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A VILÁG EVANGELIKUS EGYHÁZAINAK alapvető hitvallási irata az Ágostai
Hitvallás. Sok evangélikus egyház a nevébe is felvette ezt a hitvallást. Egyházunk hitval-
lási alapját az 1966-os tőrvénykönyvünk Ünnepélyes Nyilatkozata fejezi ki.

MI A LENYEGE AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSNAK? A keresztyén élet közép-
pontjában ismét Jézus Krisztus került. Helyreáll az eredeti bibliai Krisztus-közppontú-
ság. Jézus Krisztus az egyedüli közbenjáró Isten és ember között. A benne való hit
által szabad az út Istenhez. Nem kell a pápaság egész felépítménye, Mária és a szentek
közbenjárása, az emberi szabályvallás, a római jog és filozófia alapjára helyezett tekin-
télyelv. Jézus Krisztus a drága kincsünk! A földön az embert szolgálta. Isteni hatalmá-
nak szeretetével pedig körülöleli a lakott földet és az egész mindenséget.

MILYEN TÖRTENELMI KÖRÜLMENYEK KÖZÖTT jött létre az Ágostai Hit-
vallás? Luther Márton volt Isten legfőbb ·eszköze a reformáció művében. 1517-től
már sok küzdelemmel és győzelemmel folyt a reformáció. Luther alapvető reformátori
iratai már megjelentek. A Kis és Nagy Káté" - ami később evangélikus hitvallási irattá
is vált - 1529-től fogva kezdte áthatni a reformáció táborát. Egyre érettebbé vált a
helyzet arra, hogy összefoglalják és bemutassák az evangélikus tanítást.

NÉGYSZÁZÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT, 1530-ban, V. Károly német-római
császár birodalmi gyűlést Júvott össze Augsburgba, régi magyar nevén Ágostába. A
tárgysorozatban a török elleni védekezés és az egyházi ügyelintézése szerepelt. A refor-
máció tábora már előzetesen felkészült arra, hogy hitét megvallja és összefoglalja a bi-
rodalmi gyűlés előtt. Az Ágostai Hitvallás elkészítését számos tanulmány előzte meg.
A legfontosabb ezek között Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Jonas közös munkája,
amelyet átadási helyéről Torgaui Cikkeknek neveztek." Luther birodalmi átok alatt
állt, ezért nem jelenhetett meg Augsburgban, hanem a közeli Coburg várában várako-
zott, rníg János szász választófejedelem és a vele utazó teológusok megérkeztek Augs-
burgba.

MELANCHTON VETTE ÁTAVEZERSZEREPET, aki a marburgi, schwabachi
és torgaui cikkek alapján, bár Róma iránt kímélettel, de mégis határozottan és szeren-
esés fogalmazásban foglalta össze az evangélikus tanítás lényegét. Ez a munkája vált
később az evangélikus egyház hitvallási iratává, Ágostai Hitvallás néven (Confessio
Augustana). Luther ezt a hitvallást igen jónak találta és magáénak vallotta, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ő nem tudott volna olyan szelíden szólni, mint Melanchton. Ltaher
az augsburgi birodalmi gyűlés ideje alatt hat hónapig tartózkodott Coburg várában.
,,Intelem az Augsburgban együtt levő evangélikus lelkészekhez" című iratban fejezte
ki az evangélium ügyéért érzett aggodalmát.
'·A CSÁSZÁR GYŐZTES ITÁLIAI HADJÁRATA UTÁN megerősödöttnek

érezte magát, s ez nem kedvezett a reformáció ügyének, A császár június 15-én érkezett
Augsburgba, Campeggio pápai követ kíséretében. Az evangélikusok benyújtott hitvallá-
sát, amelyet latin és német nyelven adtak át, június 25-én olvastak fel. A birodalmi
gyűlésre azért gyakorolt a hitvallás mély benyomást, mert sok téves nézetet cáfolt meg
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és oszlatott el. A császár Faber János bécsi püspökkel és Eck János professzorral cá-
folatot íratott ellene, amelyet augusztus 3-án szintén felolvastak, de az evangélikusok-
nak ennek szövegét nem adták át. A császár a katolikusok által írt cáfolattal az Ágostai
Hitvallást elvetette, s az evangélikusokat a katolikus egyházba való visszatérésre hívta
fel, azzal a fenyegetéssel, hogy ellenkező esetben az egyház védőjeként fog velük szem-
ben eljárni. Az evangélikusok egyetemes keresztyén zsinat összehívását kérték, amelyen
a reformáció hitigazságait kifejthetnék. Erre azonban csak 1545- ben került sor, Luther
halála előtti hónapokban. Ez volt az a tridenti zsinat, amelyelvágta az egyház reformá-
ciójának útját, s megmerevítette a katolikus egyház állásfoglalását.

ÉPÍTŐ IRAT az Ágostai Hitvallás. Minden gyűlölködő szándék tóI mentes, békülé-
keny szellemben összeállított irat, amelynek előszava azt a célt fejezi ki, hogy Jézus
Krisztus uralma alatt egységre jussanak a keresztyének. Ez természetesen Jézus Krisztus-
ban és igéjében jön létre. Ugyancsak az előszó fejezi ki azt a gondolatot is, hogyha
ebben a tekintetben nem sikerülne egységre jutni, az evangélikusok akkor is kitartanak
a Krisztus-középpontúság mellett, mert számukra az egész élet: Krisztus-ügy!

Ottlyk Ernő
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JANUÁR
Napok Naptár Napi ig ék

1. hét: Ójév - Kol 3, 17

1. Kedd Ójév Lk 4, 16-21 Jak 4,13-15
2. Szerda Ábel Józs 1,1-9 Mk 1, 1-8
3. Csütörtök Benjámin 5 Móz 33,26-29 Mk 1,9-13
4. Péntek Leo na 2 Kor 6, 14-16 Mk 1, 14-20
5. Szombat Simon Fil 4, 10-20 Mk 1,21-28

2. hét: Vízkereszt - 1 Jn 2, 8b

6. Vasárnap Vízkereszt Mt 2, 1-12 Ef 3, 2-3a. 5-6
7. Hétfő Attila 1 Thessz 5, 5-11 Mk 1,29-39
8. Kedd Szörény 2 Kor 4,3-6 Mk 1,40-45
9. Szerda Marcel Jn 8, 31-35 Mk 2, 1-12

10. Csütörtök Ágota Róm 16,25-27 Mk2,13-17
11. Péntek Melánia Kol 1,24-27 Mk 2, 18-22
12. Szombat Veronika Jel21, 9-12. 21-23 Mk 2, 23-3, 6

3. hét: Vízkereszt utáni 1. - Róm 8, 14

13. Vasárnap Ernő Mt 3, 13-17 Róm 12, 1-8
14. Hétfő János Józs 3,5-11 Mk 3, 7-12
15. Kedd Lóránt Józs 3, 12-17 Mk 3, 13-19
16. Szerda Gusztáv Jn 3,22-30 Mk 3,20-30
17. Csütörtök Antal Mt 4,12-17 Mk 3,31-35
18. Péntek Piroska 1 Kor 1,26-31 Mk 4, 1-9
19. Szombat Sára Jn5,19-24 Mk 4, 10-12

4. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn 1, 17

20. Vasárnap Fábián, Seb. Jn 2,1-11 Róm 12,9-16
21. Hétfő Ágnes Jer 14,2-9 Mk 4, 13-20
22. Kedd Artúr Jer 17,13-17 Mk4,21-25
23. Szerda Zelma Mt 17,24-27 Mk 4, 26-29
24. Csütörtök Timár Mt 5, 17-20 Mk 4, 30-34
25. Péntek Pál 5 Móz 4, 5-13 Mk 4, 35-41
26. Szombat Vanda Róm 3, 19-22 Mk 5, 1-20

5. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - Ézs 60, 2b

27. Vasárnap Lotár Mt17,1-9 2 Kor 4, 6-10
28. Hétfő Károly 2 Móz 34, 29-35 Mk 5, 21-24
29. Kedd Adél Jn 12, 34-41 Mk 5, 25-34
30. Szerda Mártonka Jn 1,43-51 Mk 5, 35-43
31. Csütörtök Virgilia 2 Móz24,1-2. 9-11.15.18 Mk 6, 1-6

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az élet
és a népek sorsa. Minden új esztendő megújult kegyelmedet hirdeti és megtérésünk-
re váró türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te gondoskodsz rólunk,
szabadításunk Istene, és taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs és értél-
mes szívhez jussunk. Ámen.
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FEBRuÁR
Napok Naptár Napi ig é k

1. Péntek Ignác Jn 7, 25-30 Mk 6, 7-13
2. Szombat Karotin Fil 3, 20-4, 1 Mk 6, 14-29

6. hét: Hetvened - Dán 9,18

3. Vasárnap Balázs Mt 20, 1-16a 1 Kor 9, 24-27
4. Hétfő Ráchel 1 Sám 15, 35b-16, 13 Mk 6, 30-44
5. Kedd Ágota rm, 27-30 Mk 6,45-56
6. Szerda Dorottya 1 Móz 6, 9-22 Mk 7, 1-13
7. Csütörtök Tódor 1 Móz 7, 17-24 Mk 7, 14-23
8. Péntek Aranka Róm 4,1-5 Mk 7,24-30
9. Szombat Abigall Lk 17,7-10 Mk 7, 31...,37

7. hét: Hatvanad - Zsid 3, 15

10. Vasárnap Elvira Lk 8,4-15 Zsid 4, 12-13
11. Hétfő Bertold 5 Móz 32,44-47 Mk 8, 1-9
12. Kedd Lidia Ézs 55, 6-12a Mk 8, 10-13
13. Szerda Elia Zsid 3,12-4,1 Mk 8, 14-21
14. Csütörtök Bálint ApCsel 16, 8-15 Mk 8, 22-26
15. Péntek Áldáska 2 Kor 12,1-10 Mk 8, 27-33
16. Szombat Julianna Zsid 6, 4-8 Mk8,34-38

8. hét: Ötvened - Lk 18,31
17. Vasárnap Donát Mk 8, 31-38 1 Kor 13
18. Hétfő Konrád Lk 13, 31-33 Mk 9, 1-9
19. Kedd Zsuzsanna Lk 10,38-42 Mk 9,10-13
20. Szerda Álmos 2 pt 1,2-11 Mk 9, 14-29
21. Csütörtök Eleonóra 2 Móz 32, 1-6. 15-20 Mk 9, 30-37
22. Péntek Gerzson 2Kor7,8-13a Mk 9, 38-41
23. Szombat Alfréd Dán 5, 1-30 Mk 9,42-50

9. hét: Invocavit - Böjt 1. - 1 Jn 3, 8b

24. Vasárnap Mátyás Mt 4, 1-11 Zsid 4, 14-16
25. Hétfő Géza Jak 4, 1-10 Mk 10,1-12
26. Kedd Sándor Jak 1,12-18 Mk 10, 13-16
27. Szerda Ákos Róm 6, 12-14 Mk 10, 17-27
28. Csütörtök Elemér 2 Kor 6, 1-10 Mk 10,28-31
29. Péntek Román Lk 22, 31-34 Mk 10,32-45

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményedet tá-
madja és rontja a bún. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted óvjon, véd-
jen és a kísértések tüzéből megerősített hittel vezessen ki minket. Ámen.

7



Napok Naptár Nap i ig é k

1. Szombat Albin Zsid 2, 10-18 Mk 10,46-52

10. hét: Reminiscere - Böjt 2. - Róm 5,8

2. Vasárnap Lujza Mk 12, 1-12 Róm 5,1-5
3. Hétfő Kornélia Zsid 11,8-10 Mk 11,1-11
4. Kedd Kázmér Jn 8, 21-30 Mk 11,12-14.20-26
5. Szerda Adorján Jób2,1-10 Mk 11, 15-19
6. Csütörtök Alpár 2 Kor 13,3-6 Mk 11,27-33
7. Péntek Tamás Gal 4, 12-20 Mk 12, 1-12
8. Szombat Zoltán Mt 12,38-42 Mk12,13-17

11. hét: Oculi - Böjt 3. - Lk 9, 62

9. Vasárnap Franciska Lk 9,57-62 Ef 5, 1-8a
10. Hétfő Olimpia 1 Pt 1, 13-21 Mk 12, 18-27
ll. Kt:dd Aladár Lk 9, 51-56 Mk 12,28-34
12. Szerda Gergely Jób7, 11-21 Mk 12, 35-37
13. Csütörtök Krisztián Jer 20, 7-13 Mk 12,38-44
14. Péntek Matild Lk 12,49-53 Mk 13, 1-13
15. Szombat Nemz. ünn. 2 Tim 4,1-5 Mk 13, 14-23

12. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn 12,24

16. Vasárnap Henrietta Jn 12, 20-26 2Kor1,3-7
17. Hétfő Gertrúd Jn 6, 23-29 Mk 13,24-37
18. Kedd Sándor, Ede Fil1,15-21 Mk 14, 1-11
19. Szerda József Jób 9, 14-23.32-35 Mk 14, 12-16
20. Csütörtök Hubert 5 Móz 8, 2-3 Mk 14, 17-26
21. Péntek Benedek Jób 33, 23-28 Jn17,1-5
22. Szombat Katalin Ám 8, 11-12 Jn 17,6-13

13. hét: Judica - Böjt 5. - Mt 20, 28

~3. Vasárnap Brúnó Mk 10,35-45 Zsid 5, 7-9
24. Hétfő Gábor Zsid 7,23-27 Jn17,14-19
25. Kedd Zsolt Zsid 9, 11-15 Jn 17,20-23
26. Szerda Erika Zsid 9, 16-22 Jn 17, 24-26
27. Csütörtök Hajnalka Zsid 9, 24-28 Mk 14,27-31
28. Péntek Gedeon JnH,47-54 Mk 14, 32-42
29. Szombat Jónás Zsid 10, 11-18 Mk 14,43-52

14. hét: Palmarun - Virágvasárnap - Jn 3, 14-15

30. Vasárnap Izidor Jn 12, 12-19 Fil 2, 5-ll
31. Hétfő Árpád 2 Móz12,1.3-7.11-14.21 ..28 Mk 14,53-65

Jézus Krisztus! Te vagy ami reménységünk, Rád várunk. Amint egykor megváttó
szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen életünkbe is. Amiképpen
megtisztítottad Isten templomát, tisztítsd szívünket is Isten Szentlelkének templo-
mává, amely feléd tárja ajtaját és Téged dicsér örökké. Ámen.
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Napok Naptár Napi ig ék

1. Kedd Hugó Jn 12, 27-33 Mk 14,66-72
2. Szerda Áron Ézs 50, 4-9 Mk15,1-15
3. Csütörtök Keresztély Jn 13, 1-15 Mk 15, 16-28
4. Nagyp. Felsz. ünn. Jn 19, 16-30 Mk 15,29-41
5. Szombat Vince 1 pt 3,18-22 Mk 15,42-47

15. hét: Húsvét - Jell, 18

6. Húsvétv. Cölesztin 1 Kor 15, 1-11 Mk 16, 1-8
7. Húsvéth. Herman Lk 24, 13-35 Mk 16,9-20
8. Kedd Lídia Lk 24, 36-45 1 Kor 1, 1-9
9. Szerda Erhardt Jn 20, 1-10 1 Kor 1, 10-17

10. Csütörtök Zsolt Jn 20, 11-18 1 Kor 1, 18-25
11. Péntek Leó Jn21,1-14 1 Kor 1,26-31
12. Szombat Gyula 1 Thessz 4,13-18 1 Kor 2, 1-5

16 hét: Ouasimodogeniti - 1 Pt 1,3

13. Vasárnap Ida Jn 20, 19-29 1Pt1,3-9
14. Hétfő Tibor 1 Móz 32, 22b-32 1 Kor 2,6-9
15. Kedd Tass 2 Tim 2, 1-5 1 Kor 2, 10-16
16. Szerda Rudolf Kol 2, 12-15 1 Kor 3, 1-10
17. Csütörtök Enikő Kol 2, 16-23 1 Kor 3, 11-17
18. Péntek Hma JeI7,9-17 1 Kor 3, 18-23
19. Szombat Kocsárd Ézs 25, 8-9 1 Kor 4,1-5

17. hét: Misericordias Domini - Jn 10, 11a. 27 -28a

20. Vasárnap Tivadar Jn 10, 11-16 1 pt 2, 21b-25
21. Hétfő Csilla 5 Móz 18, 15-19 1 Kor 4,6-13
22. Kedd Anzelm Jn 10, 1-11 1 Kor 4, 14-21
23. Szerda Béla Jn 21, 15-19 1 Kor 5,1-8
24. Csütörtök György Ez 34,23·-31 1 Kor 5, 9-13
25. Péntek Márk Zsid 13, 12-16 1 Kor 6, 1-8
26. Szombat Ervin Zsid 13,17-21 1 Kor 6, 9-11

18. hét: Jubilate - 2 Kor 5,17

27. Vasárnap Arisztid Jn 15, 1-8 1Jn5,1-4
28. Hétfő Valéria Ef4,17-24 1 Kor 6, 12-20
29. Kedd Albertina Jób 38,31-38 1 Kor 7, 1-9
30. Szerda Katalin 2 Kor 4,16-18 1 Kor 7,10-16

Megváltó Urunkl Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is meghal-
tunk a bűnnek, hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk feltámadásod erejét:
a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben járni és az odafelvalókkal
törődni. Ámen.
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,~ MÁJUS ««S}.• •.
Napok Naptár Nap i ig ék

1. Csütörtök Munka ünn. Kol1,15-18 1 Kor 7, 17-24
2. Péntek Zsigmond Koll,19-23 1 Kor 7, 25-40
3. Szombat lrma GaI5,1-6 1 Kor 8, 1-6

19. hét: Cantate - Zsolt 98, 1

4. Vasárnap FIórián Mt 11, 25-JO KoI3,12-17
5. Hétfő Gotthárd Jak 1,17-21 1 Kor 8, 7-13
6. Kedd Frida Jn 6, 66-69 1 Kor 9,1-12
7. Szerda Napóleon Mt21,14-17 1 Kor 9,13-18
8. Csütörtök Gizella Mt 21, 18-22 1 Kor 9, 19-23
9. Péntek Gergely Jel 5 ,6-14 1 Kor 9, 24-27

10. Szombat Ármin 1 Sám 16, 14-23 1 Kor 10, 1-13

20. hét: Rogate - Zsolt 66, 20

ll. Vasárnap Ferenc Jn 16, 23b-28. 33 1 Tim 2, 1-6a
12. Hétfő Pongrác 1 Kir 3,5-15 1 Kor 10, 14-22
13. Kedd Szervác KoI4,1-6 1 Kor 10,23-11, 1
14. Szerda Bonifác Lk 11, 1-8 1 Kor 11,2-16
15. Csütörtök Mennyb. ünn. Lk 24,50-53 ApCsel 1,3-11
16. Péntek Mózes Jel1,4-8 1 Kor 11, 17-26
17. Szombat Bánk Dán 7, 9-14 1 Kor 11,27-34

21. hét: Exaudi - Jn 12,32

18. Vasárnap Erik Jn 15,26-16,4 Ef 3, 14-21
19. Hétfő Buda Jn 14,15-19 1 Kor 12, 1-11
20. Kedd Bernát Lk 12,8-12 1 Kor 12, 12-26
21. Szerda Konstantin Róm 8, 26-30 1 Kor 12,27-31
22. Csütörtök Júlia Jn7,37-39 1 Kor 13, 1-7
23. Péntek De.iső Zsid 11, 32-40 1 Kor 13,8-13
24. Szombat Eszter Ézs 41,17-20 1 Kor 14,1-12

22. hét: Pünkösd - Zak 4, 6

25. Pünkösdv. Orbán Jn 14,23-27 ApCsel 2, 1-18
26. Pünkösdh. Fülöp Mt 16,13-19 1 Kor 12,4-11
27. Kedd Helga ApCseI2,22·23.32-33.36-391 Kor 14, 13-19
28. Szerda Emil ApCsel 10, 34a. 36-44 1 Kor 14,20-25
29. Csütörtök Keve ApCsel 4, 8-21 1 Kor 14,26-40
30. Péntek Janka ApCsel 4, 23-31 1 Kor 15, 1-11
31. Szombat Angéla ApCsel 8, 14-25 1 Kor 15, 12-19

Szenthárornság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatosokkal is.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink. Taníts minket arra,
hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hivő szívvel fogad-
juk. Ámen.
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111\~·• •• • • JUNIUS
Napok Naptár Napi ig ék

23. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs 6,3

1. Vasárnap Tünde Jn 3, 1-8 Róm 11, 33-36
2. Hétfő Anna 4 Móz 6, 22-27 1 Kor 15,20-28
3. Kedd Ildikó Péld 1,20-28 1 Kor 15,29-34
4. Szerda Kadocsa Ef 4,1-6 1 Kor 15, 35-44
5. Csütörtök Fatime Ézs 44,21-23 1 Kor 15,45-49
6. Péntek Norbert Ef 1,3-14 1 Kor 15,50-53
7. Szombat Róbert 1 Tim 3, 16 1 Kor 15,54-58

24. hét: Szentháromság utáni 1. - Lk 10,16

8. Vasárnap Medárd Lk 16, 19-31 1 Jn 4, 16b-21
9. Hétfő Félix 2 Tim 3, 14-17 1 Kor 16,1-9

10. Kedd Margit Jón 1, 1-16 1 Kor 16, 10-14
ll. Szerda Barnabás Jón 2, 1-11 1 Kor 16, 15-24
12. Csütörtök Virág Mt.9, 35-10, 7 2 Kir 2, 1-15
13. Péntek Tóbiás Ez 3,22-27 2 Kir 5, 1-19a
14. Szombat Vazul Préd 12, 1-8 2 Kir 6, 8-23

25. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt 11,28

15. Vasárnap Jolán Lk 14,16-24 Ef2,17-22
16. Hétfő Jusztin Préd 4, 17-5,6 2 Kir 16, 1-16
17. Kedd Laura Mt 10,7-15 2 Kir 17,1-23
18. Szerda Arnold Jn 4, 4-14 2 Kir 17,24-41
19. Csütörtök Gyárfás Mk 6, 32-44 2 Kir 18, 1-12
20. Péntek Rafael Jón 3, 1-10 2 Kir 18, 13-37
21. Szombat Alajos Jel 22, 12-17 2 Kir 19, 1-19

26. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk 19, 10

22. Vasárnap Paulina Lk15,1-10 lTim1,12-17
23. Hétfő Zoltán Mk 2, 13-17 2 Kir 19, 20-37
24. Kedd Iván Lk 1,57-67.76-80 2 Kir 20, 1-11
25. Szerda Vilmos Ézs 40,1-8 2 Kir 20 12-21
26. .Csütörtök János, Pál Jn 3, 22-30 2 Kir 22, 1-13
27. Péntek László 2 Tim 4,5-8 2 Kir 22, 14-23, 3
28. Szornbat Levente Jn 10,40-42 2 Kir 23,4-25

27. hét: Szentháromság utáni 4. - Gal 6, 2

29. Vasárnap Péter, Pál Lk 6, 36-42 Róm 14, 10-13
30. Hétfő Pál Jn 8, 3-11 2 Kir 23, 26-37

Szentlélek Úristen! Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el minket
minden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet, öröm, békés-
ség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcsét. Ámen.
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JULIUS
Napok Naptár Napi ig ék

1. Kedd Tibold Jak 1, 19-25 2 Kir 24, 1-17
2. Szerda Ottokár Jak 3, 13-18 2 Kir 25, 1-21
3. Csütörtök Kornél Róm 12, 17-21 2 Kir 25, 22-30
4. Péntek Ulrik Róm 15, 1-7 lPtl,I-9
5. Szombat Emese Ezs 30, 18-22 1 pt 1, 10-12

28. hét: Szentháromság utáni 5. - Ef 2,8

6. Vasárnap Ézsaiás Lk 5, 1-11 1 Kor 1, 18-25
7. Hétfő Cirill Lk 14,25-33 1 pt 1, 13-16
8. Kedd Teréz Lk 9, 51-56 lPtl,17-21
9. Szerda Veronika Róm 13,8-10 1 Pt 1,22-25

10. Csütörtök Amália 1 Kir 19, 19-21 1 Pt 2, 1-10
ll. Péntek Lili Lk 9, 18-26 1 pt 2, 11-17
12. Szombat Izabella Mt 19,27-30 1 Pt 2, 18-25

29. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs 43, 1

13. Vasárnap Jenő Mt 28, 16-20 Róm 6,3-11
14. Hétfő Eörs 1 Móz 7, 1-5. 17-24 1 pt 3,1-7
15. Kedd Henrik 1 Móz8,1-2.6-12.15-20 1Pt3,8-17
16. Szerda Zalán 2Móz 14,8-9.15-18.21-28 1 pt 3,18-22
17. Csütörtök Elek . ApCsel 8, 26-39 1Pt4,1-11
18. Péntek Frigyes Kol 2,6-10. 12-13 1 Pt 4,12-19
19. Szombat Emília Jel 3, 1-6 1 pt 5, 1-5a

30 hét: Szentháromság utáni 7. - Ef 2.19

20. Vasárnap Illés Jn 6,1-15 ApCsel2, 41a.4247
21. Hétfő Dániel 2 Móz 16, 32-35a 1 Pt5,5b-14
22. Kedd Mária, Magd. 2 Móz 19, 3-8 Jer1,1-10
23. Szerda Lenke Fil 2, 1-4 Jer 1, 11-19
24. Csütörtök Krisztina Lk 9, 10-17 Jer 2, 1-13
25. Péntek Jakab Jn6,47-51 Jer 3, 19-4,4
26. Szombat Anna Jel 19, 6-9 Jer 6, 9-21

31. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef 5, 9

27. Vasárnap Olga Mt 5, 13-16 Ef 5, 8b-14
28. Hétfő Ince Róm 6, 19-23 Jer 7,1-15
29. Kedd Márta Gal 6, 7-10 Jer 7, 16-20
32" Szerda Judit Kol 1, 3-11 Jer 8,4-9.18-23
3 . Csütörtök Oszkár Mt 7,13-21 Jer 14, 19-15,9

