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Egyházunk útján

D. Dr. Ottlyk Ernő püspök:

Köszöntés D. Dr. Káldy Zoltán püspök 
húszéves szolgálati jubileuma alkalmából

Evangélikus egyházunk országos presbitériuma tisztelettel és szere
tettel köszönti D. Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök urat húszéves szol
gálata alkalmából. Ez a két évtized kiemelkedő fontosságú egyházunk 
életében, mert új korszakot nyitott meg. A következőkben annak a fej
lődésnek, előbbre jutásnak, gazdagodásnak az irányvonalát szeretném 
megmutatni, ami ezt a korszakot meghatározza. A  húsz év egyháztörté
nelmi jelentőségét akkor látjuk meg igazán, ha azt összegezzük, amit 
az jelentett: 1. Az állam és egyház viszonya fejlődésében; 2. külügyi 
szolgálatunk gyarapodásában; 3. a diakóniai teológia fejlődéstörténeté
ben; 4. az igehirdetés tartalmi gazdagodásában.

1. Az állam és egyház viszonyának fejlődése

Káldy püspök szolgálatának indulása egybeesett az Egyezmény 10. 
évfordulójának megünneplésével. Erre az Egyezményre épített a ki
bontakozás korszakának kezdetén. Az 1956-os ellenforradalom utáni egy
házi vezetés az állam és egyház közötti viszony megromlásának zsákut
cájába és vakvágányra vezette egyházunkat. Ezután az előzmény után 
biztos és egyértelmű állásfoglalásként hangzott: „Isten iránti hálával 
emlékezem a 10 éves Egyezményről, és jó reménységgel nézek annak 
további szerepe elé. Az Egyezmény alapján mindent el fogok követni a 
magam helyén, hogy evangélikus egyházunk és Magyar Népköztársa
ságunk jó viszonya továbbépüljön és evangélikus egyházunk tagjai egy
ben népünk hű fiai és hazánknak jó polgárai legyenek.” (Lelkipásztor, 
1958. december, 570.old.)

Ezt a programot elvileg megalapozta azzal, hogy a szolgálatokban 
a Szentíráshoz, mint zsinórmértékhez akar igazodni, a politikai és tár
sadalmi kérdésekben pedig a józan észre fog hallgatni. Ennek alapján 
biztatta a lelkészi kart, hogy minden gátlás nélkül nézzen bátran szemé
be korunk döntő problémáinak, a mai embert érintő valamennyi iz
galmas kérdésnek, és mondja ki mindezekre nézve is a segítő szót. Húsz 
evvel ezelőtt, 1958. nov. 4-én ez az eligazító szó így hangzott: „A magyar- 
országi evangélikus egyház nem mondhat le arról a politikai felelősség
ről, amellyel tartozik az új magyar világban élő népünknek és az egész

19.9



emberiségnek. Igenis, a nekünk adott eszközökkel segíteni akarjuk min
den jóban népünket a szocializmus építésében.” (Lelkipásztor, 1958. dec. 
578. old.)

Ennek a perspektívának a jegyében Káldy püspök vezetésével nagy 
utat tett meg egyházunk a szocialista társadalom segítésében. A régi 
haladó hagyományoknak megfelelően egyházunk élen járt társadal
munk szolgálatának minden kiemelkedő ügyében.

Az emberiség békéjének megvédése korunk alapvető feladata. Húsz 
év alatt Káldy püspök megszámlálhatatlanul sok szolgálaton keresz
tül adott példát arra, miként kell ezt az ügyet segíteni, konkrét törté
nelmi helyzetekben. Ennek a szolgálatának alapgondolata az, hogy 
együtt látjuk a békét és a szocializmust. Népünk új történelmét jelenti 
a szocializmus győzelme hazánkban. Nem vagyunk „harmadik utasok”, 
a szocializmus és a kapitalizmus között, hanem egyértelműen a szocia
lizmus mellett állunk.

A  Hazafias Népfrontban való szolgálat a másik kiemelkedő terüle
te egyházunknak. Egyházunk szolgálata a szocialista perspektíva kere
tei között valósul meg. Az egyház és állam viszonya éppen ezért nem 
valami hűvös és tartózkodó kategóriák között kifejeződő kapcsolat, ha
nem a nép állama és a szocialista haza iránti odaadó szeretet jegyé
ben megvalósuló segítő szolgálat. Ennek első munkása egyházunkban 
Káldy püspök, aki mind az országgyűlésben, mind a Hazafias Népfront 
szervezeteiben, mind a Béke Világtanácsban, mind a magyar békemoz
galomban, mind széles körű egyházi szolgálatai által kifejezést ad né
pünk, hazánk és a béke ügye iránti hűségünknek.

A  húsz év döntő eredménye, ahogyan Káldy püspök vezetésével és 
szolgálatával egyházunk elnyerte államunk és társadalmunk bizalmát, 
s ezen az úton haladva nézhetünk a további fejlődés perspektívájára.

2. Külügyi szolgálatunk gyarapodása

Egyházunknak — elsősorban Káldy püspöknek — meg kellett küz
denie a húsz évvel ezelőtti induláskor hidegháborús egyházi támadá
sokkal is. Helyre kellett állítania egyházunk haladó hangját, bizonysá
got tett arról nemzetközi fórumokon, miként találtuk meg helyünket tár
sadalmunkban, az ellenforradalom után konszolidálódott Magyarorszá
gon. Ugyanakkor az új egyházi nemzetközi szervezetekben, a Keresz
tyén Békekonferenciában és az Európai Egyházak Konferenciájában 
megalapozta pozíciónkat. Az Egyházak Világtanácsában új módon kel
lett megtalálnunk feladatunkat. A kétoldalú egyházi kapcsolatokban 
egyensúlyt hoztunk létre a keleti és nyugati egyházakhoz való viszony 
gazdagítása érdekében. Közben pedig sok küzdelemben kellett megvív
ni a hidegháború rágalmaival és személyi hántásaival. De külügyi szol
gálatunk nemcsak konszolidálódott, hanem a vázolt eredmények követ
keztében fel is lendült és új erővel jelentkezett.

Külön tanulmányt igényelne Káldy püspök két évtizedes külügyi 
szolgálatának áttekintése. Rengeteg munka előzte meg minden tiszt
ségét. 1961-ben így került be a Keresztyén Békekonferencia folytatólagos 
bizottságába. 1961-ben Üj-Delhiben az Egyházak Világtanácsa válasz
totta be Központi Bizottsága tagjai sorába, amelyet két cikluson át töl
tött be. Legtöbbet azonban a Lutheránus Világszövetségben dolgozott, 
ahol fokozatosan egyre jelentősebb szerepet töltött be, s mind jobban 
figyeltek fel szavára. Ide vonatkozó szolgálatának alaphangja az, hogy



meggyőződésünk szerint a világ problémáival való foglalkozás jelzi azt, 
hogy az egyház tudja, hogy nem önmagáért van, hanem a világért. Aki 
pedig azt gondolja, hogy a világgal kapcsolatban „egyetlen feladata az 
egyháznak az evangélium hirdetése”, az nyilvánosan megcsonkítja az 
evangéliumot és a reformáció tartalmát is. Ez a prófétai hang hivatott 
arra, hogy a világ égető problémáira, a szenvedő emberre irányítsa a 
figyelmet, s erősítse a keresztyén felelősséget a világ gondjai és nyo
morúsága iránt.

Ilyen értelemben hangzott el az LVSZ-ben nagy jelentőségű előadá
sa „Jézus Krisztus úr és szolga” címmel. Másfél évtizedes munka gyü
mölcseként választották be az LVSZ vezető testületébe, a Végrehajtó 
Bizottságba.

Ennél a pontnál is utalok a fejlődés nagy ívére, amely a kezdeti 
nehézségektől a mai eredményekig vezetett.

3. A  diakóniai teológia fejlődéstörténete

1958. november 4-én egyházunk már egy évtizede elindult azon az 
úton, amelyen kereste helyét a szocialista társadalomban, de az ellen- 
forradalom következtében sok megtorpanás, belső bizonytalankodás vált 
nyilvánvalóvá. Az alapvető feladat az volt: hogyan lehet a korábbi bal
oldali túlzásoktól mentesen, de az akkori közelmúlt jobboldali vesze-  
delmeit kikerülve, egyensúlyba hozni egyházunk életének fejlődését. Ho- 
gyan lehet teológiailag megalapozni, s az egyházi közvélemény előtt el- 
fogadhatóvá tenni azokat a döntéseket, amelyekre korábban eljutottunk, 
de amelyek kidolgozásához nem volt meg a kellő idő és energia.

Ebben a helyzetben döntő jelentőségű volt a diakóniai teológia ki
alakítása. Káldy püspök teológiai munkájának tartalmát ezzel az össze
foglaló címmel lehet kifejezni: A  diakónia teológiája. Ezzel hitünk kö
zéppontjából, Jézus Krisztusból ágaztatjuk el emberszeretetünk gyakor
lati és mindennapi feladatait. Ez a teológia széles körű elfogadást nyert 
egyházunkban, ennek indításai hatják át az igehirdetéseket, s az egyházi 
élet más megnyilvánulásait.

Nem véletlen, hogy korszakunkban egységes teológiai, tehát elvi esz
mei alapállás uralkodik egyházunkban. A  diakónia teológiájának a bá
zisán találtuk meg és építettük ki helyünket, amikor a szocialista pers
pektívára dolgoztuk ki utunk teológiáját, egyházpolitikai és politikai 
magatartásunk normáit. Ez a teológia Jézust követi az ember iránti szere
tetszolgálatban. Ennek a szolgálatnak megvannak az individuális vo
natkozásai is az egyes ember felé, de következetesen segíti az egész tár
sadalmat, az egész fejlődést. Ez a szolgálat megnyilvánul a haza irányá
ban, amikor konkrét cselekedetekről van szó, de megnyilvánul az em
beriség nagy családja érdekében is, mint a béke ügyéért érzett felelősség.

4. Az igehirdetés tartalmi gazdagodása

Már a húsz esztendővel ezelőtt elhangzott püspöki beköszöntő is 
középponti kérdéssé tette a Szentírással való foglalkozást és az igehirde
tés ügyét. Ennek jegyében bontakozott ki a Szentírás könyveihez írt 
kommentár-sorozat, s újra hangsúlyt kapott a bibliafordítói munka. En- 
nek jegyében erősödött az a meggyőződés, hogy Isten igéjét az igehir- 
aetonek jelenidejűvé kell tennie. A ma emberéhez kell szólnia. Ezért
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a prédikáció nem hangozhat abban az ortodox formában, amely elvont 
hittételeket fejteget, de olyan pietista formában sem, amely visszavo
nul a lélek belső világába, hanem olyan embereket kell Isten igéjével 
megszólítania, akik a szocializmusban élnek, akik figyelnek a nemzetkö
zi élet kérdéseire, akik közösségi módon akarnak élni a társadalomban.

A Káldy püspök által adott igehirdetői útmutatásban Jézus áll kö
zéppontban, aki valóságos Isten, Küriosz, és valóságos ember, Diakonosz, 
aki mindenestől az embert szolgálja tanításában, gyógyításában, kereszt
halálában és feltámadásában egyaránt. A  Jézus Krisztusra tekintés egy
részt megóv attól, hogy pietista módon csak belső vallásos körön mozog
jon az igehirdető, mert Jézus éppen az emberszeretet felé irányít; más
részt megóv attól, hogy szekularizált módon megfeledkezzék az igehir
dető az Úrról, aki szolgálatra küld, s teológiai tartalom nélkül tekint
sen az emberszolgálat feladataira.

A ma emberének szóló igehirdetés terén sokat segített D. Dr. Káldy 
Zoltán püspök 1977-ben megjelent „Hanem hogy ö  szolgáljon” című 
prédikációs kötete, amelyet a lelkészi kar megtárgyalt abból a szem
pontból, hogy mit tanulhat belőle. A  kötetnek ezzel a célkitűzéssel való 
megközelítése döntő fontosságú, mert így válik az evangélikus igehirde
tés szolgálatának segítőjévé, iránymutatójává.

Ahogyan a szerző megközelítette a textusokat, az már diakóniai 
teológia volt. A  jó megközelítés, a jó alapvetés után lehet jól érvénye
síteni ezt a teológiát. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén ember hitéből fa
kadóan mindig ott van a világban, ahol baj van, feladatok várnak meg
oldásra, emberek szenvednek, vagy jólétükben nem tudják megbecsülni 
a nagyobb kenyeret és ezáltal káros tagjaivá válnak annak a társa
dalomnak, amely őket felkarolta.

Igen erősen küzd több igehirdetésben a keresztyén élet kérdései
nek elspiritualizálása ellen. Tehát minden olyan megoldás ellen, amely 
lehetővé teszi a lényeges dolgok kikerülését és érdemi elintézését. A 
prédikáció hallgatóit mint egész embert állítja oda Isten elé, testi-lelki 
szétszakíthatatlan valóságukban.

Érzékeny pontja a múlt felé forduló, nosztalgiával rátekintő keresz- 
tyénség, a másoknak szolgálni nem hajlandó egyház. Az önmagát féltő 
és a jövőtlenségén síró gyülekezet. A gyülekezetét „temető” gyülekezeti 
vezetőség. A kesergésre, kishitűségre, bénaságra, az engedelmességet és 
a diakóniát. ajánlja mindenütt gyógyszerként.

A hazát, történelmi eseményeivel, nagy személyiségeivel, földrajzi 
szépségével, új építésének képével együtt ismételten megtaláljuk az ige
hirdetésekben. Magától értetődően összhangban azzal, ahogyan Jézus 
járt földi hazájában Isten teremtésének dicséretével. — Költők, írók, 
szépmívű mondatai, gondolatai ismételten teszik vonzóbbá az evangé
lium életünkre szóló üzenetét.

Káldy püspök feladatául tűzi ki a mai magyar evangélikus lelkész
nek azt, hogy személyének és igehirdetésének határozott diakóniai ka
raktere és tartalma legyen.

ÖSSZEFOGLALÁS: Ezt a húsz évet és benne Káldy püspök szol
gálatát az érti meg teljes jelentőségében, aki látja a fejlődést, a felfelé 
ívelést, a gyarapodást, az egyház életfunkciójának minden relációjában. 
A húsz év irányvonala továbbvezet és felfelé vezet a gazdagodás irá
nyában. a már kiépített teológiai-elvi alapokon.

Evangélikus egyházunk népe Isten iránti hálával tekint D. Dr. Kál
dy Zoltán püspök-elnökre, és Istennek köszöni meg a szolgálatán keresz
tül megnyilvánult útmutatást, helytállást, tanítást.
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Fejlődéstörténetünk irányvonala
Rövid magyarázat szükséges ahhoz, hogy az alábbi írás aktualitása 

és célkitűzése érthető legyen.
D. Dr. Káldy Zoltán 20 éves püspöki szolgálatának jubileumát az 

országos egyházi presbitérium kibővített ülésén ünnepeltük 1978. nov. 
4-én. Akkor a köszöntésen volt a hangsúly, most pedig arra is mód 
van, hogy részletesebben elemezzük, mit jelentett egyházunk számá
ra ennek a 20 esztendőnek a püspöki szolgálata. Mire ezek a sorok meg
jelennek, Káldy püspök 60 éves lesz. Ennyiben születésnapi ajándéknak 
is szánjuk a Lelkipásztor 1979. márciusi számának cikkeit.

Célkitűzésünk az, hogy bemutassuk a fejlődés ívét. Ezért nem az 
egyes eseményeket és nyilatkozatokat regisztráljuk, hanem azokat az 
irányvonalakat mutatjuk meg, amelyeket Káldy püspök vezetésével egy
házunk követett és követ a jövőben is. Az elért és kitusakodott teológiai, 

^egyházpolitikai, politikai irányelvek jelentik azt az alapot és bázist, 
amelyből születnek a gyakorlati lépések, konkrét eredmények, egyes in
tézkedések. A  részletek áttekintése is fontos feladat, de most az nem tar
tozik tárgyunkhoz, mert akkor nem lehetne éppen fejlődéstörténetünk 
irányvonalaira koncentrálnunk.

1. Az egyházpolitika teológiai-elvi alapja

Amikor indult Káldy püspök szolgálata — 1958. nov. 4-én —  már 
10 év telt el az állam és egyház között kötött Egyezmény megkötésétől, 
egyrészt, de másrészt az 1956-os ellenforradalom és annak következmé
nye mélyen megzavarta egyházunk egyensúlyát. Az alapvető probléma 
az volt, hogyan lehet korrekt teológiával képviselni egyházunk útját?

1. Az első irányvonal az volt, hogy minden egyházi szolgálat végzése 
közben a Szentíráshoz, mint zsinórmértékhez, igazodunk, de politikai 
és társadalmi kérdésekben a józan észre hallgatunk, „a hitnek szabályai 
szerint”. Ez azt jelenti, hogy amikor politikai kérdésekben döntünk, ak
kor nem azt mondjuk, hogy „a Szentírás ezt mondja nekünk”, hanem 
az Istentől kapott emberi értelemre hivatkozva mondjuk: „a józan ész 
ezt mondja nekünk”. így kerüljük el, hogy politikai cselekvésünk alá 
tendenciózusan igéket erőltessünk. Ugyanakkor a józan észre való hi
vatkozás nem jelent valami elvtelen taktikázást, vagy gerinctelenséget 
politikai kérdésekben, hanem a döntésekben benne kell lennie a józan 
ész által kormányzott őszinte meggyőződésnek.

2. Egyházi és világi életünk egységben jelenik meg. Nem választ
ható el egymástól a szakrális és a profán terület. A templomon kívül is 
folytatódik az istentisztelet, amelyben a hívők új életével és az emberek
nek szolgálva is Istennek szolgál. Nevezetessé vált Káldy püspöknek 
az a kijelentése, hogy „a mai magyar élettől eltekintő igehirdetések fel
tétlenül csonkák, mégpedig nem politikai szempontból, hanem teológiai 
szempontból, mert a jó igehirdetéseknek mindig szólniuk kell az idő
szerű etikai kérdésekről is”. Luthernek azt a tanítását, hogy a keresz
tyén ember két világ polgára, egyrészt Isten országának, másrészt en
nek a világnak, Káldy püspök úgy teszi konkréttá, hogy az egyházi és 
világi munka egy és elválaszthatatlan, a keresztyén embert a politikai 
felelősség gyakorlására a Jézus Krisztustól kapott szeretet kötelezi. A 
későbbiekben, a diakóniai teológia megerősödése idején, ez az irány-



vonal még további részletes kifejtést kapott. A diakónia tartalma átfog
ja az egyház egész szolgálatát. A diakónia az evangélium közepét jelen
ti, hiszen Jézus azért jött, hogy szolgáljon. Ö maga is „diakonosz”-szá 
lett közöttünk. Az egyház diakóniai szolgálatában a világ helyes rend
jéért való munkálkodás jelenti a politikai diakóniát.

Ez átvezet korunk alapvető kérdésének, a kapitalizmus és szocializ
mus elemzésének a területére.

3. A kapitalizmus és szocializmus alapvető különbségét az egyház
nak is át kell gondolnia, hogy korunk legfontosabb politikai kérdésé
ben helyesen tudjon dönteni. Káldy püspök gondolatmenete ebben a 
következő.

A szocialista társadalomban az egyház viszonya más színezetet ölt, 
mint a kapitalizmusban. Bonyolult és hosszú küzdelmeken keresztül, de 
a teológia és az egyház megtalálta helyét a szocialista társadalom kere
tei között. Tendenciájában haladóvá lett, a szocialista államcélokat tá
mogatja, és nemzetközi kérdésekben a szocialista külpolitikát erősíti. Az 
egyház a maga sajátos működése közben is megvallja a szocialista népi- 
nemzeti egységhez való tartozását, s erkölcsi segítségnyújtást ad a szo
cialista célokhoz, és felveszi a harcot a kebelén belül jelentkező, kapi
talista hatásra visszavezethető káros nézetekkel és jelenségekkel.

Az egyházról a teológia több korszakban fölényesen és magabizto
san tanított. Ez volt az összhangban az uralkodó egyház és a gazdag egy
ház képletével. A  szocializmusban azonban az egyház kiemeli az em
berért folytatott szolgálatnak a fontosságát. Az egyház önértelmezése 
megváltozott, a teológia elméletileg is követte a megváltozott helyzetet. 
A szolgáló egyház teológiája az egyház legfőbb feladatává az embere
ken való segítést tette. Ennek megvalósítása nem alamizsnálkodáson 
keresztül, hanem a haladó társadalmi struktúra támogatásán keresztül 
valósul meg. A szolgálat egyházának a koncepciója megegyezik a szo
cialista humanizmus koncepciójával.

A kapitalista társadalom a magántulajdon, tehát a kizsákmányolás 
jogrendjének az őre. Ez az alapvető különbség messzire hat ki. Az úgy
nevezett fogyasztói társadalom erkölcsi válsággal küzd, aminek termé
szetesen gazdasági vetülete is van. A  válság tünetei végeredményben a 
törvényesített „haszonlesésre” vezethetők vissza. Erkölcstelen az az alap
állás, amely a magánérdekek önző követelését propagálja és ezt tartja 
legjobb rendszernek a társadalom jólétének megteremtésére.

Ezzel szemben a szocializmus azt a célt tűzi az ember elé, miköz
ben a maga jólétéért küzd, dolgozik, nem csupán egyéni jólétre törek
szik, hanem mások gazdagítására is. A  jólét nemcsak a maga boldogí- 
tására kell neki, hanem arra is, hogy így több ereje, ideje jusson küz
deni a közösség boldogulásáért, az egész társadalom gazdagodásáért. Az 
ember törekvése mindig több volt, mint csupán önmaga boldogítása, 
legszentebb törekvéseiben mások gondját és javát, az egész közösség 
előnyét látta. Megvalljuk, hozzánk természetszerűleg áll közelebb a kö
zösségi ember kialakítását célzó törekvés, mint az egyéni önzésre, má
sok kihasználására irányuló rendszer. Mi azt a Jézust hirdetjük, aki 
diakóniai szolgálattal vetette oda magát az emberért. Tanítványát éppen 
abban hívja követésére, hogy az emberszolgálat sokféle és szerteágazó 
területén éljen az emberi együttélés javára. Isten Szentlelke által egyre 
mélyebben és átfogóbb összefüggésekben értettük meg, hogy Jézus Krisz
tus legjellemzőbb vonása az ember felé forduló szeretet. Ö a nagy Dia- 
konosz. Emberré lététől kezdve tanításával, cselekedeteivel, gyógyításai
val, kereszthalálával és feltámadásával nem tett mást, mint szolgált az



embernek. Ezért az egyházon keresztül, amely a Krisztus teste, ma is 
ugyanazt az emberszolgálatot akarja végeztetni az emberi élet minden 
viszonylatában.

Egyházunk diakóniai teológiája és a szocializmus társadalmi rendje 
között az az összefüggés van, hogy amint történelmileg megszabadul
tunk az egyéni önzésre épített kapitalista társadalmi rend kötöttségeitől, 
egyre világosabban állhattunk bele a szolgáló Jézus Krisztus ritmusá
ba, egyre tisztábban fedezhettük fel embert szolgáló szeretetét, amelyet 
az Öt követő tanítvány gyakorol mind a gyülekezetben, mind a tár
sadalomban, mind az emberiség nagy családjának érdekében, az emberi 
együttélés rendjében.

4. A  szocialista társadalom támogatásának konkrét vonásai tükrö
ződnek azokban az irányelvekben, amelyeket Káldy püspök a diakó- 
nia és a politika összefüggéseiről fejtett ki.

Az igaz, hogy az egyháznak nincs politikai programja, valamiféle 
külön „keresztyén politikai program”. De a keresztyén ember és az egy
ház, mint olyan, nemcsak vállalhat politikai feladatokat, hanem kell is 
vállalnia. A  keresztyén emberről nem lehet levenni a társadalmi felelős
séget, de az egyház egészéről sem. Magától értetődőleg az egyes keresz
tyén és az egyház politikai cselekvésének indító rugója az Istentől ka
pott szeretet, amely törekszik az igazságosságra, a békére és az embe
rek földi boldogulására. Társadalmunk megerősítése és továbbfejlődé
se érdekében nekünk is küzdenünk kell az önzés, az anyagiasság, a köz
tulajdon elleni vétkek ellen, a hűséges és jó munkáért, hivatástudatért 
és hivatáshűségért, a gazdasági élet minden pontján, a testi munka és a 
munkás megbecsüléséért, a szellemi munka helyes értékeléséért, a jó 
munkamorálért. Segítenünk kell a pozitív társadalmi intézkedéseket, a 
nők helyzetének és egyenjogúságának teljes megvalósulását, az anyák 
és gyermekek javát szolgáló intézkedések életté formálását, az erkölcsi 
értékek védelmét, a dolgozó osztályok közötti egység erősödését, az idő
sek társadalmi megbecsülését, a műveltség általános elterjesztését. A 
nemzetközi életben konkrétan és aktívan segítenünk kell a béke és a tár
sadalmi igazságosság valóra váltását, a háborús gócok megszüntetését, 
általában az általános biztonságot és fejlődést, a faji megkülönböztetés 
eltörlését. 

5. A  jövő útja a magasabb szintű szocializmus irányába vezet. Ez 
természetesen nemcsak a jelennek, hanem az elkövetkezőnek a kérdé
sét is jelenti. Hogyan néz az egyház a szocialista perspektívára?

Káldy püspök gondolatmenete szerint mi, mint egyház és egyházi 
emberek, nemcsak nem félünk a szocializmus magasabb szintű kitel
jesedésétől, hanem annak örülünk és annak munkálásában szívesen 
részt is veszünk. Az egyház csak örülhet annak, ha megbecsülik az em
bert, segítik az emberi méltóság érvényesülését, növekszik az életszín
vonal, jobbak a lakáskörülmények, jobban felhasználják a tudomány és 
technika eredményeit az emberi munka megkönnyítésére és eredmé
nyességére.

Ezzel egyidőben valljuk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma nemcsak 
a múltban volt egyházat teremtő hatalom és nemcsak a jelenben mun
kálja a hitet és tartja fénn az egyházat, hanem a jövőben is elegendő 
lesz arra, hogy emberek szívében ébressze a Jézus Krisztusban való hi
tet, gyülekezetét teremtsen és biztosítsa az egyház fennmaradását. Az 
azonban világos, hogy ennek az evangéliumnak állandóan konfrontálód
nia kell azokkal a problémákkal és kérdésekkel, amelyek az emberekben 
élnek és meghatározzák egyéni és közösségi életüket. A  bűnbocsánat
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evangéliumának hirdetésére a jövőben is szükség lesz, és arra is, hogy 
annak etikai konzekvenciái megvalósuljanak az egyházon belül és egy
ben segítsék érvényre juttatni azokat az erkölcsi normákat, amelyek 
szükségesek az emberi együttélésben, a társadalomban, a munkában és 
a népek között.

Világos azonban az is, hogy a magasabb szintű szocializmusban el
lehetetlenül az olyan egyházi szolgálat, amely hitetlenségből, vagy poli
tikai reakcióból negatíve viszonyul a magasabb szintű szocializmus épí
téséhez.

A jövőben —  éppen azért, mert az egész egyházunk szolgálatáról 
van szó —  fel kell számolnunk minden individualista szemléletet és 
teológiát, amelynek jegyében egyik-másik lelkész „megengedi magának, 
hogy csak a saját lelkiismeretére hallgatva” végezze igehirdető szolgá
latát. Ezt a „saját lelkiismeretet” konfrontálni kell azzal a teológiával, 
amelyet közösen munkáltunk ki. Maguknak a gyülekezeti tagoknak kell 
odáig eljutniuk, hogy szembehelyezkedjenek olyan teológiai nézetekkel, 
amelyek megnehezítik egyházunk szolgálatát a szocializmusban. Ha ezt 
a gyülekezetek komolyan veszik, akkor nem csupán „kívülről”, hanem 
„belülről” fognak ellehetetlenülni olyan szolgálatok, amelyek alkalmat
lanná teszik az egyházat a gyümölcsöző munkában.

2. Fejlődésünk az állam és egyház viszonyában

1. Húsz év alatt nagy utat tettünk meg az állam és egyház viszonya 
fejlődésében. Az 1948-ban megkötött Egyezmény jelentőségéről emlé
kezett meg Káldy püspök 1958-ban elhangzott beköszöntő beszédében. 
Azóta minden püspöki szolgálati jubileuma egybeesik az Egyezmény év
fordulójával. Ez alkalmat ad annak az útnak a felmérésére, amelyet 
megtettünk. Az Egyezmény 30. évfordulóján joggal utalt Káldy püspök 
arra, hogy az első évtizedhez képest az Egyezmény egyházunkban való 
érvényesülése vonatkozásában igen nagy előrelépés történt. Az Egyez
mény súlya és tekintélye évről évre nőtt. Szelleme meghatározta az 
egyház és állam viszonyát. Most már joggal mondhatjuk, hogyha annak 
idején nem is igényelték egyházi tömegek az Egyezmény megkötését, 
ma már valóban egyházi tömegek írnák azt alá. Ma az evangélikus egy
ház mint egyház a maga egészében magáénak vallja ezt az Egyezményt 
és annak érvényesülését ki-ki a maga helyén, a maga eszközeivel és 
szolgálatával segíti.

Ez az eredmény egyrészt abból táplálkozik, hogy társadalmunkban 
nagy fejlődés ment végbe. A szocializmus fokozatos kiteljesedése nagy 
változást hozott az egyház tagjainak gondolkodásában is. Azok az ered
mények, amelyeket népünk a szocializmus építése közben az utolsó két 
évtizedben elért, egész egzisztenciájukban érintik az állampolgárokat, 
köztük természetesen az evangélikusokat is. Másrészt az is oka az állam 
és egyház viszonyában történt előrelépésnek, hogy az egyházunkban el
terjedt és meggyökeresedett diakóniai teológia jobb megértése sokat 
segített az egyházi tudatformálódásban.

Nemcsak mi állapítjuk meg egyházunkról, hogy alapvető változá
son ment át, hanem Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnöke is így fejtette ezt ki, hogy „a Magyarországi Evangélikus 
Egyház is sokat tett azért, hogy az állam és az egyház viszonyában a je
lenlegi helyzet létrejöjjön. Erre nagy szükség volt, hiszen a régi, a fel- 
szabadulás előtti egyházzal nem lehetett volna megbékülni. Az evangé-



likus egyház képes volt a megújulásra és be tudta bizonyítani, hogy tud 
élni az új társadalmi rendszerben. Ennek eredményeként a társadalom
ban és magában az egyházban is megváltozott az egyházról kialakított 
kép”. (Evangélikus Élet, 1977. jan. 16.)

2. „Új típusú kapcsolatok” összefoglaló címszóval jelölte meg Miklós 
Imre államtitkár az állam és egyház viszonya fokozatos fejlődésének 
lényegét. Sem az állam, sem az egyház nem tett ideológiai, illetőleg teoló
giai engedményt. Az állam részéről hangsúlyozzák, hogy az egyházpoli
tika elvi alapokon nyugszik, ideológiai megalkuvásoktól mentesen. A mi 
evangélikus egyházunk — de a többi magyarországi egyház is —  ugyan
ezt az álláspontot vallja. Káldy püspök vezetésével egyházunk sokat fá
radozott azért, hogy teológiánkat újra végiggondoljuk, és az abból folyó 
következményeket levonjuk konkrét szolgálati feladatainkra nézve. Csak 
így lehetett és lehet egyházunk szolgálata a szocializmusban hiteles, és 
nem oppprtunista. A diakóniai teológia kitűnő alapot nyújt a társadalmi 
és politikai szolgálatok jó lelkiismerettel való végzésére. így a külső és 
belső tényezők együttes hatása inspirálta azt a folyamatot, amely mind 
az egyház, mind a társadalom szempontjából jó eredményeket hozott.

így jöhetett létre az az „új típusú kapcsolat” (Miklós Imre államtit
kár fogalmazása szerint), amely az állam és egyház között fennáll. Álla
mi részről többször hangoztatják, hogy a fő választóvonal a szocializmus 
építése során nem a hívők és a nem-hivők között, hanem a szocializmus 
hívei és ellenségei között húzódik. Ennek alapja az — Aczél György mi
niszterelnök-helyettes szerint — , hogy a marxistáknak és keresztyének
nek ugyanazon világ ugyanazon kérdéseire kell választ adniuk és össze 
kell fogniuk a nagy közös történelmi célokért, amelyeket a mai nemzeti 
és nemzetközi társadalmi viszonyok határoznak meg a termonukleáris 
háború veszélyének árnyékában.

