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Időszerű papi igék _f 1

Ezékiel prófétáit, Pelatjáliu pedig meghalt. A  kettő között oko
zati összefüggés van. Pelatjáhu azért halt meg, mert Ezékiel szólott. 
A legszorosabb idői összefüggés is van. Alig hangzott el a prófétálás, 
pelatjáhu mindjárt meghalt. Az Újszövetségben is van ilyen döbbe
netes történet, Anániás és Safira története. A  mai ember tnd magya
rázatot adni erre. Azt mondja: az izgalom hatása alatt megütötte 
a guta. Talán még meg is rója a tapintatlan prófétát, vagy apostolt, 
hogy meggondolatlan beszédével halálát okozta a szerencsétleneknek. 
Akármennyire is meg lehet indokolni ezt a modem ember esze sze
rint, nekünk mégis mernünk kell azt mondani: itt Isten cselekedett. 
Még ha tényleg úgy volna is, hogy megütötte a guta. Isten a min
dennapi dolgok és történések rendjét is fel tudja használni arra, 
hogy hatalmasan cselekedjék. Sokszor bizony megfeledkezünk erről. 
Pedig éppen nekünk, a szolgáknak, kell éber szemmel járni-kelni a 
világ esemény-rengetegében és hangot adni Isten néma, mégis meg
rázó cselekedeteinek.

Számomra azonban nem ebben van ennek az igének éppen ben
nünket, lelkipásztorokat megdöbbentő üzenete, hanem abban, hogy

1. a prófétáMst félelmetes módon követi Isten tette. A  prédikált 
Istent nyomban követi a cselekvő Isten. A  prófétálás éppen olyan 
cselekvő igévé lesz, mint a teremtéskor, vagy Jézus száján. A  prófé
tálás passzív Istene, félelmetesen aktívan lép be az ember életébe; —

2. emberi szájról elhangzó szó nyomáy jelentkezik ilyen félel
metesen az Isten. Persze nem magától eltalált igazságról van szó. 
Nem is általános érvényű eszméről vagy elvről. A  prófétai beszéd, 
amely után ilyen hatalmas dolgok történnek, azzal kezdődik: „É s  
esék reám az Ürnak lelke és mondá nékem." Lélek által megnyitott 
szájról és Isten igéjével megtermékenyített lélekről van szó. Isten a 
Lelke által született szónak, prófétálásnak, vagy prédikációnak vál
lalja az uraságát, ezért vállal kézeséget, A  magától, Isten megkér
dezése és Lelke nélkül mondott szónak nem ura Isten. Ezt csak gya
lázat és gúny követi teljes joggal. Isten pedig egyenesen megtagadja 
az ilyen prófétát szavaival együtt (Ezékiel 13,1— 8) ; —

3. mennyire meglepte magát Ezékielt. Rémület lesz úrrá rajta 
a szó szoros értelmében, ö  maga a földre esik-és még orcáját is el
takarja Isten előtt. A  szíve megtelik aggódó félelemmel. A  szájából 
pedig kétségbeesetten tör fel a kiáltás: Jaj, még a maradék is el
pusztul. A  prófétára sem múlik el hatástalanul, lám, az esemény. 
A magát Istennel szembetaláló próféta is összetörik és mérhetetlen 
súllyal nehezedik rá az Istentől megígért maradék sorsa.

„É s  lön, m ikor p r o f  ét  altom, Pelatjáhu, Itenája fia  
meghala, én  pétiig orcá m ra e s é m  é s  kiált ék  nagy f e l -  

szóva l,  é s  m o n d é k :  Ah, ah, lírám Isten , te v é g e t  v e t s z  
Iz ra e l  m a r a d é k á n a k ( E z é k i e l  11, 13.)



Vannak pásztorok, akik kétségbeesetten nézik, hogyan fogy 
a nyáj kezük között. Nem statisztikai létszám-apadásra gondolok csat 
hanem arra is, hogyan üresedett meg szeme láttára a temploma g 
régen talán még respektált lelkész és prédikáció mennyire elvesz* 
tette hitelét. Aki még Istent keres, az már csak a prédikációtól f  jp,' 
getlenül mindennapi élet-tapasztalataira épít. De gondolok azokra is 
akik valóban komolyan igyekeztek igét hirdetni és valóban jól nevelt 
gyülekezetük van, s mégis elégedetlenek a hittel és a lelki élettel.

Hadd kérdezzem meg Tőled, tovább mertél-e lépni az ige ,if_ 
fántcsonttornyába zárt Istentől az ige nyomán gyülekezeti és szemé
lyes életekbe aktívan belépő Istenhezf Prédikációdat követi-e a cse
lekvő Isten? Vagy: a mindennapi életben hatalmasan cselekvő Isten
től megtalálta-e a gyülekezet az utat az ige Istenéhez.

\ Ugyancsak felteszem a másik kérdést is. Látod-e, hogy nem hasz
nál az emberek szája íze szerint a mindennapi élet kérdéseivel fog
lalkozó, hatásvadászó, vagy erkölcsi követelésekkel fellépő prédiká
ció? Látod-e, hogy mennyire nem használ a legtisztább exegézisen, 
teológiai tisztánlátáson felépített és gyakorlati alkalmazást pompá
san megtalált igehirdetés sem? Isten nem vállalja az eszmék, elvek, 
tantételek, a. legtisztább teológia, napnál világosabb igazságok szava' 
uraságát sem. Hiába lépsz fel azzal az igénnyel, hogy amint az írott 
ige, úgy a te prédikációd is Isten szava. Ha csak magadtól kutatott 
igazságról, teológiáról, vagy tisztánlátásról van szó, Isten némán hall
gat és a szavak Istene nem lép a cselekvés terére. Csak a Leiektől 
megterhelt és Istentől kapott mondanivalóval megtermékenyített ige
hirdetésedet ismeri el Isten a magáénak és csak ezért áll helyt ö 
maga is.

A  harmadik kérdésem hozzád: Gyakorlatilag ismered-e Isten 
előtt az „orcádra esést ?“  Ellentéte ez a büszke öntudatnak és magad 
személye fontosságának. Nemcsak szerénységet és alázatosságot jelent, 
hanem a saját üdvösségedért való félelmet és rettegést. Ismered-e 
a kétségbeesett kiáltást orcádra esve: Ah, Uram Isten, Te véget vetsz 
Izrael maradékának. Ismered-e a félelmet és rettegést, nemcsak a 
gyülekezet nagy százalékban hitetlen tömegéért, -—- akit pedig, mint 
őrállótól, tőled kér számon az Isten, hanem azért a. kevésért is, akit 
úgy könyvelsz el, mint maradékot, az Űr által hitre elvezetett szent 
maradékot ?

En úgy látom ennek az igének a fényében, hogy csak a- hamis 
próféták heverhetnek kényelmes párnákon. Az élő Istennel szembe
találkozott szolgák igen nyugtalan félelemmel és rettegéssel teli életet 
élnek, azért, hogy

az ő prédikációjuk Istene cselekvő, valóságosan jelentkező Isten, 
szavuk Szentiéi éktől és Isten üzenetével telített prédikáció legyen, s 
telve vannak félelemmel és rettegéssel a saját és mások üdvössége, 
miatt. Kovács Géza.



 ̂ A  É^yiiíekeíiet imádsága

Imádságok igehirdetés után
Szentháromság utáni 6. vasárnap. Máté 5,17— 19.

J r  . tJr Isten, Mennyei Atyánk! Köszönjük áldott, változhatatlan, I .örök törvényedet.
Neked is köszönjük, Jézus Krisztusunk, hogy olyan alázatosan 

I ajárendelted magadat az Atya minden parancsolatának és megürü
lt tattad, mennyire szent előtted. Köszönjük, hogy nemcsak magadért, 

de érettünk is betöltötted.
őrizz meg, Krisztusunk attól, hogy parancsolataidban válogas- 

S gunk, egyiket nagyobbnak, másikat kisebbnek tartsuk, egyikre súlyt 
helyezzünk, a. másikat pedig elhanyagoljuk. Add, hogy a legkisebb 
is olyan szent legyen, mint a legnagyobb.

b ' Add, hogy minden parancsolatodat helyeden érthessük meg és 
nbbol se el ne vegyünk, se hozzá ne tegyünk, hanem híven hirdessük 

; és tanítsuk. Add azt is, hogy a megismert igéhez híven engedelmes
kedjünk. Szavunk és tanításunk, ismeretünk és cselekedeteink mindig 
összhangban legyenek.

Add, hogy törvényedben éjjel-nappal gyönyörködhessünk. Ámen.

I
 Szentháromság utáni 7. vasárnap. János 13,31—32.

k.Jézus Krisztusunk! Áldunk Téged győzelmedért és minden 
diadalodért, melyet a Sátán felett arattál. Áldunk, mert dicsőséget 
szereztél az Átyának. Áldunk, mert dicsőséget szereztél nevednek 
és az Atya nevének közöttünk is.

í Csodálunk téged, Krisztusunk, ki egyetlen győzelmedet és diada
lodat sem tekinted a te dicsőségednek, hanem mindent az Atyának 
tulajdonítasz.

Áldunk Téged is, Mennyei Atyánk, hogy Jézus nevének dicső- 
séget szereztél és nem engedted, hogy egyetlen lépést is meghátráljon 
a te ellenséged előtt. Áldunk a mi alázatos Jézusunk dicsőséges fel- 
magasztalásáért, feltámasztásáért és felemeltetéséért.

Kérünk is Tégedet, add meg kegyelmesen nekünk is, hogy Jézu
st mink erejével mi is meggyőzhessünk minden kísértést, ellenállhas

sunk a Sátánnak és minden támadásának. Bennünk is dicsőítsd meg 
magadat, hogy mi is dicsőséget szerezhessünk nevednek és Jézusunk 

■ nevének itt a földön. Adj hozzá Jézusunknál látott alázatosságot is, 
| mellyel mindent Neked tulajdonítunk és mindenért Téged magasz

talunk.
Dicsőítsd meg magadat bennünk, hogy mi is dicsőítsünk Téged. 

Ámen.

Szentháromság utáni 8. vasárnap. Máté 7,13— 14.
Urunk! Köszönjük Neked, hogy megmutattad nékünk a széles 

és keskeny utat, a tágas és szoros kaput. Köszönjük, hogy világossá 
tetted előttünk a véget: az életet és a veszedelmet. Köszönjük, hogy
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a nehezebb utat jelölted ki az életre vezető útnak. Köszönjük, hogy- 
mindenre világosságot derítő akaratoddal megkönnyíted számunkra 
a döntést. Köszönjük a biztatást is, mellyel az életre vivő útra akarsz 
indítani.

Kérünk Urunk, ki feltártad előttünk az életre vezető szoros 
kaput és megmutattad az élet keskeny útját, segíts kegyelmesen, 
hogy mi is megtalálhassuk és elindulhassunk.

Könyörgünk Urunk, döntésünkben légy segítségünkre, hogy ne 
a pillanatnyi könnyebbséget keressük, hanem az élet örök reményé
ben merjük vállalni a nehezebbet.

Urunk, segíts minket, hogy a széles úton járók könnyebbsége és 
látszólagos boldogsága meg ne szédítsen, vagy keskeny útunk sok 
terhe és keresztje el ne kedvetlenítsen.

Urunk, szemünket mindig tartsd a végen. Hadd lássuk magunk 
előtt a veszedelmet és hadd lássuk magunk előtt az örökéletet. Táp
lálj bennünk félelmet a veszedelemtől és reménységet az örökéletben, 
s ezzel tégy kitartóvá és állhatossá útunkon.

Vezesd, Urunk, népedet szoros kapun, keskeny úton át győzel
mesen. Ámen.
Szentháromság utáni 9. vasárnap. Máté 10. 16—22.

U runk! Boldogok vagyunk az ellenséges világban is, mert tud
juk hogy Te ismered a tieid helyzetét.

Igen, Urunk, minden úgy van, mind a mai napig, mint mondot
tad. Gyűlölet, ártó szándék tűzgyűrűje vesz körül bennünket. Tud
nak lenni szakadások Te miattad a családban, a gyülekezetekben. 
Szerető szivek tudnak ellenséggé lenni, barátok gyűlölettől izzó rossz
akarókká a Te nevedért. Köszönjük Neked ezt is, pedig nekünk sok 
szenvedést jelent. Köszönjük, mert ebből láthatjuk, hogy van hit, 
van Neked szentelt élet, Téged szerető szív ma is a világon.

Tégy bennünket okos és bölcs gyermekeiddé, hogy vigyázzunk, 
mi senkinek se legyünk ellenségei. Tégy bennünket ártó szándék nél
kül való, őszinte, tiszta szívű gyermekeiddé, hogy a nevedben való 
hiten kívül semmi jogos vádat ne emelhessen ellenünk a világ.

Add, Urunk, hogy amikor a világ perbe fog bennünket, ne azt 
keressük* hogyan védhetjük magunkat, hanem arra törekedjünk, 
hogy a Te tanúbizonyságaid lehessünk.

Csak ha megtartasz, maradhatunk meg állhatatosan végig- 
Ámen.
Szentháromság utáni 10. vasárnap. Lukács 4, 23—30.

Urunk, áldunk Téged, ki annyira tudsz ragaszkodni az Atya 
által rendelt időkhöz és alkalmakhoz és annyira tiszteletben tartod 
az Atya kegyelmét, hogy emberek kedvéért és emberek között való 
dicsőségért semmit sem- teszel isteni hatalmaddal, inkább vállalod a 
gyűlöletet és a. veszedelmet.

Urunk. Teneked kedves a te városod és a te néped. Közéjük 
mégy, nekik is hirdeted az evangéliomod üzenetét. Szomorú, hogy 
éppen a tieid között kell legtöbb hitetlenséget és bántalmat szenved-
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iietl. Kérünk, bocsásd meg gyülekezeted mai hitetlenségét és gonosz- 
s|„át, amit ellened elkövet. Add, Urunk, hogy tisztességed és dicső
séged legyen közöttünk.

Tudjuk, Urunk, hogy egyébként sem állhatod a csodaváró és 
jelekre éhes, kiváncsi embereket és elutasítasz minden embert, aki 
feltételekhez köti a Benned való hitet, ezért kérünk Téged, adj 
nekünk feltételt nem szabó, kételkedés és gátlás nélküli igaz hitet.

Urunk, hadd legyünk kegyelmed választottal. Ámen. 
Szentháromság utáni 11. vasárnap. Máté 21,28—31.

Urunk, Te megnyitod országod kapuját minden hívő embernek 
és nem kötöd azt semmiféle érdemhez, vagy jócselekedethez. Köszön
jük üdvözítő drága kegyelmedet és bennünket bűnösöket elfogadó 
irgalmas szeretetedet.

Urunk, Te ki ilyen nagy kegyelem árán bocsátasz be országodba, 
méltán elvárod tőlünk, hogy országod szorgalmas munkásai legyünk.

Urunk, köszönjük, hogy hívsz bennünket országodba és küldesz 
•országodba való munkára,

De kérünk is, adj engedelmes szivet, mely hívásodnak enged. 
Bocsásd meg hívásoddal szemben eddig tanúsított közönyünket, nem- 
akarásunkat, vagy makacsságunkat. Ádj magunkat megítélni tudó 
bölcseséget, őszinte belátást és mindenkor kész, bűnbánó, megtérő szi
get. Adj olyan szivet, mely igent tud mondani. Adj olyan szivet, 
amely igent is cselekszik.

Kérünk, Urunk, segíts kegyelmesen arra is, hogy időnkkel jól 
gazdálkodjunk. Köszönjük a kegyelmi időt, amit megtérésünkre 
engedsz. Add, hogy felhasználjuk és a kegyelmi idő megtérésének 
áldott ideje legyen számunkra.

Szeretnénk megtérő gyermekeid lenni. Téríts meg bennünket és 
megtérünk. Ámen.
Szentháromság utáni 12. vasárnap. Máté 12,33—37.

Urunk, Te mindenképpen tiszta helyzetet akarsz. Nem tűröd 
a félmegoldást, se-hideg, se-meleg szivet, a kétfelé sántikálást, sem 
a képmutatást. Te magad is megmaradtál mindvégig az Atya Krisz
tusának és nem tanácskoztál senkivel. Vállaltad ennek a következ
ményei! nemcsak szolgálatodban, hanem szenvedéseidben is. Áldunk 
ezért és dicsérünk.

Urunk, teremts tiszta helyzetet a mi életünkben is.
Urunk, Te jó gyümölcsöket keresel életünk fáján. Azt akarod, 

hogy szavaink és cselekedeteink feddhetetlenek legyenek Előtted. 
Ugyancsak Te mutatod meg, hogy amilyen a fa, olyan a gyümölcse. 
Amilyen a szívünk, olyan a szavunk és cselekedetünk. Ezért kérünk 
Téged, hogy adj nekünk új szívet, amely a Szentlélek temploma és jó 
gyümölcsök termőfája.

Bocsásd meg képmutatásunkat, amikor jól hangzó szavakkal és 
jónak látszó cselekedetekkel palástoljuk szívünk romlottságát és akar
juk igazolni magunkat Isten és emberek előtt.
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Adj élénk lelkiismeretet: úgy szóljunk és cselekedjünk, hogy 
a következményeket is mindig vállalhassuk és mindenről számot tud
junk adni ítéletedkor.

Urunk, szeretnénk jó fák lenni jó gyümölcsökkel. Ámen.

Szentháromság utáni 13. vasárnap. Máté 5,43—6,4.
Urunk, Te magad vagy a tökéletesség és semmi fogyatkozás 

nincs Benned. Te magad vagy a tökéletes szeretet is.
Urunk, adj szívünkbe a te szeretetedből. Te ellenségeidért is- 

imádkoztál ’ és szeretted azokat, akik Téged gyűlöltek. Add, hogy 
szerethessük ellenségeinket. Egyik legnehezebb parancsod. Urunk, 
segíts, hogy ebben is meg legyen akaratod. Te nem méred a szerete
tek hogy ki mennyit érdemel. Add, hogy a mi szeretetünk se legyen 
kimért, Te előbb szerettél, —  add, hogy a szeretetben mi is egymást 
megelőzők legyünk.

‘ bírunk, őrizz meg képmutatástól a szeretetben es minden csele
kedetünkben. Semmit' se tegyünk magunkért, semmit se az emberek 
kedvéért, hanem mindent a Te akaratodért és tetszésedért. Add, hogy . 
ne vágyjunk emberek dicséretére, csak a te tetszésedre. Add, hogy 
semmi cselekedetünk se tegyen elbizakodottá, vagy önmagunkkal 
megelégedetté, hanem minden cselekedetünkkel Téged dicsérjünk és 
Rólad tegyünk jóbizonyságot az emberek között.

1

Urunk, hadd legyünk olyanok, mint Te, a te gyermekeid. Ámen.

Szentháromság utáni 14. vasárnap. János 5,1—14.
Légy áldott Krisztusunk, Bethesdánk, kegyelem gazdag háza és 

kiapadhatatlan forrása. Légy áldott, kihez nyomorultak megszámlál
hatatlan serege ment és Nálad gyógyulást talált. Jöjj, járj közöt
tünk és öntsd ki ránk kegyelmed testet, lelket, külső és belső beteg
ségeinket gyógyító erejét.

Urunk, magunktól nem tudunk meggyógyulni. Nagyobb a mi 
bajunk, mint gyógyszerek hatása és a mi betegségünk, mint orvosok 
tudománya. Tehetetlenek vagyunk, míg Te meg nem gyógyítasz ben
nünket,

Oldozd fel életünket bűneinkből és feloldódnak betegségeink. 
Gyógyíts ki bűneinkből és megújul életünk. Tedd világossá előttünk, 
hogv bűneink és betegségeink, mindenféle nvomoruságunk megoldása 
elválaszthatatlan a bűneink bocsánatától. Testben és lélekben való 
megiíiulásunk elválaszthatatlan egymástól. , ,, ,

Urunk, akiket Te meg akarsz gyógyítani, azoknak szíve mélyen 
hitet és bizalmat keresel. Akiket meggyógyítottál, elvárod tőlük hogy 
szakítsanak a bűnnel, tegvenek Rólad bátran bizonvságot, Adj ne
künk is élő hitet. Hozzád minden körülmények között ragaszkodó 

(szeretetek

Urunk, jöjj és állj meg közöttünk! Tedd boldoggá szőrmése
ién életünket. Ámen. G.



243

Jífehirdeti) nuihehje

Szentháromság után 6. vasárnap •
Szószéki ige: Máté 5, 17— 19, Oltári ige: I. Móz. J, 3— 13.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. 17. vers. „A  törvény és próféták11: 
la teljes Ószövetség. A  következő versekben az Ószövetségnek elsősorban 
törvény-jellegű részeire kell gondolnunk. —  „eltörlésére", „eltöröljem": 
hatályon kívül helyezés. —  Jézus betölti a törvényt, — ez. nemcsak azt 
jelenti, hogy teljesen megtartja, hanem azt is, hogy az Ószövetséghez ké- 
,pest elmélyíti ,(lásd. pl. 5. parancsolat magyarázata, 27—28. v.) és meg
erősíti (Róm. 3, 31.), amit a hegyibeszéd következő szakaszai világosan 
mutatnak. —  18. vers. Isten törvénye fennáll, amíg a világ. Csak az új 
égen és az új földön múlik el, s akkor is csak azért, mert akkor mindéin 
meg fog felelni Isten akaratának; tehát a törvényre már nem lesz szük
ség, mert a törvény végleg beteljesedik. — „ .. . amíg minden be nem tel
jesedik" — szószerinti fordítása: „amíg mindenek meg nem lesznek". A 
versben mind a két megjelölés a világ végére vonatkozik. A  versnek eseha- 
tologiai távlata van. —  19. vers. Ez a vers nem akar mennyei hierarchiát 
felállítani, csupán azt hangsúlyozza a „legkisebb" és „nagy" megkülönböz
tetésével, hegy Isten legkisebb parancsolatait is halálos komolyan kell ven
nünk, mert számonkéri tőlünk. (Nem lehet erkölcsi lazaságot védeni a hit 
által való megigazulás címén!) Isten akaratának legkisebb részlete sem 
elméllőzheto Jézus tanítványának életében.

Ezt a szakaszt csak . a kereszttel és pünkösddel együtt szabad néz
nünk. Krisztus keresztje a törvény vége abban az értelemben, hogy meg
szűnt a Krisztus váltságát hitben elfogadók számára a törvény kárhoztató 
és elítélő jellege. Pünkösd pedig azt jelenti, hogy a Szentlélek segít ben
nünket Isten törvényének engedelmes betöltésében: nem kívülről kényszerít 
a törvény Isten akaratának teljesítésére, hanem belülről visz bennünket 
rá a Lélek: Jer. 31, 33—34; Róm. 8, 4. A kereszt védelme és a pünkösd 
ereje nyomán azonban teljes követelésében elénk lép az Isten törvénye, 
amely engedelmességet vár éppen a keresztyén embertől („a törvény har
madik használata").

gAZ ALAPIGE IRÁN YA: Jézus megóvja Isten törvényének érvényes-, 
ségéí.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. Isten törvénye ma is 
t ö r v é n y ,  hívők és hitetlenek számára egyaránt. Isten törvénye nam ve
szíti érvényét sem a történelem fordulataival, sem az ébredéssel. Egyetlen 
hívő keresztyén sem mondhatja, hogy őt Isten törvénye nem kötelezi. Teoló
giai vagy kegyes kibúvók nem számítanak. Isten akarata mindenki számára 
kötelező. ■— Ezt azonban nemcsak a „kegyeseknek", hanem a „nem-kegye
seknek" is. hirdetnünk kell. Manapság igen nagy a szabadosság veszedelme. 
Az emberek, gondolkozásában széthull az erkölcsi törvény tudata. A már 

: régóta kifejlődő szekularizmus nyiltan hangoztatja, hogy nincsen Isten 
akaratán alapuló erkölcs. Igehirdetésünk első feladata ezen a vasárnapon, 
hogy „megerősítsük" az erkölcsi törvény, az Isten törvényének a tudatát 
a lelkekben éspedig teljes érvényességében, gőt Jézus magyarázatának éles- 

I sége szerint, amely a gondolatbeli és érzésbeli megnyilvánulásokat is a
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törvény alá állítja (5, 21—32.) és Isten törvényét — emberi mérték sze
rint — a végsőkig kiélezi (38— 48. v.).

2. Az Isten törvényétől űzőitekre ma is vár a golgotái kereszt. Isteií 
akaratának teljes súlya odahajt bennünket az egyetlen helyre, ahol Isten 
nem törvénye szerint cselekszik velünk, hanem kegyelme alapján. Nfnlos 
azonban más út ide, , a bűnbocsánathoz és üdvösséghez, csak a törvény 
alatt roskadozva. Istennek Jézus Krisztusban megjelent bűnbocsátó kegyel
méért csak az tud igazán hálás lenni, aki ismeri a törvényt és tudja, hogy 
mit jelent véresre verni homlokunkat Isten akarata teljesítésének kőfalán. 
Luther is így érkezett a kereszthez. Ezt az utat nem lehet megtakarítani. 
Ezért nem lehet elmellőzni a keresztyén igehirdetésben az 1. pontot, de 
ott nem szabad megállani, hanem jönnie kell ennek a 2. pontnak.

3. A golgotái (kereszttől a pünkösdön át vezet a törvény cselekvésének 
útja. Üjra visszakerülünk a törvényhez, de immár mint akik szabadok, és 
önként, hálából, az Isten Lelkének ereje által cselekszik az Isten akaratát. 
Ezért kell tanítani és cselekedni (19. v.) Isten törvényét a hívő keresztyén 
embernek. Ebben a prédikációban is beszélnünk kell Isten konkrét és vilá
gos parancsolatairól, amelyeket a bűnbocsánat és a Szentlélek által telje
sítenünk kell. És pedig külön is figyelmeztetve az ú. n. apró bűnökre. 
Komolyan kell vennünk a keresztyén élet fegyelmét legapróbb vonatkozá
sokban is. Füllentés: közönséges hazugság. Szellemes nagyotmondás: hazu- 
dozás. „Szerzés": közönséges lopás. S sok más apró bűn, Isten gyermekei
nek életében olyan sokszor könnyelműen vett vétkek: megszólás, Jak. 2, 
1—13. értelmében vett személyválogatás (kivel, hogyan bánunk, milyen 
tisztelettel köszönünk?), Isten nevének felesleges emlegetése, parázna kíván
ság, stb.

Krisztus bünbocsánatának fedezéke és a Szentlélek hatalma alatt en
gedelmeskedni Isten változatlan törvényének —  ez a mai igehirdetés üze
nete. Akik nem érkeznek el a keresztig, azok számára is váljék világossál 
Isten törvényének szent érvényessége.

Vázlat: 1. Isten törvényének feltétlen érvényessége. 2. Menekülés a 
törvénytől a kereszthez. 3. Pünkösdtől vissza á törvény legapróbb részletei
hez is engedelmes szívvel.

A  VASÁRNAP JELLEGE: A keresztyén új élet.
Ének: 433.- Győri munkaközösség.

Szentháromság után 7. vasárnap
Szószéki ige: Ján. 13, 31— 32. Oltárt ige: II. Kor. 12, 2—-10.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Alapigénk kerete: Jézus az utolsó 
vacsora végén maga küldi el Júdást, hogy tettét végrehajtsa (27. v.). 
Kezdődik a nagy búcsúbeszéd. Ezek a bevezető szavak.

31. v.. Most (n yn ): ez a szó textusunk kulcsa. Azt a pillanatot jelöli 
meg, amikor Jézus — isteni fenséggel, és hatalommal, az Atya akarata 
iránti engedelmességgel — elindítja a golgotái eseményt és önként reálép 
a kereszt útjára. A mi szemünk itt még sehol sem lát dicsőséget, csak 
sötétséget, árulást, vért, gyalázatot és halált. Ebben a „most“ -ban mégis 
benne van már a véghezvitt megváltás, a húsvét, a mennybemenetel és a 
paruzia dicsősége. Ezért a multidők. —  Mégdicsőítteték (edoxasthé): 
gforificare, magnificare, honorifiicare, honorare (Sehmoller). Jézus „most" 
lett Megváltóvá és Isten kegyelme most lett igazán naggyá, a kereszt 
árnyékában.

32. v. Megdicsőíti (doxasei): mindkétszer futurum. Egyformán vo-



245

jiatkozhatik húsvét-mennybemenetelre és a paruziára. — És (kai): itt 
inkább a „mégpedig11 jelentésében. -  Ezennel (euthys): rögtön, hamarosan 
(utalás a húsvétru és mennybemenetelre).

Alapigénk jelentése: Ennek a textusnak a feszültségét a Fiú még 
elrejtett, de mégis valóságos dicsőségének a feszültsége adja1 meg. A  husvét 
és mennybemenetel tényében a gyülekezet előtt elrej tetten már felragyogott 
ez a dicsőség, amelyet azon az estén még csak a Fiú látott. Krisztus elrej
tett isteni dicsőségéből hull fény az egyház, a gyülekezet és az egyes ke
resztyén hívő életére. Abban a korban élünk, amikor Krisztus dicsősége még 
a jövendőé, de húsvét és mennybemenetel felől már a miénk

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Krisztus istenfiúi dicsősége akkor ragyog 
fel, amikor engedelmesen reálép a golgotái kereszt útjára. Isten teljessé 
teszi a Fiú dicsőségét. Per crucem ad lucem!

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. Krisztus istenfiúi dicső
sége itt a mi világunkban a kereszt gyalázata alá van rejtve (sub cruce 
tecta), mint ahogy el volt rejtve akkor még a tanítványok előtt is.

Amíg azonban a világ fénylő, tetszetős dicsőségére reáborul a bűn 
és halál árnyéka, addig az élő Krisztus dicsősége a kereszt és gyalázat 
alól is sugárzik övéi felé. Egyszer pedig minden térd meghajol előtte!

2. Az egyház a Krisztus teste. Életében ugyanez a feszültség tükrö
ződik. A Fiú dicsősége az igében és a szentségekben —  elrejtve a kereszt 
és a nyomorúság alá.

Isten népének itt a világban a nyomorúságon túl látnia kell ezt a 
dicsőséget és ugyanakkor vállalnia kell a keresztet. 3. Krisztus elrejtett 
dicsősége az egyes keresztyén hívő életében: számára is ott a kereszt (Lk. 
14, 27); de ott a Fiú dicsőségének a megtapasztalása is. A  mai keresa- 
tyén — épen úgy, mint a tanítvány akkor — a már megjelent, valóságost, 
a hit számára nyilvánvaló, de a szemünk elől még elrejtett dicsőség feszült
ségében él. Ennek a feszültségnek engedelmes vállalása itt a világban a 
Krisztus követése.

A VASÁRN AP JELLEGE. A szentháromsági idő az egyház és : 
■keresztyén hívő időszaka a mennybemenetel és a parúzia között. Ezért kell 
textusunkat az egyház és az egyes hívő élete felé fordítanunk.

Az olt ári ige textusunk üzenetének összefüggésében: A  kereszt alá 
rejtett dicsőség a személyes keresztyén életben. „Az én erőm erőtlenség 
által végeztetik el.“  ,(II. Kor. 12, 9.)

Vázlat: Amit á „most“ -ból a szemünk és amit a hitünk lát 1. nagy- 
csütörtök estéjén, 2. a „Krisztus testének11, az egyháznak, mai életébon, 
3. a keresztyén hívő életében.

Ajánlott énekek; 401, 260.
Bonyhádi lelkészevanffélizáció munkaközössége.

Szentháromság után 8. vasárnap
Szószéki ige: Máté 7, 13—H . Oltári ige: Ezék. 13, U— 12.

AZ ALAPIGE M AGYARÁZATA. „Eiselthete11 ebben az összefüggés
ben így hangzik: térjetek meg! Lk. 13, 24. szerint: igyekezzetek bemenni! 
Imperarív élességű. A két kapu közül Jézus Krisztus a szoros kapu. Ján. 
10,9. „Én vagyok az ajtó.11 Ennek az ellentéte a tágas kapu, ahol nincs 
Istenben való élet. E könnyen járható, síma út, de az „apoleia“ -ra visz, 
Luther szerint: Verdamnis, Károli: veszedelem, Kam er: kárhozat. A meg- 
szükített szoros kapun át, a keskeny úton, csak néhányan, kevesen mennek 
he az „örök életre11.



246

AZ ALAPIGE MAGVA. A kárhozatból csak a Jézus Krisztusban 
való halál és feltámadás vezet át az örök életbe.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. Kegyelem, hogy Van 
szoros kapu. Jézus Krisztus halálába és feltámadásába való' bemenetel 
csak úgy lehetséges, ha Isten a szoros kapuban lesodortat rólunk minden 
bűnterhet a Bárány vére által. A szoros kapun át bemenni az ember ol
daláról nézve: megtérés, az Isten felöl pedig: újjászületés. Részesei leszünk 
Krisztus halála ajándékának és vele átmegyünk a feltámadással az örök
életre. A  szoros kapuval egyet alkot a keskeny út annyira, amennyire 
az alagút egyszerre kapu és út. Ez visz egyedül az örökéletre. De éppen 
keskeny és szűk volta miatt lehet letérni róla és lehet elkalandozni tőle 
„kevesen vannak, akik megtalálják azt." Élet-halál harc számunkra a szó. 
ros kapu felfedezése és a keskeny út megőrzése, mert ez a halál és élet 
kérdése. Ez a keskeny út „szentség utának hivatik, tisztátalan nem megy 
át r a jt a .. .  hanem a megváltottak járnak rajta!11 (És. 35, 8— 9.)

2. Jaj annak, aki megveti az elénk jövő kegyelem lehetőségét! 
A tágas kapun könnyű járni, hiszen magától, minden különösebb gaztett 
nélkül arra születik minden ember a bűneset óta, .mint az első Ádám 
örököse. A széles úton való járás: az Isten nélkül való bolyongás. Ez 
sokaknak tetszik, hiszen aki bűnt cselekszik, nem szívesen megy a vilá
gosságra. A sokak, a látszólag könnyebb utat akarják választani s nem 
veszik észre, hogy csak látszólagos a keskeny út nehezebb volta, mert 
az az élet útja! Nem a lelki előkelők útja, a kevesek útja s nem a lenézett 
„nép“ jár a széles úton, hanem kizárólag a Jézus Krisztusban való hit 
és élet alapján különbözik a két út, a megváltottak életre vezető útja és 
a meg nem tértek kárhozatra vivő útja.

3. „Menjetek be a szoros kapun!“ Erőteljes imperatívusza így hang
zik: menekülj, amíg nem késő! A menekülésre „minden kész“ , a megtérés 
lehetősége mindenki előtt nyitva áll, hiszen Isten azt akarja, hogy min
denki megtérjen és éljen, csak az lehet, hogy eddig nem fogadtam el a 
megnyílt kegyelmet. Éppen ezért ér a felszólítás: engedelmeskedj végre,’ 
menj át a széles útról a Bárány vére által megnyíló keskeny útra! Csak 
azoknak nincs kárhoztatásuk, akik a Krisztus Jézusban vannak, a többi 
mind a széles úton hömpölyög a kárhozatra. Ezért ilyen menekülésre hívó

•az ige: „Menjetek be a szoros kapun!"
Vázlat: 1. A szoros kapu és keskeny út kegyelme. 2. Jaj annak, aki 

megveti. 3. „Menjetek be a szoros kapun!"
A VASÁRNAP JELLEGE. Az oltári ige döbbenetes vádja és a szó

széki ige életváltozásra hívó imperatívusza a vasárnapnak a megtérésre 
hívás jellegét adják.

Énekek: 425 és 436. Hegyaljai munkaközösség.

Szentháromság után 9. vasárnap
Szószéki ige: Máté 10, 16—22. Oltári ige: Kol. J, 2— 6.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. 16. v. idu =  íme. Azt jelenti, hogy 
valami olyan következik, ami szokatlan, nem kellemes. Az előző, versekben 
adott missziószolgálati pragmatikának nevezhető utasítás után az „íme" 
szokatlan fordulatot vezet be. — Apóst ellő =  küldök, erőteljesebb, mint 
az elbocsátlak. „Én küldelek el" hangsúlyosan fejezi ki, hogy Ő, az Űr az,* 
aki önmagától eltávolítja és ilyen helyzetbe hozza Őket. — „Farkasok 
közé" azt jelenti, hogy majd minden felől azok veszik körül, azok között



| ,j járniok. Szinte az egyedüllétre mutat. —  Fronimos — körültekintő, 
K és Az „okos“  fordítás észbeli többletre enged következtetni, ami nem 
felel meg a szó itteni használatának. —  Akeraios =  vegyítetlen, ha- 

imisság nélkül való, tiszta. A „szelíd'1 értelmezés csak úgy állja meg a 
jjélyét, ha mint a ragadozó farkas ellentéte, a tanítvány engedelmességét, 
önzetlenségét állítja szembe a világ fiaival. — 17. v. prosechete =  óvakod- 

■ iátok, vigyázzatok magatokra. —  Paradózózin — kiszolgáltatnak, átadnak; 
vallási ck örve alatt egyházi és világi bíróság elé állítanak. — 18. v. Eis 
martürion =  tanúskodásra, bizonyságtételre. Heneken emu =  érettem he
lyett megfelelőbb „miattam'1. —  19. v. Merimnao =  töprengeni, fejét törni 
valamin. — 21. v. Zótézetai =  megmentetik, üdvözül. —  22. v. Dia to 
onoma mu =  nevemért, nevem miatt.

AZ ALAPIGE IRÁNYA (scopus): Krisztus követése olyan küldetés, 
melyben martíriumra kell készülni anélkül, hogy azt magunk keresnék, 
mert az üldöztetés csak a Szentlélek megvilágosítása által lesz az Úr mel
letti bizdnyságtevés eszközévé.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Az igének az ad állandó
időszerűséget, hogy Krisztus követése és evangéliumának hirdetése mindig 
éppen olyan ítélete a világnak, mint akkor volt. Jézus személye ma is per
döntő hatalom az igazság és hamisság, a szelídség és erőszak, az önzet
lenség és ragadozás, az engedelmes hit és álszentelkedés között. Ezek az 
ellentétes pólusok mindig hajlandók voltak Krisztust megfeszíteni s a tanít
vány sorsa elválaszthatatlan a mesterétől (24. v.).

1. A keresztyén embernek missziói feladata van ebben a mai világ
ban is, mégpedig küldetés folytán, melyet vállalnia kell. Ez a misszió azon
ban nem lehet kegyes passzivitás, önző élvezése a kereszt ajándékának, 
hanem bizonyságtevő aktivitásnak kell lennie. Égő gyertya világítása a 
sötétség eloszlatására.

2. Jézus nem csinál belőle titkot, hogy miközben a hívő ezt a bizony
ságtevő aktivitást gyakorolja, szenvedés lesz osztályrésze úgy vallási, mint 
világi és családi vonalon.

3. A szolgálatban bölcs és szelíd magatartással kerülni kell az össze
ütközést, a martíromságot botor vakmerőséggel kiprovokálni éppoly hiba, 
mint attól gyáván megfutamodni. A bárány ne akarja fogait használni 
a farkasok között: erőszakra erőszakot, gyűlöletre gyűlöletet, gúnyra gúnyt 
ne használjon. Bizalma és reménye ne fűződjön emberekhez, ellenben 
bizonyossággal hordozza azt a tudatot, hogy Krisztusért járván követség
ben, a 19. vers ígérete ma is áll s a Szentlélek megadja a martírium pilla
natában a tiszta látást és erőt az evangélium hirdetésére. Ez az ígéret 
azonban csak a Krisztusért szenvedett martírium esetén áll.

Vázlatok: 1. A  tanítvány kiküldésének lényege, 2. a tanítvány visel
kedése, 3. a szolgálat jutalma. —  Vagy: 1. a küldetés veszélye, 2. a kül
detés ígérete, 3. a küldetés jutalma.

A VASÁRN AP JELLEGE: Lankadatlan misszió, hogy egy is el ne 
vesszen, bármilyen nehézséggel jár is a szolgálat. Az epistola: A kérész- 
tyén ember, mint e világban forgolódó, missziót tölt be. Ezért legyen aí 
beszédében körültekintő, bölcs. A gyülekezet, a hívők közössége imádsággal 
erősítse egymást, hogy a bizonyságtevés szolgálata nyomán kaput nyisson 
Isten a pogány világban az evangélium számára.

Ének: 364, 259.
Balassagyarmati munkaközösség.
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István király ünnepe
Eféz.. 2, 11— 22.

AZ ALAPIGE M AGYARÁZATA: Hosszú és nehéz szakasz. Szinte 
versről versre akadna exegetikai szempontból megvilágításra szoruló szó 
kifejezés. Ez alkalommal azonban lemondunk róla, mert csak a főgondola
tok fogják igehirdetésünk tárgyát alkotni. Ezeket pedig a meditációban 
érvényesítjük.

AZ ALAPIGE IRÁN YA: Az Isten nélkül, Krisztus nélkül, remény
ség nélkül élő pogányságot Isten a Krisztus engesztelése által épúgy orszá
gának polgáraivá tette, mint a zsidóságot. Az anya szent egyházban híva 
zsidók és hívő pogányok egy testté lettek, t

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: István király ünnepén 
azzal a kérdéssel közelítünk textusunkhoz: mit hozott a keresztyénség egy 
pogány népnek? Kérdésünkhöz jogot ad az a tény, hogy Isten István 
királyt használta fel népünk keresztyénségre térítésében. Igehirdetésünk 
azonban nem merülhet el történeti adatokban, feltevésekben. Igehirdetésünk
ben, Istennek mai üzenetét kell tolmácsolnunk a magyar nép számára, 
vagyis kérdésünk voltaképpen az: mii ád és mit ér a keresztyénség ma 
is népünknek?

1. Milyen egy nép keresztyénség nélkül, Krisztus nélkül?
Először is „Isten nélkül való11. Természetesen a pogányságnak is van 

vallása. De nem az igaz Istent, a Jézus Krisztus Atyját imádja. (12. v.)
Ebből folyik, hogy „nincs reménysége". Ami annyit tesz,-hogy nincs 

jövendője, csak a mába kapaszkodik, csak az érték számára, amit ma meg
foghat, csak a koporsóig van földi reménysége. (V. ö. I. Kcr, 15,, 19!) 
A reménytelenség a legnyomorultabb állapot. Érdekes, hogy az apostol a 
pogányság rajzánál nem is annyira a vétkességüket említi, mint inkább 
a szánalomra méltó nyomorultságukat! (L. missziótörténet.)

A keresztyénségen kívül szétszaggatott az emberiség. „Választófal“ 
áll ember és ember között. Sőt ember embernek farkasa. (A  magyar tör
zsek kalandozásai. Csak a keresztyénségben lettek egy néppé.)