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága ajándékáért,
azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújtottunk. Bocsánatod által isten-
fiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíveket ajándékoztál
nékünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Ámen.
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~AUGUSZTUS
Napok Naptár Napi ig ék

1. Péntek Péter Fil 2, 14-18 Jer 15, 10. 15-21
2. Szombat Lehel Fil 1,6-11 Jer 17,5-18

32. hét: Szentháromság utáni 9. - Lk 12,4&
3. Vasárnap Csilla Mt 25, 14-30 Fil 3,7-14
4. Hétfő Domonkos 1 Kir 3, 16-28 Jer 18, 1-12
5. Kedd Vajk Péld 8, 12-21 Jer 20, 1-6
6. Szerda Berta Lk 16, 10-13 Jer 20, 7-15
7. Csütörtök Ibolya Ez3,17-19 Jer21,1-14
8. Péntek Lászlo Mt 13,44-46 Jer 23,1-8
9. Szombat Emőd Mt 7, 24-27 Jer 23 16-24

33. hét: Szentháromság utáni 10. - Zsolt 33, 12
10. Vasárnap Lőrinc Lk 19,41-48 Róm 11,25-32
ll. Hétfő Tibor Róm 11, 1-15 Jer 27, 1-11
12. Kedd Klára 5 Móz 32,7-12 Jer 28, 1-17
13. Szerda Ipoly 1 Kir 21, 1-16 Jer 29, 1-14
14. Csütörtök Özséb 1Kir 21,17-21a 23.27-29 Jer 30, 1-3; 1-14
15. Péntek Mária JSir 1,1.12-14. 20-21a Jer 31, 31-37
16. Szombat Ábrahám Mt 23, 34-39 Jer 36 1-26

34. hét: Szentháromság utáni ll. - 1 pt 5,50
17. Vasárnap Anasztáz Lk 18,9-14 Ef 2, 4-10
18. Hétfő Ilona Mk 9, 33-37 Jer 36,27 -32
19. Kedd Huba 1 Sám 17, 38-51 Jer 37, 1-10
20. Szerda Alkotm, ünn, Lk 7, 1-10 Jer 37, 11-21
21. Csütörtök Sámuel ApCsel 12, 18-25 Jer 38,1-13
22. Péntek Menyhért Lk 22, 24-30 Jer 38, 14-28
23. Szombat Farkas Ez 17,22-24 Jer 39 1-14

35. hét: Szentháromság utáni 12. - Ézs 42, 3
24. Vasárnap Bertalan Mk7,31-37 ApCsel 9, 1-9
25. Hétfő Lajos Mk 8,22-26 Jer 39, 15-40, 6
26. Kedd Róza ApCsel 14, 8-18 Jer 40, 7-16
27. Szerda Szilárd ApCsel 3, 1-10 Jer 41, 1-18
28. Csütörtök Ágoston Jak 5, 13-16 Jer 42,1-22
29. Péntek Lilla Mk 5, 22-24. 35-43 Jer 43, 1-13
30. Szombat Rózsa 1 Kor 3,9-15 Jer 44 1-14

36. hét: Szentháromság utáfii 1'3. - Mt 25. 40
31. Vasárnap Erika Lk 10, 2j-37 1 Jn 4, 7-12

Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Testünk
táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret ajándékozol
nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi kenyerünket, és teríts asztalt
nekünk a Te országodban. Ámen.
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~ SZEPTEMBER ~
Napok Naptár Napi igé k

1. Hétfő Egyed 2 Sám 9, 1-11 Jer 44,15-30
2. Kedd Rebeka Mk 12,41-44 Jer 45,1-5
3. Szerda Hilda Mk 3,31-35 JSir 3,1-24
4. Csütörtök Rozália ApCsel 6, 1-7 JSir 3,25-39
5. Péntek Viktor Mt 6, 1-4 2 Kor 1, 1-11
6. Szombat Zakariás Ám 5,4-7.10-15 2 Kor 1, 12-22

37. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt 103,2

7. Vasárnap Regina Lk 17, 11-19 Róm 8, 14-17
8. Hétfő Mária Ezs 40, 15-26 2 Kor 1, 23-2,4
9. Kedd Ádám Gal 5, 16-23 2 Kor 2, 5-11

10. Szerda Erik 1 Thessz 1,2-10 2 Kor 2, 12-17
11. Csütörtök Teodóra 3 Móz 9, 22-10, 5 2 Kor 3, 1-6
12. Péntek Szabolcs Mk 1,40-45 2 Kor 3, 7-11
13. Szombat Ludovika 2 Thessz 2, 13-17 2 Kor 3, 12-18

38. hét: Szentháromság utáni 15. - 1 Pt 5,'1

14. Vasárnap Szerénke Mt 6, 25-34 1 pt 5, Sc-ll
15. Hétfő Enikő Lk 12, 22-32 2 Kor 4,1-6
16. Kedd Edit Gal5, 25-6, 3. 7-10 2 Kor 4, 7-12
"17. Szerda Hajnalka ApCsel 27,21·26.33-37 2 Kor 4,13-18
18. Csütörtök Titusz Péld 30,5-9 2 Kor 5,1-10
19. Péntek Vilma 1 Kor 7, 20-24 2 Kor 5,11-15
20. Szombat Csendike Lk 6, 20-26 2 Kor 5, 16-21

39. hét: Szentháromság utáni 16. - 2 Tim 1, 10

21. Vasárnap Máté Jn 11,1. 3.17-27.41b-45 2 Tim 1,7-10
22. Hétfő Móric Mk 6, 14-29 2 Kor 6, 1-10
23. Kedd Tekla Jób 5, 17-26 2Kor6,ll-7,1
24. Szerda Gellért Zsid 12,4-11 2 Kor 7,2-7
25. Csütörtök Kleofás Jak 1,2-12 2 Kor 7, 8-16
26. Péntek Jusztina Zsid 10, 35-39 2 Kor 8, 1-15
27. Szombat Labore Jak 5, 9-11 2 Kor 8, 16-24

40. hét: Szentháromság utáni 17. - 1 Jn 5, 4b

28. Vasárnap Vencel Mt 5, 21-28 Róm 10,9-17
29. Hétfő Mihály Lk 10, 17-20 2 Kor 9, 1-7
30. Kedd. Jeromos 4 Móz 22, 21-35 2 Kor 9, 8-15

Szentséges istenI Magasztalunk Téged, hogy bepillanthatunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket. Taníts rninket
szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig menekülni. Ámen.
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~ OKTÓBER

Napok Naptár Napi ig é k

1. Szerda Malvin Mk 9, 17-27 2 Kor 10, 1-11
2. Csütörtök Petra ~zs49, 7-13 2 Kor 10, 12-18
3. Péntek Helga Jn 9, 35-41 2 Kor ll, 1-6
4. Szombat Ferenc Zsid 11,23-31 2 Kor ll, 7-15

41. hét: Szentháromság utáni 18. - 1 Jn 4, 21

5. Vasárnap Aurél Mk 12,28-34 Róm 14, 17-19
6. Hétfő Brúnó Ef5,15-21 2 Kor 11,16-33
7. Kedd Amália 1 Thessz 4, 9-12 2 Kor 12, 1-10
8. Szerda Etelka Mt 5, 23-26 2 Kor 12, 11-18
9. Csütörtök Dénes Jak 2, 1-8 2 Kor 12, 19-21

10. Péntek Gedeon Mt 22, 34-46 2 Kor 13, 1-4
ll. Szombat Fenyőke Mk 10, 17-27 2 Kor 13,5-13

42. hét: Szentháromság utáni 19. -Jer 17, 14

12. Vasárnap Miksa Mk 2, 1-12 Ef 4,22-32
13. Hétfő Kálmán Fil 2, 12-13 1 Tim 1, 1-11
14. Kedd Helén Kol 3,5-11 1 Tim 1,12-20
15. Szerda Teréz Jn 5,1-16 1 Tim 2, 1-7
16. Csütörtök Gál 4 Móz 12, 1-15 1 Tim 2, 8-15
17. Péntek Hedvig 2 Móz 15, 22-27 1 Tim 3, 1-13
18. Szombat Lukács Jud 20-25 1 Tim 3,14-16

43. hét: Szentháromság utáni 20. - Mik 6, 8

19. Vasárnap Luciusz Mk 10,2-9 1 Thessz 4,1-8
20. Hétfő Irén 5 Móz 27, ll-26 1 Tim 4,1-5
21. Kedd Orsolya 2 Móz 18, 13-27 1 Tim 4, 6-16
22. Szerda Előd Mal 2, 13-16 1 Tim 5,1---':16
23. Csütörtök Gyöngyi Kol 3, 18-25 1 Tim5, 17-25
24. Péntek Salamon Ef 5,25-32 1 Tim 6, 1-10
25. Szombat Blanka 1 Kor 7, 29-31 1 Tim 6, 11-16

44. hét: Szentháromság utáni 21. - Róm 12,21

26. Vasárnap Dömötör Mt 5, 38-48 Ef 6,10-17
27. Hétfő Szabina Mt 15, 1-11a. 18-20 1 Tim 6, 17-21
28. Kedd Simon Mt 10,34-39 2 Tim 1,1-7
29. Szerda Jenő 1 Móz 13, 7-18 2 Tim 1, 8-18
30. Csütörtök Farkas 1 Kor 12, 12-14. 26-27 2 Tim 2, 1-7
31. Péntek Reform. ünn. Mt 5, 2-10 2 Tim 2, 8-13

Jézus Krisztus Urunk! Áldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el és
a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Evangéliumod tüzével új élet lángját gyújtod
bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd, hogy véka
alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyságtétel lelkével. Ámen.
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Napok Naptár Napi ig ék

1. Szombat Marianna 1 Kor 9, 24-27 2 Tim 2, 14-21
45. hét: Szentháromság utáni 22. - Zsolt 130 4

2. Vasárnap Achilles Mt 18,21-35 Fill, 3-11
3. Hétfő Győző Mk 11,24-25 2 Tim 2, 22-26
4. Kedd Károly 1 Kor 5, 9-13 2 Tim 3, 1-9
5. Szerda Imre 1 Sám 26,5 -25 2 Tim 3, 10-17
6. Csütörtök Lénárd 1 Jn 3,19-24 2 Tim 4, 1-8
7. Péntek Okt. Forr. ünn. Róm 7, 14-25a 2 Tim 4, 9-22
8. Szombat Gottfried lJn2,12-17 Tit 1, 1-16

46. hét: Szentháromság utáni 23. - 2 Kor 6, 2b

9. Vasárnap Tivadar Lk 17,20-24 Róm 14,7-9
10. Hétfő Luther sz. n. 1 Thessz 5,1-11 Tit 2, 1-10
11. Kedd Márton Mt 24, 15-28 Tit 2, 11-15
12. Szerda Jónás Mt 24, 29-35 Tit 3,1-15
13. Csütörtök Szaniszló Mt 24, 36-42 Filem 1-25 II
14. Péntek KIementina 2 Thessz 2,1-12 Mik 1,1-9
15. Szombat Lipót Mt 24, 43-51 Mik 2, 1-13

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó elötti vasárnapja - 2 Kor 5, lOa

16. Vasárnap Ottmár Mt 25, 31-46 Róm 8, 18-23
17. Hétfő Jenő Lk 19,11-28 Mik 3,5-8
18. Kedd Ödön 1 Móz 19, 12-19 Mik 3,9-12
19. Szerda Erzsébet Lk 13, 1-9 Mik 4,1-8
20. Csütörtök Jolán Lk 21, 11-19 Mik 5, 1-8
21. Péntek Olivér Jel 2, 8-11 Mik 6, 1-8
22. Szombat Cecilia Jel 20, 11-15 Mik 7, 11-20

48. hét: Az egyházi esztendő utolsó vasámapja - Lk 12, 35

23. Vasárnap Kelemen Mt 25, 1-13 Zsolt 150
24. Hétfő Emma 1 pt 4, 12-19 2 pt 1,1-15
25. Kedd Katalin Zsid 12, 12-17 2 pt 1, 16-21
26. Szerda Csongor Zsid 12,22-29 2 pt 2, 1-11
27. Csütörtök Tünde Ez 43, 1-7a 2 pt 2, 12-22
28. Péntek Stefánia Jel 21,10-17 2 pt 3, 1-10
29. Szombat Noé Jel22, 1-5 2 pt 3, 11-18

49. hét: Advent 1. vasárnapja. - Zak 9, 9

30. Vasárnap András Mt 21,1-9 Róm 13,8-12

Élet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának.
Ha élünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk meg. Ezért akár éljünk, akár
haljunk, a Tieid vagyunk. Ámen.
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DECEMBER
Napok Naptár Nap i ig é k

1. Hétfő Elza Hab 2, 1-4 Ézs56,1-8
2. Kedd Aranka Kol1,9-14 Ézs 57, 14-21
3. Szerda Olívia 1 Móz49,8-10 Ézs 58, 1-12
4. Csütörtök Borbála Zsid 10, 19-25 Ézs 58,13-14
5. Péntek Vilma Jn 18,33-38 Ézs 59, 1-15a
6. Szombat Miklós Zof 3, 14-17 Ézs 59, ISb-21

50. hét: Advent 2. vasárnapja. - Lk 21, 28

7. Vasárnap Ambrus Lk 21,25-33 Jak5,7-8
8. Hétfő Mária Jel 2, 1-7 Ézs 60, 1-11
9. Kedd Emőke JeI2,12-17 Ézs 61, 1-11

10. Szerda Judit Jel 3,7 -13 Ézs 62, 1-12
ll. Csütörtök Árpád Jel 3,14-22 Ézs 63, 7-19a
12. Péntek Gabriella Zsid 10, 32-39 Ézs 63, 19b-64, II
13. Szombat Luca Ézs 35, 3-10 Ézs 65,1-12

51. hét: Advent 3. vasárnapja. - Ézs 40,3.10

14. Vasárnap Szilárdka Mt 11,2-6 1 Kor 4,1-5
15. Hétfő Johanna Ézs 40,1-8 Ézs 65, 17--25
16. Kedd Etel Ézs 40, 9--11 Ézs 66,1-2.10-14
17. Szerda Lázár Jel 3,1-6 Ézs 66,18-24
18. Csütörtök Estike ApCsel 13, 15-25 Lk 1, 1-25
19. Péntek Viola Hós 14,6-10 Lk 1,26-38
20. Szombat Csaba Ézs 45,1-8 Lk 1,39-56

52. hét: Advent 4. vasárnapja. - Fil 4,4. 5b

21. Vasárnail Tamás Lk 1,46-55 FiI4,4-7
22. Hétfő Zénó 2 Kor 1, 18-22 Lk 1,57-66
23. Kedd Viktória Jnl,19-28 Lk 1,67-80
24. Szerda Ádám, Éva Tit 2, 11-14 Lk2,1-7
25. Csütörtök Karácsony 1. Tit 3,4-7 Lk 2, 8-14
26. Péntek Karácson} H. Zsid 1,1-6 Lk 2, 15-20
27. Szombat János 1 Jn 2,21-25 Lk 2,21-24

53. hét: :/'.arácsony utáni vasárnap - Jn 1, 14a

28. Vasárnap Kamilla 1 Jn 1,1-4 Mt 2, 13-18
29. Hétfő Dávid Jn 3, 31-36 Lk 2, 25-35
30. Kedd Anikó lJn3,1-6 Lk 2, 36-40
31. Szerda Szilveszter Lk 12,35-40 Lk2,41-52

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az ú] kezdetet jelentő bölcsőt. Ahol
emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra. Légy áldott kifogyhatatlan sze-
retetedért. Ámen. .----;:-:-,~-;-.;-;:;----,-
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há '1 "1 ""...a arom szeme yro ...

(Az Isten I.)

Az Ágostai Hitvallás első "fő hitcikke" Istenről szól. Arról vall: mit tanítanak gyü-
lekezeteink Istenről. S ezzel íziben korunk emberének egyik legizgalmasabb kérdését
veti elénk. Mert valóban úgy tűnik: a ma embere az élet minden területén az alapkérdé-
seket boncolgatja. Le szeretne hatolni a dolgok mélyéig. A természet legparányibb ré-
szecskéit kutatja éppúgy , mint ahogy kilépett a világűrbe, s a tér és idő szédítő távlatait
próbálja felmérni. Az Isten-kérdést is gyökerében kísérli megérteni: van-e Isten és ha
van, ki ez az Isten? Erre a kérdésre válaszol hitvallási iratunk, amikor vallomást tesz a
Szentháromság Istenről.

Ezt a tételt állítja ta rútásának élére - ma így mondanók - ökumenikus érdekből is.
Az Ágostai Hitvallás szerzői reménykedtek az egyház egysége fenntartásának lehetősé-
gében. Ezért állandóan súlyt helyeznek arra, hogy ők - "a mi gyülekezeteink" , vagyis
Luther tarútásának hívei - nem valami újat hoznak, hanem a régi, eredeti, tiszta tarú-
tást kívánják megerősíteni. Magukat az igazi "katolikus", vagyis egyetemes egyház
híveinek vallják. S az Istenről szőló tanításban visszanyúlnak az egyház első századai-
nak hitvallásaira, itt jelesül a niveai (325). és athanáziuszi (500 k.) hitvallásokra. Az
ezekben kifejtett tarútás a Szentháromság Egy Istenről valóban közkincse az egész
keresztyénségnek és összeköti a protestáns. a katolikus és az ortodox egyházakat,
amint ezt az Ágostai Hitvallás Apologiája (Védőirata) megelégedéssel meg is állapítja.
Ebben az ökumenikus szándékában is időszerű e hitvallási iratunk: keresi azt, ami össze-
köt, nem hallgatva el azt sem, ami elválaszt.

Emellett azonban azért is kezdi ezzel a tarútással az ÁH cikkeinek sorát, mert ez a
tarútás minden további tanításának alapja, összefogó kapcsa ..Azt is mondhatnők: a to-
vábbiakban azt fejti ki, mit ad nekünk, cselekszik vely'nf.$ lhit kíván tőlünk az' lsten,
mint Atya, Fiú és Szentlélek. Az Atyát és akaratát csak a Fiúban ismerhetjük meg
a Lélek által. Az Atya azért küldötte el Fiát, hogy a-Lélek által Hozzá vezessen. Jézus
műve nem segítene rajtunk, ha ő nem volna Isten Fia s hitünk is hiábavaló lenne, ha
benne nem a Szentlélek, tehát Isten maga munkálkodna. Csak az Ű erejével ragadhat-
juk meg Krisztus művét. Mindezekben ugyanaz az egy Isten háromféleképpen cselek-
szik velünk. Milyen szépen mondja ezt a Kis Kátéban Luther: Hiszem, hogy Isten te-
remtett engem , hogy Jézus Krisztus engem megváltott ... , hogy a Szentlélek
hívott el engem Isten háromféleképpen egy Isten- a mi üdvösségünkre.

A Szentháromságról szőló tanítást - ebben a formában megfogalmazva - nem talál-
juk meg a Bibliában. Hogyan vált mégis az egész keresztyénség középponti hitvallásává,
ahogyan azt az Apostoli Hitvallás három cikke is megfogalmazta?
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Már az első gyülekezetek tapogatózó kísérleteket tettek arra, hogy tapasztalatukat
Istennek velük járásáról, szólásáról, cselekvéséről kifejezzék. "Az Úr Jézus Krisztus
kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal" (2. Korin-
thus 13, 13). Hasonló szövegekkel másutt is találkozunk (pl. 1. Korinthus 12,4-6;
Máté 28, 19). Mindezekben nem Isten létét akarták fogalmakba önteni, hanem hozzá-
juk érkezését, lehajlását, elrejtőzését és megfoghatatlanságát, de jóságát és nagylelkűsé-
gét is, haragját és ítéletét is - mint egy történetet, amit átéltek! Azt, hogy Isten végte-
len távol van, de egészen közel is, a szívükben; a mennyben, de Názáretben és Kaperna-
umban is. Azt, hogy uralkodik a népek, a mindenség felett, mely kezének alkotása,
ugyanakkor alázatosan szolgál minden embernek s meghal a kereszten.

Ezt a tapasztalatot próbálta meg az egyház később, az ókori görög gondolkodás
szókészletével formába önteni, amikor vallott "az isteni lényeg egységéről és a három
szernélyról", ahogyan ezt az ÁH 1. cikke is vallja. Minden későbbi kor egyháza is meg-
próbálja ezt a hitvallást - a Szentírás egyre jobb megértésének igyekezetével - utána-
mondani, értelmezni. Mit jelent már most a három személy az egy Istenben?

Mindenekelőtt jelenti Isten lényének - számunkra megfoghatatlan -végtelen gaz-
dagságát. Isten egy, de önmagában sincsen egyedül, hanem a háromság közösségében.
Mindezt csak dadogva tudjuk gyarló emberi elménkkel és szavainkkal megközelíteni:
"léted világít, mint az égő nap, de szemünk belé nem tekinthet" (Berzsenyi). Nem
három lsten szólít meg: Én vagyok, hanem az egy Isten teszi ezt háromszor és három-
féleképpen. Mint Atya, Fiú és Szentlélek.

Ez többek közt azt is jelenti, hogy személyes Istenünk van, akivel - mert Ö Így
akarja és lehetővé teszi - az Én- Te viszonyában lehetünk. Élő Istenünk van, aki ma is
velünk jár, mint egykor járt Izrael népével és Jézus tanítványaival, akinek története van
velünk s azért életünk része lehet az üdvösség történetének. Imádkozhatunk és figyel-
hetünk Isten szavára, mert ez a szó emberré lett s mert Isten maga - a Lélek - nyitja
meg fülünket hallásra, indítja szívünket hitre, szánkat hitvallástételre. Nem úgy van,
hogy "a gép forog s az alkotó pihen" - ebben Madách tévedett (Az ember tragédiája,
I. szín), hanem inkább a Teremtő, Megváltó és Megszentelő lsten ma is gondját viseli
világának s azt - igénybe véve az ember szolgálatát is - irányítja, hitünk szerint üdvös-
séges célja, az Ö országa felé.

Istentiszteleteinken imádkozzuk a Miatyánkot, amelyet Jézustól tanultunk, meg-
terítjük az Ur Jézus asztalát, a Lélek erejében bizakodva kereszteljük meg gyermekein-
ket. Mindebben az egy Istenhez fordulunk, aki mindezekben közli magát velünk és
magához ölel bennünket minden értelmet felülhaladó szeretetével. Most többet nem
tudhatunk s nem is mondhatunk, mert csak mintegy tükörben s homályosan látunk.
A színről szinre látás odaát vár reánk.

Groó Gyula

"...valóságos Isten
, 1" berv.."es va osagos em er ...

(Az Isten Fia Ill.)
Kicsoda valójában Jézus Krisztus? A keresztyén hitnek minden korban ez az alap-

kérdése. Az itt adott válasz irányt szab minden más kérdés megoldásánál is. Cezárea
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Filippinél Jézus a tizenkettőnek is ezt a kérdést tette fel: ,,Kinek mondotok engem?"
Azóta minden ketesztyénnek vallania kell errő!.

Az Ágostai Hitvallás 3. cikke is Jézusról szóló vallomás. Szövege az ősi Apostoli Hit-
vallásra épül és részben a kalcedóni hitvallás (5. század) kifejezéseit követi. Ezért nem is
kifogásolták a római pápa teológusai. Szövege ma is egyetemes érvényű. Közős, öku-
menikus kincs, aminek értéke a mai gyülekezet hitét is gazdagítja.

Szövegezésében figyelemre méltó, hogy igyekszik elszakadni attól a filozófikus
gondolkodástól és szóhasználattól, ami a teológiát századok óta meghatározta és sok-
szor tévútra is vezette. Krisztus személyének titkáról az Újtestamentum, elsősorban
János evangéliumának a bizonyságtétele alapján szó!. Ez az újtestamentumi megalapo-
zottság és hangvétel volt jellemző a reformátori gondolkodásra. Ez a "biblikus kötött-
ség" ma is nélkülözhetetlen, ha Jézusról akarunk szólni kortársainknak.

A cikk tartaimát ez a "szent képtelenség" sumázza: "Jézus valóságos Isten és való-
ságos ember". De ez a "szent képtelenség" nemcsak Jézus személyének titkára, hanem
egész megváltói munkájára is vonatkozik. Mert sohasem értheti meg az ember, hogy
miért szereti annyira végletekig menően a Szent a bűnöst, hogy miért lesz áldozatta az
emberek minden elkövetett bűnéért. Ebben az érthetetlen áldozatban az isteni találko-
zik az emberivel, a felfoghatatlan a kézzelfoghatóval, a mindenekfelettvaló a hétköz-
napival, a végtelen a végesse!. Ennek a találkozásnak gyümölcsét, megváltásunkat már
csak a hit fogadhatja el, teheti magáévá.

Jézus valóságos ember, egy názáreti zsidó asszony fia, aki Augustus római császár
uralkodása idején született Betlehemben. Ismert tehát születésének ideje és helye. Jézus
nem mitikus alak, sosem volt csodalény , nem az emberi gondolkodás szülötte, nem
elképzelt ideál, nem "Ubermensch", hanem testvérünk és társu nk az emberi sorsban.
"Történeti Jézus" - így szólhatunk róla, mert annyira közel jött hozzánk, hogy azono-
sult velünk, mégpedig nemcsak. az életben, hanem a halálban is: .valóségosan szenve-
dett, keresztre feszíttetett, meghalt és eltemettetett". Ebben a végletes azonosulásban
mutatta meg irántunk való szeretetét és elkötelezettségünket is az ember szolgálatára.
Jézus valóságos embersége egyszer s mindenkorra lehetetlenné tette azt a kificamodott
vallásos magatartást, amely úgy fordul Isten felé, hogy közben hátat fordít az ember-
nek. "Ecce homo!" = "Ime az ember!" - mondta Pilátus Jézusra rnutatva a nagy
pörben. Igaza volt. Istennek emberré kellett lennie, hogy megváltsa az embert. Ezentúl
Jézus valóságos embersége igazi rangot, becsületet és méltóságot is ad az emberi létnek:
Ö megalázta magát, de minket felemelt!