így az állam és egyház együttműködésének távlata is biztosítva van. 
Ennek során egyik félnek sem kell feladnia elvi-teológiai álláspontját. 
Nekünk pedig mindinkább tudatosítanunk kell, hogy bőven van feladat 
a közös célok megvalósítása érdekében, s teljes készséggel kell munkál
nunk az összefogást. Ennek jegyében szolgálnak egyházunk emberei 
a Hazafias Népfrontban, a békemozgalomban, a tanácsokban. Káldy 
püspök 1971. óta országgyűlési képviselő. Szolgálatában különösen is ki
fejezésre jut annak a bázisnak és közös nevezőnek a segítése, amelyben 
hívők és nem-hivők egyaránt szolgálják hazánk és népünk felemelke
dését.

Az „új típusú kapcsolatok” így mutatnak előre és biztosítják hosszú 
távon és elvi alapokon az együttműködést egész népünk érdekében.

3. Fejlődésünk a békemozgalomhoz való viszonyban

A békemunka területén is nagy visszaesés következett be az ellen- 
forradalom után. 1958-ban — a régi eredmények alapján ugyan —  de új
ra kellett szervezni a békemozgalomban való részvételünket. Káldy püs
pök szolgálata nyomán a konszolidáció ezen a téren is hamar bekövet
kezett.

1. Soha nem látott mértékben szélesedtek ki békemunkánk lehető
ségei. 1958-ban indult a Keresztyén Békekonferencia, hogy összefogja a 
világ egyházainak és keresztyénéinek békeszolgálatát. Az. Európai Egy
házak Konferenciája kezdeti bizonytalankodás után egyre határozottab
ban foglalt állást az európai béke és biztonság ügye mellett. De legkövet-
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kezetesebben és legszélesebb körben a Béke Világtanács működött, a vi
lág valamennyi jóakaraté és békét kívánó emberének összefogása céljá
ból. Ennek a feladatnak a szolgálatában áll a mi hazai békemozgalmunk, 
az Országos Béketanács vezetésével. Üj vonás volt a békemozgalomban 
a világ vallásainak Moszkvában tartott konferenciája, amely az istenhit 
alapján fogta össze a békeerőket. De egyházunk egész nemzetközi szol
gálata is segíti a béke ügyét, mind az egyházi világszervezetekben, mind 
a bilaterális egyházi kapcsolatokban. Itthon pedig a lelkészkonferenciák, 
az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek, a Teológiai Akadémián folyó 
lelkészképzés és valamennyi lelkész gyülekezeti szolgálata erősíti a béke 
ügyét az egyházi vezetés által kijelölt konkrét feladatokban.

Káldy püspök az Országos Béketanács és a Béke Világtanács tagja
ként fáradhatatlanul küzd, hogy az emberiség békéje ne csak kevesek 
reménye, hanem mindenki ügye legyen.

2. A  legfőbb irányvonal: az aktivizálódás a béke érdekében. Káldy 
püspök nem szűnik meg biztatni a békéért, a leszerelésért és a társa
dalmi igazságosságért való eddiginél nagyobb erőfeszítésekre. A külön
böző egyházak, de vallások mögött is jelentős tömegek állnak, de ezek 
gyakran nem elég aktívak ebben a munkában. Az is baj, hogy az egyhá
zak és vallások hívei sokszor azt gondolják, hogy csak a hivő emberek 
tudnak békét teremteni. Kifejti: „Bármennyire nagyra értékelem az egy
ház szolgálatát és bármilyen bizonyos vagyok az evangélium erejében, 
békét munkáló hatalmában, mégis azt vallom, hogy csak evangélium-hir
detéssel és csak az egyház békemunkájával nem lehet a hat világrészt 
átfogó békét teremteni. Elsősorban azért nem, mert a 4,5 milliárd em
berből a földön csak 1 milliárd keresztyén. Ebben az ügyben pedig min
den ember, -tehát a 4,5 milliárd emberiség érdekelt. Nemcsak érdekelt, 
hanem mindenkinek vallására és világnézetére való tekintet nélkül bele 
kell adnia erkölcsi erejét ebbe a munkába/’ (Evangélikus Élet, 1978. dec.
3.) A vallásos embereknek szerte a világon együtt kell munkálkodniuk 
a békeszerető és békét munkáló nem hivő emberekkel, mert a hivő em
berek önmaguk nem képesek a béke világát felépíteni.

3. Két messzire tekintő irányelv. Az aktivizálódás iránya korsza
kunkban főleg a harmadik világ és a kapitalista országokban élő egy
házak tájékoztatására irányul.

Megfigyelhető, hogy a harmadik világ területén növekszik az ér
deklődés a szocialista országokban élő egyházak iránt. Azt már látják, 
hogy a kapitalizmus nem jó, de azt még nem tudják realizálni, hogy mi 
a jobb. Csak vágyakoznak egy új, igazságosabb társadalmi rend után. 
Gyakran gondolnak arra, mi lesz az egyházakkal a szocializmusban. 
Hangzik az a nyugati propaganda is, hogy az egyházaknak nincs működé
si lehetőségük a szocializmusban. Ennek a cáfolatát a szocialista orszá
gokban élő egyházak saját maguk tanúsíthatják: az egyház léte nincs 
társadalmi rendszerhez kötve. Láthatják, hogy az egyházaknak, az egy
házi vezetőknek fontos és megbecsült szerepük van a szocializmusban is, 
ahol együtt munkálkodnak a haladó emberekkel, az egész nép és tár
sadalom javára.

Ugyanígy fontos a kapitalista országokban élő egyházak tájékozta
tása is, valamint a haladó egyházi személyek támogatása is. Segíteni kell 
őket, hogy érezzék a haladó erők nemzetközi szolidaritását. Ez igen fon
tos feladat, mert a kapitalista országokban egyes egyházi vezetők még 
ma is antikommunista és hidegháborús uszításban vesznek részt. Ezért 
szükséges, hogy a  hamis állítások leleplezése mellett a jóhiszemű egy
házi személyek kellő felvilágosítást kapjanak.
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Egyházunk tanulmányi munkája, amely rendszerint angol és német 
nyelven lát napvilágot, ezt a célt is szolgálja. Ugyanúgy teljesíti egy
házunk ezt a feladatot, amikor megszámlálhatatlanul sok külföldi szolgá
lata során segíti az ott élő embereket a jobb tájékozódásban. Mindezek 
a szolgálatok az egyházunk külügyi szolgálatát irányító Káldy püspöknek 
a vezetésével mennek végbe.

4. Fejlődésünk a Hazafias Népfront és szocialista társadalmunk 
segítésének területén

Amint az előzőkben arra utalás történt már, hazánkban a szocializ
mus nagy utat tett meg a fejlődés terén, ugyanakkor egyházunkban is 
döntő átalakulás ment végbe a haladás irányában. Ennek a kettős fejlő
désnek az eredménye a megbízható és korrekt együttműködés a szövet
ségi politika jegyében. Sok-sok nevezetes felszólalásban, előadásban, cikk
ben és tanulmányban építette ki Káldy püspök egyházunk idevonatkozó 
irányelveit, amit az alábbiakban lehet összegezni.

1. A  szövetségi politika gyakorlatilag a Hazafias Népfront mozgalom
ban valósul meg. Ennek keretében a társadalom valamennyi osztálya és 
rétege összpontosíthatja erejét a szocializmus felépítése céljából. Itt 
együtt dolgozhatnak munkások, parasztok, értelmiségiek, különböző vi
lágnézetű emberek, mindazok, akik maguk előtt látják a közös célt, a 
szocialista Magyarország felépítését.

Nem az a fontos, hogy akik együtt munkálkodnak, azok hitbelileg 
azonos állásponton legyenek, hanem az a fontos, hogy a cél látásában és 
megvalósításában legyenek egyek.

Mi nagyra becsüljük népünknek azokat az erőfeszítéseit, amelyek a 
szocialista erkölcsiség érvényre juttatásáért és megizmosodásáért foly
nak. A szocialista erkölcsiség magas rendű erkölcsiség. Ugyanakkor ön
tudatosan valljuk, hogy mi az evangéliumi erkölcsiség alapján állunk, 
amely több ponton ugyan szinkronban van a szocialista erkölcsiséggel, 
más pontokon viszont különbözik attól. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy sajátos értékeinket nemcsak hogy nem kell megtagadnunk, miköz
ben együtt munkálkodunk nem hivő honfitársainkkal, hanem éppen 
ezektől a normáktól megkötötten szolgálhatjuk legjobban a közös célt.

2. Erkölcsi segítséget kell adnunk népünknek a magasabb szintű 
szocializmus építésénél. Elsősorban azzal, hogy magukat az evangélikus 
embereket, akik különböző helyeken dolgoznak: mezőgazdaságban, ipar
ban, hivatalokban az eddiginél világosabban és konkrétebben tanítjuk 
arra, hogy becsületesen, erejük latbavetésével. szellemi képességeik ér
vényesítésével, szaktudással és tiszta kézzel végezzék el azt a munkát, 
amelyre elhivattak nemcsak népünk által, hanem Isten által is. Tekint
sék valóban hivatásnak a munkát. Igazi szolgálatnak a másik ember, az 
egész nép javára. Ezzel párhuzamosan egyházunk lelkészeinek és tag
jainak az eddiginél jobban és keményebben kell harcolniuk az egoizmus 
mindenfajta megnyilvánulása ellen, a haszonlesés, a pénz-hajszolás, a 
kapzsiság, a munka nélküli kereset, a munkalazítás, a bércsalás, a lopás, 
a közvagyon megkárosítása ellen, továbbá a cinizmus ellen, amely gú
nyosan néz le minden szent célt és fölényesen beszél népünk célkitűzé
seiről, lekicsinyli elért eredményeinket, magasztalja a nyugat sikereit 
és lezser munkátlanságban elvárja, hogy államunk és népünk készen 
hozzon számára olyan eredményeket, amelyekért neki is meg kellett vol
na dolgoznia.



3. A marxista és keresztyén álláspont közötti világos különbség azon
ban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy egész társadalmunkat 
érintő kérdésekben, a szocialista társadalom építésében, népünk előre
haladása érdekében jó és felszabadult szívvel együttműködjünk marxista 
honfitársainkkal. Mert igenis lehetséges a politikai és társadalmi együtt
működés marxisták és keresztyének között az emberért, a társadalmi fej
lődésért, a békéért az egész emberiség holnapjáért. A mi magyarországi 
evangélikus egyházunk tagjai túlnyomó többsége számára a diákóniai 
teológia alapján ez ma már magától értetődő. De nemcsak „elvileg-teoló- 
giailag”, hanem gyakorlatilag is, hiszen a munkahelyeken együtt dolgoz
nak azokkal a marxista állampolgárokkal, akik éppen úgy szeretik ha
zájukat, mint ők.

4. A  magyar társadalom soha nem volt annyira egységes, mint most. 
A szocialista népi-nemzeti egység megmunkálásában a magyarországi 
evangélikus egyház vezetőinek, lelkészeinek és híveinek jelentős szerepe 
volt és van ma is. Az állam és az egyházak viszonyában elért sikerek kö
zösek. Vannak még, akik mindezt taktikának tekintik. Tudatosítani kell, 
hogy itt nem taktikáról, hanem kölcsönösen elvi alapokon álló, felelős
ségteljes tevékenységről van szó, melynek eredményességét a gyakorlat 
igazolta. Ez azt is jelenti, hogy az egyik fél részére nincs más, eredmé
nyesebb, a tömegek valóságos érdekeinek megfelelő út és gyakorlat, mint 
amit közös munkával kialakítottunk és jónak tartunk.

Az együttműködésnek ez a koncepciója ad erőt és eligazítást mind
azokban a részfeladatokban, amelyek minden lelkészre és minden gyü
lekezetre várnak.
Összefoglalás

D. Dr. Káldy Zoltán 1958— 1978-ig terjedő húszéves püspöki szolgá
lata az egyházi vezetőnek az irányító és utat mutató cselekedete volt. 
Természetesen a fejlődés vonala és íve tovább halad, de ebben az irány
ban, ezzel a koncepcióval, a diakóniai teológiával. Amint a történelem 
minden korszakában, úgy itt is kölcsönhatás van az egyén és a közösség 
között. A vezetőt munkatársi gárda segíti. A közösség a vezetőtől útmu
tatást kap, de maga is inspirálja a vezetőt. A történelmi helyzet pedig 
újabb és újabb feladatokat ad, amelyek lelkesítenek és új munkára ser
kentenek. Ebben a sokoldalú összefüggésben alakult és érlelődött Káldy 
püspök személyes életútja, egyházvezetői, hazafias és nemzetközi szol
gálata a 20 esztendő folyamán. Ami azonban létrejött, az maradandó, pél
damutató és kiemelkedő. Ezért ad hálát egyházunk Istennek: Káldy Zol
tánért !

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Diakóniai teológiánk 
fejlődéstörténete

Ahhoz, hogy 20 év teológiai fejlődéstörténetét legalább nagy vo- 
násaiban felvázolhassuk, feltétlenül foglalkoznunk kell a „kiindulási 
helyzettel”. Ami semmiképpen sem „nulla pont” volt de sok olyan ter
hes problémát hordozott magában, amik nélkül — néha úgy tűnt —, 
könnyebb lett volna mindent elölről kezdeni. Csakhogy az egyház szol
gálatában sosem lehet semmit „elölről” kezdeni, — mert mindig a má
sok munkájába, mások vezetésébe állunk bele, hogy „folytassuk” azt. 
Ezzel az összefoglalóval annak a meggyőződésünknek szeretnénk hangot 
adni, hogy a hibákon okulva, az előremutatót megtartva és megőrizve. — 
teológiai gondolkodásunk valóban „nagyon mély fejlődésen” ment át. 
Ezért elsősorban Istennek adunk hálát. S ezzel a hálával „leltározzuk” 
azokat a dokumentumokat, amik ennek a fejlődésnek néha „mérföldkö
vei”, néha csak „jelzőkarói”.

I. Az útkeresés küzdelme

1. Küzdelem a „korszerű” igehirdetésért

Ennél a küzdelmünknél — ha hangsúlyosan ejthetném a szavakat —, 
a hangsúlyt először erre tenném: harcunk az igehirdetésért. A másodjára 
kiemelt „korszerű” azonban „értelmessé”, „életrevalóvá” teszi ezt a küz
delmünket, amikor szervesen összekapcsolja a gyülekezetekben hangzó 
„kérügmával”.

Nem vélelten ugyanis, hogy a reformáció kezdeti „belendülését” sem 
csupán Luther „hitbeli felismerései” indukálták, hanem az a konkrét 
gyülekezeti „szükség”, hogy a wittembergi hívek kezdtek elmaradozni a 
gyónás rendszeres alkalmairól. S ha nem is akarunk fellengzős párhuza
mot vonni a reformáció és hazai teológiai fejlődésünk „volumene” kö
zött, — abban kétségtelen a párhuzam, hogy az egyház valóságos ínségé
ből született ez is, nem elvont okoskodások „íróasztala mellett”.

Dr. Káldy Zoltán, 20 évvel ezelőtt elmondott püspöki székfoglalójá
ban így jelölte ki ennek a küzdelemnek medrét és sodrását: „Püspöki 
szolgálatomban éppen ezért mindennél jobban azért fáradozom, hogy a 
Krisztus evangéliuma tisztán csengjen az igehirdetők ajkán. . . .  Az egy
ház ugyanis mindig az evangélium tiszta hirdetéséből születik és él.” — 
Majd később: „Amikor azt kívánjuk az Ágostai Hitvallással együtt, hogy 
az evangélium „tisztán és igazán hirdettessék”, akkor ezen nem azt ért
jük, hogy a gyülekezeti istentiszteleteken valami elvont, csendes elmél
kedéseket tartsunk, ún. „örök igazságok” felett, hanem azt, hogy az evan
gélikus lelkész mindenféle gátlás nélkül nézzen bátran szemébe korunk 
döntő problémáinak, a mai embert érintő valamennyi izgalmas kérdés
nek és mondja ki mindezekre nézve is a segítő szót.” . . .  „Nekünk ige
hirdetéseinkkel el kell találnunk azokat a kérdéseket, amelyekkel a mai 
ember vívódik.” És hogy még világosabb legyen az útjelölés: „A magam 
részéről semmiképpen sem akarok szolgálataim során rossz értelemben 
ve.tt „politizáló” igehirdetéseket mondani és ezt nem kérem a lelké
szektől sem, de az is világos előttem, hogy a mai magyar élettől elte-
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kintő igehirdetések feltétlenül csonkák, mégpedig nem politikai szem
pontból, hanem teológiai szempontból. . .  Nekünk nem a szocializmus 
tényeit kell prédikálnunk. . . ,  hanem Isten igéjét kell hirdetnünk a szo
cializmusban élő evangélikus emberek számára ..

Azt hiszem a fentiek számunkra pontosan analizálják és diagnoszti
zálják a „kiindulási helyzet” terhes örökségét: a steril, befelé forduló, 
pietisztikus igehirdetési módot, és a rövidzárlatosan politizáló, szóla
mókat pufogtató prédikációk hatástalanságát. — Ugyanakkor azonban 
fel is tárják az előbbiek a kibontakozás útját és a gyógyulás lehetőségét.

2. Küzdelem „helyünk megtalálásáért” a szocializmusban

Két dátumot nem szabad itt elfelejtenünk. Az egyik: 10 évvel va
gyunk az 1948-ban megkötött Egyezmény után. S a másik: két évvel van 
mögöttünk az 1956-os ellenforradalom. Ezekre nézve dr. Káldy Zoltán 
fentebb idézett írásában a következőket mondja: „Tisztában vagyok az
zal, hogy az egyház létét és szolgálatát a világban első helyen nem az ál
lamok és egyházak közötti egyezmények biztosítják, hanem az evangé
lium ereje és hatalma, mégis Isten iránti hálával emlékezem a 10 éves 
Egyezményről és jó reménységgel nézek annak további szerepe elé. Az 
Egyezmény alapján mindent el fogok követni a magam helyén, hogy 
evangélikus egyházunk és Magyar Népköztársaságunk jó viszonya tovább 
épüljön és evangélikus egyházunk tagjai egyben népünk hű fiai és ha
zánk jó polgárai is legyenek.” Majd később így folytatja: „Az Egyezmény 
megkötése óta eltelt 10 esztendő folyásában nagy változást hoztak az 
1956. évi őszi események. Ezek az események politikailag kétségtelenül 
a múlt restaurációját célozták. Sajnálatos, hogy az addigi egyházvezető
ség helyére lépő új' egyházvezetős’ég egyházi döntésekben is . . .  nemegy
szer ezeknek a politikai eseményeknek hatása alá került. . .  Törést szen
vedett nemcsak az, ami az eíőző vezetésben rossz volt, hanem az is, ami 
jó volt. Egyházunk útja bizonytalanná lett az egyre jobban megerősödő 
politikai és társadalmi életben. Az egyház és állam viszonya megrom
lott, Több személyi kérdés elmérgesedett és általános tanácstalanság vett 
rajtunk erőt.”

Azt hiszem nem kell különösebb kommentár ahhoz, hogy megértsük 
ebből a „helyzetelemzésből”, hogy egyházunk számára „sorskérdés” volt 
20 évvel ezelőtt: „megrekedünk-e?”, vagy ha nem, „hogyan tovább?” az 
eddig megkezdett úton!

3. Küzdelem a teológiai és egyházszervezeti atomizálódás ellen.

Az előbbire az 1964—66-ig tartott 5 Országos Teológiai Konferencia, 
—  az utóbbira az 1966-ban tartott Zsinatunk kereste a megoldást, a fele
letet.

Bár az időben néhány évet előre léptünk, ezt az időszakot én még az 
„útkereséshez” tartozónak látom. Tagadhatatlan azonban, hogy itt már 
lezárt, konkrét eredmények is születtek, — mint a Zsinat által alkotott 
új Törvénykönyv, —  mely mindmáig kitűnően teljesíti feladatát, — s a 
fenti teológiai konferenciák friss élményt jelentő közös állásfoglalásai.

Amiért ezt a korszakot én mégis még az „útkeresés” időszakához 
számolom,  az abból ered, hogy az ez időben tartott Teológiai Konferen-



ciák két előadásában olyan elemző nyomokat találtam, amik feltétlenül 
segítették a további tisztázódást és egy magasabb szintézis kialakulását.

Az első dr. Pálfy Miklós előadása, — mely széles körű teológiatörté
neti áttekintés közben harcol az egyoldalúságok, a sablonok ellen. Köz
ben merevségeket old és kohót készít tudatos, szakszerű „értékelésével” 
az „új” számára. Erről maga így vall: „Az idősebb, vagy velem egyidős 
nemzedéknek hadd mondjam meg, hogy múltunknak a tudatosítása, 
őszinte megbírálása és felszámolása nélkül aligha tudjuk ma és holnap 
helyesen végezni egyházi munkánkat ebben a hazában! Szembe kell néz
nünk végre a saját múltunkkal! Jeremiási olvasztó tégelybe kell tennünk 
mindazt, amit mondtunk, írtunk és cselekedtünk, hogy napvilágra ke
rüljön a nemesfém és kitűnjék a salak. Ezt a műveletet egyikünk sem 
spórolhatja meg magának, különben nem lesz emberileg őszinte és ke
resztyén szempontból hitből élő ember. Múltunk „megmérése” nélkül 
farizeusok maradunk az egyházban és opportunisták a világban.” — Csak 
megrendülve tudom olvasni, az azóta már elköltözött Professzor, — elő
adását berekesztő utolsó mondatait: „Nekünk sokat kellett dolgoznunk, 
vívódnunk, harcolnunk, tűrnünk, várnunk és imádkoznunk, amíg eljutot
tunk a mai napig és a mai eredményekig. Az élet megy tovább. A  teoló
gia viatorum művelőire holnap is új és még nagyobb feladatok várnak!” 

A másik dr. Prőhle Károly előadása, mely az első teológiai szintézise 
az „útkeresés időszaka” végének és átvezetés teológiai fejlődéstörténe
tünk következő szakaszába. Éppen ezért, ha részleteiben nincs is mó
dunk, de néhány elvi állásfoglalására feltétlenül oda kell figyelnünk: 
„Egyházunknak jóformán töretlen úton kellett járnia. Hamar kitűnt, 
hogy zsákutcába vezet minden olyan kísérlet, amely elmúlt idők tapasz
talatait, vagy külföldi egyházak elgondolásait akarná rámásolni a mi vi
szonyainkra (német v. norvég példa). Mivel egyházunk nem engedte ma
gát egyszerűen sodortatni a történelmi eseményektől, azt tette, amit az 
egyháznak tennie kell: minden lépést és döntését komoly teológiai mun
kával őrizte ellen. Ezért amíg egyházunk útját jártuk teológiánk is ala
kult és fejlődött. . . .  az elmúlt két évtizedben olyan mélyreható és széles 
körű teológiai munka folyt egyházunkban, amilyenre nem volt példa 
történelmünkben. . . .  Így alakult ki egy olyan teológiánk, amelynek sa
játosan hazai verete van, amit úgy jellemezhetnénk, hogy tudatosan 
lutheri alapokon épült, de nem konzervatív konfesszionalista jellegű, 
hanem éppen a lutheri alapoknak megfelelően nyílt a mai világ kérdé
sei irányában.”

Mennyire „jó alap” volt ténylegesen ezeknek az éveknek teológiai 
útkeresése, azt ma már hálaadással mondhatjuk el, mert ebből nőtt ki a 
diakóniai teológia nagyszerű új hajtása.

II. A megtalált út öröme

A diakóniai teológia kezdeti csírái mindenképpen megtalálhatók már 
dr. Káldy Zoltán püspöki székfoglalójában is. Mégis úgy gondolom, az 
első rendszeres formábaöntése 1964-ben Pozsonyban, a Szlovák evangé
likus Teológiai fakultáson tartott „Doktori székfoglaló beszédben” öltött 
testet. Az előadás ezt a címet viselte: „Az egyház életformája: a  diakó- 
nia.”

E teológia alapiránya a beszéd elején így formálódott ki: „Dolgo-  
zatom néhány tételében egyfelől azt szeretném kifejteni, hogy az egyház 
a világban a maga küldetését csak akkor tudja elvégezni, ha azt a dia-



kónia „magatartásá”-ban, vagy „alapállásáéban teszi, másfelől arról 
is szeretnék szólni, hogy az egyház minden tevékenysége tartalmilag is 
végső sorban diakónai, illetőleg annak kell lennie.”

Már e néhány mondat után is szinte érzi az ember, hogyan kerül az 
ilyen teológiai megközelítés után „minden a helyére”.

Még inkább erősödik ez a meggyőződésünk, ha e teológia bibliateoló
giai alapvetését vizsgáljuk. Nincs ebben feldolgozva a teljes apostoli 
hagyományanyag, —  ezzel ugyanis még mind máig adósok vagyunk. A  
leglényegesebb csomópontok azonban világosan izzanak az evangéliumi 
és levélbeli textusok alapján, a diakóniával kapcsolatban. Ez a biblia-  
teológiai alapvetés azonban e címszó alatt kulminál: „Krisztus, a Dia- 
konos”. Ez a mozdíthatatlan, Szentírásban gyökerező bázisa mind a mai 
napig teológiai eszmélődésünknek és egyházi magatartásunknak. Szoro
san tartva a kapcsolatot az eredeti, apostoli hagyományanyag mellett a 
lutheri, reformátori örökségünkkel is: a „Kereszt teológiájával.”

E szilárd elvi alapon állva azután, biztos kézzel vezet el minket ez 
a „Doktori székfoglaló” a „Kövess engem” című fejezetben az egyház 
egyetlen, lehetséges „lét- és szolgálati formájához” : a diakóniához. Csak 
néhány mondatot emelnék ki e pont summázásából: „Az elmondottak 
alapján le kell vonnunk néhány következtetést az egyház életére és ma
gatartására vonatkozólag. Azáltal, hogy Jézus „szolgai formá”-t vett fel, 
az egész egyházat „diakonos”sá tette. Vagyis Krisztus egyháza a maga 
igazi lénye szerint szolgáló egyház. Ezzel nem fér össze az, ha az egyház 
valamiképpen „fölérendelt” viszonyban akar élni a világgal. . . ” — Még 
tovább vezet a következő fejezet: „Az egyház szélesebb horizontú dia- 
kóniája.” — Itt kifejezetten az egyház világméretű diakóniai szolgála
táról van szó. Olyan „léptéke” ez az anyaszentegyház szolgálatának, ami
ről sokan azt hitték, hogy meghaladja az egyházi szolgálat horizontját. 
Mások pedig maguk is „világgá” válva, földi hatalom elnyeréséért nyúl
tak hozzá, — „egyházi ember létükre”-világunk égető kérdéseihez. Ép
pen ezért nagyon figyelemre méltó e doktori disszertáció alábbi néhány 
megállapítása: „Hogyan kell végeznie az egyháznak ezt a széles horizon
tú diakóniát? Mindenekelőtt diakóniai magatartással, vagyis nem úgy, 
hogy az egyház "-fölérendeli magát" valamennyi gazdasági, társadalmi, 
politikai rendnek és kormányzatnak és azzal lép fel, hogy »csak ő tudja 
megoldani a világ valamennyi problémáját". Az egyház diakóniájába nem 
tartozik bele, hogy valamiféle "keresztyén programot" adjon a világ 
"Világi kérdéseinek" rendezésére.” — De nemcsak a világméretű diakó- 
nia célját és tartalmát, hanem a tényleges „bekapcsolódási pontokat” is 
megjelöli: a más világrézetűekkel és a más felékezetű keresztyénekkel 
való közös cselékvésben. Megint csak néhány mondat e jó irányvétel il
lusztrálására: „Az egyháznák megvan a szabadsága arra. hogy ezt a szol
gálatát elvégezze más felfogású vagy világnézetű emberekkel együtt. 
Ezekkel az emberekkel elsősorban van egy közös "teremtettségi« alap: 
"Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette" (Csel 17,20) . . .  Azt is 
valljuk, hogy Isten a szociális berendezéseken és kormányokon keresz
tül is dolgozik. Azt sem felejthetik el az egyház tagjai, hogy Isten az 
"egész világért adta Fiát". — Majd később ezt írja az egyházak közös 
erőfeszítéseiről: „Szükséges, hogy bizonyos kérdésekben az egyházak 
együttesen szóljanak és cselekedjenek. Elsősorban szóljanak az egyházak 
egymáshoz és ébresszék egymás lelkiismeretét a diakónia jó elvégzése ér
dekében. De szóljanak a népek és vezetők lelkiismeretéhez is és prokla- 
málják konkrét állásfoglalásukat egy-egy aktuális nemzetközi kérdés
ben.”
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Nagyon lényegesnek tartom, hogy itt, a világméretű diakónia tár
gyalásánál kerül felvázolásra e szolgálat sajátosan egyházi „eszköztára”, 
— ami természetesen „több”, mint „eszköz”, mert vele tartalmi mélysége
ket is jelölünk — , amire nézve megint hadd álljon itt néhány mondat 
illusztrációként: „Az egyház a világméretű diakónia végzésénél sem fe
ledkezhet meg arról, hogy ezt a diakóniát elsősorban Isten törvényének 
és evangéliumának hirdetésével kell végeznie. Az egyház vallja és tudja, 
hogy Jézus Krisztus a bűnbocsánat hirdetésével, a kereszt és a húsvéti 
üres sír evangéliumával új életet formál az emberben . . — majd ké
sőbb: „Az evangélium és törvény hirdetése mellett végeznie kell az egy
háznak az irgalmasság cselekedeteit is. Amíg a világban vannak bete
gek, szegények, mezítelenek, éhezők, magukra maradottak, addig az egy
háznak élesen fel kell figyelnie a segélykiáltásokra és áldozatosan kell 
segíteni, amilyen eszközökkel csak tud.”

A  két soron következő dokumentumra, az 1972-es és 1976-os gyenes- 
diási Országos Lelkészi konferenciák anyagára, sajnos ennyi teret nem 
tudunk szentelni. Bár mindkettő éppen összegező és közösen érlelő jel
legénél fogva nagyon jelentős mérföldkő. De legalább kíséreljük meg 
vázlatos összefoglalásukat.

Diakóniai teológiánk fejlődéstörténetére nézve — mindkét konfe
rencián, természetszerűen, — dr. Káldy Zoltán előadásai az iránymuta
tóak, ezért velük részletesebben foglalkozzunk. 1972-es előadásának cí
me: „Diakóniai teológiánk továbbfejlesztése” . A bevezetőben már van 
némi utalás az „útratalálás örömére” is, amikor az előadó arra utal: 
„Hogy az egyházban minden diakónia, egyre jobban felfedezik a kül
földi teológusok is.” De ennél sokkal nagyobb volt annak a több száz 
lelkésznek az öröme, akik ebben az előadásban végig kellett, hogy me
ditálják az evangélikus teológia szinte valamennyi szeletét egy egészen 
új szemszögből, a diakónia aspektusából. Csak a címszavakat mondom: 
I. Diakónia és eszhatológia. II. Diakónia és krisztológia. III. Diakónia és 
via crucis IV. Diakónia és kérügma. V. Diakónia és hit. VI. Diakónia és 
ekklesia. VII. Diakónia és politika. — Bizonyára szubjektiven, de szá
momra sokat jelentőén, két tételből emelnék ki néhány mondatot. Elő
ször a III. tételből: „Az egyes keresztyéneknek és az egyház egészének 
tehát úgy kell járnia a kereszt útján, hogy egyfelől megtagadja önma
gát, lemond a dicsőség útjáról, elfordul önmagától, de a másik ütemben 
azonnal odafordul az emberhez, a felebaráthoz és . . .  szolgál neki.” — S a 
VII. tételből is néhány gondolat: „A keresztyén ember nemcsak Isten or
szágának polgára, hanem egy világi országnak is, saját hazájának. Isten 
■országgá és a földi országunk pedig „koegzisztenciában él”, mivel meg
győződésünk szerint valamennyi földi ország végső sorban Isten uralmi 
körébe tartozik, nem járunk idegen területen, amikor szolgálunk a társa
dalomban, az emberiség nagy családjában. . . ” — Ezen a konferencián 
inég nagyon jelentős volt dr. Prőhle Károlynak „A Szentírás értelmezésé
ről”, dr. Ottlyk Ernőnek „Az európai biztonság és az egyházak felelős
ségéről”, valamint dr. Pálfy Miklósnak a „Konvergencia-elméletről” szóló 
■előadása.