2. A keresztyénség nagy adományai egy nép számára.
Az Atya ismerete. „Menetelünk van az Atyához.'1 (18. v.) Az Atyát 

a zsidók sem birták, mégkevésbbé a pogányok.
A keresztyénség hozta a törvény végét ,(15. v.) A törvény követelése 

okozta, hogy zsidók, pogányok egyaránt távol, messze voltak Istentől. A tör
vény csak követel, de nem nyújt erőt a betöltéséhez. Krisztus új utat nyi
tott: a kegyelem és békesség útját. Ügy Is mondhatjuk: a keresztyénség 
hozza a bűnbccsánatot.

Az Istennel való megbékélésből békesség származik ember és ember 
között is. Ledőlnek a válaszfalak. Az anyaszentegyházban egyenlő szabad
ságot élvez minden fajta embsr. Isten famíliájává leszünk. (19. v.)

'8. A nagy változás (egykor — most, 11. és 13. v.) minek köszönhető: 
„Krisztus vére által" lett mindez. Krisztus a szegeletkő (20. v.). Krisztus, 
Krisztus és ismét csak Krisztus! Őt kell hirdetnünk népünkben, az ő testé
nek kell növekedni e hazában is. Az. igaz, hogy keresztyénségünk sokszor 
nem volt méltó az ő Urához, nem méltó ma sem; mégsem szabad megvet
nünk értékét. Ha nem volna, olyanok volnánk, mint a pogányok: Isten 
nélkül és reménység nélkül.

Vázlat a fenti. Ha valaki evangéliumi lectiot is olvas, ajánljuk Máté 
7, 24— 27. verseit.

Ének; 503.
Pesti munkaközösség.
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Szentháromság után 10. vasárnap
S>zószéki ige: Lukács b, 23—30, Olt Ari ige: Róm. 11, 17—2b.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Az alapige megértéséhez figyelem
mel kell lennünk arra, amit az előzőkben, a 14.; verstől találunk. Jézus hiiv 
jeti „az Úrnak kedves esztendejét", ezen álmélkodnak a názáretiek. Elfo
gadnák a tanítást, az örömhírt, csak éppen Jézus személyét nem fogadják 
el. Ezért Jézus nem hajlandó csodát tenni köztük. Ótestámentumi példák
kal megmutatja, hogy Isten nem a saját népe számára adja a csodákat, 
Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy Isten büntetése ez, mint Illés és Elizeus 
idejében volt; de úgy is, hogy Isten népétől csodák nélkül is feltétlen bizo
dalmát kíván. Végül a názáretiek maguk hajtják végre az ítéletet magu
kon: Jézust kitaszítják. —  A vasárnap jellegét megmutatja az ósgyházi 
(Luk. 19, 41—47) és az eisenachi (Máté 23, 34—39) evangélium. Az alap
ige is nyilván elsősorban intés akar lenni: meg ne vessétek Istennek ke
gyelmét. Ennek az intésnek azonban csak akkor van értelme, ha ezt is 
prédikáljuk: köztünk van az Isten kegyelme. — Az epistola arra figyel
meztet, hogy Izrael engedetlensége nem lehet biztosíték a mai keresztyén
éig számára, mert mi hit által állunk.

AZ ALAPIGE IRÁN YA: Jézus személyében hajol a kegyelem az 
ember felé és ennek a kegyelemnek megvetése az Isten -ítéletét vonja maga 
után (Jézus „elmegy11!)

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA, 1. Jézus személye ma is 
megbotránkozást kelt. Nemcsak azok között, akik nyíltan szembeszállnak 
a keresztyénséggel! Gyülekezeteinkben’ is szép számmal vannak olyanok, 
akik szívesen hallgatják Jézus tanítását (pl. a szeretetről), de felháboro
dottan tiltakoznak az ellen, hogy annyit prédikálunk magáról Jézusról. 
Ezen a vasárnapon is határozottan kell hirdetnünk, hogy Jézus személye 
kikerülhetetlen, „nincsen senkiben másban üdvösség"!

2. Másik botránkozás az, hogy akik elfogadnák Jézus személyét, azt 
kívánnák, hogy „csodákkal" igazolja magát. Vagy azt mutassa meg, hogy 
miképpen változnak meg életviszonyaink (kenyérkérdés stb .); vagy azt, 
hogy egyháza „diadalmaskodik11 a világban. Ez éppen olyan hitetlenség, 
mint az előbbi. Hirdetnünk kell, hogy Jézus azért jött, amit ő maga mond 
a 18—19. versben! A csodák dolgában pedig Isten szabadon, tetszése sze
rint cselekszik és mi Őt nem kényszeríthetjük. Nem a csodák, hanem maga 
Jézus hoz üdvösséget.

3. Szólnunk kell a kegyelmi időről is. Hangsúlyoznunk kell, hogy ke
gyelmi időben élünk. Jézus köztünk van (ma is hirdetik a szegényeknek 
az evangéliumot, a szabadulást, bocsánatot és Isten Lelke ma is megnyitja 
a vakok szemeit); ezért intenünk kell a gyülekezetét: a kegyelmi idő — 
idő, egyszer végére ér! Názáret, Jeruzsálem (óegyházi evangélium) nem 
ismerték fel a meglátogattatásuk napját, mi vájjon felismerjük-e? Luther 
azt mondja, hogy Isten kegyelme olyan mint a futó zápor, eltávozhat úgy, 
hogy többé vissza nem jön.

Vázlat: Intés a kegyelem idején. 1. Egyedül Jézusban van a kegye
lem. 2. Ismerjétek fel a meglátogattatás idejét.

Ének: 457, 590.
Szegedi munkaközösség.



250 ISzentháromság után 11. vasárnap
Szószéki ige: Máté 21, 28—32. OUári ige: Rám. 3, 21 gj

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A textus a szinedriumnak Jézust 
felelősségre vonó kérdéséhez kapcsolódik (23.). Jézus az egyenes választ 
rheg tagadj a, de viszontkérdéssel (24) és az ezután következő példázatokkal 
felek Az előzményekhez még a János keresztsége pontján kapcsolódik. (32.)

A 28. vers kérdését Jézus a szinedrium tagjainak adja fel, akikről 
tudja, hogy majd ítélőbírái lesznek. Dókéi =  látszik, döntésre hívja fal 
tehát őket és a 31. versben önmagukkal önmaguk felett mondatja ki az 
ítéletet. A  görög szöveg a két fiú feleletét a magyarhoz viszonyítva for
dítva hozza, A kéziratok sorrendváltoztatása nem döntő jellegű. Az igenlő 
feleletet adó fiú a tiszteletteljes kűriéivel felel, a másik tagadó, nyers: 
ou theló =  nem akarok. Meggondolván magát, azaz metamelétheis jelen
tése: megbánta megtért. A 31. vers feleletét Jézus ámén-nal kezdi. Meg- ! 
előznek (proagousin) ige nem zárja ki, hogy utánuk be nem mehetnek. De 
a zsidók számára ép ez a sorrend az elviselhetetlen. A 32. v. megtérésre 
vonatkozó igéje ugyanazon tőből van mint a 30.-ban a meggondolván 
magát, vagyis metamelomai.

AZ ALAPIGE MÁGVA. Jézus megmutatja a kegyesek engedetlensé
gét, hogy nem lépnek be az Isten országába, a. nyilvánvaló engedetlenek 
pedig megtérnek és hisznek.'. Megtérés nélkül nincs üdvösség.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Az ige értelme kizárja a. 
moralizáló síkban való prédikálást (u. i. hogy a szavainkat fedjék cseleke
deteink), mert itt az Isten országába való belépésről, bűnbánat, megtérés 
(epistola: megigazulás) kérdéseiről van sző. Az ige vonalán indulva a 
következő üzenetet lelhetjük meg benne:

1. Jézusnak ugyanaz a hívása van minden emberhez. Vámszedők, pa
ráznák, kegyesek, gazdagok, szegények mind, jertek, térjetek meg és higy- 
jetek.

2. A hívásra kétfélekép felel az ember. Igen vagy nem. Harmadik 
eset nincs; Eszerint lesz az ember megtért vagy meg nem tért, hívő vagy 
hitetlen, megigazult vagy elkárhozott. . .

3. Miért cselekszik az ember feleletével ellenkezőképen? Mert kép
mutató, dacos, lusta a szőlőbeli munkára; későbbi bukás megtérésre viszi.

4. Elveszett-e az, aki ma ellene mond a hívásnak? Ma igen, de ha 
holnap Isten irgalmas lesz hozzá, megtérhet. Légy türelmes a ma még 
keményekhez!

5. Megmentett-e az, aki ma igent mond? Ma igen, de függ a második 
lépéstől is, amit holnap »tesz.' Engedetlenség, visszaesés, bukás. Légy éber 
az igenlőkkel szemben.

6. Hol dől el a sorsom? Térjetek meg és higyjetek. E két lépés nélkül 
nem lehet az új életbe belépni. Az igenlő azt hitte, hogy a szőlőbe minden 
további nélkül bemehet.

7. Min lehet lemérni a szőlőben való új életet? Munkálkodjál! Enge
delmesség, növekedés'. Máté 7, 21. kk.

8. Kizár-e a múltam a szőlőből? Nem. Ez a kegyelem, hogy Jézus a 
bocsánatban elfedezi a múltat, megigazít.

9. Miért előznek meg a paráznák? Nincs semmi reménységük maguk
ban, vélt jóságuk, csak bűnbánatuk van.

Mivel templomos népünk a hit és kegyesség dolgában valamikép érin
tett, kézenfekvő ezen a vonalon indulni: Az önbiztonság sáncaiban a meg
térést követelő Jézussal szemben. 1. A kegyesség és bűn egymás mellett.



lehetséges. A zsidók vallásuk nevében ölték meg Jézust. Kain az Isten
inek bemutatott áldozatnál lesz testvérgyilkossá. Kegyesség és gőg. Lukács 
jg 9.. — 2. A kegyesség és bűn Jézussal szemben., Ádáz ellenségévé tesz 
Krisztusnak. Nem engedi a megtérést, és pótolja szép szavakkal, kultusz

ig^]. Lukács 10, 31—32. — 3. Jézus a kegyességgel és a bűnnel szemben. 
“Követeli a megtérést. Ostorozza: Máté 23, 13. kk. Halálával, irgalmával 
keo-yes bűnösöknek és durva bűnösöknek bocsánatot, életet ad.
BF Vázlat: Bejutás a szőlőbe: Hívás, megtérés, munka. Küldő, türelmes, 
sürgető Krisztus.

| Ének: 349.
Csanádi munkaközösség.

Szentháromság után 12. vasárnap
Szószéki ige: Máté 12, 33— 37. Oitári ige: Jer. 1, 4— 10.

AZ ALAPIGE M AGYARÁZATA: Jézus ezeket az igéket akkor 
mondja, amikor a farizeusoknak kívülről tetszetős vallásossága Jézus cso
dái láttán mint egy üveggömb összeroppan és nyilvánvalóvá válik leg
bensői mivoltuk, hogy t. i. vakok és nem Isten fiai, mivel Jézusban nem
• Isten Fiát, hanem ördögöt látnak. Az emberek előtt jól takargatott gonosz
ságuk beszédjükből tűnik ki.
ii ' 33. v. Luther: „Vagy ültessetek jó  fát, úgy jó  lesz a gyümölcs.
Kifejezőbb Károli .váljatok jó  f á v á . . . “  fordítás, mivel az egész ige
rész személyesen az emberhez szól. Luther így magyarázza: „Ültessük a 
szívbe- az evangéliumot. (A  jó gyümölcshöz) . . .  szükséges, hogy jó  -fa 
ültettessék és az' Isten országa szerinti beszéd plántáltassék a szívbe." — 
36. v. Argon: üres fecsegés, haszontalan beszéd, mely mit sem szolgál.

AZ ALAPIGE IR ÁN YA : Váljatok jó fává, hogy jó  gyümölcsöt‘ 
teremhessetek (a beszéd mint gyümölcs) és üdvözölhessetek.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. A  20. század a beszéd 
értékének és értéktelenségének százada. Hangoztatjuk a beszéd minden- 
hatóságát, mellyel embereket nyerünk meg,- ugyanakkor a beszéd’ csak 
beszéd. Egyrészt hatalomnak tartjuk, másrészt benne élünk a latin közmon
dásban:' Verba v o lá n t... Egyszer igyekszünk minden szavunkat megfon
tolni, máskor felelőtlenül fecsegünk. Helyezzük mérlegre vallásos, társa
dalmi és munkaköri beszédünket. A mérlegen irányadó: minden beszéd 
szolgálat másoknak. Ezért beszédünkkel mások javát és ne kárát szolgál
juk. (Schlatter.)

2. Minden szavunkkal egy folyamatot indítunk el, (gondolatban vagy 
cselekedetben), melynek előre nem látott következményei lesznek. Ezért 
egyetlen szó sem közömbös az üdvösség szempontjából. Vagy Krisztus felé 
és e földön az igaz keresztyén életben való előbbrejutáshoz segít, vagy 
Krisztustól és az Isten által rendelt igaz és szeretetben való élettől el
szakít. Mivel a külsőleg vallásos és egyébként jó, de Krisztust tagadó ember 
igénk alapján „rossz fa “ , „mérgeskígyó-fajzat", természetszerűleg nem

* teremhet jó gyümölcsöt, nem adhat mást mint ami a sajátja, beszéde sem 
vihet igazabb életre. Az ilyen ember beszéde kárhozatos szolgálat, és az 
ilyen ember saját beszéde alapján ítéltetik hamisnak és Isten a beszédéért 
kárhozatra ítéli őt.

3. Hogyan válhat beszédem jó szolgálattá, hasznossá? Először az 
embernek kell megváltozni. Ehhez a változáshoz szükséges és nélkülözhetet
len Krisztus. Nélküle minden igyekezet és akarat csak olyan, mint a rom
lott, haszontalan fák tisztogatása, öntözése, ápolása, az eredményen a fárad-



ságos munka mit sem változtat. A gyümölcs ugyanaz a romlott. Ha 
bán a Krisztus evangéliuma, a bűnbocsánat és élet igéi, mint elhintett 
mag, kikelnek az ige hallgatása nyomán, akkor Krisztus ú jjá teremt
fát formál belőlünk, beszédünk természetszerűleg megváltozik, hasznos 87 1̂° 
gálát lesz az embereknek. Ugyanakkor Istent is dicsőíti és szolgálja, oitá '• 
igénkkel itt van nyilvánvaló kapcsolat. (Jer. 1, 9— 10.)

Ezért erőteljesen hirdessük Krisztus reális szükségességét és csak a 
általa, való megújulás lehetőségét.

Vázlat: 1. Beszédünk, 2. az. üdvösség szempontjából, 3. hogyan vál 
hat beszédünk hasznos szolgálattá.

A  V A S Á R N A P  JE L L E G E : Beszédünkkel Isten dicsőségére szolgál 
juk Krisztust és embertársainkat. (II. Kor. 3, 4— 9.)

Ének: 437, 430.
. Orosházai munkaközösség

Szentháromság után 13. vasárnap
Szószéki ige: Máté 5, 43— 6, 4. Oltárt ige: I. János 4, 7__j 0„

AZ ALAPIGE M AGYARÁZATA. Alapigénk két részből áll. A két 
rész egy perikópában való összekapcsolásának alapját az adja meg, hogy 
6, 1— 4 az 5, 43-—48-ban leírt szeretet realizálása. Alapigénk azt mutatja 
meg, hogy az igazi agapé —  az igazi dikaiosüné.

i3 . v. Plésios: szomszéd, akivel közvetlen kapcsolatban vagyok. Az 
ellenség gyűlölésének parancsa nem származik az ŐtestámentombóL Jézus 
itt olyasmit szólaltat meg, ami benne van a köztudatban. 44. v. Agapáo 
nem az érzelem-hullámzás kifejezése, hanem cselekvő, megsegítő szeretet. 
J5. v. Hopos genésthe: hogy tanúsítsátok. Agathos-ponéros stb. erkölcsi! 
értelemben vett különbségek: akiket mi jóknak vagy rosszaknak mondunk. 
46. v. Misthos: bér, jutalom. Jézus itt leszámol azzal a törekvéssel, hogy 
az ember fölösleges jócselekedettel érdemet tud szerezni. 48. v. A  tökéle
tesség itt az irgalmasságban van (v. ö. Lukács 6, 36). 6, 1. v. Az egész 
fejezetre kimondja az alaptételt. Dikaiosüné összefoglalása az alamizsnál- 
kcdásnak (2. vers), az imádságnak (5. vers) és a böjtölésnek (16. vers). 
2. v. A zsidó vallásosságban fontos szerepe volt az alamizsnálkodásnak. 
Apechein: nyugtával elismer. 4. v. Helyes fordítás: Akkor Atyád, aki látja, 
a  rejtett dolgokat is, megfizet majd neked (Karner). Apodósen: futurum,. 
tehát nem, földi megtérülésről, vagy kárpótlásról van szó.

AZ ALAPIGE IRÁN YA: Jézus parancsot és lehetőséget ad a tanít
ványnak a természetes ember önző szeretetével szemben, annak a szjemélj/- 
válogatásnélküli könyörülő szeretetnek a gyakorlására, amely Benne lett 
nyilvánvalóvá:

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Igehirdetésünk célja, hogy 
rámutassunk az Atya igazi szeretetére, melyből ma is meríthet a szeretet- 
Her. szűkölködő világ.

1. A természetes ember szeretete \mindig hasznot váró és személyválo
gató. Az ember természeténél fogva csak azt tudja szeretni, akitől hasznot 
vár, vagy aki „szeretetre méltó“ . Úgy gondolja, hogy szeretete • mellett 
szépen megfér a gyűlölködés is. Az ellenség és a rosszakaró gyűlölését 
teljesen magától értetődőnek veszi. Ma különösen erről beszél a bosszútól 
és gyűlölettől lihegő emberek sokasága. A természetes ember mindenben, 
még a szeretet és a könyörület gyakorlásában is, qf maga dicsőségét keresi. 
Gyülekezeteinkben igen gyakran találkozunk olyan adakozókkal, akik nem 
Isten, hanem a maguk dicsőségére adakoznak. (Kihirdetés, név rávarrása
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ir "  adományozott oltárterítőre stb.) Bizony mindnyájunk keresztyén élete 
irrinyunek találtatik ennek az igének a mértékén, bizony mindnyájan ter
mészetes emberek vagyunk.

I  4 2. De Jézus rámutat igéjében az igazi keresztyén szeretetve is. Ennek 
f  szeretetnek a forrása maga az Atya, aki nemcsak a napját hozza fel 
ff. jgmélyválogatás nélkül a jókra és a gonoszokra, hanem még egyszülött 
é piát is halálra adta mindannyiunkért. (Lásd az epistolát.) Csak ha ez a 
■Wndent megbocsátó szeretet tölti be egész életünket, lesz nyilvánvalóvá 
P  életünkben az igazi szeretet. Ennek megnyilvánulása az ellenség szereteté- 

ben és áldásában, valamint a rosszakaróért való imádkozásban van. Ez 
nem elérhetetlen etikai parancs, hanem valóság, nemcsak Jézus életében, 

•' hanem valóság lehet’ a mi életünkben is. (L. Csel. 7. István vértanú.) Az 
Atya szeretetében járó tanítvány természetesnek veszi, hogy ahol alkalma 
van könyörülő szsretetre, ott segít. De ezt nem saját dicsőségére, hanem 
az Atya dicsőségére cselekszi, mert tudja, hogy ő csak eszköz: Isten cse
lekszik ő általa.

A klcHildligeti lelkésztovábbképző konferencia kisebb munkaközössége.

Szentháromság után 14. vasárnap
Szószéki ige: János 5, 1—H . OUári ige: H7. zsoltár 1— 11.

AZ ALAPIGE M AGYARÁZATA: A fejezet a Júdeábán kitört krí
zisről szól. A  méta tauta valószínűleg hosszabb időre mutat és galileai 
működést feltételez, mely után Jézus egyesek szerint a purim ünnepére 
(v. ö. Eszter 9, 24; 3, 9 kk.) Jeruzsálembe megy. — A „juh kapu“  v. ö. 
Ezsd. 3, 321—,19, 39 állítólag onnan vette nevét, hogy ott mosták meg az 
áldozatra szánt bárányokat. — A 3/b. és 4. vers minden bizonnyal be
toldás. — Kérdéses az, hogy 38 esztendős volt-e a beteg, vagy harminc- 
nyolc évig volt beteg. Ez utóbbi :a valószínűbb. —  A  gyógyítás a zsidók 
botránkozására és Jer. 17, 21 ellenére szombat napon történik. —  Való
színűleg még aznap találkozik Jézus a templomban a meggyógyítottál és 
az újabb bűnözés nagy veszedelmére figyelmezteti.

A történet iránya oda mutat, hogy a Jézussal való szemben állás — 
aki meg akarja szabadítani népét a törvény igájától —  a zsidóságot a 
Messiás-elvetés bűnébe és ezért Isten ítélete alá helyezi. Jézus az Isten fia, 
ura a szombatnak. Ő a törvény vége és igaz betöltője. Tettével arra mutat, 
hogy a törvény igaz betöltése nem a paragrafusokhoz való ragaszkodás, 
hanem a könyörülő szeretet.

AZ ALAPIGE IR Á N Y A : Jézus istenfiúi hatalommal gyógyít és int.
AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Keresztyénségünk örök 

problémája, hogy az istenfiúság szabadságából élünk-e, vagy a törvényből? 
A törvényszerű keresztyénség vakon tud elmenni a világ nyomorúsága mel
lett és nem tud cselekedni ott, ahol annak a legnagyobb szüksége volna. 
„Csak aki hisz és a Szentlélek birtokában van, tud igazán jót tenni. Ezért 
minden cselekedet és akarás Krisztus és a Lélek nélkül a test cselekedete, 
amiben Isten nem leli kedvét. “ A vallásosságára olyan büszke mai ember 
sokszor éppen vallásossága miatt nem tud könyörülni a felebaráton, vagy 
ellenségén. Vajjen nem ítélet-e a vallásos zsidó ember számára, hogy egy 
„idegen“ -nek kellett eljönnie, hogy megmutassa vallásossága ürességét és 
formaiságát? Nem ítélet-e a mi keresztyénségünkön is sok minden ami 
körülöttünk történik? Bizonyára szükségünk van ma is arra a Krisztusra,
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akiben való hit felszabadít a formális vallásosság igájából a másik ember. 1 
testvér számára, még a kereszt árán is.

Vázlat lehet a következő: Tekintsünk a bethesdai gyógyítóra. 1. Jézus * 
szabadít fel a megkötöző törvényeskedés formai vallásosságából, a) Jézus 
gyógyító cselekedete, b) Mai rajtunk való munkája, mellyel elkészít a f el3. 
barát szolgálatára. —  2, Figyelmeztet arra, hogy a visszaesés súlyos kö
vetkezményekkel jár. Vétektől való tartózkodásra való intése több a tör
vénynél.

Ajánlott ének: Dt. 351.
A klotildligeti lelkésztovábbképző konferencia teljes munkaközössége. :

L elkész-csere
A bányai evangélikus egyházkerület elnöksége az E. T. VIII. t.-c. 

154. §-a álapján cserét hirdet a pestmegyei felső egyházmegyébe tar
tozó ikladi egyházközség lelkészi állására. Az állás javadalma a következő: 
6 öl tűzifa, 13 hold föld, 15 q rozs, évi 50-0 pengő, minden háztól 1 csirke 
és stólák. Az állás kongruás. A  cserére jelentkezők a hirdetmény megjele
nésétől számított 15 napon belül írásban jelentkezzenek a püpöki hivatal
nál (Budapest, VIII., Puskin-utca 12). — Budapest, 1949. június 2il. — 
Kemény Lajos sk. püspökhelyettes. Dr. Lányi Márton sk. egyházkerületi 
felügyelő h.

Győri munkaközösség: Bojtos Sándor, Kovács Géza, Molnár Sándor. 
Vezette: Veöreös Imre. Kéziratot készítette: Sümeghy József.

Bonyhádi lelkészevangéUzáció munkaközössége: Balogh Pál, Bokkon 
Lajos, Büki Jenő, Fónyad Pál, Frank Károly, Geyer Zoltán, Káldy Zoltán, 
Krahling Dániel, Németh István, Ormos Elek, Stovicsak Gusztáv. Vezette 
és a kéziratot elkészítette: Dr. Nagy Gyula.

Hegyaljai munkaközösség • Abaffy Gyula, Báliké Zoltán, Chován Sán
dor, Dönsz Tivadar, Endreffy Zoltán, Gáli Sándor, Tessényi Kornél, Túr- 
mezei Sándor, Újhelyi Aladár, dr. Vető Lajos püspök. Vezette és a kéz
iratot összeállította: dr. Ottlyk Ernő.

Balassagyarmati munkaközösség: Csekey Zoltán, Kincses Lajos, Rónay 
Zoltán, Szilárd Gyula és a papnék. Vezette: Szabó József püspök. A  kéz
iratot összeállította: Furia Zoltán.

Pesti munkaközösség: Bencze Imre, Ferenczy Zoltán, Korén Emil, 
Lehel László, Rezessy Zoltán, ifj. Rimár Jenő. Vezette lés a kéziratot ősz-' 
szeállította: Scholz László.

Szegedi munkaközösség: Benkóczy Dániel, Szabó Lóránt, Szlovák Pál. 
Kéziratot összeállította: Muntag Andor.

Csanádi munkaközösség: Bártfai Lajos, Fecske Pál, ^alán Pál, Mar- 
schalkó Gyula. Vezette és a .kéziratot összeállította: Zátonyi Pál.

Orosházai munkaközösség: Fürst Ervin, Gabányi Géza, Gyöngyösi 
Vilmos, Gyurán György, Ka jós János. Vezette: Horémusz Pál. A kéz
iratot összeállította: Brebovszky Gyula.

A klotildligeti lelkésztovábbképzö konferencia kisebb munkaközössége: 
Abaffy Gyula, Bártfai Lajos, Bence Imre, Dubovay Géza, Jurányi István, 
Dr. Karner Károly, Marschalkó Gyula, Bánfi Béla, Riesz György. Vezette 
Tarjám Gyula. A kéziratot összeállította: Selmeczi János.

A klotildligeti lelkésztovábbképző konferencia teljes munkaközösségét 
dr. Kosa Pál vezette.



Dörmer Frigyes f
Wffi 1949. február 3-án hívta haza az Űr. — 1883. okt. 11-éh született 
TTelsőnánán. 1907-ben avatta lelkésszé Gyurátz Ferenc püspök. Győrszeme-

gzárazdon, Lajoskomáromban, Pinkafőn, majd 28 esztendőn át Varsá
don szolgált. Rövid ideig egyházmegyéjének tanügyi esperese is volt.

B  Amikor Varsádon megkezdte szolgálatát, gyülekezete az egyházmegye 
■egyik legnépesebb gyülekezete volt, de mire bevégezte, szinte semmivé zsu
gorodott össze. Az utolsó években őrlődve, vergődve, tehetetlenül kellett 
néznie ezt a folyamatot.

Jól felkészült, komoly és alapos igehirdető volt, d e alig nyílt alkalma 
arra, hogy gyülekezetein kívül, tágabb körben is szolgáljon értékeivel.

Nagy szeretettel és elmélyedő alapossággal tanulmányozta az egyház 
liturgikus életét, mert mélyen érdekelte az. Egész könyvtárra valót gyűjtött 
össze az ezzel foglalkozó művekből. Mint az egyetemes liturgiái bizottság 
tagját, a magyarországi németnyelvű gyülekezetek számára istentiszteleti 
rend tervének elkészítésével bízták meg. Ezt részben élkészítette, részben 
gazdag anyagot gyűjtött össze. D e a körülmények a teljes befejezésben 
megakadályozták és egyházunk e munkájának gyümölcsét gyakorlatilag 
nem takarította be.

Az említetteken kívül is még sok, előttünk homályos-fájdalmas „de" 
volt életében. Abban a reménységben bocsátottuk el, hogy az Űr azzal 
a „de“ -vel zárta le a sort, amelynek folytatása: „könyörült rajta" (II. 
Tim. 1, 13). N. Gy.

Németh Sándorf
1885-ben született a sopronmegyei Bükön. Születési helyének adott

ságai szerint is, meg annak százados hagyománya szerint is, tanulmányai
nak hazai részét Sopronban végezte. Tanítói és lelkészi karunknak számban 
és minőségben is nagyon értékes része indult el a büki gyülekezet köréből. 
Így Németh Sándor is. A gimnáziumot 1897— 1905-ig, a teológiát 1905-től 
1908-ig végezte Sopronban. Teológiai tanulmányainak utolsó évét Halléban 
végezte. Lelkésszé 1909-ben avatta Ruszton, Gurátz Ferenc püspök. Segéd- 
lelkészi szolgálatát nagybátyja, Németh Pál somogyi egyházmegyei esperes 
inellett kezdte s Pápán folytatta. Pápán 1910. őszétől püspöki másodlelkész, 
pár hónapig pedig felsőlövői vallástanárként szolgál. 1911. szeptembertől 
1943-ban bekövetkezett nyugdíjbavonulásáig kötcsei lelkészként szolgált. 
Nyugalma éveit állandóan betegeskedve Balatonszemesen töltötte 1949. évi 
június hó 14-én bekövetkezett haláláig. Sírja mellett Berkényi Ede ecsenyi 
és Szende Sándor kötcsei lelkész hirdették az Élet igéjét.

Németh Sándor egyéniségénél és hallei elindulásánál fogva is a 
századeleji liberális világnak volt egyik hordozója. Halié hatását ellen
súlyozta nála Gyurátz Ferencnek nagyon meleg szíve s egyénisége, aki 
Németh Sándornak nagybátyja volt. De ellensúlyozta az apai ház szelleme 
is. Mindig példakép hivatkozott rá, hogy nagyatyja szinte már alig hallott 
az öregségtől valamit, de boldog volt, hogy a prédikációt —  amelyről el 
nem maradt volna .—. mindig megértette.

Kartársai a barátot és szolgatársat őszintén szerették. Gyülekezete 
áskálódás ellenére is, szerette. Ezt mindennél jobban azzal is igazolta, 
hogy pár százan elkísérték a legnagyobb munkaidőben otthonuktól 14 km. 
távolságban Balatonszemesen utolsó útjára. Mi áldjuk Istent a hűségért, 
amellyel életét szolgálattá tette. Fábián Imre



A legújabb evangélikus dogmatika 
égető teológiai kérdéseinkről
Minden kornak vannak égető teológiai kérdései. Az egyház élete 

gyakorlata veti fel őket. Ha a külföldi teológiai irodalmat figyeljük* 
látjuk, hogy a legtöbbet tárgyalt kérdések csaknem mindenütt ugyan
azok. Nálunk —  ugyancsak nem elszigetelten, hanem a határainkon 
túli egyházi élet eleven összefüggésében —  a legutóbbi évek során 
főleg a keresztség, a megtérés és.a  feloldozás dogmatikai kérdései 
kerültek a teológiai érdeklődés előterébe. Sok szó esett és esik a bűm 
esetről, eredendő bűnről, a halál utáni „közbeeső állapotról" is.

Saját kérdéseink megoldásáért kétségkívül magunknak kell meg- 
küzdenünk. Nem vehetünk egyszerűen át kész feleleteket és meg
oldásokat. a külföldi teológiai munkától. Segítséget, a kérdések tisz
tábban látását, útmutatást azonban jelenthetnek és ösztönzést adhat
nak a magunk munkájában.

Ilyen értelemben tarthat számot érdeklődésünkre —  bár mögöt
tünk van a kizárólagos német teológiai tájékozódás korszaka és benne- 
állunk az ökumenikus teológiai munkában —  a legújabban, 1948-ban 
megjelent evangélikus hittan, Althaus erlangeni professzor kétköte
tes nagy dogmatikája. Ezt a munkát szólaltatjuk meg a következők
ben és ismertetjük álláspontját —- magyar egyházi és teológiai hely
zetünk felé fordulva —  néhány fontos, aktuális teológiai kérdé
sünkben.

Mikor és hol történt a bűneset?
Genezis 3 értelmezése azóta eleven kérdése a teológiának, de a 

gyakorlati egyházi munkának, így vallástanításunknak is, amióta 
a természettudományos' antropológiai és prehisztorikus kutatások 
nyilvánvalóvá tették, hogy az emberiség őstörténetében visszafelé 
menve egyre kezdetlegesebb és „gyermekibb" fokozatokhoz érünk. 
Tudományosan igazolt és elfogadott tény, hogy a mai embernek, 
a homo sapiensnek, elődei vannak. Lassan, az állati élethez közelebbi 
fokozatokból, lép elő. Hol keressük had Ádámot, az emberiségnek 
kezdetben tökéletes és csak a bűneset által megrontott ősét? A  homo 
sapiens történeti elődeinél-e. akik testük minden állati vonása és 
szellemük minden primitívsége ellenére mégis csak emberek? Vagy 
a mai értelemben vett emberi őseink között ? Hol és mikor volt a 
Paradicsom és a kezdeti tökéletes ősállapot?

Kétségtelen, hogy minél messzebbre megyünk vissza a történe
lemelőtti korszakokba, annál kevésbbé van hely a bűneset előtti töké
letes ember számára. De éppen ilyen kevéssé lehetséges az is, hogy 
a bűnesetet magát valamilyen történeti vagy prehisztorikus idő
pontra, az emberiség életének egyik dátumára rögzítsük. Hacsak nem 
akarunk a Szentírástól teljesen idegen gnosztikus spekulációkba 
bonyolódni (amelyekben —  Althaus könyvének tanúsága szerint —  
úgy látszik, másutt sincs hiány), Ádá.m bűnesetének történetét 
állandó történetként kell értenünk. Sem a kezdeti ősállapot, sem 
Ádám bűnesete nem idői, történeti dátümok. A dogmatikának nin-
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„senCk külön tételei az ősemberekről. Ádám nem egyetlen, valamikor 
H&en élt ember csupán, hanem: minden ember. Története minden 

ember története.
Az ember eredeti tökéletességéről szóló biblikus-dogmatikai taní

tás azt a kinyilatkoztatott igazságot fejezi ki, hogy a bűn nem Isten 
teremtése, és akarata; hogy Istennel való közösségünk nem csupán 
elérendő cél, hanem megelőző adottság, Isten eredeti szándéka velünk. 
Az ősállapot az Istennel való eredeti közösségünk, arra való terem- 
tettségünk. Nem olyasvalami, ami régmúlt dolog, a történelemelőtti 
múltban van, hanem körülvesz bennünket, hordozza és meghatározza
exisztenciánkat.

i  Ugyanez áll a bűnesetre. Történeti valóság, végighúzódik az 
ember egész történetén. De ma is állandóan történik. Múlt és jelen 
egyszerre. „A  bűneset ott van a történeti cselekedetekben, maga 
azonban nem történeti cselekedet." Lényege szerint Ádám bűnesete 
épen úgy „mögötte" van, tehát a hátterét alkot ja —  a legelső emberi 
bűnöknek, mint a maiaknak. Ezért a Paradicsomot is hiába keres
nénk valahol Földünk egyik pontján vagy a történelem kezdetén. 
Ősállapot és bűneset nem két egymásra következő történeti vagy 
prehisztorikus korszak, hanem azt a kezdetet jelölik meg, amelyből 
minden kor minden embere, a mai ember is, közvetlenül ered. Az 
ősállapot és a bűneset exisztenciánk két alapvető meghatározottsága.

y -Az eredendő bűnre ugyanez az exisztenciális értelmezés áll. Nem 
tartható fenn a hagyományos dogmatikának az a felfogása, hogy az 
eredendő bűn a tényleges,, cselekedeti bűnök előtt és azoktól függet
lenül létezik, azokat időileg is megelőzi (szubsztaneiális —  sztatikus 
értelmezés). Az eredendő bűn az akarásunknak és cselekedeteinknek 
benne rejlő bűnös meghatározottság. Tehát nem időileg-kauzálisan 
előzi meg egyes bűneinket, hanem azoknak gondolatainkban-akará- 
sunkban, exisztenciánkban meglévő alapja, háttere. Ilyen értelemben 
igaz és érvényes az Ágostai Hitvallás megállapítása, hogy az ere
dendő bűn vere sit peccatum, damnans.

Az idői-történeti értelmezés helyére lépő exisztenciális értelmezés 
az ősállapotot, a bűnesetet és az eredendő bűnt nem teszi kisebbé, 
kevésbbé valóságossá. Sőt, így lesznek ezek igazán reálissá, mind
egyikünket egészen k ö z e l r ő l  érintő és a húsunkban-verünkben élő 
realitásokká. A Paradicsomnak és a bűnesetnek idői-történeti hagyo
mányos értelmezése nem ellenkezik ezzel az értelmezéssel, így peda
gógiai használatra tovább is megmaradhat. Ez a teológiai értelmezés 
nem akarja az ősállapot és a bűneset történeti-reális' valóságát meg
szüntetni. hanem a történet egy pontjáról kiemeli és az e g é s z  em
beri történelemben benneélő valósággá teszi őket.
I A  fenti exisztenciális értelmezés ismert mai képviselői közt Alt- 
haus Heimet és Brunnert említi meg.

Feltétel nélküli-e a feloldozás?
Az evangélium lényege Isten ingyenvaló, bűnbocsátó kegyelmé

nek hirdetése. Ennek általános formája az evangélium prédikálása 
az egyház igehirdetésében. Személyes formája pedig az abszolució a 
gyónásban (praedicatio specialissima). Gyónás alatt a magángyónás
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értendő, mert egyedül ez az igazi gyónás —  vallja Althaus__m
krét bűnvallással. n'

Magyarországi evangélikus egyházunkban az abszoluciónak jn 
a kulcsok hatalmának kérdése az utóbbi évtizedben három ponton 
is elevenné vált. Egyre inkább előtérbe került a magángyónásról 
személyes abszolucióról szóló •elfelejtett reformátori tanítás. Az evan- ' 
gélizációs gyakorlat felvetette a személyes feloljiozás mikéntjének a 
kérdéseit. Végül sok vita tárgyává lett az úrvacsorái liturgia általá
nos abszoluciójának a feltételessége („az igaz megtérés feltétele mel
lett", a „visszatartás") vagy feltétlensége.

A  magángyónás jelentőségét Althaus igen erősen aláhúzza 
„Nyomorúságos megszeg engedést jelent, hogy a kulcsok hatalmát á 
mai evangélikus egyházak csaknem kizárólag az általános gyónás 
utáni liturgikus abszolució formájában ismerik. A  magángyónás bele
tartozik a konkrét lelkipásztorolás középpontjába, mint annak igazi 
mélysége és legfőbb hatalma." Ugyanakkor azonban óv attól is, hogy 
a személyes gyónásból és abszolucióből törvényt csináljanak. A  ma
gángyónás ajándék, segítség, nempedig törvény vagy kényszer. A  
gyónás komolysága nincs feltétlenül az ember előtti gyónáshoz kötve. 
Bűneink bocsánata felől bizonyosakká lehetünk az igehirdetés hall
gatása, a szentség vétele, a biblia olvasása, sőt az énekeskönyvből 
való éneklés közben is.

A  másik veszedelem a magángyónással kapcsolatban Althaus'sze
rint annak ,;lderikalizálása.“  Tehát a keresztyén testvérek egymás 
közti bűnbocsánathirdetésének (melyet Luther is olyan határozottan 
vallott) csupán az egymás elleni bűnökre való korlátozás. Minden 
keresztyén meghallgathatja keresztyén testvérének gyónását és meg
adhatja néki az abszoluciót. Az egyházi hivatalnak itt nem kizáró
lagos, hanem csuán különleges szerepe van. De —  így int Luther —  
a lelkésznek se mint közbenjáró személynek, hanem „mint közönséges 
testvérnek és keresztyénnek" gyónjunk.

Althaus külön- nem szól ugyan róla, de fejtegetései feltételezik, 
hogy a személyes abszoluciót meg kell előznie a személyes, konkrét 
bűnvallásnak, a valóságos magángyónásnak.

A  feloldozás feltétlensége vagy feltételessége kérdésében Alt
haus abból indul ki, hogy a gyónás egy vonalba tartozik a szentsé
gekkel: az igehirdetés által közölt általános kegyelmet személyessé, 
konkréttá, egészen nekünk szólóvá teszi (ezért is sorolják legelső 
hitvallási irataink a gyónást a szentségek mellé). A  szentséghez ha
sonlóan a gyónás is akkor lesz üdvösségessé, ha hittel párosul. Az 
veszi a bűnbocsátó kegyelmet, aki hiszi, hogy a gyóntató száján ke
resztül valóban Isten maga oldoz fel. „Ez nem azt jelenti, hogy a 
gyóntató végzi Isten ítélőmunká.iát, sem azt, hogy rendelkezik Isten
nek bűnöket megtartó vagy megbocsátó döntésével. Isten haragja és 
bűnbocsánata azonban igenis beleköltözhetik és bele is akar költözni 
az emberi haragba és megbocsátásba; Isten felhasználja az emberi • 
közvetítést. Senki sem veheti tehát egyszerűen a maga számára 
igénybe a kulcsoknak ezt a hatalmát, sem egyházi hivatalára, sem 
személyes keresztyénségére való hivatkozással, tehát ,magasegyházi' 
vagy pietisztikus értelemben. Ezért a meghatalmazásért csak könyö-



Etghet, azaz kérheti Isten Szentlelkét, hogy a keresztyén testvérnek 
W& szolgálata, igenje vagy nemje, bocsánathirdetése vágj- bocsá- 

jjgtuiegtagadása, Istentől indított szó és cselekedet legyen." Isten 
Hegadhatja a bocsánatot ott, ahol a gyóntató megtagadja vagy for

dítva.
; Luther es hitvallásaink ugyan a feltétlen abszoluciót (exhibitiv 

abszolució) vallják. _ De feltételezik a „megrettent lelkiismeretet" 
(conscientia perterrita). Valóban, az ilyen gyónó számára az abszo
lució feltétlen. A  gyóntató azonban sohasem tudhatja teljes bizonyos
sággal, hogy ez az eset áll-e fenn. így nem tudhatja azt sem, hogy 
bűnbocsánathirdetése feltétlenül érvényes-e. „Ezért az abszolució 
általában nem mondható ki az Ego te absolvo kijelentő formulájával. 
Sohasem történhetik —  akármilyen formulát is alkalmazzunk —  
a gyóntató feltétlen bírói döntése értelmében." Lehetnek egyes kariz
matikus igehirdetők, akik —  az első keresztyén időkhöz hasonlóan —  
rendelkeznek a prófétálás adományával és a lelkek mélyére láthat
nak, ezért teljes bizonyossággal oldhatnak vagy köthetnek. Ez azon
ban kivétel. Általában nincs meg ez a karizmánk. Nem osztjuk, ha
nem hirdetjük a bűn bocsánatot, kérve Istent, hogy tegye azt. haté
konnyá a gyónó szívében.

Mindez újból sürgeti egyházunkban a magángyónás tartalmi és 
mai kérdéseinek tisztázását. Az evangélizációs szolgálatban és másutt 
is a { eloldozás valóban nincs a lelkészi szolgálathoz kötve, tehát nem- 
lelkész is végezheti; a személyes feláldozásnál azonban —  mivel az 
ilyen abszolució normális megelőzője a személyes, konkrét bűnvallás 
— a magángyónásnál kell maradnunk. Végül a közös és magámfel
oldozás formulájának (a feltétlen vagy feltételes formulának) a kér
désében mielőbb végleges, egyértelmű döntésre. kell jutnunk és ezt 
a gyakorlatban is keresztül kell vinnünk.