Ám a hitvallás ugyanakkor azt is vallja, hogy Jézus valóságos Isten. Nem közülünk
való, hanem .Jsten Fia", aki "alászállt a pokolra és harmadnapra valóban feltámadt,
majd felment a mennybe, hogy az Atya jobbjára üljön, mindörökké országoljon és ural-
kodjék minden teremtményen ... majd mindenek láttára visszatérjen, hogy megítélje
az élőket és a holtakat ... " Jézus körül ledőlnek a hely és idő korlátai, megszűnik az
emberi lét minden kötöttsége, kiderül, hogy egészen más, mint rai. Valóságos Istert,
aki legyőzte a halált, aki mindenek felett uralkodik, s akinek l1aJalrna egyszer nyilván-
való lesz. Pál apostol így vallott erről: Jézusban lakik az istenség egész teljessége oszt-
hatatlan egységben (Kol 2, 9).

Jézus embersége és istensége azonban nem választható el egymástó!. A kettős val-
lomás egyszerre igaz. Nem idői egymásutánról van szó: halandó ember-Jézus, majd fel-
támadott Isten Fia. Ettől a tévedéstől óva hitvallás sorrendje is: valóságos Isten (1) és
valóságos ember (2). S ezt az egységet fejezi ki a cikk a .Krísztus" névben, ami mint
messiási cím Jézus megváltói munkájára uta!. Jézus személyének titka tehát küldetése,
szolgálata felől világosodik' meg. Jellegzetesen reformátori gondolat ez. A hitvallást
fogalmazó Melanchton híres mondása éppen ezt fejezi ki: Krisztust megismerni annyi,
mint jótéteményét megismerni.
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A 16. századi bizonyságtétel mondanivalójával összecsengve, egy mai hitvallás így
szól Jézusról: "A valóságos ember Jézus Krisztusban az örök Fiú és ezzel maga Isten ve-
tette bele magát üdvösségül az elveszett emberiségbe" (Leuenbergi Konkordia, 1973).

Jézus személye titok, szent misztérium. "Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya"
(Mt 11,27). S ha a kétkedő ember találkozik a Titokkal, Tamás boldog hitével vallja:
,,~n Uram és én Istenem!" (Jn 20,28).

Madocsai Miklós

"... ingyen kegyelemből, Krisztusért,
hi '1 1 "It a ta ...

(A megigazulásról IV.)

A megigazulásról szólő IV. cikkel érkezik az Ágostai Hitvallás döntő mondanivalójá-
hoz. Melanchton röviden, tömören és tárgyilagosan fogalmaz, ellenfelei mégis jól érzé-
kelték , hogy ezekben a mondatokban rejlik a lutheri reformáció sajátos felismerése,
Krisztus evangéliumának újra felfedezése. Ezért erre a cikkre összpontosították táma-
dásukat és cáfolatuk minden érvét. Melanchton pedig erre már részletesen válaszol, úgy-
hogy Védőiratának nem kevesebb, mint egyharmad részét alkotja a hit által való meg-
igazulás kifejtése. Nyíltan kimondja: .Jtt az egész keresztyén tanítás legnagyobb és leg-
fontosabb tételéről folyik a vita: nagy hangsúly esik tehát erre a cikkelyre, mert egye-
dül ez mutatja meg az utat Krisztus kimondhatatlan kincse és igazi ismerete felé, és
egyedül ez nyit ajtót az egész Szentíráshoz." Luther pedig ezekre a vitákra emlékeztet-
ve kijelenti a Schmalkaldeni Hitcikkekben: ,,Ettől a tételtől semmit nem tágíthatunk,
belóle semmit fel nem adhatunk, ha össze is dól az ég és a föld, és minden, ami nem
maradandó . . . mert ezen a tételen alapul minden, amit tanításunkkal és életünkkel
vallunk." A klasszikus evangélikus dogmatika ezt a reformátori meggyőződést tömö-
ntette abba az ismert mondatba, hogy "a hit által való megigazulás olyan hittétel,
amelyen áll vagy bukik az egyház".

Ma, az egyházközi ökumenikus dialógusok korában nem csökkent, sőt talán még in-
kább növekedett a megigazulásról szóló tanítás jelentősége. Szükségszerűen szóba kerül
mindenütt, ahol az a kérdés, mit jelent evangélikusnak lenni. Amikor 1948-ban létre-
jött a Lutheránus Világszövetség és keresték a tagegyházak közös hitvallásos alapját,
nem lehetett egyszerűen az éppen most 400 éves Konkordia-könyvre hivatkozni, mert
nem minden evangélikus egyház tette azt hivatalos hitvallásává. Sőt némelyek új hitval-
lást alkottak, de azért evangélikusoknak vallják magukat. Igy a hit által való megigazu-
lás, mint az evangélium reforrnátori kifejezése bizonyult a közös hitvallási alapnak,
tehát ennek aktualitását tették az LVSZ 1963. évi nagygyűlésének témájává. Ezek után
érthető, hogy az evangélikus-katolikus dialógus első szakaszában is az evangélium és a
hit által való megigazulás értelmezése állt homloktérben. Ennek eredménye az 1971.
évi Máltai Jelentés szerint az, hogy "a megigazulástan értelmezésében messzemenő
egyetértés látszik lehetségesnek". Bár ezt a megállapítást, óvatos megfogalmazása elle-
nére is, fenntartással kell fogadnunk, mégis ez az egyik feltétele annak, hogy az Ágos-
tai Hitvallás római katolikus részról való elismerésének gondolata egyáltalában felme-
rülhetett.
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Ha ennyire középponti jelentősége van a megigazulásról szóló tanításnak, akkor
nagyon élesen vetődik fel az a kérdés, hogy értjük-e ezt a reformátori tanítást, és érzé-
keljük-e összefüggését a mi hitünkkel, a mi életünkkel és a mi világunkkal. Amikor erre
a kérdésre választ keresünk, talán legegyszerűbb a megigazulás szó jelentéséből kiin-
dulni. Ma már ez a szó is magyarázatot igényel, mert a templom falai közé szorult, és
belekerült az elvont teológiai viták útvesztőjébe. Ha azonban észrevesszük, hogya meg-
igazulás tulajdonképpen igaz emberré válást jelent, akkor egyszerre benne vagyunk a
mai korban, amelyet mélyen érdekel az igaz emberség kérdése, akár az egyes ember
igazi énjének, "önmagaságának" (identitásának) kereséséről, akár az emberi közösség
emberséges rendezéséről van szó. Az igaz emberré válas kérdésére válaszolt tehát hitval-
lásunk azzal, hogy ez ,,ingyen kegyelemből, Krisztusért, hit által" történik. Akkor
tehát a megigazulás mai értelmezéséhez úgy tehetjük fel a kérdést, hogy az igaz
emberré válasnal mi a szerepe a kegyelemnek, Krisztusnak és a hitnek.

"Hogyan találok kegyelmes Istent? Hogyan lehetek igazzá lsten előtt?" Ez volt Lu-
ther személyes kérdése, amely korának vallásos kegyességéből adódott. Az igazságosan
büntető lsten, a tisztítótűz és az utolsó ítélet remképétől megrettent híveknek az egy-
ház azt tanácsolta, hogy az ember tegye meg "a tőle telhetőt", akkor elnyeri lsten ke-
gyelmét, amelynek segítségével továbbhaladhat a tökéletesedés útján. Luthert ez a ta-
nács önsanyargatásba és végül kétségbeesésbe vitte, mert sohasem tudott megnyugodni
afelől, hogy minden lehetőt megtett. Ebből a kétségbeesésból az a reformátori felisme-
rés emelte ki, hogy az evangélium nem Istennek ítélő igazságáról szél, hanem arról az
igazságról, amellyel a bűnös embert szereti és megmenti. Az embernek Istenhez való
viszonyában tehát lsten az abszolút kezdeményező. Kegyelme "ingyen" kegyelem.
Ennek egyértelmű bizonyítékát látta Luther az evangéliumban, amely szerint lsten
közeledik az emberhez, amikor elküldi Fiát, Jézust értünk, emberekért.

Luthernek ez a reformátori élménye álJ az Ágostai Hitvallás megigazulásról szóló
cikke hátterében. Erre utal Melanchton a Védőiratában, amikor hangsúlyozza, hogy
,,a megrettent lelkiismeretű ember egyetlen vigasztalása" az ingyen kegyelemről szólő
evangélium, De mit érthetett ebből annak idején az egyszerű hivő ember, és hogyan
hozhat juk ezt közel a mai emberekhez? Kétségtelen, hogya 16. században nemcsak a
reformátorok voltak megrettent lelkiismeretű emberek. Ezek megértették és örömmel
fogadták a megigazulás tanából az evangélium üzenetét. De ezen túlmenően széles töme-
geket mozgatott az a tudat, hogy böjtöléssel, vezekléssei, búcsújárással, szerzetesi foga-
dalommal, alapítványokkal, áldozatokkal kell megérdemelni a bűnbocsánatot és Isten
kegyelmét. Ezek megértették, hogy minderre nincs szükség, ha lsten előtt bűnbocsána-
tot kapunk, és megigazulunk ,,ingyen kegyelemből, Krisztus érdeméért". Az "ingyen"
gyakorlatilag többnyire azt is jelentette, hogy nem kerül pénzbe, ahogyan ezt már a 95
tételből is megérthették. Messzemenő következményei lettek ennek a felismerésnek.
Egyházi szokások és intézmények egész középkori rendszere vesztette vallásos alapját
és értelmét. Megváltozott a vallásos világ atmoszférája is. Az ingyen kegyelem felszaba-
dít az lsten előtt való érdemszerzés gondja alól, és szabaddá tesz arra, hogy az ember az
üdvösségszerzés kifinomult önzésétől mentesen éljen és kizárólag embertársai javára
tegye a jót. Értelmét veszti a világtól elvonuló kegyesség, ha nem lehet általa érdemeket
szerezni Isten előtt, és visszanyeri becsületét a világban végzett munka, a házi munkától
és a hivatásbeli munkátől a polgári felelősségvállalásig. igy lesz az ingyen kegyelem
evangéliuma a megigazulás, vagyis az igaz emberré válás alapja. A hivő ember számára
az ingyen kegyelem evangéliuma ajtónyitás a világ felé, hogy hitéből semmit fel nem
adva, nyitott szívvel szolgáljon a világban. Ennek aktualitása; úgy gondolom, minden
további nélkül világos, részletezése a jó cselekedetekről szőlő rész feladata.

Hiányos és hamis volna a kép, ha nem beszélnénk arról, hogy mit jelent a hit a meg-
igazulásban, hiszen a vita a hit értelmezése és jelentősége körül éleződött ki. Melanch-
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ton nem győzi hangsúlyozni, hogya hit bizalom: bizalom Isten iránt, aki Krisztus által
megmutatta ember szeretetét. Ezért a hit mint Isten iránti bizalom, nem is lehet az
ember teljesítménye, nem is lehet érdemszerző ereje, hiszen nem az ember hozza létre,
hanem Isten ébreszti az emberben, az ember felé fordulásával, kegyelmével, szereteté-
vel. Igy tartozik össze a "kegyelemből Krisztusért" és a ,,hit által", mint az Isten és az
ember közötti új bizalmi viszony két oldala. A hit ilyen értelmezésével egyszerre megvi-
lágosodik a hit által való megigazulásnak az a kettős értelme, amely megtalálható a
Szentírásban, és amire Melanchton is hivatkozik: hogy Isten az embert hit által igazzá
teszi, és hitéért igaznak fogadja el. A kettő ugyanis egyetlen valóságnak, egyetlen folya-
matnak a leírása. Mert az ember akkor ,,igaz" az Isten előtt, vagyis akkor van igaz vi-
szonyban Istennel, ha bízik benne. Amikor tehát Isten hitet ébreszt az emberben ke-
gyelmének bizonyságá val Krisztus által, akkor ezzel a bizalommal igazzá teszi az em-
bert Isten előtt, és ezt a bizalmat, vágyis hitet fogadja el igazságul, mert valóban az. Igy
igazul meg az ember Isten előtt hit által.

Téves volna az elmondottak alapján azt gondolni, hogy a hit mint Isten iránti biza-
lom csak az Istenhez való viszonyban jelent megigazulást, vagy is igaz emberré válást. Az
Isten iránti bizalom nemcsak az Istenhez való viszonyt rendezi újjá, hanem áthatja és
átformálja egész világszemléletünket, meghatározza életünket és új viszonyba állít
embertársaink felé - Isten iránti bizalommal tekintünk önmagunkra, mert hisszük,
hogy Jézus Krisztus értünk is meghalt és nekünk is bűnbocsánatot szerzett. Ezért élhe-
tünk felszabadultan és örömmel. Isten iránti bizalommal tekintünk az egyházra is, mert
hisszük, hogy Jézus Krisztus az egyház élő Ura, és neki van hatalma arra, hogy hitet éb-
resszen. Ez szabaddá tesz az egyházért való aggódástól, és minden egyházmentő akció-
tói, mert tudjuk, hogy ő zárja el az egyház előtt a világban való uralkodás útját, és ő
nyitja meg a szolgálat lehetőségét a világban. Isten iránti bizalommal tekintünk a világ-
ra is, mert hisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt érte, és szereti ezt a világot. Ezért nem
idegenként járunk a világban, hanem az ő szeretetével hordozzuk a felelősséget a világ
békéjéért és üdvösségéért. Az ilyen bizalomból élő ember igazán ember, a szó igazi
értelmében. Igy válik a hit által való megigazulás az igazi emberré válás útjává.

A kegyelemből Krisztusért hit által szóló reformátori tanítás valóban sűrítve és
helyesen foglalja össze az evangélium tartaimát, és mint a bizalomból élő igaz emberré
válás tanítása olyan aktuális, mint maga az evangélium.

Prőhle Károly

"... hogy erre a hitre eljussunk"
(Az egyházi szolgálat V.)

Felragyogott Jézus Krisztus kiengesztelő és megváltó műve, amely minden ember
számára megszerezte Isten előtt a megigazulást, ha hiszik, hogy Isten őket Krisztusért
kegyelmébe fogadja és megbocsátja bűneiket. Ha hiszik!

Éles elhatárolás. Nem saját erőből, nem tulajdon érdemeink vagy cselekedeteink
alapján, hanem Krisztusért - ingyen. Tipikusan lutheri tétel: egyedül hit által. Ezért
logikus, hogy most, hitvallásunk ötödik cikkében erről a hitről van szó: ,,hogy erre a
hitre eljussunk!" Elemi erővel törnek fel kérdéseink: hogyan juthatunk erre a hitre? hi-
szen nem születik velünk. Cyrano-orrot, anyajegyet, indulatos természetet, rákra való
hajlamot örökölhetünk, de hitet nem. Van-e olyan hely, ahol mégis hozzájutunk? Mi
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gerjeszti fel szívünkben? Csak kiváltságos személyek részesülhetnek benne? S mi a biz-
tosítéka annak, hogy valaki valóban eljut erre a hitre? Elég sokan lelkendez nek és hival-
kodnak hivőségükkel, de egymásnak ellentmondanak, fölényeskednek, sőt még hajlan-
dóak egymás kiátkozására is. Zavaros a helyzet. Furcsa istenélményekről is hallunk. Sőt
akadnak olyanok is, akik állitólag otthonosan mozognak a túlvilágban, híreket közvetí-
tenek, újmódi tanokat hirdetnek. Oe mindezt betegesnek érezzük, nem igazinak. Vagy
a szeretet hiányzik, vagy az alázat. Inkább magukról fecsegnek és hallgatnak arról, amit
Jézus Krisztus megszerzett számunkra. Rajongások és hamis tanítások, klerikális
kevélységek és tagadások csapdái között hol vezet a megbízható út ahhoz, hogy Krisz-
tus-hitre jussunk?

Isten azért rendelte az evangéliumhirdetésnek és szentségkiosztásnak szolgálatát,
hogy erre a hitre eljussunk. Felséges vallomás! Ha valaha is felvetődött bennünk a kér-
dés; ugyan, mire való modern világunkban, az atomkorszak küszöbén a lelkészi szolgá-
lat, a papi tisztség, akkor most egyszerű és világos választ nyerünk. Azért, hogy erre a
hitre eljussunk. A pap nem egy letűnő világ utolsó mohikánja, nem is halott értékek
múzeumőre. Nem önmagáért, nem az egyháznak új világkorszakba való átmentéséért
van, sőt - vakmerően hangzik, de így igaz! - nem is Istenért van! Az emberért egyedül
és kizárólag. Távol áll a klerikalizmus kísértése és minden öncélúság. Luther ezért
beszél egyszerűen arról, hogy amint szükséges dolog ebben a világban a házasság és a
felsőség. ugyanígy az egyházi szolgálat (minisztérium). Nem az Isten igazolása, hanem
az ember hitre juttatása az egyetlen céJ!

Ezért oly fontos, hogy az evangélium hirdettessék és a szentségek Krisztus rendelése
szerint szolgáltassanak ki. Az igehirdető ne csapongjon képzeletévei, ne hivalkodjori
közműveltségévei, ne önmagáról érzelegjen, ne vájkáljon az emberiség szennyesében, ne
vitatkozzon és ne csapjori fel bírónak élők és halottak fölött. Hirdesse az evangéliumot,
semmit se tegyen hozzá, de el se hallgasson semmit. Nincsen még egy ennyire kötött és
megszabott funkció a világon. Amint lázadás a felsőség megvetése, amint erkölcstelen
a házasság megtörése, ugyanúgy fóbenjáró vétek, ha a pap önmagát hirdeti vagy elkezd
pszichologizálni, irodalmi önképzőkörré teszi az istentiszteletet vagy fütyül a világra és
vallásos gettóba tömöriti a gyanútlan lelkeket. Senki és semmi nem segít rajtunk, egye-
düi Jézus Krisztus! Ezért kell hirdetnünk az Ö evangéliumát, ezért keresztelünk és ezért
osztunk úrvacsorát.

Oe senki se gondolja, hogy így mégis kezünkbe kaparintottuk az Istent. Hiszen
ismerjük már a hitre vezető utat. Hirdessük korrekt módon az evangéliumot, járjunk
el a szentségekkel előírás szerint, sakkor máris garantáltan célhoz érünk. Hitvallásunk
számol azzal, hogy az óember milyen ravasz, s ha nyíltan nem állhat elő, jön új kosz-
tümben, keresztyén álcázásban. Ezért kell alaposan megértenünk, hogy a pontos és hű-
séges egyházi szolgálat csupán eszköz - vezeték, csatorna, jármű -, de szívünkben a sza-
badító hitet s vele az új életet, határtalan szeretetet, boldogan vállalt szolgálatokat a
Szentlélek támasztja, ahol és amikor az Istennek tetszik! Igy-derül ki, hogy mi sohasem
rendelkezünk sem Istennel, sem az Ö ajándékaival, ki vagyunk szolgáltatva a szabad
kegyelemnek. Nem lehetsz sohasem biztos dolgaidban. Nem mennek a dolgok gépiesen.
Nincsen helye sem kevélységnek, sem kétségbeesésnek. Várnunk kell alázatosan, amíg
számunkra Isten órája üt. Oe bízhatunk abban, hogy ez az idő eljön, hiszen megígérte
Krisztusért. Kérnünk kell újra és újra, megadja nékünk is. Ezért nem "urak" a papok,
hanem "koldusok." A hívek pedig egyedül Istenben bízzanak és még áldozatok árán is,
de ott legyenek, ahol az evangéliumot hirdetik. Ott van az egyetlen esély mindnyájunk
számára, hogy elnyerjük szívünk igazi békességét és elinduJhatunk az új életben, hálás
szeretetszolgálatban - családban, társadalmunkban és az emberiségben. Ezért nem in-
dulhatunk szolgálatunkra imádság nélkül, amint a gyülekezetnek is állandó könyörgése
legyen nemcsak az egyházi szolgálatért, hanem abban a Szentlélek ajándékáért. Mert

25



ha erre az üdvözítő Krisztus-hitre eljuttat bennünket a Szentlélek, akkor megnyertük
a földet és a rnennyet egyszerre. Ez a hit ugyanis mindig szeretetben születik, növek-
szik és érlelődik. Már nemcsak a kisfiunk drága szívünknek, hanem minden kisgyerek
az egész világon. Már nem tudunk különbséget tenni házunk népe, hazánk és az embe-
riség nagy családja között. Nem látjuk külön a lelki és a testi dolgokat, hiszen hitünk-
kel nemcsak az eljövendő javakhoz jutottunk, hanem a földi életünk is meggazdago-
dott. Nem különös az Istentől választott út? Alázatosan, remegve, imádkozva indul
a pap fel a szószékre, ugyanígy alázatosan várakozva, könyörögve várnak emberek
a templompadban, s "amikor s ahol Istennek tetszik", árad a Szentlélek ajándéka -lát-
hatatlan és látható bilincsek hullanak, tűnik a sötét, erőt kapnak a gyengék, megeleve-
nednek a félholtak is és elkezdődik az új, igazi élet belülról kifelé táguló gyűrűzésben,
összhangzásban Isten szeretetével! .

Ne vessük meg tehát soha az egyházi szolgálatot, sőt mindennél többre becsüljük.
Isten rendelte és őrzi számunkra, hogy eljussunk a Krisztus-hitre és ebben a hitben
meg is maradjunk!

Balikó Zoltán

"... a hitnek
jó gyümölcsöket kell teremnie ..."

(Az új engedelmesség VI.)

Az Ágostai Hitvallás figyelmes olvasója észreveheti, hogy a negyedik, ötödik és
hatodik cikk összefügg egymással. Igaz, hogy a címek ezt nem mutatják: "A megigazu-
lásról", "Az egyházi szolgálatról" és "Az új engedelmességről". De figyelemre méltó,
hogy az Apologia, hitvallási iratunk Védőirata ezt a három cikket egyetlen hatalmas fe-
jezetben tárgyalja, mert lényegében és tartalmában egyetlen témáról, a hitről van szó.
Ezen túlmenően még valamire felhívom a figyelmet ebben az összefüggésben. A negye-
dik cikkben ezt olvassuk: "ezt a hitet számítja be Isten", az ötödikben: "hogy erre a
hitre eljussunk", és a hatodikban : "ennek a hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie". Az
Ágostai Hitvallás tehát nem akármilyen, hanem egy bizonyos hitről beszél. Az említett
cikkek, de lényegében az egész Ágostai Hitvallás egyetlen hatalmas hitvallás a hitről. De
milyen az a hit hát, amiről hitvallásunk bizonyságot tesz?

Krisztusban bizo hit. Ha .veretesen" akarom kifejezni, nem "érdemeinkben",
"cselekedeteinkben", hanem egyedül Krisztusban kell bíznunk. Mint később látni
fogjuk, ezzel hitvallási iratunk korántsem akar fékezni aktivitásunkban. Csak arról
van szó, hogy üdvösségünk tekintetében semmiféle emberi teljesítmény nem segít
rajtunk, egyedül Jézus Krisztus. Ha nem így van, "mit ér nekünk a Krisztus"? Sőt
az a fajta kegyesnek tűnhető erőfeszítés, az üdvösség "megérdemlése" egyenesen
Krisztus dicsőségének megrontása, és .Krísztus eltemetése".

Hitvallási iratu nk azonban még tovább megy. "A hit nem csupán történeti té-
nyek tudomásulvétele, hanem ráhagyatkozás Isten ígéreteire, amellyel Krisztusért
ingyen nyújtja nekünk a bűnbocsánatot." És: "nem elég hinni, hogy Krisztus szüle-
tett, szenvedett, feltámasztatott, ha hozzá nem tesszük azt, ami ezeknek a történeti
tényeknek a célja: a bűnbocsánatot". S nem valami új felfedezésről van itt szó - írják
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-, hiszen az ősi Apostoli Hitvallás is így hangzik: "hiszem ... a bűnök bocsánatát".
Ezt a hitet számítja be Isten, erre segít az egyházi szolgálat és ennek a hitnek van gyü-
mölcstermése is.

Szeretetben tevékeny hit." Mi olyan hitről beszélünk, amely nem tétlen elmélkedés,
hanem megszabadít a haláltól, új életet teremt aszívekben, és ameddig megvan,jó gyü-
mölcsöket terem" - vallják reformátor eleink. A törvény, vagyis Isten akarata egyetlen
szó: szeretet. Ebben a Krisztus-hitben szeretni kezdjük felebarátainkat is. Igy kezdődik
el a törvény betöltése. Amikor Pál azt rnondja, hogy "a legnagyobb a szeretet", akkor
embertársaink iránti szeretetről szől és " a szeretet az emberek iránt végtelen sok köte-
lességet foglal magában".

A hitnek fejezetében nagyon is konkrétan szől hitvallási iratu nk a szeretetről. El-
mondja, hogy az nem duzzogó, nem kérlelhetetlen, hanem elnéző. Szól a tisztaságról,
amelynek a cselekedetekben kell megmutatkoznia. Méghozzá .Jsten parancsolatába
foglalt" jó cselekedetekről beszél, vagyis a szeretetró1, nem pedig a vélt, magunk által
képzelt kegyességről, amely lényegében önző. A jó cselekedetekről itt külön nem
szőlok, mert erről ebben a sorozatban külön is lesz még szó. De arra nagyon szeretnék
rámutatni, hogy ha a rövid cikkünk nem is, de annak magyarázata a Védőiratban
nagyon is éles és mai kérdéseket is felvet: "Kicsoda nem zúgolódik sokszor? Kicsoda
tölti be igazán hivatását? Kicsoda szereti igazán felebarátját, mint önmagát?"

S még valami fontosat. Hitvallási iratunk szerint sem szűkíthető le ez a szeretet az
egyéni életre, egy-egy ,jótékony cselekedetre", mint ahogy azt néhányan még ma is
gondolják. Az Apologia Kolossé 3, 14-et idézve nagyon is hangsúlyozza, hogya szere-
tet "nem egyéni tökéletesség", hanem olyan "kötél", ami összefogja az egyházat és az
emberiséget a legtágabb értelemben is. "Ugyanis minden egyes családban és minden
állami közösségben kölcsönös szolgálattal kell az egyetértést munkálni, nem lehet a bé-
kességet másképp fenntartani." A Krisztusban hivő embernek egyenesen feladata hit-
vallásunk szerint az "egyetértést és a közbékét" munkálni is teljes erejével.