Az 1976-os Lelkészkonferenciák vezető előadását is dr. Káldy Zoltán 
tartotta: „Diakóniai teológiánk és életvitelünk” címmel. —  Emellett még 
két jelentős előadás hangzott el, az egyik dr. Ottlyk Ernőtől: „Diakóniai 
teológiánk lelkészeink tudatában”, a másik dr. Nagy Istvántól: „Diakó
niai teológiánk és igehirdetésünk” címmel. — Most azonban ismét csak a 
íőelőadással foglalkozzunk. A  bevezető néhány mondata már úgy expo
nálja ezt a kérdésfelvetést, hogy minden hallgató kénytelen volt „bele
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menni” a felelet-keresés tusakodásába. „Egyetlen pillanatra se higgye sen
ki, hogy diakóniai teológiánk és életvitelünk témája kizárólag valami
féle etikai, illetőleg szociáletikai kérdés. Ha csak ez lenne, megint csak 
el lehetne ismételgetni a szokásos szólamot, miszerint a diakóniai teoló
gia lényegében egy horizontális irányú teológia. Csakhogy az életvitel 
kérdése legalább annyira missziológiai probléma, mint etikai.”

Itt érzem én diakóniai teológiánk továbbfejlődésére nézve jelentős 
állomásnak, dr. Káldy Zoltánnak 1977-ben, a Déli Evang. Egyházkerület 
közgyűlésén elmondott püspöki jelentésének teológiai megfontolásait: 
„Az egyház missziójának dimenziói” összefoglaló címmel. Itt is izgalmas 
a probléma felvetése: „ . . .  nemcsak külföldi egyházakban, hanem a mi 
hazai evangélikus egyházunkban is még mindig vannak olyanok, akik 
magából a „diakónia” szóból kiindulva, a diakóniai utat rövidzárlatosan 
úgy értik, hogy ez egy sima etikai út, szociáletikai kötöttségű és lénye
gében az egyháznak a szocialista társadalomban való erkölcsi magatartá
sát van hivatva meghatározni.” „Mivel ezek a gondolatok megkísérthe
tik lelkészeinket, presbitereinket és gyülekezeteinket, . . .  szükségesnek 
tartom, hogy a diakóniai utat egyszer a misszió és evangélizáció oldalá
ról közelítsük meg.”

A kifejtő részben az egyház misszióját „négydimenziójú” szolgálat
ként tárgyalja az előadás. Aminek első része: az igehirdetés. —  Csak egy
két mondat ebből: „ . . .  ahol az egyházban az igehirdetés szolgálatát el
hanyagolják és minden mást tesznek, csak éppen nem hirdetik az öröm
hírt, ott az egyház önmagát számolja fel, hiszen az egyház a Jézus Krisz
tus evangéliumából él. . . .  Ezt azonban nem lehet beszűkültén, kizárólag 
individuális jelleggel egy-egy léleknek hirdetni. Az örömhír az egész 
világnak szól.”

A második „dimenzió” : a diakónia. — Ebben ezt az elvi megállapí
tást tartom fontosnak: „Ez a diakónia lényegében azt jelenti, hogy maga 
Jézus Krisztus szolgál követőin keresztül a gyülekezetben és a gyüleke
zeten keresztül a világban.” —  Gyakorlati konzekvenciaként pedig az 
alábbiakat: „...engedelmesen részt kell vennünk Istennek abban a cse
lekvésében, amelyet a világért, annak békéjéért, az igazságosságért és az 
emberi méltóság megőrzéséért, vagy helyreállításáért végez.”

A  harmadik „dimenzió” : az istentisztelet. — Ennek a végső konklú
zióját állítanám csak ide: „ . . . a z  egyház missziói szolgálatának végzése 
céljából az eddiginél is többet kell törődnünk istentiszteleteink tartalmá
val, formájával, légkörével, vonzóbbá tételével. Fáradoznunk kellene 
azért, hogy. . .  az élet jobban bevonuljon az istentiszteletre és az isten- 
tisztelet jobban kimenjen az életbe.”

A negyedik „dimenzió” : a közösségi élet. — A Jelentés itt, most az 
„életre” teszi a hangsúlyt. „ . . .  az evangéliumot Luther szerint „élni” 
is kell. . . .  nemcsak arról van szó, hogy proklamáljuk a Krisztust, hanem 
ezzel együtt arról is, hogy magának a gyülekezetnek a belső élete, a 
gyülekezet tagjainak egyéni és családi élete taszít-e, vagy pedig vonz 
Jézus Krisztushoz.”

Lassan elérkezünk utunk jelenéhez. S talán úgy tűnhetett, hogy 
minden lépés újabb harcot, küzdelmet jelentett önmagunkkal, ferde 
nézetekkel. Hol maradt a fejezet címében jelzett, „megtalált út öröme” ? 
Az öröm ott van, amikor az ember ezzel teológiai meggyőződéssel elkezd 
a gyülekezetben, a falujában-városában szolgálni, és mindennek meg
találja helyét és értelmét. Nem a „bölcsek kövét” találtuk meg benne, 
hanem ízig-vérig teológiát. Amelyik „megaláz, felemel”, — friss hitre, 
új engedelmességre biztat.
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III. Az „úton levők teológiája”

20 év egy egyház teológiai fejlődésében fontos állomás, jelentős élet
szakasz — de nem „végállomás”. S még ha el is mondhatjuk, hogy az 
egész egyház teológiai erőfeszítéseihez mérten is jelentősek azok az ered
mények, amire eljutottunk, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy diakóniai 
teológiánk hitbeli épülete nincs befejezve. — Én még azt is hozzá mer
ném mondani: „szerencsénkre” nincs befejezve. Mert éppen egy teológia 
„befejezetlensége” szabadít fel a fehér foltok észlelésére — más egyházak 
teológiai erőfeszítéseinek s a hazánkban, világunkban végbemenő válto
zásokkal való konfrontáció során. Másfelől pedig ez a „befejezetlenség” 
késztet a fehér foltok felszámolására. Mint ahogy ez történt pl. a „misz- 
szió kérdésének” előtérbe kerülésével, vagy a legutóbbi években megje
lent exegetikai munkák hézagpótló jelentőségével.

20 év számvetésénél ezért nemcsak azt mondhatjuk el: nagyot fejlő
dött. teológiai gondolkodásunk, hanem akik csak egy picit is tettek vala
mit ezért a fejlődésért, — hálaadással mondhatják el: áldott légy „Dia- 
konos Christos”, hogy ennek a fejlődésnek a munkálásában felhasználtál 
minket.

Csizmazia Sándor

Munkálkodunk az ige tiszta hirdetéséért
I. Isten iránti hálával valljuk: 1958 őszén D. Dr. Káldy Zoltán szemé

lyében olyan ember került a püspöki székbe, akinek szívügye az igehir
detés.

Püspöki székfoglalójában már kiemelte: „Egyházunkban a legnagyobb 
fáradozást az ige tiszta hirdetéséért kell folytatni. Ezen áll vagy bukik 
minden más szolgálatunk”.

Hogy mások számára is szívügy legyen a jó igehirdetés, cikkek soro
zatát írja. Nincs olyan püspöki jelentés, amelyik az igehirdetés kérdésé
vel ne foglalkozna. A Lelkipásztor szerkesztő bizottsági ülésén minden 
alkalommal tanít, tanácsol, irányít, vezet és példát mutat, hogyan kell 
jól megszólaltatni Isten igéjét.

Hol itt, hol ott ült be „bejelentés nélkül” templompadokba, meg
hallgatta lelkészek igehirdetését, s elmondta a Lelkipásztorban, szemé
lyes beszélgetésekben tapasztalatait, észrevételeit, tanácsait. Angyalföldi 
segédlelkész voltam, amikor igehirdetés közben vettem észre, hogy Kál
dy Zoltán püspök ott ül a hallgatók között. Emlékezetes marad számom
ra az istentisztelet utáni beszélgetés. A  testvéri szeretet, a biztatás, a ta
nácsolás.

Karizmatikus igehirdető D. dr. Káldy Zoltán püspök. A feltáma
dott, élő Jézusról tanúskodik igehirdetésében átütő erővel. „Az evangé
lium kellős közepének azt a Jézus Krisztust ismertem fel, aki Diakonos, 
szolgáló Úr” — vallja. Ez a szolgáló Úr szeretetével szolgál és ezzel a 
szeretettel küldi tanítványait, a gyülekezet népét szolgálni a családban, 
társadalomban, egyházban és világban. A  lelkész feladata Krisztus szol
gáló szeretetének univerzális távlatait megismerni és meghirdetni.
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„Szeretek prédikálni’’ — írja a püspök-elnök. „Jól érzem magam a 
szószéken. Nagy méltóságnak tekintem, hogy Jézus Krisztus evangéliu
mát hirdethetem.”

Izig-vérig lutheri teológus. Luther írja: „Minden istentiszteletnek 
legfontosabb és leglényegesebb része az Isten igéjének hirdetése és taní
tása.” Isten és ember találkozása történik az igehirdetésben. A  hirdetett 
ige teremt hitet és „Isten bennünk él és uralkodik”. Luther igehirdetése 
nem szűkült le a lelki-élet területére, hanem átfogja az egész emberi 
életet.

Prófétai erővel és tűzzel munkálkodott az elmúlt húsz esztendőben 
Káldy Zoltán püspök azért, hogy egyházunkban az igehirdetéssel Isten 
elérhesse a hallgatókat. Konfrontálódjék az igehirdetés a mai élettel, a 
világ kérdéseivel, a gyülekezeti tagok ezernyi kérdésével.

II. Mit jelent Isten igéjét tisztán és igazán hirdetni, jól prédikálni?

(A kérdésre feleletet keresve átlapoztam a Lelkipásztor 20— 22 évfolya
mát.)

Régi sablonokat felszámolva lehetett Isten igéjét ma, szocializmust 
építő társadalmunkban megszólaltatni. Az elmúlt évtizedekben volt ná
lunk racionalista és pietista, evangélizációs és liberális, ortodox és a lelki 
élet szűk világára visszahúzódó igehirdetés. Mások a lélektan oldaláról, 
vagy az egzisztencialista filozófia szemszögéből közelítették meg Isten 
igéjét.

Káldy Zoltán püspöki szolgálatát megelőző. években elhangzott a mon
dat: „Legyen az egyház egyház és semmi más.” Elszánt egyoldalúsággal 
csak a bűnbocsánat evangéliumát kell hirdetni.” „Az egyház feladata a 
világban nem az, hogy kiharcolja, diadalra juttassa Isten ügyét, hanem 
az, hogy kellő időben hirdesse a tiszta, hamisítatlan, elegyítetlen igét” 
(Lelkipásztor 1957. 217, 273. lap). Mivel az igét egyoldalúan, csonkán akar
ták meghirdetni, egy vidéki konferencia után megállapították: „Az volt 
a tapasztalatunk, hogy nem bírunk az igével. . . .  Üj munkamódszerekre 
is szükségünk van, az ige korszerű hirdetése végett. A misszió harcát 
meg kell vívni a kor leikével. Az egyszerű evangéliummal ugyan, de el 
kell érni a mai embert.” (Lelkipásztor 1957. 584. 1.)

Ott hangzik Isten igéje tisztán és igazán, ahol az igehirdető komo
lyan veszi azt a tényt, hogy hallgatói itt a földön élnek. Ahol az igehir
detésen átsugárzik Isten világot megváltó szeretete. Az a szeretet, ame
lyik az Istennek engedelmes embert pai’tnerként használja fel arra, hogy 
az általa teremtett és megváltott világban legyen béke és boldogság, 
igazság és emberséges élet. Ott hangzik Isten igéje tisztán és igazán, ahol 
Jézus Krisztus szolgáló szeretete keresztyéneken keresztül itt és most 
emberközellé lesz. Ahol az Ige újra, meg újra „testté lesz”.

Mi az igehirdetés? Tanúskodás Istennek emberhez hajló szereteté- 
ről, ahogyan azt Isten Jézus Krisztusban megmutatta nekünk. Az igehir
detést mindig diakóniai magatartással kell végeznünk, mert az igén ke
resztül Jézus a Diakonos szolgál nekünk.

Jézus szolgálatát nem lehet leszűkíteni a gyülekezet vagy az egyház 
iközösségére. Szeretete átfogja a Mindenséget és az emberiséget. A szol
gáló szeretet mindig személyválogatás nélküli szeretet.

Az igehirdetés evangélium, örömhír. Nem csupán tárgyi igazság, ha
nem Istennek emberhez hajló szeretete. „Igazi közösségvállalás és közös
ségteremtés az emberrel. A maga teljességében ezért nem lehet más az



evangélium továbbadása sem, mint a célbavettekhez való személyes és 
teljes odafordulás diakóniai mozdulata.” (Szabó Gyula. LP. 1970. 80. 1.)

Isten igéje kegyelmi jóhír. Az Üjtestamentum egyaránt hangsúlyozza 
Isten kegyelmi ajándékát és az új életet. A hirdetett igében Isten felkí
nálja ajándékait: a bűnbocsánatot és a Szentlélek ajándékát. Az apostoli 
igehirdetés középpontjában Krisztus halála és feltámadása állott. (Csel 
5,30; 10,39— 40.) Az igehirdetés az embereket nemcsak a megfeszített 
Krisztushoz, hanem a feltámadott Üdvözítőhöz és a történelemben jelen 
levő Úrhoz akarja elvezetni. Jézus bűnbocsátó szeretete eltörli a bűnt 
és erőt ad az új életre. Nietzsche mondotta: „Az életeddel mutasd meg, 
hogy megváltott ember vagy, s akkor majd hiszek a Megváltódban.” Csak 
a felebarát szolgálatába állított hit és szeretet tanúskodik Jézus Krisztus 
életet újító hatalmáról és emberhez hajló, emberekért munkálkodó ir
galmáról.

A  hirdetett ige az életről szóló örömhír. A  keresztyének nem arra 
hívattak el, hogy Isten parancsait mint valami törvénykönyvet kívülről 
megtanulják. A  hirdetett ige által a szolgálatnak széles távlatai nyílnak 
meg a keresztyének előtt, s a Szentlélek erőt ad a szolgálathoz. A  bűnnel 
való kilátástalannak látszó harc, a bűnbocsánat hirdetése nyomán a bűn 
feletti győzelemhez vezet, Isten ereje által.

A  hirdetett ige megtérésére hívó szó.
Ha Isten könyörtelen, irgalmatlan, ítélő Isten, megközelíthetetlen 

Szentség lenne, akkor értelmetlen volna a megtérésre hívó igehirdetés. 
Akkor Isten az embert csak ítéletével sújtaná. Isten azonban Atya, s ez 
az örömhír, amit hirdethetünk. Atya, aki mindig haza vár. Aki eléje 
megy a messze futottnak. Isten maga a Szeretet. „Isten nem csupán a 
geometriai igazságok és az elemek rendjének alkotója. Ez csak egy rész 
az Istenből, amit a pogányok is megismerhetnek. Nem olyan Isten, aki 
az emberi életnek és javaknak gondviselője csupán, akit ezért magasz
talni kell. Istent ilyennek ismerték a zsidók. Ez is csak részismeret az 
Istenből. A keresztyének Istene a szeretetnek, bűnbocsánatnak, életnek 
Istene. A  vigasztalás és kegyelem Atyja. Szeretetét megtapasztalhatjuk 
minden nyomorúságban és vigasztalását minden elesettségben. Akivel 
szíve mélyén eggyé lesz az ember és ennek az Istennek Lelke betölti őt 
alázattal, örömmel, bizalommal, szeretettel és szolgálattal.” (Pascal)

Az igehirdetés hitet teremt. Ez a hit teljes ráhagyatkozás a szerető 
Istenre. Isten jelen van a történelemben, életünkben. Ezért hinni azt je
lenti: bizalommal ráhagyatkozni arra az Úrra, aki értelmet ad az élet
nek és a szolgálat szépségének felismerésére tanít.

Ez a hit arra az Istenre épít, aki Jézus Krisztusban diadalt aratott 
a halál felett és helyet készített nékünk az örökkévalóságban. Amikor 
itt a földön minden szeretet véget ér, Krisztus szeretete átfog és meg
tart. Mert Krisztusnak még a halál sem írhatja elő, hogy meddig szeres
se az övéit.

Az igehirdetésben a felebarát szolgálatára kapunk elkötelezést. Az 
igehirdetés az embert Isten elé állítja, s helyes viszonyba hozza azzal a 
világgal, amelyben él és a felebaráttal, aki mellé felelős testvérként ada
tott. Az igehirdetésben Isten teremtett világáért és benne az emberért ér
zett és végzett felelősségnek kell megnyilvánulni. Az igehirdetés a tör
ténelemben munkálkodó Isten akaratának tolmácsolása a mindenkori 
„mai” emberhez. „Jézusnak, a Diakonos-nak magatartásához tartozik az

hogy az embereknek nemcsak a „lelki” szükségleteit tartotta szem 
előtt, hanem a „testieket” is. Mindig az egész embert segítette. A z egész 
ember ügyét felvette lelki és testi szükségleteivel együtt. Szeretete nem
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lebegett valahol az embervilág lelett, hanem mindig az ember konkrét 
szükségleteivel törődött. Nemcsak „elvi” döntéseket hozott, hanem gya
korló Diakonos volt. A  bűnt nemcsak individuális, hanem szociális ösz- 
szefüggéseiben is nézte és amikor bűnbocsánatot adott, egyben visszahe
lyezte az egyént az emberi közösségbe is.” (D. Dr. Káldy Zoltán)

Jézus szolgáló szeretete szolidaritást jelent minden emberrel. A  szü
lői szeretetet nélkülöző gyermekkel és a kizsákmányolt munkással. A 
magára felejtett öreg édesanyával és édesapával éppen úgy, mint a ké
nyelemből, önzésből, gazdasági érdekből, faji gyűlöletből magára ha
gyott négerrel. A szolgáló Jézustól tanulva a keresztyén ember itt és 
most ad segítséget mindazoknak, akiknek szüksége van segítő szeretetre 
és szolgálatra. „Igehirdetéseinkben sokkal nagyobb hangsúlyt kell ten
nünk az etikai elemek kiemelésére. . .  Minél jobban szeretem az Istent, 
annál jobban szeretem az embert, még akkor is, ha nem azonos világné
zetű velem. A mi időnkben a helyes egyházi magatartás ez: Korlátlanul, 
feltételszabások nélkül, áldozatosan és hosszútűrően szeretni a másik em
bert”. (LP 1960. 22,23. lap)

A szolgálatra elkötelező isteni üzenetet a nagykorúvá lett embernek 
kell elmondanunk. „Szeretetlenek lennénk gyülekezetünk tagjaival szem
ben, ha nem vennénk figyelembe helyzetüket, világképüket, ahogy mon
dani szokás „nagykorúságukat. . . ” Nem annyiban jó az igehirdetés, 
amennyiben sikerült annak a mai modern embert agytekervényein ke
resztül elérni, hanem annyiban, amennyiben rajta keresztül az élő Jé
zus Krisztus jelenhetik meg és cselekedhetik” — írja Káldy Zoltán püs
pök.

A  nagykorúvá lett embert az igehirdetésnek éppen oda kell elvezet
ni,' hogy Isten az embernek, mint munkatársának képességét és lehető
séget adott földi világának alakítására. Az ember a történelmi folyamat
ban magát mint szabad és dönteni-képes lényt kell, hogy felismerje, aki 
tudja, hogy mit akar és mit kell a jelenben cselekednie. Az Isten az ige
hirdetés által a keresztyéneket mindig új feladatokkal bízza meg és a fel
adatok elvégzésére a történelemben mindig új teret és lehetőséget biz
tosít. „A lutheránus egyházak és annak tagjai nem ^idegen területen« 
járnak, amikor a »világban« járnak és annak javán fáradoznak, hanem 
a kozmikus Kyrios világában, még akkor is, ha Krisztus Kyrios-volta a 
világban rejtett.” (D. Dr. Káldy Zoltán: Hanem hogy Ö szolgáljon 458. 
lap)

Korunk emberének meg kell tanulni önző önmaga felé fordulásából, 
a közösség érdekeit figyelembe vevő emberré lenni.

A hirdetett ige nyomán mindig kettős mozgás jön létre: Az ige embe
reket hív Krisztushoz, s elküldi őket szolgálni a világba. Az igehirdetés 
nem „kiemeli” az embereket a társadalomból, családból és világból, ha
nem elküldi őket, hogy a kegyelmes és szerető Isten szeretetének hordo
zói legyenek a világban. Az önfeláldozó szeretettel munkálkodó embe
rek nem a „fantázia szülöttei”, hanem olyanok, akiket a Feltámadott ere
je és indulata átjárt, akik Jézus Krisztus által a szeretet szolgáló te
vékenységére szabadíttattak fel.

A szolgáló Jézustól tanulva a keresztyének itt és most munkálkod
nak segítő szeretettel mindenütt, ahol munkájukra, szolgálatukra és se
gítségükre szükség van. Ez a szolgálat rendíthetetlen küzdelmet jelent 
a világ békéjéért és a társadalmi igazságosságért. A becsületes munkáért 
és a családi élet tisztaságáért. A szeretetben munkálkodó hit az egész 
életet munkaterületnek látja. „A lutheránus egyházakban az ún. m isz- 
sziói« parancsából (Mt 28,18— 20) gyakran csak az evangélium hirdeté-
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sére és a keresztségre vonatkozó felhívást hallották ki, de gyakran fele
désbe ment a parancs második része, hogy ti. a tanítványok tanítsák 
►►megtartani" mindazt, amit Jézus parancsolt, ami a szeretet cselekede
teinek gyakorlására hívja az evangélium prédikálóit is, meghallgatóit 
is.” (D. Dr. Káldy Zoltán: Hanem hogy Ö szolgáljon 459. 1.)

III. A  korszerű igehirdetés lehet jó igehirdetés.

„Egyesek ugyan szeretik elintézni az egész kérdést így: »Minden igazi 
igehirdetés korszerű". De amikor azt kérdezzük, ' mi az igazi igehirdetés 
ismérve, akkor már nagy általánosságokat szoktak az illetők mondani. 
Ebből aztán ki szokott tűnni, hogy az erősen ^teológus módra« meg
fogalmazott tétel mögött végeredményben védekezés van az ellen, hogy 
az igehirdetésben megvilágításra kerüljenek korunk és a mai emberiség 
égető nagy kérdései”, — állapítja meg Káldy Zoltán püspök. (LP 1962. 
131. 1.) „Egyik legnehezebb kérdésnek tartom, hogy előkészítőink keveset 
és akkor is többnyire sablonosán vagy esetlenül foglalkoznak az idő
szerű kérdésekkel”, — írja Prőhle Károly a Lelkipásztorban megjelent 
előkészítőkről. (LP. 1968. 533 1.) Nem akkor lesz az igehirdetés korszerű, 
ha azt „megspékeljük” a „béke és igazság”, „társadalmi kérdések”, „világ
méretű szociális igazságosság”, „a harmadik világ égető kérdései”, „ko
runk problémái” kifejezésekkel. Nem biztosítja az igehirdetés korszerű
ségét a „panel elemek” beépítése sem. „Magunknak kell döntenünk 
néhány fontos kérdésben (köztük politikai és társadalmi kérdésekben is!) 
és máris közelebb jutunk a korszerű igehirdetéshez. . .  Lehetetlen az igét 
megértenünk és hirdetnünk állásfoglalás nélkül.” (LP 1962. 132. 1.)

Világos és egyértelmű politikai állásfoglalás és tevékenység hiányá
ban korszerűen nem lehet igét hirdetni. „Annak, hogy igehirdetésünket 
még mindig nem tudták átitatni politikai és teológiai felismeréseink, jó
részt elvi akadályai vannak. Lehetnek még olyanok, igaz egyre fogyat
kozó számban, akik végzetes hibának tartják, hogy az egyház elfogadta 
a szocializmust szolgálata helyéül. Ezt a felfogást biblikus és hitvallásos 
érvekkel támasztják alá, s nem veszik észre, hogy a kiindulópontjuk lé
nyegében a politikai antipátia mindazzal szemben, ami körülöttünk tör
ténik. Nyilvánvaló, hogy az ilyen igehirdetők igehirdetése steril mind
attól a felismeréstől, amely álláspontjukkal szemben áll. Az már persze 
más kérdés, hogy steril-e a saját politikai koncepciójuktól.” (Cserháti 
Sándor, LP. 1969. 342) Politikamentes igehirdetés nincsen. Negatív elő
jelű politizálás az, amikor valaki azt vallja, hogy igehirdetésében soha 
nem politizál. A közöny, a világ magára hagyása, a felelősség-vállalás 
elől elmenekülés a legnagyobb mértékű politizálás. „Nincs olyan emberi 
tevékenység, még a legszűkebb értelemben vett ún. magánéletben sem, 
amelynek közvetlenül vagy nagyon áttételesen, közvetve ne volna vala
miképpen politikai, tehát a közérdekre, a közjóra való vonatkozása.” 
4Dr. Groó Gyula, LP. 1974. 351. 1.) „Vallom, hogy egyházunk teológiai és 
politikai felismeréseit meg lehet és meg kell szólaltatni a szószéken i s . . .  
Az evangélikus lelkész a mai élet és társadalom adta kérdéseket szó
székre viszi. Nem mint kritizáló, mindenen csak nyafogni tudó ember, 
hanem mint aki hiszi, hogy az evangéliumnak van minden kérdéshez, 
bűnhöz, bajhoz mondanivalója. Mondanivalónkat együtt örülök és együtt 
sírók mentalitásával adjuk tovább. Ilyen értelemben minden prédikáció 
politikai aktus is, hiszen az emberek együttélését érinti.” (Dr. Hafenscher 
Károly, LP. 1974. 409.)
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Az evangélium útmutatása nyomán az adott élethelyzetekre kell pró
fétai bátorsággal Isten feleletét meghirdetni. Nem felülről lefelé, mint
egy kioktatóan, nem általánosságban és örökérvényűen, hanem konkré
tan és szolidaritást vállalóan. Esetről-esetre döntést hozóan és idősze
rűen.

A korszerű jó igehirdetéshez alapos egzegetikai munkára van szük
ség.

Isten igéjét csak az igen alapos egzegetikai munka után lehet jól, 
a mai embert megérintően megszólaltam. „Nem tudom eléggé hangsú
lyozni: egzegézis, egzegézis, egzegézis! Jobban ki kell hallgatni a textus 
egyes szavait és mondanivalóit, „írja Káldy Zoltán püspök-elnök. Az ala
pos egzegetikai munka nyomán életközellé lesz Isten igéje. „Ha alapo
sabb egzegetikai munkát végeznénk, sokkal bátrabban mernénk elő
venni az ún. mai kérdéseket is az igehirdetésben”. (D. Dr. Káldy Zoltán)

Isten igéjét „kihallgatva” tudjuk meghirdetni mindazt, amit ma 
üzen az Úr népének. Ami vigasztal és felemel, megítél és új úton indít, 
erőt ad és bölcsességet, szeretetet és reménységet nyújt. Az egzegetikai 
munka tárja fel az ige történeti, politikai és társadalmi hátterét is. Nem 
nekünk kell a textust megszólaltatni, hanem az apostoli bizonyságtétel 
hordoz minket. A  hirdetett ige nyomán Isten Lelke úgy munkálkodik, 
hogy az hitet, új életet teremt.

Isten igéje nem vaktában kilőtt nyíl, hanem az élő Isten szava ma 
élő, az ige meghallására összegyülekezett népéhez. Az igehirdetőnek sza
baddá kell lenni minden elfogultságtól, önzéstől, szűkkeblűségtől, ame
lyik igazságtalanná és elvakulttá tesz a felebaráttal szemben. „A mai 
embert csak mint mai embert lehet elérni. Ehhez azonban nem új mód
szer, új igehirdetési nyelv kell elsősorban, hanem mai m agatartás... 
Semmire se mondjuk, hogy nem érdekel bennünket, vagy nem tartozik 
ránk, ami híveinket érinti. Hisz ami életük külső vonalán törtértik, an
nak lelki velejárói is vannak: kedv, vagy kedvetlenség, bizakodás vagy 
csüggedés, öröm, vagy szomorúság.” (Szabó Lajos, LP 1960, 87, 88. 1.)

IV. Mai igehirdetéseink közös vonásai.

A Diakonos— Kyrios, a történelemben jelenlevő és szolgáló Jézus 
meghirdetése minden igehirdetés fő jellemvonása. Ebben a Jézus Krisz
tusban lett nyilvánvaló Isten üdvözítő szeretete, amelyik az egész Min- 
denséget átfogja. A  szolgáló Krisztusban ismerhettük meg, hogy Isten 
jelenléte a történelemben szolgáló jelenlét. Ez a világ nem a Sátán vilá
ga, hanem Jézus Krisztus által megváltott világ, ahol Isten „otthon” van. 
A golgogati kereszten megbékélt velünk az Isten és a békéltetés szolgá
latát bízta reánk.

A hit elkezdőjéről és bevégzőjéről szólnak igehirdetéseink. A  Szent
lélek ma is hitet ébreszt, a hitben megtart és örökéletre vezet. Az ige
hirdetések az élet okos istentiszteletére készítik fel hallgatóikat. A  ke
resztyének hitből élnek szolgáló szeretettel a kis- és nagy közösségek
ben, az otthonokban és a munkahelyeken.

Az igehirdetések együttmunkálkodásra tanítanak mindazokkal, akik 
hazánk és népünk, az emberiség és a népek életéért, békés holnapjáért, 
jövőjéért fáradoznak.

Az igehirdetésekben jelentkeznek a nemzetközi, társadalmi és poli
tikai kérdések. A  templom nem az a hely, ahová elmenekülnek az embe
rek ezek elől a kérdések elől, hanem az igehirdetések felelős cselekedet
re serkentenek és indítanak, s a munkához és szolgálathoz útmutatást
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adnak. „Általános irányelvek hangoztatásával, mint pl. hogy Isten a sze
retet, aki életet, békét akar, és az emberek javát, s mindig is a szegények 
és elnyomottak pártját fogta stb. nem elégedhetünk meg. A prédikáció
ban konkrétül kell mondani, hogyan valósítható meg a béke és igazsá
gosság, hogyan teremthetünk jobb társadalmi struktúrákat.” (Dr. Groó 
Gyula, LP 1970. 606. 1.)

Minden szószéken a magyarországi evangélikus egyház szava is hang
zik. Az igehirdetők ott soha nem a maguk nevében beszélnek, hanem 
egyházunk teológiáját, teológiai felismeréseit képviselik.

V. D. Dr. Káldy Zoltán püspök példát mutatott, hogyan kell Isten 
igéjét tisztán és igazán hirdetni, jól prédikálni.

„Magam részéről sokat foglalkoztam az igehirdetés problematikájá
val. Most is sokat küszködöm azért, hogy a mai embernek, a modern 
embernek jól hirdessük az evangéliumot”, — írta Káldy Zoltán püspök 
1960-ban. Tizenhét év múlva „Hanem hogy Ő szolgáljon” című prédiká- 
ciós kötetében megjelent igehirdetések mutatják hogyan kell jól pré
dikálni.

Igehirdetéseinek középpontjában az emberért szolgai formát felve
vő, mindig csak szolgáló, az emberrel szolidaritást vállaló Krisztus áll, 
aki követőit is szolgálatra küldi. Őbenne kaptunk bűnbocsánatot és 
örökéletet. Az Isten irgalmas szeretetéért hálás szív a felebarát szolgála
tában találja meg feladatát és küldetését.

Az egyház a történelemben munkálkodó Krisztus teste. Jézus Krisz
tus rajta keresztül jelenik meg a világban és munkálkodik a világért.