Gyakorolhatjuk-e a gyermekkeresztséget?
A  gyermekkeresztség —  a keresztyénség mai általános gyakor

lata^—  az Újszövetség felől nézve nem minden további nélkül magá
tól értetődő dolog. Az Újszövetség keresztsége „missziói keresztség." 
Alapjában Isten cselekedete. Egyúttal azonban a „magát megkeresz- 
teltető" ember aktusa is volt. Kérte a keresztséget. Ezzel vallást tett 
hitéről (nem egyszer a martiriumig) és vallástételét megpecsételte 
a „Jézus Krisztus —  az Ür“ legősibb hitvallásának elmondásával.

Az Újszövetség alapján legújabban Barth foglalt állást a gyer
mekkeresztség gyakorlata ellen (1943-ban). Szerinte „a gyermek
keresztség helyére egy, a megkeresztelt részéről is felelősséggel vál
lalt keresztségnek kell lépnie. Hogy helyesen történjék a dolog, a 
megkereszteltnek a keresztség passzív tárgyából ismét Jézus Krisztus 
szabad, azaz szabadon döntő és vallást tévő, készségét szabadon nyil
vánító partnerévé kell lennie."

Althaus aẑ  ismert újszövetségi érvek mellett dogmatikailag —  
pozitív és negatív módon —  mutatja meg a keresztyén gyülekezetben 
gyakorolt gyermekkeresztség jogosságát a missziói keresztség mellett.

A  keresztség normális formája az Újszövetség korában nem is
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lehetett más, mint a felnőtt-keresztség. A  megtértek a keresztséé' 
révén, annak vállalásával és végrehajtásával, kerültek ki a „világ
ból" és kerültek bele Isten népébe. A  keresztyén szülők gyermekei 
azonban szüleik révén Inár a gyülekezetben élnek, Isten népéhez tar
toznak (v. ö. I. Kor. 7 ,1 4 ). Az egyház nem egyszerű gyermekeket 
keresztel, hanem keresztyén családok gyermekeit;  akik kezdettől 
benneállnak a gyülekezetben (szülők, vallástanítás stb.). A  gyermek- 
keresztség dogmatikai alapja tehát az a tény, hogy Isten a keresz
tyén családban és gyülekezetben született gyermeket ezzel mái' kivette 
a „világból“ , igéjének hatáskörébe állította. Ezt a tényt realizálja, 
hajtja végre a megkeresztel és. A  gyermekkeresztség ezért nyugodt 
lelkiismerettel csak ott gyakorolható, ahol a keresztyén szülők (vagy 
képviselőik) a gyermek megkeresztelését kívánják, gyermekeiket az 
Űrnak „felajánlják.“  Amíg a megkeresztelt gyermekeknek a vallás- 
tanításban és a gyülekezetben való keresztyén nevelése megvalósít
ható, a gyermekkeresztség általános gyakorlat maradhat akkor is, ha 
a szülői ház nem adja meg a.keresztyén nevelést. „Keresztyén szem
pontból lehetetlen azonban, hogy gyermekeket a szülők akarata elle
nére vagy nélkül, mintegy a hátuk mögött, megkereszteljünk, legyen 
bármilyen fájdalmas is a keresztyénség számára, ha eddig keresztyén 
családok gyermekei megkereszteletlenek maradnak. A  gyermek- 
keresztségnek ilyen gyakorlása mind a szülői joggal, mind pedig a 
keresztségnek mint a gyülekezetbe való . felvételnek az értelmével 
ellenkeznék." Ilyen esetben ugyanis a gyermek a valóságban el lenne 
zárva az igétől és a gyülekezettől. Ekkor a keresztség normális gya
korlata az újszövetségi és a missziói területeken ma is érvényben lévő 
felnőtVkeresztség.

Ezzel a pozitív bizonyítással együtthalad a negatív bizonyítás. 
Amit a gyermekkeresztség ellenfelei követelnek, túlmegy az újszö
vetségi és a missziói területeken gyakorolt keresztségen (mert itt is 
kereszteltek és keresztelnek egész családokat, gyermekekkel együtt). 
Ha a keresztség aktusa csak érett korban mehetne végbe, mikor kö
vetkezik el ez az érett kor? Elkerülhetetlen volna az ifjúkor egy bizo
nyos évének a megjelölése, amikor a hit megvallása talár valóban sza
bad elhatározásból és érett megfontolásból történnék. Viszont a ke
resztyén családban és gyülekezetben élő gyermek' lelkében Isten már 
nagyon korán felkeltheti a hitet. Az ilyen gyermek Isten kegyelmé
ben tudhatná magát, de még keresztség —  tehát az Isten kegyel
mébe való felvétel —  nélkül! Az ilyen kontradikció lehetősége mel
lett a gyermekkeresztségnek a keresztyén gyülekezetben való feladá
sával azt érnénk csak el, hogy a keresztség elvesztené alapvető tar
talmát. Isten kegyelmes cselekedete helyett az ember vallástétele 
kerülne az előtérbe. A  keresztyén gyülekezetben és családban felnőtt 
ifjú  vagy leány megkeresztelése egy már meglévő és megtörtént do
lognak, t. i. Isten kegyelmes elhívásának a. puszta megerősítésévé —  
tehát, valójában „konfirmációvá" -— lenne.

A  gyermekkeresztség mellett — ■ mely a k e r e s z t y é n  g y ü l e 
k e z e t e n  be lü l  a keresztségnek egyedül helyes formája —  a misz- 
sziói és a szekularizált területeken ma is megvan a felnőtt-kér észt ség. 
Az egyház —  az ősegyházhoz hasonlóan -— egyforma joggal gyako-



J L :a mindkettőt. Mindig a íhelyzet határozza meg, hogy melyik 
WJul az előtérbe.

Üjonnanszületett-e a megkeresztelt csecsemő?
; Sok vita folyt az újonnanszületésnek a keresztséghez és a meg

kéréshez való viszonyáról. Az orthodöxia a keresztséggel, a pietizmus 
a megtéréssel kapcsolta össze.

Az Újszövetség a keresztséget és az újonnanszületést nyilvánvaló 
módon egynek veszi (Ján. 3 ,5 ;  Tit. 3 ,5 ;  Róm. 6 ,3  kk.; Gtal. 3 ,27 ; 
Kol. 2 ,12). Különösen, jellemző Tit. 3 ,5 :  a keresztség „az újonnan
születés fürdője és a Szentlélek általi megújulás.11 Érthető és magá
tól adódik ez az összekapcsolás, mert hiszen az újszövetségi kereszt- 
séo- általában missziói, tehát felnött-keresztség. Isten kegyelmes csele
kedete. De egyúttal Isten cselekvésének a Szentiélektől munkált hit
tel való elfogadása is. Ez a hit pedig, amely a keresztséghez visz 
(„aki hisz és megkeresztelkedik. . . “ ), gyökeres életfordulatot, meg
térést, a Szentlélek általi új kezdetet jelent. Az újszövetségi kereszt
ség tehát egyszerre keresztség és megtérés, Isten cselekedete és az 
ember hitben való megújulása. Keresztség, megtérés és újonnanszüle- 
tés: Szentlélek általi valóságos megújulás egyszerre és együtt.

A  keresztségnek és az újonnanszületésnek ezt az újszövetségi 
kapcsolatát Luther és az egész későbbi dogmatika minden további 
nélkül a gyermekkeresztségre is átvitte. E szerint a gyermekkereszt- 
ség is újszövetségi teljes értelemben vett újonnanszületés: Szentleiket 
ád és megújulást munkál. Ahol a Szentlélek van, ott hitnek is kell 
lennie. Luther ezért kezdetben még vallja, hogy a keresztség a cse
csemőben öntudatlan „gyermekhitet" kelt. Később ez a felfogás oda
módosul, hogy a hitre való képességet adja.

Mindebből súlyos nehézségek származtak. Mivel a csecsemő 
„gyermekhite" nem volt fenntartható, előállt az a helyzet, hogy a 
hagyományos tanítás, szerint vannak olyan újonnanszületettek, akik 
nem hisznek, tehát megigazulva sincsenek: a csecsemők. Ez pedig 
újszövetségi és reformátofi teológiai szempontból képtelenség. A  
gyermekkeresztségnek az újszövetségi újonnanszületéssel való össze
kapcsolása így ez utóbbi teljes megüresítéséhez vezetett.

A  megoldási kísérletek nem hiányoztak, de nem tudtak kielégítő 
feleletet adni. Althaus kettőt emel ki. Az egyik a multszázadbeli 
új-lutheri teológia. E szerint a keresztség abban az értelemben újon
nanszületés, hogy a kisgyermek leikébe „a lelki élet csíraszerű kezde- 
tét“  oltja bele; ez a „csíra" aztán később a hitben bontakozik ki. Ez 
a naturalisztikus-biológiai „csíra-fogalom" azonban az Írástól telje
sen idegen. A  másik megoldási kísérlet a greifswaldi teológiáé (Cre- 
mer volt a főképviselője). E szerint a keresztségbeli újonnanszületés 
„transsubjektiv“  történés; nem az emberben, hanem az ember és 
Isten viszonyában megy végbe (recipi in gratiam). Az Újszövetség
ben azonban az újonnanszületés semmiesetre sem az emberen kívüli, 
transsubjektiv történés, hanem elválaszthatatlan tőle a Szentlélek 
ajándéka, a hitben való megújulás.

Althaus szerint nincs más hátra, mint revideálnunk a hagyomá
nyos tanítást olyan értelemben, hogy a g y e r m e k k o r e s z t s é g  nem
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t e k i n t h e t ő  e g y s z e r ű e n  a zo n o sna k  az ú j s z ö v e t s é g i  ér te  
l e m b e n  v e t t  ú j o n n a n s z ü l e t é s s é l .  Pleroforikus újszövetségi ér 
telnie szerint az újonnanszületés' a hitrejutásban történő exisztenciálil 
fordulat felülről-valóságát jelöli meg. Tehát azonos az újszövetségi 
értelemben vett megtéréssel. Áll 'azonban, hogy keresztség és újon
nanszületés e l v á l a s z t h a ta t l a n o k  egymástól. „A  keresztség hívig 
el a gyermeket a gyülekezetbe, melyben az igén keresztül a Szentlel. 
két veszi, melyben tehát az újonnanszületés történik. A  keresztség 
íyy ígéri és munkálja az újonnanszületést. Ez utóbbi akkor megy 
végbe, amikor az ember hinni kezd. A  hit viszont semmi mást nem, 
jelent; mint ezt; engedni, hogy végbemenjen rajtunk, amit a kereszt
ség jelent, reáállni keresztségünk alapjára. Az újonnanszületés a ke
resztség kegyelmének hittel való elfogadása. Ebben az értelemben a 
gyermekkoresztségrol is áll, hogy az újjászületésnek fürdője.“

Mi van a halál és az ítélet között?
A „közbeeső állapot" képzete az egyéni és az univerzális esz- 

katológia látószögeinek ellentétéből született. Az egvéni eszkatológia 
a testi halál utánra néz. Az univerzális eszkatológia a világ végét 
tartja szem előtt. A  testi halál és a világ vége, az ítélet, közé így 
időbeliségünk és időben gondolkodásunk folytán becsúszott egy, a tér
és időbeli világ elhagyása utáni, „közbeeső állapot

Ennek a testi halál és az ítélet közötti állapotnak a hagyomá
nyos és népszerű képzete sok súlyos nehézséget vet fel. Csak egyet 
említünk Althaus nyomán. A  hívő a testi halál után „Krisztussal 
van" ; így az ítélet elvesztené realitását; puszta megerősítése lenne 
annak, ami már úgyis bekövetkezett.

Pál apostol kifejezését vehetjük itt .át. A  halottak „ alszanak“ 
a halál után az ítéletig. Luther találó szavával pedig az álom alatt 
megszűnik az idő: „Amikor Ádám feltámad, úgy tűnik fel számára 
a világ kezdetétől eltelt idő, mint egy órácska alvás." A  halál után 
azonnal az utolsó ítélet következik. „A  halál másik oldalán —  írja 
Althaus —  Krisztus vár, nála vagyunk, mégpedig ,ma‘ (Luk. 23, 43), 
abban az órában, amelyben meghalunk —  de nem csupán valami 
átmeneti üdvösségre, az utolsó nap előtt, hanem épen .arra- érke
zünk."^ A  megholtnak tehát az utolsó ítéletig nem keTTvaíami közbe- 
■cSo időt vagy világot végigélnie. A  halál másik oldalán „azonnal“  
az ítélet, az üdvösség vagy kárhozat várja. Ebben az „eszkatológikus 
együttlátásban" lesz eggyé az individuális és univerzális eszkatológia 
kettévált látása és szűnik meg a „köbeeső állapot" képzete.

Ezzel egy csapásra értelmét veszti a „tisztítótűz" fogalma de 
az olyan kérdések is, hogy hol vannak ..most" halottaink.' Egyúttal 
temetési igehirdetésünk-és liturgiánk számára is megvan ennek'a fel
ismerésnek az üzenete.

* * *
Az ismertetett kérdések közül különösen érdekes az amit Alt

haus a keresztséggel kapcsolatban kifejt. De számos indítást adhat 
jelenlegi teológiai munkánkban és egyházi életünkben az is amit a 
bűneset, a kulcsók hatalma és a halál utáni lét problematikájával 
kapcsolatban mond el. j)r. Nagy Gyula,
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Miért nem vessik igénybe híveink 
pásztori szolgálatunkat ?

yl pásztori szolgálat gyakorlására ott* van szükség, ahol emberek 
vergődnek bűnök rabságában, maguktól nem találnak el Jézus által 
a kegyelmes Istenhez s ezért testvéri segítségre szoi'ulnak rá. Nem 
vitás, hogy ha ez a tétel igaz, akkor manapság rendkívüli mérték
ben megnövekedett a pásztori szolgálat. jelentősége. Nem beszélve 
arról, hogy végeredményben minden ember bűnös, tehát pásztori szol
gálatra szorul, egyre több jelét láthatjuk annak, hogy az emberekben 
mind tudatosabb és sürgetőbb lesz a vágy igazi lelkipásztor után. 
Egyre többen jönnek rá arra, hogy amikor a bűneik utolérik őket és 
végzetesen csődbe jutott életük kátyújából kivezető utat keresnek, 
akkor nekik nem kánaáni nyelven elmondott kegyes szólamokra, nem 
olcsó vigasztalásra és nem problémáik elkenésére van szükségük, ha
nem igazi, határozott pásztori szeretetve, amely valóban meg tudja 
mutatni a megoldást is. Nem is gondoljuk, mennyi ember jár körü
löttünk megsebzett, síró lélekkel! Nem is sejtjük, hogy kifelé mo
solygó emberek, amikor kedélyesen kezet rázunk velük istentisztelet 
után. mennyi belső szorongással keresik bennünk —  sokszor öntudat
lanul —  a pásztort, akinek mindent el lehet mondani és aki tudja 
a megoldást is. 8  ha nem találják meg bennünk a pásztort, akkor el
mennek máshová. Még nagyon jó, ha gyülekezetünk hívő tagjai előtt 
öntik ki lelkűket, mert náluk több világosságot sejtenek. Ezek az egy
szerű, drága lelkek sokszor egészen komoly pásztori szolgálatot végezi 
nek. Jézus szeretetével közelednek a megterheltek felé és a maguk 
módján vigasztalják őket az evangélium drága üzenetével. Igaz, hogy 
ezzel megsértik a paróchiális jogot, de kérdés, hogy Isten nem nekik 
ad-e igazat ebben a dologban velünk szemben.

Nagy baj azonban, ha szorongatott híveink hitetlenek, vagy szek
tások előtt tárják fel szívük sebeit. A  hitetlenek pásztori munkájá
nak iskolapéldája Júdás esete, akit az vitt a kárhozatba, hogy az 
igazi Pásztor helyett a béresekhez ment' rettenetes terhével és előt
tük tett bűnvallást. Ha tudnánk, hogy hány ..lelkipásztori beszélge
ted  és hány „gyónás“  történik Gyülekezetünkben hitetlenek előtti 
Kamaszkorban lévő fiúk elmondják bűnüket nag'i/obb társuknak, az 
pedig gúnyosan vigyorogva altatja el a.meg sebzett lélek segélykiáltá
sát: Hány vak ember nana szólj a el a vakságát vak társának. Aztán 
elindulnak elszánt lendülettel valamerre. Persze mind a ketten bele
zuhannak a verembe.

Azt hisszük, hogy ha a híveink nem keresik fel a lelkészi hiva
talunkat, akkor nincs pásztorolás és nincs gyónás a gyülekezetbent 
Bizony van. Mindig is lesz, amíg Istentől messzire sodródott bűnösök 
keresik a hazafelé vezető utat. Csak az döbbentsen meg, hogy a Sá
tánnak is van pásztori munkája. Júdás esetében a Sátán pásztorolt. 
A kaján farizeusok és vének közvetítésével a pokolba pásztorolta a 
legszerencsétlenebb tanítványt.

Furcsa és elgondolkoztató, hogy amikor evangéliéáció van, akkor 
milyen sokan keresik fel az evangélistát és veszik igénybe pásztori
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szolgálatát. Mennyi ember szabadul meg ilyenkor nagy terhétől. 
Hány bűnös szemében csillog a hála könnye. Azt ám, elmúlik az evan- 
gélizáció, elmegy a kolléga és hozzánk ismét csak nem jönnek a bűnö
sök. Alig várják a legközelebbi evangélizációt,. hogy újból lerakhas
sák a terhüket. Beteg dolog ez így! Nem ad megoldást, ha emiatt 
megsértődünk, irigykedünk és féltékenykedünk. Nem ad kielégítő 
magyarázatot, ha azt mondjuk: idegen ember előtt könnyebben meg
nyilatkoznak a lelkek, mint saját pásztoruk előtt. Az ok sokkal mé
lyebben van.

Azért nem jönnek hozzánk segítségért,a bűnösök, m e r t  e g y é 
n i s é g ü n k b ő l  nem árad f e l é j ü k  a P á s z t o r  J é zu s  s z e r e t e t e  
és biz tatása.

Miért húzódtak a bűnösök olyan tömegesen Jézushoz? Azért, 
mert finom - ösztönnel megsejtették benne az igazi Pásztort. Miért 
van az, hogy egyik-másik kolléga előtt magunk is szívesen megnyilat
kozunk, őszintén megnyitjuk a szívünket és bizalommal lessük ajká
ról az evangéliomot, a másik előtt pedig egyszerűen automatikusan 
bezárul a szívünk f  Azért, -mert az egyik nagyon „emberi“ , a másik
ban pedig Krisztus érezhetően él és munkálkodik. Tudom, hogy 
pásztori karizma is van és eá nem adatik meg mindenkinek. Mégis 
indítson minket őszinte megtérésre, komolyabb Krisztushoz fordu
lásra és intenzívebb imádságra ez a felismerés: nem jönnek hozzám 
az- emberek lelki beszélgetésre, mert ha rámnéznek, csak e n g em  lát
nak és nem látnak meg bennem semmit Krisztusból.

Azért sem veszik igénybe pásztori szolgálatunkat az emberek, 
mert sokszor h i á n y z ik  belőlünk a l é l k i p á s z t o r i  k é s z e n l é t .  
Nekünk szüntelenül valami szent felajzottságban, teljes nyitottságban 
és határozott készenlétben kellene élnünk, hogy bárhol és bármikor 
kéznél legyünk szabadulni akaró bűnösök számára. Nincs kiábrándí
tóbb dolog, mint a papi önzés és a papi zárkózottság. Amikor magam
mal vagyok elfoglalva, a magam sok dolgá izgat szemonelláthatóan, 
a magam témáit veszem elő, vagy idegesen nézem az órámat, akkor 
a körülöttem élő emberek szíve megdermed és papi önzésem egészen 
bizony osan. elriaszt ja őket attól, hogy pásztori szolgálatomat igénybe
vegyék. Nekünk tudnunk kell, hogy mi egyért vagyunk a világon: 
azért, hogy eszközök lehessünk a mentő Jézus kezében. Lehet nekünk 
fontosabb dolgunk, mint segíteni egy meggyötört bűnösön és! hirdetni 
neki a szabadító evangéliumot?! Nem vágyunk-e igazán béresek 
akkor, amikor önző zárkózottsággal, gondterhelt vagy kétségbeesett 
ábrázattal, szórakozottan járunk-kelünk híveink között és nem 
vagyunk készen mindig a pásztori szolgálatra?! Tudnunk kell, hogy 
a lelkipásztori bizalom kérdése egészen finom 'dolgokon fordul meg. 
Nem gondolod, hogy sok híved azért nem veszi igénybe a pásztori 
szolgálatodat, mert nem vagy eléggé készen, amikor benne megrez- 
dül a lélek és elfogja őt a gyónás vágya?!

8 végül az is a baj, hogy nem árad belőlünk az. életszentség, 
azaz a mi b e l s ő  v i lá gu n k ,  is r e n d e z e t l e n .  Ez pedig mindig 
elriasztólag hat a hívekre. Súlyos hiba sokunknál a bennünk lévő 
teológiai káosz. Izzanak, forronganak bennünk teológiai kérdések, A  
Szektás irányú teológia látásai keverednek és gyürkőznek bennünk



a Jconfesszionális orthodox teológia tételeivel. S ez mind örvendetes 
dolog■ Csak ott a baj, hogy sokszor egészen döntő kérdésekben is 
bizonytalankodunk. S ezt mintha megéreznék a hívek. Ennél persze 
még nagyobb baj, hogy nem vagyunk eléggé pásztorolt papok. Bűnök 
avasodnak meg bennünk, gyűlnek halomra és teszik tönkre bennünk 
egészen az életszentséget. Ami kiárad belőlünk híveink felé, az sok
szor nem a hívő ember dinamikus békessége és vonzó életszentsége, 
hanem a bűn rabságában vergődő ember életfáradtsága, szomorúsága, 
esetleg dekadenciája. Ez pedig mindig távoltartja és elriasztja a 
híveket.

Ma egyre nagyobb igényt támaszt az elet a pásztorok felé. Isten 
minket állított a gyülekezet élére és a kezünkbe adta a kulcsok félel
metes hatalmát. Az ítéletben arról is számot kell adnunk majd, hogy 
miért nem vették igénybe híveink pásztori szolgálatunkat és miért 
kellett másoknak végezni gyülekezetünkben pásztori munkát. —  Jó 
lenne nagyon megszomorodni! Jó lenne komolyan könyörögni az Űr
höz, hogy ezen a nyomorúságunkon is segítsen és formáljon bennün
ket szeretetével igazi pásztorokká! T a r j á n i  Gyula.

Uj evangélikus temetési rendről
Ki tudja mikor lesz alkalom arra, hogy a koporsó melletti szolgálatunk

ról írott doktori értekezésem a lelkésztestvérek kezébe kerüljön. Bizonyára 
sokan vannak, akiket temetési szolgálatunk bizonytalansága és sokfélesége 
nyugtalanít. A Lelkipásztor szerkesztőjének kérésére közrebocsátom azért 
kutatásaim gyümölcsét: a temetési liturgiát, amelyet helyesnek, lutherinek, 
ökumenikusnak és — kivihetőnek tartok. Tudom, hogy a részletek alapos 
ismerete nélkül — amint azt dolgozatom feltárja — félreértésnek, meg nem 
értésnek lehetek kitéve. Azért kritikusaimat, akik talán a részletekben nem 
tájékozódtak szükség szerint, arra kérem, legyenek türelemmel a teljes dol
gozat megjelenéséig. Meg vagyok győződve arról, hogy kritikájuk kevésbé 
lesz negatív, mint talán jelen esetben. Magam viszont azon az állásponton 
vagyok, ha valamit kezdünk és valaminek a megújításához hozzálátunk, 
egész munkát kell végeznünk. Amikor temetési gyakorlatunkat formáiban és 
lényegében megújítani akarjuk, az ideálist kell szem előtt tartánunk és kom
promisszumot nem szabad kötnünk. Korcs lehet az csupán, amit később fáj
lalni fogunk.

Meg kell jegyeznem még azt is, hogy magam próbaképen — püspöki 
engedéllyel — gyakorlom már egy esztendeje ezt a liturgiát. Az eredeti író
asztal mellett megfogalmazott rendet már javítottam is. Ez a forma azonban 
komolyab hiveim nagy lelkigyönyörűségére beváltnak mondható.

A legszükségesebbeket összefoglalva előre bocsátom.

Teológiai kérdések
, Mi a temetés? A temetés olyan alkalmi (konkretizált) istentisztelet, 

amelyben az egyház a hívek erősségére az igehirdetésben bizonyságot tesz 
a Krisztusban nyert reménységről; liturgiájában Istent imádja és dicséri; 
szerétéiből fakadó utolsó szolgálatával elköltözött tagjának földi maradvá
nyait eltemeti.

Konkretizált istentisztelet a temetés, mert egy konkrét eset okozta, de 
istentisztelet. Az egyház minden cselekedete, ahol igét hirdet, imádkozik,
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énekel, hitéről bizonyságot tesz: istentisztelet! Ezért elvileg helyes az a meg
állapítás, hogy a temetés istentisztelet.

Az egyház végzi a temetést. A halott — ha csak tudatosan meg nem 
tagadta — a gyülekezethez s rajta keresztül a membrum Christihez tartozik. 
A temetés ténye tehát akkor is egyházi ügy, ha azon a temetésen az egyhá
zat csak a lelkész képviseli egyedül s a gyülekezet tudomásul sem veszi 
azt, hogy- egy tagja eltávozott a gyülekezetből. Viszont ez a körülmény — 
különösen nagyobb városi temetéseknél gyakori helyzet — nem módosíthatja 
teológiai álláspontunkat.

A temetési gyakorlat szempontjából döntő jelentőségű az a kérdés: 
kikért, ki számára történik a temetés? A II. században a temetés már meg
indult azon a vonalon, amely végül is a halottért való misemondással végző
dött. — A reformátori teológia határozottan elveti a már Tertullianusnál 
jelentkező pro mortuis jelleget, Ez az álláspont világiak ki egy 1553-ban ki
adott würtembergi rendtartásból, mely így hangzik: „Azoknak, akik az Or 
Jézusban haltak meg, a mi földi szolgálatunk semmi hasznot sem 
•hajt, mert Jézus azt mondja: Én vagyok á feltámadás és az étet, aki bennem 
hisz, ha meghal is ét . . ,  és így mi a.z irántuk való szerelteiről, a Krisztus
ban való hitünkről és az örök életben való reménységről tegyünk bizonysá
got . . .  óvakodjunk minden babonás szolgálattól, amely nem nekünk, de a 
halottnak hasznosnak látszana."— Hogy magyar példát is hozzak fel: Heltai 
Gáspár 1559-ben Kolozsvárott kiadott magyar nyelvű agendájában arról szól, 
hogy a halottat tisztességgel el kell temetnünk, testét meg kell becsülnünk 
és nem szabad elhajigálmunk, mint egyéb meghalt oktalan állatok testét, mégis 
azt mondja: „Ebből ne vélekedjék senki, hogy ez a tisztességes eltemetés 
használjon a halottnak; nem használ az. Mert ha hitetlenek voltak életükben 
és azon hitetlenségben kimúltak a világból, tehát az Úristennek kemény íté
lete van rajtuk és pokol a helyük és a temetés tisztessége semmit 
sem használ nekik. Ha pedig jámborak és hívek voltak és abban az igaz hit
ben kimúltak a világból, tehát,az .Úristennek áldomása van őrajtuk, aminek 
okáért semmit sem használ őnekik a tisztességes temetés."

Nem használ tehát a halottért való imádság sem, a halott megáldása 
sem! Ez a két pont az, ahol meginog a reformátori gyakorlat. (Hosszadalmas 
volna most erre a kérdésre kitérni). Csatlakozom azokhoz, akik a halottért 
való könyörgést (Fürbitte) és a megáldást (Eimsegnung) elvetik. Olyan paran
csot, amely az egyházat akár a halottakért való imára, vagy a holttest meg- 
áldására kötelezné, nem találunk a Bibliában. Ha valaki vetem együtt mellőzi, 
nem vét a kinyilatkoztatás ellen. Ha valaki mégis azoknak táborába kíván 
szegődni, akik mindkettőt gyakorolják, ám tegye, én mégis úgy látom, hogy 
ha a halott sorsán nem változtathat az egyház — nem tud a halál kapuján 
utána nyúlni —, ha teológiailag nem tudja megokolni, hogy ki vagy mi az, 
amire Isten áldó igéjét alkalmazza, akkor jobb, ha nem gyakorolja! Az egy
háznak csak az ige és az imádság áll rendelkezésére a megáldáshoz. Az imád
ságban azt kérjük, hogy Isten az igében adott ígéretet tegye valósággá a 
megáldandó személyen. Az egyházi áldásnak valami mágikus hatást tulajdo-' 
nítand hamis és biblia-teológia ellenes. Viszont az is nyilvánvaló, hogy ilyen 
áldást nem alkalmazhatunk a halottra. A halott nincs, abban a helyzetben, 
hogy sorsán változtasson; az egyház nem tud rajta segíteni és üdvösségéért 
valamit is tenni. Megáldhatja a koporsót, de azzal a, tudattal, hogy annak 
semmi befolyása a halott békességes nyugovása, vagy feltámadása, egyszó
val üdvössége szempontjából. Mivel cselekedete félre érthető és mert az imá
val és áldással sok hamis felfogás alakul ki az emberek között, t. i. hogy az 
egyház cselekszik a halottért, kerüljük alkalmazását. Véleményem szerint az 
egyház a halottért nem imádkozik, holttestet, sírt, elszálló lelket nem áld 
meg. A temetés az élőkért és az élők számára van.
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A temetés problémáihoz tartozik: kereszteletlen gyermek, öngyilkos, 
másvallásúak és nyilvános hittagadók temetése. Itt ezekre nem térhetek ki.

Liturgikus örökség
Ha a rendelkezésünkre álló valamennyi agendán végig tekintünk — 

márpedig elmondhatom, hogy az. összes jelentős lutheránus egyház temetési 
lendjét sikerült áttekintenem — a temetési agendákban a következő elemeket 
lehet megtalálni:

Megállapíthatjuk, hogy minden szertartás ősi eleme: a processio. Ének
kel, harangóz ássa! kíséri a gyülekezet halottját a temetőbe. A menetben lel
kész, kántor, olykor iskolásgyermekek és a hívek vesznek részt. Ma már ott, 
ahol ravatalozó van, ez a processió csak á ravatalozótól a sírig alkalmazható. 
Nem volna szabad elveszi hagyni ezt' az ősi gyakorlatot. Ahol még lehet, 
neveljük arra az embereket, hogy minden házból legalább egy ember jelenjen 
meg a temetésen. (Mamutgyülekezetekben mai formáikban, főváros s nagy
város gyülekezeteiben keresztülvihetetlen).

Antifona és responsorium. Úgyszólván minden temetési agenda ismeri. 
Nálunk Szeberényi János püspök ismerte fel az antifonák nagy jelentőségét. 
A temetési szertartás gyülekezeti jellegét igen jól kidomborítja. Csak arra 
kell ügyelni, hogy a választott igék hűen fejezzék ki az evangélium üzenetét.

A magyar agendák kivételével minden más .agenda szerves tartozéka: 
a lekció! Az északi egyházak hármas és négyes lekciót alkalmaznak. A meg
határozott igékben az egyház hite, tanítása,, intése és reménysége objektív 
formában jut kifejezésre. Jól megválogatott iectio igen sokat ér, 
többet, mipit amit prédikációval ki tudunk fejezni. .Félreérthetetlen tanítást 
kapunk arról, amit egyházunk a koporsó mellett vallani, hirdetni tud. Nélkü
lözhetetlen tényező a temetési liturgiában,! (Arra kell vigyáznunk, hogy tar
talmában a lekció mondanivalójához egyáltalán nem illő prédikáció disszonáns 
ne legyen! Azt bizonyítja ez a megjegyzés is, hogy a temetést szolgálatnak 
a maga teljességében kell megújulnia, tehát dogmatikai és ennek megfelelő 
homiletikai vonalon is!!) —• Magam a finn négyesi lekció mellett foglaltam 
állást.

Különösen a német agendák tartalmaznak külön intést! Luther maga is 
nagy súlyt helyezett arra, hogy a koporsó mellett Isten igéjének figyelmez
tetése hangozzék. Mivel azonban én négyes lekciót választottam, az egyik 
csoportban helyet kaphatnak azok az igék, amelyek az .ítéletre való figyelmez
tetést, az élet komolyanvételére való intést tartalmazzák.

Kollekta imádság a temetési agendák újra meg újra visszatérő eleme. 
Miként a rendes istentiszteleten a. gyülekezet imádságát jelenti, úgy a teme
tésen is ez a jellege és ilyen a feladata.

Az egyház temet, az egyház imádkozik. Ezért vagyak ellene a szabad 
imádságoknak. Kollekta jellegű és kötött legyen az imádság.

Ismét előkerül a már fentebb említett kérdés: imádság a halottért, vagy 
a gyülekezetért. Ezen a ponton bizonyára nagy ellentétek lesznek közöttünk 
és pedig pozitív és negatív irányban! (Ha Isten is úgy akarja, a halottakért 
való imádság kérdését egy kisebb külön tanulmányban, teszem majd közzé!) 
Most csak újólag leszögezem: A halottakért való imádságot nem tartom egy
házi feladatnak. Magam érettük sohasem imádkozom. Az agendák jelentős 
része nem is ad „fürbitte" jellegű imádságot. Hogy ezen a téren kirívó ellen
tétek ne legyenek, p. o. egy gyülekezetben szolgáló két lelkész között, ezt 
a megoldást választanám: A temetési imádság kötött legyen, —- ez elvileg 
a helyes álláspont — és vegyük hozzá (már t. i. ahol ez szükséges és a lelki
ismeret megengedi) a Heltai agenda egyik imádságának ezt a propter Chris- 
tum jellegű kérését: „Alázatosan kérünk Tégedet, hogy elköltözött testvé
rünket Szent Fiad által az utolsó napóra a választottak között feltámasszad 
s néki velünk egyetemben örök életet adj." Ennél tovább nem mennék.
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Egyébként a kérdés teljes és világos megoldásához kérjük Isten Szent Lelkét.
A temetési liturgiához magától értetődően hozzá tartozik a Miatyánk 

és a Glória patri.
A temetés lényegéről azt állapítottuk meg, hogy az az élőkért való szer

tartás. Az egyház, a gyülekezet elköltözött tagjának földi maradványait az 
anyaföld ölére helyezi. Ez az utolsó szeretetszolgálat, amit a gyülekezet a 
halottal -szemben teljesít. Ez a sírbatételi aktus a svéd agenda kivételével 
sehol nem áldó, a halott javára szolgáló papi, szakrificiális cselekedet. Az 
evangélikus liturgiában ne szerepeljen a halott megáldása. A sírbatétel mint 
aktus kifejezése annak a ténynek, hogy a gyülekezet tagjai közül egy elköltö
zött. A gyülekezet a feltámadás reményében sírba helyezi elköltözött tagjá
nak földi maradványait. Nincs már jelen az egész ember. Csak a por és a 
hamu látható már. Ezt a maradékot teszi hitben és reménységben sírba a 
gyülekezet. Ezt az aktust nevezhetnénk a temetési szertartásban, a „cseleke
detnek." (A házasságkötésnél: keresztyén házasoknak kijelentés azzal, hogy 
amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza!)

A sírbatétel a külföldi agendákban általában az ú. n. waldecki vótummal 
történik és háromszoros földvetésse! van összekapcsolva. Ez utóbbi pogány 
eredetű és az Antigonéhoz vezet vissza. A több száz éves gyakorlat már 
szentesítette nálunk. Ha megtartjuk, illetve bevezetjük, a világ lutheránus 
egyházaival való összetartozandóságunkat fejezzük ki vele. — A sírbatétel 
másik „egyetemes közkincse" a nálunk szlovák agendákból ismert forma: 
Atya Isten, amit te teremtettél. . .  szentséges kezeidbe tesszük le mind
örökre.

Magam a két formát egyesíteném. Egyik a világ lutheránus egyházai 
felé, a másik a magyar múlt felé mutat. Az „Erde zűr Erde" kifejezést el
hagynám, mert a port a pornak kifejezés elegendő és „amit" és nem „akit" 
szót használnék, mert akit sírbateszünk, az már nem ember csak a por és 
a hamu.

Egyedül Löhe agendája tartalmaz a sírnál doxologiás, hallelujás respon- 
soriumot! Helye van ennek a .sírnál. Reménységben temetünk, nem mint pogá- 
nyok, akiknek semmi reménységük nincsen,. Akinek van reménysége, az tud 
örvendezni a nyitott sírnál is. Nem csupán a láthatókra nézünk, hanem a lát
hatatlanokra! Aki azonban doxologiás halleluját akar énekeltetni a sírnál, 
annak először sokat kell prédikálnia, az I. Thess. 4, 13— 14-ről és hasonló 
helyekről, különben képmutatás vagy lélektelen és hamis, magatartás lesz az 
eredménye. Ha majd nyitott sírjaink mellett a pogányos kétségbeesés zoko
gása helyett az Istenben még a halál árnyékának völgyében is bízó emberek 
haJlelujár hangzanak szívből és őszintén, el fog csodálkozni a világ azon, 
hogy a keresztyének hogyan tudnak temetni.

Az amerikai Lutheránus Egyház agendája, amely különben más szem
pontból is igen gazdag, antifonával összekapcsolt psalmodiát tartalmaz! Ez 
a mi temetési gyakorlatunk legősibb eleme. Valamikor csak a processió, a 
kyrie, a psalmodia, a glória patri voltak a temetési szertartás elemei. Ha mi 
ezeket temetési liturgiánkba felvesszük, a legősibb elemet elevenítjük fel a 
mai egyház gyakorlatában.

Az egyház a temetési liturgiában Istent imádja és dicséri. A doxologia 
is lényeges része azért a temetési liturgiának. Nincs mindig különálló szerepe, 
de jelentkezik az énekben, vagy imádságban.

A hitvallásról hasonlóképen kell szólnunk. Csak szórvány-egyház voltunk 
okolja meg az apostoli hitvallás teljes szövegének felvételét. Egyébként egy 
énekvers is megtenné. Lelkésztársaim — akiknek szórványuk van — maguk 
is kérték, hogy a hitvallás nyerjen helyet a temetési rendben. Sokan a II. hit
ágazat magyarázatának recitálása helyett eddig is az Apostolikumot hasz
nálják.



269

Állandó alkotó -része a temetési rendnek az ároni áldás — magátólérte-. 
tődően a gyülekezet és nem a halott felé. Találkozunk a külföldi agendákban 
kyrievel, salutációval, benediktussal. Ősrégi istentiszteleti elemek ezek. Any- 
nyit használunk fel belőlük, amennyi halmozás nélkül az istentiszteleti jelleg 
kidomborítására szolgál.

Temetési rend
Mindezek előrebocsátása után a következő temetési rendet állapíthatjuk 

meg. (Magam ma így gyakorlom!)
I. rész:

Templomban, vagy a háznál, vagy a ravatalozóban.
(Ha templomban van a szertartás, egyik része, 2—7., az oltár előtt 

folyik le):
1. Gyülekezeti ének,
2. Lelkész: Atya, Fiú, Szentlélek Szentháromság egy igaz Isten 

hevében!
Gyülekezet: Ámen, ámen, ámen.

3. Kyrie. Lelkész: Uram könyörülj rajtunk!
Gyülekezet: Krisztus könyörülj rajtunk!

Lelkész: Uram könyörülj rajtunk!
Gyülekezet: Krisztus könyörülj rajtunk!

Lelkész: Uram könyörülj rajtunk!
Gyülekezet: Krisztus könyörülj rajtunk!

.4 . Antifona és responsorium. (Különféle változatban. Például: 
Lelkész: Minden test olyan, mint a fű és annak szépsége, mint

a mezei virág.
Gyülekezet: De Istennek beszéde megmarad mindörökké!

.5. Psalmodia a Glória putrival. Például: 130, zsoltár. De pro- 
fundis.

6. Lekció (négyes), a) Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a mi 
elmúlásunkról tesz bizonyságot. Meg van írva: például 90. 
zsoltár 10. v.

b) Hallgassuk meg, miként int minket Isten igéje arra, 
készüljünk a halálra. Meg van írva: például Luk. 12, 35— 37.

c) Hallgassuk meg, hogyan vígasztal minket Isten igéje 
múlandóságunk közepette. Meg van írva: például Róm. 8, 
38— 39.

d) Hallgassuk meg végül Isten igéjének bizonyságtevését 
a, mi üdvösségünkről. Meg van íiva: például Ján. 11, 25— 26. 
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. 
Ámen.

7. Kollekta: Mindenható Isten, aki szent apostolaid által arra 
tanítottál minket, hogy felette nem szomorkodjunk azokért, akik a 
Krisztus Jézusban elaludtak, légy kegyelmes hozzánk, hogy ez élet 
után minden szentiadel egyetemben részesei lehessünk az örök élet
nek, melyet a te szent Fiad által készítettél. —  Hallgass meg minket 
ugyanazon a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében 
kérünk. Ámen.

8. Főének. (Utána a lelkész szószékre megy, vagy az asztal mel
lől tovább folytatja a szolgálatot.)



9. Szószéki szolgálat (illetőleg második rész) : Alapige, Frédi- 1 
káció.

Kötött imádság: Mindenható örök Úristen! Te, aki úgy akartad, 
hogy a bűn miatt meghaljon az ember, de hogy ne maradjunk örökké J 
a halál hatalmában, te voltál az is, aki egyetlen Fiadat Jézus Krisztust | 
adtad oda, akinek semmi bűne nem volt, hogy érettünk elszenvedje 1 
a kereszthalálát, —  kérünk fordítsd atyai arcodat felénk és tekints * 
szegény gyermekeidre. Add a, te szent kegyelmedet, hogy végezzük 
ezt a temetést mindig arra emlékezve, hogy amikor akaratod szerint ’ 
minket elhívsz innen, nekünk is porrá kell lennünk. Tartsuk azért 
jó emlékezetünkben, hogy nincs itt nekünk maradandó városunk.

Könyörülj azért rajtunk és add kegyelmedet, hogy keressük azt, 
ami öröklvévaló, éljünk szent akaratod szerint, hogy egykor minden 
hívővel együtt örök életre feltámadjunk, ugyanazon te szent Fiad 
a Jézus Krisztus által.* Ámen.

Miatyánk.
10. Apostoli áldás,
11. Enekvers.
A szertartás hosszúnak látszik, de nem az ! Amivel a régi rend

del szemben meghosszabbodik, 15 perc csupán. Bőségesen megéri!
II. rész:

Temetési szertartás a sírnál.
1. Kísérő ének utolsó verse. (A  koporsót a sírba engedik. Ennek 

az a gyakorlati jelentősége, hogy ez a nehéz pillanat, esetleg feltörő 
zokogás, stb. ne zavarja a „sírbatételi aktust."