Mennyire időszerű ma is a 450 éves hitvallási iratunk! Mennyire mai kérdéseket vet
fel, ha jól figyelünk rá. Mennyire segít bennünket ma is diakóniánk mai betöltésében
az "új engedelmesség" fejezete, amikor egyházunkat is új engedelmességre, szeretetben
szolgáló hitre vezette Isten! Vagy más fogalmazásban, az Ágostai Hitvallás szavaival:
nem kellene-e nekünk ma is ezt a hitet kérnünk Istentől? Nem kellene-e mai egyházi
szolgálatunknak, is gyülekezeteinket erre a hitre eljuttatni? S nem kellene-e ennek a
hitnek ma is még több ilyen gyümölcsöt teremnie egyházunkban?

Keveházi László

"... az evangéliumot tisztán ..."
(Az egyház VII.)

Négyszázötven éves, névadó Ágostai Hitvallásunk 7. cikkelye , rövidségében is nagy
fontosságú. Kitűnő érzékkel, remek tömörítéssel megfogalmazza és végleges érvénnyel
meghatározza: mi az egyház és mi a feladata ebben a világban. ,,Az egyház a szentek
gyülekezete, melyben az evangéliumot tisztán hirdetik és a szentségeket helyesen szol-
gáltatják ki."

A nagy évfordulón Isten iránti hálával, hitbeli őseink iránti tisztelettel - jelenünk
és jövőnk feladatainak helyes értése végett - bontsuk ki ennek az ünnepélyes modat-
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nak gyakorlati mondanivalóit. (Mivel két szentségünk, a keresztség és úrvacsora is evan-
gélium s róluk e sorozat külön is szél, most a mondatnak csak első felére figyelünk.)

Az egyház tehát gyülekezet. A magyar szó is mozgást fejez ki, de különösen kifeje-
ződik ez az eredeti szöveg latin szavában: congregatio. Emberek kimozdulnak, elindul-
nak, s egy bizonyos helyen összegyülekeznek. Éspedig ismételten: az egyház folyamatos
összegyülekezésben él, Nem egyszerűen "társaság" ez, statikus együttlét, összegyüleke-
zésünk az evangéliumért történik. Figyelmeztessen ez ma is minket, hogy akármilyen
áldott az otthoni magánáhítat, nem pótolhatja a gyülekezeti istentiszteletet. A Robin-
sonhitélet különcséggé torzul és előbb-utóbb elsorvad.

Figyelemre méltó, hogy hitvallásunk nem általában igét mond, hanem evangeliu-
mot. Istennek törvénye is van és az is ige. A reformáció nagy érdeme, hogy bár a legko-
molyabban vette Isten bűnt leleplező és kárhoztató törvényét, de élesen megkülönböz-
tette és elválasztotta Isten bűnbocsátó evangéliumától.

Az "evangélium" görög szó, örömhírt jelent. A karácsonykor meghirdetett öröm-
üzenet Jézus megszületéséről. Isten Krisztusban lett embermentő, hatalmas irgalomtet-
tének ténye, valósága. Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerző megváltói művének teljessé-
ge - ez az evangélium. Jézus szava éppen úgy, mint minden cselekedete, élete éppen
úgy, mint halála és feltámadása.

Luther mondotta: ,,Az egyház igazi kincse Isten dicsőségének és kegyelmének szent-
séges evangéliuma" Az egyház azonban ennek a kincsnek nem egyszerűert birtokosa,
múzeumi őre, hanem hasznosítója - szolgál vele. Mégpedig úgy, hogy niraeti. Hitvallá-
sunk eredeti szava e helyen: .xíocetur" = tanítják. Nem mintha az evangélium elméleti
tan, rideg doktrína volna, de azért jó az eredeti szóra is gondolnunk, mert abban az
evangélium tényszerű fontossága, komolyan vevő elfogadásának felelőssége kap hang-
súlyt. Egyházunk az evangéliumot tanítja is, de nem tanszerű ismeretanyagként csupán,
hanem hogy tudományos teológiai alapvetéssei segítse az evangélium tiszta hirdetését.

Hitvallásunk különböző nyeívű fordításai egyébként a "hirdetés" szót használják.
Az egyházat az teszi egyházzá, hogy az evangéliumot élőszóval hirdeti. Nem úgy, hogy
előadásokat tart Jézus Krisztus üdvösségszerző váltságművéről, hanem nyújtja, adja
az evangéliumot, mintegy jeleníti Jézus Krisztust. Erős hangsúlyt kap az evangélium
tiszta hirdetése. Hitvallásunk - finom disztinkcióval - nem a "tiszta evagélium" hirde-
téséről, hanem" az evangélium tiszta hirdetésé"-ről szól. Ez nem véletlen. Az evangé-
lium mindig tiszta, hirdetése ronthatja tisztátalanná.

Az evangéliumot tisztán hirdetni azt jelenti, hogy eredeti valóságában, tehát elegyí-
tetlenül, semmivel nem keverve. Egyházunk ma is tudatában van annak, hogy az evan-
gélium nem elegyíthető, se nem pótolható semmiféle tudománnyal, ideológiával vagy
világnézettel.

"Tisztán" hirdetni azt is jelenti, hogy csonkítatlanul, teljes szélességében, mélységé-
ben és mozgósító erejében. Jézus váltságművének egyes tényeiben nem válogathatunk,
hogy azt mondhatnánk: beszédeit szívesen hallgatom, mert azok bölcsek, cselekedeteit
is, mert azok érdekesek és példaadók; a szenvedését elég lesz majd hallanunk a nagy-
pénteki passióban. Az evangélium tiszta hirdetésének Jézus megváltói műve egész széles-
ségét kell nyújtania. És mélységét is. Az evangélium ugyanis abban örömhír, hogy nem-
csak teljes bűnbocsánat, hanem új élet ígérete és ereje is. Jézus amikor megbocsát a vét-
kes asszonynak, egyben azonnal hozzáteszi:" ... menj el és többé ne vétkezz!"

Az evangélium görög szavának gyökere üzenetet vivő küldöttet, követet jelent. Moz-
dítás, mozgás van a szóban. Az evangélium "Isten ereje", képes kimozdítani a régiből,
új élet kezdésére aktivizálni. Történelmi és mindennapi példák tanúsítják, hogya tisz-
tán hirdetett és elfogadott evangélium motiváló erő, nemcsak bűneink elleni küzdelern-
re, hanem cselekvő, hasznos életre, a köz javára. Luther Márton például nem páholyból
szemlélgette kora égető kérdéseit, hanem a tennivalók sűrűjében tevékenykedett.
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Schweitzer Albert itt hagyta biztos európai karrierjét és elment Afrika őserdeibe
nyomorult négereket gyógyítani. E két nagy példa mellett ki tudná felsorolni a történe-
lem milliónyi névtelenjét, akiknek életét az elfogadott evangélium "csontjaikba rekesz-
tett tüze" mindennapi szolgálattá aktivizálta sokak javára. A tisztán hirdetett és jól
meghallott evangélium ma is hasznos, szolgáló cselekvésre indít és képesít. ."

Az evangélium tiszta hirdetéséhez az is lényegesen fontos, hogy a gyülekezet ezt
igényelje, ezt és ne mást. Lelkészeink nem lutherkabátos szónokok , hanem evangélium-
hirdetők. Ne irodalmi vagy tudományos előadást várjunk hát tőlük, hanem tisztán
hirdetett evangéliumot.

Hitvallásunk 7. cikkelye állandóan, de ezen az évfordulón különösen is szembesít a
vallató kérdéssel: egyház vagyunk-e az evangélium tiszta hirdetése és hatékonysága
tekintetében!? Örülhetünk annak, hogy mai megújult teológiai szemléletünk a réginél
jóval szélesebb területen látja és láttatja" meg a hivő ember szolgálatának kötelezettségét.
Hogy ne csak saját üdvösségével törődjék, hanem a társadalom javával is. Mert Jézus
Krisztus nemcsak az egyes ember Megváltója, hanem az egész világé. Egyházunk veze-
tősége e tágult szemlélet jegyében igyekszik előadásokkal, lelkészeink folyamatos
továbbképzésével, konferenciák eszméltető tanácskozásain segíteni abban, hogy szó-
székeinken ne régimódi dörgedelmek, de nem is közhelyszerű általánosságok hömpö-
lyögjenek el a gyülekezet feje fölött és ne csak kenetes lélekkozmetikai tanácsok
kapjanak szót, hanem tisztán hirdetett Jézus-evangélium hangozzék, közérthetően, mai
körülményeink, feladataink közt megszólitóan, szolgáló, hasznos életre mozdítóan.

Isten Jézus Krisztus bűnbocsánatszerző, új életre mentő váltságművét az egyházra
bízta, hogy éljen belőle és éltessen vele. Ez az egyház szilárd létalapja és mindenkori
rendeltetése: hirdesse tisztán az evangéliumot. Ha erre az egyháznak megvan a szabad
lehetősége, akkor mindene megvan. Ma megvan.

A nagy évfordulón adjunk érte hálát Istennek!
Szabó József

"... a szentek és igazán hívők
gyülekezete"
(Mi az egyház? VIlI.)

A Mi az egyház? kérdésünkre az Ágostai Hitvallás címben idézett feleletét talán Tit
2, 11-14 világítja meg legélesebben tartalmilag. Megjelent Isten kegyelme minden em-
ber üdvösségére. Az üdvösség mai közhasználatú kifejezéssel emberi életünk integrálása,
hogy teljességében és egészében azzá legyünk, aminek Isten teremtő szándéka akart: az
ő képmása. Ennek az életnek testet öltött alakja a közöttünk emberi testben megjelent
és éÍt Jézus.

Isten üdvözítő kegyelme megjelent és megkezdte munkáját, hogy már ebben a világ-
ban újjáteremtsen, életünket újra formálja és mi józanul, igazságosan és kegyesen éljünk.
Afelől sem hagy kétséget, hogyateljességn Jézus Krisztus megjelenésekor jutunk el.

A szentek nem tökéletes emberek, hanem Isten kegyelmében részes ült és az üdvös-
ség útján haladók gyülekezete. A szentek életének fogantatása pedig Jézus Krisztus ke-
resztáldozata. Jézus keresztáldozata szerezte meg számunkra és hozta nyilvánosságra
Isten üdvözítő kegyelmét, mint Istennek rajtunk, bűnösökön könyörülő, irgalmasés
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megbocsátó szeretetét. Ez a kegyelem az őbenne hivőnek mint bűnei bocsánata válik
valósággá. Ezzel a bűnbocsánattal megszabadít Isten üdvözítő kegyelme a gonoszságnak
és bűnnek hatalmától és magáévá tesz. A szívünkben ébresztett hittel pedig mi magunk
is elköteleztük magunkat, hogy többé nem a bűnnek, hanem Őneki élünk.

Isten üdvözítő kegyelme azonban megtisztító és megujitó kegyelem is. A megtisztí-
tásra életünk naponkénti vétkei és bűnei miatt van szükségünk. A folyton megújító
kegyelemre pedig azért, hogy mindig készek legyünk minden jó cselekedetre. Mind-
kettő, a megtisztítás és a megújítás, reális szüksége az üdvösséget nyert és az üdvösség
útján elindult hívőknek

És az igazán hívők gyülekezete. Az igazán szócska hangsúlyozása indokolt. Az Ágos-
tai Hitvallás védőirata, az Apologia, világosan értelmezi, amikor azt mondja, hogy az
egyház nem valami platóni, eszményi gyülekezet. Ott vannak benne a képmutatók és
gonoszok. Ők is-megvannak keresztelve, őket is konfirmálta a gyülekezet, ó'k is mond-
ják együtt a gyülekezettel a hitvallást, hallgatják az igét és talán még a szentségekkel
is élnek. Azonban az üdvözítő hit híján nem részesültek Krisztus keresztáldozata gyü-
mölcsében: nem nyerték el bűneik bocsánatát. Élik továbbra is életüket, mint a bűnnek
elkötelezett, hű szolgái és nem Istennek élnek. A megtisztulásra és a megújulásra nekik
nincs szükségük.

Ezeknek a száma nagy a gyülekezetben, az egyházban. Sokszor nehéz helyzetbe is
hozzák. Megbotránkoztatnak és sokakat elidegenítenek. Még olyanokat is, akik szívük
mélyén vágynak erre az üdvösségre.

Indokolt az igazán szócska hangsúlyozása azért is, mert az evangélium igazságát
Isten üdvözítő kegyelméről gyakran meghamisítják, ezzel a hitre vágyó lelkeket félre-
vezetik és becsapják. Már az apostoli levelekben maguk az apostolok nem győznek
harcolni a hamis tanítók ellen. A reformáció, aminek klasszikus hitvallása az Ágostai
Hitvallás, annak bizonysága, hogy maga az egyház milyen hamis útra terelte Isten üdvö-
zítő evangéliumának igazságát. A korszellem, melyet történelmi korok fordulói hoznak
magukkal, az egyháztörténet bizonysága szerint veszedelmesen befolyásolhatja az
evangélium igazságának tiszta és igaz hirdetését. Ennek következménye, hogy a hívek
téves hitben ringatják magukat.

A hit alapja a helyes információ, tanítás és az ennek nyomán nyert ismeret az evan-
gélium igazságáról, Isten üdvözíté kegyelméről. A hit tudni akarja és tudja, kiben hisz
és mit hisz. Igaz hit csak Isten igaz ismeretén épülhet és nyugodhatik. Isten és az ő
üdvözÍtő kegyelmének helyes, igaz ismeretére pedig csak egyedül az evangélium és Isten
üdvözítő kegyelméről szólő igeszerű, tiszta tanítás vezethet.

Figyelmeztetés ez ma nekünk is. Az igehirdetők elsőrendű szükséglete, hogy az ige
igazságát, de különösen Isten üdvözítő kegyelmének evangéliumát helyesen, tisztán
és igazán megértsék és megértessék a hallgatókkal. A jól megértett ige rnindig beletalál
az életbe valahol. Az ige ugyanis nem tan, nem valami misztika vagy más efféle. Jézus
szava szerint: lélek és élet. A rosszul vagy egyáltalán meg nem értett ige az igehirdető
ajkán hamis, félrevezető, az igehallgatóban pedig - ha egyáltalán valaki hisz - hamis és
nem igaz hitet szül.

Ezért az egyháznak, mint a szentek és igazán hívők gyülekezetének, ma is létkérdés
.az evangélium tiszta és igaz hirdetése és a szentségeknek Krisztus rendelése szerinti ki-
!szolgáltatása.

Kovács Géza



"... a keresztség által
kegyelmet adja ..."

(A keresztség IX.)

Az Istenről szólő tanítás után az Ágostai Hitvallás kemény vonásokkal rajzolja meg
életünkben a bűn hatalmát. Megállapítja, hogy minden ember bűnösen születik, Isten
félelme és Istenbe vetett bizodalom nélkül. A bűn kárhozatot és örök halált hoz azokra,
akik a keresztség által és a Szentlélektől újjá nem születnek. A hitvallásnak ez a megál-
lapítása jelzés arról, hogy van szabadulás a bűn életet rontó hatalmából. Krisztus ke-
reszthalála új életet szerzett minden ember számára.

Az Isten országa meglátásának titkát kutató Nikodémusnak Jézus Urunk ezt mond-
ta: "Újonnan kell születnetek". Erre az igére emlékezhetünk, amikor az Ágostai Hitval-
lás keresztségről szóló tanításának ezt a megállapítását olvassuk: .szükséges az üdvös-
séghez". Isten az örök jövendőnk kérdésében felkínálja a választási lehetőséget. Nem
kényszerít. Szabad döntést biztosít mindenki számára. Az örök életre a keresztségen át
vezet az út. Istenhez megérkezni csak az Istentől adott úton lehet.

"Isten a keresztség által kegyelmét adja" - állapítja meg a hitvallás. Az örök halál
helyett az örök életet nyeri el az, aki megkereszteltetett. A keresztségben Isten cselek-
szik. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert mi csak a keresztelő lelkész mozdulatát látjuk,
amikor a gyermek fejére hull a keresztvíz. A keresztség nem csupán emlékeztet arra,
ami a kereszten történt. Isten magához ölel bűnbocsátó szeretetével. A bűn hatalmát az
ember életében csak ez a szeretet képes megsemmisíteni.

A hitvallásnak van egy számunkra újszerűen ható tanítása: "A gyermeket a kereszt--
ség által Istennek felajánljuk". A hitvallás latin szövegében olvasható felajánlás szó így
is fordítható: bemutatás. Bibliai eseményekre emlékezhetünk. Az Ószövetség ad hírt
arról, hogy Anna imádságát Isten meghallgatta, fia született. Az édesanya kicsiny
gyermekét felvitte az ÚR házába. Felajánlotta Istennek. Mária ugyancsak betért Isten
házába Jézussal, hogy bemutassa az ÚRnak. A hitvallásnak a felajánlás szava azt érzé-
kelteti, hogy a keresztelés alkalmával a mi részünkről is történik valami.

Ma, a születéskorlátozás korában a gyermek születése új jelentőséget nyert. A szü-
IÓK avval az elhatározással, hogy gyermeket akarnak, tanúságot tesznek arról, hogy az
élet, a holnap mellett döntöttek. Reménységük van a jövendő felől. A keresztségben az
egyház, mely magát az élet őrzőjének vallja, segítségére siet azoknak, akik nem utasít-
ják vissza az életadás lehetőségét. A keresztség Krisztust kínálja fel: Az tlet örök forrá-
sát, akiben a gyermek megtalálhatja boldogságkeresésének célját és értelmét. Krisztus
mint Testvér és Barát kíséri életútján a megkeresztelt gyermeket. A keresztelés alkal-
mával a szülők ezt a lehetőséget fogadják el. Bemutatják Istennek a tőle kapott ajándé-
kot. Amint születés után az újszülöttet bemutatják anagyszülőknek, rokonoknak, is-
merősöknek.

Már az 1520-as években a lutheri reformáció területén nagy gyorsasággal terjedt
az újrakeresztelők rajongó mozgalma. Egyik legkomolyabb vetélytársa lett ez a vallási
irányzat az evangéliumi reformációnak. A valóságos igaz hívQk, a .szentek" gyülekeze-
tét akarták kialakítani, ezért követelték a felnőttkeresztségeti Legélesebb ellentmondás
volt ez az evangéliumi megigazulástannal és a népegyházi gondolattal. Ezért kap hang-
súlyt az Ágostai Hitvallásban az, hogy "a gyermekeket meg kell keresztelni". Megszólal
azok elítésése, ,,akik helytelenítik a gyermekkeresztséget és azt állitják, a gyermekek
keresztség nélkül üdvözülnek".
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A népegyházi keretek lazulásának jeleit látva néhány évtizeddel ezelőtt több teoló-
gusban felébredt a gondolat, hogy a gyermekkeresztség gyakorlata helyett át kellene
térni a felnőttkeresztségre. Egyházunk is látja a gyermekkereszteléssei kapcsolatban
felmerülő kérdéseket. Azonban az Ágostai Hitvallás biblikus tanítása szerint a gyermek-
keresztség mellett foglal állást. Azon fáradozik, hogy a keresztyén szülők és kereszt-
szülők hűségesen teljesítsék a keresztség alkalmával tett ígéretüket. Tegyenek meg min-
dent azért, hogy a megkeresztelt gyermek felnövekedve öntudatos hittel Jézus Krisztust
vallja élete Urának, Megváltójának.

Az Ágostai Hitvallás keletkezésére való emlékezésünk erősíti egyházunk történeti
öntudatát. Gyülekezeti tagjaink számára akkor válik mindennapi kinccsé az emlékezés,
ha erősíti hitüket. Többek között tudatosítja bennük, hogy a keresztségben Isten
kegyelmesen cselekedett velük. Elhívást kaptak az örök életre. Mennyei Atyánk szere-
tete mindent megelőzött! . .

Számunkra az emlékezés egyik gyümölcse az Isten ajándékáért történő boldog hála-
adás. Köszönet azért, hogy az előttünk járó nemzedék magyar földünkön megőrizte
a reformáció Szentírásból táplálkozó tanítását. Az emlékezés keresztségünkre figyel-
meztet elkötelezettségünkre. Hitünk kincsét hiánytalanul tovább kell adnunk az utá-
nunkjövő nemzedéknek.

Ferenczy Zoltán

.. d 1 r hi "" ... to re e em es It ...
(A bűnbánat XII.)

Nagyon távoli két fogalom. Az egyik valami kínzót, fájdalmasat tartalmaz, a másik
biztatót, reményt keltőt. Az első nyomaszt, fojtogat, a második felemel, távlatot nyit.
Hogyan kerülhettek egymás mellé?

Nem az ellentét vagy egymás kiegészítése kedvéért. Nem is esetlegesen, a véletlen
játékaként. Nagyon összetartoznak. Nem nélkülözhetik egymást. Ikertestvérek.

Az Ágostai Hitvallás a keresztyén élet mindennapi jelenségéről, a bűnbánatról
szólva szögezi le XII. hitcikkében: "A bűnbánatnak helyes értelemben ez a két része
van: az egyik a töredelem, vagyis az a rettegés, amelyet a bűn megismerése kelt a lelki-
ismeretben; a másik pedig a hit, amely az evangéliumból vagy feloldozásból fakad és
Krisztusért hiszi a bűnök bocsánatát, megvigasztalja a lelkiismeretet és meg szabadít ja
rettegésétól."

Ez a kettős - töredelem és hit - emlékeztet bennünket a törvény és az evangélium
kettősére. Az ige ilyen felfogása ugyancsak a lutheri keresztyénség sajátossága. Másik
hitvallási iratunk, az Apologia szerint: "Isten az emberekben főképpen két módon
munkálkodik: megrémít - és a megrémülteket igazságra és életre vezeti. Az egész
Szentírás is e kétféle munka szerint oszlik meg. Egyik része a törvény, amely meg-
mutatja, feltárja és elítéli a bűnöket. Másik része az evangelium, azaz a Krisztusban
ajándékozott kegyelem ígérete."

A Bibliát olvasó és prédikáelőt hallgató ember először rendszerint Isten törvényével
kerül szembe. Megérinti és megállítja Isten felsőbbrendűsége, szentsége, amely előtt
nyilvánvalóvá lesz a maga alacsonysága, fogyatékos és beszennyezett volta. Egyszóval:
a bűnei. A bűn igazi ismeretére való eljutás mindig az Isten törvénye által van. Találkoz-
hatunk vele a Szentírás követelő igéiben, de Isten nagy művei, szeretete, jósága láttán is,
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vagy akár az egyház szolgálatának, egy-egy keresztyén hivő gyümölcsöző életének tük-
rében. Mindig, amikor felismerjük, mit kíván, mit vár tőlünk Isten, mire teremtett és
Júvott el bennünket. Ilyenkor látjuk meg, hogy mennyire nem ütjük meg ezt a mérté-
ket, nem felelünk meg Isten elvárásainak. Ha ezzel a felismeréssel valóban Isten elé
kerülünk, akkor rettenünk meg lemaradásunk, tévedésünk, bűneink következményei-
től. Akkor támad fel a lelküsmeret vádja: nem vagyunk olyanok, amilyenek lehetnénk,
amilyeneknek lennünk kellene. Mégpedig nem emberi elvárások, hanem az életünket
ajándékozó és egykor számon kérő Isten mértékén. Mindig Előtte állunk, amikor törvé-
nye szél hozzánk. Es hogyan állunk meg előtte az ítélet óráján?

,,A töredelem a lelküsmeret igazi megrendülése, amely tudja, hogy Isten haragszik
a bűnre, és amely bánja, hogy bűnt követett el. Ez a töredelem akkor következik be,
amikor Isten igéje ránk olvassa bűnainket" (Apologia). Bűneink Isten előtti felismerése
és elismerése töri össze közönyünket, önelégültségünket, elbizakodottságunkat ésjuttat
el abba az állapotba, amelyről az Ágostai Hitvallás a töredelem szavával beszél.

Amennyiben a töredelem Isten törvénye szent és örök érvénye felismeréséből
támad, éppoly közvetlenül és lényegszerűen fakad a hit az evangéliumból. Az isteni
üzenetnek abból a másik, mellőzhetetlen részéból, amely Isten szeretetéről, megváltói
munkájáról, Jézus Krisztus keresztjéről és feltámadásáról beszél. Éppen a megrettent
szívű bűnösökhöz és pontosan nekik szólóan. Ezt is kiolvashatjuk Bibliánk számos tör-
ténetéből, meghallhatjuk az evangélikus igehirdetés elmaradhatatlan kegyelemhirdetésé-
ben vagy a félreérthetetlenül világos, személyes, nekünk hirdetett feloldozás formájá-
ban: Bízzál, Jézus nevében és véréért meg vannak bocsátva bűneid!

A rettegő lelküsmeretet megvigasztaló és a bűn mardosásától megszabadító hit lénye-
ge szerint mindig a bűnbocsánat hite. .Krisztusért hiszi a bűnök bocsánatát." Éppen
azokét a bűnökét. amelyek gyötrik, lelkiismeretére nehezednek, és az Isten elótti
rettegést kiváltották. "Az evangéliumnak legsajátabb igéje az, hogy hittel nyerjük
el a bűnbocsánatot" (Apologia). .

A hit születése azért függ össze ilyen szorosan az evangéliummal, mert az nem
csupán híradás Isten szeretetéről, hanem annak nyújtása, közvetítése is. Nemcsak hirde-
ti, hanem adja is Isten bocsánatát, s ezzel a megterhelt szívnek, a megrettent lelküsme-
retnek hathatós segítséget nyújt, Mikor az evangéliumot hallgatjuk, amikor úrvacsorát
veszünk vagy szívbeli odafigyeléssel a keresztségünkre emlékezünk, akkor Isten szerete-
tének hatalmi körébe kerülünk, amelyben a hit számára új lehetőségek tárulnak fel.
Ezeket ragadjuk meg, használjuk ki a szívbeli, bátor bizalommal. ,,Ekképpen a hit a
feloldozásból, az evangélium hallásából, a szenségekkel való élésből születik és erősö-
dik, hogy vereséget ne szenvedjen, amikor a bűn és halál rettentéseivel viaskodik"
(Apologia).

Töredelem és hit összetartoznak. Nem is élhetnek egymás nélkül. Okunk mindig van
bűnbánatra, és ezért mindig rászorulunk az evangéliurn hitet tápláló vigasztalására. S a
bűnbocsánat hitében újul naponta az erőnk, győzelmünk és örömünk.