Az egyház szolgálatában igehirdetés és diakónia nem választhatók el 
egymástól. Krisztus minden cselekedete az embert megmenteni akaró sze- 
retetből fakadt. „Az egyház szolgálata megcsonkul és megüresedik, ha 
nem irányul az egész emberre és annak minden problémájára. Ez termé
szetesen azt jelenti, hogy nem akarunk valamiféle szociális evangéliu
mot hirdetni és az evangéliumot ilyen formában is megcsonkítani, hanem 
a teljes evangéliumot akarjuk hirdetni, hogy a szegény bűnös emberek
nek élete és üdvössége legyen. (372. o.)

Az egyháznak a történelem hatalmas Istenének kezében alkalmas 
eszközzé kell lenni a szolgálatra. Isten történelmi ítélete egyházunkat a 
szolgálat útjára állította. „Istennek joga volt úgy cselekedni egyházaink
kal, hogy belevitte őket egy forradalomba, amelyben megméretett ed
digi szolgálatunk, múltunk. Joga volt Istennek arra, hogy a hatalmi po
zícióból a szolgálat pozíciójába helyezze az egyházat. Joga volt arra, 
hogy az egyház új életformájának kialakításakor ne az egyház kényelmé
ből induljon ki, hanem abból, hogy az egyház minél inkább egyház legyen 
és úgy töltse be szolgálatát az új társadalomban.” (351. 1.)

A történelem minden strukturális változása megkövetelte és meg
követeli az igehirdetőtől, hogy megbirkózzék kora égető kérdéseivel és 
azokra Isten igéjéhez kötötten — de nem esetleges politikai szűklátó
körűséghez ragaszkodva —  feleletet adjon.

Megtérésre van szüksége a keresztyénségnek világviszonylatban is. 
Ennek a megtérésnek az lesz a következménye, hogy „azonosul a szava 
a tetteivel és jószívvel vállalja a munkát az egész emberiség lelki, szel- 
lemi és anyagi előrehaladásáért mindazokkal együtt, akiknek ez szív
ügye.” (259. 1.) Az igehirdetés felold abból a görcsből, amely megbénít 
és szolgálatra alkalmatlanná tesz.

 Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök könyve segített abban, hogy igehir
detéseink jobbak, krisztocentrikusabbak, s éppen ezért antropocentri- 
kusabbak legyenek. Isten áldja meg Őt ezért a szolgálatáért is.
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VI. Miért fontos, az, hogy szószékeinken Isten igéjét tisztán és iga
zán hirdessék, hogy jó prédikációk hangozzanak?

Káldy Zoltán püspök püspöki székfoglalójában erre a kérdésre is 
feleletet adott: „Ezen áll vagy bukik minden más szolgálatunk.”

Isten Szentlelke az igehirdetés által hív el hitre és teremt gyüle
kezetei. A hirdetett ige olyan gyülekezetei teremt, amely küldetését a 
világban, a világért kapja. A hirdetett ige nyomán mindig látható gyüle
kezet jön létre. A  gyülekezet élete és szolgálata soha nem szűkülhet le 
az egyéni kegyesség és „lelki élet” szűk korlátai közé, A  gyülekezet né
pének minden alakoskodás és taktikázás nélkül, a szolgáló szeretet ör
vendező és munkás tevékenységével kell együtt haladni népünk min
den jó törekvésével.

Istennek adunk hálót, hogy az elmúlt 20 esztendőben nevelt és ta
nított minket, hogy minden igehirdetés után Isten előtt állva elmondhas
suk: így szólt az Úr ma népéhez.

D r .  Nagy I s t v á n

Minden egyháztörténeti korszaknak meg van a maga sajátságos bel
ső fejlődéstörténete. Abban azonban már van különbség, hogy milyen 
intenzitású ez a fejlődés. Az egyház belső egyházkormányzati fejlődé
sének a törvényszerűsége a körülötte levő „világ” törvényszerűségeivel 
rokon kapcsolatban áll. A környező világnak — annak a közegnek, amely
ben az egyház végzi a szolgálatát, korábban a problémái, kérdései nem 
voltak kihívóak, mint napjainkban. A  mai egyháznak együtt kell lép
nie a körülötte rohamléptekben fejlődő és változó világgal. A  mai kor 
nem „engedi” meg, hogy az egyház tépelődjék szolgálati módszereiben, 
funkcióinak átértékelésében. Nyersen és leegyszerűsítve a kérdést: vagy 
átveszi a kor követelményei szabta fejlődés tempóját, s akkor szolgála
tát Krisztus rendelése szerint tudja igen széles körben végezni, vagy pe
dig lemarad s konzerválja azt a „táplálékot”, amelyet pedig sokak szá
mára kellene megosztania.

Egyházunk az elmúlt húsz esztendő alatt soha nem tapasztalt fejlő
désen ment keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy már minden kérdést 
megoldottunk, hogy már nyugodtan ülhetünk „munkánk” babérjain. 
Csak annyit regisztrálhatunk, hogy e korszak egyháza igyekezett az Is
tentől feladott leckékre valamelyest is válaszolni. Egy bizonyos: az az 
átalakulás, amely hazánkban társadalmi, politikai, gazdasági és kultu
rális téren végbement, s amely az 1960-as esztendők elejére lerakta a szo
cializmus alapjait, megmozgatta — és pedig pozitíve — egyházunk gon
dolkodását korszerű, s az új helyzetnek megfelelő új szolgálati ágak 
kimunkálásával és bevezetésével. Ez az átalakulás pedig a felbomló nép
egyházi képlet helyett felrajzolt valami újat, korszerűt, egyedülállót, 
amely kontúrjaiban már a holnap egyházának a körvonalait tükrözi. 
Egyházunkat ma még sok szál köti a népegyházi egyházfogalomhoz, egy
házszervezeti és kormányzati struktúrához, de éppen az elmúlt húsz
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esztendő történései bizonyítják, hogy ezt a struktúrát fel kell adnunk, 
ez már csak „szép” emléke maradhat az egyház tudatának. De mi az, 
ami jön utána? Éppen ez az a kérdés, amelyet a mai egyháznak ad fel 
az Isten. De amit az elmúlt húsz esztendő alatt már elvégzett egyházunk, 
mint Krisztus népének közössége, már jelzi, hogy itt tervszerű „erjedés
ről” van szó, amelynek már vannak beérett gyümölcsei.

Nem gondolom, hogy itt most lehetőség lenne arra, hogy ennek az 
igen termékeny húsz esztendőnek minden olyan jelenségét bonckés alá 
vegyük, amely szorosan kapcsolódik az egyházkormányzati fejlődés 
irányvonalába. Hiszen mi tervszerűen átgondolt fejlődésnek lehettünk 
a tanúi. Ennek a fejlődésnek élő bizonysága az a teológiai gondolkodás, 
ami fémjelzi egyházunk közelmúltját. Hiszen az egyházi élet struktú
rájában bekövetkezett változás csak annyiban jelenthet fejlődést, 
amennyi a mögötte meghúzódó, s előremutató teológiai gondolkodás. 
Az is világos mindnyájunk előtt, hogy egy maradi teológiai gondolko
dással nem lehetett volna azokat az „eredményeket” elérni, amelyekről 
kellő alázattal most számot adhatunk. A diakóniai teológia fundamen
tuma, az egyház Ura, Jézus Krisztus, akiben egyházunk gondolkodása 
tájékozódik. És ez. a Jézus Krisztus megtanított bennünket jól és helye
sen gondolkodni, dönteni és cselekedni.

Törvényalkotás

Ha a húsz esztendő korszerű egyházkormányzati fejlődését vizsgál
juk, elsőrenden az egyházi jogalkotásnak „eredményét” kell számba ven
nünk. Egyházi életünket törvények szabályozzák — természetesen az 
egyes koroknak megfelelő jogalkotás alapján.

A  megváltozott társadalmi helyzet magától értetődően vetette fel a 
meglevő egyházi törvények érvényességének a kérdését is. Hiszen ez is, 
mint sok más, annak a korszaknak az alkotása volt, amely minden in
tézményével együtt 1945-ben visszavonhatatlanul idejét múlttá vált. Egy
házunkat sem lehetett már korszerűtlen jogi formulákkal kormányozni. 
Döntő felismerést ebben a kérdésben az 1948-ban a Magyar Népköztár
sasággal kötött Egyezmény adta, amely jogi szempontból is szétválasz
totta az egyházat az államtól. Az új helyzetben szükség mutatkozott új 
törvények alkotására, egyházunk szolgálatának jogi megfogalmazására. 
Ennek fontos állomása volt az 1952— 53. évi zsinat. Ez a zsinat azonban 
csak a legszükségesebb egyházjogi szabályozás feladatát látta el, s nem 
is vetette fel az egyházi alkotmány kidolgozásának a kérdését. Ma már 
tudjuk, hogy nem is vethette fel, hiszen annak megszövegezéséhez szük
ség lett volna arra a teológiai tisztázódásra, amely csak később formáló
dott tanítássá. Mégis az egyházi hivatalról és az egyház munkásairól (V. 
törvénycikk); az egyház háztartásáról (VII. törvénycikk) és az egyház 
szeretetmunkájárói (VIII. törvénycikk) hozott egyházi törvények világos 
alapot képeztek a később megfogalmazandó Egyházi Törvények kidol
gozásához. Hiszen — első ízben egyházi joggyakorlatunkban —  a fenti 
törvénycikkek előkészítésében már komoly szerepet kapott a teológiai 
munka. Már nem pusztán a „jog” érvényesült, sokkal inkább az egész 
egyház szolgálatának a szem előtt tartása.

A  60-as esztendők elején erőteljes teológiai munka indult el egy
házunkban. Ekkor már arra is gondolni lehetett, hogy egyházunk szol
gálatának a jó mederben tartásához új törvény rendszert alkossunk. így 
jutottunk el az 1966-os zsinathoz, amely egyházkormányzatunk törté-
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netének egyik fontos állomása. Az új Egyházi Törvények a szocialista 
társadalomban élő egyházunk struktúráját rögzítette úgy, hogy minden 
paragrafus mögött a legkorszerűbb teológiai felismerések húzódnak meg. 
Jogi terminológiával, de teológiai alapállásból kiindulva fogalmaz. És 
ez nem fából vaskarika, nem is összekeverése a teológiának a joggal, ha
nem egyházi jogalkotásunk egészen új oldalról való megközelítése. S 
már ennyiben is új! De új abban is, hogy az Egyházi Törvények előtti 
Ünnepélyes Nyilatkozatban summájában kifejezi, „törvénnyé” emeli egy
házunk teológiai felismerését, amely az Isten adta lehetőséggel szolgálat
tá valósul. így lesz a teológiai felismerés egyházkormányzati tényezővé!

Egyházi Törvénykönyvünk éppen azért, mert teológiai meggyőző
désből született, nem aprózódik fel kódexszé. Inkább kereteket jelöl 
meg. Ezért az egyes munkaágakat szabályrendeletekben szabályozza. Ez 
nem gyengíti, sőt éppenséggel erősíti a Törvénykönyvnek azt a belső 
logikáját, mely a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egységét hang
súlyozza.

A  Törvénykönyv szellemének megfelelően — tovább lépve jogalko
tásunk korszerű útján —  az Országos Presbitérium 1972. január 1-ével 
14 szabályrendeletet alkotott, amely még tovább fejlesztette, magyaráz
ta az Egyházi Törvények egyes törvénycikkeit. Ma már néhány munka
ág kivételével egyházunknak minden szolgálatát Szabályrendelet irá
nyítja és annak megfelelően végzi közegyházi funkcióit. Természetesen 
egyházi életünk dinamizmusa szükségessé teszi, hogy egyik-másik mun- 
katerületünk törvény szabta kereteit tovább tágítsuk. Gondolunk itt, pl. 
a Központi Alap vagy a Nyugdíj osztály működésére. S mert pl. e te
rületeknek a működését éppen egyházi struktúrájukban való fejlődé
sünk változtatta meg, ezért szükséges, hogy az egyházjog, mint a teoló
giai gondolkodásból fakadó jogi állásfoglalás is kövesse a reális egyházi 
helyzetet. Ezért kell pl. új nyugdíj-szabályrendeletet alkotnunk, hiszen 
éppen napjainkban változott meg egyházi nyugdíjrendszerünk.

Szeretetszolgálat

E címszó leszűkíti e fogalom tartalmát. Figyelembe véve Egyházi 
Törvényünk IV. Törvényét, amely „Az egyház szeretetszolgálatáról” szól, 
jó alapot kapunk e szolgálat korszerű, teológiai gondolkodásunknak 
megfelelő értékeléséhez.

Érdemes itt elidőzni néhány mondat erejéig e törvénycikk 1. §-ánál: 
„A Magyarországi Evangélikus Egyház a szeretetmunkát. . .  a gyüleke
zetekben a gyülekezeti tagok felé, rászoruló gyülekezetek felé, az egy
ház alkalmazottai felé végzi.” E felsorolás máris megadja számunkra a 
felosztást.

Diakóniai szolgálatunk

Az elmúlt húsz esztendő legszélesebb ölelésű szolgálata egyházunk
nak. Egyházunknak mindig meg volt a maga diakóniai szolgálata. Vol
tak nagyon nemes célú egyesületeink, intézményeink, szervezeteink. Sok 
áldozatos és hűséges munkása e szolgálatnak írta be nevét egyházunk 
történetébe. Sok árva és elhagyott gyermek, idős és elfáradt ember 
talált otthonra egyházunk intézményeiben. Amikor ma is hálás szívvel



gondolunk ezeknek a szolgálatára, mégis csak azt kell mondanunk, hogy 
a karitatív szolgálatnak olyan szűk területe volt ez, amely, bár magán 
viselte az egyházi jelzőt, mégis csak néhány segítőkész ember volt e mun
ka mögött.

A mögöttünk levő két évtized „egy” egyházzá kovácsolta egyházun
kat. És ez nem egyházkormányzati úton történt — hiszen az korábban 
is adva volt. Eggyé tette az a gondolkodás, amely gyülekezetektől egy
házvezetőig, egyházvezetőtől gyülekezetig kifejeződött abban a teológiai 
gondolkodásban, amely már elnevezésében is a „diakónia” szót használ
ja. Ez pedig egy széles ölelésű bibliai fogalmat jelöl, amely Krisztus ér
tünk vállalt szolgálatából indul ki, s vezeti a keresztyén embert azon a 
krisztusi úton, amely csak szolgálat lehet.

Mi nem azért végzünk szeretetszolgálatot, mert az hozzátartozik a 
keresztyén egyházhoz, annak valamiféle ismérve, hanem azért, mert erre 
kötelez bennünket az a Jézus Krisztus, akinek értünk végzett szolgálata, 
számunkra az Életet jelenti. Ezért tágult ki diakóniai szolgálatunk az el
múlt húsz esztendőben olyan széles területre. Felemeltük szavunkat a 
világ békéjéért? Szolgálatot végeztünk! Ott voltunk, amikor hazánk, la
kóhelyünk, társadalmunk jólétét munkáltuk? Igen, mert a szolgálat Lel
ke vezérelt bennünket a közös jólétért is.

Gyülekezeteinkben a diakóniai szolgálat megelevenedett. Különböző 
formában és intenzitással. S amikor korábban arra utaltunk, hogy a 
népegyházi kötődések, főleg az utolsó időben — felgyorsultan oldódnak, 
akkor éppen a diakóniai lelkületre kell felfigyelnünk. A z egyházunkban 
itt-ott előkerült ez a kifejezés: diakóniailag strukturált gyülekezet a hol
nap egyházának a gyülekezete. Talán a kifejezés helyes, de kissé még 
korai. Ez lehet valami végső cél, ami felé kell törekednünk, de addig 
még nagyon „hosszú az út”, hogy egy gyülekezet is elmondhassa magá
ról, hogy teljességében a Diakonosz gyülekezete. (S egyáltalán egyszer 
is elmondhatjuk ezt magunkról, gyülekezeteinkről?) Ez viszont nem ment 
fel bennünket, hogy a diakónia útján járva ne igyekezzünk a szolgálat
ban minél jobban közelebb kerülni Urunkhoz.

A társadalomban, a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatunk 
mellett éppen az elmúlt két évtizedben igen komoly hangsúlyt kapott 
az intézményesített diakóniai szolgálatunk. Ma már nem egyes emberek, 
keresztyén közösségek, pártoló tagok szívügye az intézményekben vég
zendő szeretetszolgálat, hanem egész egyházunk „szívében” ott dobog ez 
a munka. 12 szeretetintézményünkben közel 400 idős testvérünket és 3 
egészségügyi gyermekotthonukban több, mint 200 beteg gyermeket gon
dozunk. Két kérdést tehetünk fel: Nem jelent ez túlságosan nagy terhet 
egyházunknak? És: vajon tudjuk-e „tartani” ezeknek az otthonoknak a 
színvonalát?

Mindkét kérdésen érdemes elgondolkodni. Valóban komoly anyagi 
áldozatot igényelnek gyülekezeteinktől ezek az otthonok, nem is említ
ve a közegyház terhét. S miről beszélnek a számok? Az elmúlt húsz esz
tendőben — amikor a gyülekezeteknek más gondjuk is volt, hiszen sa
ját anyagi terhüket is növelni kellett — a szeretetintézményeinkre hozott 
áldozat évente emelkedett. S nem is akármilyen ütemben. Ma már köny- 
nyen elmondhatjuk, hogy amint növekedett a gyülekezetek felismerése 
a diakóniai teológia összefüggésében, úgy emelkedett az anyagi áldozat 
készségé is — többek között! — a szeretetintézményeink javára is.

(E sorok írója öt esztendővel ezelőtt a rendszeres évi diakóniai kon
ferencián felvetett az ún. kislétszámú otthonok jövőjét. Gazdálkodásuk, 
anyagi lehetőségük hogyan fogja majd kielégíteni az igényeinket stb. Az
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eredmény: azóta ezek a kislétszámú otthonok lettek a legmodernebbek, 
legszebbek. És ebben nem valami „csakazértis” magatartás rejlik. Mind
össze annyi történt, hogy az illetékesek átgondolták: mit is kell tenniök, 
hogy rentábilissá váljanak, mind anyagilag, mind gondozási szintet ille
tően.)

A  diakóniai intézményeinkkel kapcsolatosan szólni kell a tervsze
rűségről is. Ez is ennek a húsz esztendőnek — más összefüggésben is — 
egyik fő jellemzője. Köztudomású, hogy ezek az intézmények legtöbbje 
korábban más célt szolgált. Éppen ezért állaguk, felszereltségük, modern- 
ségi fokozatuk igen különböző volt. Az a nagymérvű gazdasági fejlő
dés, amely népünk életében éppen az elmúlt két évtizedben jelentkezett, 
kirívóvá tette ezeknek az otthonoknak korszerűtlenségét. És itt „lépett” 
be az a közegyházi gondolkodás, amely megmutatkozik a szeretetszol
gálatról szóló törvény előszavában is. Először az egyházvezetőség „író
asztalán” készültek el a tervek az összes otthonunk korszerűsítéséről, az
tán megkezdődött azok kimunkálása, megvalósítása. És ez egyben válasz 
is a korábban felvetett kérdésre, hogy tudjuk-e „tartani” ezeket az ott
honokat.

íme néhány példa: Kistarcsán, az özvegy Papnék Otthonában, új 
központi fűtésrendszert és ételliftet építettünk, a nyíregyházi ÉLIM 
gyermekotthont teljes egészében újjáépítettük, ugyancsak Nyíregyházán 
az öregotthont bővítettük és modernizáltuk, Balassagyarmaton központi 
fűtést kapott az otthon, Albertiben öt ággyal bővítettük és egyben mo
dernizáltuk az otthont, Piliscsabán egyik legnagyobb beruházásként új 
nővérszállót építettünk (tavasszal már birtokba vehetik az ott dolgozó 
nővérek új otthonukat), s kialakítottuk egyházunkban a legmodernebb 
otthont Győrött, ahol étellifttel, korszerű központi fűtéssel, hideg-meleg
vízzel ellátott szobákban gondozzuk idős testvéreinket. Gyenesdiáson 
most kezdődik a szobák parkettázása (s egyben újjáépül az üdülőrész 
is!), az épület külső-belső tatarozása. Távirati stílusban csak ennyit az 
elmúlt esztendők megvalósult terveiből, amelyek már mögöttünk vannak. 
S ha mindezeknek az anyagi hátterét vesszük számba, akkor elmondhat
juk, hogy a közegyház — nagyobb részt külföldi segélyek felhasználá
sával, de nem kis volumenű gyülekezeti támogatással — közel 8 millió 
forintot invesztált ezekbe az otthonokba. Ma már elmondhatjuk, hogy 
szeretetintézményeink korszerűek, s a gondozás is illő egyházunk szol
gálatához.

Egyházunk vezető testületé, az Országos Presbitérium, 1975. decem
ber 25-i ülése, éppen diakóniai szolgálatunk korszerűbb végzését szem 
előtt tartva, Diakóniai Munkásképző tanfolyamot szervezett. Az első hall
gatók — 6 asszony, illetve leány — ezekben a napokban, január 14-én 
kerültek kibocsátásra, elvégezvén e tanfolyamot. Egyházi oktatásban ré
szesülve — mellette végezve az egészségügyi állami tanfolyamot — jó 
munkásai lesznek ennek a szolgálatnak.

Nagyon ide kívánkozik e fejezet végére annak a lelkésztestvérünk
nek a felszólalása, aki az első országos teológiai konferencián, 1954-ben 
ezt mondta: „Egyébként kérdés, hogy mi lesz egyházunkkal 20— 30 év 
múlva, mert egyházunk olyan tenger, melynek vizét senki és semmi 
nem táplálja.” Hol volt ebben a felszólalásban az egyház Urába, Jézus 
.Krisztusba vetett hit lángja? S ma, 25 esztendővel ez után a felszólalás 
xután még arra is van erőnk, hogy újabb diakóniai munkásképző tanfo
lyamok szervezzünk. Van erőnk, mert tudjuk, hogy nem egyedül a mi 
akarásunk van e munkában. Sokkal inkább Krisztus szeretete és ke
gyelme!
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Gyülekezeti Segély

Szeretetszolgálatunknak egy sajátságos területe. Bár egyházunknak 
ez a munkaága 1978-ban „ünnepelte” 25 éves jubileumát, de teljességé
ben és mai célkitűzésében mégis csak kötődik a 20 esztendőhöz. Lát
szólag a Gyülekezeti Segély anyagi szolgálatot végez az arra rászoruló 
gyülekezetek felé, mégis sokkal több, mint egy pénzügyi segítséget mun
káló karitatív „egyesület”. Káldy püspök pozsonyi doktori székfoglaló
jában (1962-ben) így fogalmazott: „ . . . a  diakónia szó szolgálatot, támo
gatást, segítséget jelent, éspedig lelki és anyagi vonatkozásban egyaránt”.

A  Gyülekezeti Segély funkciója egyenesen következik tehát a dia- 
kóniai teológia értelmezéséből. A  testvéri összetartozás, a közös teher
vállalás, vagy fogalmazzuk, ezt a diakónia fogalmával: diakóniát vé
gezni gyülekezetnek más gyülekezet felé, ezt csak akkor lehet megten
ni, ha a gyülekezetek már felismertek valamit Krisztus szolgálatából.

A  Gyülekezeti Segély az elmúlt húsz esztendőben gyülekezeteink 
95%-ának adott egyszer vagy több esetben kisebb-nagyobb anyagi tá
mogatást. Tehette ezt pedig azért, mert minél jobban és mélyebben ágya
zódnak gyülekezeteink egyházunk közgondolkodásának diakóniai med
rébe, annál nagyobb anyagi áldozatot hoznak a másik gyülekezetért. 
1959-ben még csak 301 ezer forintot oszthatott szét a Gyülekezeti Se
gély, 1978-ban már 883 ezer forintot. Ezek a számok már önmagukról be
szélnek. Természetesen nem esünk a számok bűvkörébe. Nem a fel
mutatható számszerű eredmény az, amelyen le kell, hogy mérjük en
nek a szolgálati ágnak az „eredményét”. Sokkal inkább az áldozatok mö
gött meghúzódó lelkületre tekintünk. Véleményünk szerint, ha gyüleke
zeti tagjaink nem értenék egyházunk gondolkodását — azaz teológiáját 
—  annak alapjait és irányvonalát, semmiféle erővel, rábeszéléssel, ké
réssel nem tudnánk ilyen eredményt felmutatni a Gyülekezeti Segély 
területén sem. Ma már —  s ez is a húsz esztendő beérett gyümölcse —  
gyülekezetek nem széttagoltságuk és izoláltságuk koncepciójában élnek, 
hanem az egységes egyház képletében gondolkodnak. Ez a közegyházi, 
diakóniai szemlélet húzódik meg a Gyülekezeti Segély anyagiakban is 
mérhető eredményeiben.

Természetesen most nem feladatunk e munkaág teljes értékelése és 
eredményeinek felvázolása. Azt az egyenes irányú fejlődési szemléletet 
akartuk csak bemutatni, amely tükröződik e munkaág húsz esztendős 
történéseiben is. 1972-ben tartott lelkészkonferencián D. Káldy Zoltán 
püspök — többek között —  ezeket mondta: „A gyülekezet, illetőleg az 
egyház az a hely, ahol ízelítőt kell kapnunk Isten országa e földön való 
jelenlétéről, abból az új életből, amit Isten országa jelent. . .  Az egy
háznak Jézus Krisztus diakóniáját hordozó, cselekvő és sugárzó gyüle
kezetnek kell lennie.” Hogy ezen az úton már elindult egyházunk, an
nak egyik bizonyossága éppen a Gyülekezeti Segély szolgálata is.

Központi Alap

1959. január 1-én lépett életbe a Központi Alap, egyházunknak az a 
•szolgálata, amely a kis gyülekezetekben szolgáló lelkészek felé végez 
szolgálatot.

Tehát a Központi Alap funkcionálása egybeesik húsz esztendős em
lékezésünkkel. „Az egyház szeretetszolgálatáról” szóló I. törvény így 
foglalja össze a Központi Alap feladatát: „A Magyarországi Evangélikus
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Egyház az erőtlen gyülekezetek támogatására, a lelkészi fizetések ki
egészítésére és arányosítására, valamint más egyházi szükségletek fede- 
Sésére Központi Alapot tart fenn.” E megfogalmazás 1966-ban történt. 
Ekkor már tulajdonképpen hét esztendő tapasztalatát tükrözi e törvény
cikk. Mert miről is volt szó a Központi Alap beindításánál?

Az ellenforradalom után, a konszolidáció időszakában előtérbe ke
rült — éppen a társadalmi átalakulás meggyorsítása érdekében — a me
zőgazdaság szocialista átszervezése. Ez egyházon belül — de azon kívül 
is —  felvetette azt a kérdést, hogy vajon ezek a mezőgazdasági nagy
üzemek mit fognak majd jelenteni a falu népességének életszínvonala 
tekintetében. Ennek a kérdésnek az egyházi vetülete pedig az volt, hogy 
maga az egyház kérdésessé tette, hogy a szocialista átrendeződés után 
a kislélekszámú falusi gyülekezeteink képesek lesznek-e a lelkészi szol
gálat anyagi terhének a hordozására. Vagyis: a kis gyülekezetekben szol
gálatot végző lelkész részére egyáltalán tud-e majd valami létminimu
mot biztosítani a gyülekezet.

A Központi Alap megkezdte szolgálatát, s valóban néhány eszten
dőn keresztül az alap funkciója az volt, hogy az igen nehéz körülmé
nyek közt élő, akkor az általános életszínvonaltól messze elmaradó lel
készeket segítette. Amikor az Egyházi Törvény megfogalmazásra került — 
tehát a 60-as évek derekán — addigra már világos volt, hogy a mező- 
gazdaság szocialista átszervezése nemcsak szükségszerű volt, hanem 
olyan gazdasági fellendülést hozott elsőrenden éppen a falusi társadalom
nak, amelyre senki sem gondolt. 1966-ban már nemcsak körvonalaiban, 
hanem ténylegesen látható volt, hogy falvaink átalakulóban vannak, s 
ezzel együtt a falusi népesség életszínvonala — ha bizonyos fázis eltoló
dással számolni is kellett és kell — de a többi réteg életszínvonalát 
megközelítette. Ez egyben — egyházi összefüggésben — azt is jelentette, 
hogy a falusi gyülekezeteink anyagilag megerősödtek, s ennek követ
keztében a lelkészek jövedelme is emelkedett. Ennek volt az a követ
kezménye, hogy a törvény már kitágította a Központi Alap „területét”, 
amikor gyülekezetek támogatásáról és a lelkészi fizetések arányosításá
ról beszél. 1967-től kezdődően valóban, szinte évről-évre emelkedett az 
a lelkészi fizetési minimum, amelyet a Központi Alap szétosztásánál fi* 
gyelembe vettünk. Ugyanakkor erőteljesebb hangsúly esett az egyházi 
struktúrában bekövetkezett változások figyelembevételére, amely a gyü
lekezetek lélekszámúban, anyagi teherbíróképességükben jelentkezett. Az 
utóbbi tíz esztendőben meggyorsult a társ-, illetve az összevonás alá ke
rült gyülekezetek száma, kialakultak olyan gyülekezeti központok, ame
lyeknek lelkészei igen nehéz, fizikailag is megerőltető munkát végeznek, 
s így is csak kicsiny gyülekezet lelkipásztorai maradtak — több eset
ben alacsony jövedelemmel. Előtérbe kerültek tehát ezeknek az egy
házkormányzat részéről kiemelt gyülekezeteknek a megsegélyezése. Az 
1979— 80-as években a Központi Alap nagyobb részt már az ilyen gyü
lekezetekben szolgáló lelkészeket támogatja.

A másik szempont, amely a Központi Alap szolgálatának a fejlő
dését tükrözi — amelyre már a törvénycikk is utalt, bár akkor még csak 
„remélve”, hogy egyszer ez is funkciója lesz ennek a szolgálati terület
nek — a lelkészi fizetések arányosításának a kérdése.

Nagy általánosságban — és éppen a Központi Alap témájánál kell 
ezt megemlítenünk —  a lelkészi fizetések elérik a társadalom többi 
munkamegosztásában dolgozók átlagkeresetét. Sőt egyes esetben meg is 
haladják azt. Ez viszont azt jelenti, hogy a lelkészi jövedelmek igen 
differenciáltak. Olyan szélsőséges határok vannak, amelyek az ugyan-
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annak a hivatásnak a szolgálatában álló lelkészek között megengedhe
tetlen. Nem kevés azoknak a lelkészeknek a száma, akiknek a jövedel
me meghaladja a hétezer forintot. Ugyanakkor legalább ugyanannyi
nak a jövedelme nem éri el a jelenleg lelkész! jövedelmi minimumnak 
tartott 3500 forintot. És a legtöbb esetben a magasabb jövedelem nincs 
egyenes arányban a lelkészi munka intenzitásával és minőségével.

Kétségtelen, hogy ma már nincs nyomorgó, családjával együtt nél
külöző (esetleg síró és elégedetlenkedő!) lelkész és lelkészcsalád. A  lel
készlakások 95%-a komfortos, a gyülekezetek és a közegyház gondosko
dó szeretete veszi körül a lelkészcsaládokat. (Azt sem kell elhallgatnunk, 
hogy az elmúlt húsz esztendőn belül hivatalos egyházi „program” volt 
a lelkészlakások korszerűsítése. Ki tudná most felsorolni, hogy húsz év 
alatt hány fürdőszoba és központi fűtés, új és átépített parochia ké
szült el!).

Most, a húsz esztendő „eredményei” után, a lelkészi jövedelem ará
nyosítása vár még ránk. Meg kell találnunk azt a formát, amely szol
gálati nehézség, minőség és földrajzi adottság alapján biztosítja a lel
készek részére a korszerű, biztos és a megélhetéshez szükséges anyagi 
bázist. El kell jutni arra a felismerésre, hogy a helyi hagyományok, 
szokások vagy éppenséggel az ügyeskedések biztosítsák a lelkész meg
élhetését. A  Központi Alap szolgálatára továbbra is szükség van és szük
ség lesz! Csak más összefüggésben és felosztásban. De ez már a holnap 
feladata!