2. Antifona-responsorium. Lelkész: Én vagyok a feltámadás és 
az élet.

Gyülekezet : Aki énbennem hisz, ha meghal is él.
3. Lekció. Hallgassuk meg az apostol bizonyságtételét az ember 

haláláról: Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlan- 
ságban; elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; el- 
vettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben; mert szükség, hogy ez 
a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára és a halandó test 
halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test ' 
romolhatatlanságba öltözik és e halandó halhatatlanságba öltözik, ak
kor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett. a halál 
diadalra. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által.

4. Hitvallás: Tegyünk vallást keresztyén hitünkről és mondjuk 
el az apostoli hitvallást (együtt!).

* Az utolsó bekezdés helyett jöhet a Heltai agenda említett imád
sága: Alázatosan kérünk Tégedet, hogy elköltözött testvérünket Szent Fiad 
által az utolsó napon a választottak között feltámasszad és néki velünk egye
temben örök életet adj. Ámen. — Különben a temetésnek ezen a pontján 
;mádságunkban a halottat meg kell említenünk, ha szigorú dogmatikai korlá
tok között is: hálaadás az életéért, bűnbocsánat-kérés számára s könyörgés 
az élő hozzátartozókért az adott esetnek megfelelően. De mindez ne legyen 
túlsúlyban az imádság kötött szövegével szemben s megfelelő helyen — pl. 
az első és második bekezdés között — illeszkedjék bele. Legjobb, ha nem 
rögtönözzük, hanem előre leírjuk. — Szerkesztő.



271

5. Kollekta: Irgalmas Isten, Te egyszülött szent Fiadat nem 
kímélted, hanem mindnyájunkért halálra adtad s feltámasztottad a 
mi megigazulásunkra. E nyitott sír mellett alázatos szívvel kérünk, 
add a te Szent Lelked által, hogy kegyelmedben soha ne kételked
jünk, hitünkben meg ne inogjunk s ha a mi végóránkat elhozod a fel
támadás boldog reménységében, életünket a Te kezeidbe tegyük le. 
Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.

7. Sírhat ét el. Lelkész: Miután az élet és halál Ura úgy akarta, 
hogy keresztyén társunk eltávozzék a gyülekezetből (öngyilkosnál 
módosul!), földi maradványait helyezzük az anyaföld ölébe:

Atya-Isten, amit te teremtettél 
Fiú-Isten, amit te megváltottál 
Szentlélek-Isten, amit te megszenteltél 

szentséges kezeidbe helyezzük: port a pornak, hamut a hamunak 
(háromszoros földvetés), a porból a Jézus Krisztus által való fel
támadás bizonyos reménységében, aki elváltoztatja a mi nyomorúsá
gos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez amaz ő 
hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Gyülekezet : Ámen, ámen, ámen.
8. Doxológia. Lelkész : Közülünk senki sem él önmagának, Hal- 

leluja!
Gyülekezet: Közülünk senki sem hal önmagának, Hal

leluja !
Lelkész: Mert ha élünk ,az Urnák élünk s ha meghalunk, 

az Urnák halunk meg, Halleluja!'
Gyülekezet: Azért akár éljünk, akár haljunk, az Űréi 

vagyunk, Halleluja.
Lelkész: Mert azért halt meg, támadott fel és elevenedett 

meg a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkod
jék. Halleluja!

Gyülekezet : Neki legyen dicsőség örökkön örökké. Hal
leluja !

9. Ároni áldás.
10. Ének (hantolás).

Nehézséget okozhat: A lelkész nem tud énekelni. A lelkész prózában is 
mondhatja az éneklendőket. Egyébként éneklik a liturgia következő részleteit: 
az I. részből: 1., 2. (csak a gyülekezet feleletét), 3., 4., 5., 8., 11. pontokat; 
a II. részből: 1., 2., 8., 10. pontokat. — Nincs gyülekezet? A gyülekezetét kar is he
lyettesítheti. — Szórványgyülekezet részére külön rendet készítettem, melyből 
hiányzik a responsoriumos rész, tehát a lelkész kántor nélkül is megtarthatja 
a rend gerincét és velejét.

Deo volente sürgősen összeállítom a temetési agendát, (antifonákat, 
imádságokat, kollektákat, lekciókat) és a lelkésztestvérek rendelkezésére bo
csátom. Akit az énekes részek kottája érdekel, forduljon hozzánk, szívesen 
állunk rendelkezésére.

Temetési szolgálatunk megújodása egyházunk és lelkészi karunk be
csületének ügye is. Hadd tűnjenek el a búcsúztatók, a pogányos szokások, 
kesergések, mágikus cselekedetek és hadd szólaljon meg minél tisztábban 
az evangélium énekben, imádságban, igehirdetésben és liturgiában egyaránt.

Dr. Kosa Pál.
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Luther tanítása a két birodalomról
Irta: Anders Nygren, a Lutheránus Világszövetség elnöke.

Angolból fordította: Szabó József.

Ökumenikus probléma
Az alább megfontolásra kerülő kérdés napjaink evangélikus, 

teológiájának egyik legigazibb problémája. Hozzá kell tennünk, hogy 
Luther teológiájának egyetlen részét sem érte olyan erős támadás, 
mint a két birodalomról szóló tanítását. Igaz: Luther tanítását, mely- 
lyel a lelki és világi hatalom között éles vonalat húzott s erősen hang
súlyozta, hogy a két birodalmat semmiképpen nem szabad össze
zavarni, sokszor úgy interpretálták, mintha ezzel Luther a szekula
rizációnak nyitott volna, kaput s az államnak teljesen szabadkezet 
adott volna a maga területén. Sőt, valaki olyan messzire ment, hogy 
Luthernek ebben a tanításában vélte felfedezni a nemzeti szocialista 
világnézet végső gyökerét. Még olyan teológus is, mint Barth, hasonló 
szempontból intézett éles támadást Luther ellen.

Luthernak a két birodalomról szóló tanítása ellen különféle ol- 
 ̂ álról intézett e támadások sok helyen hitelre találtak. Jellemző erre 

az egyik norvég egyházi lapnak nemrég megjelent alábbi állítása: 
„ . . .  Luthernak a két, —  egymással a társadalomban összevegyülhe- 
tetlen —  birodalomról szóló tanítása a reformátornak és a reformá
ciónak hanyatló korszakából ered. Akkor a lelkiismereti szabadság, 
amelyért. Luther Wormsban olyan férfiasán küzdött, —  eltűnt, a 
kard lett a hit dolgaiban a döntő tényező s a keresztyén gyüleke
zetek a fejedelmek kezébe kerültek s a ,cujus régió eius religio' római 
katolikus elve szerint bántak velük."

Aki csak egy kissé beletekint ebbe a problémába, világosan meg
látja, hogy ez a felfogás Luther álláspontjának teljes eltorzítása. A  
fentivel szöges ellentétben Luther két birodalomról szóló tanításának 
az a határozott célja, hogy a világi hatalmasságnak a lelkiismereti 
szabadság területére való betolakodása elé gátat vessen. A  „Világi 
hatalom"-ról szóló kis könyvecskéjében Luther azt mondja: „H a te 
azt veted ellen: igen, a világi hatalom nem kényszeríthet minket 
hitre, de külső erővel mégis meggátolhatja, hogy a népet hamis taní
tással eltántorítsák. —  hiszen különben hogy is állhatnánk ellent az 
eretnekeknek? Felelet: Ez a püspökök feladata, nem a fejedelmeké. 
Az eretnekségnek nem lehet erőszakkal ellenállni. Ez a harc és tévé-' 
kenység nem intézhető el karddal, másként kell elbánni vele."

Ha ennél a kérdésnél csupán kívülről jövő s rendszerint a poli
tikai helyzettől determinált kritikával kellene számolnunk, kevés 
okunk volna, arra, hogy kimerítően foglalkozzunk vele. De egy másik 
tényezőt is hozzá kell vennünk. Luther két birodalomról szóló taní
tása ökumenikus) viták ütközőpontja és sokak számára botránykővé 
lett. S ez könnyen érthető. Minden ökumenikus tevékenység lényeges 
része, hogy az egyház hallathassa a szavát a világ összekuszálódott 
állapotában. Már most mivel Luther éles demarkációs vonalat húz 
a lelki és világi két birodalom közé s a kettőt a leghatározottabban 
elkülöníti egymástól, nem akadályozza-e ez meg az egyházat teljésen



abban, hogy beleszóljon a világ életébe! Ennek a demarkációs vonal
nak az eredményeképpen nem kell-e belenyugodni abba, hogy a sze- 
kuláris élet a maga útját já r ja !! Sőt ebben a tanításban éppen tápot 
kap a szekularizáció? Nem azoknak van-e igaza, akik azt sürgetik, 
hogy a lutheranizmus ezen a ponton szabadítsa meg magát Luther 
szerencsétlen örökségétől! Vessük el Luther két birodalomról szóló 
tanítását, eleget bénította az a múltban aktivitásunkat!

E tanácsra két okból is határozott ,,nem“ -mel kell felelnünk. 
Először is Luther lelki és világi birodalomról szóló tanításából any- 
nyira nem következik a szekularizáció s a világi birodalom autonó
miája, hogy ezzel ellentétben a szekularizáció legyőzésének éppen ez 
a tanítás az egyetlen hatásos esköze. Az egyház akkor szólhat tisztán 
a világi birodalomról, ha a lelki és világi birodalom közötti különb
séget fenntartjuk. Másodszor pedig a két birodalomról szóló tanítás 
nem afféle különleges lutheránus tan, amelyet csak úgy el lehetne 
vetni, hanem ez a tan az újszövetségben bírja alapját s ebben a kér
désben a lényeges és keresztyén álláspont kifejezője. Ez a tanítás 
olyan közvetlen és logikusan ered magából az evangéliomból, hogy 
feladása azonnal az evangéliom feladását is jelentené egyúttal. Más 
szóval mi annyira nem vagyunk hajlandók feladni a két birodalom
ról szól tanítást, hogy éppen ellenkezőleg inkább azt várjuk, hogy 
más keresztyén egyházak is, mihelyt helyesen értik meg ezt a taní
tást, a keresztyén álláspont genuin kifejezésének ismerik azt el és 
a világi birodalom általános keresztyén értékelésének erős bázisát 
találják meg benne.

De ha ez így van, akkor a mi feladatunk
e l ő s z ö r :  tisztán meghatározni Luther két birodalomra vonatkozó 

tanításának értelmét,
m á s o d s z o r :  megmutatni, hogy éppen ez a tanítás a világ szekula

rizációjának és bitorolt autonómiájának gátló ellenszere, és
h a r m a d s z o r :  megmutatni, hogy ez a tanítás miként gyökerezik az 

újszövetségben és hogy nő ki az evangéliom szívéből?

1. A lelki és világi hatalmasság 
Luther szerint

Ha Luther két birodalomról szóló tanításának helyes értelmére 
akarunk eljutni, akkor a „Von weltlicher Obrigkeit“  című 1523-ból 
való tanulmányával kell leghelyesebben kezdenünk.

Ebben Luther azt mondja, hogy Ádám gyermekeit két csoportba 
kell osztanunk: azokra, akik Isten országába tartoznak s azokra, akik 
a világ uralma alá tartoznak. Isten országába tartoznak mindazok, 
akik Krisztusban hisznek s őalatta élnek, mert Isten országában 
Krisztus a király. Róluk mondja Luther: „Ezek nem szorulnak rá 
a világnak sem védelmére, sem törvényére. Ha az egész világ csupa 
igaz keresztyénből volna, akkor nem volna szükség kormányzókra, 
királyokra, sem kardra, sem törvényre, —  mi haszna is volna mind
ennek számukra! —  Hiszen a szívükben lakozó Szentlélek állandóan 
megtanítja és mindenben jóra viszi őket. Ezért lehetetlen, hogy a 
világi kard és törvény valamit is tehetne a keresztyének között."

Isten azonban saját lelki országa mellett egy másikat is létesí
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tett, a világ birodalmát, földi hatalmasságot. Ez a gonosz miatt léte
zik. Isten a gonosz világot kard alá helyezte, hogy fékentartassék, 
mint ahogy az ember megláncolja a fenevadat. Isten azért létesített 
hatalmasságokat, hogy megzabolázza az erőszakot, igazságtalanságot 
és fenntartsa a békét meg a rendet. A  világi kormányzat létesítésé
nek tehát a bűn az indoka. Ugyanezt fejezi ki Luther, mikor másutt 
azt mondja: „Isten a világi hatalmasságot az ördög ellen létesítette.11 
Ez a gondolat igen jellegzetesen lutheri. A  reformátor az egész em
beri létet az Isten és ördög közötti küzdelembe ágyazottan ragadja 
meg. A  világot Isten teremtette s ha a világ úgy maradt volna, akkor 
nem volna szükség hatóságra, bíróra s különleges rendekre. Az ördög 
azonban állandó  ̂ támadásokat intéz Isten teremtése ellen, hogy za
varba és pusztulásba vigye azt. E támadások ellen védekezésül ala
pítja Isten a különféle rendeket és rangokat. Kormányzók, szülők és 
tanítók, mind Istentől emelt védőfalak az ördög ellen. Ez az értelme 
Luther sokszor ismételt megállapításának, hogy a világi rendeket 
Isten „az ördög ellen alapította.11

Meg kell jegyezni természetesen, hogy maga Isten uralkodik 
mindkét birodalomban. A  gyeplőt sohasem ejti el. Eszerint mindkét 
birodalom Isten birodalma. Lelki és világi területeken egyaránt vele 
kell számolnunk. S ez a felismerés igen fontos. Az a veszedelem 
fenyeget, hogy a világi dolgokra úgy nézzünk, mint valami profánra, 
mintha Isten viszont csak a lelki területeken tevékenykednék. A  
világi éra sem idegen Istennek. S Luther nem is így tekinti. Számára 
nincsen profán, sem olyan terület, amelyen Isten ne munkálkodnék.

Ennél a ténynél időznünk szükséges, mert lényeges az egész kér
dés megértésénél. Luther' idevágó látása sokban ellentéte a szokvá
nyos közfelfogásnak.

Szokásunkká vált, hogy a „vallásos“ -ra úgy nézzünk, mint egyéb 
vallásilag közönyös területtől elkülönített speciális szférára. Úgy 
érezzük, hogy Istennel istentiszteleteinken, áhítatainkon s talán a sze
retet speciális munkáiban vagyunk kapcsolatban, vannak aztán egyéb 
dolgok is, de ezek kívül esnek ezen a viszonylaton. A  különbség még 
jobban kiéleződik, ha az embereket is két csoportban szemléljük, az
zal állítva a kettőt szembe egymással, hogy Isten az egyikkel állító
lag mint külön vallásos csoporttal bánik. Luthernél azonban semmi 
effélét nem találunk. Sőt ez éppen ellenkezője annak, ami ellen ő min
den lehető fegyverrel harcolt. Mert hiszen ez a római katolikus állás
pont. Ez nevezi az emberek bizonyos csoportját „vallásos11-nak. „Val
lásos11 a lelki rend, a szerzetesrend. Rajtuk kívül és mellettük vannak 
azután az emberiség világi rendjei, azok, akik az állam és társadalom 
különféle szolgálatait végzik. Ez az egész kategória! nem tekinthető' 
természete szerint vallásosnak és Istennek nincsen vele direkt dolga. 
A  vallásos sférának ez csak akkor válhatik részesévé, ha ilyen vagy 
amolyan módon az egyház áldása alá kerül. Az egyháznak kell mu
lasztja ival ezt a természet szerint profán szférát megszentelni.

Ez ellen szegezte Luther azt az állítását, hogy Isten az élet 
egyetlen területét sem engedi a hatásköréből kicsúszni, Istennel van 
dolgunk mind az égi. mind a földi birodalomnál, az örökké való és 
idői szférában egyaránt. Mindkettőben ővele találkozunk, bár külön
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böző módon. A  lelki birodalomban evangéliomával jön szembe velünk, 
a földi birodalomban viszont a törvénnyel! De a törvény is, meg az 
evangéliom is Isten akaratát deklarálja számunkra. A  két birodalom 
egymás mellett van. Mindegyiket közvetlenül Isten alapította, bár 
különböző célból. A  lelki birodalommal Isten az embereket keresz
tyénekké akarja tenni és a Krisztusban megszentelni. Erre a célra 
eszközül csak és mindig az igét használja, az igehirdetést és a szent
ségeket. A  világi birodalommal Isten az igazságot és békét akarja 
fenntartani a világban. Az eszköz, amit itt használ, az erő, a kard. 
Mindkét birodalomban embereket használ ügynökeiül. „A z Űr szol
gái" nemcsak a papokra alkalmazható név. A  világi felsőbbség embe
rei is „az Űr szolgái."

Luther elsőrendű fontosságúnak állította, hogy ezt a két biro
dalmat ne zavarják össze. Legyen hű mindegyik isteni küldetéséhez. 
Az evangéliommal Isten az ő'lelki országát kormányozza, bűnöket 
bocsát, megigazít és megszentel. De ezzel nem teszi feleslegessé és 
nem pusztítja el a földi birodalmat. Ennek a maga területén kor
mányoznia kell hatalommal és karddal. Ha valaki ide az evangélio
mot akarná belekeverni, kettős tévedést követne el s  ez kettős bün- 
hődést is vonna maga után. Először is tönkretenné az evangélomot, 
mert új törvényt csinálna belőle, a régi helyettesítésére, Krisztust 
megtenné új Mózesnek, ahogy: Luther mondja. De ártana így az 
illető a világnak is. Idézzük Luthert.: „Mi lenne az eredménye annak 
a kísérletnek, ha valaki a világot evangéliommal akarná kormányozni, 
a földi törvényt és hatalmat pedig kiküszöbölni? Veszedelmes fene
vadakat szabadítana el láncaikról. A  gonoszok Krisztus nevének örve 
alatt visszaélnének az evangéliomi szabadsággal." —  „ A  világot 
evangéliommal kormányozni annyit jelentene, mint farkasokat, orosz
lánokat, sasokat és —  juhokat egy akolba tenni s azt mondani nékik: 
most csak legeljetek, legyetek jók és maradjatok békén, az ajtó 
nyitva, legelő van elég. bojtártól, kutyától nincs mit félni. A  bárá
nyok megtartanák a békét, de nem sokáig élnének."

Hamis dolog volna a keresztyéneket törvénnyel kormányozni, 
arra biztatván őket, hogy tulajdon cselekedeteikkel, a törvény betöl
tésével nyerhetnek megigazulást Isten előtt. Mert erre a célra Isten 
az evangéliomot rendelte és a bűnök bocsánatát. De éppen ilyen 
hamis dolog volna a világot evangéliommal kormányozni. Mert erre 
a célra viszont a törvényt, földi hatalmat és a kardot rendelte.

Amikor Luther ilyen hangsúllyal óv a, két birodalom .összezava
rásától, két ellenféllel helyezkedik szembe. Egyik oldalon szembeszáll 
a római katolikus hierarchiával, amely az evangéliom nevében igényli 
a világi hatalmat és ezzel veszélyezteti az evangéliomot. De ugyanígy 
szembeszáll a rajongókkal is. Ezek azt tartják, hogy a társadalmat 
a hegyi beszéd elvei szerint kell kormányozni. Nem kell ellenállni a 
gonosznak, hanem félre kell tenni, a törvényt és kardot. Ez a felfogás 
napjainkban is megtalálható. Elég közkeletű gondolat, hogy társadal
munk azért jutott csődbe, mert nem volt még bátorságunk a hegyi 
beszéd ethikai elveit közösségi életünkre és az államhoz való viszo
nyunkra alkalmazni. Luther ellenzi az ilyesmit, mert. szerinte Isten 
akarata ellen van, hogy a világot evangéliommal kormányozzák. Isten



külön tényezőt rendelt a világ kormányzására. Erre a célra nem az 
evangéliom, hanem a kard szolgál.

2. A két birodalom és „a világi élet 
autonómiája"

Vájjon mit eredményez Luthernak Isten országa és a világ 
országa közötti ez éles különbség-tevése? Nem eresztik ez szabadjára 
a földi életet, hogy saját szabályait kövesse s ezzel olyan területté 
váljék, ahol a keresztyénségnek nem lehet mondanivalója? Az evan
gélikus, különösen német evangélikus teológia gyakran felelt e kér
désre igenlően az utóbbi években. A  keresztyénség —  úgymond —  
az ember belső életével, Istenhez való viszonyával van elfoglalva, de 
a szekuláris és politikai élethez nincs köze. Ez utóbbi a saját erejé
vel mozog és csak a saját törvényeit ismeri el. Illetéktelen bitorlás
nak minősítendő, ha a keresztyénség arra tesz kísérletet, hogy a poli
tikai életet keresztyén vagy ethikai kritériumokkal ítélje meg. Itt 
érkezünk el Luthernak az államra s különösen a politikai életre vo
natkozó álláspontja problémájának a velejéhez.

Sajnos a múlt teológiája, időnként, félrevezettetve divatos poli
tikai törekvésektől, meghamisította Luthernak a két birodalomról 
szóló tanítását. Az is könnyen érthető, hogy a csak politikai síkban 
gondolkodó émber a puszta gondolatot is lehetetlennek tartja, hogy 
a politikai élet szükségszereim egy másik akaratnak, Isten akaratá
nak van alárendelve. De azért Luthert megtenni a szekularizáció és 
politikai élet autonómiájának védőügyvédjévé, groteszk hamisítás. 
'Nálánál jobban senki sem harcolt a mindennapi élet szekularizációja 
ellen. Nálánál erőteljesebben senki sem állította, hogy a földi kor
mányzás éppen úgy Isten tulajdona, mint a lelki s hogy Isten soha
sem ejti ki kezéből a gyeplőt. Aki csak egv kicsit ismeri Luthernek 
a világi hatalmasságokra vonatkozó megnyilatkozásait, azonnal látja, 
mennyire hamis az a beállítás, mintha a kereszti/énséqnek semmi köze 
sem volna a politikai élethez és az államhoz. Fentebb említett tanul
mánya első soraiban mondja, hogy: ,.a .világi hatóságról és annak 
kardjáról" szándékozik írni s hogy „miként lehet azt keresztyén mó
don használni?" Luther nagyon jól tudta, hogy a hatalom alkalma
zásának van keresztyén módja és van nem-keresztyén módja s hogy 
az egyház felelős feladata: tanítani, mi a hatalom, gyakorlásának 
keresztyén módja. A  kard viselése nem. a lelki birodalom dolga, de 

| a kard forgatása keresztyén módjának a. megmutatása igen. A két 
! birodalmat nem szabad összezavarni. A  lelki birodalom nem igényli 
1 a földi birodalom szerrnét. Viszont másrészt az utóbbi nem szekula- 
| rizálódhatik. mert a világi felsőbbség Isten ítélete alá tartozik és 
! kötve van Isten akaratához.
. ' Luthernak a világi életre vonatkozó e kettős állítása, hogy t. i.

/  az nem evanaéHomonal kormányozandó, másrészt azonban Isten aka- 
I rátának és ítéletének van alávetve, —  sok ellene való támadásra 

adott alkalmat, mert sokan ellentmondásnak érezték ezt a kettős 
! állítást. Valóban nem olyan egyszerű tisztán megragadni az értelmét,
S Egyszerűbb volna valamelyiket elejteni és megelégedni a másikkal.
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Például: ha a világ nem evangáliommal kormányozandó, akkor a leg
egyszerűbb és azonnal levonandó következmény az volna, hogy tehát 
a keresztyénségnek semmi köze sincs a világi élethez, a vége —  
szekularizmus. Viszont: ha a világ Isten akaratának van alávetve, 
akkor —  vonjuk le a könnyű következtetést —  a földi birodalomnak 
az evangéliom az alap-principiuma és törvényes máris benne vagyunk 
a rajongók állapotában. De Luther felismeri mindkét birodalmat s 
pedig azért, mert mindez elkerülhetetlenül következik az evangéliom 
értelmének megértéséből.

3. Luther két birodalma és az újszövetség 
két „eon“-ja

A  tiszta látás érdekében szükséges még egy lépést tennünk visz- 
szafelé. A  két birodalom közötti viszonynak nem Luther a felfede
zője. Luther mögött ott van Pál apostol és az egész újszövetség. 
Luther azt mondja, hogy az emberek két csoportra osztandók, azo- 
kéra, akik Isten országába tartoznak és azokéra, akik a földi biro
dalomhoz tartoznak. Ádám gyermekeire való utalása utalás a római 
levél 5. fejezetére, ahol Pál szembeállítja Ádámot Krisztussal. Ádám  
által mi valamennyien, lévén Ádám gyermekei, a halál uralma alá 
kerültünk. Krisztus által viszont mindenki, aki hisz őbenne, az élet 
uralma alá jutott. Mi történt, mikor Isten Krisztust világunkba 
küldte? Pál azt válaszolja, hogy új korszak tört be. A  régi elmúlt, 
íme újjá lett minden! Ahogy egy ember, Ádám által jött be a bűn 
a világba és Ádám minden gyermekéből bűnöst csinált, a halál szol
gaságának vetve őket alá, ugyanígy az újkor is, egy ember, Krisztus 
által jött be. Krisztus feltámadása által az élet új érája valósággá 
lett közöttünk. Így mindazok, akik hit által hozzá tartoznak, a fel
támadás gyermekeinek nevezhetők. Amit az atyák vártak, reménység
ben, Krisztus által jelenvaló valósággá lett.

De akkor, —  következtethetné valaki — • ha az új korszak meg
kezdődött, meg kellene szabadulnunk a haláltól. Ez azonban nem 
egészen igaz. Aki Krisztusban hitre jutott, nem szűnt meg Ádám. 
gyermekének, lenni. Aki Krisztus által megigazíttatott, nem szűnt 
meg a bűn és halál világában élni! A  keresztyén állapotnak ezt a 
kettős karakterét senki sem értette meg olyan tisztán és senki sem 
fejezte ki olyan jól, mint Luther. A keresztyén ember, tnondja Lu- 
her, m egigazíttatott, mégis ugyanakkor bűnös. Megigazíttatott, mert 
Krisztushoz tartozik, mégis, önmagában, bűnös. A  keresztyén ember 
életének ez a kettős jellege abból a tényből következik, hogy két rend
hez tartozik, Isten országához is. meg evilághoz is. Nemcsak tartozik 
evilághoz, hanem, egész lényében, személyében erős szálakkal hozzá 
van kötözve és részes benne. A  keresztyén ember nem áltathatja ma
gát azzal, hogy mivel Krisztushoz tartozik, különleges helyzetet bir
tokol ebben a világban. A  szabadsága, melyet Krisztusban bír, nem 
a világ uralma alóli szabadság.

A  két korszak egymáshoz való viszonya nem az. hogy az új ki
szorította a régit. A régi korszak is folytatódik és továbbra is hatal
mat gyakorol a keresztyén ember felett. Mert. két világ polgára ő. 
Ebben a helyzetben a keresztyén ember számára igen fontos Pál após-
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tol buzdítása a római levél 12. fejezetében: „Ne szabjátok magatokat 
e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által.“

Azonnal tisztán látható, hol van a rajongók tévedése. Nem veszik 
teljes komolysággal a jelenvaló világot. Mintha azt hinnék, hogy 
Isten országa teljes dicsőségében eljött. A  csak az új világra alkal
mazható evangéliomból csak a régi világra alkalmazható törvényt 
csinálnak. Nem néznek szemébe a régi világ valóságának, ezért meg
hamisítják az evangéliomot. Pedig Istennek más rendje van e világ 
és más rendje a régi világ számára. S mi nem keverhetjük össze a 
kettőt büntetlenül.

De ugyanilyen tisztán látszik az is, hogy hol van a szekuláris 
szemlélet tévedése. A  szekularista úgy él a jelenvaló világban, mintha 
ez volna az egyetlen. Mintha nem volna Isten. Azt állítja, hogy ha 
a keresztyénség mondhat is valamit a túlvilágról, annak a jelenvaló 
világra nincs jelentősége.

Mindkét tévedéssel szembenáll Luther szemlélete a két biroda
lomról. ö  megtanulta Páltól reálisan nézni a keresztyén ember jelen 
állapotát. Jelenlegi létünk közepette helyezi ránk Isten az ő meg
bízó parancsát s ez nem elágazó, hanem mindig egy és ugyanaz. 
Akármilyen hivatást töltünk be, végső elemzésben Isten mindig szol
gáló szeretetet kíván tőlünk. Az igehirdető az evangéliomot nyújtja 
szolgáló szeretetben az emberek üdvösségére. Ugyanabban a szolgáló 
szeretetben a kormányzó törvényt és igazságot szolgáltat, megvédi 
az országot a hódítóktól és megbünteti a gonosztevőket. Ez a szolgá
lat a maga szigorával a szeretet ellentétének látszhatik. Pedig Isten 
szeretetmunkája az a társadalom javára. Ha a kormányzó hatalom 
a szeretet látszata kedvéért lábbal engedné taposni a törvényt és 
jogosságot, vagy engedné, hogy hódítók rohanják le az országot, hűt
lenné válnék Istentől rábízott feladatához, meghamisítaná a szere
tetet.

Az állami hatalom gyakorlásában, mint minden egyéb hivatás
ban is, két lehetőség van: szolgálni e világ fejedelmét, vagy szolgálni 
Istent. Ha valaki a maga kényére használja a hatalmat, az előbbit 
teszi. A  hatalomban szörnyű kísértés van önzésre és öndicsőítésre. 
Ezért figyelíneztet Luther: „Annak*.,aki keresztyén uralkodó akar 
lenni, félre kell tennie azt a Szándékot, hogy uralkodjék és hatalmat 

gyakoroljon. Mert kárhoztatás és ítélet alatt van minden élet, ame
lly e l önző előnyök keresésének szándékával élnek." Kárhoztatás van 

minden munkán, amelyet, nem- szeretetben tesznek. S akkor teszik 
szeretetben, ha nem a saját vágyat, előnyt, tisztességet, kényelmet 

< célozza, hanem inkább mások előnyét, tisztességét és javát.
Luthernél kifejlett államtant hiába keresünk. De valami olyat 

' adott ő nekünk, ami ennél még értékesebb. Megmutatta az állam és 
annak feladata iránti meabecsülés keresztyén módját. Manapság, mi
kor a világ tele van brutális hatalomvággyal, államistenítéssel és szín- 
lelten-keresztyén államfogalommal, rendkívüli módon rászorulunk 
arra. hogv Istennek a világi hatalommal kapcsolatos szándékát tisz
tán lássuk. Éhez pedig nincs jobb kalauzunk az újtestámentomnál 
s annak legnagyobb tolmácsánál, Luther Mártonnál.
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Katolikus bibliaverseny 
tanulók között

A verseny céljáról beszélgetünk a versenyt kezdeményező fiatal rk. 
vallástanárral. Közös nehézségeink és közös problémáink kerülnek szóba: 
Hogyan vezessük úgy az ifjúságot, hogy mikor a tankönyvet iskolái végez
tével leteszi, kezében maradjon a Szentírás? Ezt akarja közvetett célként 
elérni a bibliaverseny. A  tankönyvet úgy használni, hogy kalauz legyen 
a Szentíráshoz. Persze ez csak a közvetett cél. A  közvetlen pedig az, hogy 
a Szentírás által közelebb juttatni az ifjúságot Jézus Krisztushoz.

Ez egy olyan megszívlelendő cél és módszer, hogy meggondolkoztat 
mindet is, akik „az ige egyházáénak nevezzük magunkat. Érdemes fel
figyelnünk erre a kísérletre, mely egyre szélesebben terjed és egyre komo
lyabb eredményeket mutat fel.

A középiskolában kezdte kísérleteit az 1947— 48. tanévben. Biblia- 
verseny keretében akarta kézbeadni, megismertetni és megszerettetni diák
jaival a Szentírást. Nehézsége csupán a Szentíráshiány volt. Nem tudnak 
új kiadást készíteni különböző nehézségek miatt. Diákjai buzgalma azon
ban áthidalta ezt a nehézséget is. Az összes rokonokat és ismerősöket végig
járva mind szerzett magának Bibliát. Ez az első versenykísérlet eredmé
nyesen végződött. A  73 résztvevő komoly munkáról tett bizonyságot. Biblia- 
tanulmányaikról írásban és szóban számoltak be.

Az V. gimnáziumban a dogmatika anyagához kellett a Szentírás meg-r 
felelő igéit megkeresni: a Szentháromság-tanhoz, Jézus főpapi, királyi, 
prófétai tisztéhez, a szentségekhez, a feltámadáshoz stb. Az írásbeli tétel: 
„Szűz Mária tiszteletének evangéliumi alapja.“  .

A VI. gimnáziumban erkölcstant tételek szentírási igazolása volt a 
cél: A parancsolatok, hit, szeretet, munka, anyagi javak stb. Az írásbeli 
tétel: ;,A felebaráti szeretet parancsa Jézus tanításában.“

A VII. gimnáziumban az egyháztörténetet vizsgálták, hogy mennyire 
maradtak hűek az egyes korok az evangéliumhoz. Az újszövetségi könyvek 
szerzőit, történeti kérdéseit, Jézus tanítását az egyházról stb. vizsgálták. 
A dolgozat címe: „Az egyház tanítói hatalmának evangéliumi igazolása.1*

A VIII. ginmázisták hitvédelmi szempontból vizsgálták az evangé
liumokat. Fő kérdésük az evangéliumok történeti megbízhatóságának kér
dése volt. A dolgozat címe: „Jézus Istennek vallotta magát.

A középiskolai verseny eredményén felbuzdulva és a diákok lelkese
dését látva, az idei tanévben a versenyt kiterjesztették az általános iskolák 
felső tagozatára. Ez már nem csupán fővárosi, hanem országos kísérlet 
volt. Budapesten, Dunántúlon és az Alföld több helyén rendezték a ver
senyt. A  sok résztvevő közül versenyre jelentkezett 274 gyerek.

A verseny anyaga az Újszövetség. Általános V. osztályban az Ú j
szövetség általános ismerete mellett Lukács evangéliuma, a Vl.-ban János 
evangéliuma részletes ismerete, a Vll.-ben „Jézus élete“ , a VlII.-ban „Jé
zus tanítása**.

A versenyre való előkészítés úgy történt, hogy minden résztvevő meg
kapta sokszorosított íven a Szentírás tanulmányozásának szempontjait. Az 
ív öt fejezete a Szentírás elmélyülő ismerete felé vezetget.

1. A kérdések első csoportja bevezetésjellegű: Hányán, kik írták a: 
Szentírást? Az írók közül kik voltak szemtanuk? Melyik evangéliumot
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írták utoljára? Hogyan készít elő az Ószövetség az Újszövetségre? Melyik 
evangélista volt szt. Péter kísérője? A nem szemtanuk honnét vették ada
taikat? Miért találunk oly sok ószövetségi utalást Máté evangéliumában? 
S tb .....

Itt is, és a többi pontnál a 4 évre elosztott kérdésekből összevontan 
mutatok be példákat. De így is meglátjuk, hogy minden osztály igen ala
pos bevezetéstani tájékoztatót kap.

2. A kérdések második csoportja rávezet a Szentírás könyveinek rövi
dítései, a versek idézési és keresési módjára. Igen fontos gyakorlati kérdése 
ez az írásban való tájékozódásnak.

3. A harmadik kérdéscsoport igehelyek tanulását és a tartalmi tájé
kozódást szolgálja. Meg kell tanulni, hogy melyik fejezetben vannak a leg
fontosabb dolgok: Miatyánk, szeretet parancsa, példabeszédek, Jézus utolsó 
szavai. .. Ezenkívül az alapos ismeretre előírt evangélium pontos tartalma.

4. ,,Aranymondások“  könyvnélküli megtanulása. Ez igen bő rész.
5. A tankönyv egyes fejezeteit igazoló igéket kell keresni és kiírni. 

Némelyik gyerek oldalszámra írta össze az igéket a tankönyv egyes feje
zeteihez.

A verseny lebonyolítása az iskolai év végén történt, „Fest“ -módszerrel. 
Sokszorosított kérdőíven írásban kellett válaszolni. A  kérdőív pontjai:

1. K i m o n d t a ?  — címen a tárgyismeret iránt érdeklődtek. Pl.: 
„T i vagytok a föld só ja !“ „Te vagy a Krisztus, az élő Isten f ia !“ „Bár
mit kérsz, megadom neked."

2. K i c s o d a  ő? — címen személyek ismerete iránt kérdeztek. Pl.: 
Júdea uralkodója Nagy Heródes halála után. Zsidó főember, aki éjjel ment 
Jézushoz. Zsinagóga feje, akinek leányát Jézus feltámasztotta. Mi a két 
Júdás mellékneve? Ki volt a tanítványok között „zelota"?

3. H o l  t a l á l o d ?  —  volt a címe az ige-kereső (versenynek. Két 
hasábban rendszertelen egymásutánban felsorolt igéket és igehelyeket kel
lett egymás mellé írni helyes sorrendben.

4. Kiegészítendő igékkel próbálták az igehelyek tanulását ellenőrizni.
5. Sorold fel — címen áttekintést kellett nyujtaniok az egész úji 

szövetségről.
A verseny, résztvevői nagy buzgalommal dolgoztak. Igen sok 100.— 

forintos díj, pénz és könyvjutalom került kiosztásra.
Mi fűtötte őket? Csupán a verseny láza? Nem hiszem. A Jézus 

iránti szeretet sok szép példáját mutatták a feleletek. A legmeglepőbb fele
letet az adta, aki erre a kérdésre: „K i mondta azt, hogy „jó  nekünk itt 
lenni?" — azt felelte: „A z egyik keresztrefeszített lator." Bizonyára benne 
van ebben a feleletben az a gyermeki hit, hogy még keresztrefeszítve ás 
jó Jézussal együtt lenni.

Bottá István.

A Liturgikus Magatartás c. sorozatunk utolsó cikke a különféle avatá
sokról legközelebbi számunkban jelenik meg. Ha valakinek van a liturgus 
helyes magatartásával kapcsolatosan még tisztázatlan és nem érintett kér
dése, augusztus 15-ig írja meg közvetlenül a szerző címére (Budaker Oszkár, 
Lelkészképző Intézet igazgatója, Sopron, József Attila-u. 42.) A Lelkipásztor 
ősszel Budaker Oszkár tollából lelkipásztorkodási sorozat közlésébe kezd.

Kérjük, hogy előfizetését külön jelzés-nélküli befizetőlapon, e számunk
nak Scholz László: Római levél a szószéken c. részére pedig külön 4 Ft-ot 
„S “ jelzésű befizetőlapon mielőbb beküldeni szíveskedjék.



281

Liturgikus m agatartás
A t e m e t é s

Temetési szolgálatunkkal részletesen foglalkozott a MELE-nek 
1947 őszén Foton tartott konferenciája, amely tárgyalta a kérdés 
dogmatikai, liturgikai, homiletikai és lelkipásztori oldalát. Azóta 
ugyanerről a tárgyról doktori értekezést írt dr. Kosa Pál, amelynek 
liturgikus rendet ajánló eredményét jelen számunk közli. A  temetés, 
említett kérdéseinek tisztázása nem tartozik cikksorozatunk keretébe. 
A reájuk való kiterjeszkedés az említett munkálatokra való tekin
tettel még olyan mértékben sem látszik szükségesnek, amilyenben a 
szorosan vett liturgikus magatartáson túlmenően megtettük ezt a 
többi kazuális cselekvénnyel kapcsolatban. Most már itt az ideje 
annak, hogy az egyház rendet teremtsen az ezen a területen talán a 
legfájdalmasabban érzett liturgikus káosznak és az előmunkálatok 
alapján megállapítsa a temetés egységes liturgikus rendjét. Itt azért 
tárgyunknak megfelelően a helyes liturgikus magatartás tisztázására 
szorítkozunk és vele kapcsolatban érint jük a temetés néhány gyakor
lati kérdését.

Az eddigi^ állapot és különféle helyi szokások szerint a temetés 
három részből' állhat; ezek a részek lefolynak 1. a halottas háznál, 
vagy városban a temető halottas csarnokában, 2. temetőben a sírnál 
és 3. a templomban.

A  temetéshez a lelkész, ha városban nem viszik járművön a 
temetőbe, menetben megy, amelyben az egyházfi, a kántor és esetleg 
iskolásgyermekekből vagy felnőttekből álló énekkar kíséri. Előtte a 
legtöbb helyen feszületet visznek. Ezt a szokást annak szimbóluma
ként, hogy nem'egyszerűen egy halott eltakarítása, hanem az egyház 
egy tagjának a keresztyén hitben történő eltemetése készül, meg kell 
őrizni, sőt kívánatos volna, ha. fel lehetne újítani, ahol elhagyták. Ez 
református hatásra, vagy azért., mert róm. katolikus szokást láttak 

■ benne, több helyen megtörtént. Ezt sajnálni lehet. Nem kell mindent 
másképen csinálni, mint a róm. katolikusok! Létjogosultságunk alapja 
semmiféle vonatkozásban sem lehet a puszta negatívum!

A  temetésre vonulás alatt is már liturgus a liturgus, tehát- ennek 
megfelelő magatartást kell tanúsítania! Akár a kántorral, akár eset

ileg liturgus-társával való beszélgetésnek, vagy épenséggel nevetgé- 
I lésnek épen úgy nincs helye, mint a halottat a temetőbe kísérő me- 
jnetben. Már láttam olyan menetet, amely leplezetlen vidámságban, 
[úgylátszik a liturgus anekdotázása közben haladt a halottas házhoz, 
[mintha nem halottas, hanem lakodalmas ház volna. a. célja. Megbot- 
ránkoztam rajta és meggyőződésem szerint megbotránkoztak mások 
is, elsősorban róm. katolikusok. Náluk az. ilyesmi egyenesen ki van 
ízárva. Itt hát igenis csináljuk úgy, mint ők! Azt, hogy a temetési 
menetben sem tisztelegve, sem a föveget levéve nem köszönünk, a 
liturgus öltözködésével kapcsolatban már említettem. Ugyanez áll a 
temetésre indulásra is. Itt legfeljebb némán és alig észrevehetően 
hajtunk fejet köszöntés viszonzására. Ennek szükségességét a legegy-
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s'zerűbben úgy- kerüljük ki, hogy magunk elé nézünk, nem pedig j 
kíváncsian jobbra-balra.

A  koporsó elhelyezésének a házban, vagy a halottas csarnokban 
megvan a régi hagyományos, módja. Ha feszület van felállítva (a 
csarnok sok helyen kápolnaszerü, tehát oltára van és rajta feszület), 1 
a koporsót úgy helyezik el, hogy a halott arca a feszület felé tekint
sen. Ebben az esetben a liturgus a feszület oldalán, tehát a koporsó 
(halott) lábánál helyezkedik el. Ha nincs feszület, helye a koporsó ■ 
(a halott) fejénél van.