Csepregi Béla



" ... a törvényes világi intézmények
Isten jó alkotásai"

(A világi dolgok XVI.)

Ma természetes minden józanul gondolkodó magyar evangélikus előtt, hogy Istent
nemcsak a vallásos, lelki életben lehet és kell imádni és jótetszését nemcsak az egy-
házi jó rend megtartásával kell keresni, hanem a becsületes kenyérkereső munka, a
tisztességes családi élet, az emberi közösség szellemi, anyagi felemelkedésének és
békéjének szolgálata is Istentől rendelt feladat. Mondorn, ma ez nekünk természetes,
mert ebben a szellemben tanított egyházunk évszázadokon át, ebben a tudatban
nevelkedtünk és a diakóniai teológia egyre világosabban határozza meg az egyház népé-
nek a világban és a világért végzett szolgálatát. A reformáció idejében azonban ez nem
volt ilyen egyértelműen elfogadott nézet. Az egyházi rendet, az egyházi szolgálatot és a
világtól elforduló szerzetesi életformát sokkal tökéletesebbnek tartották - mint Isten-
nek inkább tetsző dolgokat - a világi rendeknél és a világi munkánál. Természetesen a
reformáció előtt sem tartották feleslegesnek vagy Isten-ellenesnek a világi rendeket
- pl. felsőbbség, család, hivatás -, de azt tartották, hogy ezekkel szemben elsőbbséget
élvez és magasabb rendű az egyházi rend, a világi felsőbbség felett áll az egyházi-fel-
sőbbség, a világi dolgoknál sokkal fontosabbak a lelki dolgok és a földi életnél sokkal
előbbre való az örök üdvösség. A világi intézmények csak akkor tölthetik be rendelte-
tésüket és csak akkor élvezhetnek létjogosultságot , ha elismerik és alázatosan elfogadják
az egyház irányító tekintélyét. A reformáció viszont határozottan azt tanította, hogya
világi intézmények nem attól lesznek Isten jó alkotásai, ha egyházi irányítás alá vetik
magukat és legalitásuk nem attól függ, hogy vallásos alapon állnak-e vagy sem, hanem
attól, hogy jó törvényeket alkotnak-e és hajtanak-e végre az emberek javára. S ha így
működnek , akkor a keresztyének Isten jó alkotásainak tekintik, elfogadják, segítik,
építik, támogatják ezeket.

Az Ágostai Hitvallás nemcsak az egyház világ feletti primátusát hangsúlyozó kleri-
kalizmussal szemben foglalja össze a Szentírás világi dolgokra vonatkozó tanítását.
A reformáció vadhajtásaiként különféle világtagadó, rajongó mozgalmak is kisarjadtak.
Részben régi, a keresztyénség első évszázadaiban felmerü It tévtanításokat elevenítettek
fel, részben új, de a Szentírással nem igazolható nézetekkel zavarták meg a reformáció
szellemi forrongásában a tanácstalan emberek lelkiismeretét. Ezekkel az új, a reformá-
ció igei tisztaságára, de a normális, szervezett közösségi életre is veszélyes áramlatokkal
is felvette a harcot az Ágostai Hitvallás. Miben rejlett a tévelygésük lényege? Abban,
hogy teljesen új társadalmi közösségct akartak létrehozni, méghozzá krisztokratikus
alapon. Elvetettek minden világi felsőbbséget , semmisnek tekintették a fennálló tulajdon-
és jogviszonyokat, tagadtak, hogy felelősséggel tartoznak a világi felsőbbségnek, elítélték
a bíráskodást és tiltották a közéletben való részvételt, a hivatalviselést és általában min-
dent, ami a "világ" fogalmába tartozik. A Hegyibeszéd vagy általában Jézus tanítása,
az evangélium alapján akartak létrehozni egy eszményi közösséget, aminek semmi kap-
csolata nincsen a "bűnös világgal". Az volt a súlyos tévedésük, hogy azt gondolták: az
evangéliummal, Isten igéjével korrnányozni lehet a világot, meg lehet szervezni és fenn
lehet tartani az emberek világi, társadalmi közösségét.

A társadalmi közösség életét nem a hit kormányozza, de a hivő ember éppen hitéből
fakadóan arra kőtelezett , hogy erejének, tudásának latba vetésével építse, segítse a tár-
sadalom gazdasági, anyagi és erkölcsi jó rendjét. Nemhogy tilos lenne ezekben részt
venni, ellenkezőleg a mindennapi élet ügyeiben és keretei között kell eleget tenni Isten
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szeretetre és szolgálatra hívó parancsának. Nagy segítséget nyújtott a keresztyén ember-
nek a világi dolgokkal való kapcsolatának a tisztázásában ez az evangélikus, reformátori
hitvallás. Amint az Ágostai Hitvallás Védőirata írja e tanításról: "igen sok derék ember,
aki az állami életben és a közügyek ben forgolódik, megvallotta, hogy nagy segítséget
nyújt neki". Ez a négy és fél évszázaddal ezelőttról származó idézet tanúsítja, milyen
megnyugtató, bátorító, eligazító és a világi hivatásban való hűséges helytállásra buzdító
tanítást adott az Ágostai Hitvallás kora útkereső keresztyéneinek.

Valljuk ma is, hogy az Ágostai Hitvallás XVI. cikke a világi dolgokról olyan igazsá-
got fejez ki, ami semmit sem veszített időszerűségéből az évszázadok múlásával. Sőt,
éppen most kell hogy átérezze minden keresztyén, hogy hitének megvallása, Isten iránti
szeretetének, Jézus Krisztus iránti hűségének bizonysága az, ha tisztességes családi éle-
tet él, erejének, tudásának legjavát adja bele munkájába és alkotó módon részt vesz a
közélet minden gondjában, örömében. Tisztán kell látnunk az evangélium krisztusi üze-
netének és Isten világfenntartó állandó gondviselésének komolyságát. Egyformán drága
nekünk mind a kettő, de nem keverjük őket össze és nem játsszuk ki őket egymás rová-
sára. Hitvallásunk mondja: "Mert az evangélium a szív örökkévaló igazságát tanítja.
Ezzel azonban nem forgatja fel az állami vagy a családi élet rendjét; nagyon is megköve-
teli, hogy azt Isten rendeléseként megtartsuk és a szeretetet ebben a rendben gyakorol-
juk."

Baranyai Tamás

"... szükséges jót cselekedni,
d ,,,

e. nem azert ...
(A hit és a jó cselekedetek XX.)

Mikszáth Kálmán "A kis csizmák" című elbeszélésében a szívtelen, fösvény, gőgös
Bizi apót "csövestűl éri a veszedelem". Csapás csapás után éri. Ekkor megfogadja, csak
arra való lesz a vagyona, hogy jót tegyen vele. De bizony hidegen fogadják az egek. A
templomnak Mária-képet hozat, de útközben a szekér alatt leszakad a híd, ló, kocsi,
kép odevesz. Kőkeresztet állíttat a temetőben "Isten dicséretére", ezt villám töri szét.
Ekkor kerül űtjábaa kis Andris, az anyátlan-apátlan "falu gyereke", akinek csupasz
lábszárai vörösödnek a hidegtől. Megszánja, csizmát vesz neki és házába fogadja. Mik-
száth ezzel zárja elbeszélését: Milyen messze van az "ég" és mégis milyen közel. Egy pár
csizmával meg lehet járni egy óra alatt . .. A mikszáthi elbeszélés mondanivalója:
Istent nem lehet vallásos, vélt ,jó cselekedetekkel" kiengesztelni, Ö másokon önzetle-
nül segítő, felebaráti szeretetet vár tőlünk.

A hit és a jó cselekedetek egymáshoz való viszonyának ez a kérdése izzik az Ágostai
Hitvallás XX. cikkében is. Alaptalanul vádolják a mieinket azzal, hogy tiltják a jó csele-
kedeteket - hangzik a bevezető mondata. Az Isten színe előtti ingyen, Krisztusért, hit
által történő megigazulás meg nem értése húzódik meg e vádaskodás mögött. A refor-
máció ellenfelei azt mondták, hogy a hitből és cselekedetekből leszünk igazakká Isten
előtt, Ezért hangsúlyozták hitvalló őseink először is azt, hogy cselekedeteink sem Istent
nem engesztelhetik meg, sem a bűnbocsánatra és kegyelemre nem tehetnek érdemessé
minket. Mert aki abban bizakodik, hogy cselekedeteivel válik érdemessé a kegyelemre,
az megveti Krisztus érdemét és kegyelmét. Ráadásul a lelkiismerete sem lehet sohasem
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nyugodt, mert nem tudhatja, hogy cselekedetei által "érdemessé vált-e" már a kegye-
lemre és elégtételt adott-e már bűneiért. A Szentírás egyértelmű válasza erre: "kegyelem-
ből van üdvösségetek a hit által és ... nem cselekedetekért" (Ef 2, 8). Ez a hit megbi-
zonyosodott arról, hogy Isten kiengesztelődött a Krisztusért és ez a bizodalom. megvi-
gasztalja és felemeli a szívet. A hitvallás előbbi részeiben már kifejtette, hogy ennek a
hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie.

Ezen a világos hitbeli alapon állva valljuk, hogy "szükséges ajót cselekedni. De nem
azért, hogy abban bizakodjunk: ezáltal érdemessé leszünk a kegyelemre, hanem azért,
mert Isten ezt akarja." A Krisztus szeretetétó1 megragadott ember tudja, hogy Krisztus
mindent megtett üdvösségéért, ezért hálából megtisztított és felszabadult szívvel tud jót
cselekedni. És mivel a hit által elnyerjük a Szentlelket, ezért szívünk megújul és új meg
új indításokat kapunk a jó cselekvésére. ,,A jóakaratnak és az igaz cselekvésnek a hit a
szülőanyja" - mondja Ambrosius egyházatya. A hitvallás Védőirata - amely még rész-
letesebben fejti ki a hit és a jó cselekedetek összefüggését - ismételten aláhúzza, hogy
nagyon is szükséges jót cselekedni. Éppen azért igazulunk meg, hogy mint igazak kezd-
jünk jót cselekedni. És a célra születünk újjá és kapjuk a Szentlelket, hogy az új élet új
cselekedeteket, megújult lelkületet eredményezzen. A hit bűnbánatban mutatkozik
meg és jó cselekedetekben erősödik és növekedik. Az igazi hitnek "szeme" van annak
meglátására, hol van szükség testi-lelki segítésre. S krisztusi szeretete annak megcselek-
vésére.

Az Ágostai Hitvallás 400 éves évfordulója alkalmából egyházunk ezt a nyilatkozatot
tette: Az egyház fölséges hivatása, hogy az emberekben a Jézus Krisztusban való igaz
... élő, tehát cselekedetekben gazdag ... hitet fölkeltse és ápolja. Ma így valljuk ezt:
másoknak szolgáló, diakóniai életfolytatásra szabadít fel bennünket a Krisztus irgalmá-
ban bizakodó hit.

A jó cselekvését nem lehet elválasztani a hittó1. Az emberek számára hasznos, önma-
gunkat másoknak odaszánó életet kell élnünk. Nem azért, hogy Isten kegyelmét kiér-
demlő erejükben bizakodjunk, hanem mert Isten ezt akarja. Amikor valakivel jót
teszünk, akkor áldozatos életünkkel nem az Istent akarjuk befolyásolni - mint Bizi
apó tette -, hanem önmagunkat szánjuk oda Isten szolgálatára. Ez pedig nem megy
Krisztusnak átadott élet és szív nélkül. Hitvalló őseinkkel mi is valljuk: ezt a tanítást
nemcsak vádolni nem szabad azzal, hogy tiltja a jó cselekedeteket, hanem sokkal in-
kább dicsérni kell, mert megmutatja, hogyan leszünk képessé jó cselekedetekre. Ezzel
azonban nem becsüljük le azokat a humanitárius cselekedeteket, amelyeket az egyházon
kívüli emberek más meggyőződésből, humanizmus alapján végeznek. De magunkra néz-
ve elkötelező erejűnek ismertük fel Jézus szavát: ,,aki énbennem marad, és én óbenne,
az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni" (Jn 15, 5).
Mert enélkül a gőg és önteltség bűnébe, valamint a cselekedetekből való megigazulás
tévelygésébe esünk. •

Luther szerint a jó cselekedetek hitünkról tanúskodnak, Istent dicsőítik és a feleba-
rátot szolgálják. Kiró1 és miről tanúskodik a mi hitünk? Kiábrázolódik-e életünkön a
kis és nagy emberi közösségekben szeretetből másoknak szolgáló Krisztus arca?

Sárkány Tibor
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Ezerötszázötven éve halt meg
Augustinus

AZ ÉVEK SZÁMA SZERINT MESSZE VAN TÖLŰNK AUGUSTINUS, de
a gondolatai szerint mégis közel van hozzánk.

"Vallomásaiban" Isten színe előtt mondja el életfolyását. Apja "vékony jövedelmű
thagastei polgár volt". Csak élete" legvégén keresztelkedett meg. Anyjáról, Monikáról,
felejthetetlen bájjal és gyöngédséggel írt Augustinus. Anyja tiszta keresztyén hite és
élete mindig vonzó példaként hatott rá. Apja anyagi erején felül áldozott fia gondos
szellemi kiművelésére, azonban az ifjú Karthágóban rossz társaságba került. Közben
Monika könnyek között tusakodott fiának megtéréséért: "Hűséges szolgálód, az én
anyám több könnyet sírt el színed előtt érettem, mint amennyit az anyák gyermekük
temetésénél szoktak ontani. Sírt, mert látta, hogy halott vagyok a hit és vallás számára,
amely a Te ajándékod volt őbenne, Uram". - A szónoklattan tanáraként működött
Karthágóban, Rómában, majd Milánóban. Itt nagy hatással volt rá Ambrosius püspök
igehirdetése, amit az utána utazott anyja még jobban elmélyített benne.

MEGKEZDÖDÖTT A NAGY TUSA AUGUSTINUS ÉLETÉBEN: már akarta a
keresztyén életfolytatást, de még vissza-visszaesett a régi magatartásába. Megtérésének
híressé vált történetét a Vallomások-ban úgy írja le, hogy messzir 81 jövő hangot vélt
hallani, amely ezt mondta: "Vedd, olvasd! Vedd, olvasd!" Utána nyomban a Szentírást
vette elő: "Megragadtam s fölnyitottam és elolvastam némán azt a szakaszt, amelyre
legelőbb esett pillantásom: Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolás-
ban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban
és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy
gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne (Rm 13, 13-14). Amint a
mondat végére értem, mintegy a biztosság fénye tódíht szívembe s a kétségnek minden
sötétsége szétoszlott." 387 húsvétján 15 éves fiával együtt megkeresztelkedett Milá-
nóban.

MINDEN VÁGYA AZ VOLT, hogy afrikai népének szolgálhasson Isten igéjével.
Milánóból elindultak haza. Útközben anyja meghalt, majd otthon, Thagasteban nagy
tehetségű fiát is elveszítette. Csekély vagyonát a szegényeknek adta, s pappá lett az afri-
kai Hippóban. Most már egyedül Isten volt számára életcél, erőforrás és minden. A Val-
lomások-ban gyönyörű imádságban magasztalja az őt legyőző Isten vonzóerejét: ,,Későn
szerettelek, Szépség, aki olyan régi vagy és olyan új, későn szerettelek! ... Hívtál,
rám kiáltottál és megtörted némaságomat. Rám villantál, felragyogtál s elűztedvakságo-
mat. Illatoztál és mélyen beleheltelek, megízleltelek, s azóta édes a szám és szomjas az
ajkam ízed után. Megérintettél, elkaptál s magaddal ragadtál a te békességedbe." Ebben
az Isten által való megragadottságban bontakozik ki hatalmas egyháztanítói életműve.

HOSSZU ÉVSZÁZADOKON ÁT merítettek Augustinus teológiájából az egyház
legjobbjai, azonban tanítása csaknem ezer év múlva az Augustinusról elnevezett szerze-
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tesrend legnagyobb tagjának, Luther Mártonnak az életművében teljesedett ki.
Számunkra, evangélikusok számára a legérettebb Augustinus-értékelés kitől származ-
hatna mástól, mint Luther MártontóI? Luther különösen akkor tekint Augustinusra
harcostársként, amikor a pápa ellen küzdve be akarja bizonyítani, hogy a Szeritirást
nem előzheti meg semmiféle emberi tekintély. Luther összes műveinek l539-ből való
kiadása előszavában arról szél, hogy a keresztyén ember ne tűrje, hogy hit dolgában
a Szentírás elébe bármiféle emberi tanítást is tegyenek. Nagy hatást gyakorolt Lutherre
Augustinus nyomatékos figyelmeztetése, amelyben felhívja olvasóit arra, hogy neki se
higgyenek, ha tanítása nem egyezik meg valamiben a Szentírással. '

LUTHER IGEN HASZNOSAN EPITHETETT AUGUSTINUS RA a reformáció
igazságáért folytatott küzdelemben. A 95 tételben (4. tétel) nagy elismeréssel szól Lut-
her Augustinus rnély bűnbánatáról s felidézi annak a jelenetnek a képét, amikor a hal-
dokló Augustinus a hét bűnbánati zsoltárt felíratta magának és könnyek közt imádkozta
végig azokat. Irataiban gyakran hivatkozott Augustinus könyveire. A páli kegyelemtan
volt a legfőbb összekötő kapocs Augustinus és Luther között. Mivel pedig ez a keresz-
tyén hit és élet középpontja és szíve, az ebben való-találkozásuk mellett eltörpülnek a
különben nem lényegtelen különbségek. Pál apostol, Augustinus és Luther valóban
összetartoznak, mint ugyanannak a kegyelemnek a legkülönbözőbb korokban élt ma-
gasztalói és bizonyságtevői.

AUGUSTINUS TEOLÓGIÁJA NEM ÖNMAGÁERT VALÓ BÖLCSELKEDES
és nem a világtól való elvonultság kolostori csendjében létrejött tanítás. Világosan értet-
te Isten igéjének szeretetparancsát. Mikor a nagy parancsolatot idézi Jézus Krisztus
ajkáról (Mt 22, 37-40), megállapítja, hogy "a parancsolat célja a szeretet, mégpedig a
kettős szeretet: Istené és feleberátunké". A kettős szeretet parancsának mindegyik fe-
lén hangsúly van. Ennek a tisztázása után a következő kérdés, hogy az Isten által paran-
csolt felebaráti szeretetnek ki felé kell irányulnia. Feleletében szorosan a Szentírás nyo-
mán halad Augustinus: "Az emberek kőzül senki sem kivételezett. Aki megparancsolta,
hogy szeressük felebarátunkat: megmutatja maga Urunk az Evangéliumban és megmu-
tatja Pál apostol is . .. (Itt következik az irgalmas samaritánusról szólő példázat.) Eb-
ből nyilván megérthetjük, hogy az a mi felebarátunk, akivel szemben az irgalmasság
szolgálatát kell tanúsítanunk". Augustinus etikája semmiképp sem nevezhető ún. indivi-
duáletikának, mert szava felölelte az emberi együttélés alapvető kérdéseit is. A hódító
háborúktól szenvedő és vérző világban a kor legégetőbb kérdésével foglalkozik elsősor-
ban, amikor felveti az államok egymás közötti viszonyának a kérdését. Szabályozó elv-
nek az igazságosság és jogosság fogalmát tartja. A világi felsőbbségról írottakban Pál
apostol szava nyomán halad, amikor megállapítja, hogy a világi hatalom Istentől van
s uralkodási normája az igazságosság és a zsarnokságtól való óvakodás.

Ottlyk Ernő

Három Luther-dátum
Közismert dátum 1517. október 31: e napon ünnepeljük a reformáció "nyilvános

elindulását". Kevésbé közismert azonban az az út, melyet reformátorunknak, Luther
Mártonnak meg kellett járnia ahhoz, hogy mi ma evangélikusok lehessünk. E tekintet-
ben három dátum szokott előtérbe kerülni. Az első 1505 júliusának valamelyik korai
napja - talán 3.-a -, melyen a Gothából Erfurtba igyekvő fiatal diák viharba kerül és
szerzetesi fogadalmat tesz. A második 1505. július 17-e, amikor fogadaImát beváltva
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"szakít a világgal", és belép az erfurti Ágoston-rendi szerzetesek kolostorába. Végül
a harmadik 1520. december 10-e, amikor a pápai kiközösítő bullát Wittenberg kapuja
előtt nyilvánosan megégetteti és ezzel az egész világ tudomására adja, hogy "szakított
a pápás egyházzal".

Az első kettő időben is, tartalmában is egészen közel áll egymáshoz: egy elhatáro-
zás és a szándék valóra váltása szerepel bennük. Néhány modern kutató enyhe kételyé-
nek is hangot ad, mivel Lutheron kívül senki se látta azt a félelmetes vihart és villámot,
amely a földre sújtotta, és arra a fogadalomra késztette, hogy beáll szerzetesnek. Az
mindenesetre feltűnő, hogya társaságot kedvelő, életvidám ifjú, aki ez idő tájt már túl
van a baccalaureusi és magisteri tudományos fokozatok megszerzésén, olyan hirtelen
és váratlanul fordul el a világtól. Az is, hogy a szülői akaratot, mely számára feltétlen
tekintély volt korábban, most engedetlenséget vállalva "dacosan" mellőzi. A bányász
apa ugyanis - aki kiváló képességű fiát jogásznak szánta és mérhetetlenül büszke volt
szép előmenetele láttán - amikor értesül fia elhatározásáról, csalódottsága miatt szinte
tombol haragjában. S végül az is lényeges, hogy maga Luther se nyilatkozik egyértél-
műen a dologról. Egyszer azt mondja, hogyj.a kétségbeesés teszi az embert szerzetes-
sé", máskor meg azt, hogy "nagyon komor és szigorú életem volt szüleim mellett, ez
okozta, hogy aztán egy klastromba menekültem". Meg kell azonban mondanunk, hogy
a kertársak között senki se kételkedik Luther igazmondásában, a vihar és a közvetlen
életveszély valóságában. Sem a meglepett barátok, iskolatársak, akik egy közös búcsú-
vacsora elköltése után 1505. július 17-én este elkísérik a kolostor kapujáig; sem a
tanítványok, akiknek később el-elmesélgeti élete eme döntő fordulatát; de még a
haragvó apa sem, bár ő ezt nem isteni jelnek, hanem ördögi kísértésnek tartja még
évekkel később is, amikor pedig már némileg megenyhül fia irányában.

Az bizonyos, hogy Luther olyan indokot hoz fel döntése védelmében, melyet a kö-
zépkor emberének - csodálkozva vagy húzódozva, vagy akár dühösen ellenkezve is!
- el kell fogadnia. Az "isteni fogadalomrnal" szemben egyszeruen már nincs hely sem-
miféle emberi ellenérv számára. Mindezzel azonban csak a döntést magát tudjuk kielé-
gítő módon megviJágítani, a döntést kiváltó okot még továbbra is homály fedi. Tetsze-
tős, de téves a kolostorba lépést külső események hatásában keresni. Luther nem "ijed-
tében", nem az apai akarat elleni "dacos lázadásből" és nem valamiféle "világgal meg-
csömörlés" következtében lesz szerzetessé. Maga is mondja: a kétségbeesés kergeti be
a koJostorkapun. Az a kétségbeesés, mely gyermekéveit, egész ifjúkorát eltölti; az a
nyugtalanság, hogy Istennel nincs rendben a dolga; hogy az isteni harag elől nem tud
rnenekülni: hogy aza vallásos élet, melyben felnőtt és melyet buzgón gyakorol, nem ad
békességet neki. Kétségbeeséséhez azonban remény is társul ezúttal: az annyira sóvár-
gott belső békességet meg fogja majd találni az erfurti Ágoston-rend kolostorának falai
között. Hogy ez a remény mennyire megalapozott, arról 12 évvel később vizsgázik az
egész világ színe előtt a 95 tétel közrebocsátásával.

Harmadik jelzett dátumunknak is van egy különös érdekessége: az, hogy több mint
három év választja el a reformáció "hivatalos nyitányától". Hogyan? - kérdezhetjük -,
hát a Rómával való szakítás nem 1517. október 31-én következett be? Bizony nem.
Részletezés helyett ezúttal be kell érnünk azzal, hogy csupán jelezzük a szóban forgó
három esztendő néhány nagyon fontos eseményét. Luther a 95 tételt megvitatás céljá-
ból bocsátja a tudományos világ elé; a vitából semmi se lesz, őt viszont ígérgetésekkel
és fenyegetésekkel akarják elhallgattatni. Kiadja elso nagy reformátori iratait: "A né-
met nemességhez", ,,Az egyház babiloni fogságáról" és ,,A keresztyén ember szabadsá-
gáról" címűeket abban a reményben, hogy ezek nemcsak a nép között, de az egyház leg-
felsőbb vezetésében is a sok kiáltó visszásság orvoslásához fognak vezetni; helyette
azonban megérkezik - 1520. október elején - az egyházból kiközösítő pápai rendelke-
zés: a~ az ,,átokbulla", mely őt és követőit, mint ,javíthatatlan eretnekeket" kitaszít ja
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az Anyaszentegyházból. Luther, amikor elítélik, a fennálló egyház megreformálását kö-
veteli, mint annak égő felelősséget érző tagja. Igaz, nagyon radikális módon lép fel,
ugyanakkor azonban esze ágában sincs a szakítás, a kiválás, s valamiféle "új egyház
megalapítása"! Ennélfogva nem mentegetődzés, hanem ténymegállapítás az, hogy ami-
kor 1520. december 10-én elégetteti az "átokbullát", Rómának vele és követőivel való
véglegesszakítása kereken 60 napja érvényben van már!