Nyugdíjosztály

Egyházunk a lelkészek nyugellátását a szeretetszolgálat keretében 
végzi. Ezért tagolódik a Nyugdíjosztály szolgálata is a szeretetszolgálat 
keretébe. És ez sem véletlen. A mi gondolatrendszerünkben, teológiánk
ban a szeretetszolgálat tartalma és kerete kitágul. Nem valami nemes, 
de mégis szűkre szabott, belső indításra késztető szolgálat, hanem életün
ket, gyülekezeti munkánkat, igehirdetésünket meghatározó és befolyá
soló, egyházi életünk minden területét érintő szolgálatot jelent. így, a 
Krisztus közösségébe tartozók közös felelősséget hordoznak az ige szol
gái iránt is — s nemcsak addig, amíg aktív szolgálatban állnak, hanem 
nyugdíjas idejükben is. (Most, ilyen összefüggésében csak a nyugdíja
sokról szólunk, pedig említést tehetnénk szeretetszolgálatunknak arról 
az aspektusáról is, mely a szolgálatban álló lelkészek, egyházi alkalma
zottak felé nyilvánul meg. Említést tehetnénk a lelkészi kar 80%-áról, 
akik az elmúlt húsz esztendőben külföldi üdülésen vettek részt. De le
hetne folytatni a sort üdülőink korszerűsítésével, a pihenés biztosításá
val stb. is.).

Az elmúlt húsz esztendő a Nyugdíjosztály működésében — de, ami 
ezzel együtt jár, a lelkészi kar egzisztenciális kérdésében — gyökeres 
változást jelentett. Alapvető probléma feszült a lelkészek nyugdíjkér
dése körül. Éreztük, de érezték a gyülekezetek is, hogy ez a kérdés meg
oldásra vár. Tulajdonképpen három fázisról beszélhetünk a lelkészi 
nyugdíjakkal kapcsolatosan.

Az első megoldás — kényszermegoldás volt. Az akkori átlagnyugdí- 
iaknak mintegy a felét —  833 forintot tudta adni egyházunk a szolgá
latban megöregedett igehirdetőknek. Azt mondja valaki, hogy ez az ösz- 
szeg nem volt méltó egyházunkhoz? Ezzel a megjegyzéssel senki sem 
száll vitába. Valóban, akkor még méltatlan kis összeget tudtunk adni 
idős szolgatársainknak. De ezen a téren is érvényesült az az általános



tétel — kissé átfogalmazva, hogy: csak annyit tudtunk szétosztani, azaz 
nyugdíjként kifizetni, amennyit a gyülekezetek és a lelkészek erre a 
célra biztosítani tudtak. És ez az összeg csak ennyire „futotta”. Ma már 
elmondhatjuk, hogy sem egyházunk közvéleménye, sem lelkészi karunk, 
de az egyház vezetősége sem tekintette ezt a helyzetet véglegesnek. Meg
oldásához azonban idő kellett.

A  hatvanas esztendők végén, pontosan 1968-ban érett meg a helyzet 
arra, hogy komolyan foglalkozzunk a nyugdíjak emelésével. Miután egy
házunk teológiailag tisztázta szolgálatát a szocializmust építő társadal
munkban,. gyülekezeteink anyagi helyzete megerősödött, első helyre ke
rült a nyugdíj emelésének a kérdése. Bölcs előrelátásnak mondhatjuk 
egyházunk vezetőinek akkori intencióit: emelni kell a nyugdíjakat, biz
tosítani kell az idős lelkészek megélhetését, de csak annyira, amennyire 
egyházunk anyagi teherbíróképessége terjed. Annak nem lett volna sem
mi értelme, hogy igen magasra emeltük volna a nyugdíjakat, melyeket 
—  anyagi fedezet hiánya miatt —  nem tudtunk volna biztosítani.

1968-ban létrehoztunk egy új nyugdíjrendszert, amelyet eleve 15 
■esztendőre terveztünk. Ezt az új nyugdíjrendszert alapos pénzügyi elem
zés előzte meg, felmértük a gyülekezetek anyagi helyzetét, a lelkészi kar 
életkorát, a várható nyugdíjazandók számát, figyelembe vettük az akkor 
már meglevő állami nyugdíjemeléseket, stb. Amikor ezek az elemzések 
világos képet adtak egyházunk anyagi teherbírásáról, akkor az új nyug
díjrendszert — hogy ebben is világos legyen az egyházunkban meglevő 
demokratikus döntési lehetőség — a Lelkészi Munkaközösségek elé tár
tuk. Meg kell mondani, hogy voltak néhányan, akik kétségbe vonták az 
előzetes tervezés „szakszerűségét”. Nem bíztak abban, hogy egyházunk 
képes „előre” tervezni. Azoknak lett igazuk, akik bíztak az egyházveze
tőség bölcsességében. Az 1968-ban elfogadott és 1970-től bevezetésre ke
rült új nyugdíjjrendszerünk alapszámításai és következtetései helyesek 
voltak. Az átlag 1300 forintos nyugdíjakkal számolva, a nyugdíjrendszer 
megélte volna a tizenötödik „jubileumát”. Amire nem számoltak egy
házunknak a szakemberei, az a társadalom intézkedése volt, az általános 
életszínvonal-emelés összefüggésében. 1968-ban még nem tudtunk számol
ni az azóta bekövetkezett nyugdíjemelésekkel. (Bár még azok végrehajtá
sával is cca. 12 esztendeig funkcionált volna nyugdíjrendszerünk.)

Az új nyugdíjrendszer bevezetésével szinte egyidőben egyházunk 
felelős vezetői egy alapos és megnyugtató nyugdíjrendszer kialakításá
nak a szükségességét vetették fel. De, éppen az előzetes anyagi felmé
rések alapján világos volt, hogy azt egyházunk saját erejéből — bár
mennyire is megerősödtek gyülekezeteink — nem tudja megoldani. 
Ugyanis az a cél lebegett egyházunk vezetői előtt, amely éppen abból 
adódott, hogy egyházunk megtalálta helyét és szolgálatát hazánkban, 
hogy a lelkészek nyugdíjkérdése véglegesen oldódjék meg, s annak nagy
sága közelítse meg a társadalom többi dolgozójának várható nyugellát- 
mányát. Ezért tárta fel egyházunk vezetősége őszintén ezt a kérdést a 
megfelelő állami tényezők előtt s kérte az Állam segítségét a végleges 
nyugdíjrendszer megoldásához.

S itt érkeztünk el a nyugdíjkérdés harmadik s egyben utolsó fázisá
hoz, amelyet itt épp hogy csak érintünk. 1978. július 1-től kezdődően ál
lamunk az általános társadalombiztosításon keresztül hozzásegítette egy
házunkat egyrészt ahhoz, hogy a már korábban nyugdíjba vonultak 
nyugellátmányát felemelje, másrészt ettől az időponttól kezdődően a lel
készek is a többi dolgozókhoz hasonlóan, keresetüknek megfelelően dif
ferenciált nyugdíjat kapnak. Ennek végrehajtásához államunk igen ko-
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moly anyagi segítséget nyújt. 1979-ben már a kifizetésre kerülő várható 
őssznyugdíjak összegének több, mint az 50%-át kapja egyházunk támo
gatásként.

Nem feladatunk ennek a régen vajúdó kérdésnek az értékelése. Azt 
viszont el kell mondanunk, hogy véleményünk szerint az eltelt húsz esz
tendő világos, egyértelmű és határozott teológiai, egyházpolitikai és poli
tikai vezetése nélkül nem jutottunk volna — a nyugdíjak rendezése te
kintetében — ehhez a megoldáshoz.

Summázás

Egyházunk szolgálatának néhány ágát villantottuk fel —  húsz esz
tendő összefüggésében. Korántsem törekedtünk teljességre. Az már az 
egyháztörténészek dolga, hogy összefüggésében értékeljék mindazt, ami 
egyházunkban e két évtized alatt végbement. Igaz, nem tudom, hogy az 
egyháztörténet módszereivel megragadható-e mindaz, ami történt „ve
lünk”, „körülöttünk” és „bennünk” e rövid két évtized alatt. De nem le
het csak teológiai történet oldaláról vizsgálni e korszakot, hiszen a teoló- 

f  • giai fejlődésnek meg voltak a maga egyházjogi, szervezeti, egyházkor
mányzati és anyagi kihatásai. Talán más oldalról kellene „leegyszerűsíte
ni” e kérdést. És ez — bocsáttassék meg e sorok írójának —  az egyházi 
struktúraváltozás vizsgálata lenne. '

1945-ben Isten megítélte egyházunkat. Amikor megváltoztatta a kö
rülöttünk levő világot, magára eszméltette az egyházat is. Megszüntette 
a számunkra sokszor igen előnyös népegyházi képletet, amelybe nem
csak, hogy beleszülettünk, hanem jól is éreztük magunkat benne. 1948- 
ban új fejezet és új lehetőség nyílt egyházunknak, amikor a Magyar 
Népköztársasággal megkötötte az Egyezményt. Ettől kezdve beszélhe
tünk útkeresésről, a népegyházi képlet bomlásáról. S húsz esztendeje 
immár annak, hogy egyházunk életében, Káldy Zoltán püspöki tisztébe 
való beiktatással, véget ért egy harcos, ellentmondásos, s végén ellenfor
radalomba torkolódó korszak. 1958. november 4-től kezdve az új egyházi 
struktúra építésének a korszaka következett. E korszak, az egyház útjá
nak megtalálása, annak teológiai alapvetését s az úton járáshoz „szüksé
ges” felépítményeit hozta magával. S mindez — felsorolni is lehetetlen
ség — már körvonalazza annak az egyháznak a körvonalait, amely a 
Diakonosz egyháza s életformája, életvitele csak a diakónia lehet. A 
szolgálatnak e tükrében válik újszerűnek jogalkotásunk, szeretetszolgá
latunk, egyházkormányzatunk fejlődése is.

D r .  K a r n e r  Á g o s to n
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Tanulmány

Evangéliumi sajátosságaink:

Az Ágostai Hitvallás tanítása az úrvacsoráról

úrvacsora kérdése a reformáció korának egyik központi kérdése 
volt. Szenvedélyesen keresték helyes értelmét, hogy aszerint éljenek vele. 
Az adott történelmi helyzetben azonban őseink nyilván más indokok 
alapján foglalkoztak a szentség kérdéseivel. Az állandó vitahelyzetben 
levő reformátorok szempontjait ma nem szükséges mindenben szem előtt 
tartanunk. Botor dolog volna viszont figyelembe nem venni azokat az. 
eredményeket, amelyeket reformátoraink drága örökségként hagytak 
ránk írásaikban, mindenek előtt pedig a hitvallásokban.

Általános tapasztalatunk, hogy az úrvacsorával való élés sok tekin
tetben megüresedett és tartalmilag is megújulásra vár. Egy kemény fo
galmazás szerint az úrvacsora mai gyakorlatában kiszáradt múmiához 
hasonlít. — Üj szempontok kerülnek homloktérbe: intercommunió (ad- 
missio), intercelebráció (koncelebráció) stb. Erősebb hangsúlyt kapnak 
egyes vonások: az úrvacsora közösség jellege (kapcsolata az istentiszte
lettel) ; öröm-lakoma, békevacsora, eszhatologikus jellege. Ugyanakkor 
megfontoltnak kell maradnunk ott, ahol súlyosan jelentkező és sürgető 
problémákat türelmetlenül és erőltetetten, igeszerűtlenül és hitvallási kö
töttség nélkül akarnak egyesek megoldani.

Szükséges az úrvacsorát diakóniai teológiánk összefüggésében is új
ra és újra átgondolnunk. Dr. Káldy Zoltán az 1976-os püspöki jelentésé
ben mondta a keresztségről és az úrvacsoráról a következő eszméltető 
gondolatokat: „Mindkét szentség olyan erőforrás, amelyeket ha kihasz
nálunk, nagyban erősíthetik diakóniai szolgálatunkat. Az úrvacsorát ál
talában úgy tartjuk számon, mint a bűnbocsánat szentségét. Jó, ha ezt 
nem felejtjük el és benne örömmel fogadjuk el Krisztustól bűneink bo
csánatát. D e . . .  az úrvacsora egyben szeretet-vacsora, amelyben igen nagy 
hangsúly esik nemcsak Jézus irántunk való szeretetére, hanem a vele 
élők egymás iránti szeretetére is. És éppen itt van a diakóniai jelleg. 
A gyülekezeteinknek ilyen értelemben kell egyre inkább úrvacsorái kö
zösséggé lenniük,' mert így lesznek egyre inkább diakóniai közösséggé.” 
Azt vizsgáljuk tehát, hogyan segít bennünket ebben a vonatkozásban az 
Ágostai Hitvallás. Nem célja e tanulmánynak a reformáció úrvacsorái 
küzdelmeinek részletes ismertetése vagy éppen a teljes evangélikus úr
vacsorái tan kibontásé, sem a jelenkor minden kérdésfelvetésének és 
megoldási kísérletének bemutatása.

„Az úrvacsoráról azt tanítják, hogy Krisztus teste és vére valóságo
san jelen van és kiosztásra kerül az úrvacsorával élőknek. Egyúttal el
vetik azokat, akik másképpen tanítanak.” (CA X.) A  német szöveg egy 
kissé másképp hangzik: „ . . .  Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és 
a bor színe alatt valóban jelen van az úrvacsorában. Ezért az ellenkező 
tanítást elvetik.” A  két szöveg között három dogmatikailag lényeges kü
lönbség van. Ezeknek taglalásával itt nem foglalkozunk, csupán annyit 
jegyzünk meg, hogy a változást részletesen elemző tanulmányok végül is
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Isten rendelte . . .

Szinte mindnyájunk megújuló tapasztalata, hogy gyakran aktív, 
templombaj áró gyülekezeti tagok nem értik, nem érzik az úrvacsora 
szükségességét.. Sőt néha éppen az igehirdetést komolyan vevő hívek 
közül kérdezik, hogy miért van szükség a bűnbocsánat és az örök élet 
igéje mellett még az úrvacsorára is. Bibliánk és hitvallásunk alapján fe
leljük: mert Krisztus rendelte így. Az Ő megváltói akaratából született. 
Ö hagyta ránk az ige mellett az úrvacsorát is, mégpedig nem mellékes 
ráadásként, hanem azért, hogy „ízlelhessük és láthassuk” is, milyen jó
ságos az Űr. A  szubjektív „miért”-nek itt éppúgy el kell hallgatnia mint 
ott, hogy az ember megváltására a sok lehetőség közül Isten éppen Fia 
emberrétételét és kereszthalálát választotta. Úgy fogadjuk el tehát az 
úrvacsorát és annak, ahogyan és aminek azt Krisztus rendelte. Egy es- 
peresi jelentés szavai visszhangzanak bennem: az a gyülekezet, amely
nek tagjai nem élnek úrvacsorázó életet, önmagát ítéli halálra.

Krisztus teste és vére valóságosan jelen van a kenyér és bor színe 
alatt.

Az Ág. Hitv. úrvacsorára vonatkozó központi kijelentése kapcsán 
egyháztörténeti professzorom szavai jutnak eszembe: az úrvacsora ér
telmezésének területén semmi újabbat sem lehet felfedezni ahhoz képest, 
amit hosszú évszázadok teológiájának története már feldolgozott. A  re
formátorok és az ortodoxia teológusai annyira kimunkálták az úrvacso
rái tant, hogy úgyszólván lehetetlen újat mondani anélkül, hogy önkén
telenül is ne ismétlődnének a klasszikus teológiai formulák. Az utóbbi 
évek úrvacsorái exegetikai munkái is megerősítik hitvallásaink tanítá
sát. (Vö. Dóka Zoltán: Márk evangéliuma 351—358.)

Eleinkkel együtt valljuk, hogy amint nem találkozhatnánk Istennel 
a kinyilatkoztatásban emberi szó nélkül, nem találkozhatnánk az úrva
csorában sem a kenyér és a bor emberi jegyei nélkül. Az ÚT egybe
hangzó kijelentései határozottan tanúskodnak arról, hogy Urunk való
ságosan, ténylegesen jelen van e jegyekben. Nem úgy azonban, mint egy 
fizikai tárgy, amelyet le lehet fényképezni, kémiailag analizálni lehet. 
Jelenléte a találkozás jelenléte, amelyet a kenyér és a bor vételenék ese
ményében élünk át. Mint ahogy az igehirdetés szavai sem törékeny em
beri szavak csupán, hanem maga az Isten jön el hozzánk bennük, ugyan
úgy az úrvacsora jegyeiben Krisztus érkezik hozzánk — függetlenül hi
tünktől és értelmünktől.
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azt ajánlják: ez esetben akkor maradunk hűek a hitvalláshoz, ha mind
két szöveget komolyan vesszük.

A hitcikkben szembetűnő, hogy csak az úrvacsora lényegéről szól, 
de nem mond semmit a szentség elrendeléséről és használatáról. Ami 
azonban a X. cikkből hiányzik, megtaláljuk az V. cikk vonatkozó sorai
ban: „Isten azért rendelte az evangéliumhirdetésnek és szentségek kiosz
tásának szolgálatát, hogy erre a hitre eljussunk. Mert az igén és szent
ségeken mint közvetítő eszközökön keresztül kapjuk a Szentlélek aján
dékát” ; és a XIII. cikkben, amely egészében a szentségekkel élésről szól. 
Végül, ha abban a szoros összefüggésben tájékozódunk, amely az Ág. 
Hitv. felépítése nyomán az Isten Fiáról, a megigazulásról és az egyházi 
szolgálatról szóló III—V. cikkek között van, hitvallásainkban az úrva
csoráról minden lényegeset megtalálunk.



Augusztinusz és Luther „tűz-vas” hasonlata mellett egy mai hason
lattal szemléltetve: Amilyen igaz, hogy egy bankjegy nem csupán jele a  
százforintosnak, hanem száz forint, ugyanolyan igaz. hogy a papír nem 
változott át más anyaggá. A  nemzeti bank garantáló ígérete az, ami en
nek a papírnak az értékét megadja. Enélkül a papír értéke szinte sem
mi, de a papír nélkül nem tudnánk a száz forintot megkapni. így van 
kötve a teljes Krisztus az úrvacsorában a kenyérhez és a borhoz. „Az 
úrvacsorát, mint Jézus valóságos jelenlétét, testében és vérében való ré
szesedést, nem lehet immanens, fizikai kategóriákban megközelíteni és 
kifejezni, mivel ez mindenestül transcendens, isteni esemény. Valóságát 
egyedül Jézus szava, igéje garantálja.” (Dóka Z.: I. m. 356.) „Ez az én 
testem, ez az én vérem!”

. . .  kiosztásra kerül az úrvacsorával élőknek.

Az úrvacsora „haszna” után kérdezünk. Mi az ajándék, amit az úr
vacsorával élők kapnak? Mert hiszen érettünk rendeltetett. Luther sza
vaival: „a szentséghez azért járulunk, hogy ott olyan kincshez jussunk, 
amely által s amelyben bűnbocsánatot nyerünk.” Az úrvacsorában azzal 
a Krisztussal kerülünk személyes közösségbe, aki vérének kiontásával, 
életének odaáldozásával, helyettesítő váltsághalálával a bűnös ember ja
vára cselekedett. Ezzel engesztelési szerzett Istennél. Istennél, hiszen min
den bűn az ö  jó akarata ellen irányul, az Ő rendjét töri meg. De ezt 
csak a Krisztussal való személyes találkozáskor ismerjük fel. S csak a 
Krisztussal való személyes találkozásban nyerjük el a bizonyosságot: Is
ten megbékélt velünk Fia egyszeri és mindenkorra elégséges áldoza
táért. Amikor az Űr asztalához lépünk, személyesen ér el ez az evangé
lium és személyesen győzetem meg: Krisztus érettem halt meg, teste és 
vére engem táplál életre és üdvösségre.

Amikor az Űr testével élünk, „bizonyosnak kell lennie szívünknek, 
hogy Isten Krisztusban valóban megbocsát nekünk. Isten az ige és a cse
lekmény által egyszerre indítja fel szívünket, hogy higgyén és hitre gyúl
jön. ..  Amiképpen az ige a fülbe hatol, hogy a szívre hasson, aképpen 
a szentség cselekménye a szemen át indítja a szívet”. (Ap XIII. 5.) Az  
Apológiái mondataiban érezhetjük azt a különös kettős viszonyt is, amely 
az úrvacsora és az úrvacsorázó hite között van. Hogy ti. csak a hittel 
vett úrvacsorának van áldása, üdvös haszna, viszont az úrvacsora kelti, 
növeli hitünket. Ez a fel nem oldható feszültség bizonyos értelemben ott 
található már Jézus szavaiban, ahogy János jegyezte föl evangéliumá
ban : „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete 
van”. Ugyanakkor szinte egy lélegzetvétellel mondja Jézus: „Aki hisz, 
annak örök élete van”. Scholz László hajszálvékony megkülönböztetést 
tesz: „a hit feltétele az áldásos úrvacsorázásnak, (mert csak hivő álla
potban nyerhetjük el az úrvacsora gyümölcseit), de nem előfeltétele 
(mert. . .  nem a hitért adja ellenszolgáltatásképpen Isten az ő ajándé
kát) !” S hozzá kell tenni, nem valami általános hitet tételez fel úrvacso
rázásunk, hanem azt a konkrét hitet, hogy Krisztus testének és vérének 
vételében akkor és ott én kapom Krisztus halálának „hasznát”. (Vö.  
Scholz L.: A hálaadás kelyhe, 100.) Az úrvacsorának a személyes vonat
kozását azért is szükséges tudatosítani, mert az egyház nem személyte
len tömeg, hanem Isten megszólítására személyesen feleletet adó embe
rek közössége.



A  Krisztussal való közösség megteremti az egymással való közössé
get is. Az úrvacsora elősegíti, hogy a keresztyén gyülekezetek azzá vál
janak, amivé rendeltettek: közösséggé, amelyben a test tagjai egyre 
élőbb, gyümölcsözőbb organizmussá növekednek. Ha valahol, az úrvacso
rái asztalnál megelevenednek Jézus igéi a szőlőtőkéről és szőlővesszők
ről, valamint Pál apostol szavai a Krisztus-testről: „Ámbár sokan va
gyunk, de benne egyek vagyunk. Mert mindnyájan egy kenyérből része
sedünk.” Az az egység, testvériség, amit testileg és lelkileg átélünk az 
Ür asztalánál, minden más köteléknél erősebben köt össze. Az úrvacsorai 

'  asztal békessége hatalmasabb minden szétválasztó különbözőségnél, ha
ragnál, gyűlöletnél. A bocsánatot nyert ember meg tud bocsátani. A 
Krisztus szeretetével megajándékozott ember tud maga is szeretetet gya
korolni.

Az úrvacsorában a nekünk szolgáló Krisztussal van találkozásunk. 
Az oltártól eltávozva visszük magunkkal Krisztus indulatát. Éppen az Ág. 
Hitvallásra utalva jegyzi meg Th. Schober: „Az evangélikus hitvallási 
iratok nem ismernek olyan úrvacsorai gyakorlatot, amelyből ne követ
kezne természetszerűleg az új engedelmesség a felebarát iránti felelős
ségre jó cselekedetekbe.” Valamint: „Az egyházi diakónia csak az oltár
tól jöhet és az oltárhoz vezethet vissza. — A vertikálisan kapott Krisz
tus-történésnek (Christus pro nobis) horizontális következményei vannak 
etikai-szociális területen (egyház a világért).” (Eucharisztia és diakónia. 
Lelkipásztor 1978. 218. lp.)

Azok a gyülekezeti tagok ugyanis, akik az evangéliumot meghallják 
s akik az oltár kegyelmi ajándékával élnek, azok az új életet nyert em
ber erejével lesznek a föld sójává, a világ világosságává, a kiengeszte- 
lődés szószólóivá, a béke munkálóivá. Az eleven úrvacsorázó élet meg
szabadít minden rezignációtól. Akik átélik az úrvacsora közösségét, re
ménységgel viszik magukkal tovább az Isten szolgálatát. Tudnak fára
dozni azért, hogy az emberek és embercsoportok között levő veszélyes, 
szétszakító feszültségeket levezessék. Tudnak küzdeni azért, hogy a ke
resztyének közötti különbségeket az ökumenikus egység értelmében föl
oldják.

Az úrvacsora eszhatologikus tartalma nemcsak emlékeztet és felké
szít az Ürral való örök mennyei együttlétre, hanem megfordítva is hat. 
Az Ür örömében és dicsőségében való teljes részesedésünk meghatároz
za magatartásunkat az evilágban megélt hitünk szolgálatában. A  litur
gikus mozgalmak az úrvacsorái liturgiákba újabban gyakran beleépí
tenek ún. „úrvacsorához bocsátó” részeket, amelyek váltakozó szempont
ból konkrétan értelmezik az úrvacsorát. A fentebb mondottakra utalva 
álljon itt például "egy eszhatológiai aspektusból megfogalmazott „inte
lem”.

„Most közösen ünnepeljük az úrvacsorát. Jézus Krisztus, a mi Urunk 
hívott meg bennünket. Úgy. ahogy vagyunk. Különböző nézeteink sem 
akadályozhatnak meg abban, hogy közösen fogadjuk el a meghívást. 
Emellett gondoljunk meg mégis három dolgot:

1. Az úrvacsorát egy sok ellentéttől jellemzett világban ünnepeljük. 
Jézus Krisztus azonban minden emberért élt és mindenkiért meghalt. 
Asztalánál testvérekké lesznek szegények és gazdagok, színesek és fehé
rek, öregek és fiatalok és a sok különböző egyház tagjai is. így éljük 
át, hogy a világ jövője, amelyben reménykedünk, már most valóság lesz 
közöttünk. Aki az úrvacsorában résztvesz, azt a feladatot kapja Urától, 
hogy ilyen ellentétek közepette is élje meg szeretetét.
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2. Az úrvacsorát egy még mindig háborútól veszélyeztetett világban 
ünnepeljük. Jézus Krisztus azonban Isten békeországát hirdette meg és 
hozta el. Asztalánál a békét teremti meg. így éljük át, hogy a világ jö
vője, amelyben reménykedünk, már most valóság lesz közöttünk. Aki az 
úrvacsorában résztvesz, azt a feladatot kapja Urától, hogy munkálkod
jék együtt a béke minden ember számára való megvalósításáért.

3. Az úrvacsorát az éhhaláltól jellemzett világunkban ünnepeljük. 
Jézus Krisztus azonban testvéreinek nevezte az éhezőket és a fázókat, a 
betegeket és a hajléktalanokat, a megkárositottakat és az elhagyottakat. 
Így éljük át, hogy a világ jövője, amelyben reménykedünk, már most 
valóság lesz közöttünk. Aki az úrvacsorában résztvesz, azt a feladatot 
kapja Urától, hogy a minden ember számára szóló szociális igazságosság 
megteremtéséért működjön közre.

így ünnepeljük az úrvacsorát. Ugyanabból a kenyérből eszünk, 
ugyanabból a pohárból iszunk. Mindnyájan megajándékoztatunk és 
mindnyájan megbízást kapunk, hogy mint megbékéltettek a megbékélés 
követői legyünk. Az Űr azoknak ígérte jelenlétét, akik az ő nevében 
jönnek össze és az ő nevében vannak úton. Neki legyen dicsőség és há
laadás most és minden időben.”

Az Ág. Hitv. X . cikkének megfogalmazásában Melanchthont nyil
vánvalóan az a szándék is vezérelte, mint általában, hogy ti. a bibliai 
kinyilatkoztatáshoz hű maradva minél kevesebb olyat kimondani, ami 
vitapartnereit ingerelhetné, ami elválaszthatatlan ékké válhatna közöt
tük. A reformáció egyik legsajnálatosabb következménye mégis az lett, 
hogy nemcsak a római katolikusok és protestánsok, hanem még a refor
máció egyházai között is megszakadt az úrvacsorái közösség. Amit Jézus 
Krisztus közösségformáló forrássá rendelt, ebben a vonatkozásban év
századokon át nem tölthette be hivatását.

Az ökumené korában az egységtörekvések egyik első célja az úrva
csorái közösség helyreállítása. Az EVT alapszabálya is „egy hitben és egy 
úrvacsorai (eucharisztikus) közösségben való látható egységet” remél.

Az úrvacsorai közösség helyreállításának nagyértékű eredménye a 
Leuenbergi Konkordia, amelyet az érdekelt egyházak többsége elfoga
dott. Ezt az egyezményt azért is tudjuk örömmel fogadni, mert hiszen 
a Magyar Evangélikus Egyház köztudottan sok nemzedékre visszamenően 
tényleges úrvacsorái — és szószéki — közösségben élt a magyar és a 
külföldi református egyházakkal. (Lelkipásztor 1975. 133 kk.)

Az úrvacsorázók közössége soha nem teljes és nem zárt közösség. 
Nem a tökéletesek asztaltársasága. Nyitott mindenki felé és azokat is 
várja, akik még nem kívánnak élni vele vagy nem is ismerik. Ezért is 
vetődhet föl ismételten az úrvacsora és a szeretetvacsora viszonya, köl
csönhatása, a gyermekúrvacsora kérdése, a kereszteletlenek úrvacsorája, 
az úrvacsorától való eltiltás lehetősége, ill. képtelensége. Ezeket a kü
lönböző egyháztestekben nem egyformán ítélik meg. Egyházunknak is 
megvan rájuk a maga felelete. Űrvacsorázó életünk megújulása érdeké
ken mégis érdemes ezeket a kérdésfelvetéseket a liturgiái próbálkozá
sokkal együtt figyelemmel kísérni. A döntő azonban mindig az marad, 
hogy mi magunk legyünk készek az úrvacsora tartalmában való elmé
lyülésre, és hirdessük fáradhatatlanul híveinknek az úrvacsora jelentő
ségét, tanítsuk gyülekezeteinket az eucharisztia megbecsülésére; A  Szent
lélek segítségül hívása mellett az úrvacsora semmi mással föl nem érő 
összekötő erőt jelent az élő Űrral és megváltott felebarátainkkal.

B á rd o s s y  T ib o r
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Az igehirdető műhelye

VIRÁGVASÁRNAP

Z a k a r iá s  9,9— 12

Ez aztán evangélium. Ki hallott már ilyent? Az ellenkezőjéről mind
nyájan tudunk. Bűneiért népét „kétszeresen” sújtotta az ÚR. (Ézs 40,2) 
De ki hallott közülünk arról, hogy jogosan megítélt népének az ÚR „két
szeres” kárpótlást ad? Szabad nekem ilyent a szószékről hirdetnem? S 
merhet bárki ebben bízni? Ha nem lenne megírva világosan, nem mer
ném prédikálni, nem is hinne ebben senki. Az ŰR ismeri szívünket, 
ezért, hogy minden tétovázást és bizalmatlanságot kiűzzön belőlünk, 
ilyen ünnepélyes nyilatkozatba foglalja: „még ma kijelentem: kétszeres 
kárpótlást adok neked!” Mindaz, ami karácsony éjszakájától fogva tör
tént és mindaz, ami most nagyhéten végbemegy, számunkra ezt jelenti. 
Kétszeres kárpótlás! Az egyszeri kárpótlás csak rehabilitál. A  jogfosztott 
visszanyeri korábbi jogállását. Amit elvettek, azt visszaadják. Ha nem 
neked, akkor utódaidnak. De ki teheti a megtörténtet meg nem történt
té? Ki adhatja vissza elveszített éveidet, egészségedet, ifjúságodat? Ki 
hozhatja elő sírokból a halottakat? Ezért figyelj most minden szóra. 
Olyant hallasz, ami nálunk lehetetlen, még gondolatainkban sem fordult 
elő, nincs rá példa a történelemben és egyetlen reménykedő ember sem 
képzelt el. Kétszeres kárpótlás!