A  halottas házba, vagy a csarnokba megérkezve a liturgus azon-. 1 
nal elfoglalja, helyét. A  temetésre várakozó hozzátartozókkal nem 
elegyedik beszédbe. Lelkipásztori vigasztaló beszélgetésnek csak akkor . 
van helye, ha a hozzátartozók még nem helyezkedtek el a szertar- 
táshoz. .

Ezt gyülekezeti ének vezesse be, mert a keresztyén temetés nem 
a. család magánügye, hanem az egyház cselekvénye. Énekkar szerepel
het a szertartás egyes részeinél, de a gyülekezeti éneket nem helyet- j  
tesítheti, Ajánlatos, hogy a temetéseknél használható énekekből külön : 
énekfüzetet állísunk össze. A  füzeteket a temetési szertartás előtt ki
osztjuk és annak végeztével megint összeszedjük. így legkönnyebben 
biztosítható, hogy a, gyászoló gyülekezet valóban énekeljen. Gyüleke
zeti ének keretezze a temetőben a sírnál lefolyó szertartást is.

A  temető felé haladó halottas menetben a liturgus közvetlenül 
a koporsó előtt megy, mégpedig egyedül. A  kántor az iskolásgyerme- 
kekkel, vagy az énekkarral előtte halad. Helyenként az a szokás, Iiopv ,-j 
míg az asszonyok az hozzátartozók mögött kísérik a halottat, a fér
fiak szintén a menet élén haladnak. Helyük ebben az esetben a kar 
és a liturgus között van.

A  temetőben a sírnál a liturgus a tradíciónak megfelelően arc
cal a halott felé, tehát a koporsó lábánál áll. Az áldáshoz mindkét 
karját emeli fel, előzőleg tehát átadja az agendát az egyházfinak, 
aki mögötte helyezkedik el. Fövegét a szabadban az egész szertartás 
alatt fején tartja. Értelmetlen az a helyi szokás, hogy a Miatyánk 
előtt leveszi azt, míg a’ többi ima alatt fején marad.

Arra az esetre, hogy szertartás közben rosszúllétek következnek 
be, szervezzen meg a lelkész gyülekezetében bizonyos mentőszolgála- ; 
tót, amelynek azonnali közbelépése és síma lefolyása, sok kínos jele- -i 
netnek veheti,elejét. A  mentőszolgálatban a liturgus nem'vesz részt! 
Különben is, bármilyen zavar esetén, őrizze' meg teljes nyugalmát! 
Szakítsa meg a szertartást annyi időre, amennyire ez elkerülhetetle- j 
nül szükséges és maradjon ezalatt nyugodtan és némán a helyén. Ha ; 
előfordul, hogy valaki teatrájisan a sírba veti magát a már leeresz
tett koporsóra —  ami egyik temetési funkcióm alatt a szemem láttára 
történt meg — , nyugodtan várja meg. amíg az illetőt kisegítik onnan, 
és azután folytassa a szertartást, mintha mi sem történt volna. Az 
ilyen, vagy hasonló esetek azután szükségképen pásztori eljárásának 
és a gyülekezet pásztori nevelésének lesznek majd tárgyai.

A koporsó leeresztése a sírba legmegfelelőbben az áldóformula 
elmondása után történik meg és utána már csak az ároni áldás követ
kezik. Ez után a liturgus végrehajtja a háromszoros földhintést (ha
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ez szokásban van és a megalkotandó rend is magában foglalja majd), 
majd csendes ima után eltávozik. A  hozzátartozók felé némán meg
hajtja fejét, de részvétét előttük nem nyilvánítja. Ez lelkipásztori 
látogatáson történik, amely természetesen amúgy sem maradhat el! 
i , Csak a lelkész, ill. a gyülekezet eltávozása, után történjék meg 
a koporsó elhantolása! Helyenként ugyan az a szokás, hogy nyomban 
a szertartás befejezése után az egész gyülekezet jelenlétében földelik 
el legalább nagy részben. Ez majdnem kegyetlen szokás, amely nem 
számol a hozzátartozók megviselt idegzetével. Ezt épen az teszi a leg
keményebb próbára, amikor egymás után zuhannak halottjukra a 
súlyos hantok.

Az egyházi szertartást nem szabad megszakítani! Ha világi szó
nok búcsúzik a halottól, ezt csak a gyülekezeti ének után teheti. Ilyen 
esetben a liturgus, bár feladatát már elvégezte, figyelmességből szin
tén meghallgatja a beszédet, vagy beszédeket. H a ezekben támadás 
történik a keresztyén hit ellen, a liturgus szó nélkül azonnal eltávo
zik. Vitatkozásnak a -sírnál nincs helye! Tiltakozásnak egyelőre elég 
a tüntető elvonulás.

Az esetleges templomi szertartás alatt a liturgus. magatartására 
megfelelő helyen mondottak mérvadók.

Külön probléma merül fel akkor, ha a lelkésznek temetést kell 
végeznie, amikor gyülekezet nincs jelen, talán rajta kívül earvetlen- 

‘ egy ember sem jelent meg (pl. nagyvárosban kórházak hullaházai
ban, esetleg ismeretlen halott mellett). Ilyenkor az egész szertartás 
imádságra szorítkozik, amelyben a lelkész a halottért, sorstársaiért, 
minden elhagyottakért imádkozik. (A  halottért való imádkozás külön 
kérdés, amelyre itt nem terjeszkedünk ki.)

Megjegyezzük még, hogy a- temetéseknél sok helyen meglévő 
I .,osztálykülönbségeket" minél előbb meg kell szüntetni. Megbotrán

koztató dolog, ha az egyház szolgálatának egyszerűségét, vagy díszes- 
■Bégét tagjainak anyagi erejéhez, vagy hiúságához szabja! A  több- 
; papos temetést is legfeljebb az egyház szolgáinak, ill. alkalmazottai- 
j, nak tartsuk fenn 1

Ne legyen különbség a harangozás tekintetében sem! Mind a 
í temetés, mind pedig az ú. n. kiharangozás alkalmával csak egy 
I harang szóljon! Az.összes harangok csak az egész-gyülekezetnek szól- 
[ hatnak, ú. n. nagyhalottaknak nem!' Ilyen halottak nincsenek!

Budaker Oszkár.

A svéd misszálé címei perikópáinkhoz
Szentháromság u. 6. vas.: Máté 5, 17— 19. A törvény felsége.

[ Szentháromság u. 7. vas.: Ján. 13,31—32. Az ember Fiának dicsősége. 
Szentháromság u. 8. vas.: Máté 7,13— 14. A két út.
Szentháromság u. 9. vas.: Mt. 10, 16—22. Bölcsek mint a kígyók és szelí

dek mint a galambok.
Szentháromság u. 10. vas.: Luk. 4, 23—30. Jézus sír Jeruzsálem felett. 
Szentháromság u. 11. vas.: Mt. 21,28—31. Ajkak és cselekedetek válasza. 
Szentháromság u. 12. vas.: Mt. 12,33—37. Hivalkodó beszéd.
Szentháromság u. 13. vas.: Mt. 5, 43—6, 4. Szeressétek ellenségeiteket. 
Szentháromság u. 14. vas.: Ján. 5, 1—14. Bethesda.
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Hallesby professzor 70 éves
Augusztus 5-én tölti be 70. életévét a norvég keresztyénség egyik 

legismertebb alakja, Öle Hallesby professzor, a rendszeres teológia tanára 
az oslói „gyülekezeti'4 teológiai fakultáson.

Hallesby professzor parasztszülők gyermeke s a szülői házban a hau- 
giánus ébredési mozgalom levegőjét szívta magába. Teológiai tanulmányai 
elvégzése után néhány évvel már mint ébresztő igehirdető vált ismeretessé, 
egyháza mégis a teológiai tanári székbe hívta: németországi tanulmányútjá- 
ról visszatérve 1909-ben a rendszeres teológia tanára lett.

Teológiájában a biblicisía teológusok, az erlangeni F. Frank s a 
hallei M. Kahler tanítványa. A  krisztustagadó liberális teológia térhódítá
sával szemben a hitvallásokhoz való hűséget képviselte s ebben a küzde
lemben neve nemcsak hazájában, de külföldön is ismertté lett. Egyik mun
káját, „A  liberális és pozitív teológia közti fő  külömbség" c. .könyvét sok 
nyelvre, még kínaira is lefordították. A 210-as években jelent meg' kétkötetes 
Hittana, melyet közvetlenül a második világháború előtt újból kiadtak 
s Erkölcstana.

Építő írásai egész kis könyvtárat tesznek ki. Finn, svéd és dán fordítá
sokon kívül sok építő írását fordították angolra is. „Az imádság világá
ból" c. könyvének angol fordítása Amerikában több mint negyven kiadásban 
jelent meg.

Mint ébresztő igehirdető, Norvégiának minden részét bejárta. Ige
hirdetése nyomán különösen a 20-as években s az új háború első éveiben 
támadt lelki elevenség a norvég egyházban.

1937-ben Magyarországon is járt s Buda,pesten és Sopronban tar
tott előadásokat és igehirdetéseket. Egyházunk sorsát azóta is különös figye
lemmel és érdeklődéssel kíséri.

Mint gyakorlati egyházi vezetőember egyaránt bölcsességet mutatott 
egyházának belügyeiben ,s kifelé való képviseletében. Javarészt az ő 
személyes hatásának köszönhető, hogy az ifjabb norvég lelkészgeneráció' 
tevékenyen részt vesz a különféle önkéntes keresztyén mozgalmak mun
kájában, melyek pedig az első világháború előtt az egyháztól erősen eltávo
lodó tendenciát mutattak. A német megszállás alatt pedig az egyházi ellen
állás egyik vezetője volt, míg 1944-ben őt is letartóztatták.

Most, 70 éves korában is szinte minden vasárnap végez igehírdetői 
szolgálatot. Fáradhatatlan munkakedvére jellemző, hogy ezév júniusában 
is egyik vezetője volt nagy nemzetközi egyetemista találkozónak Finnor
szágban.

Nemcsak Norvégiában, de egyáltalában ritka dolog, hogy valakiben 
ilyen összhangban egyesül a teológus, az igehirdető s a gyakorlati egyházi 
vezető karizmája, Lelkészi karunk közvetlenül nem ismerkedhetett meg 
műveivel, de mint a norvég testvéregyház nagy tanítójára és igehirdető
jére, gondoljunk rá imádkozva és szeretettel hetvenedik születésnapján.

T. L.
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EGYHÁZJOGI ÓRÁK ■

Hz egyházkerületi felügyelők 
és az egyetemes felügyelő tisztsége

Bevezetés. Témám pontosan ez: az egyházkerületi felügyelők és 
az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő tisztsége a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban. De amennyire szükséges volt legutóbbi dol
gozatomnál, hogy még a címben is feltüntessem: a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban vizsgálom a püspöki tisztet, annyira 
felesleges most hangsúlyozni, hogy a hazai egyházunkban levő fel
ügyelői tisztségről van szó. Hasonló intézmény tudtommal csak a 
Eomániai Evangélikus Zsinatpresbiteri Szuperintendenciában és a 
Szlovákiai Evangélikus Egyházban van. Ennek a ‘megállapítása pedig 
azért kívánkozik dolgozatom élére, mert utal arra a tényre, hogy a 
vizsgálandó tisztség sajátosan hazai intézmény. (Tudvalevő, hogy az 
említett két más egyházban a hasonló intézményeknek a miénkben 
levővel közös az eredete.)

I. Az egyházkerületi felügyelők és az egyetemes felügyelő 
tisztsége az egyházi törvényben.
A )  Az egyházkerületi felügyelő tisztsége az egyházi törvényben.
Az egyházkerületi felügyelő az egyházkerület egyik tisztvise

lője, mégpedig az egyházkerület elnökségének egyik tagja. Ő és az 
elnökség másik tagja, a püspöke egyenlő joggal és felelősséggel kor
mányozza és képviseli az egyházkerületet fannak összes'ügyeit egyet
értőén intézik. (II. te. 70. § j .
' Ezen az általános rendelkezésen kívül az egyházi törvény még 

részletesen is megállapítja, mi az egyházkerületi felügyelő joga és 
kötelessége. Ezekben mind osztozik a püspökkel, úgy azonban, hogy 
a püspöknek viszont vannak olyan jogai és kötelességei, amelyekben 
nem osztozik vele.

Az egyházkerületi felügyelő és a püspök együtt a) felügyel a jó  
rendre, b) felelősségre vonja és az intés sikertelensége esetén hivataluktól 
felfüggeszti az egyház tanaitól eltávozókat, az erkölcsiBég ellen vétőket, 
botrányos életűeket. a hivatalos kötelességeiket elmulasztókat, c) végre
hajtja az egyházkerületben a felsőbb egyházhatósági határozatokat és ren
deleteket, d) figyeli az egyházkerület anyagi viszonyait, e) érintkezésben 
áll egyházigazgatási tekintetben az egyetemes felügyelővel, az egyetemes 
közgyűléssel és az ország kormányával, f) elintézi vagy továbbítja a kor
mánytól vett közleményeket (azok a kormányrendeletek azonban, amelyek 
az egyház közjogi állását érintik s az egyház alkotmányával vagy hitelvei
vel ellenkeznek, közgyűlési tárgyalás előtt nem teljesíthetők, sőt még nem 
is köröztethetők), g) felterjesztést tehet a kormányhoz, h.) érintkezésben 
áll a többi egyházkerület elnökségeivel és a református egyház elöljáróival 
(EA 121— 129. §). i) összehívja az egyházkerületi közgyűlést, és azon 
elnököl ,(EA 110., 113. §), j )  összehívja az egyházkerületi presbitériumot, 
és azon elnököl (II. te. 67. §), k) elnöke az egyházkerületi törvényszék



nek (VIII. te. 7. §), 1) tagja a külön fegyelmi bíróságnak (VIII. te. 11. §),
m) tagja az egyetemes közgyűlésnek (II. tic. 73. §), n) tagja a zsinatnak 
(II. te. 83. §).

A hivatalára nézve legidősebb egyházkejrületi felügyelő a) végzi az 
egyetemes felügyelő teendőit az egyetemes felügyelő állásának megürese- 
dése esetében, b) helyettes elnöke az egyetemes közgyűlésnek és presbi
tériumnak (EA 158., 149.,. II. te. 77i §).

Az egyházkerületi felügyelőt a magyar állampolgársággal bíró evan
gélikus „világi egyének11 sorából az egyházkerületbeli egyházközségek és 
meghatározott iskolák éltehosszáig választják (EA 137. §). A megválasz
tott egyházkerületi felügyelőt az egyházkerületi közgyűlés felesketi és hiva
talába ünnepélyesen beiktatja (EA 141. §).

B ) Az egyetemes felügyelő tisztsége az egyházi törvényben és 
más egyházi jogszabályokban.

Az egyetemes felügyelő az egyházegyetem egyik tisztviselője.
„A z egyházegyetem egyházi és iskolai felügyelője kormányozza 

és képviseli az evangélikus egyházat; egyik elnöke az egyetemes köz
gyűlésnek" (E A  156. § ) , ugyancsak egyik elnöke az egyetemes pres
bitériumnak (II. te. 75. § ) , tagja a zsinatnak (II. te. 83. § ) , tagja 
az egyetemes törvényszéknek és a külön fegyelmi bíróságnak (VIII. 
te. 9., 11. § ) . Hivatalos eljárásáról s általában az egyházegyetem 
életének nevezetesebb mozzanatairól az egyetemes közgyűlésnek éven
ként jelentést tesz (E A  157. § ) . Eendelkezésére áll az egyetemes1 egy
házi iroda (II. te. 81. § ) .  A  fegyelmi vétségek esetében való eljárás 
során azokra vonatkozóan, akik az egyetemes törvényszék vagy a kü
lön fegyelmi bíróság hatósága alá tartoznak, átveszi a megkeresést, 
panaszt vagy kérelmet, ugyanazokra nézve illetékes az eljárásnak 
hivatalból megindítására is (V III. te. 49. § ) .

Hatáskörét az egyházi törvény részletesen nem szabályozza, ha
nem rábízza az egyetemes közgyűlésre, hogy szabályrendeletileg hatá
rozza meg (E A  156. § ) .

Az 1934-ben megnyílt zsinat ülésezésének 1937-ben történt' berekesz
tése után tervbe volt véve az egyetemes felügyelő hatáskörének, új szabá
lyozása, de Mikler Károly idevágó munkálatából nem lett szabályrendelet. 
Vissza kell nyúlnunk a Zsigmcndy Jenő által 1905-ben szerkesztett szabály
rendelet-gyűjteményhez. Ebben találunk egy 1875:ből való „hivatali utasí
tást" az egyetemes felügyelő számára, és ahogyan Zsigmondy Jenő 1905-ben 
a gyűjteménybe felveendőnek tartotta, ugyanúgy mi is hatályban levőnek 
tarthatjuk, hiszen a gyűjtemény kiadásakor is túl volt már egyházunk 
az 18.91-i. alkotmányozó zsinaton. Mégis használhatóbb az 1896. évi egye
temes közgyűlés által alkotott egyetemes közgyűlési ügyrend, mert ez az 

. ügyrend már az említett zsinat után jött létre. Az ügyrend 57—58. §-a 
többet tartalmaz, mint ami az egyetemes közgyűlésen való elnöklésre tar
tozik, és szemmelláthatóan azért, mert még nincs új szabályrendelet az 
egyetemes felügyelő hatásköréről.

„57. § Az elnökségi teendők a gyűlés bezárása után. a gyűlések ösz- 
szehíyáeánai-Isiváteléveh 'azr''egyetemes felügyelő hatásköréhez' mártóznak.

58. § Az egyetemes felügyelőnek a törvényben s az ügyrend más 
részeiben, továbbá ez idő szerint még fennálló utasításában meghatározott 
s az EA 156. §-a szerint megalkotandó szabályrendeletben meghatározandó 
jogain és kötelességein kívül, következők tartoznak hatásköréhez: a) végre
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hajtja, amennyiben a végrehajtás általa eszközlendő, az egyetemes gyűlés
nek s oly bizottságnak határozatait, melyek átruházott hatáskörében hoz
hatnak határozatokat; különben pedig gondoskodik azoknak megfelelő 
végrehajtásáról; b) gyakorolja az egyházi hatóságok és testületek, vala
mint az iskolák s az egyetemes tisztviselők felett a felügyelet körébe tar
tozó jogokat; c) eszközli a kormányhoz s annak tagjaihoz a gyűlés fel- 
terjesztéseit, közli másolatban a püspökökkel a hozzá a kerületeket érdek
lőiig érkezett leiratokat; d) közvetíti az egyetemes egyház érintkezését a 
hatóságokkal és más egyházakkal; e) őrködik a könyv- és levéltár s az 
egyetemes pénztár felett, és jogában áll a pénztárt megvizsgálni, vagy 
bizottság által megvizsgáltatni; f)  a hczzáérkezett ügydarabokat, leirato
kat, átiratokat, felterjesztéseket, panaszokat s egyéb beadványokat, kiad
hatja véleményezés végett, mielőtt az ülés elé terjesztené, a gyűlés, illető 
bizottságainak, vagy egyes egyetemes tisztviselőknek; g) joga van külön
böző állandó bizottságokat, ha nem is elnöke valamelyiknek, egyes ügyekben 
való közös tanácskozás és határozathozatalra összehívni s ily együttes ülé
seken elnökölni; h) joga van az egyetemes tisztviselőket egyes, teendőik 
körébe tartozó, hivatalos intézkedéssel vagy munkával megbízni s tőlük 
működésükre nézve felvilágosítást vagy jelentést kívánni,"

Az egyetemes felügyelőt az egyházegyetem összes egyházközségei és 
meghatározott iskolái magyar állampolgársággal híró evangélikus világi 
egyének közül általános szótöbbséggel éltehosszáig választják. (EA 159. §) 
A megválasztott egyetemes felügyelőt az egyetemes közgyűlés felesketi és 
hivatalába ünnepélyesen beiktatja, és megválasztását ugyanezen közgyűlés
ből a kormánynak és a magyarországi református (egyetemes) konvemt 
elnökségének tudomására juttatja (EA 162. §).

II. Az egyházkerületi felügyelők és az egyetemes felügyelő 
tisztségének története.
Az egyháztörténetírók többsége az egyházkerületi felügyelők tiszt

ségének a történetét 1735-tel kezdi. Az egyetemes, felügyelő tisztségéről 
pedig azt mondják, hogy az első nyoma 1758-ban található. Zoványi Jenő 
azonban korábbra teszi e két tisztség történetének a kezdetét; figyelmeztet, 
hogy a rózsahegyi zsinat 1707-beh S-zirmay Miklóst és Hellenbach János 
■Gottfriedot a két főconsistorium világi elnökeivé választja, 1709-ben Szir- 
may Miklós „a tekintetes evangelicum consistoriium világi főpraesese", 
ennek halála után pedig Hellenbach mind a két consistoriumnak világi 
elnöke. Zoványi feltevése szerint, bár Hellenbach halála után nyomban 
nem, de az 1730-as években bizonyosan választottak valakit ■ a helyére. 
„1735 körül br. Zay Imre lehetett ez, majd 174!l-ben br. Calisüus Keresz- 
tély említhetik ilyenül, aki valószínűleg haláláig, vagyis 1750-ig vitte e 
hivatalt/1 (Protestáns Szemle 1917. 627 k. Cikkek a „Theológiai Lexikon" 
részére a magyarországi protestantizmus köréből, 117 k.) Valóban, ha csak 
1735-ből van is az első adatunk arra vonatkozóan, hogy egyházunk egyes 
előkelő „urai" egymást s magukat inspektoroknak tekintették, elégséges 
alapja van annak a feltevésnek, hogy már korábban is végezték egyházunk
ban azt a funkciót, amelyet 1735-ben és azután is, az autonóm egyházi 
rendezésig, az egyház érdekeinek védelmében teljesítettek. Sem korábban, 
sem a század közepe táján nincs még jogilag rendezett tisztség, hanem 
csak egy-funkció s ennek vannak végzői, ezeket pedig inspectorcknak neve
zik. Mályusz Elemér — Zoványi Jenő feltevésének ismeretében is — így 
ír: „A  század közepe táján a magyar evangélikusság és reformátusság 
egysége külsőleg abban fejeződött ki, hogy az előkelő világiak legbuzgóbb



és legtekintélyesebb társukat egymás közt alkalmilag egyetemes főfelügyelő
nek, illetőleg főgondnoknak nevezték el, azonban tisztségük számára sem 
hatáskört, sem állandóságot nem biztosíthattak, úgy, hogy kifelé a kor
mányhatóságok, de még az érdekelt egyháziak sem vettek róla tudomást."1 
(A türelmi rendelet, 78.)

Tulajdonképpen tehát az egyházkerületi felügyelők és az egyetemes, 
felügyelő tisztségének az állandósulásáról csak az 1770-es évektől kezdve 
lehet beszélni, amikor már megnyílt a lehetőség, hogy a szuperintendensek 
is résztvegyenek a tanácskozásokon. Az 1791-i pesti zsinat már kánonok
ban rendszeresíti e két tisztséget az espsrességi és az egyházközségi felü
gyelői tisztséggel együtt, csakhogy e zsinat kánonait a király nem erősí
tette meg, és így a mi fogalmaink szerint „egyházi törvény" csak az 
1891-ben megnyílt zsinaton rendezte mindezeket a tisztségeket. Azonban 
a XVIII. sz. vége óta a királyi megerősítés híjával is jogilag rendezett
nek minősülnek, minthogy egyházunk testületéi kétségtelenül kifejezték 
arra irányuló akaratukat, hogy inspektorok is működjenek bennük. 
A XIX. századi egyházkerületi rendtartások meg is állapították az egy
házkerületi felügyelők tisztségét. Az 1875. évi egyetemes közgyűlés pedig, 
amint ezt már láttuk, „hivatali utasítást" adott az egyetemes felügyelő 
számára.

Ennél a külső .történetnél azonban sokkal fontosabb a belső. Az 
egyházkerületi felügyelők és az egyetemes felügyelő tisztségét a 
XVIII .  században két tényező hozta létre és alakította. Az egyik egy
házunk elnyomottsága. A  másik a rendiség. A  korábbi homályos ada
tokat most mellőzve, 1735-ben egyházunk előkelő férfiai azért bízzák 
meg egymást inspectoratus-szal, mert III. Károly resolutioi (1731, 
1734) a szuperintendenseknek a hatáskörét akként állapítják meg, 
hogy az az alattuk álló lelkészek erkölcsi életére és megbüntetésére ter
jed ki. A  visitatio, az ügyelet, tehát a szuperintendensnek nevezet 
szerinti tiszte tiltva, volt. Tilosak voltak a gyűlések is. E tekintetben 
csak Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedében enyhült a hely
zet, és csak II. József türelmessége folytán vált lehetségessé zsinat 
tervezgetése. Egyházunknak ez alatt az ú. n. vértelen üldöztetése 
alatt ösztönösen azoknak a férfiaknak kellett végezniük az egyház
vezetés funkciójának bizonyos részeit, akik a rendiség folytán viszony
lag hatalommal bírtak. Ez a magyarázata annak, hogy mihelyt „haj- 
nalodik", az inspectorok nyomban osztoznak többé-kevésbbé a szuper- 
intendesekkel a funkciókban. így  volt ez már az 1770-es években is, 
de még tanulságosabb ez a három évszám: 1839, 1848, 1860. 1839- 
ben, amikor már a főrendek is hajlandók orvosolni az evangélikusok 
némely sérelmeit, az egyetemes közgyűlésen a bányai egyházkerület 
egyetemes szuperintendens választását indítványozta. 1848-ban —- 
és kell-e ina ennek a szabadság történetében való jelentőségére emlé
keztetni? —  nyomban az evangélikus egyház felszabadulása után 
határozott alakot ölt a törekvés, hogy legyen egyetemes püspöke egy
házunknak. 1860-ban, mikor helyreáll egyházunk autonómiája, az 
egyetemes közgyűlésen elsőízben vesz részt az elnöklésben a hivatala 
szerint legidősebb püspök. Joggal támad tehát bennünk az a gondo
lat, hogy az egyetemes felügyelői tisztségnek s kivált az egyetemes 
felügyelő és a püspökök viszonyának a törtéüetéből le leli elolvasni 
egyhazunk szabadságának, ill. a társadalmi szabadságnak a mértékét-
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Tudvalevő, hogy az 1934-ben megnyílt zsinat is csak odáig jutott 
<el az egyetemes kettős elnökség kiépítésében, hogy így rendelkezett: „a lelki 
élet egyetemes és egységes irányítását. . .  a hivatalára nézve legidősebb 
püspök végzi" (II. te. 82. §). A zsinaton határozott törekvés nyilvánult 
meg, hogy az egyetemes felügyelő addigi jogkörének épségben hagyásával 
az egyházegyetemnek is kettős legyen az elnöksége, de a zsinat naplója 
önmagában nem elég az idevágó tárgyalások történetének megírásához, 
A zsinat egyik tagja 1937 elején így foglalta össze erre vonatkozó látá
sát: „ .  .. A különben is zavaros helyzetet csak még jobban összezavarta az 
egyetemes püspökség (amelynek felállítására a kulisszák mögött, úgylátr 
szik, kísérlet történt, vagy legalább egyesek azt sejtették, hogy történt)! 
s a paritás teljes kiépítésének a vitába való belekapcsolása, holott ezek
nek semmi közük a 11. ^hoz1 s attól függetlenül lettek volna letárgyalan- 
dók. Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk rajta, ha egyrészt a 
11. helyett egv olyan paragrafus2 3 született meg, amely a régivel szemben 
alig mutat haladást, másrészt pedig az egyetemes püspökség és a lelkészi 
és nem-lelkészi elem minden fokozaton, —  de különösképpen az egyetemes 
egyháznál — egyenlő érvényesülésének kérdése nyílt és őszinte megvitatás 
helyett a titkos kompromisszum útjára terelődött. Először meghozott a 
zsinat erre vonatkozólag két egymásnak ellentmondó törvénycikket, melyek 
elseje az egyetemes egyház közigazgatási szervéül a közgyűlés és presbi
térium mellett csak a felügyelőt említi, másrészt pedig ugyanazon egyház 
képviseleti és kormányzó hatóságaként a közgyűlés és presbitérium mellett 
az elnökséget, tehát a legidősebb püspököt is megjelöli. Azután pedig aa 
utóbbi cikket zártkörű megegyezés alapján törölte, helyére iktatva a régi 
Egyházi Alkotmány 145. §-át, mely szerint az egyetemes egyház kormány
hatósága csak a közgyűlés, viszont megalkotott egy új paragrafust, amely 
az egyház lelki életének irányítását a püspökök jogainak különféleképpen 
értelmezhető fenntartása mellett a legidősebb püspökre bízza.“  (Gy. D., 
Keresztyén Igazság 1937. jan. .sz.)

Az az erőtényező, amely az 1934-i zsinaton is akadályozta az egyete
mes kettős elnökség kiépülését — az EA 12. §-as ellenére —, egyházjogi 
élvek mögé bújt, de most már világos iaz igazi ok: az a zsinat Is még a 
magyar társadalomtörténetnek ugyanabba a korszakába esett, mint amely
nek a közepe táján az 189'1-i alkotmányozó zsinat ment végbe, nevezetesen 
a feudálkapitálizmus korszakába.

1 EA. 11. §: „A z ágost. hitv. evang. egyházban mincfén hatalom az 
egyházközségből ered. — Az egyházmegyei, egyházkerületi, s egyházegye- 
.temi hatóságoknak, valamint a zsinatnak tagjai is, az egyházközségeknek 
vagy más erre jogosult testületeknek választottal és eképpen az ág. hitv. 
evang. egyháznak mind törvényhozása, mind kormányzata, mindig az ösz- 
szes jogosult egyháztagok közrehatásának kifolyása."

2 ET. II. te. 4. §: „A  magyarországi evangélikus egyházban a hata
lom forrása az egyházközség, vagyis az egyházmegyei, egyházkerületi s 
egyházegyetemi hatóságoknak, valamint a zsinatnak tagjai is az egyház- 
községeknek közvetlen vagy közvetett választottal és így az evangélikus 
egyháznak mind törvényhozása,, mind kormányzata az összes jogosult egy- 
háztagok közakaratán alapul."

3 EA. 12. §: „Az evangélikus egyház törvényhozásában és .kormány
zásának minden fokozatán, a lelkészi és világi elemek egyenjogú befolyása 
sértetlenül fenntartatik."
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Ennek a rövid történeti áttekintésnek pedig az a tanulsága, 
hogy mind az egyhazkerületi felügyelők, mind az egyetemes fel* 
ügyelő tisztsége sajátosan történeti képződmény. Történelmi erők 
szülték és neveltéig ' < r —

Mielőtt tovább haladnék, számot kell vetnem azzal a bizonyosan fel
vetődő kérdéssel, hogy miért választottam el az iegyházkerületi és egyete
mes felügyelői tisztséget az egyházmegyeitől és az egyházközségitől. Azért, 
mert a két utóbbinak, kivált az egyházközséginek a története nem vág 
egybe az egyházkerületiével és az egyetemesével. Ezé. a kettőé viszont szo
rosan egybetartozik. Csak emlékeztetek, hogy különösen az egyházközségi 
felügyelő tisztségének a történetében a legjelentősebb tényező a patronátus 
intézménye.

Az eredet és a történelmi kialakulás különbözősége persze nem volt 
akadálya annak, hogy a felügyelői tiszt egyházunk önkormányzati foko
zatain ne egységesüljön — szinte egészen. Ma már lehet beszélni általában 
az egyházunkbeli felügyelői intézményről, annak megjelölése nélkül, hogy 
melyik önkormányzati testületet tartjuk szem előtt. Ezért válik feleslegessé 
a dolgozat következő részében, hogy megnevezzem, milyen felügyelők tiszt
ségét értelmezem és mérlegelem.

III. A felügyelői tisztség értelmezése és teológiai mérlegelése.
1. A  felügyelők tisztsége abban nyeri értelmét, hogy a Magyar- 

országi . Evangélikus Egyház egyház-jogtani és egyház-szociológiai 
szempontból olyan egyház, amelynek szüksége volt reá a végett, hogy 
képviseltethesse és vezethesse magát. Egyház jogtani szempontból: 
egyházunkat itt elsősorban abból a szempontból kell nézni, hogy mi
lyen a jogállása az országban. Egyházunk az országban „bevett val
lásfelekezet.“ Ebben az is benne van, hogy egyházunkba^'önkor- 
máhyzáTá van, de célszerű ezt külön is megállapítani, különösen árra 
figyelmeztetésül, hogy egyházunknak háztartási autonómiája is van. 
Egyház-szociológiai szempontból pedig: az egyházközség, az egyház
megye, az egyházkerület, az egyházegyetem a mi hazai egyházunkban 
nemcsak valami szabályozó, ellenőrző, hatóság-jellegü szerv, hanem 
önkormányzati testület. Ha csak az igehirdető szolgálatot szabályozó, 
ellenőrző szervek lennének, nem volna szükség a felügyelői 'intéz
ményre. Mivel azonban testületek is, amelyeknek háztartása, sokféle 
intézménye van, ezért szükség van arra, hogy a nem-lelkészek is 
helyet foglaljanak bennük.

Oktalan dolog tehát az egyházunkbeli felügyelői tisztségnek 
olyan egyházban keresni a párját, amelynek más az állambeli jog
állása, mint amilyen az egyházunké,, és ámely másmilyen közösség, 
mint amilyen a miénk. Pl. a svéd egyháznak nincsenek olyan háztar
tási ügyei, mint a mi egyházunknak, és egy ú. n. szabad egyház életé
ben a felsőbb szervezetek egészen más joghatósággal bírnak, mint a mi 
egyházunkban.

2. A  felügyelői tisztség teológiai mérlegelése során legelőször 
azt a kérdést kell felvetnünk, hogy bibliai gyökerű-e. Nem az! Váj
jon hát hitvallási irataink tartalmaznak-e olyan tanítást, amely sze
rint az egyház életéhez tartozik ilyen intézmény? Nem!



291

De ha nem is bibliai gyökeim és nem is tanítanak róla a hit- 
vallási irataink, vájjon összefér-e a Bibliával és hitvallásainkkal?

* Nézetem szerint egy jól szabályozott felügyelői tisztség nem ellen-
■ kezik a Bibliával és hitvallásainkkal. Tisztában vagyok azonban az

zal, hogy vannak, akik tiszteletreméltó határozottsággal képviselik
' azt a nézetet, hogy hitvallási irataink szerint az egyházvezetés ha-
■ talma azokat illeti, akik az „egyházi hivatal“ -ban állanak.

Hitvallási irataink szerint az az egyházkormányzat, amelyről 
: szólnak, valóban azoknak a dolga, akik az evangéliomhirdetés és 
; szentségszolgáltatás „hivatalos" szolgái. Az egyház ugyanis egyedül 

az igével kormányoztatik. Lásd: Ág. Hitv. X X V II I . kül. 5, 21. Trac- 
tatus 60. Form. Conc. Sol. Deci. X . 10. Igen ám, de hitvallási ira- 

| • taink nem beszélnek egy tapasztalati, történeti egyház igazgatásáról. 
'Minthogy egy tapasztalati egyház háztartásának vezetése nem az ige

Íí hirdetése által történik, nem lehet állítani, hogy az okvetlenül az ige 
. hivatalos szolgáinak a dolga. Meggondolkoztató az a tény is, hogy 

hitvallási irataink nem beszélnek az egyház szervezeteinek képvise
leti hatóságairól. Mindezért —  nézetem szerint —  nem ellefakezik 

í egy jól szabályozott felügyelői intézmény hitvallásainkkal. Csakhogy 
persze hitvallásaink mégis figyelmeztetnek annak a szükségére, hogy 
az egyház vezetésében elegendő helyük legyen az ige hivatalos szol- 

í. gáinafc.
Egyébként merőben következetlen dolog csak a felügyelőkre kor- 

c látözni azt az álláspontot, hogy hitvallásaink szerint csak a lelkészek 
vezethetik az egyházat. A  következetesség az volna, hogy az egyházi 
szervezet. minden fokán s a vezetés mindenféle megnyilvánulásában 

■ a lelkészek bírnák a vezetés hatalmát, tehát, csak lelkészékből álló 
| gyűlések, intéznék az ügyeket és hoznák a törvényeket. Foghatóan: 

következetesen tagadni kellene közgyűléseink és egyháztanácsaink 
(presbitériumaink) jogosultságát is.

Ha azonban elhárítjuk is ezt az álláspontot. ■ akkor is hasznos 
j figyelmeztetés: biztosítsuk egyházunk jogi berendezkedésében, hogy 
1 valahányszor —  akármilyen vonatkozásban, tehát pénzügyben is —  
I az egyház sajátos, evangéliomhirdető szolgálatáról van szó, mind- 
; annyiszor kellő részük legyen a vezetésben és felügyeletben az, ige 

hivatalos szolgáinak.
Hitvallási iratainkkal jól összefér, hogy egy tapasztalati egyház 

| vezetésében olyan funkciókat, amelyek nem tartoznak a lelkészekre, 
| nem-lelkészek végezzenek, de semmiképpen sem fér össze az, hogy 
i azok a funkciók, amelyek az evangéliomhirdetés hivatalos szolgálatára 
| vonatkoznak, nem-lelkészek kezébe kerüljenek. Így aztán az is nyil- 
í vánvaló, hogy egyfelől teljesen rendjénvaló lelkészek, esperesek, 
í>t püspökök külön tanácskozása, hiszen az igé szolgálatával kapesolát- 
I bán sok kérdést kell magukban szakértelemmel megtárgyalniok, más- 
• felől teljességgel,„helytelen volna, ha a nem-lelkészek, presbiterek„.j;pl- 

: ügyelők külön tanácskoznának, hiszen egy tapasztalati egyház életé- 
I "Ben nincs olyan mozzanat, amelynek ne volna valamilyen vonatko- 
I! zása az, evangéliomhirdetés szolgálatára.

3. A  felügyelői' tisztség teológiai mérlegelése során alkalmazhatjuk 
Luthernek az Isten két birodalmáról szóló tanítását is. Ez kétségtelenül
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súlyos és sok kemény vitára okot adó tanítás; de nagy hálával tartozunk .1 
érte Istennek. Én most csak utalni szeretnék rá azok kedvéért, akik jól 
ismerik és nem zavartatják magukat Lüther félremagyarázóitől. Mindössze 
arra figyelmeztetek, hogy magyarul talán inkább volna érthető Isten két 
„uralkodásáról1* vagy „uraságáról“  beszélni; mint két birodalmáról. Éa 
ebben az összefüggésben azért van haszna Luther e tanításának, mert óv 
attól, hogy az egyház vezetésében összekeverjük a „lelki“ és a „világi" * 
kormányzást. De hangsúlyozni szeretném, hogy az egyház vezetésében a 
„lelki kormányzat" viselői bátran végezhetik a „világi kormányzat" funk
cióit az egyház tagjainak akaratából, ellenben azok, akik az egyház veze
tésében a „világi kormányzat11 funkcióira nyertek megbízást áz egyház- 
tagok testületéitől, nem kaptak egyszersmind megbízatást a „lelki kor
mányzatira, mert ehhez ordinációra-vokációra van szükség.

4. A  Magyarországi Evangélikus Egyház mindeddig ép érzékkel töre
kedett kikerülni az egyházvezetés terén leselkedő veszedelmeket. Amikor a 
háború súlyos éveiben az elnökségek vették át a közgyűlések hatáskörét, 
az egyházegyetem fokán a kettős elnökséget az egyetemes közgyűlés elnök
sége pótolta. Ez persze azzal a veszedelemmel járt, hegy a testületi igaz
gatás háttérbe szorul. De amikor 1947 tavaszán újra összeült az egyete
mes közgyűlés, megszűnt ez a veszedelem. Azóta sem az egyetemes köz
gyűlési elnökség, sem az egyetemes presbitérium nem bírja az egyetemes 
közgyűlés hatáskörét. Újra könnyűszerrel megállapítható, mi az egyetemes 

I felügyelő, mi az egyetemes presbitérium, mi az egyetemes közgyűlés, mi 
/ az egyetémes közgyűlési elnökség hatásköre. Újra nincs semmi, ami 

zavarja a törvény igazi rendelkezését: az egyetemes felügyelő abban az 
értelemben „kormányozza és képviseli az evangélikus egyházat", amely érte
lemben az alsóbbfokú önkormányzati testületek elnöksége „kormányozza 
és .képviseli" az egyházat. Mindegyik önkormányzati testületnek a jfcö2-< 
gyűlés a kormányzó és képviseleti hatósága. Ennek a világos rendelkezés
nek a fényében kell nézni az elnökségi kormányzásról és képviseletről szóló 
homályos rendelkezést. Ezt még az egyházkerületi elnökségre vonatkozóan 
is erősen szemünk előtt kell tartanunk, pedig az kettős elnökség, tehát egy 
felügyelő és egy püspök együtt végzi az elnökségi funkciót; s ezzel aztán 
egyfelől érvényesül benne hitvallásaink intése a „lelki kormányzást" ille
tően, másfelől legalább is nyoma van benne a testületi igazgatás gondola
tának.

Befejezés. A püspöki tisztről szóló dolgozatomban külön fejezetet 
szántam a vele kapcsolatos mai egyházjogi kérdéseknek. Az egyházkerületi 
és az egyetemes felügyelői tiszttel kapcsolatban csak egy — tisztán — egy
házjogi kérdésről tudok, és ez az, hogy értelemszerűen alkalmazandó-e az 
egyházkerületi és az egyetemes felügyelőre az EA 61. §-a, vagyis, hogy 
tiszteletbeli-e hivataluk, és ezzel összefüggésben vonatkozik-e rájuk a II. 
te. V. fejezete az egyházi tisztség viselőinek vagy egyébként egyházi szol
gálatban állóknak házasságkötéséről.

A többi kérdés, amelyet a felügyelői tisztséggel kapcsolatosan nyilván 
tartok, látásom szerint közvetlenül nem egyházjogi, hanem egyház-szocioló
giai kérdés. Mi legyen az egyházmegye, az egyházkerület és az egyház- . 
egyetem? Csak hatóság? Vagy hatóság is, testület is? Észter-testület is 
legyen, milyen testület? NylTvítoVSW'a2ambttn;~hogy -e tmek az egyházszo
ciológiai kérdésnek csak függvénye a felügyelői tisztség kérdése, mégpedig 
csak közvetett függvénye. Először felelni kell az alapkérdésre, aztán azt 
kell megmondanunk, hogy miképpen történjék az önkormányzati testületek 
vezetése általában, és csak ezután kerülhet sorra az a kérdés, hogy legye-



293

nek-e az élükön az igehirdetés hivatalos szolgái mellett nem-lelkészek. Erről 
azonban máskor kell értekeznünk.

Azoknak a kedvéért, akik fogható javaslatot várnak most tőlem a 
felügyelőkre vonatkozó törvényelőkészítő munka vonalán, utalok a Lelki- 
pásztor 1948; májusi számában megjelent cikkemre.