Fontos, ugyanakkor meglepően ritkán emlegetett mozzanat az, hogy ezen a csípős
decemberi reggelen a "bullaégetés" tulajdonképpen csak ráadás: a legtöbb korabeli be-
számoló meg sem említi. Feltűnést és széles körű visszhangot a "dekretálisok", azaz a
pápai törvénykönyvek elégetése kelt! S csakugyan ez Luther gesztusának is a lényege:
bizonyságát akarja adni annak, hogya "pápás egyház" emberi bölcsességre építi hatal-
mát, holott az egyházban csak az isteni igének szabad érvényesülnie. Engedetlenné vá-
lik az emberi rendelkezésekre épülő, azokba belemerevedő egyház számára, mivel csak
így lehet az "Ige Egyházának" engedelmes tagja és szolgája. E tettben ragadható meg
Luther "szakításának" lényege is, reformátori alapmagatartása is, de egyben az ügy má-
ig érvényes tanulsága is: keresztyén élet valójában ott lehetséges csupán, ahol az Ige és
csak az Ige a zsinórmérték.

Magassy Sándor

Igaz keresztyénség
425 éve született Arndt János

Kevés olyan vihart kavaró életmű volt az evangélikusság történetében, mint Arndt
Jánosé a XVII. század elején. Nemcsak korában rázta meg forgószélként a csendes vize-
ket, hanem vissza-visszatérően a további századok folyamán is. Csupán az utolsó száz
évben csendesedett el körülötte a vita, egy kissé meg is feledkeztek arról, mit jelentett
ő a keresztyénségnek. Régebben végletes vélemények: magasztaló ajánlások, becsmérlő
gúnyolódások csaptak egymásnak. Imádságos könyvét .Paradicsomkertecske" címen
jelentette meg, de volt, aki "a pokol könyvének" nevezte. Akadt, aki azzal vádolta,
hogy teljesen hátat fordított a lutheri reformációnak; akadt, aki ismételten kiadta az
Arndtot védelmező iratot. Egyes teológusok elfordultak tőle, mások egyenesen Luther
mellé sorolták. Szeniczei Bárány György fia így ír apjáról szőlő emlékversében:

"Ott énekelnek az újabb drága szentek:
Luther, Arndt, Spener, Frank és a más több rendek."

A felvilágosodás idején tán nevét is elfeledték, de az ébredések korában minden családi
körben olvasták könyveit, magyarázták a teológiai oktatásban, lefordítottak számtalan
nyelvre. Hatása túlszárnyalt az evangélikusság határain. Eljutott a református, sőt a ka-
tolikus egyházba, az orosz keresztyénséghez és az indiai misszióba a tamul nyelv révén.

Arndt János német papi családban született 1555. december 27-én. Orvos szeretett
volna lenni, de éppen egy súlyos betegségből való felépülése indította arra, hogy teoló-
giát tanuljon. Tanulmányait többnyire szigorú lutheránus tanároknál folytatta, s először
szülőföldjén, az anhalti városokban szolgált lelkészként. 1590-ben azonban elmozdítot-
ták állásából, mert nem volt hajlandó támogatni a képrombolást, s nem tágított lutheri
hitvallásától. Erre utal első kiadványa: .Jconographía" (1596) - vagyis a képek helyes
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és helytelen használatáról szóló könyve. Hűséges lelkészi szolgálatát orvosi tanulmányai
felhasználásával gazdagította a pestisjárványok idején. Mégsem becsülték meg kellőkép-
pen következő állomáshelyén, Quedlinburgban. Igy fogadta el előbb a braunschweigi
lelkészi állást (1599), majd utóbb a cellei szuperintendensi tisztet (1611). Ezekben az
években adta ki jelentős műveit: ,,Az igaz keresztyénség négy könyve" (1606), majd a
.Paradícsomkertecske" című imakönyvét, az evangéliumi szentleckék alapján írt "Pos-
tillá"-t, a Zsoltárok könyvének magyarázatát és Luther kátéjáról szóló prédikációit.
Viharos, szorgos és áldozatos életútja 1621. május l l-én ért véget. Sírfelirata egész
egyéniségét mutatja:

"Itt nyugszom én, Arndt, Jézus igaz szerelmese,
a belső ember kegyességét kedveld.;

Mért került Arndt János a különböző vélemények viharos kereszttüzébe? A XVI. sz.
utolsó évtizedeiben az iskolás igazhitűség, a merev ortodoxia szelleme hódított. Hitval-
lások sorát fogalmazták a különböző felekezeti irányzatok képviselői. Hittani viták,
harcok, megoszlások korszaka volt ez. Arndt János is ebben nőtt fel, de meglátta, hogy
a tiszta tan keresése, oltalmazása közben elsikkad maga a keresztyén élet. Már fiatal ko-
rában megismerkedett a középkor misztikusaival, de ez nem az érzelmeire és fantáziája-
ra volt hatással, hanem erkölcsi magatartására. A kegyelemből való megigazulás talaján
állva hirdette, hogy az életfolytatásnak is meg kell újulnia! .A ·hit cselekedetek nélkül
halott! Irása felhívás a belső élet, a személyes hit gyakorlására és tiltakozás minden üres
dogmatizálás ellen.

Halála előtt írta a braunschweigi hercegnek: .Könyveim célja, hogyelvegyem a diá-
kok és prédikátorok kedvét a vitatkozó teologizálástói, mert ebből újra csak skolasztika
lenne. Másrészt eltökéltem, hogyahivőket a holt hittől a gyümölcsöző életre vezessem,
az üres elméleti tudás helyett a hit valóságos gyakorlására indítsam." - ,,Az igaz keresz-
tyénség" c. könyve egyébként ezekkel a gondolatokkal kezdődik: "A szent evangélium-
mal való nagy és szégyenletes visszaélés ebben a világban azoknak az istentelen és bűn-
bánat nélküli életén látszik meg, akik Krisztussal és igéjével dicsekednek ugyan, mégis
teljesen Krisztus nélküli életet folytatnak, mintha nem is keresztyének, hanem pogá-
nyok volnának. Mindegyik Krisztus szolgája akar lenni, de Krisztus követője egyik sem!"

Szornorú diagnózist állapítottak meg kora kegyességéről keményszavú prédikációi.
De nem elégedett meg ezzel. Az evangélium szavával gyógyítani is akart. Valóban a
lélek és test orvosa igyekezett lenni, aki igehirdetésével párhuzamosan segítő, szolgáló
életet élt. Jószívűségét, bőkezűséget egyesek balgán azzal magyarázták, hogya "böl-
csek kövével" aranyat tud varázsolni. Pedig csak azt vallotta Luther nyomán, hogya
,,hit tevékeny valami", s a keresztyén élet akkor igaz, ha megtermi gyümö1cseit,javára
van embertársainak.

Bizony hosszú évtizedek múltak el, míg Arndt János megszólalhatott magyarul
is. Legelőbb Huszti Szabó István kolozsvári református orvos fordította le imakönyvet:
.Keresztyéní jóságos cselekedetekkel teljes paradicsomkertecske" címmel 1698-ban.
Ezt aztán Bél Mátyás 1724-ben ,javitva és megtoldva" újra kiadta Nürnbergben. Pet-
rőczy Kata Szidónia, a neves evangélikus költőnő 12 részt válogatott ki "Az igaz ke-
resztyénség" -ből, s ezeket a szemelvényeket adta ki "J ó illattal füstölgő igaz szív"
címen (1708. Lőcse). Majd ezt a "maga költségévei újonnan kinyomattatta" 1764-ben
a költőnő unokája: Dániel Istvánné Pekry Poliksena.

"Az igaz keresztyénségről írott négy könyvet" Vázsonyi Márton vadosfai tanító
kezdte el fordítani, majd Szeniczei Bárány György tolnai esperessel Sartorius Szabó
János nemescsói lelkész adta ki Jénában 1741-ben. Ennek előszavában találjuk Arndt
János részletes életrajzát és a könyv sorsáról is tájékoztatást nyerünk.
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Ezekkel a fordításokkallett magyar nyelvterületen is Arndt János kedvelt áhítatos
olvasmánnyá. Természetesen ma már idegennek tűnik kifejezésmódja, teológiai megfo-
galmazása. Mégis drága kincs ő evangélikus egyházunk múltjáből, hiszen ma is serkent-
het arra, hogy hitünk ne dogmatikus ismeret legyen csupán, hanem élet, "igaz keresz-
tyénség" , amelynek haszna, sok gyümölcse van embertársaink javára.

Bencze Imre

Stöckel Lénárd praeceptor Hungariae
420 éve, 1560. június 7-én halt meg szülővárosában, Bártfán, Stöckel Lénárd. Az

első magyarországi tanulók között van, kik Wittenberget felkeresik, de csaknem egy év-
tizedet tölt Németországban, s csak akkor tér haza Bártfára, hogy nagy műveltséggel és
pedagógiai felkészültséggel szolgálja szülőföldjén a reformáció ügyét.

1510-ben született. Bártfán, Kassán, Boroszlóban végezte iskoláit, s eredetileg ke-
reskedőnek készült. 20 éves, amikor 1530-ban beiratkozik a wittenbergi egyetemre.
1544-ben, Melanchtonhoz írt leveléből tudjuk, hogy egyfolytában három évet tölt Wit-
tenbergben, majd Melanchton segítségével és közbenjárására Eislebenben kap rektori
állást. Itt tanít 1534-36-ban. Innen ismét visszatér Wittenbergbe, hogy Luthert és Me-
lanchtont hallgathassa; és újabb három évet tölt ott. Szoros, személyes kapcsolat fűz-
te a reformátorokhoz. Halála után tanítványai úgy emlékeznek rá, mint akiről tudják,
hogy Luther "házanépéhez" tartozott. Azokról a levelekról is tudtak, melyeket Luther
és Melanchton a bártfai városi tanácsnak írt, annak érdekében, hogy Stöckelt körük-
ben tartsák, amikor őt szülővárosa ismételten is hívta haza a városi iskola vezetésére.

1539-ben jött haza Stöckel, és a bártfai iskola színvonalát magasra emelve, egy évet
kivéve itt is működött haláláig. Csupán az 1555-56. évet töltötte Késmárkon, de a kö-
vetkező tanévre a bártfaiak már ismét visszahívják.

A lutheri reformáció szellemében tanított és munkálkodott. Hatása nemcsak szülő-
városára, hanem széles körre kiterjedően érvényesült. Határozottan foglalt állást Lau-
terwald Mátyás eperjesi lelkésszel szemben, ki a lutheri tanítástól eltérő felfogást kép-
Viselt hit, kegyelem és megigazulás kérdésében. A Felvidéken megforduló Stancarus
Ferenccel pedig, ki Krisztus istenségét tagadta, Bártfán szóbeli vitája is volt.

Ö fogalmazza meg az Ötvárosi Hitvallást, mely tartalmában szoros egyezést mutat
az Ágostai Hitvallással. Ebben foglalnak állást Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben
és a hozzájuk tartozó falvak lelkészei 1549-ben a reformáció lutheri iránya mellett.

Prédikációi tanító jellegűek. Felismerhető rajtuk Melanchton rendszerező hatása.
A kor humanista műveltség ének megfelelően szerette a latin nyelvet és szívesen használ-
ta. Fennmaradt írásai is leginkább latin nyelvűek. Alkalmas eszköz volt ez arra, hogy
tanítása minden nyelvterületi korláton túl érthetővé és ismertté váljék.

Vezetése alatt a bártfai iskola mind az ország határain belül, mind külföldön nevessé
vált. Stöckel kiváló szervező volt. A bártfai iskola részére készített iskolai törvények
iránymutatókká váltak a reformáció szellemében működő iskolák számára. Mindjárt az
első pontban megfogalmazta, hogya nevelés célját az istenfélő életre nevelésben látja:
"A tanítók legfőbb gondja az Isten félelme legyen, mely a bölcsesség kezdete. Istent
pedig úgy féljük helyesen, hogy igéjéri elmélkedünk és minden dolgunkat, tanulmá-
nyunkat, gyűlésünket, akaratunkat, imádságunkat, tehát teljes életünket tanácsához
szabjuk." Ezért fontos hangsúly esik az ige szorgalmas hallgatására és a szentségekkel
való gyakori élésre.
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Stöckelnek iskolai törvényei összeállításánál Melanchton elgondolása és iskolai rend-
szere volt a példája. A tanulókat három csoportba osztotta. Számunkra meglepő lehet,
hogy míg az első csoportba tartozókat írni, olvasni tanították, a harmadik csoportban
már logikát, retorikát, filozófiát, etikát és teológiát hallgattak és tanultak. Ha azonban
ez az iskolai rendszer a maga idejében nem lett volna korszerű és célravezető, a bártfai
iskola nem emelkedhetett volna a többi iskolák fölé.

Tanítási módszeréhez hozzátartozott az emlékeztetés és rendszeres ismétlés; de
hozzátartozott a tanítás élményszetűvé tétele is. Ennek egyik eszköze volt a bibliai tár-
gyú iskoladráma, melyben egyes kutatók Luther pedagógiai hatását érzik. Ebből a rníí-
fajból német nyelven, nyomtatásban maradt ránk Stöckeltől Zsuzsanna története.

Az, hogy a tanítás elsődleges célja a helyes hitre nevelés volt iskolájában, Stöckel
reformátori lelkületére vall, abban pedig, hogy a tanítás során komoly hangsúly esett a
latin nyelv elsajátítására, a Melanchtonéval rokon humanista szellemet érezzük. Még
Stöckel korában is a latin nyelv volt az a kulcs, amely megnyithatta az utat a magasabb
műveltség felé.

Azzal, hogy az iskolai bíráskodásba a diákság választott képviselőit is bevonta,
magukat a diákokat is felelőssé tette az iskola jó légköréért, hírnevéért és eredményes
munkájáért. A pedagógia történetével foglalkozó kutatók ebben az iskolai önkormány-
zat kibontakozásának kezdeti lépését látják.

Stöckel pedagógiai munkásságát már kortársai is igen nagyra értékelték. Gyermeke-
ik neveltetése ügyében főnemesi családok kérik tanácsát. Több felvidéki város szerette
volna megnyerni, Melanchton Bártfáról is hívta Mansfeldbe, majd Boroszlóba hívják ta-
nárnak, Stöckel azonban szülővárosában marad. Munkája nyomán eresztett mély gyö-
keret szülőföldjén a lutheri reformáció. Pedagógiai· munkásságának eredményességét
és hatását mutatja, hogy kortársai a "praeceptor Hungariae" (Magyarország tanítómes-
tere) kitűntető címmel ruháztak fel.

Magyar László

Négyszáz éves a Liber Concordiae
1580. június 25-én, 50 évvel az Ágostai Hitvallás felolvasása után a fiatalluthera-

nizmus újabb tanújelét adta annak, hogy hitvalláso san próbál megállni a kor politikai
és teológiai viharai közepette. Nem egy új irat születése, hanem egy gyűjtemény közzé-
tétele történt 400 évvel ezelőtt: körülhatárolták és egységbe foglalták azokat a hitvallá-
sokat, amelyeket a Szentírás után hitük alapjává tettek.

Miért volt szükség a hitvallások egy könyvbe, az úgynevezett Concordiae-könyvbe
fogla lására?

Több okból is. Az egyik: jóllehet még fiatal volt a Luther Márton működése nyo-
mán létrejött új, immáron megtisztított egyház, már jelentkezett az újabb szerteágazás
veszélye. Mind érzékelhetóbbé vált, hogy más úton haladnak Melanchton követői - az
ún. filippisták - és máson a Luther dinamikus tanítását statikus tanrendszerré mereví-
tő lutheri ortodoxia. Az előbbi révén alkalom nyílt arra, hogy a korábbi radikális elvek-
ből némelyeket feladva a református vagy akár a katolikus tanításhoz közelítsenek, az
'utóbbi pedig Luther szelleméből éppen az egyik legelevenebbet, a mozgalmasságot, fris-
seséget láncolta meg a ma már mosolyt fakasztó, egyáltalán nem a lényeges után kutató
dogmatikai szőrszálhasogatás szoros szíjával.
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Ilyen helyzetben szükség volt egyértelmű teológiai útjelző táblákra, amelyek nem
csupán a teológusok szűk, beavatott rétegének mutatták az irányt, hanem a hivő töme-
geknek is. •

Ágoston szász választófejedelem ismerte fel az elsők között a hitvallásos önmeghatá-
rozás égető szükségét, ezért - és persze bizonyára politikai megfontolások alapján is -
összegyűjtötte az evangélikus egyház 50 év alatt létrejött hitvallási iratait. Személye
azért is érdekes, mert két évtizeddel korábban ő volt az, aki az ún. Corpus doctrinae
Philippicumot kiadta, amellyel Melanchton - Luthertól olykor eltérő - tanítását tette
irányadóvá. Ez több mint másfél évtizedig, 1576-ig volt érvényben. Ekkor azonban
a már említett lutheri ortodoxia kerekedett felül: az 1577-es Formula Concordia már
már ennek az irányzatnak a diadalát mutatja.

Így érkezünk ell580-hoz, a Liber Concordiae kiadásának évéhez. Az először német
nyomtatásban megjelenő gyűjteményt Jacobus Andrae szerkesztette, Nagyobb viták
ugyan nem lehettek - az évek, évtizedek során természetes módon kiemelkedtek már
azok az iratok, amelyeket a Szentírás szabályozó elve (norma normans) mellé oda lehe-
tett helyezni, mint szabályozott normákat (norma normatae).

Egy-egy mondatos jellemzéssei tekintsük most át, mely hitvallások kaptak helyet
a Concordiae-könyvben!

Az Apostoli Hitvallás. Szövegkritikailag bizonyíthatóan az első századokra vissza-
menő hitvallási formula, eredetileg talán a keresztelési liturgiával volt kapcsolatos. Hár-
mas tagozódása Istenről, Jézus Krisztusről és a Szeritlélekről minden hivő előtt ismert,
hiszen az istentiszteleten együtt mondja a gyülekezet.

A Nicaeno-Constantinopolitanum, általáno san elterjedt nevén Niceai Hitvallás. A 4.
századi zsinatok során jött létre, nem utolsósorban a tévtanításokkal való leszámolás
céljával is. Az Apostoli Hitvalláshoz hasonlóan három hitágazatra tagolt, de annál bő-
vebben részletezi a Szenthárornság szerepét. A katolikus egyház rendszeresen használja,
de nálunk is szerepet kaphat.

Az Athanasius-féle hitvallás. Ma már bizonyíthatónak látszik, hogy a régi hagyo-
mány tévesen tulajdonítja a 4. században élt alexsandriai püspöknek; az 5. század
második felében kellett íródnia. A hitvallás 40 tételben próbálja megfogalmazni hi-
tünket.

Ezt a három egyetemes hitvallást - apróbb módosításokkal - az egész keresztyén-
ség elfogadja.

A reformáció hitvallásai közül kiemelkedik az ez évben különösen is sokat tárgyalt
Ágostai Hitvallás. Melanchton fogalmazta meg 28 hitcikkben az evangélikus rendek
állásfoglalásá~, hogy az az 1530-as, Augsburg városába összehívott birodalmi gyűlésen
elhangozzék. Tudatosan kiemeli, hogy az új hit követői nem akarnak mindent kiszőrni
az évezred es egyházi építményből, hanem a régi értékeket meg akarják őrizni, csak ép-
pen megtisztítva. Természetesen Luther is elfogadja, de hozzáteszi, hogy ilyen szelíden
ő nem tudna fogalmazni.

Az Apologia. Az Ágostai Hitvallásra rosszindulatú, a tényeket eltorzítő Cáfolattal
válaszoltak a római katolikus teológusok. Ezért szükség volt Melanchton újabb írására,
amelyalaphangjában és kijelentéseiben már érthetően élesebb.

A Schmalkaldeni Cikkek. Jellegzetes lutheri irat: megmutatja reformátorunk hitét,
szenvedélyét, élvezetes stílusát. Oe szükségszerűen túlnő egy ember személyes vallomá-

. sán: az egész evangélikusság álláspontját tükrözi - és befolyásolja egyidőben. A pápa
által kilátásba helyezett 1537-es egyetemes zsinatra szánta Luther, amelyet az végül
nem hívott össze, de ez az irat fennmaradt.

A Kis és Nagy Káté. Luther talÁn legtöbbet olvasott művei; az is volt célja, hogy
ezeket naponként forgatva minden ember megismerkedhessen a keresztyén hit és er-
kölcs alapvető kérdéseivel. Az itt levő hiányosságokat látva írta ezt a két iratot 1529-
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ben, s időtállóságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a mai tanulóknak is kimerít-
hetetlen kincsesbányául szolgálhat. Később az esketési és keresztelési könyvecskéket
csatolták hozzá, amelyek szintén Luther művei.

Formula Concordiae. A cikkünk elején már ismertetett hosszas teológiai viták rész-
leges lezáródását mutató hitvallási irat. 12 tételben kitér szinte valamennyi vitás kérdés-
re, érintve a legfontosabb teológiai problémákat és a különböző elhajlásokat is.

A Liber Concordiae nem porral lepett, könyvtárak mélyére süllyesztett könyv,
hanem hitünk, életünk kérdéseiben ma is segíteni tudó, élő tanítás. A Szentírás mellett
ott húzódik ma is, mint összekötő szál Jézus Krisztus, a lelkész és a gyülekezet között ,
amint erre a lelkészi eskü is kötelez: " ... az Úr Jézus Krisztus evangéliumát a teljes
Szentírás szerint, egyházunk hitvallásai értelmében tisztán és igazán hirdetem".

Így él ma is lelkészeink -és gyülekezeteink drága öröksége, a 400 éves Liber Con-
cordiae.

Fabiny Tibor

.,.,Csak a kötelességemet teljesítettem"
200 éve született Szeberényi János püspök

Dr. Szeberényi Gusztáv békéscsabai lelkész, bányakerületi evangélikus püspök írja
édesatyjáról, Szeberényi Jánosról: "Bizonyára egyik rendkívüli oszlopférfia volt ő ágo
hitv. evang. egyházunknak; választott eszköze az isteni gondviselésnek. Egy fáradhatat-
lan, kitűnő munkás, akire a legsanyarúbb gyermek- s ifjúker egész terhévei, keserűségé-
vel csak azért nehezült talán, hogy ama küzdelmes, legmostohább viszonyok között
önálló, edzett jellemmé fejlődjék, hogy megnyerje azon tetterőt és lelki szilárdságot,
mely által egyénisége annyira kimagaslott, oly ellenállhatatlanul hatott, amely képessé
tette őt, hogy szép terveit az evangélikus egyház mérsékelt eszközeivel is keresztül-
vigye."

Szegénynek szűletett. 1780. január I-én látta meg a napvilágot az Árva megyei
Nagyfalun. Apja, Szeberényi István, anyja Török Zsuzsánna sem írni, sem olvasni nem
tudtak. Az apa egy Schulek Mihály nevű csizmadiánál szolgált, aki egyben a falu tanító-
ja is volt. Édesatyját 1796-ban veszítette el, édesanyja 1828-ban halt meg. A kisgyer-
mek 9 éves korában tanult meg olvasni, majd a faluban később létesített iskolában meg-
tanulta a német írást is.

A tanuúísért mindent! 10 éves korában Isztebnébe került mintmendikáns, s itt kez-
dett el latinul tanulni. Sokat éhezett, s gyakran éjfélig másolt a tanító számára külön-
féle alkalmi verseket. 13 éves korában Bajcsy Ferenc geceli birtokos révén Rozsnyóra
jutott, s itt mendikánsi minőségben a latin, német, tót nyelv mellett a magyar nyelvet is
tanulni igyekezett. Majd Eperjesre megy, ahol az alumneumba ingyenesnek vették fel.
Ezután Késmárkra kerül, s itt elsősorban a német nyelvben tökéletesíti magát. Innen
ismét Eperjesre jutva két évig tanul tovább. További tanulmányi állomásai: Pozsony két
évig, majd 1804-ben a jénai egyetem, ahol másfél évig hallgatja a teológiai és filozófiai
tanárok előadásait. Hazakerülve újból két évet tölt Pozsonyban.

A lelkipásztor. Mint lelkész, a következő gyülekezetekben teljesített szolgálatot:
Nyitraszerdahelyen 1807-1811-ig, Kochanócon 1811-1819-ig, majd 1819-től haláláig
Selmecbányán, eleinte mint lelkész, 1831-től pedig mint a Bányai Egyházkerület
püspöke. Ezekben a gyülekezetekben példás családi életével, következetes magatartásá-
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val megnyerte híveinek tiszteletét és szeretetét. Igyekezett az egyszerű emberek nyel-
vén prédikálni, küzdött a falusi babonák és előítéletek ellen. Mindenütt renováltatta
a templomokat, korszerűsíttette a lelkészlakásokat és nem utolsósorban számos tudo-
mányos teológiai művet is írt. Az ő érdeme a selmecbányai gimnázium új épületének
felépítése, amelyet az Ágostai Hitvallás 300. évfordulóján, 1830-ban avatott fel.

A tudós iró. Jénai tanulmányai idején, mint a Latin Társaság tagja, a legbensőbb
kapcsolatba került Eichstádttel, a klasszikus latinság akkori képviselőjével, akivel egé-
szen 1844-ig élénk levelezésben állt. Számos tudományos művei közül a legismertebbek:
"Oe praecipuis capitibus primae educationis per pedagogos, horumque munere"
(pozsony, 1810). Ez pedagógiai jellegű mű. "G. F. Galli med. d. Doctrina de cerebro
cranio et organis animi" (Pozsony, 1811). Ebben ismerteti Gall jénai tanár elméletét,
mely szerint a lélek tulajdonságai és tehetségei az agyvelő és koponya képződésétől
függnek. "Oe praecipuis ideis Theologicae pastoralis seu de officio pastor is evangelici
ad ideas exacto" (1835), melyben az evangélikus lelkipásztor eszményképét rajzolja
meg. A jénai egyetemtől 1839-ben teológiai doktori oklevelet kapott, de az akkori
Habsburg-korrnányzat csak 1846-banjárult hozzá annak elfogadásához.

A lelkiismeretes püspök. A Bányai Egyházkerület hatalmas volt: Zólyomtól a
Szerémségig terjedt. 200 templom, több mint 400 egyházi iskola és mintegy 300 ezer
lélek tartozott a kerülethez. Hat év alatt meglátogatta egyházkerületének minden espe-
rességét. Sok száz kilométert utazott kocsin, gyakran igen mostoha körülmények közt.
Püspöki látogatásai mély nyomot hagytak a lelkészek és gyülekezeti tagok szívében.
A .Jiitjelölti" vizsgákon igen magas követelményeket állított a lelkészek elé. Bevezette
a Luther-köntös használatát, őmaga elsőként öltötte azt magára (addig a lelkészek az
ún. papi palástot viselték).