Mit is jelentett ez akkor a régieknek és mit jelent ma nekünk. Az 
ószövetségi nép megtörte a szövetség egységét és kettészakadt. „Efraim” 
külön élt északon, tőle elszakadva délen „Juda” . Vétkük nem maradt 
büntetlenül. Az asszírok leigázták Efraim népét, majd a babiloni fogság 
várt Judára. A  két ítélet között több mint kétszáz év telt el. Közben Ju
da népe megtelt gőggel, megvetették az északi testvéreiket, magukat tar
tották igaznak, fitogtatták kultuszi tisztaságukat, templomukat tartották 
a szentség egyetlen helyének. Gőgös szívüket nem törte meg a babiloni 
fogság sem. Századokon át őrizték konokul kiváltságos ábrándjaikat. 
Nem volt „véletlen”, hogy Jézus Názáretben növekedett fel és ott kezdte 
nyilvános munkáját is: „ . . . a  Jordánon túl, pogányok Galileája, a nép 
amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott és akik a halál földjén 
és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt” (olv. Máté 4,15— 16) 
Juda és Jeruzsálem népe számára botránkoztató volt a „Názáreti” név. 
Hogyan is kérdezte a kegyes Nátánáél? „származhat-e valami jó Ná- 
záretből?” (olv. János 1,46) Annál kegyesebb volt valaki, minél szigorúb
ban vigyázott az elkülönülésre. S ezek a hamis szentek önigazulásukra 
várták a Messiás érkezését. Egység helyett szakadás. Misszió helyett ön- 
fenntartás. Egyre ízetlenülő só, véka alá került gyertya lett állapotuk 
Jézus szava szerint. Mintha manapság valaki élesen határt húz egyház 
es világ között, szigorúan megkülönbözteti a hívőt és a hitetlent, a tisz
tát és a tisztátalant. Nemcsak a népek között, hanem saját családjában 
is. Állandóan megkülönböztet, ítélkezik és sajátos módon mindig ő ke
rül ki igazoltan a konfliktusokból. Mi judeaiak — szemben az efraimi- 
takkal! Vannak olyanok is „Judában”, akik szenvednek emiatt. Évekig 

sírnak azért, mert háznépükből egyedül maradtak az ÚR mellett. Egye
dül ülnek a templomban, magukban olvassák a bibliát, rajtuk kívül a
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házban senki sem imádkozik. . .  komoly fájdalom ez, akik ismerik, tud
ják, bizony a lélek gyötrelme. De sokan énekelik könnyes szemmel a 
finn énekünket: „ott álljunk üdvbe öltözötten, én és szeretteim köröttem” 
<790,6.) Mert még „hitben” sem elég az egyszeri kárpótlás. Ugyan kinek 
elég közöttünk az, hogy bűnbocsánata és békessége van, de az övéi nyug
talanok és békétlenül élnek, tele félelemmel és szorongással?! — Ezért 
olyan fantasztikusan gyönyörű a zakariási hír: az ÜR kétszeres kárpótlást 
ad! drága kezével összefogja Efraim és Juda népét, hivőt és hitetlent, kö
zelít és távolít, a választottakat és a népeket, mindenkit, senki sem ma
rad kívül a sötétben!

Merj hát bátran örülni „Sión leánya” azaz az egyház népe és nagyon 
örvendj „Jeruzsálem leánya”, azaz ti hivő szívek, mert az ÜR kétszeres 
kárpótlást ad. Nem kicsi a kegyelem, hanem bővölködő, nem részleges, 
hanem egyetemes. Megjelent az Űr üdvözítő kegyelme minden ember
nek. Szabadítása nincsen helyhez, időhöz kötve. Nem szab feltételt. Nin
csen kiváltság, se hátrányos helyzet. Örvendj és ujjongj! amennyire 
örülsz, annyira a tiéd!

Ki az, aki ilyen szabadítást hoz mindnyájunk számára?
A te királyod, aki igaz, diadalmas, alázatos. . .  nem volt, egyszerűen 

nincsen, de nem is lesz még egy ilyen ŰR. Alázatosan uralkodik és igazi 
szabadulást hoz, nemcsak gyönyörű álmot. Az angyalok ugyan visszatér
tek a mennybe karácsony éjjelén s újra sötét lett a mezőn — , a pász
torok mégsem maradtak sötétségben, mert elindultak, megkeresték és 
megtalálták a gyermeket — jászolban. S utána már mindig karácsonyuk 
volt. Éltek a nyitott ég alatt örömmel. Erre a keresésre és megtalálásra 
van ma is szükségünk. Különben győz a sötétség. Vagy királykodunk alá
zat nélkül s mi egyedül maradunk szomorúan még a csúcson is, mások 
meg sínylődnek tovább a mélyben — , vagy szegényesen pergetjük múló 
éveinket, vígasztalgatva magunkat Jézus szenvedésével, de se velünk, se 
a körülöttünk élőkkel nem történik semmi. Minden marad a régiben. 
Van, aki fent van és van, aki lent. Legfeljebb néha helyet cserélnek, de- 
hát ilyen a világ s ezen nem lehet változtatni. Hát éppen ezen változtat 
az „alázatos király” ! Csak végre gyógyulna meg szemünk és így látnánk 
Öt, mint akinek teljhatalma van és ugyanakkor alázatos. Jézus személyé
nek ez a titka. Külső megjelenése olyan jelentéktelen, szegényes, hogy 
vagy nem akad meg rajta szemünk vagy elfordítjuk róla tekintetünket. 
Ugyanakkor kortársai vallják, elég volt egyetlen szó s akarata végbement, 
megtörtént, amit kijelentett. Még halála óráján is megbotránkoztak 
„alázatos” voltán csúfolódva „másokat megszabadított, magát képtelen 
megszabadítani, szálljon le a keresztről s akkor hiszünk benne. . . ” 
Akik pedig vele jártak, nem értették, hogy miért rejtőzködik el, amikor 
koronát kínáltak néki. Péter sem tudta együtt látni á királyt és a ke
resztfára indulót. Ütjába akart állni, „mentsén Isten ettől”. Lehet, hogy 
Judás is itt roppant össze és veszített el mindent. Bárhogy is, az két
ségtelen igazság, hogy ameddig valaki közöttünk nem látja egyszerre és 
együtt az „ŰR és SZOLGA” Jézust, addig képtelen örülni és újjongani 
virágvasárnap evangéliuma hallatára. Pedig a kétszeres kárpótlás az 
alázatos királlyal érkezik. Ö adja egyedül, de Ö adja minden bizonnyal!

Hogyan viszi végbe szabadítását az alázatos király ?
Amilyen titokzatos és páratlan az Ö személye, olyan az eljárása is. 

Jól figyeljük a zakariási szöveget. Nem arról hallunk, hogy kiirtja ellen
ségeit és zsákmányul veszi fegyverzetüket. Nem arról hallunk, hogy á 
„víztelen kút” foglyai kiszabadulnak és helyükre mások kerülnek. Az 
e gymástváltó birodalmak történelmi menetében nem olyan új birodalom
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NAGYCSÜTÖRTÖK
J e r  31,31— 34

A  textus tartalma 

Jeremiás próféciájában úgy mutatkozik be Isten, mint aki tűzön ví
zen át hűséges Urunk. Az általa választott és hűségével eljegyzett nép — 
Jakób háza -— hűtlenné vált. Nem dicsőíti nevét engedelmességével a
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támad az alázatos király jöttével, ami egy népet a többi fölé emel, ezek 
meg rabszolgaságban sínylődnek. Az alázatos király nem a parancs- 
engedelmesség Nessus-ingében vívódó katonákat semmisíti meg, hanem a 
háborút. A  harci eszközök válnak semmivé és nem az emberek. Győzel
me „béke” minden nép számára (!) tengertől tengerig, a folyamtól a föld 
végéig . . .

Mi az indoka ennek a gyönyörű szabadításnak?
Talán mégsem volt akkora Efraim vétke? Sok minden szólna Juda 

mellett talán? A mostoha körülmények legalább részben felelősek? Vagy 
mindkettőn maradt valami jó, ami kinevelhető s rá lehetne építeni a jö
vendőt? Melyikünk szíve ne ismerné ezeket a képzeteket. Mindenre ké
szen állunk, csakhogy ne kelljen elismerni a kegyelem kizárólagosságát. 
Még egyházi tanítás is született ennek a téveszmének jegyében: az em
ber nem egészen romlott meg, nem teljesen vétkes. Annyira valószínűt
len számunkra a színtiszta kegyelem, hogy valami magyarázatot, indokot 
keresünk. Alaposan rácáfol erre Zakariás, amikor ahogyan hallotta, úgy 
adja tovább: „a veled kötött szövetség véréért!” Azért a kicsi bárányért, 
amelyik véresen hever az oltáron, miután kézrátétellel valamennyien rá
hárítottátok vétkeiteket judeaiak és efraták. . .  azért az egyetlen, igazi 
Bárányért, Aki helyünkre állt és magára vállalta mindnyájunk bűnét, az 
alázatos királyért, Isten Bárányáért, egyedül, egyedül Őérette! mert a 
kegyelem egyetlen indoka maga a kegyelem! amikor ezt megértettem, ak
kor ömlött el szívemben az öröm. Nem mer — értjük? — nem mer örül
ni addig az ember, amíg a kegyelem fel nem ragyog előttünk így. De 
akkor újjong Sion leánya . . .

Mire szabadít meg bennünket az alázatos király?
Visszatérésre a fellegvárba. Más fordítás szerint az erődítménybe. 

Jézus „atyai ház”-nak mondta. Tökéletes védelem. Félelem nélkül, gond
talanul, teljes örömben, otthon melegében élni. Ahol mindaz a miénk, 
amire szükségünk van. Víztelen kút/gödör után bőségben. Korábban rit
ka vendég volt egy-egy betévedő fénysugár, most a fény teljességében, 
csúcson, ahol „minden a miénk”. Már nem egymás farkasa az ember. 
Nem folyik ádáz harc irgalmatlanul egymás ellen. Nincs lent és fent. 
Nincs szakadás és elkülönülés. Nincs ritka öröm, sűrűbben bánat. Nin
csenek urak és szolgák. Kétszeres a kárpótlás: üdvösségünk van a föl
dön és üdvösségünk van a mennyben !

Virágvasárnapunk evangéliumában, mint nyitányban a zenemű, fel
csendül a vezérmotívum az alázatos király szabadításáról. Kétszeres 
kárpótlást ad. Hiheted teljes szíveddel, örvendezhetsz újjongó öröm
mel. Indulj alázatos királyod nyomán azokhoz, akik még nem hallották 
a kétszeres kárpótlás evangéliumát. így és ezért érdemes élni!

B a l ik ó  Z o l tá n



népek között. Ezért ítéletével sújtja, de nem veti el. Továbbra is szö
vetségese marad. Haragszik, de kedvét nem veszti. Üj megoldást keres. 
Általa meghatározott időben újra felkeresi népét. Új szövetséget köt ve
le. „Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötött, amikor kézenfogva 
vezette ki őket Egyiptom földjéről.” A  Sinai hegyen engedelmességet kö
vetelő akaratát juttatta kifejezésre. Az új szövetségben maga teszi lehe
tővé, hogy engedelmeskedjünk neki. Hogyan? Eltörli a Tízparancsolatot? 
Korántsem. Törvényét most nem kőtáblákra írja, hanem népének szívé
be. Űj szívet ad. Az embert a legerősebb ellenállás pontján teremti újjá 
— szívében.

Megváltozott Isten? Nem. Hű maradt önmagához. Haragjának irgal
mával vet korlátot. Nem gondol többé népe vétkére. Elfelejti. Háta mögé 
veti. Az új szövetség kegyelmi szövetség. Nem követel, hanem ad. Az új 
szövetség alapja a bűnbocsánat. Ez a szövetség egyesít. Egyesíti a ketté
szakadt egyházat, Izrael és Juda házát. Ez a szövetség tág, magába ölel 
mindenkit: kicsiket és nagyokat — Izraelt és a pogányokat.

„Eljön az a nap” —  biztat Jeremiás próféciája. „Eljött az óra” (Jn 
17,1) — mondja Jézus Nagycsütörtökön, amikor az utolsó vacsora végén 
kezébe veszi a kelyhet és így szól: „E pohár az új szövetség az én vérem 
által” (Lk 22,20). —  Jeremiás nem az úrvacsora szerzését jósolta meg. 
Isten meg nem érdemelt hűségének távlatát villantotta fel. Ez a távlat 
közel jött, megjelent Jézus által. Aki hisz benne Ábrahám fia, még ha 
pogány századosként él is Kapernaumban. Aki nem hisz, hiába mondja 
„Ábrahám a mi atyánk”.

Nézőpontunk

Nagycsütörtöki igehirdetésünkben el kell mondanunk az utolsó va
csora történetét, de nem öncélúan, hanem a textus által adott néző
ponttal. Ez a nézőpont, ez a skopus, a Jeremiás által prófétáit „új szö
vetség”.

Jézus utolsó vacsoráját olyan időpontban tartotta, amikor nyilván
valóvá vált Izrael hűségének csődje. „Az övéi közé jött és az övé nem fo
gadták be őt” (Jn 1, 11). Nemcsak a vezetők, hanem az egész nép mondott 
csütörtököt, sőt maguk a tanítványok, az eljövendő egyház számára ki
választott alapkövek, apostolok is. Nagy „csütörtökmondás” napja volt 
ez a nap. Mégis valami más teszi naggyá. Jézus nem mondott csütörtö
köt. Vállalta a keresztet. Nem valami kikerülhetetlen végzet sodorta te
hetetlen bábként a Golgota felé, hanem a szívébe írt szeretet törvénye. 
Szerette Istent és a csütörtököt mondott embert, felebarátját. Ő az új, 
az Istennek önként engedelmeskedő ember. Teljesen egy az Atyával, aki 
hű a hűtlenhez is. Jézusban egyszerre találkozunk az Istenhez hű új em
berrel és a hűtlen ember szívét újjáteremtő Istennel. Általa nagy Nagy
csütörtök.

Jeremiás próféciája is akkor hangzott el, amikor csütörtököt mon
dott Izrael hűsége, amikor engedetlensége miatt ítélet alá került válasz
tott népe. Szavainak történelmi hátterét is figyelembe kell venni. Re
formkorszak ez, a Jóisiás által kezdeményezett deüteronómiai reform 
korszaka (i. e. 621). ö  a múlt hagyományaihoz, a Mózes által közvetí
tett kőtáblákhoz való visszatérésben kereste a kiutat. Ezt a múlt felé 
forduló reformkorszakot Jósiás halála után (i. e. 609) mind élesebben tá
madta Jeremiás. A hagyományok felelevenítése, a hagyományőrzés kor
rigálhat néhány hibát, de nem hoz megújulást. Jeremiás nem hátrafelé
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tájékozódott. Előre tekintett. Arra az időre, amikor Isten nem kőtáblákra, 
hanem az ember szívébe írja törvényét. Nem reformoktól várt megúju
lást, hanem Istentől, aki bűneinek bocsánatával kiszabadít bennünket a 
bűn rabszolgaságából, hogy szabadon, önként szolgáljunk neki.

Mondanivalónk

Mi az amit Nagycsütörtökön az úrvacsorára készülő gyülekezetnek 
Jeremiás próféciája alapján mondhatunk?

1. Jézus mindig olyan emberekkel kereste az asztaltársaságot, akik 
csődöt mondottak. Ezért gúnyolták: „bűnösök barátja”. Az ő vendégségé
be vagyunk hivatalosak. Aki nem ismeri fel Isten ítéletét életünk felett, 
mert — miként a tékozló fiú bátyja —  eltelt saját érdemeivel, nem kí
vánkozik Jézus asztalához.

2. Elkerülhetetlen Jézus közelében a bűn felismerése, a bűntől való 
megiszonyodás. Jézus kiveszi kezünkből a Tízparancsolatot s nem en
gedi, hogy olyan eszközként kezeljük, amelynek segítségével magunk 
hozzuk rendbe életünket. Az ő kezében válik tükörré Isten törvénye. Fel
ismerjük benne magunkat úgy ahogy vagyunk. Közelében elkerülhetetlen 
a kiáltás: „Ó én nyomorult ember? Kicsoda szabadít meg?!” (Rm 8, 24).

3. Jézus asztalánál az igazán nagyszerű mégsem a bűn felismerése és 
térdreroskadásunk. Az a nagyszerű, hogy felemel és így szól: „Kelj fel 
és járj.” Az újat nem mi kezdjük el. ö  kezdi el azzal, hogy lehajol hoz
zánk. Ez a bűnbocsánat: az elesett ember felemelése!

4. A Tízparancsolatot nem törli el Jézus, hanem beleírja szívünkbe. 
Nem külső kényszer, nem az előbb utóbb csütörtököt mondó erőlködés 
(hogy a parancsolatok segítségével érdemeket szerezzek), hanem a hála, 
az Isten és az emberek iránti szeretet késztet betöltésére. Az úrvacso- 
rában bűneink bocsánata alapján a bűn megkötözött rabszolgájából, a 
„doulos”-ból Istennek és az embereknek szabadon szolgáló „diakonos” 
lesz. Diakóniánknak Jézus a forrása, de példája, modellje is.

5. Csak Jézus által, a vele összekötő új szövetség által, vagyis hit ál
tal vagyok új ember. Magamtól csak magammal törődő, magam körül 
forgó régi ember vagyok. A  törvény segítségével megpróbálom rendbe
hozni szénámat s szükségszerűen csütörtököt mondok; vagy felszabadí
tom magam a törvény alól s a disznók vályújánál kötök ki.

6. Jézus vendégségében nem leszünk eltelt, jóllakott emberek. Ele
delével éhséget, italával szomjúságot támaszt bennünk. Mi után? Az igaz
ság után, utána, hogy vele járjak, őt kövessem. Mert csak általa tudok 
megújulni. Nincs pillanat, hogy rá ne szorulnék.

7. A  kőtáblákra tehát nincs már szükség? Így csak a rajongás be
szél. Bizony szükségem van Isten törvényére, mert továbbra is ott él 
bennem a másik embert semmibevevő, igazán csak önmagát szerető ó- 
ember. Féken kell tartani, mert veszedelmet hoz a másikra, sőt önmagá
ra is. A törvény tartja féken és szorítja korlátok közé ezt az ó-embert. 
A  törvény védi az életet, de nem újítja meg.

B e n c z ú r  L á s z ló



4Móz 21,4— 9

NAGYPÉNTEK

Az előkészítő munka eredménye

A  pusztai vándorlás során kritikus szakasz következik be Izrael né
pének Istennel való kapcsolatában. A  nép közelinek gondolta a célba- 
érkezést, s az most bizonytalan időre kitolódik. Ennek okát nem maguk
ban, hanem Istenben látják. Emiatt belsőleg elszakadnak tőle. Ezt a belső 
eltávolodást fejezi ki az, hogy „elfogyott a nép türelme”. Nem bíznak 
már Isten vezetésében, és tarthatatlannak érzik jelenlegi helyzetüket. 
Isten és Mózes ellen „beszélni” kezdenek: fellázadnak.

Ezzel a bűneset alaphelyzete ismétlődik: rosszindulatúnak, önzőnek, 
megbízhatatlannak gondolják Istent. A tőle való teljes „szabadságban” 
vélik megtalálni jövendőjüket és életüket. S miközben ezt a szabadsá
got Istennel szembenállva akarják megvalósítani, a halál rabjaivá lesz
nek. Sokuk halálát kígyómarás okozza, s a kígyó az Isten ellenes hata
lom szimbóluma. Istentől elszakadva sem lesznek szabadok: a halál ha
talmába kerülnek.

Állapotuk azonban nem végső elvettetés. Az ítéletre-vettetés kiváltja 
az ítélettől való szabadulás vágyát. S ahogyan az első emberek felett 
kimondott ítélet alkalmával a szabadítóról szóló ígéret is elhangzik 
(lMóz 3, 15.), úgy Isten most is felragyogtatja az élet lehetőségét, amikor 
Mózest arra szólítja fel, hogy rézkígyót készítsen. Ezzel azt a kívánságát 
fejezi ki, hogy a tőle függetlenné válni akaró nép ismét teljes bizalom
mal forduljon vissza hozzá, A  népet nem szabadítja meg a kígyóktól, de 
ígéretet ad: aki felnéz a rézkígyóra, az megmartan is életben marad! 
A szavában megkapaszkodó bizalom jelenti az életet.

A meditáció összefoglalása

János evangéliumában (3, 14— 15) Jézus utal erre az eseményre. Sza
vaiban az „élet” fogalma hangsúlyos: . . .  aki hisz, annak örök élete le
gyen őbenne”. A  14. v-ben olvasható „kell” Isten szándékával kapcsola
tos. Isten akarja, hogy az ember éljen. Annak az embernek az életét 
akarja, aki engedetlenségével, lázadásával, hűtlenségével megfosztotta 
magát az élet jogától. Istennek ez az ember életét szolgáló cselekedete 
kikerülhetetlen feladatunkká teszi áz élet' szolgálatát.

Az evangéliummal (Jn 19, 16— 30) való kapcsolat

Jézust „átadják”, „átveszik”, „megfeszítik”, „elosztják ruháit”. Tehe
tetlen báb Ö ellenfelei kezében? Az evangélium érzékelteti, hogy való
jában Jézus rejtetten cselekszik. Pl. anyját rábízza szeretett tanítvá
nyára. Szinte maga alakítja a keresztrefeszítés egyes mozzanatait, hogy 
„beteljesedjék az Írás”. Mindez azt is tanúsítja, hogy Jézust Isten akara
tából „emelik fel” a keresztre, miközben ő maga is engedelmesen bele
simul Isten akaratába. Ezért hangozhat fel legvégül az „Elvégeztetett!” 
Minden megtörtént, hogy a bűn és halál rabságában sínylődő ember élet
re szabadulhasson.
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Vázlat

Elvégeztetett!
Az oltár előtt felolvasott evéngélium-részletben hangzott el a szó: 

„Elvégeztetett!” Mit mond nekünk Jézusnak ez az utolsó kiáltása? Azt, 
hogy „mindennek vége?” így is érthetnénk, hiszen az utána következő 
szavak: „És fejét lehajtva, kilehelte lelkét”, alátámaszthatnák ezt az ér
telmezést. Mi azonban ígéretet hallunk a keresztről felénk csendülni: 
„Mindenki. . .  életben marad, ha föltekint arra!” A  keresztre nem a ha
lál sötétsége telepszik, hanem az élet világossága ragyog fel rajta. Isten 
akaratából, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen!” Az „elvégeztetett!” ezt hirdeti meg: semmi akadálya annak, hogy 
éljen az ember. Életét maga Isten akarja.

1. Isten akarja, hogy az ember éljen. Tudjuk, hogy Isten életadó 
szándékkal teremtette meg az embert. Életre hívta el, és nem halálra 
szánta. Akaratának minden rezdülése mögött ez a szándék rejtőzködik. 
Akkor is igaz ez, ha gondolataink másfelé tapogatóznak, és esetleges 
gyanúval „értékeljük” cselekedeteit. Mert előfordul, hogy Isten nem al
kalmazkodik gondolatainkhoz, és nem helyezkedik bele egyetértőleg el
gondolásainkba. Megtörténik, hogy útjai nem esnek egybe az általunk 
megtervezett utakkal. Tapasztaljuk, hogy néha valamit messzebbre visz 
tőlünk, amit mi nagyon közelinek szeretnénk; van, amikor közelhoz dol
gokat, amelyeket szívesen elkerülnénk. Mindezt nem azért, mert elle
nünk van!

Az már nem Isten „bűne”, hogy ilyen alkalmakkor „függetlenítjük 
magunkat. Akár úgy, hogy „elfogy a türelmünk” és elszakadunk, veze
tését elhagyva, és a magunk útaira térve. Akár úgy, hogy „beszélni kez
dünk ellene”, és felmondjuk az iránta való bizalmat, az előtte való en
gedelmességet és a jóindulatában való reménységet. Hisszük, hogy mind
ezt a „szabadságunk”, az életünk érdekében tesszük, pedig ilyenkor vá
lunk kiszolgáltatottá; ilyenkor tesszük kérdésessé puszta életünket. Mert 
sohasem az az igazi nyomorúságunk, amikor Isten előtti bizalomban ér
nek el a megpróbáltatások, hanem az, amikor az Istentől való függet
lenségben keressük életünket és boldogulásunkat. Isten pedig —  akit 
ilyen formában hűtlenül elhagyunk — , ebben az esetben sem szűnik 
meg érettünk cselekedni. Érettünk cselekszik, amikor látszólag szabad
jára engedi felettünk az ítéletet. Érettünk cselekszik, amikor bűnbá
natunk szavát elfogadva hajlandó megmentésünkre sietni, és velünk újat 
kezdeni. Ezért rendelkezik: „Csinálj egy rézkígyót...”, és ezért ígér: 
„ •.. életben marad!”

2. Isten akarja, hogy az ember éljen. Istennek ezt a jószándékú aka
ratát megdöbbentő módon fejezi ki alapigénk azzal, hogy Isten köny- 
nyen engedi „rábeszélni” magát népe helyzetének megváltoztatására. 
Szinte „várja” Mózes imádságát, azt az imádságot, amelyet a bajbaju
tott nép sürget. Igaz, a sürgetés mögött komoly bűnbánat érződik, de 
tudjuk, hogy az őszinte bűnbánat szavai mennyire ritkák a szánkon és 
az életünkben. Isten mégis úgy cselekszik, mintha komolyan lehetne 
venni az emberi szót. mintha mindig hitele lenne az emberi megnyilvá
nulásoknak. Alig szólal meg Mózes, ő azonnal ajánlja a megoldást, a 
rézkígyó elkészítését. Az az Isten, aki ennyire „meggondolatlanul” cse
lekszik, csak egyetlen dologra figyel, csak egy valamit akar: az ember 
éljen!

Istennek ezt a szándékát mennyire megerősíti Jézus cselekedete! Ő 
is említi a rézkígyót, és önmagára, áldozatára és halálára gondol. A  tá-
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bor közepén póznára erősített rézkígyóban önmagát látja és így vall: 
„Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Ember
fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” 
K ell?! Ugyan mi kötheti meg Isten kezét? Ki kényszerítheti? Mi szabja 
meg, hogy Jézusnak „felemeltetés”, a kereszthalál legyen a sorsa? Me
lyik az a törvény, amely az Egyszülöttet a kereszt felé taszítja? Senki 
és semmi a világon, egyedül Istennek az a megindokolhatatlan és meg
magyarázhatatlan szeretete, amely akarja, hogy a halál hatalmában 
vergődő ember utat találjon az életre.

3. Isten akarja, hogy az ember éljen. Bizalmatlansága és lázadása 
miatt Isten legfőbb teremtménye bukott a legmélyebbre. Nem akar töb
bé tudni Istenről. Isten kizárásával tervezi meg életét. Amit Istentől kap, 
arra azt mondja, hogy annyit ér, mintha nem is lenne. Ami éveken ke
resztül életét szolgálta, azt így intézi el: „szívből utáljuk ezt a hitvány 
•eledelt.” A megtapasztalt szabadítást is Isten rovására írja: jobb lett 
volna Egyiptomban maradni.

Ez az ember mégsem esik ki Isten gondolataiból. Bukásának mély
ségeiben is maga mellett láthatja Istent. Először talán úgy, hogy karjai 
ítéletre lendülnek; de azt is észreveheti, hogy ezek a karok mindenkor 
készek a segítségre. S talán azt is elmondhatjuk, hogy ezek a kezek 
vannak a keresztre szegezve. Itt tűnik ki, hogy Isten szívében milyen 
.gondolatok vannak az emberről, hogy milyen szándék irányítja Isten 
■emberrel kapcsolatos cselekedeteit.

4. Isten akarja, hogy az ember éljen. Isten és az ember szándéka ezen 
a  ponton egybeesik. Isten akarja, hogy az ember éljen, és az ember 
élni akar. De hányféle hangsúllyal mondhatjuk el: élni akarok! Az is 
beszélhet így, aki mindenen és mindenkin keresztülgázol. A  gyógyulás 
reménysége nélkül tengődő halálos beteg is kiálthatja. Érvelhet vele az 
a fiatal, aki mohó életakarásában képtelen a szeretet és a tisztelet sza
bályaihoz alkalmazkodni. Magyarázhatja ezzel magatartását az az élete 
•delén túljutott ember, aki eddigi életkereteit felrúgva új életet akar kez
deni. Hányféle formáját sorolhatnánk még az élet-akarásnak! De vala
mennyiben az a megdöbbentő, hogy nem az élet, hanem a halál állapo
tát jelentik. Nem lehet emberek ellenére, emberek kárára, emberek ter
hére élni. Csak valamilyen látszat-életformát lehet ezen a módon kiala
kítani, de a látszat sohasem a valóság! Isten pedig nem látszat-életet 
■szán nekünk, hanem valóságos életben akar részesíteni. Azért kellett az 
Emberfiának keresztet vállalnia, hogy megmutassa: az az igazi élet, ame
lyet másokért élek. Hétköznapi értelemben el is veszíthetem az életet, 
mégis megnyerem. Krisztus keresztje ennek az életnek nemcsupán a 
példája, hanem az ereje is!

„Elvégeztetett!” Céllhoz ért Isten hatalmas, szent akarata. Az az aka
rat, amely életet szán mindenkinek. A  póznára erősített rézkígyó, a gol
gotai keresztre szegezett Emberfia egyaránt meghirdeti: Isten akarja, 
h ogy az ember éljen. Aki hisz ezeknek a szavaknak, annak élete van!

B o h u s  Im r e



D á n  12,13

Az é lő k  és e lh u n y ta k  Üdvözítője

Alap

Dániel könyve vaticinium ex eventu. Ennek lezárása mai két monda
tunk. A  könyv szerzője a babiloni fogság idejébe helyezi mindazt, amit 
korának el akar mondani. Abban az időben élt, amikor Szíria, az A n- 
tiochusok erőltetik a hellenizálódást. Így létében fenyegetik a népet, vele 
az Isten-hitet. Szavaival a hitet kelti fel és tartja ébren a csüggedtekben. 
A történeti szituáció behódolókat és helytállókat produkál. Az a közeleb
bi kérdés, hogy mi lesz a mártírok sorsa. Az utolsó mondat Dániel sze
mélyes sorsára vonatkozik. Ö is azok közé tartozik, akik nem érik meg 
a nagy fordulatot (Isten ügyének döntő győzelmét). Ennek ellenére kapja 
a biztatást: menjen el nyugodtan, más dolgozik azon, amin ő fárado
zott. Olyan embernek szól Isten szava, aki mögött sok van már az élet 
küzdelméből. Dániel közéleti ember volt, királyok tanácsadója. Benne élt 
az események forgatagában. Mindent úgy küzdött végig, úgy élt máso
kért, hogy Istenhez hű maradt. Isten adta a feladatot, Ő adja a véget 
is. A hangulati háttere olyan ennek a mondatnak, mint amikor valaki 
a nagy ünnep előtt van, de már kapott valamit abból, amit úgy éneke
lünk : „Győzelmet vettél, ó Feltámadott.”

NAGYSZOMBAT

Az igehirdetéshez

Ahogyan Dániel könyvének végén van ez a mondat, úgy az evan
géliumoknak is a vége táján jár ma az egyház népe. Jézus haláláról szólt 
a tegnapi, feltámadásáról szól majd a holnapi nap. Mi kapcsolja össze a 
kettőt? Egy sír. Sírban végződik a halál és a sírnál kezdődik a feltáma
dás. Álljunk meg hát pár percre Jézus sírjánál és gondoljunk arra a sír
ra is, amely a feltámadásig befogadja és takarja porhüvely-létünket. 
Rengeteg a gondolat, képzelgés és fantázia ezen a ponton. Hogyan lesz? 
Mi következik? Nagyszombati kérdésünk így hangozhat: mire irányítja 
tekintetünket ezen a helyen az egyház Ura a mai, dánieli mondattal?