Végül számot vetek azzal a kérdéssel, hogy megfelelő-e a felügyelő 
szó annak a tisztségnek a jelölésére, amelyet most vizsgálunk. itSteégte- 
lenül megtévesztő szó. Tudvalevő ugyanis, hogy a „püspök1* szófejtés sze
rint ^felügyelőt11 'jelent. De azért kár volna egy immár két évszázados 
örökségnek az eldobása —  egy szótól való félelemből. Van haszna a fel
ügyelő szónak is, szem előtt tartatja a tisztség eredeti és igazi tartalmát: 
ügyelet az, nem más.

Sólyom Jenő.

Ssórványnap
Nem hinném, hogy a nagyobb szórványokkal kapcsolatos gyülekezetek 

ne gyakorolnák már régóta. Itt Komáromban az első volt, az első alkalom 
különös örömeivel és hibáival.

Két ,,rendezett“  szórványunk van: Almásfüzitő és Ács, és vagy három 
„rendezetlen'1: Nagyigmánd, Kisigmánd, Mocsa. Ezenkívül magányos pusz
ták. (Szönyt Komáromhoz számítjuk, annyira közel fekszik hozzá.)

Két helyen minden hónap megállapított vasárnapján, és a nagyünne
peken tartunk délután istentiszteletet, a többi bizony csak rendszertelen és 
alkalomszerű gondozásban (? )  részesül.

A két „rendezett“  szórványnak arculata egymástól teljesen eltérői, 
Ács többezer lakosú vagy falu, minden lelki élet híjján. Benne az evangé- 
likusság (60—80 lélek) szétszórtan, egymásról mit sem tud és egy kicsi 
-magtól eltekintve bujkál az egyházi adó elől (mert mást nem is sejt kutató 
és egybe terelő igyekezetünk indítékául) s nem érti, h.ogy'mit akarhatunk 
tőlük vagy velük, amikor a falu többi lakosát senki sem „háborgatja*. 
A falu mozgalmi életének ezer alkalma a vasárnap délutáni istentiszteletről 
való elmaradásra ezeregy ürügyül szolgál.

Füzitőn alapvetően más, a helyzet. A nagy gyártelepek tövében cso(- 
diálatosan buzgó kis szórvány gyülekezet él (30—40 lélek). A többi egy
háznak is szórványa ez a hely. Istentiszteleteinken néha többen vannak, 
mint összes ottani híveink is zárna. Az elmaradók kimentik magukat és üze
nik az okát, hogy mért nem lehetnek jelen. Vegyesházasságok csakis ja
vunkra adott reverzálissal köttetnek és betörések is fordulnak elő, pedig 
sem a lelkész, sem egyes hívek erőszakoskodása nem mozgatja ezt, egyj  
szerűen így van.

Nagyigmándon viszont szabad vadászterülete a néhány evangélikus a 
többi egyháznak. Főleg a reformátusnak. Az atyafiakról rendszerint csak 
akkor szerzünk tudomást, amikor kitérésre jelentkeznek. (És nincs már 
mód arra, hogy az ember a községházán megtudja híveinek nevét, lakását, 
mert nincsen hatósági felekezeti nyilvántartás az egy anyakönyvvezetőn 
kívül!)

A szétszórtságban élők együvé tartozandóságának tudatosítására a 
templomi liturgikus istentiszteletben való részvétel ápolására elhatároztuk 
■szórványnap megrendezését az anyagyülekezetben. Meghirdettük istentisz
teletkor Füzitőn, Ácson. Utóbbi helyen a gyér istentiszteleti látogatás oká
ból egy buzgó középiskolás hívünk kerékpáron felkereste az összes nyilván-
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tartott hívünket és személyesen hívogatta. Nagyigmándra áldozócsütörtö
kön az egyházfelügyelővel autón szálltunk ki istentisztelettartásra, hívoga- 
tásra. — Egész napra hívtuk híveinket, pro grammunkat a vonatok érke
zéséhez igazítva. Ebédet hoznia kellett mindenkinek (az anya gyülekezet 
kicsi és szegény), de légy szerű uzsonnára szeretetvendégséget készítettünk: 
kávéi, vajaskiflit. (Ezt a hívek adták össze lisztben, cukorban stb.)

istentisztelet előtt már volt egy előadás, utána még egy-. Délután $ 
órakor fesztelen menetű templomi 'ünnepély énekkel, szavalatokkal és laikus 
bizonyságtevéssel. (Itt szórványhíveink is szolgáltak.) A szeretetvendégség 
után 5 órakor még egy előadás. Főelőadó kerületi felügyelőnk volt. Pres
biterek, asszonyhívek foglalkoztak a. szünetben a  vendégekkel. Az ebédel 
a református gyülekezeti teremben költötte el kiki a hazaiból. A lelkész 
család is ott evett.

A természetbeniek begyűjtésén és. elkészítésén felül sok buzdítás hang
zott el az imádkozó készülésre:. Kerültünk mindent, ami népünnepély, búcsú 
vagy majális jelleget adhatna az egybegyülekezésnek. Evangelizációs alka
lomnak szántuk, és utólag úgy érezzük, hogy az is volt. És pedig nem csak 
a vendégek, hanem a gyülekezet számára is. —  A z anyagyülekezet hívei 
megígérték, hogy visszaadják a látogatást. És nagy, a reménység, hog-jjt 
ebből is sok áldás fakadhat. Őszre megint tervezünk ilyen áldott napot. 
Akkor majd igyekszünk két hiányosságot pótolni: egyrészt még intenzivebb 
hívogatásnak kell előtte a szórványban történnie, másrészt az anyagyüle
kezetben . is intenzivebb előkészületre van szükség. A z egyháztól távolabb 
élők bekapcsolására ez u. i. igen jó alkalomnak mutatkozik. Érre pedig, 
most nem figyeltünk eléggé.

Az Űj Harangszó 50 mutatványszámát kellő buzdítással kiosztottuk-
Az offertóriumkor begyűlt 100 forintot egyházmegyénk legnagyobb 

szórványa, az érdi gyülekezet templamépítésére küldtük.
Tanúság: az anyagyülekezeteket tudatosan kell nevelni a szórványok 

iránti felelősségre. Ez a szolgálat erősen visszahat a szolgálóra és így 
kettős gyümölcsöt terem. Dr. Schulek Tibor.,

A legutóbbi hetekben minden, tartozásban levő előfizetőnk megkapta 
előfizetésének állásáról a pontos kimutatást. A kiadóhivatal ezzel kapcsolatban 
válaszul kapott néhány szokatlan hangú levelet. Például a t-i lelkészi hivatal 
ezt írta: „Tévedés a terhűnkre kimutatott előfizetési hátralék. 1948 okt. óta 
az alábbi előfizetéseket küldöttem: . . .  Hol lehet itt a hátralék? A csekkek 
nálam vannak, akár be is küldhetem. Kérem a hátralékokat nagyobb vigyá
zattal kimutatni.“

A kiadóhivatal e sorokra újabb, az összes eddigi, 1947 januárjától tör
tént befizetéseket tartalmazó kimutatást küldött, mire a következő sorok 
érkeztek ugyanattól a lelkészi hivataltól: „Köszönöm a megküldött felvilágosí
tást. Tudom, hogy a lap fenntartása nem üzleti vállalkozás és mi méltányoljuk 
ezt az áldozatot, de a tévedésem megmagyarázható, mert a látszat azt mu
tatta, hogy annyi befizetésem után nincs hátralékunk. Tévedtem és a tévedé
semet belátom. Kérem szíves elnézésüket a múltkori feltevésért. A Lelkipász
tor munkáját hűséggel támogatjuk.

A reklamálók téves benyomását a legtöbb esetben az a. körülmény 
okozza, hogy emlékeznek rá: ez év néhány hónapjában fizettek, hogyan lehet
nek akkor ők elmaradva az előfizetéssel mondjuk 1948 októbere óta? Ellen
ben arra nem gondolnak, — s csak a fáradsággal összeállított két és félesz
tendős részletezett befizetési kimutatás győzi meg őket —, hogy az ez évben 
beküldött összegeik igen sok esetben még csak az elmúlt évi, vagy még 
régebbi tartozásukat törlesztették.
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A Jelenések könyvének 
esskatológikus üzenete

A legtitokzatcsabb  ú jszöv etség i könyv
' A  Jelenések könyve egyike azoknak az újszövetségi iratoknak,, 
melyeket az Egyház története folyamán a legtöbbet vitattak, a leg
többet támadtak és a legtöbbet értelmeztek. Ma is a leginkább vita
tott tartalmú szent irat. Sőt talán egyenesen azt kell mondani, hogy 
az Újszövetségnek ma is ez a legtitokzatosabb könyve. Gyülekezeteink 
nem értik s nem tudnak mit kezdeni vele. Nálunk is áll az, amit egy 
neves katolikus teológus —  nyilván főként saját egyházára vonatko
zólag —  mondott: „ A  legtöbb teológus sem tudja, mit csináljon 
vele.“ *

Valóban, a Jelenések könyvéből csak egyes szakaszok elevenek 
a számunkra, főként a hét gyülekezethez intézett mennyei levél (2. és
3. fejezet), azután az apokaliptikus lovasok képe (6. fejezet), talán 

I valamennyire még a napba öltözött asszonynak (12. fejezet) és a 
í nagy parázna nőnek, Babilonnak (14. és 17. fejezet), valamint a meny- 
■ nyei Jeruzsálemnek, „a templom nélküli város"-nak (21. fejezet) a 

képe. Kétségtelen, hogy ezek a megragadó vonásokkal megrajzolt ké- 
: pék, melyek sok művésznek a képzeletét ihlették meg, ma is mélységes 
. benyomást gyakorolnak az olvasóra. Még elevenebbek azonban termé- 
: 'szetszerűleg azok a gyülekezetrajzok, melyeket az apokaliptikus író 
; a hét mennyei levélben állít elénk. Bennük mindig újra felismerjük 
[ saját gyülekezeteinket és saját kegyességünknek, mulasztásainknak 
l és bűneinknek a mélyére hatoló, a szív és lélek legtitkosabb indulatait 
f is feltáró képét. E fejezetek mellett ott vannak még egyes aranymon- 
i dósok, melyek az egyház liturgiájának évszázados kincsei. Hányszor 
I hangzottak el pl. 2 ,10  („Légy hű mindhalálig"), vagy 3 ,10  („Tartsd  
í meg, ami nálad van . . . “ ) igéi a konfirmációnál, mások az úrvacsorá- 
l nál (3,20: „íme az ajtó előtt állok és zörgetek. . . “ vagy 19, 9 : „Bol- 
i dogok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára, hivatalosak"), is- 
í mét mások a koporsó mellett állókat vígasztalnak' (14, l3 :  „Boldogok 
la halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól f o g v a . . . " ) .  De 

mindezek csak töredékek, az egész könyv, a maga mondanivalójának 
! tulajdonképeni súlyával és igazi tartalmával olyan idegen legtöbbünk 
mámára, mint egy valóban hét pecséttel lezárt könyv. Nem tudunk 
' mit kezdeni az egymásra torlódó, egyre borzalmasabb képek sokaságá- 
íval és nem tudjuk megérteni, mit is akar a szerzőnek ez a tőlünk 
[idegen képzeletvilága isteni üzenetként elénk tárni.

* Székely István (a budapesti kát. teológiai kar néhai professzora): Szent 
János apokalypsisa és a világtörténet, Budapest, 1917, 5. lap.



fiz: apokalipszis magyarázatának főirányai
Az ókor

Ha így áll a helyzet, akkor fel kell vetnünk a kérdést, hogy vájjon nem 
tud-e továbbsegíteni bennünket ennek a . rejtélyes iratnak a megértésében 
ma g y a r á z a t á n a k  t ö r t éne t e .  A Szentírásnak nincsen még egy könyve, 
amelyet olyan sokszor magyarázták volna, mint éppen az Apokalipszist. Ma
gyarázatának a hosszú és rendkívül változatos történetét itt még csak a ki
vonásaiban sem vázolhatjuk fel, csak néhány mozzanatot kell belőle kiemel
nünk. Az ókori egyház számára leginkább a könyvnek az a szakasza vált 
kérdésessé, mely arról szól, hogy az Isten angyala megkötözi és a mélységbe 
veti „a sárkányt, azt a régi kígyót, ki az ördög és sátán" és hogy ezután 
a mártírok és azok, „akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét", „ural
kodtak a Krisztussal ezer esztendeig" (20, 1—6). A c h i l i az mus  volt az oka, 
hogy az ókori egyház több neves teológusa elutasította az Apokalipszist s 
‘hogy miatta a gyülekezetekben is idegenkedtek tőle némely körök. A szír 
keresztyénség egy része nem is fogadta el sohasem szent iratként. Mikor az
után a keresztyén egyház Nagy Konstantinus óta diadalmaskodott, akkor úgy 
érezték, hogy az üldöztetések elmúltával beköszöntött Krisztusnak és az övéi
nek az az uralma, melyről ennek a könyvnek a próféta-írója szólott. A do- 
natista Ticonius és az ő nyomán Augustinus végül is- leszámoltak az ókori 
chiliazmussal: a Jelenések könyvének a millenniumra, a keresztyének ezeréves 
uralmára vonatkozó szakaszát spirituális módon értelmezték és ennek az 
értelmezésnek az egyházban érvényt szereztek. Krisztus maga volt a,z — e 
■szerint az értelmezés szerint —, aki „látta a sátánt mint villámlást lehullani 
az égből" (Luk. 10, 18), 6 volt az, aki behatolt „az erősnek a házába" és őt 
megkötözte (Mát, 12,29): az ő diadala a sátán fölött a kezdete az ő ural
mának. Az Egyház a civitas dei a földön, benne valósul fokozatosan Krisztus
nak és övéinek ezeréves birodalma.

Az egyháztörténeti magyarázat
Ez az értelmezés döntő volt a Jelenések könyve további magyarázatára, 

mert általa alapozódott meg az a szemlélet, amely az e könyvben foglalt láto
másokat az egyház történetére vonatkoztatta és úgy vélte, hogy bennük Isten 
titokzatosan kinyilatkoztatta az egyház (és vele együtt a világ) történetének 
döntő fordulatait. Ez a szemlélemód átütő erővel a középkorban jelentkezett, 
főként a híres fiorei apátnak, Joachimnak a jövendöléseiben, aki az Apokalip- 
szisban leírt csapások nyomán az egyház történetének hat szenvedéssel teli 
korszakát különböztette meg. Ezeket a korszakokat a keresztyénség ellen
felei jellemzik: Judaei (Heródes!), Romani (Nérótól Diocletianusig!), Ariani, 
Saraoeni; majd következik Babilon és az antikrisztus elleni küzdelemnek 
a korszaka; a hetedik korszak az egyház szombatnapi nyugodalmának, a nyol
cadik pedig az egyház örök nyugodalmának a kora. Ez az értelmezés messze 
élágazó befolyást gyakorolt az egyházban, sőt nyomait megtaláljuk az egyház 
ellen harcoló eretnekségek körében is. Csakhogy amíg az egyház az iszlám
ban kereste az antikrisztusi hatalmat (gondoljunk a török veszedelemre!), 
addig az eretnek szekták az elvilágiasodott egyházban, a világi hatalomra 
törő pápaságban vélték felfedezhetni a tengerből támadó fenevadat és Babi
lont (hasonlóan állította már a donatista Ticonius is az egyházellenes propa
ganda szolgálatába az Apokalipszis értelmezését). A késői középkor mozgal
mai, wiclifiták, husziták és hasonló irányzatok egyértelműen ebben a síkban 
látták a Jelenések könyvének értelmét. Más előjellel, de ugyanebben, az 
irányban haladt a nagynevű középkori írásmagyarázónak, Lyra Miklósnak az
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értelmezése. Az Apokalipszis számára is a történelemnek a próféta szemével 
megrajzolt tüköré.

A re form átorok
Ismeretes, hogy a reformátorok mind eró's fenntartást tanúsítottak a 

Jelenések könyvével szemben. L u t h e r  az Újszövetség 1522. fordításának 
előszavában igen kemény kritikát gyakorolt fölötte. Kifejtette, hogy „sem 
apostoli, sem prófétai iratnak nem tartja" és kifogásolta, hogy szerzője min
dent látomásokban és képekben mond el: e tekintetben éles különbség 
mutatkozik könyve és más bibliai prófétai iratok közt, úgyhogy inkább 4. 
Esdr.-hoz, mint más bibliai iratokhoz hasonlít. Ügy látja, hogy ez az irat sem 
nem hirdeti Krisztust, sem meg nem ismeri őt. Ezért ő, Luther inkább azok
hoz az iratokhoz tartja magát, melyek „Krisztust világosan és tisztán állítják 
a szemei elé."*

Utóbb, 1530-tól, fogva Luther ezt az előszót elhagyta és helyébe egy 
másikat tett. Ebből ugyan' elmaradtak a legélesebb mondatok, azonban to
vábbra is kifogásolta, hogy a Jel. könyve mondanivalóját látomásokban és 
képekben közli. Ezt Luther „rejtett és néma jövendölésnek" mondja, mely 
mindeddig még nem mutatta meg sem hasznát, sem gyümölcsét. Továbbra 
is tartózkodó álláspontot foglalt el vele szemben, ezért — mondja, — nem 
foglalkozott evvel az irattal eddigelé. Mivel azonban ő is szívesen venné, ha 
ez a k,önyv világos és határozott értelmet nyerne, azért maga is ad egy 
tömör és átfogó értelmezést — részben „a pápisták bosszantására", amennyi
ben az Apok.-t a pápaságellenes propaganda szolgálatába állította.** Ebben 
az előszóban ugyanis Luther a késői középkori értelrnezés nyomán a látomá
sokban és képekben az egyház történetének megjövendölését látja oly módon, 
hogy az egyház megpróbáltatásait főként a tiszta tanítást elhomályosító eret
nekségekben keresi, majd az antikrisztust az evangélium tisztaságát fenyegető 
pápaságban véli felismerhetni.

De nemcsak Luther tanúsított ilyen tartózkodást a Jel. könyvével, szem
ben, Z w i n g l i  a berni vita soráni egy a Jel. könyvéből vett érvet azzal utasított 
el, hogy az Apók. „nem bibliai könyv." K á l v i n  pedig hibliamagyarázatai 
során teljesen mellőzte.

C occe ju s  és  a pietisták
Luther 1530.-i értelmezése messze kiható jelentőséget nyert, mert 

a protestáns írásmagyarázatban meghonosodott és polgárjogot nyert. Refor
mátus részről C o c c e j u s  építette ki a Jel. könyvének ezt az „ e g y h á z 
t ö r t é n e t i  é r t e l m e z é s é  t.“  Ö honosította meg a hét levélnek az egy
háztörténeti értelmezését is: a hét gyülekezet az egész egyház képét adja 
elénk kezdetétől fogva egészen Krisztus birodalmának kezdetéig (Efezus — 
apostoli kor; Smyma =  vértanuk kora; Pergamon =  a Nagy .Konstantinus-í 
birodalmi egyház ko'ra; Thyatira =  a pápás antikrisztus kora; Sardes =  a re
formáció kora; Philadelphia^a Rómától elszakadt egyház; Laodicea =  az 
utolsó idők egyháza). Ez az értelmezés azonban az Apok.-nak az utolsó időkre 
vonatkozó üzenetét spiritualizálta. A millennnium szerinte már elmúlt, mert az

* „Mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken, und mir ist die 
Ursache gémig, dass ich sein nicht hoch achte, dass Christus darin weder 
gelehft, noch erkannt wird, welches doch vor allén Dingen ein Apostol zu tun 
schuldig ist. . .  Darum bleibe ich bei den: Büchern, die mir. Christum hell und 
rein dargeben."

** Egy 1530 márc. 25-én írt levelében azt írja az Újszövetség új kiadá
sáról, hogy azt nyomdába adta „novam scilicet furiam concitaturi contra nos 
apud papistas. Nam Apocalypsin diligenti praefatione et scholiis paene commen- 
tati sumus." V. ö. Strathmann: Was soll die „Ofíenbarung" des Johannes irrt 
Neuen Testament? 1934, 11. lap.
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Nagy Konstantinusszal kezdődött. Változást csaik a p i e t i z m u s  hozott, 1 
amely visszatért a chiliazmus képzetéhez. így már S p e  n e m é i  megtaláljuk] 
azt a reménységet, hogy elkövetkezik majd Krisztus ezeréves birodalma,! 
„mint a dicsőségnek az állapota, a zsidók és pogányok megtérésének az ideje, i 
amikor Krisztus mértéke szerint szabályozzák majd a közviszonyokat." Lég-1 
nevesebb és mind máig ható képviselője ennek áz értelmezésnek a híres ' 
württembergi pietista teológus, B e n g e I volt, aki a millennium esztendejét 
1836. június 18.-ára számította ki.

Ez az egyháztörténeti értelmezés kétségkívül sok, rendkívül szellemes 
megfigyeléssel próbálta érthetővé tenni a gyülekezet számára a Jel könyvét. 
Azonban mégis egyre inkább önmagát tette és teszi lehetetlenné. Nemcsak az 
■olyan hibás számítások, mint pl. Bengel idézett próbálkozása mutatják a hely
telenségét, hanem még inkább az, hogy utat enged egyfelől a legnagyobb 
önkénynek, másfelől pedig folyvást — legalább is minden évszázadban — 1 
önmagát kell revideálnia a szerint, ahogyan, az idő haladtával a régebben 
megállapított periódusokat egyre inkább tágítani és új periódusoknak kell 
helyet szorítani. Ezért a múlt század folyamán, a protestáns magyarázat ezt 
az értelmezést általában feladta. Csak szekták ragaszkodnak hozzá és igye
keznek azt egyházellenes propagandájuk számára, kiaknázni (pl. a Jehova 
tanúi, stb.). Nagy történeti fordulók idején pedig magunk ,is tapasztalhattuk, 
hogyan próbálják egyesek a katasztrófákban az apokaliptikus látomások rém
ségeit felismerni.*

Az ellenreform áció
A t Apokatipszismak ez ellen az e g y h á z t ö r t é n e t i  ma g y a r á z a t a  

•e 1! e n először a katolikus írásmagyarázók foglaltak állást, — talán éppen 
azért, hogy a protestáns vitaírók kezéből kicsavarják azt a fegyvert, melyet 
nekik , a Jel. könyve a pápaság ellen adott (így a jezsuita magyarázók, mint 
Ribeira, Pereyra, főként pedig Al c a s a r  La j o s  „Vestiga.tio arcani sensus 
in Apocalypsi" c. 1614-ben megjelent műve). Ismeretes, hogy katolikus teoló
gusok (nevezetesen az oratorianus Simon Richard) indították el a, Szentírás 
kr i t i kai  vizsgálatát, hogy a Szentírás keletkezésének és az egyes bibliai 
iratok létrejöttének emberi körülményeire rámutatva harcoljanak a protestáns 
egyházaknak egyedül a Szentírásra támaszkodó tanítása ellen,. Nyilván ugyan
ez a szempont vezette a jezsuita tudósokat a Jel. könyvének értelmezésénél, 
■amikor azt első sorban kortörténeti szempontból magyarázták és így annak 
a pápaságra való vonatkoztatását lehetetlenné igyekeztek tenni. Ily módon 
ez a jezsuita magyarázók által kidolgozott magyarázati mód lett úttörője 
a Jel. könyve modern „történeti-kritikai" értelmezésének. Álca,sárrá támasz
kodott a protestáns Grotius Hugó, akit a Szentírás tudományos értelmezése 
egyik előfutárának szoktunk tekinteni.

A m odern szem léletm ód
Ez az új szemléletmód a protestantizmusban azonban csak a felvilágo

sodás idejétől fogva jut igazán erőhöz, végül azonban az egyedüli „tudomá-1 
nyos" magyarázattá válik. A modern magyarázat a történeti és egyúttal lélek
tani szempontot érvényesíti: elsősorban azokat a történeti és lelki feltételekét

* Székely István említi meg id. tanulmányában,, hogyan keresték az 
első világháború idején egyesek, akik az ántánt oldalán voltak, a német biro
dalomban az antikrisztus országát, az egyik fenevadban a porosz militariz- 
must, a másikban pedig a német protestáns teológiát. A Pesti Hirlap 1916. 
okt. 29.-i száma viszont egy közleményt hozott, melyben „bebizonyította 
valaki, hogy a tengerből feljövő hétfejű vadállat az entente, a nagy parázna, 
mely rajta ül, Anrflia s mindezek pusztulását a 17. sk. fejezet írja le" (id. h. 
29. lap). A második világháború alatt voltak, akik a 13. fejezetben, leírt fene
vadat, amely feltámasztja az elsőt, Hitlerre vonatkoztatták.
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igyekezik megérteni, melyek közt a szerző művét írta. Éppen, ezért abból 
a feltevésből indul ki, hogy a Jel. könyvében, valamilyen módon tükröződik 
saját korának világa. Ez a „ k o r t ö r t é n e t i  m a g y a r á z a t "  joggal hivat
kozik arra, hogy a 11. fejezetben tükröződik a palesztinai háború és Jeru
zsálem ostroma, a 13. és 17. fejezetben a fenevad képében Néróra és arra 
a mondára találunk utalást, hogy Neró bukásakor nem halt meg, hanem el
menekült keletre a pártosokhoz és onnan; várták vissza keleti szövetségesei
vel. Így ismerték fel, hogy a szerző számára a császárkultusz antikrisztusi 
jelenség lett és hogy helíyel-közzel talán tükröződnek könyvében korának 
olyan borzalmas eseményei, melyek a kortársakra mély benyomást gyakorol
tak, mint pl. Pompeji pusztulása (18,21) vagy más nagy elemi csapások és 
járványok ba 16,2 által leírt járványban talán tükröződik, hogy Néró idején 
pestisben 30.000 ember pusztult el).

Azonban ez a kortörténeti magyarázat távolról sem elég ahhoz, hogy 
megérttesse velünk a Jel. könyvének apokaliptikus képeit. Bármennyi igazság 
van is abban, hogy a látomások képein valamiképen nyomot hagytak János 
korának nagy eseményei, ez a szemléletmód megfeledkezik arról, hogy a Jel. 
könyve „apokalipszis." Ez pedig egyes magyarázók szerint azt jelenti, hogy 
János benne áll az aj i ok'al ipt ikus gondolkodás hagyományában, amint az 
legalább a Dániel könyvétől fogva kialakult és amint arról tanúskodnak egyéb 
ránk maradt zsidó apokaliptikus iratok is. Ez az apokaliptikus gondolkodás ki
fejezések és képek egész sorát ismerte és használta a maga gondolatainak 
a kifejezésére, sőt sokszor elleplezésére is. Az apokaliptikus képeknek erre 
az ősrégi, sokszor a babiloni és perzsa vallásba visszanyúló eredetére és tör
ténetére irányította a figyelmet a múlt század utolsó évtizedei óta a v al - 
l á s t ö r t é ne t i  teológiai iskolai kutatása. Gun,kel  „Schöpfung und Chaos" 
c. könyve (1895) óta, mely főként a naipba öltözött asszony (12. fejezet) 
képének az eredetét derítette föl, a Jel. könyvé ennek a h a g y o m á n y 
t ör t énet i  szempontokat érvényesítő' .vallástörténeti kutatásinak az egyik 
legkedveltebb gyakorlótere, ahol a legkáprázatosabb és legragyogóbb eredmé
nyeket tudta ez a kutatás felmutatni. Ennek a vizsgálódásnak a során tűnt 
ki, hogy a Jel. könyvének több képe az asztrálmitológiában gyökerezik.

Eleinte a Jel. könyvének k o r t ö r t é n e t i  és  a h a g y o m á n y t ö r t é 
neti magyarázata éles ellentétben állottak egymással. Ma már látjuk, hogy 
a kettő nem ellentét, hanem kiegészíti egymást. Mindegyik csak bizonyos 
képeket, iíl. azoknak az eredetét tudja felderíteni és megmagyarázni. Ennél 
is fontosabb megállapítás azonban, hogy a, képek eredetének vagy kortörténeti 
vonatkozásainak a feltárása magában véve csak keveset, jóformán semmit 
sem jelent annak a megértése tekintetében, amit velük a szerző mondani 
akar. Ezeknek a képeknek az ősi, pogány vallásokba visszanyúló gyökerét 
János, a könyv szerzője sem ismerte már. A döntő tehát nem a képeknek 
az eredete, hanem az, hogy mit jelentenek és mit akarnak kifejezni. A Jel. 
könyvének kortörténeti és hagyomány történeti magyarázata rengeteg anya
got halmozott fel, hogy e képeket, és azoknak a használatát megérttesse. 
Ennek ellenére munkája avval az eredménnyel járt, hogy az olvasó szinte úgy 
érzi: régi lomtárba került, ahol mindenféle, ma már használhatatlan, porlepte 
és divatját múlt dolgokat talál, melyek bizonyára értékesek voltak apáinknak 
és érdekesek múzeumi tárgyaknak, de valóságos életünktől, attól, amire ma 
szükségünk van, távol esnek. Ezért vált az utolsó két évszázad folyamán 
a Jel. könyve egyre érthetetlenebbé, ezért siklott ki az egyház kezéből,' ezért 
lett a szekták kedvenc írásává, ezért volt tévedés, amikor egy emberöltővel 
ezelőtt Székely István az Apók. modern magyarázatának fáradozásaira utalva 
azt állította: „Ezen kutatások, tévedések é^ viták folyamán szűrődött le és 
alakult ki az igazság. Ma azt mondhatjuk, hogy a Jelenések könyve nem hét 
-pecséttel lezárt könyv többé, hanem annak értelme lényegében és fő- voná
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saiban világos és bizonyos."* A modern magyarázat számára főként az Apát
ban elénk táruló apokaliptikus várakozás és eszkatológikus remény jelentke
zett úgy, mint valami meghaladott, elavult és számunkra teljesen idegen
szerűvé lett vallásos képzet, — kb. úgy, minit ahogy a modern hadvezér szá
nakozó mosollyal nézi az atomfegyverek birtokában az ijjat és a puzdrát. 
Pedig éppen ez az e s z k a t o l ó g i k u s  r e m é n y s é g  teszi a Jel. könyvének 
a tulajdon,képeni gerincét, benne van a könyv tulajdonkép,eni mondanivalója, 
üzenetének a titka. Ebből még valamit megértett, ha hamisan is, az Apók.-na,k 
az egyháztörténeti magyarázata és ezt igyekeznek a maguk számára, ki
aknázni a szekták is.

Inhét érthető, hogy a Jel. könyvének az újabb megértése, szinte az új 
felfedezése egybe esik az eszkatológikus gondolkodás felújulásával a teológiai 
megújhodásban. A legújabb kommentárok (Charles ,  L o h me y e r ,  Ha- 
dorn,  Strathmann,  Li l j e )  mindegyik a maguk módján, de valamilyen 
formában igyekeznek ezzel az új teológiai gondolkodással, számolni és azt 
magyarázatukban felhasználni.

II.

Hz eszkatológikus reménység értelme
Ha az elmondottakat átgondoljuk, akkor nyilvánvaló: számunkra 

is az a döntő, hogy helyesen ismerjük fel annak az apokaliptikus 
várakozásnak és eszkatológikus reménységnek az értelmét, mely a 
Jelenések könyvének minden lapjáról felénk sugárzik. Nyilvánvaló, j 
hogy ez az apokaliptikus várakozás szoros kapcsolatban van avval i 
az apokaliptikus világképpel, mely a zsidó apokaliptikus gondolko
dásnak a hátterét alkotja. Az eszkatológikus reménység bizo
nyos vonásai ugyancsak zsidó eredetre vallanak. Azonban ez nem, 
minden, sőt nem is a döntő. A  döntő mozzanatok éppen azok, ame- j 
lyekben a Jel. könyvének az írója eltér a zsidó apokaliptikától és ahol 
útja elválik a zsidó eszkatológikus reménységtől. Egy újabb teológus 
egyenesen azt a tételt állította fel, hogy a „Jel. könyve a harmadik 
történeti-teológiai reformációt viszi véghez az őskeresztyénség tala- j 
ján“ . „Miután Pál apostol leszámolt a törvénnyel, a. Zsid. pedig az 
ószövetségi kultusszal, a Jel. könyvében lép elénk a zsidó reménység
nek, az elközelgő végre vonatkozó ószövetségi és apokaliptikus gon- i 
dolatvilágának a legyőzése és átformálása".** Ez az ítélet ugyan egy- j 
oldalú annyiban, amennyiben a zsidó eszkatológikus reménységnek 
az átformálása már Jézusnál és az egész őskeresztyénségben (tehát 
pl. Pál apostolnál is) megfigyelhető: tehát, az „átformálás" nem a 
Jel. könyvében történt meg, hanem régebbi időre nyúlik vissza. Azon-1 
bán mégis figyelmeztet bennünket, arra, hogy a Jel. könyvében az 
eszkatológikus üzenet döntő mozzanata éppen abban van. amiben az; 
különbözik a késői zsidóság apokaliptikus várakozásaitól és eszkatoló
gikus reménységétől.

* Id. h. 6. lap.
** Wendland HD: Qeschichtsanschauung und Geschichtsbewusstsein im 

Neuen Testament, 1938, 50: lap. — Hasonlóan, Behm: Johannesapokalypsé und 
Geschichtsphilosophie (Zschr. f. syst. Theol. 1925, 2. kt., 337. k. lpk.)
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. . .  , * z apokaliptika világképe
INmcs helyünk es időnk arra, hogy az apohaliptika világképét 

és a vele összefüggő eszkatológikus reménységet részletezzük. Csak 
azokat a legfontosabb mozzanatokat kell kiemelnünk, melyek éppen 
a Jel. könyvével és annak megértésével függenek össze.

Az alapvető jellemvonása az apokaliptikus világképnek hogy az 
teológiai pontosabban theocentrikus világkép. Isten áll ennek a világ- 
kepneku középpontjában: Isten ura a világnak, az ő kezében van min- 
den hatalom. Nemcsak teremtette a világot, hanem ő tart a kezében 
minden történést, sémim sem. történhetik a világban akarata. nélkül. 

fűzt azonban nem szabad valamilyen filozófiai monizmusnak vagy 
éppenséggel a determinizmusnak az értelmében venni. Az apókalip- 
tika nem ismeri Isten mindenhatóságát abban az értelemben ho°y 
minden —  a gonoszság is —  Isten akaratának a megnyilatkozása 
volna hiszen a gonoszság „bűn“ , tehát az Isten-ellenességnek a meg
nyilatkozás^ Inkább Istennek olyan „mindenhatóságáról “ van szó 
amdy a „dinamikus monotheizmus“ -ban gyökerezik.* Ez pedi°- azt 
jelenti, hogy minden, ami a világban történik, Isten akaratát és az 
o vilagkormanyzo terveit viszi előbbre. Amit a gonoszság hatalmai 
terveznek cselekesznek és keresztülvisznek, az végső eredménvében 
ugyancsak Isten céljainak szolgálatába illeszkedik bele. Isten minden 
bűnt és gonoszságot is olyan fölényes hatalommal illeszt bele a vilá<* 
tolyasaba, hogy az is az ő jó és igazságos akaratának a végső céliát 
kénytelen szolgálni. Ilyen értelemben van tele mégis a világ olyan 
jelenségekkel, melyek nem mutatják Isten akaratát, nem engedelmes
kednek Istennek. sót egyenesen Isten-ellenesek. Ezt a világvalóságot 
igyekezik megerttetni az apolkaliptika, ezért gondolatvilágának egmk 
központi temaja a theodicea. Isten elrejtett Isten, aki időnként v'isz- 
szavonul a világtól, azt saját útjára engedi. De nem mindig volt és 
nem mindig lesz így Ezért, áll szemben egymással ez a mi Istentől 
elszakadt sót Isten-ellenes világunk, a bűn világa az Isten világá
val Szemben all egymással a mostani világkorszak és az eljövendő 
(ks eni) vdagkorszak: az«?<bv outoí és az «íwv Ezért nyer az apo- 
kaliptikaban különös hangsúlyt és jelentőséget az időnek, az egvmást 
váltogató vilagkorszakoknak, vagy ahogy mi szoktuk mondani a tör
ténelemnek a folyása: a történelembölcseletnek a gyökerei áz apo- 
kahpükus világnézetbe nyúlnak vissza. Az apokaliptikus várakozás 
■donto mozzanata éppen az, hogy várja annak az isteni világkorszak
nak a megyalosulasat, melyben Isten kilép elrejtettségéből és ítélet, 
tartasaval kozmikus katasztrófákon keresztül megvalósítja felállítja 
az o birodalmat, a neki engedelmes új világkorszakot, Isten- király
ságának az elerkeztet igyekszik az apokaliptika „az idők jelei"-bői 
^ m e s k i s z a m ü a n p  egyúttal megrajzolni Isten tökéletes világá- 

a ' epet\ 4 f  aPokaliptika várakozása így irányul főként az esz- 
latonra, az idők vegere es így telik el várakozása eszkatológikus re
mény seggel, annak a reménységével, hogy Isten hamarosan elhozza az 
idolt, veget es beteljesíti választottainak reménységét.

,.... , , ,,A --dinamikus monotheizmus" fogalmához 
Kittel-fele Theol. Wörterbuch-ban, III, 116. lap 

** V. ö. Stauffer, id. h. 99. lap
v. ö. Stauffer cikkét a
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Ez az apokaliptikus gondolkodás alkotja a Jel. könyve képeinek 
hátterét. Azonban ez az apokaliptikus világkép a keresztyénségben 
döntő változáson ment át. Ennek a változásnak a jellegzetes vonásai 
a következők:

A döntő ford u la t m egtörtént
1 . Az egész újszövetségi gondolkodás számára alapvető valóság 

az, hogy Jézus a megígéri Messiás, a Krisztus, akiben beteljesedtek 
Isten ígéretei. így van ez a Jelenések könyvében is. Ez más szóval 
azt jelenti, hogy az apokaliptikus drámában a döntő fordulat már 
nem a jövendőnek a reménysége, vagy legalább is nem csak a jöven
dőnek a reménysége, hanem Isten áltál a világba helyezett valóság. 
Az egész újszövetség s vele együtt a Jel. könyve számára is Jézus 
eljövetele és a váltságműve, tehát mindaz, amit egy szóval Krisztus
valóságnak lehet mondani, „beteljesedett eszkatológia" („erfüllte 
Eschatologie") . Ezért mondja Jézus kihallgatásakor a papi tanács 
előtt: „Mostantól fogva meglátjátok az Embernek Fiát ülni az Isten
nek hatalmas jobbján és eljönni az ég felhőiben" (Mát. 26, 64). így . 
látja János is a Patmos szigetén annak a vasárnapnak a csodálatos 
látomásában —  talán istentiszteletben— ■ „az Ember Fiához hasonlót" \ 
Dán. 10, 5— 6 leírása szerint mint örökkévaló mennyei Királyt és 
Főpapot. Ez a megdicsőült Krisztus a valóság. Ezért, tűnnek el a Jel. 
könyvében a földi Jézusnak a vonásai és a szerző csak őt látja, a 
megdicsőült Krisztust, ö  tűnik fel a mennyei szentélyben az Isten 
trónusa közepette mint a Bárány, mely magán viseli megöl elésének 
sebeit, Aki a királyi széken ül, neki adja. a. könyvet, melynek meg* . 
nyitása elindítja az apokaliptikus történések sorozatát. Ö, aki meg
öletett és megváltotta Istennek a minden népből és nemzetből fel
sorakozó Egyházát, méltó egyedül arra, hogy felnyissa a könyvet, 
feltörje pecsétéit és ezzel elindítsa az apokaliptikus események soro
zatát, Ez más szóval azt jelenti, hogy az értünk Golgotán meghalt 
Krisztus az ura mindannak, „aminek be kell teljesednie11. kezében 
van a történelem folyása, ő irányítja annak eseményeit (5, 6— 12).

Krisztus halála és eljövetele így a döntő eszkatológikus esemény. ( 
A  bűn és halál jelenlegi világkorszakának ugyan még nincs vége, a 
gyülekezet az aiü>v ot-ros-ban él ugyan. Krisztus parusiája még nem 
következett be. Azonban a döntő fordulat már megtörtént. Ezért- az 
apokaliptikus szerző a gyülekezettel együtt ugyan várja Krisztus 
parusiáját, —  látomásaipak a során az egyik képben fel is tűnik, 
amint el jő királyi méltósággal (19. fejezet), —  azonban a keresztyén 
gondolkodás súlypontjában a már megtörtént döntő fordulat áll. Ez 
kezeskedik a mellett, hogy Krisztus végső diadala nem marad el. 
Ezért tölti el a könyv szerzőjét minden leírt apokaliptikus megpró
báltatás ijesztő képe ellenére is nyugodt biztonság. A  gyülekezet 
sorsa Krisztusának a kezében van, aki már diadalmaskodott, s ott ül 
a Mennyéi Atya jobbján. Ezért- nincs kétség az apokaliptikus harc 
kimenetelében a gonoszság hatalmainak minden tombolása ellenére ; 
sem. Krisztus az Űr és „eljő hamar" (22, 20),

E felé az ítéletre és övéi szabadítására jövő dicsőséges Krisztus, 
„az Isten Igéje", „a királyoknak Királya és uraknak U ra" felé tekint 
reménykedő és sóvárgó vágyakozással az Apók. szerzője. Eljövetelé- ;
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evvel a megjelöléssel, mely az ószövetségi „Szabaot“ -nak („Seregek 
Istene") felel meg s az Ószövetségben Jahvenak „a világfölényes, 
mindenhatóságát és fenségét"* jelöli meg. Itt is Istennek a világfölé- :% 
nyes, minden természeti erő, a népek serege felett is hatalommal 
uralkodó fenségét jelöli meg. Mert Isten az „A lfa  és óm ega", a kez
det és a vég, az első és az utolsó, aki volt és aki van és aki eljövendő. 
Ezek a megjelölések, melyeknek ismételt visszatérése mutatja a raj
tuk levő hangsúlyt, szemléletes módon jelölik meg éppen azt, hogy 
kicsoda az az Isten, aki a Jel. könyvén keresztül kinyilatkoztatja 
magát. Ö fogja át örökkévaló hatalmával a világmindenséget, mert ő 
a kezdet és a vég, tőle indul ki minden és ő a célja mindennek. Fe
lette van mindennek ebben a. világban, örökkévaló, az eiső és az 
utolsó, aki mindig volt és van és mindenkor „van", de —  s ez éppen 
a Jel. könyvének a hozzátétele az ószövetségi kifejezéshez: ő az el
jövendő. „Jön“  azért, hogy megvalósítsa és kinyilvánítsa hatalmát 
minden neki ellenszegülő akarattal, minden gonoszsággal és lázadás
sal szemben.

