával? Azt mondta azért, mert nem szereti az olyan embereket, 
akik nem járnak templomba, s közben mindenük megvan. Régi mon
dással feleltem: én sem szeretem a vasutasokat, mégis felülök a vona
tukra. Ha egy magyar keresztyént nem érdekli az, hogy mi történik tár
sadalmunkban, hazánkban, az egész világban, és ezért nem tesz meg min
dent a maga ereje szerint, akkor az szellemi és lelki életében csökevé- 
nyes, visszafejlődött, megvakult ember, s nem is illeti meg többé a ke
resztyén név.

4. A Győztes hazatérése

Krisztus győzedelmesen tért vissza küldő Atyjához! Nem volt ott 
semmi pompa, nem volt üdvrivalgás, ünnep, a győzteseknek kijáró hódo
lat. Csendben, alázatosan, szinte észrevétlenül tért vissza a győzedelmes 
útról pár megdöbbent tanítvány szeme láttára.

Munkája örökre kihat, hiszen Ö ma is itt él és munkálkodik bennünk 
és közöttünk.

Ez a Krisztus parancsot hagyva tért vissza, s Ót nem hunyászkodó 
hódolás, nem hideg fejű elismerés illeti, hanem imádat. Ami ennyit 
tesz: precízen megtartani végrendeletét, s szolgálni az egész világot, s ezen 
keresztül az Isten országát.

Solymár Péter
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Konfirmációi ajándékul ajánljuk 

Görög Tibor:

Csendes szobák — nyitott ablakok
című áhítatoskönyvét.

Ára: 26,— Ft

Kapható a Sajtóosztályon.

Konfirmációi ajándékul ajánljuk 

Dr. Hafenscher Károly:

Ma így imádkozzatok
című imakönyvét.

Ára: 20,— Ft

Kapható a Sajtóosztályon.
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Egyháztörténeti évfordulók

Bilincsbe verve Berencstől Triesztig
Kocsi Csergő Bálint „Narratio brevis. . című latin kézirata (1676) 

alapján Bőd, Péter 1738-ban, a „Kősziklán épült ház ostroma” c. művének 
6. fejezetében így tudósította a magyar nyelvű olvasókat a rab protestáns 
prédikátorok berencsi (Nyitra m.) csoportjának gályákra történő elindí
tásáról :

„Martiusnak 25. napján elhozzák azokat is, akik Berencsen tartatnak 
vala, kik örvendének könnyhullatásokkal eddig való állhatatosságokon, 
inték ezután is egymást. Séllyei István (ki püspök vala) látván mint el
fogyatkoztak, hogy alig ismerik meg egymást, felkiáltván mondá: oh Is
ten! micsoda időkre tartottál minket; adjad, hogy a te kegyelmed által a 
hátra levő nyomorúságokat is békével szenvedjük. Kérdik ott a foglyo
kat, ha akarnának-é szekeret fogadni a tovább való utazásra? Kik mon
dának: nincs tehetségünkben. Azért elszedik tőlek késeiket gyalog szállít
ván a nagy vasakban fagyon, vízben, sárban hajtatnak a katonáktól, ta- 
szigáltatnak, döf ültetnek, pálczákkal verettetnek, nem lévén alkalmato
sak a menetelre; az elromlott öreg embereket látván annak a helységnek 
lakói, verik a melleket és sírnak ezen a szomorú tragédián. Éjfél után, 
hogy egy vendégfogadóhoz érkezének, instálának a kapitánynak, hogy 
adja ki a rendéit profontjokat, és bár csak egyik lábokról vétesse le a 
vasat; de egyiket sem nyerék meg, sőt azt feleié: már nincs parancsolatjá
ban, hogy tovább semmit szolgáltasson eledelekre; nem bánja, ha étien 
mind meghalnak is. Innen hét mértföldig hajtatván, és úgy egybe rontat- 
ván az embertelen katonák által, hogy már menni lehetetlen volna, fél 
lábok kivétetik a vasból a Mura vizénél, az hol nem férvén a vendégfo
gadóban igen megveretnek ismét a katonáktól. Itt hajót fogadtatának vé
lek tíz forinttal, és hogy szorulnának jobban; mikor bele szállanak, Otro- 
kocsi Ferencznek és Masári Dánielnek betöré fejeket egy Maximilián ne
vű káplár. Ezzel mennének Gráczig; ott minekutánna nagy bajjal megfi
zettek volna magokért a fogadónak, a kapitány engedelméből a vendégfo
gadós által mégis mindenekből kiprédikáltatnak (mart. 29), hihető, hogy 
a katonák nem fizettek volt meg magokért. Onnan esőben, hóban, sárban, 
vízben, hegyen, völgyön a nagy setétben éjfélkor érkezének valami ven
dégfogadóba, akkor is egész napon semmit is nem ettek vala . ..  Innen 
Triestumig hajták oly kegyetlenséggel őket a vasban, hogy hasonlót senki 
nem hogy látott volna, de még nem is olvasott; mert a fagyon, kövön 
mezítláb úgy kényteleníttetnek utazni, hogy az elhasadozott s a vastól is 
elrontatott lábokkal véresen festik vala a köveket; kiknek elsebesedett 
lábok kötésére nem hogy borbélyt, de még kovácsot sem adtanak vasaik 
levételére, noha sokszor keservesen instáltatnak vala, hanem végre meg- 
engedék, hogy egymásnak kővel verjék le a vasat lábokról, így az elsebe
sedett lábakat annál jobban elrontják vala.”

A  hitvalló ősök 300 év előtti szenvedéseire hálás kegyelettel emléke
zik a magyar protestantizmus.

Dr. Fabiny Tibor