A hűséges hazafi. Sokat fáradozott azért, hogya selmecbányai evangélikus líceum-
nál 1838-ban a magyar irodalom tanszékét felállítsák. Az uniós törekvések és a nemze-
tiségi harcok idején is becsülettel kiállt.

Az 1848. márciusi események őt is magukkal ragadták. "A rendkívül gyorsan be-
állott változást gyermekded és szent örömmel üdvözölte. Az első hálaadó istentisztelet-
nél mellére tűzte a nemzeti jelvényt" - írja dr. Szeberényi Gusztáv. Az Országos Hon-
védelmi Bizottmánynak 1848. november 5-én megjelent felhívására püspöki körlevelet
intézett a lelkészekhez., amelyben őket és híveiket "a haza védelmére" buzdította.
Emiatt és egész magatartása miatt a szabadságharc bukása után Pozsonyba idézték, s az
1850. április 25-én tartott kihallgatás jegyzőkönyvébe foglalt vádak és a vádlott vallo-
mása alapján vasra verve börtönbe zárták, halálra, majd kegyelemből 20 évi börtönre
ítélték. A különböző közbenjárások után magas korára való tekintettel szabadon bocsá-
tották, de püspöki tisztétől megfosztották. Amikor a börtönben Haynau fölkereste és
feltette neki a kérdést: "Hogyan vétkezhetett Ön ennyire?" - Szeberényi János így
válaszolt: "Csak a kötelességemet teljesítettem!" 1856 őszén egy templomszentelésen
megfázott s 1857. február l O-én 77 éves korában halt meg.

Születésének 200. évfordulóján kegyelettel emlékezünk Szeberényi Jánosra, akiról
fia, dr. Szeberényi Gusztáv ezt írja: .Lelke-saíve egész odaadásával egyházának s hazá-
jának élt és szolgált mindhalálig!"

Mekis Ádám



Egy életrevaló kezdeményezés
200 éve alapította Tessedik Sámuel a gazdasági iskolát

Életrevalóságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy most 200 év múltán is, reá
emlékezve a Hazafias Népfront szarvasi bizottsága neves országos és helyi intézetekkel
együtt, 1980-ra "Tessedik-emlékév"-et szervez.

Ennek keretében az év folyamán különféle alkalmakon emlékeznek Tessedik mun-
kásságára, elemzik jövőt formáló nevelési és más ténykedését, és útmutatása nyomán
keresik a mában a korszerűt, az előbbre vivőt.

Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész volt. Itt töltötte le egész munkás életét
1767 -1820-ig. Nem a lelkészi munkája helyett, hanem azzal együtt és az abból folyó
felelősséggel foglalkozott az élet egészével.

A 25 éves ifjú háta mögött már gazdag tapasztalatok álltak, amikor a telepes község-
be, Szarvasra került. Kereste a költők által oly elragadó színekkel festett falusi élet egy-
szerűségét - írja Önéletrajzában -, s talált együgyűséget. ostobaságot, bizalmatlanságot
még a leghasznosabb javaslatok iránt is. Talált egyfelől íns~et, szegénységet, másfelől
költséges dáridókat , pazarlást, fényűzést, amelyek emésztették az emberek erőit.

Pedig ekkor már a felvilágosodás hatására Európa-szerte tapasztalták az emberek,
hogy nem keiI szabadjára hagyni a természetet, korlátok közé lehet szorítani és hasz-
nunkra fordítani. Ezt látta Tessedik Németországban, tanulmányút ja során. Erlangen,
Halle sa német pietisták gyakorlati életfolytatására egész életén át ösztönözte arra, ami
országos haszon.

Munkájának lényege egyre inkább a parasztság helyzetének javítása. Az ő érdekük-
ben ír könyvet, végzi lelkipásztori munkáját, keresi a kiutat az elmaradottságból.
Dr. Nádor Jenő szavaival: "Istennek az a hű szolgája volt, ki nemcsak kérte Urától a
mindennapi kenyeret, de annak megszerzésében emberi erőinek egész latba vetésével
közreműködött."

A nevelés ügye kezdettől fogva érdekelte. Iskolalátogatásai során elképesztette a
népiskolák állapota. Fájt neki, hogy a gyerekek tétlenül ülnek vagy az utcán kóborol-
nak. Eközben érlelődött meg benne egy mintaiskola felállítása. 13 évi elmélkedés, olva-
sás, sikeres és sikertelen kísérlet ösztönzésére 6 hold szikes földet kért az uraságtól,
s ezzel alapította meg iskoláját 1780-ban. "f:pítettem egy iskolát, alapítottam kertet és
könyvtárat (700 kötetl), szereztem kellő eszközöket és gépeket a magam költségén
s négy esztendőn keresztül magam tanítottam ingyen a szarvasi mindkét nem beli na-
gyobb ifjúságot, hogy belőlük ... értelmes embereket,jó keresztyéneket, munkás pol-
gárokat, ügyes gazdákat és gazdasszonyokat képezzek."

Módszere a szemléltetés, bemutatás, utána pedig növendékei azt meg is csinálták,
amit tanultak. Több mint 60-féle munkát végeztek, képességük és érdeklődésük szerint,
a helyi körülményekhez szabva, a hazai termények felhasználásával. Például az egész
selyemtenyésztési munkát, kezdve az eperfáknak való föld elkészítésétól a selyem le-
gombolyításáig és felhasználásáig, mindent a gyerekek csináltak .'

A gyerekek szerették ezt a munkát, örömmel fogadták, élénken vettek részt benne,
versengési buzgalommal. A munka szenvedélyükké lett. Es Tessediknek ez volt a célja.
Igy ismerkedik meg ifjú és öreg saját vidéke jólétének természeti forrásaival és gazdag-
ságával, megtanulja, hol keresse azokat. Módszere sokak tetszését megnyerte s a téli
hónapokban 900-nál több tanuló jelentkezett.

A vizsgák nyilvánosak voltak, politikai és katonai előkelőség ek jelenlétében folytak.
Egy ilyen vizsgán történt, hogy az egyik katonatiszt azt a megjegyzést tette, hogy

48



minek tenyésszen a katona gyümölcsfákat, mikor úgyis bizonytalan, ki fogja gyümöl-
csét élvezni. Erre Tessedik Teréz nevű leánya, ki 21 éves korában halt meg, azt felelte:
Tiszt úrnak egy ilyen kérdésére felel egy öreg sziléziai parasztember H. S. "Sophia
utazásá"-ban. Előhozta a könyvet és olyan nyomatékkal olvasott belőle, hogyatisztek
mind elcsodálkoztak rajta.

Olyan jó eredménnyel dolgozott az iskola, hogy 1798-ban királyi leirat rendeli el,
hogy az efféle gyakorlati gazdászati intézetek felállítása szükséges, s addig is Szarvasra
kell küldeni az ifjakat, amíg ilyeneket létrehoznak. Kitüntetések, elismerések érik az
alapítót, anyagi segítséget azonban nem kap.

A helybeli faluvezetők nem szívesen látják a .fabrikékat", a császári udvar és a ne-
messég nagy része a jakobinus mozgalom miatt sem támogatja az iskolákat. Tessedik
nem bírja fedezni a napi kiadásokat. 1806-ban végleg megszünteti, de töretlenül bízik
módszere helyességében. "A szorgalmi iskola megszűnik tehát - írja -, elszenderül s
közben új erőket gyűjt, míg egyszer majd egy szerenesés hajnalsugár életre kelti."

"Istenem iránti legforróbb hálával tekintek vissza életem lefolyt éveire - összegezi
élete alkonyán 1818-ban. Mily sok nagy örömben részesített engem az őkegyelme és
mily sok nehéz fájdalmat segített az ő keze elviselnem és legyőznöm. Ott is, ahol nem
gyanítottam, nem gondoltam, bő gyümölcsöket termett a mag, melyet szóval és írással
elhintettem. Áldott legyen ezért az Úrnak szent neve! En reméltem, az lsten megadja,
hogy még síromon is ki fognak kelni ama virágok, melyeknek magvait talán idő előtt,
talán terméketlen földbe,jó remény fejében elvetettem." Igaza lett.

Kovács Pál

Az ókori keleti nyelvek és a Biblia
tudósa

Százötven éve született Kámory Sámuel

Százötven évvel ezelőtt, 1830. február 6-án született az akkori Hont megyei Baka-
bányán Kámory Sámuel, az első és mindmáig egyetlen, vitathatatlanul evangélikus tel-
jes magyar bibliafordítás szerzője. Róla emlékezünk most néhány sorban.

Selmecbányán, Osgyánban és a pozsonyi evangélikus líceumban és teológián végezte
iskoláit, készült fel későbbi szolgálataira. Ezután rövid ideig a pozsonyi líceumban volt
"segédtanár", görögöt és latint tanított, majd 185 3-tói néhány évigti hallei és a göttin-
geni egyetemen folytatta tanulmányait. Mindkét egyetemen korának legnevesebb orien-
talistái, az ókori keleti nyelvek legnagyobb tudósai működtek.

Kámory nemcsak a bibliai hébert és arámot tanulta meg, hanem a rokon arab,
török, szír, sőt a szanszkrit nyelvet is. Amellett mindkét egyetemen olyan professzorok
előadásait hallgatta, akik koruk legmagasabb színvonalán foglalkoztak az Ó- és Újszö-
vetséggel, az ókori Kelet történelmévei és vallastörténetével. Hazatérése után hamaro-
san a pozsonyi teológia tanára lett, és jó negyedszázadon át tartotta a bibliai teológia
előadásait.

Ekkor fogott bele élete főművébe, a Biblia új, magyar fordításának elkészítésébe.
A munkát egymaga végezte, és mikor negyvenéves korában, 1870-ben megjelent az Ó-
és Újszövetség teljes magyar fordítása, joggal írhatta így a círnlapot: BIBLIA AZAZ
SZENTÍRÁS Ó ss ÚJ TESTAMENTOM: A EREDETlBÖL H:f:BER, ARÁM ss
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GÖRÖGBÖL FORDÍTOTTA KÁMORY SÁMUEL. A FORDITÚNAK ELIDEGENÍT-
HETETLEN ÉS ELÉVÜLHETETLEN TULAJDONA. - Pesten, Hornyánszky Victor
betűivel. 1870. A fordításhoz írt "Zárszó"-ban nem kis büszkeséggel írja: ,,Ez az első
magyar bibliafordítás, mely az eredeti nyelvekből fordítva teljes kiadásban látott nap-
világot" - ezzel arra utal, hogy Károli Gáspár Ószövetség-fordítása a görög szöveg
alapján készült. Hét évvel később, 1877-ben elkészült az .apoknfus iratok"-nak a for-
dításával is. Ezzel, mint ő maga írja, "betetőzte" azt az épületet, amelyet 1870-ben föl-
épített.

Jogos volt Kámory dicsekvése. Csakugyan igaz lehet, hogy Hieronymus óta, aki más-
fél évezreddel előbb élt, és aki egymaga fordította le eredetiból latinra a Bibliát, nem
volt ilyen vállalkozás. Azt is tudjuk, hogy részben saját keresetéből, részben az érdeklő-
dő lelkészek és gyülekezetek "előfizetéséből" fedezte a kiadás költségeit. De mi lehet
az oka annak, hogy ez a bibliafordítás szinte teljesen a feledésbe merült, és igazában
csak a szaktudósok tartják számon?

Már megjelenésekor sok kritika érte a fordítást. Kámory ugyanis a végletekig ragasz-
kodott ahhoz, hogy az eredeti szöveget pontosan fordítsa. És ha nem talált közismert
magyar kifejezést az eredeti szövegre, ő maga formált újat. Bár az egyik ok nyilván az
akkor már majdnem háromszáz éves Károh-fordítás tekintélye, bizonyos, hogya fordí-
tás körül folyó nyelvi vita, Kámory "új szavai" miatt is háttérbe szorult az új fordítás.
Az ilyen kifejezések mint égmény (égőáldozat), öntmény (italáldozat), nyilatkozmány
sátra (kijelentés sátra), ürvény (seól) nehezen honosodtak volna meg az egyházi gyakor-
latban. Nehezen lehetett volna bűnbánati imádság ilyen mondatból: "Mert éjjel nappal
kezed nehezüle rajtam; létnedvem nyári szárazsággá vált" (Zsolt 32,4).

Pedig néha érdemes elgondolkodni Kárnory fordításán. Az eredeti szöveghez való
szigorú ragaszkodása megéreztet valamit a Biblia eredeti nyelvének gazdagságából.
A számunkra szokatlan szöveg alaposabb figyelés után mílyen gazdaggá válik: "Felhaj-
tott Előtte mint egy vesszőszál és mint gyökér az aszott földből: sem alkata sem éke
nem vala, hogy megtekinthettük, sem külseje, hogy megkívánhattuk volna. Megvetett
vala, elhagyatva az emberektől, merő fájdalom, csupa betegség, és olyan, ki előtt az arc
elfedendő; megvetett tekintetlenül. Mindazonáltal, betegséginket ő tűrte és fájdalmain-
kat ő viselte: mi azonban Istentől megvertnek, sújtottnak és megalázottnak tekintet-
tük őt. Ö pedig. vétkeinkért sebeztetett, bűneinkért tiportatott, a büntetést üdvünk
végett ő viselte és sebei folytán lett üdülés nekünk" (Ézs 53, 2-5).

Különös kifejezései, mondatai ellenére Kámory mégis nagy szolgálatot tett a
száz évvel későbbi magyar bibliafordítóknak. Alapos bibliai nyelvismeretével. aggá-
lyoskodó szókeresésévei sok nehéz szöveg fordításában segített a késői utókornak.

Bár minket érthetően nagyon érdekel Kámory főműve, a bibliafordítás, nem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy ő másban is kiváló volt. Sokat foglalkozott a
különböző nyelvek összehasonlításával, írt arab és héber nyelvtant, sőt egy "Vend
abc.-t" is. Nem ok nélkül szerepel Szinnyei József Magyar írók élete és munkái c.
művében (1897), és van róla egy cikk az 1926-os Magyar irodalmi lexikonban is.
Igen éles vitát folytatott a magyar nyelvtől, a fordítás kérdéseiről Ballagi Mórral, hí-
res nyelvész kortársával. A magyar nyelv fejlődese más irányt vett, mint amit Kárno-
ry képviselt, de érdemes volna felfigyelni őrá is.

A százötven éves évfordulón tisztelettel és elismeréssel emlékezünk meg arról az
evangélikus lelkészról és teológiai tanárról, aki tudását egyháza és népe javára
gyümölcsöztette a Biblia Iefoi ditásával és tudományos munkásságával.

Muntag Andor
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A drámának célja:
embert tenni a világ elébe

150 éve született a Bánk bán írója

Katona József (1791-1830) életét, életműve sorsát leginkább a búvópatakok-
hoz lehetne hasonlítani. Ezek hol a föld felszínén folynak, hol eltűnnek a szem elől,
hogy aztán akár több kilométeres föld alatti vándorlás után ismét a felszínre tör-
jenek. Felüdülést, megújulást adva egész környezetüknek.

Amikor 1830. április 16-án, egy igen fárasztó tárgyalási nap után Kecskemét ne-
mes városának harminckilenc éves főügyésze a szívéhez kapott és meghalt, hazájá-
nak irodalmi élete jószerint tudomást se vett e halálesetről. Neve - a köztiszteletben
álló, művelt, négy latin osztályt is végigjárt helybeni takácsmester és városi sáfár fiáé
- Kecskemét határán túl nem jelentett sokat akkor senkinek.

De élete főműve sem, a Bánk bán, amelynek számos eladatlan példánya évek óta
ott porosodott már a zárkózott, hallgatagságát még vadásztársai körében is csak rit-
kán feloldó agglegényaktákkal tele íróasztalán, vagy szép, nagy házának padlásán.

Aztán fordult egyet a világ. Alig néhány évvel az író halála után vidéki előadások
diadalútjára indult a színmű. 1839-ben pedig úgy szólalt meg a pesti Nemzeti Szín-
ház színpadán Bánk bán fájdalma Egressy Gábor nagyszerű előadásában, hogy 1848.
március 15-én a nemzetformáJó nagy események sodra és a közkívánat ereje úgy
emelte színpadra ugyanott, hogy az előadás tomboló forradalmi tüntetésbe tor-
kollott. .

Mert Bánk bán tragikus sorsában egy olyan igaz emher küzdelmét és tragikus
elbukását mutatta be a szerző, akinek tépett lelkében egy tépett sorsú szegény nem-
zet, a magyar, magára ismert.

Katona József drámaírói célja: embert tenni a világ elébe - maga fogalmazta így
egyik utolsó írásában, Kisfaludy Károly egyik történeti drámájának bíráJatában -,
tényleg az volt, hogy jellemeket, követésre méltókat vagy tévutaiktól elrettentőket
mutasson be. Hogy ezzel neveljen, vezessen, egész népének tanítómestere legyen.

De maga ez a célkitűzés is csakúgy, mint maga az irodalmi siker, sőt az egész
életút búvópataksorsú volt Katona József esetében.

Első írásaiban, tollpróbáló drámáiban, a Borzasztó toronyban, a Zsiskában, sőt
az irodalmi pálya csúcsát és egyben végét is jelentő Bánk bánt megelőző Jeruzsálem
pusztulásában is a nemzetnevelő nagy szándék mélyen elrejtezett a látszatos és tar-
talmatlan esemény- és érzészuhatagok mögé.

~s csak a Bánk bán nemzeti lelkiismeretet ébresztő mondanivalójának világossá-
gában lehet visszakövetkeztetni arra, hogy még az egyetemista színészpróbálkozások
és reménytelen színésznőszerelmek, meg az émelyedésig olvasott giccses lovagregé-
nyek hatására írt Borzalmas toronyban is készülődik és beteljesedésre vár valami
több és más. Mintha a szerző a kusza események és kissé zavaros érzelmek ábrázo-
lásain át edzené figyelmét arra, hogy érzéke legyen majd a legérzékelendőbbhöz:
az uralkodó hatalom és az elnyomott nemzet közötti feszültség bemutatásához.

A csak kereteiben, formájában és nem mondanivalója lényegét illetően egyház-
történeti Zsiska-dráma is - amely eseményeiben a huszita háborúk korát idézi és
amely éppen úgy nem került soha előadásra, mint a Bánk bánon kívüli színművei -
tud a hatalom és a nép közötti valamiféle feszültségről. Ezt azonban úgy szeretné
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megoldani, hogy. a hatalmasoknak vallási türelmet vagy - ma így látjuk - közörn-
bösséget ajánl a felekezeti különbségek ostoba élezése helyett. A társadalmi problé-
mát itt elfedi a felekezeti, a Bánk bán ban majdnem a nem nemzeti jelleg, az idegen
elnyomás, amelynek mintha nem az volna a fő baja, hogy elnyomás, hanem hogy
idegen.

A Bánk bánhoz-vezető legutolsó lépcsőfok-dráma pedig, a Jeruzsálem pusztulása
minden nemzeti nyomorúság okát az idegen elnyomók és a hazafiak ellentétében
látja.

Katona József nem volt forradalmár. Talán még annak XIX. század eleji, polgári-
romantikus értelmében sem. Akkor sem, ha a cenzúra - soha be nem gyógyuló se-
bet okozva írói önérzetének - életében előadásra nem, csak kiadásra engedélyezte
a Bánk bánt, a kolozsvári pályázaton indult, s ott még bírálatra se méltatott nagy,
nemzeti remekművünket. Es akkor sem, ha a Nemzeti Színház bemutatója után
maga Széchenyi István minősítette annyira forradalminak, hogy felháborodottan
ezt írta naplójába: "megfoghatatlan, hogy a kormány megengedi egy ilyen esztelen-
ség előadását. Rossz, veszedelmes tendencia."

Az életrajzírók szívesen emlegetik Katona József édesapjáról - mint emberi ér-
dekességet .- azt, hogy az utcán sose bottal járt, hanem egy ügyes kis fokossal, és
gyakran megállt a deszkakerítések mellett a kiálló vasszögeket visszaverni, nehogy
megsért se bennük valaki magát. Merthogy a rendet nagyon szerette. Talán nem tú-
lozzuk el nagyon ez apró szokás jelképi értelmezését, ha arra gondolunk, hogy fia
irodalmi munkásságában - még a Bánk bánban sem - vállalkozott a társadalmi osz-
tályokat egymástól elválasztó kerítések ledöntésére. Bár jólodaütött néha, ha ki-
álló igazságtalanság vagy méltánytalanság sértett, vagy sérthetett meg bárkit is. És
kemény kritikájában nem kímélte a társadalmi felelősségéről, emberszerető szelgála-
táról megfeledkező egyházat sem.

Diakóniai teológián érlelődött felelősségünk a múltak bűnét és mulasztásait is
tanulságunkra fordítva hallja a vádat Bánk bán elnyomott Tiborcának jogos és keserű
panaszában:

"Tűrj békességgel! ezt papo Ita az
Apát-Urunk is sokszor; boldogok
a békességesek, mert Isten fiainak
hivattnak - úgy, de tömve volt magának
a gyomra. Istenem! mi haszna, ha
szorongat a szegénység: a pokolt
nem féljük - a menny-ország sem jön oly
-szép színben a szemünk elé."

Irói és emberi nagyságát - sekettő se nála, se másnál soha el nem választható
- így jellemzi a magyar reformáció irodalmának nagy tudósa, Horváth János az "A
magyar irodalom fejlődéstörténete" című művében: "Katona József a Bánk bán-
ban nem tudott csak író lenni. Vagyis olyan, aki századok távolából, hideg tár-
gyilagossággal vizsgálja és mutatja be írói mondanivalóját . . . Ö emberileg lélekben
azonosul az ábrázolt alakokkal, együtt lobog, küzd, szenved és bukik el velük."

Ez az azonosulás, a mások, az életük igazságos megoldására ha kilátástalanul is,
de vállalkozók sorsával való szolidaritás okolja és indokolja azt, hogy Katona József-
ről, születése évfordulóján, mi is megemlékezzünk.

Schreiner Vilmos



"Jézus győzött"

Száz éve halt meg J. Ch. Blumhardt

Halála százéves fordulóján Johann Christoph Blumhardt német evangélikus lelkészre
emlékezünk. (Élt: 1805-1880.) Gyülekezeti lelkészként szolgált élete java részében a
csendes württembergi Möttlingen városkában.

Egész életére döntő volt az a lelki légkör, amelyben családja körében élt. Különösen
édesapja kegyessége volt példaképe és irányítója. "Apánk - írja egyik levelében - na-
ponként maga köré gyűjtótt valamennyiünket, hogy együtt olvassuk aBibliát, Szebbnél
szebb énekeket tanultunk tőle. Sokféle módon igyekezett felvidítani minket, hogy mi-
nél több örömöt leljünk a közös áhítatokban."

A tübingeni egyetemen teológiai tanulmányai mellett lehetősége nyílott, érdeklődé-
sének és vonzalmának megfelelően, más tudományos területen is tájékozódnia. Beható-
an tanulmányozta a természettudományokat. Sokat foglalkozott az orvostudománnyal,
matematikával, fizikával és vegytannal is. Műveltsége korának átlagos műveltségét meg-
haladta.

Lelkészi munkája kezdettől rendkívül pontos és céltudatos volt. "Az emberek olyan
lelkipásztort kívánnak, akit tisztelni és becsülni tudnak, de egyben olyat, akihez szere-
tettel és teljes bizalommal közeledhetnek is" - mondja egy helyütt önéletrajzában.
Tartalmas igehirdetése és vonzó külső megjelenése elsősorban a gyülekezet ifjúságát
nyerte meg. Prédikációi, biblíatanulmányai és változatos témájú előadásai a szomszédos
gyülekezetek tagjait is vonzották hallgatósága körébe. Fáradságot nem ismerő, gondos
lelkipásztori szolgálatának gyülekezetében mindenki részese volt. Különös fontosságot
tulajdonított a betegekkel és segítségre szorulókkal való szoros, személyes kapcsolat ki-
építésére.

Bizonyára így végezte volna lelkipásztori jószolgálatát ereje fogytáig. Maradt volna
zavartalan egyszerűségben s neve is csak a legszűkebb körben lenne emlékezetes, mint
kora pietizmusának egyik jeles képviselőjéé, a nagyobb württembergi elődök szeré-
nyebb tanítványáé. Bizonyára így történt volna, ha egy esemény ki nem emeli őt kor-
társai elé, az egész egyház számára jelentős szintre.

Az eseményről saját beszámolóján kívül hites tanúk vallomásai, jegyzőkönyvek, or-
vosi szakvélemények, tudósítások kötetnyi tömege tájékoztat.