Mindezt az Apokalipszis szerzője úgy tárja az olvasó elé, hogy 
érezteti Isten csodálatos, de egyúttal dicsőséges majesztását. Isten 
az, „aki a királyi széken ü l" : a szerző látomásaiban sem le nem írja 
őt, —  csak tekintetét próbálja a szerző érzékeltetni 4, 3 képszerű 
kifejezésével és hogy királyi széke körül a szivárvány ragyogásához 
hasonló fénykoszorú van, —  sem pedig névvel nem nevezi. De a láto
másokban nem is szól közvetlenül, nem is cselekszik közvetlenül. Cse
lekedeteit szolgáló angyalai viszik véghez. S mégis minden az ő csele
kedete és mindenben az ő akarata valósul.

Az apokaliptikus dráma akkor kezdődik, amikor a királyi szék
ben Ülő átadja a kezében levő lepecsételt könyvet a Báránynak, aki 
megöletett. Senki más, „sem mennyen, sem földön, sem föld alatt" 
nem méltó-arra és nem is tudja felnyitni a könyvet. De „győzött a 
Juda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a 
könyvet és felbontsa annak hét pecsétét" (5 ,5 ) . Képben kifejezve' 
ez ugyan azt mondja, mint amit a megdicsőült Urnák az igéje: „Né
kem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Máté 28, 18), Így  
a megdicsőült Krisztus nyitja meg a könyv pecsétéit és indítja el az 
apokaliptikus drámát: mindaz, ami az eszkaton kifejlése során mint 
nyomorúság, megpróbáltatás, üldöztetés és szenvedés elkövetkezik az 
övéire, és ami ítéletté válik a világon, mind az ő kezében van. Tgv 
mindenek előtt a 6 . fejezet grandiózus képeiben: a Bárány sorra töri 
fel a pecséteket, az Isten trónusa mellett levő élőlény (..lelkes állat" 
a szokott szöveg szerint) pedig előhívja — mintegy a földi élet mély
ségeiből—  az apokaliptikus lovasokat,** Az apokaliptikus idők démoni

* V. ö. Eichrodt: Theol. d. Altéin Testaments, 2. .kiad., 1939, I. k. 94. lap.
** A szokott magyar szövegben az élőlények hívása így hangzik: „Jöjj 

és lásd!" (6, 3 kk.). Ez a szöveg tehát azt a képzetet kelti, mintha a szózat 
Jánoshoz szólna és neki mutatná, .ami következik. A helyesebb szöveg azon
ban az. amely szerint az élőlények hívása így hangzik: „Jöjj!" Ez a hívás 
az apokaliptikus lovasokhoz szól és mintegy ez a hívás szabadítja fel őket 
megkötöttségükből, hogy megjelenhessenek és elvégezhessék Istentől rendelt 
feladatukat.
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hatalmai is Istennek és az ö Krisztusának a kezében vannak. Az apo
kaliptikus theocentrikus világkép itt végső következményeivel jelent
kezik. Nem úgy, mintha az apokaliptika dualisztikus világképét fel
váltaná valami filozófiai (panteisztikus) gondolkodásban gyökerező 
monizmus, hanem úgy, hogy a végsőkig komollyá válik annak a való
sága, hogy Isten kezében van minden hatalom és hogy az ő Krisztu
sának adatott minden hatalom: övé a „teljes hatalom", —  amint ezt 
Mát. 28,19 igéjén kívül főként János evangéliuma hangsúlyozza (v. 
ö. kül. Ján. 3, 35 ; 17, 2 stb.). Az Atya hatalmának az örökkévalósága 
és a Fiú hatalmának ez a teljessége jelentkezik abban, hogy a Jel. 
könyvében ismételten találkozunk a démoni hatalmakra vonatkozólag 
avval a kifejezéssel: „adatott neki" vagy „adatott nekik" (pl. 6 ,4 :  
„megadatott neki, hogy a békességet elvegye a földről" ; 6 , 8 : „ada
ték azoknak h a ta lo m ..." ; hasonlóan 9 ,3 : „adaték azoknak hata
lom, . . .  és megmondaték nekik, hogy. . .  ne bántsák, hanem csak azo
kat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Isten pecsétje" ; 
13, 7 : „Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket 
legyőzze" ; stb.).

Az isteni akaratnak ez a minden korlát nélkül való és feltétlen 
hatalma nyilatkozik meg az, isteni „kéll“  kifejezésben. A  Jel. köny
vének a szerzője kinyilatkoztatás alapján látja meg azokat, „amik
nek meg kell lenniök hamar" (1 ,1 ; 4 ,1 ;  2 2 ,6 ). Nem a sorsnak a 
változhátatlanságát, a könyörtelenül megvalósuló fátumnak a kegyet
lenségét jelöli meg ez a kifejezés, hanem annak az isteni üdvakarat
nak az elhatározottságát, mely jó és tökéletes akaratát véghezviszi és 
fölényes győzelemmel diadalmaskodik minden ellenálláson és lázadá
son. Mert az Apokalipszisban minden hangsúly azon van, hogy az 
apokaliptikus megpróbáltatásokon és szenvedéseken keresztül is Isten 
üdvakarata valósul meg. Ahogy Ján. 3 ,17  hangsúlyozza: „Isten nem 
azért küldte Fiát -a világra, hogy megítélje a világot, hanem hogy 
a világ megmentessék általa", ugyanúgy, a Jel. könyvének eszkato- 
lógikus üzenete' éppen ez: a Bárány diadalmaskodik és véghez viszi 
Isten üdvösséget szerző akaratát. „Győzött a Juda nemzetségéből 
való oroszlán" (5, 5) —  ezzel indul az apokaliptikus képek sorozata 
és az új Jeruzsálem ragyogó képeivel zárulnak a látomások. Éppen 
ez az, —  legfőbb tartalma szerint, —  „aminek meg kell lennie 
hamar."

Ugyanerre figyelmeztetnek azok a képek a mennyei istentiszte
letből, melyek a Jel. könyvében egyes fontos csomópontokon az olvasó 
szeme elé tárulnak. így a hat első pecsét feltörése után meglepetéssze
rűen nem következik a hetedik pecsét feltörése, a végső harcnak és az 
Isten ítéletének, kárhozatnak és üdvösségnek a leírása, hanem egy 
„közbeékelt" jelenet. Ezt sokszor szerkesztési hibának vagy forrás
iratok használatára mutató varratnak próbálták feltüntetni azért, 
mert a könyv szerkezetét nem értették meg és nem vették figyelembe. 
A közbeékelt kettős kép egyfelől Isten népének, „az Izráel fiainak 
minden nemzetségéből" való „ elpecsételteket" állítja az olvasó szeme



306

elé.* Majd egy új vízióban ott áll „egy nagy sokaság, amelyet senki 
meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból" Isten tró
nusa és a Bárány előtt és felcsendül ajakán a dicsőítő és hálaadó 
zsolozsma: „A z üdvösség a mi Istenünké. . .  és a Bárányé" (7 ,10), 
Akik ebben a megdicsőült seregben vannak, „nem éheznek többé, nem 
szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség- 
mert a Bárány. . .  legelteti őket. . .  és Isten eltöröl szemeikről min
den könnyet" (7, 16— 17). A  mennyei üdvösségnek ez a csodálatosan 
finom rajza, mely kifejezési formáit és képeit leginkább az Ószövet
ségből veszi (v. ö. Ezs. 4 9 ,1 0 ; Zsolt, 1 2 1 ,6 ; 32 ,3 ; Ezs. 25, 8 ), egy
felől azt mondja, hogy az Isten serege megszabadult minden földi 
bajtól, nyomorúságtól, szenvedéstől, másfelől pedig arra mutat rá, 
hogy az üdvösség papi szolgálat Istennél és Isten trónusa előtt állás 
vagyis boldog közösség Istennel. Isten népét a megdicsőült Krisztus 
„elpecsételi" magának, a Jó Pásztor a saját megkülönböztető jelével 
jelöli meg nyájának minden egyes bárányát, megjelöli úgy, hogy 
„senki ki nem ragadhat ja őket az ő kezéből" (Ján. 10, 23) és minden 
üldöztetésen, szenvedésen és megpróbáltatáson keresztül elvezeti őket 
üdvösségébe, ahol „legelteti őket" és ahol Isten letöröl szemükről 
minden könnyet. Ez Isten örökkévaló és változhatatlam akarata, 
ennek „meg kell lennie hamar."

Egy másik ilyen közbevetett jelenet a hetedik angyal trombitá
lásakor van. Erre a trombitaszóra ismét tulajdonképpen a végső harc 
és az ítélet elkövetkezését vámók, de helyette a mennyei seregek 
istentiszteletét írja le a látomás. Ott a mennyei istentiszteletben 
hangzik fel a dicsőítő ének, amelyben az egész Apokalipszis eszkato- 
lógiai üzenete summázódik: „Immár uralkodik a mi Urunk és az ő 
Krisztusa a világ fölött és uralkodni fog mindörökkön örökké" (11, 
15). Ismétlődik ez az „intronizációs himnusz" Babilon bukása után: 
„Halleluja! Immár uralomra jutott az Űr, a mi Istenünk a Minden
ható! Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert 
eljött a Bárány menyegzője" (19, 6— 7). Ez nem a prófétai ige ner- 
fectuma, mely mintegy megtörténtté teszi vagy megtörténtnek látja 
az, amit a jövendőben remél. Itt is arról van szó, hogy a döntő esz- 
katológikus fordulat már megtörtént, csak a kinyilvánítása, mintegy 
a nvilvánosságra hozatala van hátra annak, ami inár megvan a való
ságban. Isten már kilépett abból az elrejtettségből, amelyben az apo
kaliptikus világkép eóndolatyilága szerint van és máris megvalósítja 
királyságát, uralkodik. Ezen a ponton válik el ismét élesen a keresz
tyén eszkatológikus reménység a zsidó apokaliptika világképétől. Az 
utóbbi tisztára a jövendőbe tekint és csak a reménységben él. A ke
resztyén 'eszkatológia „örvendezés és úijongás“  a megtörtént szabaM- 
tásnák, Isten királysága valóságának a tudatában. A  Jelenések 
könyve éppen ezt az eszkatológikus üzenetet hangoztatja világosan 
és nagy nyomatékkai a gyülekezet felé.

* A két szám (12.000 és 144.000) „apokaliptikus" szám, azaz vallásos 
vonatkozásban akarja érzékeltetni a tökéletességet és teljességet: Isten néue 
teliesen. hiánytalanul és maradéktalanul, és tökéletesen, azaz minden hiba 
nélkül feltétlen biztossággal „pecsételt'etik el.“ A két szám tehát nem ad 
semmiféle konkrét adatot a gyülekezet nagyságára vonatkozólag.
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A p ró féta i üzenet
3 . Ebben az összefüggésben végül szólanunk kell arról, hogy mi 

|| j ei Uönyve prófétai üzenetének a sajátos jellege. Az előzőkben erre 
már részlegesen utaltunk, amikor hangsúlyoztuk: az egész könyv szá
mán1 alpvető az az eszkatológiai felismerés, hogy a döntő fordulat 
már megtörtént: a világ felett uralkodik immár Isten és uralkodni 

gog mindörökké, övé „a királyság" (11 ,15). Azonban ez a megálla- 
nítás még nem világítja meg eléggé az Apokalipszisban foglalt pró
féciák sajátos jellegét, még nem adja meg eléggé a kulcsot azoknak 
a megértéséhez.

Hogy ezt meglássuk, mindenek előtt arra kell figyelnünk, hogy 
Kg egész könyv avval az igénnyel lép elénk, hogy isteni ■. ihletésből 
származik. A  Lélek által látja János, aki próféta (22, 9), aminek 

meg kell lennie hamar." Amit a Jel. könyvében olvasunk, az „Jézus 
Krisztus kinyilatkoztatása, melyet neki Isten adott." Ezt a kinyilat
koztatást jelenti m eg,„az ő szolgájának, Jánosnak" (1 ,1 ) . Ezért 
János látomásában a megdicsőült Emberfiát látja. Amikor őt meg
pillantja, „lábaihoz borul és olyanná lesz, mint egy halott." Neki 
mondja Krisztus: „Ne fé lj ! Én vagyok az első és az utolsó, és az 
élő; halott voltam és íme, élő vagyok mindörökre és nálam vannak a 
halálnak és a pokolnak (Hadesnek) kulcsai" (1 ,17— 18). A  meg
dicsőült Krisztus Isten hatalmának az erejében áll János előtt, ö  
szól azokhoz a gyülekezetekhez, melyeknek a könyvben foglalt ki
nyilatkoztatás eredetileg szól. Így van ez a hét levélben is. De ugyan
akkor a levelekben állandóan azt is olvassuk: „Akinek van füle, 
hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek" (2, 7 stb.). Itt 
tehát egészen világos, hogy Krisztus üzenete a Lélek szava által szól 
a gyülekezethez. A  következő látomásokban nincs szó arról, hogy 
azokat az Emberfia közvetlenül mutatná Jánosnak. ’Ev rvev|i.aT< tehát 
a Lélek ereje által mintegy foglyul ejtve (4, 2) látja, amit lát. és 
nyilatkozik meg előtte mindaz, „aminek meg kell lennie ezután" 
(4 .1). A  Léleknek ez a munkája összhangban van azzal, amit a. 
negyedik evangéliumban Krisztus a Paraklétoszról mond, hogy t. i. 
az vezeti el majd a tanítványokat minden igazságra. Krisztus a Lélek 
szava által mutatja meg, tárja fel a kisázsiai gvülekezeteknek igazi 
mivoltukat, részelteti őket dicséretben és dorgálja meg. feddi meg 
őket, így vezeti el őket „az igazságra" és így tárja fel előttük mind
azt, aminek meg kell lennie.

A Jel. könyvében foglalt látomások tehát a Lélek által muta
tott képek, melyekben feltárul a szerző, és vele ■ együtt a hívő gyüle
kezet előtt Isten müve és titka. Ennek az általánosságban mozgó meg
állapításnak a közelebbi értelmét azonban akkor kapjuk meg. ha arra 
a kérdésre keresünk feleletet, hogy mi a Jel. könyve prófétai igéjé
nek az értelme. Erre a prófétai igére irányul az olvasónak a fő
figyelme, ez teszi a könyv t.ulajdonképéni tartalmát, azért nyilván 
itt van a tulajdonképeni kulcs a könyv megértéséhez.

Az „időtlen " eszk atológia
a) Hangsúlyozni kell, hogy Krisztus kinyilatkoztatása azt mu

tatja meg szolgáinak, „aminek meg kell lennie hamar" ( 1 , 1 ; v. ö. 
4 ,1 : „ezek u tán "). Ez a kifejezés: „hamar" éppen úgy az idő rövid
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ségére utal, mint ahogy hasonló eszkatológikus szemlélettel tal'n 
zunk Jézus igéiben (Mát. 24 ,34), Pál apostolnál (Rom. 13 n  u,
1. Kor. 7 ,2 9 ), Péter és Jakab leveleiben'(1. Pét. 4 ,7 ;  Jak. 5 1
Tehát a Jel. könyvének a szerzője teljesen osztozik az egész ősken-k ■  
tyénség apokaliptikus várakozásában. Már ezért sem lehet helyes82" 1  
Jel. könyvének egyháztörténeti vagy világtörténeti szemlélete és ért f  
mezése, mely úgy véli, hogy ezekben az apokaliptikus képekben 
századokon keresztül folyó történet titkai jövendöltettek meg. t)' 1  
ugyanilyen helytelen az a szemléletmód is, amely az Apok.-ban i 
jelentkező eszkatológikus gondolkodásnak a parusia késéséből szár 1  
mazó és minden korok keresztyénéit izgató nehézségeit olyan módon' 
igyekezik megoldani, hogy az Apokalipszisban „időtlen" eszkatológiát 1  
vél felismerhetni. Legutóbb Lohmeyer fejtette ki nagyhatású Apoka1 - 
lipszis-kommentárjában azt a nézetét, hogy „az Apokalipszis eszka' 
tológiája olyan ,idő nélküli* szemléletben gyökerezik és csak ilyen 
szemlélet által lehetséges, mely Krisztusban ismeri fel ,a kezdetet és 1 
a véget*.*** A  „régi értelemben vett eszkatológia** csak a „világ" í 
számára szükséges: a hívő keresztyének számára „az eszka tológia 
mint (az emberiség kérdéseinek) a bírói megoldása elvesztette a je- ■ 
lentőségét.** A  hívő keresztyénekre áll Ján. 5, 24: ők átmentek a ha
lálból az életre. Ezért „a hagyományos értelemben vett eszkatológia 
a keresztyén hitnek csak mintegy külsőséges dolgává lett (ein Aus- 
senwerk dér Gláubigkeit), amely ugyan hozzátartozik, de el is külö
níthető a hittől. A  hivőnek Istenhez és Krisztushoz való örök kap
csolatába nem nyúlhat bele semmiféle apokaliptikus hatalom, Isten
nek bíróig hatalma sem. . .  Az idők vége nem hoz és nem is hozhat 
semmi mást, mint annak manifesztációját, ami öröktől fogva megvan 

•és ami a Bárány halálában, tehát egy történeti cselekedetben már 
végbement. Ez pedig azt jelenti, hogy az eszkatológikus történés időt
len történéssé változott át a nélkül, hogy a sürgősen közeli iövendő- 
voltának csak a legkisebb töredéke is elveszett volna s erre is vonat
kozik az ige, hogy volt és van és eljövendő. Jövendő marad, mert 
kiszabadítja a gyülekezetei az Isten és a világ, Isten és a. történe
lem közti feszültségből. . .  de éppen úgy időtlen, mert a hitben benne 
foglaltatik ennek a történésnek a lehetősége és a normája és egyúttal 
Krisztus történeti létében annak a valósága. .Ami majd megtörténik*, 
az megtörtént és még mindig megtörténik és azt megjeleníti Krisz
tus alakja: ő. aki .volt’, az, aki mindörökké ,van‘ és ,eljövendő*. így  
az eszkatológia^ a jövendő képeiben azt állítja szemünk elé, ami min
den hitnek az értelme múltban, jelenben és jövendőben egyaránt**.** 

Lohmeyernek ebben a sajátos „időtlen** eszkatológikus szemléle
tében kétségkívül vannak igazságmozzanatok: nevezetesen ilyen egy
felől az, hogy felismeri a Krisztusban adott történeti valóságnak, 
pontosabban^ â  Krisztus által szerzett váltságnak a. döntő eszkatológi- 
kus jelentőségét, másfelől pedig fontos igazságmozzanat annak a fel
ismerése is, hogy a hit számára egyaránt a jelennek és a jövendő
nek a valósága az, ami felé az eszkatológikus-apokaliptikus remény -

* Lohmeyer: Die Offenbarung des Johannes, 1926, 191. lap.
** Id. h. 187. k. lap.
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Bajic sóvárgó szemmel tekint. Mégis helytelen az a véleménye, hogy 
p^eszkatológiai történés „időtlen történéssé' 1 változott át. Mert igaz 
BLan hogy az, „aminek meg kell lennie hamar11, már megtörtént és 
Ufgtörténik még mindig és meg is fog történni; vagy más szóval: a hit 
g g díg újra tapasztalja a világ Isten-ellenes gonoszságát és felismeri 
isten ítéletét minden megpróbáltatásban és az Isten-ellenes, e világi 
hatalmak bukásában. Azonban a hit tapasztalásának ez a mindig 
megújul''1 állandósága nem szünteti meg annak a hitnek az értelmét, 
Ihogy a világnak és vele minden Isten-ellenes hatalomnak egyszer 
valóban, visszahozhatatlanul vége lesz és hogy Isten létre hozza az 

új Jeruzsálem11-et. Ha erről megfeledkezünk, akkor elveszítjük az 
eszkatológia igazi értelmét és azt feloldjuk színtelen misztikába. Pe
dig a prófétai ige mindig annak a világosságnak a fényében ragyog, 
amit már Hab. 2, 3— 4 megírt: „ A  kinyilatkoztatás beteljesedése 
még várat egy bizonyos ideig magára, de 'már célja felé siet és nem 
csal meg. Ha késik is, várj rá! Mert bizonyosan elkövetkezik és nem 
csal meg. . .  Az igaz ember pedig hűséges hite által él majd .11

A rekap itu lációs m agyarázat
b) A Jel. könyvének apokaliptikus képei nem a történelem folyásának 

a tervrajza, melyet egy alkalmas kulccsal kellene megfejteni, hogy a képek 
világos értelmét megnyerjük. Ezt az ismételten hangoztatott megállapítást 
nem szabad olyan értelemben sem legyöngíteni, ahogyan azt az Apók. ú. n. 
rekapitulációs értelmezése veszi. Ez a különösen az ókori teológusoknál (Vic- 
torinus, Petaviium-i püspök, megh. 303-han) kialakított magyarázati mód úgy 
véli, hogy a Jel. könyve a jövendőnek az eseményeit nem egymásutánjuk 
szerint rögzíti, hanem a nyomorúságnak és a megpróbáltatásoknak az idejét 
és Krisztus birodalmának a diadalát ciklikusan, tehát ismétlődő képekben tárja 
olvasói elé. Más szóval már a 6. pecsét feltörése az apokaliptikus megpró
báltatások során az utolsó eseményeket mutatja meg, de Ugyanezek leírása 
tér vissza azután a harag 7 csészéjének a kiöntésénél is. 

i. Ebben a szemléletmódban van egy helyes megfigyelés. A Jel könyvé
nek az írója valóban ismétli önmagát a képek során!. Rendkívül tanulságos 
pl. megfigyelni, hogyan ismétlődnek a harag csészéinek a kitöltésénél ugyan
azok a mozzanatok, melyek már a trombita hétszeri megfújásánál is meg
találhatók.

8—9. fejezetek:
„hét trombitaszó11:

1. jég- és tűzeső, a föld harmadrésze 
elpusztul (8,7);

2. a tüzes hegy a tengerbe dűl, mely 
vérré lesz (8, 8—9);

3. a csillag folyókra és forrásokra 
esik, azok keserűvé és élvezhetet
lenné válnak (8, 10—11);

4. a nap, a hold, és a csillagok elsöté
tülnek (8, 12);

5. a sáskák elsötétítik a napot és kí
nozzák az embereket (9, 1— 12);

6. a négy angyal az Eufratesnél; 
lovasseregek (9, 13—21);

7. villámlások, szózatok, mennydör
gés, földindulás és nagy jégeső

v 11,19);

16. fejezet:
„a harag hét csészéje":

=  a csésze kitöltése a földre, gonosz 
daganatok (16,2);'

— a tengerbe öntött csésze, a tenger 
vérré lesz (16,3);

=  a folyóvizekbe és kutakba öntött 
csésze, azok vérré lesznek (16, 
4 -7 );

=  a napba öntött csésze,- a hőségtől 
gyötört emberek (16,8—9);

=  a fenevad birodalma elsötétül, az 
emberek kínokat szenvednek (16, 
10— 11);

=  az Eufrátesre öntött csésze; a vi
lág királyai (16, 12— 161;

=  zendülések, mennydörgések, villám
lások. földindulás, jégeső 
(16, 18—21).
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Apróbb eltérések ellenére is látnivaló a két képsorozat szoros rokon- : 
sága: amikor János látomását írásba foglalta, nyilván segítségül vett egy - 
eredetileg hét tagból álló sematikus képletet.* Azonban nem a képeknek 'és 
az alapjukul szolgáló képletnek az eredete a döntő. Számunkra annak a meg. 1 
állapítása a fontos, hogy már egy ilyen sematikus képletnek kétszeres fe). 
használása is tanúsítja: a Jel. könyve nem adja a történelemnek egyenes 
vonalú rajzát. De ezt nem szabad úgy érteni, mintha ily módon, közelednénk 
a Lohmeyer-féle „időtlen eszkatológia" szemléletéhez és ez utóbbi igazolód
nék. Könnyen lehetne t. i. azt a következtetést levonni a Jel. könyvének ebből 
a „rekapitulációs" értelmezéséből, hogy ha a hit mindig újra visszatérően 
tapasztalja meg ugyanazoknak az Isten-eílenes hatalmaknak az erejét, a ha
talomra jutását és bukását, akkor ez éppen az apokaliptikus eseményeknek az 
„időtlenségét", tehát nem azoknak az időhöz kötött egyszeri voltát („contin- 
gentiá“ -ját), haneiji ismétlődő visszatérésük miatt az idő mögött lévő — és 
így „időtlen" — állandóságát jelenti. E mögött az értelmezés mögött a 
görög gondolkodás ciklikus időforgalma húzódik meg, amely szerint, ha a 
világ ideje egyszer lejárt, akkor állandóan újra kezdődik minden.

Ez ellen az értelmezés elten lényegileg ugyanazokat a szempontokat kelt 
érvényesíteni, mint Lohmeyer „időtlen eszkatológiája" ellen. Döntő annak a 
meglátása, hogy a Jel. könyve szerint az apokaliptikus dráma nem folytatódik 
örökké és nem ismétlődik meg újra, hanem szilárdan halad a végkifejlet felé 
és az „új Jeruzsál>em“ -mel végérvényesen és visszavonhatatlanul befejeződik.

A p ró féta i látás
c) Az Apók. eszkatológikus képeinek a helyes megértése és ma

gyarázása tekintetében döntő fontosságú, hogy helyesen értsük meg 
a prófétai látás értelmét. Az ó - és Újszövetségben egyaránt ismétel
ten találkozunk a prófétai látás igéivel és képeivel s ha ezeknek nem 
is teljesen egyforma a sajátossága mindenütt, mégis nagy vonásaiban 
ezek mind azonos jellegűek. Helyes eljárás lesz tehát, ha a prófétai. 
látás alaptermészetének a megfigyelése segítségével próbálunk ma-' 
gunknak utat nyitani a Jel. könyvében foglalt próféciához. S ha így 
indulunk el, akkor mindenek előtt azt a nagyon gyakori félreértést 
kell kiküszöbölni, mintha a prófétai látás jövendölés volna a jóslás 
értelmében. Tudjuk, hogy az ókori vallásokban mindegyre találko
zunk istenségekkel, melyek papjaik és papnőik által jóslatokat („ora- 
eulum“ -okat) adtak azoknak, akik ilyenekért az istenséghez fordul
tak. Ezek a jóslatok sokszor kétértelmű és burkolt formában próbál
tak útbaigazítást adni a jövendőre vonatkozólag, hogy a kérdező 
ahhoz szabhassa a magatartását. Az oraculum isteni kinyilatkozta
tást nem abban az értelemben ad, hogy az istenség követelő vagy 
irgalmas akaratát hirdetné, hanem a megváltozhatatlan sors, a vég
zet titkairól .próbálja fellibbenteni a fátyolt, hogy az ember ügyes 
alkalmazkodással tudja kihasználni azt az előnyt, mely számára a jós
lat. titokzatos szavaiban adatik.

A  bibliai próféciát sokszor értelmezték a történelem folyamán 
az ilyen jóslatok módjára és nemcsak a világnak, hanem a gyüleke
zetnek a köreiben mind a mai napig gyakran találkozunk hasonló 
felfogásmódokkal. Az Anolr. értelmezésének a sokakat megtévesztő 
tévútjai is ilyen felfogásmódban gyökereznek, kül. az egyház- és. 
világtörténeti értelmezésé. Ezzel a felfogásmóddal szemben nyomaté^

* V. ö. Hadom, id. h. 104. lap.
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kosán kell hangsúlyoznunk, hogy a bibliai prófécia nem jóslás, nem 
oraculumok közvetítése. Már csak azért sem jóslás, mivel mögötte 
nem a sors-hit,, egy megváltozhatatlan és kegyetlen, önmagát automa
tikusan beteljesítő végzetnek a képzete áll, hanem az eleven kérész- * 
tyén Isten-hit: a hit abban az Istenben, aki világfölényes hatalom
mal és kifürkészhetetlen bölcseséggel intézi a világ sorsát, de nem 
tette azt olyan óraművé, melynek egyszer felhúzott kerekei előre ki
jelölt és megváltozhatatlan útjukon futnak. Ez a gondolkodás, mely 
az istenséget mechanikus végzetté teszi, kiegyenlíthetetlen ellentét
ben van a bibliai Isten-hittel. Mert Isten Krisztus által úgy nyilat
koztatja ki magát, mint aki nekünk kegyelmes Atyánk. És ha akarata 
örökkévaló és annak végzése megmásíthatatlan, akkor ez a Szentírás 
szerint éppen azt jelenti, hogy nekünk Jézus Krisztusban üdvösséget 
szerzett, a gonosznak a hatalmát pedig végleg megsemmisíti.

A prófétai ige Istennek ezt az üdvösségszerző akaratát nyilat
koztatja ki. Isten nemcsak azokat az eseményeket fogja át akaratá
val, melyekkel egyeseket, övéit, választottait és népét hívja magához, 
óvja és végül is megdicsőíti, hanem kezében tartja az egész világot, 
annak egész történeti életét. Ezért szava nemcsak egyesekhez és vég
eredményben választott népéhez, hanem mindenkihez szól. Igéje pe
dig „Ösvényünk világa" egész életünk számára annak minden vonat
kozásával és kapcsolataival. Így viszi Isten színe elé a prófétai ige 
mint megtérésre hívó és kegyelmet felkínáló ige életünket, tehát nem
csak kegyességünket, hanem természetes emberlétünk minden mozza
natát, elágazását, rejtett és nyílt kapcsolatát is. Vagyis Isten színe 
elé kerülünk, mint annak a világnak tagja és tényezője, melyben 
élünk és Isten hívásának engednünk kell. Ezért .a prófétai igének 
mindig van „kort őrt énét i“  vonatkozása. Minden próféciának „meg
van a maga határozott történeti helye és ha meg tudja mozgatni az 
egyházat, akkor ez a helyzet nem létesül egyedül a prófétának a saját 
élettörténete által, hanem az egyház közös tapasztalásán alapul."* 
Így van az Apokalipszisnél is. Számos olyan vonás van benne, mely 
közvetlenül vonatkozik saját korára. Ez jelentkezik már akkor is, 
amikor János megadja a helyet, ahol látomásait látta : Patmos szige
tén. ahol „az Isten igéje és a Jézusról tett tanúbizonysága miatt 
volt" száműzetésben ( 1 , 9). Írása tulajdonképpen levél a hét kis-. 
ázsiai gyülekezethez, melyeknek konkrét történeti helyzetét a 2 . és 
3. fejezetben foglalt levelek szerint igen jól ismeri: éppen ezek a 
levelek is tanúsítják, hogy írása valóságos prófétái szó, amely első 
olvasóit konkrét történeti helyzetben szólítja meg, nem pedig olyan 
apokaliptikus írás, amely fiktív helyzetben szólal meg a nélkül, hogy 
konkrét gyülekezethez volna mondanivalója (mint általában a késői 
zsidó apokaliptikus iratoknak). A  hét gyülekezeti levél helye és ér
telme az Apokalipszis-ban éppen ez: a megtérésre hívó és Isten ke
gyelmét hirdető prófétai ige ezekhez a gyülekezetekhez épen ebben 
a konkrét helyzetben szól és alapjává válik mindannak a prófétai

* V. ö. Schlatter: Die Geschichte dér őrsien Christenheit, 1926, 338. lap. 
Lohmeyer a Jel. könyvének a magyarázatában, a kortörténeti szempontot 
háttérbe szorítja, hogy így az „időtlen eszkatológia" érvényesíthető legyen; 
de éppen ez is mutatja, hogy értelmezése erőszakait és valószínűtlen.
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igének, mely a továbbiakban hangzik a gyülekezet felé. A  meg- 
dicsőült Krisztus, aki „győzött és az Atyával az ő királyi székében 
ül“ (3 ,2 1 ; v. ö. Zsolt. 110 ,1), a levelekben felhangzó prófétai ige 
által „tisztítja meg“ (v. ö. Ján. 15, 3) gyülekezeteit és készíti fel 
őket az utolsó idők megpróbáltatásaira, sőt a mártiriumra.

A  látomások egymásra tornyosuló képeiben is van akárhány 
olyan vonás, mely csak a szerző saját korára való vonatkoztatottság- 
ban érthető meg. Így pl. az apokaliptikus lovasok közül az első a 
pártus lovas harci fegyverzetében lép fö l; a jeruzsálemi templomhoz 
és Jeruzsálemhez kapcsolódik a 11. fejezet látomása, a vadállat a tíz 
szarvval és a hét fejjel valamiképen a római császárokra vonatkozik; 
a titokzatos 666-os szám pedig alighanem Néróra utal; Babilon 
Róma apokaliptikus neve stb. Mindezek a vonások János láto
másaiban prófétai értelmezést nyernek és az apokaliptikus képek 
transzperenssé válnak, hogy megmutassák Isten akaratát és végzését.

De a prófétai látásnak tagadhatatlanul van vonatkozása a jö
vendőre is. Ez a vonatkozás azonban nem történeti események jós
lása, hanem Isten üdvösségszerző akaratának a keresztülvitelére és az 
üdvösség művének teljessé tételére vonatkozik. Újabban különösen 
Culbnann igyekezett a próféciának ezt a sajátosságát világos fogal
makkal megragadni.* Ö hangsúlyozza, hogy a Szentlélek „valóságossá 
teszi a hivők számára Isten uralmát az idő fölött." A  Lélek által 
válik lehetségessé a hivők számára, hogy „áttekintsék az egész üdv
történetnek (Heilslinie)** a történését." Ez nem azt jelenti, hogy a 
hívő ember előre felismerhetné Isten üdvösséget munkáló cselekvé
sének az egyes eseményeit, hiszen éppen ezt a. számítgató gondolko
dást utasítja el az Újszövetség annak a hangsúlyozásával, hogy Isten 
rendeli és állapítja meg üdvösségszerző cselekvésének egyes időpont
jait (v, ö. Csel. 1 ,6 ) . „A zt a napot és azt az órát" még a Fiú sem 
tudja (Mk 13 ,32). Ha a napok és órák azonban rejtve vannak is 
előttünk —  és a próféták előtt is, —  a Lélek mégis megengedi, hogy 
áttekintsük Isten üdvösséget szerző cselekvésének mintegy az egész 
vonalát, a. széles távlatát. Isten „üdvtervének ( o?xovop.!a) a titka, 
amely elr ej tetett örök időktől fogva Istenben" (Ef. 3. 9) most „meg- - 
jelentetett az ő szentéinek" (Kol. 1 ,2 6 ; v. ö. Róm. 1 6 ,2 5 ; Tit: 1 ,3).

Ilyen értelemben vonatkozik a prófétai ige is az eszkatonra és 
lebbenti föl róla a fátylat. Ez azonban nem úgy történik meg, hogy 
a próféta meglátja a jövendőben léfolyó eseményeket, hanem úgy, 
hogy Isten világfölényes hatalma, ítélete és üdvösségszerző cseleke
dete —  ami minden földi történelemnek a végső meghatározója és i 
értelme, —  revelálódik hagyományos, de újraformált prófétai 
képekben.

Prófétái képeken és szimbólumokon keresztül világosodik meg 
Krisztus méltósága is: ő a „Juda nemzetségéből való oroszlán, a

* V. ö. Cullmann: Christus und die Zeit, 1946, 66. k. lap.
** A „Heilslinie" szóval Culímann a Krisztus utáni történelemben Isterib 

nek azt a cselekvését jelöli meg, amellyel övéinek üdvösséget szerez. Ezért 
fordítottam az „üdvtörténet" szóval, noha itt nem a bibliai kinyilatkoztatás 
üdvtörténetéről van szó.
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gyökere" (5 ,5 ) . Mint az első keresztyéneknek, úgy nekünk
H P  végéig ilyen és ezekhez hasonló, szimbólumokká vált ké- 
is Q rögzítődik az, aminek a számára egyébként emberi fogalmaink 

(fényest, sőt elégtelenek. Ugyanígy van az eszkatonra tekintő 
^'féciával is. János a maga látomásait legnagyobbrészt az ótestá- 
Pr°itomi prófécia kifejezési formáival ragadja meg, a maga mon
oin valóját annak képeibe és szimbólumaiba öltözteti. Ily  módon 

inteíry felújítja az ószövetségi próféciát, nem úgy, mintha az el- 
’vijlt ̂ volna és kiigazításra szorulna, hanem ellenkezőleg teszi ezt 
ahban a meggyőződésben, hogy az éppen így bizonyul igaznak. Az  
sész ótestámentomi próféciának a beteljesedése és rejtélyének a meg

oldása pedig Jánosnak és az egész keresztyénségnek az egybehangzó 
hite szerint Krisztusban és az általa adott kinyilatkoztatásban van. 
Tízért Krisztuson és az ö müvén keresztül kell értelmezni az egész 
próféciát.* Ezért válnak a régi prófétikus képek alkalmasakká arra, 
hooy bennük fejeződjék ki János új prófétai látása.
1 Ez a prófétai látás arra az eszkatonra irányul, „aminek meg 

kell lennie hamar", „mert az idő közel van" (1 ,1 — 13). Ez a „ha
mar" fejezi ki a prófécia sürgető aktualitását. Általa világosodik

gkeg a gyülekezeteknek, melyeket e prófécia megszólít (v. ö. kül. a
2 és 3 . fejezeteket!), saját helyzetük. így kerülnek azok bele abba 
a döntésbe, mely éppen azáltal eszkatologikus döntés, mivel vissza- 
vonhatatlanul végső és utolsó, a szó legszorosabb értelmében vett 
döntő döntéssé válik. Ez a prófécia megtartja jelentőségét és aktua
litását a keresztyén gyülekezet későbbi nemzedékei számára^ is. Aho
gyan az ótestámentomi prófécia nem veszítette el jelentőségét az első 
aktualitásán túl az ószövetségi gyülekezet későbbi nemzedékei számára 
sem, hanem mindegyre felújult, ugyanígy van ez János próféciájá
val is. ..Babilon" pl. így vált már a. zsidóságban fedőnévvé Róma, 
ill. az Isten-ellenes hatalom számára.** így az ószvetségi prófécia 
képei típussá és transzparenssé válnak János próféciájában, hogy 
nemcsak az általa megszólított gyülekezetek, hanem későbbi nemzedé
kek is felismerjék a saját világukban a fenvegető apokaliptikus ese
mények előjeleit, Ezért olvassuk próféciájában a titokzatos igét a 
..fenevad"-ról: „volt és nincs és ismét itt lesz" (17, 8). Mint ahogyan 
Isten örökkévaló, „aki volt és aki van és aki eljövendő" (1. 8). úgy 
nvilatkozik meg a fenevadnak az Isten-ellenessége és Isteitt káromló, 
ellene lázadó gonoszságának az igénye abban, hogy ..volt, és nincs és 
ismét itt lesz." Be ahogyan a fenevad a „mélységből", t. i. a halot
tak birodalmából támad, onnét, ahol a sátán trónol, úgy süllyed is
mét vissza a halál mélységébe, amíg végezetül is elpusztul a halallal 
együtt, hogy diadalmaskodjék Krisztussal az élet (20 .14).

Ennek a prófétai látásnak a vonalában kell látnunk és meg
értenünk, —  már amennyire általában „megértésről" lehet szó, —  a

* V ö. ehhez Schlatter: „Das Alté Testament in dér johanneischen 
Apokalypse" (1912) c. nagyon tanulságos művét, kül. 36., 73. lapok.
A ' ** Hasonlóan használja az írástudomámy Assur, Ninive és Egyiptom 
nevelt az Isten-ellenes világhatalmak fedőnevéül; v. ö. Strack-Billerbeck: 
Kommentár z. N. T„ III, 1926, 816. lap.



Jel. könyvének apokaliptikus képeit. így lett pl. a sáskahad Jóéi n M  
féciája óta az Isten ítéletének és büntetésének képévé és így j e U ^ *  
meg a már nem is földi valóságos, hanem iszonyattal és rettegés! 
eltöltő „apokaliptikus' 1 sáskahad Jel. 9-ben mint az elszabadult nd^} 1  
szörnyű csapása. így lesznek jégeső, villámlás, földrengés és I  
természeti kataklizmák apokaliptikus jelenségekké. Mindez 
figyelmezteti az olvasót, hogy az „elszabadult elemek" sem vak so!a I  
örökérvényű természeti törvényeinek a megnyilatkozásai, hanem I 
akaratának a szolgálatában Isten rendelte célja felé terelik a tnr*' ' 
nelem „folyását." rte- j

Mindez azt jelenti, hogy János, akinek lelke megtelt az ószövet ’ 
ségi prófécia képeinek a gazdagságával, —  hasonlóan, mint Jézus a j 
szinoptikus apokalipszis rajzában, —  látomásainak képeit úgy f0J  j  
lalta írásba,  ̂ hogy azt, amit látott, az ószövetségi prófécia képeinek 
segítségül vételével realizálta. Másként nem is tudja azokat rögzíteni 
hiszen látomásai ̂ emberi elképzeléseinken túlmenő, emberi ismerésünk I  
határain túl levő valóságot akarnak megragadni.

így látja tehát János az ő látomásaiban a végső küzdelmet, mely 
Isten királyi hatalmának a végső diadalát eredményezi a démoni, ilj 
antikrisztusi hatalmak fölött. A  prófétai képek transzparensén kérész- ] 
tül nyilatkozik meg az eszkatologikus „hamar." H a ezek a képek 
típusokká is válnak, az eszkatologikus „hamar" nem veszíti el köz
vetlenül fenyegető aktualitását, nem válik „időtlen eszkatológiává" j 
amikor „a jövendő képeiben" áll szemünk elé az, „ami minden hit- - 
nek az értelme múltban, jelenben és jövendőben egyaránt." * Ellen- i 
kezőleg, amit a próféta úgy lát, mint aminek „meg kell lennie ha
mar", az éppen közvetlenül fenyegető volta miatt mint az apokalip
tikus veszedelemnek a típusa is egyszerivé és ismételhetetlenné válik, I 
A  prófétai látomás így teszi transzparenssé a keresztyén gyülekezet 
számára saját korát, hogy felismerje az apokaliptikus harc tulajdon- 
képeni valóságát és jellegét.

A  prófécia és a prófétai látás értelme így oldódik meg. Benne 
Isten ítéletet hirdető, bűnbánatra és megtérésre hívó, de ugyan
akkor kegyelmet ajándékozó igéje szólal meg. Éppen ezzel állítja 
végső és visszavonhatatlan döntés elé a gyülekezetei. így  válnak a ’) 
prófétai látás képei eszkatologikusakká nemcsak a megszólított gyüle
kezetek első nemzedéke, hanem mindazok számára is, akik a prófétai 
igét hallják vagy olvassák.**

* V. ö. Lohmeyer, M. h. 188. lap.
** Igen jól fejezi ezt ki Hadorn kommentárjában (230. lap): „A prófétai 

tanuhizonyságtétel sohasem volt és nem is akart más lenni, mint Isten. ítéle
tének és a kegyelem felajánlásának igéje, megtérésre hívó és vigasztaló ige.. 
A kettőt nem lehet egymástól elválasztani és mindegyik csak a másikkal 
kapcsolatban érvényes és hitelt érdemlő. Ezért mint prófétai tanuságtétel saját 
korába ereszti gyökereit s mindig a jelenkor embereinek szól. A jövendő 
dolgok meghirdetésében a „hamar" felettébb reálisan, szószerint értendő, mint 
ébresztő és intő ige, mint kürtjelzés és riadó, de csak annyiban jövendő
mondás, amennyiben a legközelebbi események típusában az eljövendőnek a 
végső eredményét ismerhetjük fel.“
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Dz apokalipszis képei és látomásai
Az elmondottak alapján kell most már áttérnünk a Jel. könyvé

nek az áttekintésére oly módon, Hogy benne a legfontosabb eszkato- 
lóiriai szakaszokat röviden elemezni és megvilágítani igyekezünk.