A vég elkerülhetetlen. Nem a továbbélésnek valamilyen formája vár 
ránk, nem valami szunnyadó „Csipke Rózsika”-élet, hanem a vég. Kez
dettől biztatja magát az ember valamivel, ami a halálban megmarad, 
így alakult ki a lélek halhatatlanságának hite. Filozófusok régen és ma 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Filozófiai hatás alá került vallásos em
berek keresték a módját, hogyan szabadul meg a legbiztosabban a lélek 
a test börtönéből. A  biblia is beszél erről a kettősségről, amikor az Is
ten akaratával való belső szembeszegülésünket ecseteli. Csakhogy ez 
nem egyszerűsíthető le a test és lélek harcára. A  bűn nem korlátozódik 
a test gyengeségeire, esendő voltára, sőt szellemünk fellázadásában je
lentkezik legátfogóbban: megtagadjuk Istentől való függésünket. Isten 
erre mond megmásíthatatlan nemet. Ezzel találkozott pályáján ismétel-

Dániel, és harcolt azért, hogy környezete Istent ismerje el Urának. 
Akiket Isten a közösségébe vont, azok feltétlenül bízzanak benne és te
gyenek félre minden kétséget. Amit Isten uralmáról hirdetett, az most 
személy szerint rá is vonatkozik. Neki is meg kell tanulnia fejet hajtani
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az előtt, aki kimondta az emberre: por vagy és porrá kell lenned. Szinte 
válaszként hangzik ez a mondat arra, amikor az ember enged az „olya
nok lesztek, mint Isten” hitetésnek. A  halálnak feltétlenül van ilyen íté
letet mutató arca is. A hit is rendelkezik egy engedelmes mozdulattal, 
amit egyik énekünk így fogalmaz: „ . . .  szent megnyugvással engedek . . . ”

Ehhez a bizalomhoz Jézus halált vállaló engedelmessége ad erőt. 
Elmenni nem azzal a gondolattal kell, hogy „engem aztán nem tudnak 
pótolni”. S a másik oldallal sem: „engem már ugyancsak könnyen nél
külöznek”. Elmenni engedelmesen, ez a művészet. Ki látszott nélkülöz
hetetlenebbnek Jézusnál? Hogy a tanítványai hova jutottak, amikor „el
vétetett közülük”, azt mindenki maga láthatja. Mit jelentett halála azok
ra nézve, akik útját félig-meddig ismerve vállalták, érezhetjük. Mindezt 
tudva, látva volt engedelmes Jézus, hogy minket is ezen az úton vezes
sen, miközben halandó sorsunkat Isten ítéleteként vállaljuk. Az emberré 
lett Jézus velünk vállalt közösségének ez is egy vonatkozása.

Sokan megállapították már: mindenki úgy hal meg, ahogyan élt. Mi 
következik ebből? Az, hogy annak az embernek, aki „jól” akar meghalni, 
meg kell tanulnia jól élni. Kár lenne földi életünkben a tülekedés és a 
szenvedélyek .kohójában elégnünk! Itt hivatásunk van, abban fáradjunk! 
A tartalmas életért folyó küzdelemben, a mélyebb érzelmi kapcsolato
kért való harcban eléghetünk. Akkor várhatjuk a pihenést. Leheletfi- 
noman adja vissza szavakban az alkonyatot az egyik Goethe-vers: „Várj 
csak egy kicsit, nemsokára te is pihenni fogsz.” Ez a kis mondat („el
pihensz majd”) visszatekintés egy életpályára, amelynek körvonalai a 
könyv fejezeteiben bontakoznak ki.

A halálnak egy másik arca is elénk tűnik így. Egy fárasztó nap után 
várja az ember, hogy esteledjék. A halál bizonyos fokig felmentés an
nak, aki az életet feladatként kapta Istentől s annak is tekintette. A köz
ismert ének is innen fogalmaz: „Szolgám, elég!”

Nem nekünk kell mindent elvégeznünk. Istennek más eszközei is 
vannak. A stafétabotot nemcsak átvenni lehet és futni vele megszaka
dásig, át is lehet adni. Nagy veszély az, ha az ember agyonhajszolja 
magát, mert elfeledi függő helyzetét és létének korlátait. Dánielnek volt 
mi után pihennie, hát még Jézusnak! Ügy rendelte Isten, hogy a nappalt 
éjszaka váltsa fel — a munkát a pihenés. Jézus engedelmességének alap
ja  a bizodalmas hit. Nem kell ehhez nagyobb bizonyíték a jól ismert 
mondatnál: „Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet.” Ez a szó Nagy
pénteken hitüket vesztett és tanítványságukban is csúfot vallott embe
rekre talált. Ma azonban példaszerű valamennyiünk számára. S hogy 
emberek megértették, annak jelei az Elég immár kezdetű és más, ha
sonló tartalmú énekeink.

Nem kell megpróbálnunk az okoskodó kérdésre válaszolni nagy- 
szombati igehirdetésünkben. Arra ti., hogy Nagypéntek igazi Nagypén
teke volt-e Jézusnak. Hiszen szenvedését mindig együtt emlegeti a fel
támadással. Anélkül, hogy efölött bölcselkednénk, aláhúzhatjuk a teljes 
vereséget, a vigasztalan bánatot, a halált a maga teljes borzalmá
ban. Mindent áthúz, mindenből kifoszt, beletaszít a tökéletes nihilbe. 
Dániel korában éppen ezért nem tudták elképzelni azt, hogy az ügy vér
tanúi (a fejezet összefüggése!) végleg kirekesztessenek a győzelem örö
méből. A megoldást aligha tudták szavakba foglalni, Isten felségterületé
re utalták át — és hitték. Világosan meg kell vallanunk, hogy a végső 
nap eseményeiből (miiben áll, kinek mit hoz) sok mindent eltakart elő
lünk Isten keze. De ez az eltakaró kéz egyben utánunk is nyúl. így 
mondja ezt Berzsenyi:
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„Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de óh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád; ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják.”

Isten várja és elvárja a bizalmat e tekintetben is. S maradhat-e két
ség ott, ahol az Ö keze munkál hitet? Ezen a napon, a nap csendjében 
azt kellene megéreznünk, hogy itt nem az ember segít önmagán, hanem 
hagyja, hogy Isten segítsen rajta, miután ő a bűnben halott. A  hitre való 
hívás is erőteljesebb így. Ez a vers azt sejteti, hogy több lehetőség kö
zül választja Isten a „kijelölt sorsot”. Nem abban az értelemben szólít 
meg most minket Dániel mondata, hogy Isten csak egyet tud: üdvözíteni. 
Az egész könyv alapmotívuma a megmenekülés és a megmentő képe. 
Istennel való kapcsolatunkban Nagyszombaton is áll az az igazság, hogy 
szembeszegülésünknek folytatása van, ettől azonban megment Isten. 
„Így hát este köszöntött a prófétára, szombat este. Ámde akármilyen 
nagy és ijesztő is az ítéletnapig tartó éjszaka, a próféta tudja, hogy 
örök nyugalom és igazi örökség vár rá. Mikor ezt az utolsó szót hallja 
a haldokló próféta, már az ünnepre harangoznak és az örök szombat 
ragyogja be a világot” (W. Lüthi).

I f j .  S za b ó  L a jo s

HÚSVÉT ÜNNEPE

L k  24,1— 12

N e m  z á r h a t ta  a s í r  m a g á b a

Figyelve az alapigére

Tudatosan választottam ezt az alcímet, mert különösen a nagyünnepi 
igehirdetéseink előtt nem felesleges intenünk önmagunkat: az alapige 
nem szolgálhat pusztán ugródeszkául. A húsvét egyértelmű homiletiku- 
ma is könnyen arra csábíthat minket, hogy valamiféle évenként vissza
térő húsvéti dogmatikát tálaljunk fel a szószéken. Érdemes ebből a szem
pontból is meggondolni: négyféle evangéliumi híradás szól ugyanarról 
a húsvéti eseményről. Vajon miért? A források különböző volta nem ad 
kielégítő magyarázatot. Az ok magában a történetekben rejlik. Jézus fel
támadása több síkú, kimeríthetetlen jelentésű esemény, amelynek más és 
más dimenziója bontakozik ki a különféle evangéliumi híradásokból. Ne 
feledkezzünk meg a formatörténeti kutatás felismeréseiről se. Az evangé
liumi hagyományokra nagy mértékben hatott az a közeg is, amelyben 
megszólaltak. Jelen esetben azok a reakciók, amelyekkel az első század 
igehallgatói a húsvéti hírt fogadták. Ha tehát nem siklunk el túl hamar 
a textus sajátosságai felett, plasztikusabbá és egyúttal gyülekezetszerűb- 
t>é válhat ajkunkon a húsvéti örömhír.

.Rég volt, amikor utoljára prédikáltunk húsvét hajnalának esemé
nyeiről a lukácsi híradás alapján. Használjuk is ki az alkalmat mind ma
gunk, mind a gyülekezet számára, és ömlesszünk friss vért húsvéti ige
hirdetésünkbe! Mert bár Lukács magának a ténynek közlésében tökéle
tes összhangban van a többi evangélistával, részletkérdésekben jelentő
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sen elter tőlük. A többiekkel együtt vauja Jézus valóságos, testi teltá- 
madását, és hogy ez egyedül Isten cselekvésére és hatalmára visszave
zethető, páratlan üdvtörténeti fordulat. De az események közlésében a 
saját forrását követi, olykor egy-egy márki fordulatot is beleszőve az el
beszélésbe. Lukács önállóságát jelzi az ún. jeruzsálemi tradíció érvénye
sülése, szemben az első két evangéliumra jellemző galileai tradícióval. 
Még a legtöbb rokon vonás a jánosi híradásban mutatható ki. Ami azon
ban ennél is fontosabb: a Lukácsnál található húsvéti történetek egysé
ges kompozícióba illeszkednek. Schlatter szerint Lukács egy napba sűríti 
az eseményeket, hogy így húsvét vasárnapját párhuzamba vonja az „Űr 
napjával”, a gyülekezet vasárnapjával. Mindenesetre alapigénkben a hús
véti üzenet töredékes marad, és csak a későbbiekben jut el a csúcshoz: a 
Feltámadott megjelenéséhez és a húsvéti hit megszületéséhez.

Melyek most már azok a színek, amelyekkel a lukácsi hagyomány 
gazdagítja a húsvét hajnaláról szóló híradást? Az üres sírhoz fűződő an
gyali kommentárhoz szemrehányás kapcsolódik: „Mit keresitek a halot
tak között az élőt?” Ezzel a korabeli szólással leplezi le az elbeszélés a 
Jézus iránti kegyelet elhibázott voltát. Egyedül Lukács idézi ebben az 
összefüggésben Jézusnak a reá váró eseményeket bejelentő szavait, és 
ezáltal Jézus feltámadását összekapcsolja életével és halálával, sőt Isten
nek az egész világra néző terveivel. (V. ö.: Lk 24,26!) Igen hangsúlyos 
Lukácsnál az is, hogy a húsvéti hír milyen nehezen talál hitelre a Jézus
hoz tartozók körében. Igen erős szóval jellemzi tamáskodásukat: Az asz- 
szonyok által hozott hírt „üres fecsegésnek” minősítik.

A  szószékre készülve

Az ember az Adria jugoszláv partvidékén jártában gyakran bukkan 
egy kőkeresztre és közvetlen közelében egy különös építményre, amely 
nagyon hasonlít a néha még nálunk is fellelhető út menti kegyképtartó 
oszlopokra. Azzal a különbséggel, hogy az Adria menti tömzsi kőoszlop 
üregében még a nyomát sem találtam annak, hogy valaha is képet rejtett 
volna magában. Sokáig nem tudtam mire vélni a dolgot, míg végül rá 
nem jöttem: a kereszt mellett a kőoszlop a húsvéti üres sírt ábrázolja. 
Tisztelettel kellett meghajolnom a horvát kegyességnek biblikus bölcses
sége előtt!

Jézus halála és feltámadása eltéphetetlenül összetartozik.

a) Ezért mit keressük a holtak között az élőt? A  kérdés ma is ele
venbe vág. Nemcsak gyülekezeten kívül élők állíthatják, hogy Jézus és 
az ügye felett is, mint minden halott felett, eljárt az idő. Lehet nagyon 
kedves, tiszteletreméltó, visszavágyott, de halott, akire számítani már 
nem lehet. Élhetnek a gyülekezetünkben olyanok, mint Johanna, Heró- 
des tisztviselőjének felesége, akinek valamikor nagyon sokat jelentett Jé
zus, vagy mint Mária Magdaléna, akit egykor „hét ördögtől” szabadított 
meg (Lk 8,2— 8), de most már mindennek csak emléke maradt meg ben
nük. Űj hajtás, új remény már nem fakad hitük fáján. Akadhatnak egy
kor neves igehirdetők szavához kötődők, akik bizalmatlanok minden „új
módi” igehirdetővel szemben. Számukra az elnémult prédikátorokkal 
együtt Jézus is elnémult. Vannak — vagy inkább vagyunk? — szép szám
mal olyanok is, akik az egyház életét csak a letűnt társadalmi rend felté-
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telei között tudják elképzelni, és nem hisznek abban, hogy Jézus Qtat tud 
nyitni népe számára a szocializmusban is. Ha így gondolkodunk, nem a 
halottak között keressük az élőt?

Isten nem törődött az asszonyok kegyeletes szándékaival. Életre szólí
totta, akit halottnak hittek. Nem mi vagyunk ügyének hordozói, hanem 
ö  maga. Ezért életképes. Minden más tan túlélheti alkotóját, de Jézusé 
vele együtt halt volna meg. Isten országa az ő személyében jelent meg, 
a szolgáló szeretet parancsa nélküle elhordozhatatlan teherré válna. Ta
nítása azért lesz mindig eleven erő, mert mögötte a feltámadott és élő 
Ür áll. Mennyi oktalan félelemtől, aggodalomtól, erőtlenségtől megsza
badít húsvét igazsága! Luther, amikor kétségei, a vállalt feladat kilátás- 
talansága, a halálfélelem elővették, asztalra, ajtóra felírta: vivit! Ő él! 
Ha pedig Ö él, akkor nem számít az, mit tapasztalok, mit érzek. Mennyi 
egyházmentő gyötrődés és fáradozás bizonyul feleslegesnek! A dolgunk 
rendkívül leegyszerűsödik: Nyitva kell lennünk az élő Űr számára, és en
gednünk kell neki.

b) Ennek így kellett történnie. Ami húsvét hajnalán történt, minden 
rendkívülisége ellenére sem tekinthető váratlan fordulatnak. Nem kel
lett volna az asszonyoknak a halottak között keresniük Jézust, ha emlé
keznek szavára. Jézus pedig azért tudta, hogy mi vár reá, mert ismerte 
Istent. Feltámadása nem a természet rendjéből fakadó szükségszerűség 
— a télre tavasznak kell következnie — , hanem Isten szeretetéből fakadó. 
Abból az ember bűnös konokságán el nem kedvetlenedő, ki nem hűlő 
szeretetből.

Isten mentő szeretete úgy lett teljessé, hogy feltámasztotta azt a Jé
zust, aki vállalta értünk a kereszthalált. A két esemény csak együtt, egy
mást megvilágítva vall igazán Isten szeretetéről. Isten Jézus feltámasz
tásával igazolta, hogy az uralkodás helyett a segítő, szolgáló szeretet út
ját választó Jézus az ő útját járta. Húsvétkor lett nyilvánvalóvá, hogy 
Isten elfogadta Jézus legnagyobb szolgálatát, ítéletünknek a keresztha
lálig menő elhordozását. Ha Isten Jézust a sírban hagyta volna, a kereszt 
nem volna más, mint reménytelen bűnösségünk kiábrándító bizonyítéka, 
tgy azonban minden bűnét bánónak végső és biztos menedéke.

De nem kevésbé fontos, hogy Krisztus feltámadásának a tényét a ke
reszt felől közelítsük meg. A  számonkérés riasztó túlvilági jelensége vol
na az élő Ür, ha nem viselné magán a kereszt sebeit (Lk 24,39). A  fel
támadott Jézus megőrizte identitását. Ugyanaz a Jézus, aki a végsőkig 
elmenve szolgált azoknak, akik ezt kérték és elfogadták tőle, csak most 
már levetve tér és idő korlátáit.

Csak akkor lesz a húsvéti hír szívet dobogtató, hallatlan örömhírré, 
ha az események mögött felismerjük a Jézus Krisztus Atyjának döntését. 
Különben nem mondana többet annál, hogy egy valakinek sikerült túl
élnie a halált. Ugyanez megtörtént az írás szerint Énókhhal és Illéssel is, 
mégsem jelent vigasztalást számunkra. Annak viszont, ami Jézussal tör
tént, Istennek irántunk való szeretetéből kellett megtörténnie. Mindnyá
junknak köze van hozzá, hiszen értünk történt. Minden szónál világosab
ban beszél nekünk arról, hogy „Isten nem kívánja a bűnös halálát, ha
nem hogy megtérjen és éljen” (Ez 33,11).

c) El lehet-e hinni mindezt? Félre ne értsük: Bár az asszonyok a ha- 
lott Jézust keresik, és a tanítványok üres fecsegésnek minősítik a húsvéti 
örömhírt, ez mitsem változtat azon a tényen, hogy Jézus feltámadt. Éle
tünknek szilárd bázisává, Isten szeretetének garanciájává azonban csak 
akkor válhat, ha személyes meggyőződésként tudjuk vallani: Hiszem, 
hogy Jézus feltámadt.

181



Valljuk meg, hogy ezen a ponton nagy a bizonytalanság bennünk. 
Nem is csoda, ha az asszonyokkal együtt úgy érezzük, mintha egy her
metikusan lezárt szobában élnénk, amelyben lassan elfogy a levegő, mert 
nincs belőle kivezető út. Nézzünk egyszer őszintén szembe magunkkal. 
A kételyeink leplezéséből, tudatunk alá szorításából nem származik sem
mi jó. Lukács híradása őszintén feltárja, hogy még Jézus követőinek lelki 
erejét is felülmúlta a húsvéti hírnek hittel való elfogadása.

Nem is lehetett másképp. Hiszen Jézus feltámasztása is, mint Isten 
minden cselekvése nem e világ feltételeihez igazodik, és ezért emberileg 
nem is bizonyítható. De nehéz megemészteni azt is, hogy minden várako
zás ellenére a húsvét utáni világ ugyanolyan maradt, mint a húsvét előtti, 
amelyben Jézus népére a teljés erőbevetést kívánó szolgálat megszámlál
hatatlan feladata vár. Nem Jézus nélkül ugyan, de nem is nélkülünk.

Az emberileg jogosnak tűnő bizonytalankodásunkat csak maga az élő 
Űr győzheti le, aki a hirdetett igében közeledik hozzánk. De ha az ige 
jelent nekünk valamit, ismerjük fel mögötte az élő Urat. Mert csak általa 
győzhetünk életben és halálban.

D r .  C s e rh á t i  S á n d o r

HÚSVÉT 2. NAPJA

L k  24,36— 45 

„N é z z é te k  —  lá s s á to k ! ”

Exegetikai megjegyzések

Ebből az igeszakaszból világosan kitűnik, hogy a feltámadott Jézus 
maga gondoskodik a feltámadás „tényének” megbizonyításáról. Nem bíz
za a „véletlenre”, sem az apostolok — s a szélesebb tanítványi kör —  
„fantáziájára” a feltámadás evangéliumát, maga győzi meg övéit arról, 
hogy Ö él!

Három oldalról indul el a Feltámadott Űr, a feltámadás „dokumen
tálására”. Az egyik: átszegzett fezeinek és lábainak a bemutatása. Az 
élő Jézust ugyanis az értünk hordott „sebei” azonosítják: tudniillik, hogy 
a „megfeszített Jézus” lett a „feltámadott Krisztus”. — A másik: megta
pogathatják csontjait, s a szemük előtt eszik meg ,egy darab sült halat. 
Vagyis Jézus, a feltámadott test „realitását”, — az élet letagadhatatlan 
tényét állítja elibük. — S a harmadik: a legfontosabbat hagyja a végére 
—  a Szentírással bizonyít. A  Messiásról szóló prófétai ígéretekkel, amik 
„Róla írtak”.

Mindebben Urunk szeretetét kell látnunk, ahogy úrrá akar lenni bé
kétlenségeinken és félelmeinken, sivár szomorúságunkon és reménytelen
ségünkön, fagyos kiábrándultságunkon és kételkedő hitetlenségünkön.

Az alapige iránya

Jézus ezzel a „bizonyítási eljárással”, nem egyszerűen „önpropagan
dát” akar folytatni, hanem evangéliumot prédikál a „halál árnyékának



völgyében” élő embervilágnak. —  Az igehirdetés egyetlen feladata csak 
az lehet: a Feltámadottnak ezt az életmentő szeretetét úgy „dobni oda”, 
sok fuldokló embertestvérünknek, mint: mentőövet!

Az igehirdetés körvonalai

Mi is induljunk el az előbb említett „hármas” úton. Hiszen az volna
- a kívánatos, ha nem formálisan, de tárgyszerűen az alapigéből nőne ki 

az egész igehirdetésünk.
a) Mit bizonyítanak Jézus „sebei” ? — Először is azt, hogy az „értünk 

való Isten” támadt fel. Éspedig nem azért, hogy megkérdezze: ki vert, 
■ág ki köpdösött, ki csúfolt és ki átkozott ott a Golgotán? Nem azért támadt 

fel Jézus, Isten akaratából, hogy számon kérje ellenségeit, hogy rossz lel
kiismeretet hozzon és félelmet erre a világra, ö  a „sebei” miatt mondhat
ja: békességet hoztam, ne féljetek! — Elgondolni is szörnyű, mi mehetett 
végbe azoknak a tanítványoknak a szívében, amikor meglátták Jézust, 
akikről ezt írta az evangélista: „mindnyájan elfutottak!” Vagy mit érez
hetett Péter, aki háromszor tagadta meg Mesterét? — A  mai, modern 
ember egzisztenciális szorongása alapvetően innen indul ki: nem tudunk 
bízni abban, hogy Isten nem a „leszámolások”, a megtorlások és bünte-

- tések rettenetes Istene, hanem a békességé és a bocsánaté. — Ezeket a 
szorongásainkat vetítjük azután rá az életünkre s ezekből születnek az 
ilyen pesszimista „elméletek” : a háború elkerülhetetlen; a vegyi- és mag
fúziós bomlástermékek előbb vagy utóbb úgyis elpusztítják az életet a 
földön — vagy ha az előbbiek nem elég hatásosak egy válságpszichózis 
fenntartásához,. hát van olyan „elmélet” is, mi szerint úgyis hiábavaló 
minden erőlködés, mert az emberiség robbanásszerű fejlődése miatt úgy 
sem lesz mit ennie a néhány évtized alatt megduplázódó és „triplázódó”  
embervilágnak. — A félelem aztán önzésbe és gyűlöletbe csap át s „ter
mészetessé”, „végzetszerűvé” avatja más népek, fajok elnyomását, meg
bélyegzését és kiuzsorázását.

A Feltámadott „sebei” azonban éppen ezeket a félelmeinket akarják 
elvenni, amikor bizonyítják: „Békesség néktek!” — én vagyok az, aki 
annyira szerettelek benneteket, hogy magamat adtam értetek — „ne fél
jetek!”. — A  Feltámadott megjelenése azért egy pozitív, gyógyító erő „re
inkarnációja” ebbe a világba. Isten szeretete ugyanis nem semmisült meg 
a keresztáldozat pusztulásában, hanem Jézusban „életre kelt”. A  kien- 
gesztelődés ugyanis a feltámadásban ért el végső céljához: „feltámadt 
megigazulásunkra”.

Ez hát a húsvéti evangélium első, gyógyító üzenete: Békességet hozok 
erre a világra. Csodálatosan cseng össze a megdicsőült Jézus első szava, 
az inkarnációt hírül adó evangéliummal: „Békesség a földön . . . ”

S miközben a Lukács-összegyűjtötte Krisztus-tradíciót olvassuk, nem
csak a Feltámadott önbizonyításával találkozunk, hanem a sorok között 
átsüt: itt egy olyan ember, egy olyan gyülekezet tesz bizonyságot, akit 
éppen a Feltámadott „sebei” győztek meg arról, hogy az Isten valóban 
Atyánk, hogy az Isten valóban: a „Szeretet”. Meg arról is, hogy akit Jé
zus „meggyőzhetett” erről az örömhírről, az maga is ennek hirdetőjévé, 
munkálójává válik. — Isten békeakarata — s ez a feltámadásban válik 
vitathatatlan ténnyé — megváltott népe, az Anyaszentegyház szolgálatán 
keresztül akar beleáradni ebbe a világba. Mert a Feltámadott Krisztus, 
>,Sebei bemutatásával”, erre a szolgálatra és erre az életre hívja, gyűjti 
össze „eklézsiáját”. A benne való hit által ugyanis egy olyan „csapatot”
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teremt mely a békességért, az élet gyógyításáért harcol ebben a világ
ban. — Akinek a Krisztusa ott maradt a sírban, akinek nincs „húsvét reg
gele”, az maga is könnyen belenyugszik a halál pusztító uralmába. De 
akik ezen az istentiszteleten hittel hallják meg: békességet hoztam, ne 
féljetek, azok reménységgel veszik fel a harcot a békétlenség és rombo
lás erőivel szemben — hiszen: Jézus az erősebb, Ű az aki él!

b) Mit ad Jézus a „test” feltámadásában? — Mert bizonyára nem vé
letlenül mondja: tapogassátok meg izmaimat, csontjaimat. Valóban nem. 
Mert amilyen jelentősége van annak, hogy az „Ige testté lett”, ugyan
olyan jelentősége van annak is, hogy a Feltámadott Krisztus is „testté 
lett” ! — vagyis emberré! Nem szellem, nem fantom Ö, mert nem testet
len „telkeknek”, hanem hús-vér embereknek akar élő Uruk, Megváltó
juk lenni. S ha Isten kibeszélhetetlen szeretete revelálódik a Zsidókhoz 
írt levélnek ebben a vallomásában: „hozzánk hasonlóan, mindenben meg
kísértetett . . . ” —  még inkább ámulnunk kell Isten szeretetén, hogy ezt 
az emberré, testvérünkké lett Krisztust támasztotta fel.

„Test nélküli” Krisztus azért, csak test nélküli embereknek hozhatna 
reménységet. Mint ahogy a „gyomor nélküli” Krisztus is csak olyan világ
nak tudna valamit mondani, amelyik túl van már a „gyomor problé
máin”.

Csakhogy a mi világunkban éppen az anyagi lét, az anyagi érdekek 
harca — néha kibékíthetetlen szembeállása — okozza a nagy válságokat, 
a sokszor gyógyíthatatlan sebeket. Ezért a: „hiszem a test feltámadását”
—  az igazi, hamisítatlan húsvéti örömhír — mert a feltámadott test „rea
litásának” bizonyításával, a mi reális életünk számára hordoz nagy ígére
tet. — Mindenkinek, akinek „fáj”, a világ „testi életének” sok nyomorú
sága, éppen a húsvéti örömhírből érti meg: Isten az egész világ újjáte- 
remtését kezdte meg Jézus Krisztus feltámadásában. Éppen ezért feltét
lenül figyelemmel kell lennünk az igehirdetésben a „test feltámadásának” 
kozmikus és eszhatologikus távlataira is.

c) Hogyan győz meg Jézus: az igehirdetés „ bolondságával”? — Itt ta
lálkozhatunk ám azután csak az igazi „húsvéti csodával”. — Nem elég 
látni, nem elég megtapogatni, nem elég, ha előttünk eszik: hallani kell 
az örömhírt! Ahogy az asszonyok is úgy hallották, ezután tőlük meg a 
tizenegy, s azután gyűrűzött tovább: feltámadott! — így kellett lenni, hisz 
ezt ígérte az Isten: „Nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.”
—  Az egész húsvéti evangéliumi anyagon átizzik a végül is nem „ésszel”, 
tapasztalattal, hanem az ige által meggyőzetés ámulata. Amikor Jézus 
szavára hull le a hályog, hogy nem a kertészt öleli át Mária; amikor a 
kenyér megtörése győzi meg az emmausi tanítványokat, hogy a Feltáma
dott volt velük. Végül is azután a Tamás „eseténél” kulminál ez az „igére 
hagyatkozás” : „ . . .  boldogok, akik nem látnak és hisznek.”

A Feltámadott Jézus arra biztat hát minket: mi, mai igehirdetők ne 
csüggedjünk el, mert nekünk csak az Isten igéje a „bizonyítékunk” Jézus 
Krisztus feltámadása mellett. Erősít: meg ne lankadjunk, ha arra gondo
lunk: ki fog nekünk hinni?, kiben lesz a Feltámadott valóban békességet, 
a valóságos életet szolgáló erővé — a mi igehirdetésünk nyomán? — Az 
ész kutatása, a kéz tapintása számára a húsvéti örömhír mindig „titok”, 
bevehetetlen rejtély marad; a hit számára azonban Isten győzelmi híre, 
amit reménységre adott ennek a világnak.

Adjuk át mi is hittel másoknak, s bízzunk, megérkezik a hit válasza: 
„Bizonnyal feltámadt!”

Csizmazia S á n d o r
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HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP

Életet és világot újító bizonyosság

J n  21,1— 14

A textus problémái

Jn 21,1— 14 problémáit elsősorban azzal kapcsolatban emlegetik, hogy 
20,30—31 már tulajdonképpen lezárta az evangéliumot. 20,19—23 felha
talmazása és az ott leírt Szentlélek-vétel, valamint Tamás kételyeinek 
20,24— 29-ben leírt eloszlatása után 21,1— 14 valóban semmi újat sem tar
talmazó ismétlésnek tűnik. Lehetséges lenne, hogy az evangélium írója 
vagy szerkesztője (valószínűleg nem maga János, hanem valamelyik ta
nítványa: 21,24 „tudjuk. . . ”) csupán a teljességre törekedve szedte volna 
leltárba a különféle megjelenési elbeszéléseket? „Ez volt a harmadik 
eset. . Vajon nem hitüknek-hitetlenségüknek volt szüksége arra, hogy 
a Jézussal való találkozásokat gondosan megőrizzék és számontartsák? 
Ha pedig 21,1-et és 21,14-et szerkesztői toldásnak tekintenénk, s ezután 
azt állítanánk — amint Bultmann tesz — , hogy ebben az elbeszélésben 
nincs utalás Jézus korábbi megjelenéseire, tehát az első és egyetlen meg
jelenés igényét támasztotta — vajon tényleg olyan „könnyen” hívők let
tek volna a tanítványok, hogy elég volt az egyszeri küldés és az egyszeri 
megjelenés? Hiszen még a Cselekedetek könyve is — más helyről, más 
időből, más szerzőtől — arról tanúskodik, milyen nehezen mozdultak ki 
Jeruzsálemből!

A problémák másodsorban magából az elbeszélésből adódnak. 
21,5—6 azt a benyomást kelti, Jézus azért vettetti ki a hálót, hogy legyen 
mit enniük, sőt még 21.10 szerint is hozat velük a halakból. Végső soron 
azonban Jézus az, aki megvendégeli a tanítványokat. Tóparton történik 
ugyan, de asztalközösségre gondolunk. Kenyeret és halat ad nekik, de az 
úrvacsora képe jelenik meg előttünk. —  A magyarázók ezenkívül nem 
tudják hová tenni a 153 halat és belebonyolódnak az el nem szakadó há
lóba (21,11).

Az igehirdetés problémái

„Ritkán prédikált és nehezen prédikálható perikópa” —  kezdi előké
szítőjét Gerhard Bassarak (ZZ 19,63). de mi sem lenne olcsóbb, s mi sem 
lenne helytelenebb, mint a textus és az igehirdetés nehézségeit ecsetelni.

A  tóparti hajnali derengés, a tanítványok szűkszavú egyetértése, fé
lénk hallgatása, Jézus atyai szavai („fiacskáim. . . ”) és (vádoló, elmarasz
taló?) hallgatása, gondoskodása,, a tanítványok reagálása, a közös étke
zések és az utolsó vacsora visszatérő emléke, a halak nagy száma és a 
háló erőssége: ezek mind-mind valami sejtelmes hangulatot árasztanak, 
s ezzel remek lehetőséget kínálnak mindazoknak, akik szeretnek és tud
nak allegorizálni, pszichologizálni vagy hangulatos képeket kihasznál
ni. De az allegorizálás bizonytalan talaj és ez a gondolkodás távol van 
korunk emberétől. A pszichologizálással Jézus helyett a tanítványok ke
rülnek a középpontba („A hét férfi húsvétja”, Lp 1964). Hangulatok élesz- 
tese pedig tulajdonképpen megszegényíti az evangélium és az igehallgató 
ember összetett voltát.
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Igehirdetésünk iránya
Jelenlétéről Jézus maga győz meg
A húsvéti hírt tovább lehet és kell mondani, de a hírből hit csak ott 

és csak akkor lesz, ha Jézus maga jelenik meg és szólít meg — de még 
akkor se könnyen (21,14: harmadik alkalom!).

Jézus nem úgy győz meg jelenlétéről, hogy feltámadása tényét, mint 
kötelező hit-tartalmat, hit-anyagot, tanítást elfogadhatóvá, bizonyossá 
teszi számunkra, hanem megszólít és cselékszik, keres, küld és szolgálatba 
állít.