Mi is volt ez az esemény? 1842-ben történt, Möttlingenben.
Blumhardt lelkészt lelkipásztori szelgálatra beteghez hívták. Az orvos hosszas keze-

lés és fáradozás ellenére sem tudta meggyógyítani, s ezért az éJ tanácsára hívták - mint-
egy közvetve - Blumhardtot a beteghez. A fiatal nőbeteg, bizonyos G. Dittus, addig a
szeretet és gyűlölet szélsőségei között hányódva gondolt a lelkipásztorra. A beteg, egész
otthona, sőt még testvérei is különös események színterévé lesznek, amelyeket Blum-
hardt démonikus megszállottsággal indokol. Számára a betegágy harctér, ahol Isten
küzd a sátánnal. A lelkész Jézus Krisztus uralmának képviseletében imádsággal és biz-
tató szavakkal küzd a betegért. A beteg pedig a démonok szócsöve és eszközeként he-
lyezkedik vele szembe. A közel két évig tartó hosszó harc fordulópont ja megrázó ese-
mény volt. A démonoktóI gyötört beteg Így kiáltott fel: "Jézus győzött!" A démonok-
nak ez a mintegy feltétlen megadása jelentette a beteg megszabadulását, gyógyulását. A
beteg meggyógyulása a győztes Jézus Krisztus diadalának része, mozzanata. Az élő
Jézus Krisztus uralma ebben az esetben is, ,Jelek és csodák által", lelki és testi vonatko-
zásban valóság.
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Blumhardt számára ez a történet gyűjtőlencseként foglalja össze Jézus Krisztus evan-
géliumának hatalmát, s a gyújtópontban felcsapó láng átforrósította további lelkipász-
tori munkáját, életét. A möttlingeni lelkipásztor a megszokott keretek között dolgo-
zott továbbra is. Az esemény híre azonban szárnyra kelt és széles területet berepült. Be-
tegek százai, később ezrei jelentkeznek írásban vagy személyesen:gyógyulást keresnek.
Csodálók és ellenségek nyilatkoznak szóban és írásban. Többek között egy De Valenti
nevű orvos is támadást intéz folyóiratában Blumhardt ellen, meglehetősen zavarosan
és egy kicsit a botránykrónikák stílusában. Erre az irat ra válaszolt védekező és tisztázó
célzattal Blumhardt. Apologiájában három figyelemreméltó ·magyarázattal szolgál. A
möttlingeni eseményt mindenekelőtt elhatárolja a hasonló újtestámcntumi közlésektől,
amelyek egyszeriek, megismételhetetlenek az üdvösségtörténet folyamatában. "Jézus
szavai vezettek engem, amelyek elsősorban nem csodákat ígérnek, hanem imameghall-
gatást" - írja. Továbbá: a lefolyt harc esetében nem a titokzatos erők feltárása, elemzé-
se (okkultizmus) a fontos, hanem minden további vita nélkül arról kell szólani, hogy
Jézus Krisztus azért jött, hogy "Ierontsa az ördög munkáját". Végül pedig: bárminek
nevezzük a betegnek kínt és gyötrődést okozó erőket, ördögöknek, démonoknak, szel-
lerneknek stb., a betegen segíteni kell s ez a segítség kötelességünk.

Blumhardt nem fogta be vitorlájába a hírnév szelét, a "csodadoktorság" igézetét el-
utasította. Bár negyvenezernél is több gyógyulás folyt le a gyülekezetben és azon kívül
is. Távol volt tőle, mert távol tartotta igehirdetéseivel az okkultizmus és spiritizmus ép-
pen az ő korában erősödő áramlatait. Nem merült bele a bibliai kor mágikus világma-
gyarázataiba sem. Nem maradt azonban a korabeli hagyományos kegyességben sem,
amely kimerült a megtérésre szólító felhívásban, s pusztán a lélek személyes ügyét igye-
kezett tisztázni Istennel. Mindezeknél sokkal többet értett meg az emberből és a világ-
ból a "Jézus győzött!" kiáltás ébresztő, riasztó, megrázó ereje következtében.

"Ha beszédemre és magamra tekintek, sokszor érthetetlennek találom, hogy rniből
fakad az embereknek ez a nagy lelki megmozdulása. Néha pedig Isten igéje akkor hat
a leghatalmasabban, amikor a legerőt!enebbnek érzem magam" - szól visszaemlékezé-
seiben. Isten erőterébe került.

Gyógyító munkáját is csak így értelmezhetjük. A hozzá forduló betegekkel így cse-
lekszik: "Lelkemben csendben könyörgök értük. Egyedül ez az imádságom, amit a
beteg személyéért mondok. Velük sohasem imádkozom. A kézrátételt is mellőzöm.
Intem őket a hosszú imádságtóI. Ezután elbocsátom őket az istentiszteletre. Mindez
rendszerint néhány perc alatt történik" - írja Blumhardt. Isten erőterébe tudott vonni
másokat is.

Mindazt, amit tehetett és szólhatott, ajándékba kapta Istentől, Karizmatikus volt,
Isten kegyelemből, jótetszéseból származó ajándékainak letéteményese. Blumhardt egy-
háztörténeti helye az apostoli kor karizmatikusa és a pravoszláv nagy imádkozo szer-
zetesei, sztarecei között van.

Blumhardt személye és munkája ezért nem lehet modell. Sem akkor, sem ma. Sokan
próbálták és próbálják még ma is utánozni, másolni, cselekedeteit megismételni. De
nem lehet. Több kötet et kitevő hátramaradt iratai bő forrást kínálnak megismeréséhez,
de mind kevés, hogy eltanuljuk titkát. A titkok Istené. Ö közölheti annak, akinek
akarja, ott, ahol akarja, akkor, amikor akarja. Muncz Frigyes



A magyar hivatali nyelv
engedélyezése Magyarországon

Arról, hogy a politikai nemzetfogalom fölött is van egy magasabb nemzetfogalom a
szellemben, és hogy ország, kultúra és nyelv egyet jelentenek, és hogy ezeknek bizo-
nyos magasságban találkozniuk kell, a XVI. század magyar reformációja még nem tu-
dott. Ösztönösen és öntudatlanul tapintott az ország határain belül a nyelv és kultúra
idegvégződésére és ezáltal egy újfajta, a középkortól eltérő nemzeti tudatot alakított
ki. És ha összevetjük a középkor latin kódexeibe bilincselt magyar nyelvű szótöredéke-
ket a reformáció nyelvi nyitásával, akkor döbbenünk rá, micsoda szolgálatot végzett
a nemzetté válás útján a hazai protestantizmus. Ha a reformáció nem anyanyelven je-
lentkezik e tenyérnyi országban, itt a Balkán szélén, nemzeti öntudatának kialakulásá-
ban olyan késést mutatott volna fel, mint az északi, keleti vagy déli szlávok.

Igaz, a nemzeti nyelv nagy kihívása hamar kiváltotta a reakciót is. Magyar volt és
pór, népi és vulgáris, de legfőképpen protestáns. Szükségképpen támadta a katoliciz-
mus, mint teológia, az állam mint idegen politikai hatalom, de a "nemesi nemzet" is,
mert a nemesi kiváltságokat az újkorban az állam és egyház garantálta elsősorban,
következésképpen és ezért még nyelvében is leválasztotta magát a néptől. A reformáció
nyelvi gátszakadása következtében szétterült ugyan a magyar szó, de csak itt-ott talált
mélyedésre, ahol az osztály korlátokat elmosta - mint pl. Balassinál -, búvópatak lett,
a magyar karszt fel-felcsillanó víztükre.

A történelem furcsa, anakronisztikus helyzete bontakozott ki. A nép, s benne köl-
tői és írói "négerek" lettek a fehérek hazájában, nyelvüket csak a nád- és zsúpfedél
alatt, váIyogviskókban hasznáihatták, jobbágyesetlenséggel álltak a törvény és közigaz-
gatás előtt, kucsmájukat forgatva uraik és bíraik előtt, akik a nemzet nyelvét nem ér-
tették vagy nem akarták érteni. Vármegye és szolgabíró, tövényszék és a legkegyelme-
sebb császár a XIX. századig a latin és német nyelv sáncai mögé húzódott, majdhogy-
nem szégyenszámba ment urak részéről magyarul megszólaini. Csodálkozunk-e azon,
hogya rend ek és karok mélységesen fel voltak háborodva, amikor 1825-ben (!), elő-
ször történelmünk során Széchenyi István a felsőtáblán magyarul mondta el beszédét.
Igaz, megbocsáthatatlan a Habsburgok erőszakos németesítése, de a számlát emiatt nem
kizárólag a Habsburgoknak kell benyújtanunk.

Hogy mennyire gyarmat voltunk, azt elsősorban a nyelvi elnyomásban mérhetjük le.
Az időnként hullajtott morzsáért is rendkívül háIásaknak kellett lennünk. II. Lipót
1790-ben például ilyen ígéretet tett: ,,hogy pedig a magyar hazai nyelv jobban terjedjen
és csinosodjék, a gymnáziumokban, akadémiákon és a magyar egyetemen a magyar
nyelv- és írástan számára külön tanár fog beállítatni ... " Ezek a felsőbb oktatási intéz-
mények elsősorban az uralkodó osztály képzését szolgálták. Megszólalt a felső tízezer
lelkiismerete? Talán igen, mert kicsikartak egy-egy magyar tanárt az iskoláik számára.
De ehhez tudnunk kell azt, hogya XVIII. század végen íróink valami elképesztően nagy
nyelvi forradalm on mentek keresztül. Talán éppen Ferenc császár abszolutizmusa, Met-
ternich szégyenteljes szellem- és magyarellenes intézkedései következményeképpen. De
példa nélkül áll történelmünkben az a csodálatos nyelvi, irodalmi pezsgés, kezdeménye-
zés, reneszánsz. Ha csak három nevet dobunk a köztudat mélyvizébe, Bessenyei, Kazin-
czy és Kisfaludy Károly nevét, akkor érezzük, hogy egy új töltésű reformációval van
dolgunk a nemzet életében.
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A három ,,nagy" mellett ez a korszak kitermelte a még nagyobbakat, tucatjával on-
totta a tehetségeket, s úgy látszott, a magyar nyelv mámorító íze megittasította azo-
kat, akik a magyar szellemet elsősorban a nyelv oldaláról művelték. Szedjünk közülük
néhányat csokorba: Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Faze-
kas Mihály, Katona József, Kölcsey Ferenc, Bajza József és mint valamivel későbbi kor-
társak, Vörösmarty Mihály, Széchenyi István. Ime néhány név azokból, akik az iro-
dalmon keresztül a nyelvet, a nyelven keresztül pedig a nemzetet akarták megmenteni.
Ferenc gyilkos abszolutizmusa, cenzúrája, könyvbehozatali tilalma, kölcsönkönyvtárak
bezárása, Révai Miklós magyar nyelvű tanszékének megszüntetése, az Erdélyi Magyar
Nyelvrnűvelő Társaság betiltása stb. börtön és mellőzés ellenére növekedett a nemzeti
öntudat. Soha így írők még nem találták meg helyüket a magyar nemzeti életben.

Régi hagyományok szerint az uralkodóktói kikönyörögni vagy kicsikarni valamelyes
engedményeket, koronázáskor lehetett. A Habsburg kormányzás lassú, titkos és önké-
nyes volt, reménykedni csak trónváltozáskor lehetett. Valószínűleg így került sor az
l830-as 8. törvény megalkotására is a magyar nyelv használatáról. E késve született öt
paragrafus nevetséges módon leplezi le helyzetünket tulajdon hazánkban. Erre tehát
akkor került sor, amikor Ferdinándot ünnepélyesen királlyá koronázták.

"A királyi felség kegyes jóváhagyásával határoztak a karok és rendek" , hogy a királyi
helytartótanács magyar nyelven fogadja el a felterjesztéseket, s ugyanezen a nyelven vá-
laszol, hogy a kúria a pereket, fellebbezéseket magyar kivonat mellett adat ja elő, hogy
szabad a kerületi tábláknak, bíróságoknak a latin mellett magyar nyelven is a pereket
vinniük, s hogya (4. §) "mostantól kezdve a jövendóben az ország határain belül köz-
hivatalokra senki se legyen alkalmazható, ki a magyar nyelvet nem tudja, nem ért vén
ide a tényleg működő egyéneket", és hogy 1834. január 1. után aki nem tud magyarul,
ügyvédi vizsgálatra ne bocsáttassék.

Ilyen törvényeket nem hoztak Angliában, Franciaországban, de még a szomszédos
Ausztriában sem! Ilyenek csak nálunk születtek, a "bennszülöttek" országában. Es
mégis megemlékezünk róluk, mert egyfelől egy hosszan tartó feszítő folyamat eredmé-
nye törvényesült, másfelől innen számíthatjuk a magyar nyelv hivatalos használatát.
Ismételten hangsúlyozzuk, a magyar bennszülöttek, a gyarmati nép ez időtől használ-
hatta hivatalaiban saját nyelvét.

"Ö szent felsége", a fenséges Ferdinánd úr még ezt sem adta ingyen. Ezért is fizet-
tek a rendek és a karok: ,,néhai fenséges András Király törvényeit - kizárja mindazon-
által és mellőzve azon törvény 31. cikkelyének záradékát -, megtartandjuk". Az
Aranybulla 31. cikkelye a nemzet felkelési jogát biztosította uralkodój ával szemben

-azon esetben, ha nem tartja meg az alkotmányt. Erről ugyan régen lemondtak a rendek
és karok, de újra meg újra megerősítették, mint például most is, 1830-ban, amikor a
király kegyesen megengedte a magyar nyelv használatát. Ilyen ára volt tehát a nyelvi
szabadságnak. De ára volt az is, hogy 48 ezer újoncot szavazott meg az országgyűlés
ugyanakkor, mégpedig 10 éves szolgálati időre.

Ferdinánd úr a koronázáskor szokásos nemzeti tiszteletdíjról kegyesen így intézke-
dett: annak "egy részét a rossz aratás következményeiben sínylődő adózó nép, egy má-
sik részét pedig" a Széchenyi által megalapított (1825) Tudományos Akadémia alap-
jához tegyék. 1830-ban elképesztő aszály volt. Ebben az esztendőben halt meg Katona
József, a Bánk bán bemutatását a cenzúra életében nem engedte meg. Nagy kerülővel
jutott csak Pestre, miközben megjárta Kassát, Kolozsvárt, és csak 1839-ben tűzték
színre a Nemzetiben.

Es ebben az évben, tehát 1830-ban Széchenyi, a legnagyobb magyar 39, Kossuth
28, Arany 13, Petőfi és Madách 8 éves volt.

Rédey Pál
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Orlai Petries Soma
100 éve halt meg a magyar történeti festészet megalapítója,

Petőfi barátja

Mezőberényben született 1822-ben. Jogot tanult Pápán. A kollégium szomszédságá-
ban együtt lakott Petőfivel. Nem festőnek készült. Egy régi metszet bemutatja a pápai
diákszobát. Petőfi az ablak mellett áll, szaval. Az asztalnál Orlai ír, Jókai rajzol. "Mind-
egyikünknek volt egy kedvenc szenvedélye - írja később Jókai -, Orlaié a költészet,
Petőfié a színpad, enyém a festőecset." A sokoldalú tehetségek csak később ismerik fel
igazi hivatásukat.

Orlai az ecset mellett szívesen és értően forgatta később is a tollat. Petőfivel foglal-
kozó írásai az irodalomtörténészek kincsesbányája. Irt művészeti kérdésekkel foglalko-
zó cikkeket, Olaszországi útjáról naplót. A hazai művészet felvirágoztatása szívügye.
"Ha a művészet felvirágoztatását óhajt juk, két célt tartsunk szemünk előtt; válasszanak
a művészek a népet közelről érdeklő tárgyakat és nyújtassék alkalom a művek látásá-
hoz is." Tehát nem azt javasolja, hogy a nép emelkedjék fel a művészethez, hanem
hogy a művészet keresse meg az utat a néphez - állapítja meg tanulmányában Orlairól
Tehe! Péter.

Petőfinek unokatestvére volt s mindvégig hű barátja. Tőle, mezőberényi otthonából
indult Petőfi a segesvári csatatérre, Bemhez. Ekkor festette róla utolsó arcképét. (Nagy-
apámat, aki szintén Mezőberény szülötte volt, egy látogatása alkalmával le is ültette
arra a karszékre, amelyben Petőfi ült megfestésekor.) Lefestette őt soproni katonásko-
dása idején. Ezt a képet Petőfi Kupisnak, szeretett bajtársának ajándékozta. Tanköny-
vekből ismerjük Petőfi szüleiről készített rajzát. Legismertebb képe a költő keserves
debreceni napjainak emlékét idézi. Ládán ül, gubbaszt. Köpenyébe burkolózik. Jobbjá-
ban tollát, bal kezében pipáját szorongatja. "Ujjam megdermedett a hidegben. És ekkor
mire vetemedtem? Hát mit tehettem egyebet? Égő pipámszorongatám, Míg a fagy
végre engedett." (Egy telem Debrecenben)

Orlai Petries Soma neve ma szinte csak a Petőfi-vonatkozások miatt ismeretes. A
festőt alig ismerik. A győri evangélikusok azonban tudják, hogy szép oltárképüket:
Krisztus az Olajfák hegyén - ő festette. Csak a régi Pallas Lexikon említi, hogy ő
festette a mezőberényi 1. kerületi evangélikus templom oltárképét is. Ennek az oltár-
képnek művészi értékét szépen elemzi dr. Gyimesi Károly, az "Evangélikus templo-
mok" című, 660 oldalas könyvben: "A művész rendkívüli kedves, közvetlen, szinte
családias környezetben mutatja be Jézust a gyermekek megáldásának jelenetében." Ha
valaki dr. Groó Gyula teológiai tanárunk otthonába látogat, három bájos női portrét
láthat tőle. A professzor anyai ágon rokona Orlainak.

Kortársai még tudták, milyen jelentős szolgálatot végzett a hazai festészet történet~-
ben. Haláláról valamennyi fővárosi lap megemlékezett. "Lelki csapásokkal és beteg se-
gekkel teli élet" - írja a Vasárnapi Ujság l880-ban. ,,Egy hete halt meg felesége, nemré-
giben hajadon leánya, derék fia .. Öt magát kínos fejgörcsök gyötörték, utóbb mellbaja
sorvasztotta ... 58 éves volt, de már elaggott."

Tehel Péter a Szabad Művészet 1952/3. számában közölt tanulmánya "a magyar
történeti festészet megalapítójának nevezi". A Nemzeti Galéria első emeletén eléggé
nem értékelhető kiállítás nyílt a múlt évben a magyar történeti festészet bemutatására.
A több termet betöltő gazdag anyagot Bodnár Éva művészettörténész állította össze.
Három Orlai-képet is láthatunk a kiállításon: Milton Az elveszett paradicsomot mondja
tollba leányainak - Zsács Felicián - Szent Margit a kolostorba lép.

58



Orlai Petries Soma Mezőberényben született, az alföldi evangélikusság akkori köz-
pontjában. Apja szűrszabó volt (és nem varga, amint Németh László ,,Petőfi Mező-
berényben" c. egyfelvonásosában írja). Az ún. "tót egyházhoz" tartoztak. Két évet vé-
gez a mezőberényi gimnáziumban, majd Szarvason tanul tovább, amikor odatelepül a
gimnázium. Később Sopronban és Pápán. Alföldi rokonával, Petőfivel, Dunántúlon is-
merkedik meg - Sárszentlőrincen -, rokonoknál töltött szünidő alkalmával. Életre
szőlő barátokká válnak. 1846- ban jogász Pesten. Ekkor határozza el, hogy festő lesz.
Bécsben, majd Világos után, 1850-ben Münchenben találjuk. Soha sincs elegendő pénze
a tanulásra, mesterségbeli tudásának tökéletesítésére.

A szabadságharc idején megsebesül. Csatajeleneteket rajzol. Petőfi-verseket illuszt-
rál. Nagy célja: a nemzet érdekesebb eseményeit halhatatlanná tenni. Münchenben festi
meg a ,,Mohácsi temetőt" - Világos allegóriáját. Ez ihleti meg tíz évvel később Székely
Bertalant hasonló témájú képének megfestésére. A debreceni református kollégium vet-
te meg. Egy időre Debrecenbe, majd Pestre költözik. Attila, István király, Hunyadi Já-
nos és Mátyás alakjainak eszményített megjelenítésével a megtört nemzetet akarja fel-
rázni. Az "Onodi gyűlés" c. képével a debreceni függetlenségi nyilatkozat emlékét
idézte. Későbbi festők gyakran tértek vissza az általa kezdeményezett témákhoz.

A magyar festőművészet történetében végzett szolgálatát híven és elismerően mél-
tatják Tehel Péter tanulmányának zárómondatai: "Néhány, majdnem jelentéktelen kí-
sérlettől eltekintve, ő volt az első, aki magyar történeti festményeket alkotott. Nem
érhette el élete legnagyobb vágyát, hogy tanulhasson, kellőképpen felkészülhessen a
nagy feladat megoldására. A nemzet elismert nagy festőjévé válni nem tudott. Hogy
hatalmas munkássága mellett megtörve, 58 éves korában aggastyánként, anyagi gondok-
kal küszködve kellett meghalnia, a népéhez hű, meg nem hódoló magatartásával kell
magyaráznunk. Sohasem szolgálta ki az uralkodó osztály igényeit, mindig a néphez
akart szó Ini."

Benczúr László

"Nincs evangéliumi keresztyénség
jó hazafiság nélkül"

100 éve halt meg Haubner Máté
A neve volt csak német, de Jézusnak szolgáló szíve forrón szerette magyar hazáját

és népét. Éppen 100 évvel ezelőtt szűnt meg dobogni Haubner Máté magyar szíve.
Teste ott porlad soproni temetőnkben, de lelke, szolgálata itt él magyar evangélikus
népünk szívében mindvégig! Nem a dunántúli egyházkerületben betöltött püspöki
rangja, még csak nem is kiváló szónoki igehirdetései, tanulmányai és az evangéliumtól
ihletett, lángoló hazaszeretetre buzdító történelmi körlevelei tették nevét tündökle-
tessé, hanem egész, teljes életszolgálata. Egyházának és hazája népének való szolgálata
örök példa marad Jézus anyaszentegyházában.

Veszprémben, 1794. szeptember 19-én indult el életútja egy kilencgyermekes csa-
léd otthonából. Atyja, Haubner Mályás, győri születésű becsületes szűcsiparos, édes-
anyja Ulich Klára. A szülők tehetséges gyermeküket Veszprémben, majd a győri al-
gimnázium után 11 éves fiukat Sopronban taníttatták. A gimnázium és teológia elvég-
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zése után Haubner Máté Pozsonvban. Bécsben és Jénában folytatta tanulmányait. Kis
ideig nevelő, majd rövidebb pozsonyi tanári szolgálat után a burgenlandi (Ausztria)
Szalónakra hívták meg lelkésznek. Ebben az évben vette feleségül Seybold Pál soproni
líceumi igazgató Lujza leányát. Áldott családi életüket Isten Izabella, Matild és Rezső
new gyermekekkel ajándékozta meg. A szalónakiak rajongásig szerették papjukat.
Jellemző, hogy amikor Rezső fiuk született, a boldog édesapa az egész szalónaki egy-
háztanácsot felkérte a keresztszülői tisztre. Haubner példás életének és szolgálatának
hírét vette a lelkészt kereső győri gyülekezet is. 1829-ben választották meg győri lel-
késszé, ahol egy ideig maga vezette a nagy gyülekezet minden lelkészi teendőjét.
Nemcsak ékes szóval, de jó tollal, teológiai tanulmányokkal is munkálkodott egyhá-
zunkban.

Ertékes lelkészi és teológiai szolgálatának megbecsülése volt egyházkerületi főjegy-
zővé, majd 1846-ban Pápán szuperintendenssé választása. Advent első vasárnapján
,,Minden rendű és sorsú testvér embertársaim nak üdvet! ... " kezdetű pásztorlevéllel
fordult az egyhézkerület népéhez. A levél nagyon mély evangéliumi alapozottságú és
gyakorlati irányú. Nagyszerű példa arra, hogy a jól értett evangélium milyen gyakorlati
indításokat ad a mindennapi életre, a társadalmi feladatok között. Mint igehirdető nagy
felelősséggel fordult hazánk függetlensége, a jobbágyok felszabadítása és más társadalmi
kérdések felé. Régebbi gyülekezeteinkben a még található megfakult példányok egy
nagyon őszinte és hitvalló püspöki körlevél szinte mai mondanivaló it tükrözik. Hitval-
lás és útmutatás volt ez a körlevél, amely harcot és keresztvállalást hordott magában.

A 48-as szabadságharc forradalmi eseményei között Haubner alakja messze magaso-
dott a győri örFgtemplom szószéke fölé. A márciusi események napjaiban kiadott kör-
levelében kéri lelkészeit, hogy éber figyelemmel őrködjenek a nyáj fölött, mert nagy
idők jöttek eI! Október 21-én Győrben küldöttséget vezetett az ott átutazó Kossuth
Lajoshoz, és egyházkerülete nevében forró szeretettel üdvözölte a szabadságáért har-
coló nemzet vezérét. Igehirdetéseiben kitért a nernzet-, sajtő- és gondolatszabadság
nagy ügyére is. 1848. advent első vasárnapján újabb főpásztori levelet küldött szolga-
társaihoz és népéhez. Az őszinte és nagyon tartalmas levélben óvta Iúveit ,,az incselke-
dő ellenség maszlagától", kiállt a törvény elötti egyenlőség eszméjéért és éles szavak-
kal ítélte el az embertelenítő zsarnokságot, amely 12 millió jobbágyot továbbra is ba-
romnak tekint. "Hazánkban 12 millió ember nem robotol többé ... durva, zsarnoki
erőszakkal elfoglalt idejüket, erejüket önmaguk, családjuk, embertársuk javára hasz-
nálhatják." ,,Nemzetünk vezetői kivívták számunkra a szabadság törvényét, a törvény
előtti egyenlőséget. Ha semmirevalók lenni nem akarunk, ezt jövőre biztosítanunk
magunknak kell!" ,,Nem szeret az, aki tenni, adni, szenvedni vonakodik! Áldozatok-
ban él az igazi szeretet!" - hirdeti körlevelében. Teológiai alapállásából következő
forradalmi, hazafias kiállással megírt pásztori körlevele megpecsételte sorsát. A levél
miatt hívei és barátai méltán féltették Haubnert. 1849. január 25-én elfogatási paran-
csot adtak ki ellene. Csak szemgyulladása miatt engedtek neki kis halasztást. Két hó-
napig volt Haubner a pozsonyi laktanyában, ahová Matild lánya is elkísérte szeretett
apját. Lánya vele akart lakni börtönszobájában, de ezt nem engedték meg. Barátai,
Iúvei mindent megpróbáltak érdekében, hogy kimentsék a "sasnak körme" közül,
Zichy királyi biztos a hatalom gőgjévei jelentette ki: ,,E pásztorlevél három soráért
akárkit is felakasztatok!" Küldöttség ment Budára Windischgratz herceg, osztrák
fővezér elé, de hogyan is kaphatott volna kegyelmet Pozsonyban egy evangélikus
magyar püspök, ahol Haynau tábornok hóhérai Rázga Pál pozsonyi lelkészt is kötél
általi halálra ítélték és kivégezték? !

Bírái bűnnek tekintették hazaszeretetét. A haditörvényszéki tárgyaláson csak egy
szavába került volna, és nyomban szabadon bocsátották volna ... De ő azt a gyáva,
meghunyászkodó, hazug és áruló szót nem mondta ki! Bátran kijelentette, hogy hite,
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