1. Jézus megjelenése: gondoskodás. Ez a tanítványok esetében, akik 
a küldésre (20,21) másfelé indultak (21,3), egy egyszerű és mindennapos 
kérdéssel kezdődött („nincs ennivalótok?”), a háló újbóli kivetésére tör
ténő felszólítással és sikeres halászattal folytatódott, hogy végül is min
den erőfeszítésük ellenére is teljesen Jézus „asztalának” vendégei le
gyenek.

„Most boldog vagy?” — talán így hangzik ma ez a kérdés mindazok
nak, akik a maguk feje és önzése szerint járva a könnyebbet, a hamisat, 
a régit, a húsvét előttit választják, és ezzel a szeretet húsvét utáni új út
ját nem járják.

„Kié lesz mindez?” — hangzik a kérdés mindazoknak, akik tapaszta
latot, tudást, szeretetet, anyagiakat, tálentumokat, hitet csak maguknak 
tartják, ahelyett, hogy továbbadnák —  mint a tanítványok, akik a Jé
zussal töltött évek tapasztalatát hálójavítgatás közben egymásnak mon
dogatott anekdotakinccsé (vagy költészetté) akarták tenni.

„Biztonságban érzitek magatokat?” — teszi fel a kérdést ennek az 
állig felfegyverzett világnak és ejt gondolkodóba embereket, hogy talán 
mégsem több fegyverre lenne szükség, hanem kevesebbre, hiszen egyol
dalú leszerelési lépések inkább a biztonság növekedéséhez, mint csökke
néséhez vezethetnek.

Tudom, a gondoskodás fogalma ellenkezést vált ki a magát nagyko
rúnak tartó emberből, aki azt állítja és arra is törekszik, hogy gondos
kodjék magáról. Mégis az a helyzet, hogy nem mi tiszteljük meg Jézust, 
ha hiszünk neki, hanem az ő kérdései és szava vannak hasznára életünk
nek és a világnak, mert olyan fontos dimenziókat tárnak fel, melyek 
egyébként rejtve maradnának előttünk.

2. Jézus megjelenése: bűnbocsánat. A  perikópa 21,13-ban éri el csúcs
pontját, mely szerint Jézus megvendégeli a tanítványokat. Több ez korai 
reggelinél, az úrvacsorára emlékeztet, az asztalközösséget idézi fel: Jézus 
vendégei. Közösséget vállalva ott van közöttük az, akivel megtagadták a 
közösséget, amikor elfogadtatásakor elfutottak, "elárulták, amikor semmit 
sem értettek, s amikor feltámadása utáni küldő szavára nem hallgattak.

Vannak, akik szinte „sportot” űznek abból, ahogyan tetteikről — me
lyekkel másokat, a közösséget becsapták, elhagyták, és a helyzetet így a 
maguk javára „jól” kihasználták — dicsekedve beszélnek. Ha a fele igaz 
csak, az is sok. Ámulatot lehet kelteni azzal is, hogy a vádakat hallva 
„bátran és becsületesen” vall a bűnös. Ahol azonban az Űr jelenlétéről 
tudnak, ahol az ő jelenlétét átélik, nincs helye kaján vigyornak, nagy
hangú bő beszédnek, akár mentegetőzés, akár bűnvallás, akár hit, akár 
hála legyen is az.

Jézus egyszer csak odalép az emberhez, átlépi a szent és a bűnös kö
zötti mérhetetlen távolságot, hogy vállaljon. Ebből él évezredek óta — 
kezdetétől — az egyház. Ebből él a világ. Ebből, csak ebből él a lelkész 
is, jaj neki, ha nem él belőle vagy ha visszaél vele!
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A bűnbocsánatnak közkeletű az a felfogása, mely valami lelki higié
nének tartja, lelki „Patyolatnak”, garanciának az üdvösségre. Pedig a 
bűnbocsánat azt jelenti, hogy Jézus lép be, újra és újra — ma még — és 
az ő megjelenése bűneink láttán megilletődöttséget, borzongást és félel
met is kelt. De Jézus azért jelenik meg, hogy újra újat kezdjen velünk.

3. Jézus megjelenése: igény. A  küldő parancs (20,19— 23) ellenére is
mét halászatba kezdeni? Jézus újbóli megjelenése a küldő parancs is
métlése, nyomatéka, ha maga a parancs nem is hangzik el újra.

A húsvéti hit csodája az, hogy az ember Jézusban felismerhetjük: 
„Az Úr az!” Ez nem a mi győzelmünk, hanem az övé. Nem hurrá-han
gulat, hogy győztünk, hogy jó oldalon álltam, hanem ö  lesz az én Uram. 
Az Úr; az egyetlen Űr, keres, igényel és nem lehet kitérni.

Húsvét: nem új hit, vagy új dogma születése, hanem megjelenése 
annak, aki új élet teremtője. Az egyház szolgálata nem merül (hét) ki ab
ban, hogy őrzi és számontartja a feltámadott egykori megjelenéseit, mint 
valami dokumentációs központ vagy archívum, hanem átéli és hirdeti a 
feltámadott Jézus jelenlétének mai tényét és tapasztalatát. Az igehir
dető nem régiségbúvár, aki a soron következő ünnepre előszedi a régi 
évforduló poros aktáit, hanem Krisztus jelenlétében élő ember, akit meg
újított és megújít az Űr gondoskodása, bocsánata és igénye. A  keresztyén 
ember éppen ezért nagyon türelmetlen, aki az Űr jelenlétét átélve néz 
bűnre, önzésre, békétlenségre —  magában, környezetében és a nagyvilág
ban. Ahol pedig olyan emberek élnek, akiknek élete megújult Jézus meg
győző jelenlétében, ott nemcsak egy lélek, hanem általa a világ egy da
rabja is mássá lesz.

R e u s s  A n d rá s

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP

1 P é te r  5 ,1— 5

A húsvét utáni 2. vasárnap „Misericordias Domini” vasárnapja. A 
pásztorolt gyülekezet vasárnapja ez. Péter apostol igéje nem a Jó Pász
tort mutatja be, hanem azokról beszél, akik a Jó Pásztor példáján tájé
kozódva kell, hogy pásztoroljanak. Hivatásuk, hogy betöltsék ezt a kül
detésüket — nehéz, hisz a legnehezebbel kell megviaskodniuk, mégpedig 
a bennük levő emberivel. Ha erről az oldalról közelítjük meg igénket és 
határozzuk meg mondanivalónkat, akkor máris nem tűnik réginek és 
„messzi”-történetnek e péteri szakasz. Ez a szolgálat nem „önmegvalósí
tás”, hanem harc önmagunk reflexszerű beidegződései ellen.

Az igénkről

Péter külön-külön szólítja meg a fiatal és idősebb gyülekezeti és 
presbitertagokat. Figyelemreméltó e megszólítás módja. Teszi ezt nem 
felülről, nem kívülállóként, hanem sokkal inkább társként. Kortársként 
és felelősségben is társként. De mindehhez hozzáveszi, Krisztus követe
ként szól. Ezért a gyülekezetben végzett munka Istentől kapott megbí
zatás, ami nem önkínzás, hanem át kell sütnie azon a Jézustól kapott jel
legnek. Tehát, mentes legyen minden profitvágytól, mert csak így lehet 
Példaként a gyülekezet előtt.
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Jutalma, nem emberi jutalom. Innen magyarázható az, hogy egyházi 
gyakorlatunkban nem osztogatunk címeket és kitüntetéseket. Nincsenek 
„kiváló presbiter, felügyelő és lelkész” kitüntetések, pedig mindegyik fel
sorolásához lehetne 30—40 éves lelkész! szolgálatban állók neveit mellé
kelni, ugyancsak olyan presbiterek példáját felhozni, akik jó „lelkészi” 
munkát végeztek és végeznek egyházunkban. Az a szolgálat, amelyik tük
rözi a küldő Krisztus akaratát, annak jutalma a „győzelem koronája”.

A szerző

Önmagát presbitertársnak jelöli. Nincs magasabb rangja a többinél. 
Nincs is igénye rá. Nem érvényesíti apostolságát. Tovább úgy beszél ön
magáról, mint „Jézus szenvedésének tanúja”. Ez a „tanú” lehet „szem
tanú” is. Ha így lenne, akkor itt lenne annak bizonyítéka, hogy ennek a 
levélnék a szerzője Péter és a levél írója Silvanus, akinek Péter diktálta 
volna e levelet. Így nyugodtan mondhatná Péter, hogy őt megilletné az
az elsőbbség, ami a „koronatanúkat” megilleti, ill. ami azoknak jár. De 
itt nincs erről szó. Nem volt szemtanúja Jézus halálának. Így megmarad 
az, hogy ő Jézus szenvedésének tanúja, aki ennek a szenvedésnek hirde
tője. Így presbiter ő és így akar társ lenni ennek az üzenetnek a hirde
tésében.

Lényeges önmegjelölés az, amikor Péter úgy beszél önmagáról, mint 
az „eljövendő dicsőség részese”. Ebben a mondatban fogalmazódik meg 
a presbiter reménysége. A presbiter szolgálatát ez a reménység határoz
za meg.

A levélről

Az ige tartalmi összefüggéseiről megfelelő és jó tájékoztatást olvas
hatunk az Lkp 1964. márciusi számának 168. oldalán. így ennek megis
métlését feleslegesnek érzem. Ugyancsak itt alapos egzegetikai eredmény
nyel találkozunk.

Inkább hangozzék itt magáról a levélről egy-két érdekesség. Szembe
ötlő az első levélnek a kerete. Kezdése és befejezése ugyanaz — Istent 
dicsőítés: „áldott a mi Urunk” és a befejezés: „övé a dicsőség és a hata
lom örökkön örökké”. Ebben a keretben van a mai igénk. Az nem dicső
ség mondás, hanem komoly figyelmeztetés és invitálás egy szolgálatra, 
annak nehézségét sem elhallgatva. Benne van mindaz, aminek nincs he
lye ebben a szolgálatban. Nincs helye a presbiteri szolgálatban a kény
szerérzetnek, a nyerészkedési hajlamnak, de az uralkodnivágyásnak sem. 
Ami a fiataloknak szól, az nemcsak azoknak szól, hanem minden generá
cióhoz tartozónak, mert csak az tud kijönni az emberekkel, aki aláza
tos tud maradni az ügyért. Így érkezik el ez a szolgálat is ez első levél 
céljához, azaz „övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké”.

Igehirdetési szempontok

1. Sok giccses és irodalmi, művészi színvonalon megfogalmazott al
kotás látott napvilágot a pásztor és a pásztoroltak bibliai jelenetéről. Az 
is lehet giccs, ahogy végezzük. A  pásztorolásnak egyik sajátossága és 
gyakorlati formája; a gyülekezeten rajta tartani a tekintetet. Ez állandó
ságot jelent, nagyon sok kitartást követel. Jó „állóképességet” követelő
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magatartás. Ennek az állóképességnek a jellemzői, sőt „üzembentartói” 
—  önként, készségesen és példásan. Helye a gyülekezet, a magunk gyüle
kezete és az egész, országos egyházunk.

2. Nincs gyülekezet presbiter nélkül: fiatal és idősebbek nélkül. Ezek 
szolgálata csak gyülekezetben képzelhető el, de a példaadás haszna nem
csak azon belül érezteti hatását, hanem társadalmi hatásaiban is vizsgál
ható.

3. A  presbiter szolgálatának végiggondolása nemcsak a gyülekezet
ben történhet, hanem annál kisebb körben. A  presbiter legkisebb gyüle
kezete a család. Mert nemcsak a legkisebb társadalmi egység a kettő, ha
nem a presbiter esetében, a legkisebb gyülekezet is. Hisz, presbiterikta
táson nemcsak az mond igent erre a szolgálatra, aki ott áll az oltár előtt, 
hanem a házastárs is. A  házastárs ebben is munkatárs. Ügy vannak 
együtt és kell együtt lenniük, hogy Jézus Krisztus nevében történjék ez. 
Kettőjük gyülekezetéből jöjjön a presbiteri ülésre, ebből a lelkületből 
ebbe a lelkületbe. A presbiter szolgálata itt dől el, ebben a legkisebb kö
zösségben. Ugyanez érvényes a gyülekezeti tagokra is. Nemcsak az lé
nyeges, hogy hová jönnek, hanem a hogyan jönnek, milyen lelkületből és 
lelkülettel?!

4. A feladat ismert: legeltessétek Istennek közöttetek levő nyáját. 
Két dolgot kell itt világosan megláttatnunk. Az egyik: a gyülekezet nem 
a mi magántulajdonunk, hanem Istené, ugyanúgy mint a presbiteri .szol
gálatunk. A felelősséget Isten előtt hordozzuk szolgálatunkért és a nyá
jért. A másik: Olyan nyomsávon kell haladni a nyájnak, amelyiken már 
járt előtte valaki. Sőt, Jézus volt, aki lerakta ennek az útnak az útjelző
tábláit. Ezért itt nemcsak a nyájra kell ügyelni, hanem a jelzések betar
tására is vigyázni.

A teiadat elvégzésének hogyanja is ismert. Legeltetés, de nem az em
beri reflex beidegződésével, kényszerérzettel, vagy kényszeredetten, ha- 
szonkulcs-számítgatással, mert mindez nem példamutató. Az ilyen veze
tő ránehezedik a vezetettekre. Nemcsak nehézkes, hanem teher a nyáj 
számára. Társadalmi szinten is igaz ez. Családban is kibírhatatlan az 
Ilyen.

5. Milyen feladat ez? Ha ennek nehézségi fokát mérlegeljük, akkor 
a_ gyerekszáj világában érezzük a legfrappánsabb választ. Különben ki
tűnő tanuló magatartásjegyéről van szó, ami nem állt a bizonyítvány 
színvonalán, azaz nem volt példás. Mire az egyik felnőtt így szólt: csak 
magatartásból kell javítanod, ezt könnyen megteheted. Mire az elgondol
kodtató egyenes válasz így hangzott: igen, csak magatartásból; de az a 
legnehezebb!

Ebből következik, amire Péter apostol tanít, az a legnehezebb.
6. A  presbiter nem ura, hanem tagja a gyülekezetnek. Nem különc, 

hanem társ, szolgatárs. Még a kor sem lehet elkülönítő hatással, azaz a 
generációs kérdés. Az évek száma nem érdem, hanem szolgálati érték. 
A fiatal lendülete és az idősebb higgadtsága kell itt is. De ehhez jön a 
közös ügy szolgálata. Jézus ismerete. Ennek az ismeretnek az értéke vi
szont csak egyféleképpen gyakorolható. Példával: ma „divat” lett az, 
hogy a Biblia látható különféle emberek könyvespolcán. A  Biblia önma
gában is érték, de azzal még nem kincs, hogy közel került a kezekhez. 
Kinccsé, szolgálattá csak úgy válik és válhat, ha az üzenete közel kerül 
a szívekhez. Ez a tartalom a titka az önkéntességnek, a készségnek és a 
páldaadásnak. Jézus nagysága sem abban van, hogy ezt meghirdette, ha
nem végigküzdötte úgy, ahogy az Atya akarta. Jézus egy pillanatra sem 
akart „elsüllyedni” a haszon, az uralkodás és kényszeredettség ingová-
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nyában. Itt cseng össze ez az ige a kísértési jelenettel, amivel minden ve
zetőnek és vezetettnek meg kell küzdenie.

7. Jézus-megvalósítás a presbiter szolgálata. Nem másfelé húzás, ha
nem Jézusra való támaszkodás.

Minden vendégszolgálatnál az idegen igehirdető legnehezebb kérdé
se, milyen összetételű a gyülekezet. Ügy is megfogalmazható ez, milyen 
elvárása van a gyülekezetnek. Az egyház szolgálatát nem az elvárások 
mozgatják, s nem bizonyos kívánságlisták kielégítése folyik, hanem Jézus 
szolgálatának a betöltése a gyülekezetért, a nyájért és az egész társada
lomért. Mindez pedig az Isten dicsőségére történik.

K á p o s z ta  L a jo s

HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP

1 P é te r  1,3— 9

Néhány exegetikai szempont

Amint közismert, az első Péter levél címzettjei szórvány helyzetben 
élő kisázsiai gyülekezetek, és számos exegéta egy korabeli keresztelési 
beszéd nyomait véli felfedezni a szövegben. Mindkét szempont figyelem
be vétele magyarázza, hogy az apostol miért akar már szinte az első pár 
percben, a textusunkat is adó első fejezet elején, szinte minden fontos 
kérdést érinteni a keresztyén élettel kapcsolatban. Sok irányú útmutatást 
akar adni nem könnyű helyzetben élő távoli testvéreinek, vagy ha úgy 
tetszik gazdag útravalóval akarja elindítani a frissen keresztelteket.

A  mi igehirdetői szituációnk azonban egészen más, éppen ezért bölcs 
önfegyelemre van szükség annak eldöntéséhez, hogy a textusunk által 
felkínált prédikációs témák sorából, melyeknek adunk prioritást. Kísért 
a „bőség zavara”, de itt is igaz, hogy a kevesebb több lehet.

A  szelektálásban sokat segíthet a görög szöveg átböngészése. Három 
kifejezésre feltétlenül érdemes felfigyelni, talán éppen ezekben lüktet a 
textus szíve, központi üzenete.

Az első a 3. vers anagenészasz szava, mely kifejezést egyedül Péter 
használja az újjászületés eseményének jelölésére. Az anagenan ige csu
pán még egy helyen fordult elő az Újszövetségben, ugyanezen fejezet 23. 
versében. Gazdag és izgalmas tartalmát több oldalról is meg lehet köze
líteni. Feltétlenül alapvetőnek kell tekintenünk ezzel kapcsolatban azt, 
amit Jézus Nikodémusnak fejt ki János evangéliumának 3. fejezetében. 
De színesíti a képet, ha figyelembe vesszük, amit Pál mond az új terem
tésről (Gál 6,15), illetve az új emberről (Ef 4,24). S végül érdekes lehet 
csak „magyar füllel” hallgatva is a Vulgata szóhasználata, mely a rege- 
nerare igével igyekszik visszaadni az eredeti értelmet.

A másik kifejezés is páratlan péteri specialitás: elpida dzószan. Re
ménységről természetesen számos helyen olvasunk a Szentírásban, de Pé
ter az egyedüli, aki az élő jelzővel tartalmasítja a reménység fogalmát.

A harmadik kifejezés: agaliaszthai már nem ilyen kuriózum. Több 
helyen olvassuk az evangéliumokban az örvendezés, ujjongós ezen meg
jelölését (Mt 5,12 Lk 1,47 10,21 Jn 5,35 8,56). Textusunk a 6. és 8. versben 
használja és így remekül hozza a vasárnap jellegét, felszólítását: Jubilate!
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Húsvét és pünkösd között

Miután röviden bepillantottunk az eredeti szöveg mélységébe, vizs
gáljuk meg közelebbről a húsvét utáni harmadik vasárnap homiletiku- 
mát, hiszen a textus mellett ez is kell, hogy motiválja igehirdetésünk bel
ső irányát, célját. Jubilate vasárnap az egyházi esztendő menetében kö
rülbelül félúton van húsvét és pünkösd között. Ügy tűnik elég távol már 
húsvét fényétől és még elég messze különben se túl nagy hatósugarú ün
nepünktől, pünkösdtől. Így könnyen adódik a kísértés, hogy önállóan ke
zeljük ezt a vasárnapot, mint nagyon hálós témát, az örömöt felkínáló 
ünnepet. De éppen itt van ennek a vasárnapnak a buktatója. Nem az 
örömről kell prédikálnunk mint mindig aktuális emberekhez közel álló 
témáról, hanem úgy kell evangéliumot hirdetnünk, hogy valóban ujjongó 
gyülekezet hagyja el a templomot. Agendánkban nagyon helyesen így is 
summázták a vasárnap lényegét: Az ujjongó gyülekezet!

De vajon mit kell akkor meghirdetnünk ezen a vasárnapon, hogy 
igehirdető és igehallgató szívét egyformán átforrósítsa az öröm? Nem 
kell semmiféle még „soha nem hallott szenzáción” törni a fejünket, mely 
végre örömöt indukál a szívekben, hanem végre komolyan kell vennünk 
a páli figyelmeztetést, hogy nincsen más evangélium csak a Krisztusról 
mégpedig a Feltámadottról szóló örömhír (Gál 1,6— 7). Jubilate vasárnap 
csak úgy lehet az ujjongó gyülekezet ünnepe, ha örömünk forrása Jézus 
húsvéti győzelme, ha három héttel húsvét után sem vagyunk még „túl” 
húsvét hajnalának lelkesítő csodáján.

De ugyanakkor tovább is kell lépnünk és a gyülekezetei is tovább 
kell segíteni, mert három hét után nem lehet még mindig csak döbben
ten csodálkozni az üres sír előtt. Ez a vasárnap konkretizálja húsvét 
evangéliumát és személyes életünkre bontja le, amikor újjászületésünk 
lehetőségét is húsvéthoz kapcsolja. Itt azonban már nem elég csak visz- 
szafelé tekintenünk húsvét eseményére, hanem előre is kell néznünk pün
kösd felé, hiszen az újjászületés mindig a Lélek munkájának csodája. 
Másként fogalmazva: az ujjongó gyülekezet örömének forrása a húsvét- 
kor feltámadott Jézus Krisztus, de ennek újjászületésünkben való reali
zálódása a Lélek műve. így kerül egészen más megvilágításba ez a va
sárnap. Többé nem a két nagy ünnep közötti légüres térben „lebegünk”, 
hanem úgyis mondhatnám, hogy „két tűz között” vagyunk. Húsvét fénye 
még világosan ragyog, pünkösd tüze már átforrósít! Talán nem túlzás, 
^a. kicsit mihden vasárnapra ilyen szemmel és igénnyel merünk nézni. 
Többé-kevésbé még híveink tudatában is él, hogy minden vasárnap, kis 
húsv<§t”, a feltámadott Jézus ünnepe. Csakhogy mindez könnyen rutin
szerű visszaemlékezéssé merevedik, ha nem járja át újra meg újra szí
junkét a pünkösdi Lélek friss lehelete, újjáteremtő dinamizmusa.

_Ne azzal a programmal induljunk tehát a szószék felé, hogy ezen a 
vasárnapon végre beszélhetünk az örömről, hanem sokkal inkább azért 
imádkozzunk, hogy húsvét és pünkösd „kereszttüzében” tudjunk úgy 
evangéliumot hirdetni, hogy örvendező, szolgáló életre mobilizálja gyüle
kezeteinket.

Gondolatok az igehirdetéshez

Ha tömören, világosan és lényegre törően akarunk igét hirdetni,- szá- 
mos remek prédikációs témáról kell fájó szívvel lemondanunk textu
sunkkal kapcsolatban. De a szigorúan és szűkén vett szkopusz is nagy
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lehetőséget kínál az igazi evangélium hirdetésre. Ez így summázható: új
jászülve élő reménységre! Ezt kell új módon, frissen, elevenen megra
gadnunk. Űj hangon az újjászületésről.

Merőben új, más, meglepő, amit Péter apostoltól megtudhatunk új
jászületésünkről. Eszerint újjászületésünk egyértelműen húsvétra datáló
dik, s ha úgy tetszik újjászületésünk helye is meghatározható: Arimatiai 
József kertje, a feltámadás színhelye (W. Lüthi). Hús vét egészen új meg
világításba kerül: nem csupán Jézus feltámasztásának csodáját végzi el 
az Atya, de felkínálja a mi újjászületésünk drága lehetőségét is.

Több érdekes és izgalmas párhuzam, ellentét, illetve fokozás adódik 
első, testi születésünk és második, lelki újjászületésünk között. Közös 
mindkettőben, hogy akaratunktól, teljesítményünktől függetlenül csoda, 
bár újjászületésünket meg tudjuk akadályozni, de kikényszeríteni nem 
áll módunkban.

Mindkét születés szenvedés gyümölcse. Az első édesanyánk vajúdása, 
a második ennél is több és mélyebb: Jézus szenvedése, kereszthalála. 
Mindkét esetben az újszülött örökös is egyben. De míg testi születésünk
kor elsősorban múltunkat vagyunk kénytelenek génjeinkben tovább hor
doznunk, örökölnünk, addig második születésünkkor a jövő boldog örö
köseivé válhatunk. Ez örömünk egyik kiapadhatatlan forrása. A  jövő, 
az isteni jövő népe vagyunk, s ez determinálja jelenünket. Ez aktivizál, 
szabadít föl önfeledt, önzetlen szolgálatra a jelenben, ez teszi elevenné 
reménységünket.

Életesen az élő reménységről

Minket, keresztyéneket gyakran jelölnek így: hivők, a hit emberei, 
hitvallók. De talán a X X . század vége felé többet mondana ennél, ha úgy 
ismerne minket a világ mint a reménység embereit, akik életükkel ad
nak számot a bennük élő reménységről.

Az „élő” jelző textusunkban feltételezi, hogy van nem élő, üres, ha
zug, halott reménység is. De jól tudjuk, hogy van korunkban kifejezet
ten reményvesztett, pesszimista jövőlátás is néha nagyon is megalapo
zottnak látszó, tudományos számítgatásokra hivatkozva. Gondoljunk csak 
a túlnépesedés, a kenyérkérdés, az energia-utánpótlás világméretű gond
jaira. S nekünk felelősen kell felvennünk ezeket a közös problémáinkat.

De emellett Istentől kapott mandátumunk a megalapozott reménység 
megszólaltatása. Isten húsvét hajnalán az életre szavazott a halállal szem
ben és életre „ítélte” teremtményeit. így küld a világba szolgáló szeretet
tel az élő reménység követeiként, hogy ne ismerjünk elveszett embert, 
véglegesen megromlott közösséget, elvesztett ügyet, eleve „leírt” esetet.

„Remélni kötelesség és nem fényűzés. A  remény nem álmodozás, el
lenkezőleg: eszköz, hogy álmunkat valóra váltsu k ...” — válaszolta új
ságíróknak Suenens belga bíboros, amikor arról faggatták, hogy miért a 
remény embere. Isten egyik legnagyobb ajándéka lenne, ha igehirdeté
seink és életünk nyomán egyre többen tennék föl nekünk és híveinknek 
is ezt a kérdést.

Gáncs P é te r
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Egyháztörténeti évfordulók

Bethlen Gáborra emlékezünk
350 é v e  h a l t  m e g

A protestánsok pártfogója, Bocskai István halála után tovább rom
lott a helyzet hazánkban. A török — fosztogatása, rablása mellett —  leg
alább vallási kérdésekben közömbös volt, de a Habsburg-uralkodók nem
csak politikailag és gazdaságilag tartották gyarmati sorban Magyaror
szág nyugati és északi részét, hanem hatalmi szóval, paranccsal, fenyege
téssel, ígéretekkel és fegyverrel támogatták az egyre jobban megerősödő 
ellenreformációt.

Megrázó erővel mutatta be a hitében üldözött protestáns nép sorsát 
Alvinczi Péter kassai pap „Magyarország panasza” című, 1619-ben meg
jelent röpiratában.

A fegyverrel kivívott bécsi békét nem tartották meg. Egyre nagyobb 
méreteket öltött a protestánsok zaklatása, és a küzdelem a hazafias érzés 
ellen. Hazánk függetlenségéért érzett felelőssége, és a protestánsüldözés 
miatt fogott fegyvert Bethlen Gábor.

A  népszerű fejedelem célja az volt, hogy Erdélyt és a Habsburg-or- 
szágrészt egységes, független magyar állammá alakítsa. 1619-ben kijött 
Erdélyből seregével, és támadásba lendült. A jobbágyfalvak lakói és a 
városok polgárai örömmel, bizakodással fogadták. A  kassai országgyűlé
sen Habsburg-Magyarország is fejedelmévé választotta, majd további si
kerei nyomán Pozsonyban Forgách nádor a várral együtt a koronát is át
adta a fejedelemnek. Az országgyűlés kimondta a két protestáns egyház 
és a katolikus egyház egyenjogúságát, és a főtemplomot minden nagyobb 
városban a többségi egyháznak ítélte oda. E szándékot a gyakorlatban 
már alig lehetett megvalósítani. Az 1620 nyarán tartott besztercebányai 
országgyűlés Bethlent királlyá kiáltotta ki, de ő megelégedett a fejedel
mi és kormányzói címmel. A  fehérhegyi vereség hatására Bethlen Gábor 
keresni kényszerült a megegyezést a Habsburgokkal: 1621. december 
31-én a Bethlen és II. Ferdinánd által kötött nikolsburgi béke csak a bé
csi békét, az 1608. évi törvényt, és az 1618. évi királyi hitlevelet erősítet
te meg újra, viszont biztosította a vallásszabadságot.

A  politikai és vallási sérelmek megújulása miatt még kétszer fogott 
fegyvert. 1629. november 25-én halt meg Bethlen Gábor, 49 éves korában; 
most 350 éve.

A fejedelem segítette az ipar fejlődését, a céheket. A  kereskedelem, 
a tudomány és a művészetek pártfogója volt. Törvényben biztosította a 
jobbágyok gyermekeinek tanulását. A  Bibliát 26-szor olvasta végig. Ha
lálos ágyán utolsó szavai voltak: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
(Rm 8,31).

Élete is arra tanít, hogy a hazai protestantizmus és népünk múltja, 
jelene és jövője szorosan összetartozik. Ennek a példamutatásnak elköte
lező ereje van!

Dr. Barcza Béla



Az Evangélikus Sajtóosztály 
lratterjesztésében kaphatók

B ib l ia  ( ú j  f o r d í tá s )  —  —  —  —  —  —  —  —  180,—  F t

É n e k e s k ö n y v  (n a g y a la k ú )  —  —  —  —  —  —  75,—  F t

A n y a k ö n y v i  k iv o n a to k  —  —  —  —  —  —  —  — ,50 F t

K is  K á té  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3,—  F t

K o n f i r m á c ió i  K á té  —  —  —  —  —  —  —  —  10,—  F t

A n y a k ö n y v i  í v e k  —  —  —  —  —  —  —  —  3,20 F t

K o n f i r m á c ió i  e m lé k la p  —  —  —  —  —  —  —  2,—  F t

E m lé k la p o k  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3,—  F t

K a r n e r :  Is te n ,  v i lá g ,  fe le b a r á t  —  —  —  —  —  4,—  F t
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H i t v a l lá s i  i r a t o k  I .  —  —  —  —  —  —  —  —  45,—  F t

H i t v a l lá s i  i r a t o k  I I .  —  —  —  —  —  —  —  —  45,—  F t

G ro ó :  A z  é le t  k e n y e re  —  —  —  —  —  —  —  5,—  F t

Ü rv a c s o ra i o s ty a  —  —  —  —  —  —  —  —  6,50 F t

O t t l y k :  Is te n s z e re te t  —  e m b e rs z e re te t  —  —  —  17,50 F t

Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk 
történetében — — — — — — — — — 82,— Ft

N a g y :  E g y h á z  a  m a i v i lá g b a n  —  —  —  —  —  85,—  F t

A  re fo r m á c ió  ö rö k s é g e  és k ö te le z é s e  —  —  —  —  22,—  F t

K á ld y :  Ü j  ú to n  —  —  —  —  —  —  —  —  —  135,—  F t

K o r á l is k o la  I I .  —  —  —  —  —  —  —  —  —  50,—  F t

H i t ü n k - é le tü n k  ( s z ó r v á n y h i t ta n k ö n y v )  —  —  —  16,—  F t

C s iz m a z ia :  Ig a z  e m b e rs é g é r t —  —  —  —  —  32,—  F t

Hafenscher—Selmeczi—Vámos: Az ember védel
mében — — — — — — — — — — 30,— Ft

Ottlyk: Az evangélikus egyház útja a szocializ
musban — — — — — — — — — — 80,— Ft

K o r é n :  K ö r k é p  —  —  —  —  —  —  —  —  —  40,—  F t

I té d e y :  A z  e l f e le j t e t t  e m b e r  —  —  —  —  —  —  33,—  F t

Muntag: Á m ó s z  k ö n y v e  —  —  —  —  —  —  105,—  F t

C s e rh á t i :  A  k o lo s s é b e lie k h e z  í r t  le v é l  —  —  —  127,—  F t