A bevezetés  és  a levelek
Egy rövid előszó után, melynek első szavai címként Hangzanak, 

(E 1— 3) következik' Jánosnak, a szerzőnek levélszerü üdvözlete a hét 
kisázsiai gyülekezethez, mellyel az egész könyvet mintegy a kisázsiai 

Igyülekezetekhez intézett levéllé, ill. irattá teszi (1 ,4 — 6 ). Ezután két 
rövid kinyilatkoztatási ige adja meg az egész könyv alaphangját. Már 
1 3-ban is felhangzott az intés, hogy „boldog, aki felolvassa és meg
yén meghatározzák már a könyv prófétikus eszkatológikus jellegét, 
hallja a prófétai igét. . . ,  mert az idő közel“ : ezek a szavak is erő- 
Ez azonban új s még nagyobb nyomatékkai jelentkezik 1, 7— 8 két 
ünnepélyes prófétai igéjében. Az elsőben a próféta szólal meg és hir
deti —  Dán. 7 ,13  és Zak. 12 ,10 képeinek segítségül vételével és 
egyúttal azoknak beteljesedéseképen —  a megdicsőült Krisztus el
jövetelét. A  másik ige pedig isteni kinyilatkoztatás igéje, melyben 
maga az Úr Isten, a Mindenható nyilvánítja ki önmagát, mint a 
világfölényes Istent, akinek kezében van midnen hatalom, emberek 
és világ sorsa egyaránt, mert ő „az Alfa és az Ö, aki van és aki volt 
és aki eljövendő."

Már az első ige reávilágít arra, hogyan válik az ószövetségi pró
fécia a képeivel és kifejezéseivel tipikus fogalomkinccsé, egyúttal 
már-már szimbólummá az újszövetségi gondolkodás számára. De en
nél a formális megfigyelésnél jóvei fontosabb az egész Apók. meg
értése számára, hogyan csendül fel ezekben az igékben a keresztyén 
eszkatológikus reménységnek az alaphangja: egyfelől annak a tudata, 
hogy a megdicsőült és diadalmas Krisztus jön el, —  a döntő eszka
tológikus fordulat már megtörtént, —  másfelől pedig annak a boldog 
bizonyosságnak a tudata, hogy Isten a Mindenható, akinek kezében 
van a sorsunk, ő a Király.

Ezután a bevezetés után mondja el 1, 9—20 Jánosnak azt a láto
mását, melyben megjelent előtte a megdicsőült Krisztus, őt a prófétai 
szolgálatra elhívta és neki a megbízást adta: „írd  le, amit láttál és 
amit látsz és ami ezek után lesz."

Ennek a prófétai szolgálatnak az első szakasza, hogy János a 
megdicsőült Krisztusnak az igéjét közvetíti a hét kisázsiai gyüleke
zethez, ill. a. gyülekezetek „angyalaihoz" intézett „levelekben." (2. és 
3. fejezet.) . Mindegyik „levél" a megtérésre való felhívást tartal
mazza annak a tudatában, hogy „az idő közel van" (1 ,3 ) . Kiemeli 
mindazt a jót és értéket, amit a megdicsőült Krisztus szeme meglát 
a gyülekezetek életében, de éppen olyan nyomatékkai, minden ken
dőzés nélkül mutat rá a gyülekezetekben levő bajokra és hibákra is 
a nélkül, hogy e gyülekezetek „keresztyén" volta egy pillanatig is két
ségessé válnék. Sőt a megtérésre való felhívás annál súlyosabb nyo-

III.
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matekot kap, hogy nem pogányokról, sem pedig elvilágiasodott, hitet. 1 
lenné vált gyülekezetekről, hanem hívő keresztyénekről van szó. Ezek 
a „levelek" konkrét történeti szituációban születtek és konkrét tör- 
téneti szituációban szólnak a gyülekezetekhez, adnak nekik intést és 
vigasztalást. Mégis „típusává" lettek és lesznek állandóan minden 
gyülekezet helyzetének s így szólnak hozzánk is : tanulságos példa
képül annak a számára, hogy a konkrét szituációban szóló prófétai 
ige hogyan lesz típussá minden idők keresztyén gyülekezete számára. 1

A m ennyei istentisztelet
A  4. fejezetben  kezdődik a látomások sorozata. Az első látomás- • 

bán János a megnyílt mennyei szentélyt látja Isten trónusával, meny- 
nyei udvartartásával és a mennyei gyülekezet hódolatával, istentisz
teletével. Ide a mennyei gyülekezetbe hívja a megdicsőült Krisztus * 
Jánost, hogy megmutassa neki, „ami ezek után lesz" (4 ,1 ) . Itt kez
dődik az apokaliptikus dráma (5. fejezet), amikor Isten átadja a 
„Báránynak, aki olyan, mint a megöletett" (5 ,6 ) a hét pecséttel le- i 
zárt titokzatos könyvet. Ez a könyv tartalmazza az Isten rendelte 
eszkatológikus történést. Isteni rendelés alapján készen van ez és 
senkinek sincs hatalma nemcsak arra, hogy azt kinyissa s így el
indítsa az apokaliptikus történések sorozatát, de még arra seln, hogy 
azt átvegye Isten kezéből: a „sors" teljesen és visszavonhatatlanul 
Isten kezében, az ő hatalmában van. „Győzött, azonban a Juda tör
zséből való oroszlán, a Dávid gyökere" : az ószövetségi prófécia ki
fejezései és képei itt is szimbólumokká lettek. Mert Krisztus a Gol
gotán  szerzett váltságával diadalmaskodott a bűn és halál hatalmai | 
fölött, s így történt meg a döntő eszkatológikus fordulat (5, 5). Ezért 
van neki hatalma arra, hogy átvegye az Atya kezéből a hét pecsét
tel lezárt könyvet és azt felnyitva elindítsa az apokaliptikus törté
nést. Tehát mindaz, ami ennek a fofyamán végbemegy, a Krisztus. : 
megdönthetetlen diadala jegyében következik be. Ö bocsátja a meg
próbáltatások sorát a világra. ítéletével elkülöníti a gonoszokat övéi
től és megőrzi övéit, gyülekezetét minden megpróbáltatás között. ' 
Ezért csendül fel a mennyei szentélyben az apokaliptikus dráma 
kezdetekor a hódolatnak és a hálaadásnak a himnusza,, „új éneke" 
( 5 ,9 -1 4 ) .

A hét pecsét
(6. fejezet.) Az első pecsét feltörésével indul meg az apokalip

tikus események és kének sorozata: megjelenik a négy apokaliptikus 
lovas, melyeknek képét János részben Zakariás éjszakai látomásai 
ÍZak. 1 ,7— 15 és 6 .1— 8 ) színeivel rajzolja meg. Hogy mennyire 
járulnak hozzá ennek a képnek az alakításához egyes jelenségek a 
szerző saját korából, pl. a római birodalom ellen támadni készülő 
pártusoktól való félelem, a. palesztinai háború során nyert tapaszta
latok (míg Jeruzsálem környékén a várost ostromló katonaság meg
kímélte az olajkerteket és szőlőket, úgyhogy a katonáknak bőségesen 
volt boruk és ola juk, addig a városba szorult zsidóság a legfontosabb 
élelmiszereket nélkülözte), azt. ma már nehezen állapíthatjuk meg.
A  lovasok mindenképen szimbolikus értelmet nyernek és a népeket



diadalra induló hadsereget (imperializmust) : a háborút, az- 
le'|n á belső forradalmat, és polgárháborút, továbbá az éhséget és 

Mp^oinorúságot, végül pedig a mindezeknek a nyomában járó dög- 
Bvészt ill- egész népeket kipusztító halált jelképezik. Emlékeztet az 
^M ^álipükus képeknek ez az első sorozata arra, hogy a szinoptikus 

íntokalipszi,sbe11 is háborúk, a nyomukban járó éhség és nyomorúság 
'llanak az első helyen; v. ö. Márk 13, 7 kk. Mind ennek „meg kell len- 

—  mondja ott Jézus* s hozzáteszi: —  „de ez még nem a vég" 
E u k ’ 13 .1 ; Mt. 24, 7 ; Lk. 21, 9). Mindez csak „kezdete a nyomorú- 
^Hgnak“ (Mk 13, 8 ). S ahogyan Jézus figyelmezteti tanítványait a 

készülő üldöztetésre, de ahogyan vigasztalja is őket, hogy Szentlelké- 
nek segítsége velük lesz, ha ítélő bírák elé hurcolják őket, úgy látja 
János az 5. pecsét feltörésekor a mártírok lelkeit a mennyei szentély
ben az áldozati oltár tövében és hallja az Isten királyságának betel- 
íesedését sürgető kiáltásukra a választ: legyenek türelemmel, várja- 

■ £ jk  még egy ideig, míg beteljesedik szolgatársaiknak és testvéreik- 
nek'a mártíriuma. A  6 . pecsét feltörését követő természeti katakliz
mák után, -—  v. ö. Mk 13,24 kk.! —  egy új kettős látomásban (7. 
fejezet) látja János az Isten népének elpecsételését: először a tizen
két törzs egybegyűjtését, majd „a sok népet, melyet megszámlálni 
senki sem tud, minden népből, törzsből, nemzetből és nyelvből" : ez 
a mennyei sereg immár ott áll a mennyei szentélyben az üdvözültek 
fehér ruhájában, pálmaágakat lengetve —  mint ahogy a jeruzsálemi 
templomban is ilyenekkel vonult fel a hívek ünneplő serege, —  és 
dicsőíti az Istent, aki üdvösséget szerzett népének.

A m ártírium
János látomásai szerint Krisztus a mártíriumra készíti fel népét: 

„Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül" —  mondja Jézus Mk. 
13,13-ban. Azonban a mártírium „veszedelme" nem rettenti a gyü
lekezetei. Ahogyan a sátán hatalma sem tölti el félelemmel a gyüle
kezetét, mely tudja, hogy Krisztus győzött, ugyanúgy van a mártí- 
riumnial is. A  mártírok azok „a halottak, akik az Úrban halnak 
meg" : „megnyugosznak az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik kö
vetik őket" (14 ,13). A  mártíriumban megszabadul a megpróbált 

: kegyes a sátán kísértéseitől és „megnyugszik", mert véget ér állha
tatossággal megvívott harca. Azonban a Jel. könyve első sorban nem 
az egyes hívőhöz szól és nem az „individuális eszkatológia" körében 
ad feleletet a híveknek, hanem az egész emberiség sorsát állítja az 
eszkatológikus várakozás tengelyébe.

E  A  szinoptikus apokalipszis ugyanezt a vonalvezetést mutatja: 
ott is az egész emberiség egyetemes sorsáról van szó. Míg azonban 
a szinoptikusoknál háborúk: éhségek és nyomorúságok, sőt üldözteté
sek közepette is „az evangéliumnak először hirdettetnie kell minden

* Ugyanezek a szavak lettek a Jel. könyvének a vezérmotivumává! Ha 
Mk 13-at (ill. a szinoptikus apokalipszist: Mt. 24, 1—36; Luk. 21,5—36) össze
vetjük a Jel, apokaliptikus képeivel, szinte azt mondhatnánk, a Jel. részletes 
képekben fejti ki azt, amit Jézus már. a szinoptikus apokalipszisben meghir
detett.
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matekot kap, hogy nem pogányokról, sem pedig elvilágiasodott hitet 
lenne vált gyülekezetekről, hanem hívő keresztyénekről van szó Ezek 
a levelek konkrét történeti szituációban születtek és konkrét tör 
teneti szituációban szolnak a gyülekezetekhez, adnak nekik intést és 
vigasztalant Mégis „típusává1* lettek és lesznek állandóan mSden 
gyülekezet helyzetének s így szólnak hozzánk is : tanulságos példa-
iee horvan^íef hosp' a konkrét szituációban szóló prófétai
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nép között" (Mk. 13 ,10), addig az evangélium terjedéséről, a misz- 
sziónak a továbbviteléről már nem hallunk a Jel. könyvében. Csak 
egyszer tűnik fel —  de csak végig repül „az ég közepén", —  egy 
angyal, kezében „az örökkévaló evangélium"-mai, hogy hirdesse azt 
a föld lakosainak, „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek 
és népnek" (14, 6 ), János figyelme látomásaiban azonban nem az 
evangélium hirdetésére irányul, hanem arra a küzdelemre, mely a 
gyülekezetre vár és arra a szabadításra, melyet Isten készít gyüleke
zetének. A  következő látomások (8. fejezet) újí képekben és mégis 
megismétlődő színekkel rajzolják a természeti és történeti életben be
következő kataklizmáknak a. sorozatát, melyek már az első látomások 
képeiben is jelentkeztek. Az új látomás keretét ugyancsak a meny- 
nyei istentisztelet adja (8, 2— 5), az egyes képek pedig a szolgálatot 
tevő angyalok trombita-jelére alakulnak ki. Trombitaszóval jelezték 
a jeruzsálemi templomban is az istentisztelet egyes fontosabb szaka
szait.* Itt azonban a trombitaszó azt jelzi, hogy Isten ítéletének bün
tetéseivel sújtja a tőle elszakadt, bűnbe süllyedt világot.** Mint aho
gyan a hétpecsétes könyv pecsétjeinek a feltörése kapcsán, úgy az 
első négy trombita-jelnél is csak viszonylag röviden írja le János az 
Isten büntetéseképen a világra szakadt csapásokat és nyomorúságot. 
A  három utolsó kürtjeinek azonban még nagyobb nyomatékot ad az 
a közbeiktatott jelenet, amely szerint egy sas repül végig az ég köze
pette (pontosan: a zeniten) és háromszoros „Jaj“ -t kiált. A  követ
kező csapásokat (9. fejezet) János jóval részletesebben írja le, rész
ben az egyiptomi csapásokból, részben más ószövetségi prófétai ele
mekből (sáskajárás, stb.) vett vonásokkal, de leírásába egyúttal is
mét saját korának a történetéből vett mozzanatok (az Eufrátes felől 
jövő milliós hadsereg: pártusok betörése) is vegyülnek. Az előző, a 
„pecsét-víziók" kapcsán adott képekhez képest a megpróbáltatások
nak ez a második sorozataoly értelemben jelent fokozást, hogy most már 
nemcsak a természeti és a történeti életben lejátszódó katasztrófák
ról van szó, hanem a .pokol legmélyebbre száműzött és ott fogva 
tartott démoni hatalmainak a felszabadításáról (9 ,1 — 12) is.

Az elnyelt könyvecske és  a két tanú
Külön hangsúllyal emeli ki az elbeszélés, hogy a démoni hatal

mak nem árthatnak Isten népének, azoknak, akik „az élő Isten pe
csétjének" (7 ,2 ) a jelét viselik ,a homlokukon (9 .4 ) . Talán ugyan
ilyen, a Krisztus gyülekezetét vigasztaló, bátorító és erősítő jelentése.

* „A nagy kürt megfújásának" Ézs. 27,13 alapján a zsidó írástudo
mányban eszkatolögikus jelentősége vám, és pedig ott Izráel szabadulásának, 
a váltságnak a jele. Az istentiszteleten a kürtök megszólalása, újév ünnepén 
ugyancsak az eszkatológikusl szabadításnak á szimbólumai hiszen az új év 
ünnepe eredetileg és végső értelemben ugyancsak az új évnek, t. i. a vált- 
ság új korszakának a,z ünnepe. V. ö. Schlatter: Das Alté Testament in dér 
Apokalypse, 83. k. lapok.

** Á trombita-jel az újszövetségi apokaliptikábam mindig újra előkerül, 
v. ö. Mt. 24,31; 1. Kor. 15,52; 1. Tess. 4,16; ezeken a helyeken azonban 
mindenütt a halottak feltámadását s vele együtt Krisztus eljövetelét jelenti 
be. Hasonlóan Did. 16,6.
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van a 10. és 11. fejezetek két, különben nagyon nehezen érthető 
képének is. Az első látomást —  nem egészen helyesen —  egy máso
dik „elhivatási látomás"-nak mondották* és párhuzamba helyezték a 
Jánosnak adott megbízással (1, 9— 20). Azonban a látomásnak a súly
pontja nem egy új, Jánosnak adott megbízáson, ill. új látomásokra 
való elhívásban van, hanem a következő látomásoknak, ill. az azok
ban jelentkező képeknek előkészítésén. Erre utal egyfelől a Jánosnak 
adott könyvecske, melynek tartalmát nyilván 11 ,1— 13 alatt kapjuk 
meg, másfelől pedig a felszólítás, hogy „újból", inég egyszer prófé- 
táljon (10 ,11). Ugyanez a felismerés adódik akkor is, ha arra figye
lünk, hogy a 1 0 . fejezet látomásának egy második súlypontja az 
angyal esküjében van: „Nem lesz több idő** (helyesebben: haladék), 
hanem amikor felhangzik a hetedik angyal kürtjele, teljessé válik 
Isten titka" (10 ,6— 7). A  gyülekezet számára éppen ez a vigasztaló 
ige: „Nem lesz több haladék", Isten beteljesíti, amit ígért. Talán 
ugyanez a legfontosabb értelme a 1 1 . fejezet sokat vitatott látomá
sának is. Ez a fejezet azért érthető olyan nehezen, mivel a szerző 
látomását sok hagyományos apokaliptikus képanyag és fogalom alkal
mazásával rögzíti. A  templom megmérésének a képe Ezék. 40, 3 kk- 
höz kapcsolódik. Székiéinél a kép azt. a célt szolgálja^ hogy a próféta 
lélekben lássa meg és írja le a majd építendő új templomot a leg
apróbb részletekig. Itt. a Jel. könyvében viszont arról van szó,, hogy 
a mérés által Íveli megjelölni és elhatárolni Isten szentélyét, azt., ami 
Istené, attól, ami azon kívül van. Ami kívül van a szentélyen és az 
oltáron és azokon, akik ott imádkoznak, az „a pogányoknak adatott 
és tapossák a szent, várost negyvenkét hónapig".*** Isten templomához, 
a gyülekezethez és annak népéhez a pógányok nem fémek hozzá, 
noha a „szent várost" Isten kiszolgáltatja nekik,**** . A  szent város el
foglalása mintegy a nyitánya az apokaliptikus harc végső kiéleződé
sének s ilyen értelemben csatlakozik hozzá a Krisztus két tanújáról 
szóló látomás. A  két tanú, —  talán Mózes és Illés, szimbólumai a tör
vénynek, mely Krisztusról tesz tanúbizonyságot, és a messiás Isten

* Pl. Hadorn, id. h. 111. lap.
** A kifejezés nem jelenti azt, hogy „az idő" megszűnik és hogy követ

kezik az „időtlen" örökkévalóság. Időtlen örökkévalóságról az Újszövetség 
nem tud egyébként sem. A mondat azt jelenti, hogy Isten üdvtervének a 
keresztülvitele nem szenved több haladékot.

*** A „negyvenkét hónap" az apokaliptikus hagyományból (pontosabban 
Dán. 12,14, ill. Dán. 7 ,25-ből) származik. Mint ilyen, „apokaliptikus" szám: 
eredetileg bizonyára számításon alapult és számszerű érteleimben vették. Ta
lán így értette még János is. Tulajdonképeni értelme azonban az, hogy a 
megpróbáltatás idejének van, Istentől megszabott határa. Ma semmiképen, 
sem szabad ezt és hasonló „apokaliptikus" számokat számszerű jelentésükben 
érteni, hanem azon túlmenő értelmüket kell keresni. V. ö. Hadorn, id. h. 119. 
lap.

**** Lehet, hogy ezekben a versekben tükröződik valami a palesztinai há
ború emlékeiből. Sokan 11,1 k. verseit próbálják úgy értelmezni, hogy azok
ban egy olyan, a zeloták gondolkodásából származó prófécia maradt ránk, 
mely megjövendölte Jeruzsálem és a külső templomudvarok elfoglalását a
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által rendelt előfutárának, —  Isten igazságának és hatalmának az 
erejével fordul szembe az Istentől elfordult világgal és noha tanu- 
bizonyságtételükért vértanuságot szenvednek, a gonoszság hatalmai 
nem vehetnek erőt rajtuk: Isten nem hagyja őket a halál hatalmá
ban, hanem feltámasztja és magához veszi őket. Az Apók. látomásai 
—  mint már láttuk, —  a mártírok sorsára készíti fel a gyülekezetét. 
A  két tanú ennek a felkészítésnek az irányvonalába tartozik, de egy
úttal azt a vigasztalást és bátorítást is adja, hogy Isten nem szolgál
tatja ki tanúit a gonoszság hatalmainak, -—  még akkor sem, ha azok 
első pillanatra vagy külsőleg diadalmaskodnának is. Így ez a láto
más, —  egyike a Jel. könyve legmegragadóbb képeinek, —  intéssé, 
figyelmeztetéssé és egyúttal biztatássá válik minden idők keresztyénéi 
számára, akik tamubizonyságtétellel tartoznak Uruknak s akikre min
dig ugyanaz a sors és ugyanaz a megdicsőülés vár.

A fenevad  és  Babilon
Már a két tanúról szóló képben említés történik ,,a fenevadról, 

mely a mélységből támad" s hogy ez a fenevad háborút indít a két 
tanú ellen (11 ,7 ) . Az apokaliptikus dráma is ismerte azt az alakot, 
akiben minden gonoszság, minden lázadás Isten ellen összesürűsödik 
és személyes alakot ölt. Az istenellenes hatalomnak az „antikrisztusi" 
alakja először talán akkor öltött testet a zsidóság, ill. Dániel könyve 
számára, amikor a szír uralkodó, Antiochos Epiphanes, a jeruzsálemi 
templomot a „mennyei Zeus" (2. Makk. 6 , 2) templomává tétette és 
benne a Zeus-oltárt, —  ahogyan Dán. 9, 27 ; 12.11 mondja: a „pusz
tító utálatosság“ -ot, vagyis a gyülekezetei elpusztító utálatos bál
ványt —  állíttatta fel.* Dániel könyvének ez a fogalma lett a szinop
tikus apokalipszisben is az Isten-ellenes gonoszság kiteljesedésének a 
szimbólumává. Az őskeresztyén apokaliptikus várakozásban, neveze
tesen Pál apostolnál ez az Isten-ellenes hatalom személyes formában 
jelentkezik, mint „a törvénytelenség (vagy gonoszság) embere" (2. 
Tessz. 2, 3 ) :  o az „antikrisztus." Ez az Isten-ellenes hatalom jelenik

pogányok által, de azzal biztatott, hogy a tulajdonképeni templom nem kerül
het pogányok kezére. Mások úgy vélték, hogy a 11,1 k. versek Jeruzsálem 
ostromának azt a szakaszát tükröztetik, amikor a város és a templomhegy 
nagy része már a római ostromlók kezében volt és éppen csak a templom- 
épület maga volt még a védők birtokában (tehát a 70 nyarának az elejéit 
levő helyzet!). Ha azt kellene mondani, hogy e hely arról tanúskodik, hogy 
János látomása idején még nem tudott , a templom elestéről és pusztulásáról,, 
akkor ez a felismerés azt is jelenthetné, hogy a Jel. legkésőbb 70 nyarán író
dott. Vannak más mozzanatok is, amelyekben talán ugyancsak tükröződik 
a keresztyénség helyzete 68—70 táján, v. ö. kül. Schlatter: Qeschichte dér 
ersten Christenheit, 1926, 339 k. lapok. Azonban nagyon kétséges, hogy a Jel 
könyvének ez a kortörténeti értelmezése ennyire pontosan keresztülvihető-e- 
és helyes-e.

* A „pusztító utálatosság" eredetileg talán csúfnév a'„Mennyei Zeus" 
számára, v. ö. Moore: Judaásm, I, 367; Dodd: The Bibié and the Greeks, 
1935, 231 kp. — Az „antikrisztus" képzetét a zsidóság az Újszövetség korá
ban még nem ismeri, -az csak később jelentkezik.
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meg a. Jel. könyvében is mint „a nagy veres sárkány" (12. fejezet), 
„a tengerből támadt fenevad" (13 ,1— 10) és annak prófétája (13, 
11— 18) és végül mindezt új formában foglalja össze a „nagy paráz
nádnak, Babilonnak (17— 18. fejezet) a képe. ö  „a paráznáknak és 
a föld utálatosságainak az anyja" (1 7 ,5 ). Ez a kifejezés világos 
utalás a Dániel próféciája óta típussá vált „pusztító utálatosság"-ra. 
Mivel pedig a „paráznaság" —  Hós. 2 képe alapján —  hagyományos 
szimbólummá vált a bálványozás számára, azért e kifejezés Babilon- 
Rómának az önmagát istenítő és önmaga, császárai számára isteni 
méltóságot követelő „utálatosságát" jelöli meg. A  „pusztító utála
tosság"-nak a szinoptikus apokalipszis óta a keresztyénségben is 
hagyományossá vált képe többféle formában jelentkezik, tartalma 
szerint azonban egységes. Részletes vonásait nem vizsgálhatjuk meg 
ebben az összefüggésben. Elég annak a megállapítása, hogy az anti- 
krisztusra vonatkozó képek a Jel. könyvének központi tartalmát al
kotják. Bennük revelálódik a Jel. könyve eszkatológikus üzenetének 
egyik döntő mondanivalója is. Mert azt, amit e fejezetek képei kife
jeznek, az Apók. szerzője közvetlenül a saját korára vonatkoztatta 
és evvel akart első sorban saját gyülekezeteinek szolgálni. E képek 
számára az antikrisztusi hatalom Rómában és a római császárságban, 
annak önmagát istenítő császáraiban konkretizálódik, bármennyi 
egyébként mitikus vagy az ószövetségi próféciából származó hagyo
mányos vonás szolgáljon is arra, hogy érzékeltesse azt, amit János e 
látomásokban látott.

Mielőtt azonban a látomásokban konkretizálódnék az Isten-elle
nes hatalom képe, már felcsendül a mennyben a hatalmas szózat, 
a hetedik angyal trombita-jelére: „Immár uralkodik e világ fölött 
a mi Urunk és az ő Krisztusa, aki örökkön örökké uralkodik" (11, 
15). Az apokaliptikus harc eldőlt, mielőtt megindult, ezért már eleve 
vereségre van kárhoztatva a gonoszság minden erőlködése, bármeny
nyire összefogjon is a sátán minden serege és bármennyire meg
tévessze is az emberek millióit. Ezt hirdetik János látomásai. A  napba 
öltözött asszony (12. fejezet)  —  a mennyei Jeruzsálemnek és az 
örökkévaló Egyháznak a szimbóluma, —  világra hozza a Fiút, „aki 
vas vessző vei legeltet minden nemzetet", bármennyire acsarkodjék is 
rá a sárkány mitikus képével szimbolizált „régi kígyó, aki neveztetik 
ördögnek és sátánnak" (12, 9). Isten megmenti és elragadja ő magá
hoz a Fiút, megmenti a napba öltözött asszonyt is, a sárkány pedig 
vereséget szenved a Mihály arkangyallal és angyalaival folytatott 
harcban.

Egy új képben látja János az antikrisztusi hatalmat, mint a ten
gerből támadt fenevadat, majd mellette a másik fenevadat, áz anti
krisztusi hatalom prófétáját (13. fejezet). Nem részletezhetjük ezek
nek a grandiózus színekkel megrajzoltt látomásoknak a különféle 
vonásait. De nincs is erre szükség. Mert nem ezeknek az egyes voná
soknak a kiszínezése a fontos, még kevésbbé annak a vizsgálata, hogy 
a látomást érzékeltető képeknek és fogalmaknak az eredetét hol kell 
keresni. A  lényeges itt is az, hogy mit akar mondani a látomás képe. 
Ez pedig világos. A  tengerből feljövő állatnak a sárkány, „a régi 
kígyó, akit ördögnek és sátánnak is neveznek" (12,9) „átadja az ere-
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jét és a trónust és a nagy hatalmát" (1 3 ,2 ). Benne tehát- mintegy : 
megtestesül minden sátáni hatalom: ezért lesz éppen az antikrisztus 
szimbólumává, hiszen az antikrisztus is végső értelmében a sátánnak 
&  Isten elleni lázadozásának megtestesülése. Lázadás Isten ellen any- 
nyira, hogy a fenevad önmagát isteníti és hogy előtte borulnak le, 
őt imádják a népek; Isten káromlása és semmibe vevése, szent nevé
nek szidalmazása, végül pedig a „szentek ellen való hadakozás", 
Isten népének az üldözése: ezek ennek az antikrisztusi hatalomnak a 
jellegzetes vonásai. János önmagára és a gyülekezetre való vonatko
zásban úgy vélte, hogy ez az Isten-ellenes hatalom a római biroda
lomban konkretizálódik. Ez tette önmagát a törvénnyé, félrelökve 
Istennek a törvényét, melynek cselekedetei a pogányoknak is: „az o 
szívökbe írattak" (Róm. 2 ,1 5 ). Róma tobzódása hatalmi mámorában, 
midőn császárai isteni rangban képzelték önmagukat és elfogadták 
az egyedül Istennek kijáró hódolatot ; ez a kép áll János szemei előtt,; 
Prófétai látása számára Róma az a hatalom, melyben megtestesül és 
személyes formát nyer minden, amit a sátán neve jelez. Addig az 
időpontig, amikor a Jel. könyve keletkezett, a kisázsiai gyülekezete-. 
két nyilván még nem' érte súlyosabb természetű üldöztetés, —  csak ■ 
a- pergamoni gyülekezetben említ meg János egy vértanút, Antipast 
(2 ,13 ), —  de ennek ellenére látomásában már látja, hogy a fenevad 
hadakozik a szentek ellen, legyőzi őket, sőt látja, hogy a nagy pa
rázna asszony, Babilon „részeg a szentek vérétől és a Jézus vértanúi
nak a vérétől" (17 ,6 ).

Jánosnak és azoknak a gyülekezeteknek a számára, melyekben 
először hangzott fel a Jel. könyvének üzenete, a démonikussá lett 
Róma vált az antikrisztussá, a végső és feltétlen Isten-ellenes hata
lommá. Vele szemben hangzik fel a megdicsőült Krisztus igéje rj 
„Légy hű mind halálig!" De a hagyományból vett vonásokkal meg-: 
rajzolt kép ismét transzparenssé válik. Hiszen már János is benne 
áll abban az apokaliptikus tradícióban, mely Dániel könyvében je
lentkezik először és más zsidó apokalipszisokban is öröklődik: ez a 
tradíció tudta, hogy az Isten ellenes apokaliptikus hatalom a törté
nelem folyamán egyre újabb hatalmakban ölt testet. János pedig 
tudja azt is, hogy a fenevadnak a hatalom csak „adatik" és hogy; 
uralma csak ideig való akkor is, ha apokaliptikus időkig, „negyven
két hónapig" (13, 5) tart, Ilyen értelemben válik János látomásainak 
képe transzparenssé Isten gyülekezete számára. Ahogyan János a Babi
lonná lett Rómában, úgy ismerte fel Isten népe csalhatatlan ösztön
nel az idők folyamán mindig újra azt a démonikus hatalmat, „Babi
lont", mely előtt nem szabad meghódolni, hanem minden ámításával 
és. ígéretével szemben meg kell tartania a hűséget Krisztus iránt 
akár mártírium árán is. Minden olyan korban, melyben az Isten 
elleni lázadás sűrűsödik, valamilyen földi hatalom Isten igényével 
lép fel, önmaga számára követel hódolatot s a maga istentelenségét 
vallássá teszi, üt Krisztus népe számára az „utolsó" óra: „Itt van 
szükség a szentek állhatösságára és hitére!" (13 ,10), Ekkor nyeri el! 
végső, egzisztenciális értelmét az intelem: „Légy hű mind halálig!11:
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Az apokaliptikus drám a vége
A  küzdelem Babilon antikrisztusi hatalma ellen azonban, —  

bármennyire is eszkatológikus és apokaliptikus is az, —  nem az 
utolsó harc a Jelenések könyvében. A  prófétikus hagyománynak a 
zsidó írástudományban való tükröződése szerint az eszkatológikus 
eseményeknek a. rendje ez: „a most létező nemzedékek, a ihessiás 
napjai, Góg és Mágóg napjai, az eljövendő világ."* Ugyanezt a sor
rendet követi János is, amikör Babilon pusztulása (17,1— 19,5) 
után írja le Krisztus megjelenését, a parusiát (19,11— 16), Krisztus 
ezeréves birodalmát (20,1— 6 ) . a Góg és Mágóg hagyományos nevei 
által ismét szimbolikus formában megrajzolt végső küzdelmet (20, 
7—10), az utolsó ítéletet (20,11— 15), végül pedig az „új ég és új 
föld", valamint az „új Jeruzsálem" megjelenését (21. fejezet).

Az ezeréves  b irodalom
Ez a hagyományos sorrend így nyilván mutatja az összefüggést 

János látomásai és a zsidó írástudomány között. E sor egyes tagjai 
közül az egyháztörténet folyamán tudvalevőleg a Krisztus ezeréves 
birodalmára (20 , 1 — 6 ) vonatkozó kép került ismételten az apokalip
tikus reménység homlokterébe. A  millennium képzetének egyes voná
sai világos összefüggésben vannak „mitikus" képzetekkel. Számunkra 
azonban itt nem ezen képzetek és azok eredete a fontos.** Fontos 
azonban az, hogy megértsük: mii mond a Jel. könyve akkor, amikor 
a „millennium"-ról, mint a világtörténelem utolsó „napjá“ -ról. „az 
Isten szombatjá“ -ról beszél f  Mint ahogyan a teremtéstörténet az Is
ten által megszentelt .hetedik nappal, úgy zárul le a világteremtés 
műve, annak „története" ezzel a nagy „szombattal" : „Isten a terem
tés művét a történelem folyásán belül vezeti el céljához. A  történe
lemnek ez az utolsó napja hozzákapcsolódik az elsőhöz. Akkor majd 
nyilvánvalóvá lesz, hogy a teremtés művét a sátán nem ütheti ld 
Isten kezéből. A  történelemnek ebben az utolsó szakaszában ki kell 
tűnnie, micsoda a valóság az Isten teremtette föld tekintetében, ha. 
nem a rombolásnak és a kísértésnek a hatalma tartja azt fogva. Ak
kor majd nem emelhet akadályt Isten gyermekei elé semmiféle Isten
ellenes hatalom, akkor övéi majd megízlelhetik a teljes igazságát 
annak az igének: ,Hajtsátok uralmatok alá a földet!' Közvetlenül 
vesznek majd részt Krisztus bírói küldetésében és uralmában, nem

* V. ö. Schlatter: Das AT i. d. Apók. 94. lap. — A „messiás napjai" 
ebben az összefüggésben azt jelöli meg, amit a keresztyén gondolkodás Krisz
tus parusiájának mond.

** Az „ezer év“ képzete talán összefügg ólyan gondolkodással!,, amely 
a világ folyását egy isteni hétnek képzelte, ahol minden nap ezer esztendő 
(v. ö. Zsolt. 90,4 és 2. Pét. 3,8). Így mondja Barn. 15,4—6, hogy Isten 
„hatezer év alatt fog mindent teljességre vinni." A hetedik napról pedig úgy 
véli, hogy „ha majd eljött az ő Fia és véget vet a gonosz (hatalom) idejének, 
ha megítéli az istenteleneket és elváltoztatja a napot, a holdat és a csillago
kat, akkor majd tisztességben megpihen a hetedik napon." A millennium egy 
ilyen „isteni nap" és mint ilyen az „ezer esztendő" típussá lett szimbolikus 
szám. V. ö. a nrltennium képzetének a gyökereihez Holtzmann-Bauer: Evan
gélium, Briefe und Offenbarung des Johannes, 3. kiad. 1908, 493. k. lap.
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csak reménységük és várakozásuk szerint, mint most/-'* Nem szabad 
tehat a millennium képzetét sem egy olyan e világi sacrum imperium 
kepzetevel összekapcsolni, melyben megszűntek a keresztyénüldözé-’ 
sek, —  mint ahogyan azt nem szabad azt olyan e világi állapot ke
reszt^ en vágyálmára sem vonatkoztatni, amikor „a közviszonyok 
majd Krisztus mértéké szerint szabályoztatnak.“ (Spener.)** ***

A diadalm as Krisztus
Krisztus eljövetele és diadala, az utolsó ellenség legyőzése és 

megsemmisítése, az ítélet az új ég és új föld, az új Jeruzsálem felé 
tekint, mint végső cél felé János az apokalipszisban. Még mielőtt 
azonban ez a végső cél felrajzolódnék a látomásoktól megittasult 
szeme előtt es meg mielőtt az utolsó megpróbáltatásoknak, valamint 
-Babilon bukásának a kepe megjelenne az apokaliptikus dráma gyor
san pergő jeleneteiben, elindul a képeknek egy új sorozata: megszü- 
l5tlk+a oreSST  a m enyben (12. fej.), majd ott látja János a Bá- 

f n/ V '1 ,10n begyen s vele a gyülekezetét, a „száznegyvennégyezeret 
akik homlokukon viselik az ő Atyjának nevét“ (1 4 ,1 ). Ugyanígy 
olvassuk a szinoptikus apokalipszisban, hogy az Emberfia „elküldi az
0 angyalait es egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől a 
told yegso hatarától az ég végső határáig" (Mk 13 ,27), Ezután 
beszeli el János, mint tűnik fel az ég felhőin „az Ember Fiához 
hasonló fejen aranykoronával és kezében sarlóval: így jön el hogy 
iteletet tartson (1 4 ,1 4 -1 6 ) . Végül egy új kép m ondjfel, mint jefe-
r ív a  1  T >L Klai mT^ a fehér lovon ü10 ..Királyoknak Ki-
(1 9 1 1 — 16) k k Ura ’ kln<5k ” a nöVe Isten' I" 6F nek neveztetik"
rnn Lohmeyer figyelmeztet arra hogy János látomásaiban párhuza- 
mos fokozatossággal lep elő egyfelől a gonosz kiteljesedése és Isten 

. megtorló büntetése, valamint az ítélet, másfelől pedig Krisztus eljö- 
vetele es végső megdicsőülése:” * 1 . a gyermek születése és a sátán \e- 
taszittatasa^ mutatják a messiási diadalnak „a csíraszerü kezdetét"
1 i ' ±ejk--i,n-e ugr anakk°r kiteljesedik az antikrisztus hatalma és dia
dala â földön, ahogyan 2. Tessz. 2 ,3  mondja: megjelenik az „apos- 
tasia , az Istentől való elszakadás; 2 . azonban az antikrisztus ha
talma veget er megjelenik a Bárány a Sión hegyén a választottak
gyulekezeteyel es feltűnik az Emberfiának a jele az égen (14 1__16) •
megkezdődik az ítélet avilág felett (1 5 -1 6 . fej.) és elbukik Babilon 
(17— 1K fej.) ; végül 3. lep fel Krisztus maga a diadalmas Király 
kepebem hogy megsemmisítse és visszavonhatatlan kárhozatba taszítsa 
„a sarkmwt. azt a regi kígyót, ki az örödög és sátán" (19,11__20

). így  Krisztus kinyilatkoztatásának is hármas formája van: ő 1 .'

* Lilje: Das letzte Buch dér Bibéi, 1940, 212. lap.
** Amikor az Ágostai Hitvallás XVII. cikkelye elítéli azt a Iudaica 

opirao-t hogy a halottak feltámadása előtt, a gonoszok általános leigázásá- 
. ’ a keffy « ek kezebe kerül a világ feletti uralom", -  akkor éppen az ilyes-

f e s s a t .  s v - w .  érWnéK *• «■
*** V. ö. Lohmeyer, id. h. 117. k. lapok.
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az „Emberfia", amikor a világ hatalmasságaihoz való viszonyáról 
van szó, ellenük harcol és ítéletet tart ; 2. a „Bárány", az övéihez és 
a gyülekezethez való viszonyban, nekik a megváltójuk; és végül 3. az 
„Isten Igéje", a „Királyok Királya és Uraknak U ra", aki a végső 
diadalt veszi a gonoszság hatalmasságain. Övéinek a megváltásában 
és a megváltottak szent gyülekezetének az összegyűjtésében, az arnti- 
krisztusi hatalmak elleni hadakozásban és azok legyőzésében, végül, 
pedig minden gonoszság gyökerének, a sátánnak az elkárhoztatusá
ban és ítélet tartásában teljesedik ki Krisztusliak a műve.

A  gyülekezet, a választottak serege a Lélek által megvilágosít- 
tatva ismeri fel a váltság művének ezt. a végső céljait és minden 
ellenálláson keresztül is diadalra törő útját. Ezért hangzik fel az 
Istent dicsőítő új ének, melyet senki sem tanulhat meg., csak a válasz
tottak új gyülekezete, „akik áron vétettek meg a földről" (14, 2— 5). 
Megpróbáltatások és az ítélet tüzének közepette, apokaliptikus pusz
tulásban, amikor a világ önmagát marcangoló fájdalommal, tehetet
lenül szenvedi a reá mért megmásíthatatlan sorsot, Isten népének 
van Sionci, ahol nem árthatnak neki sem földi, Sem semmiféle anti- 
krisztusi, sátáni hatalmak. Mert- ura a Krisztus, az Isten Báránya, 
aki vérével váltotta meg,, oltalmazza és védi, kézében tartja és „senki 
sem ragadhatja ki az ő kezéből" (Ján. 10, 28).

Ez a hálaének hangzik fel örömmel és ujjongással, mint nagy 
sokaságnak, hatalmas vízesésnek és erős mennydörgésnek a szava 
(19,6) Isten színe előtt: „A lelu ja ! Uralkodik az Űr, a mi Istenünk, 
a Mindenható!“  A  Bárány felkészül a menyegzőre és „boldogok, akik 
a Bárány menyegzőjének a vacsorájára hivatalosak" (19, 9). A  meg
próbáltatásoknak és borzalmaknak a szörnyűsége, sokszor torlódó 
képei után János látja „az új eget és új földet" és az „új Jeruzsá
lemet": „íme, az Isten sátora az emberekkel van és. velők lakozik, 
és azok az ő népei lesznek." Elmúlt már gyász, kiáltás és fájdalom, 
mert Isten letöröl minden könnyet övéinek szeméről és a: halál nem 
lesz többé (2 1 ,4 ). János immár látja a „szent Jeruzsálemet", az 
Anyaszentegyházat, melyet „megvilágosít az Isten dicsősége és annak 
szövetnéke, a Bárány" (21 .9— 27).

De nem részletezhetjük ezt, nincs is szükség rá, Mert a Jelené
sek könyvének ezekre a képeire úgy rezonál lelkűnkben á  hit, mint 
ahogyan megszólal, ha halkan is, a hegedű húrja, amikor valahol 
távolban felhangzik a rokon melódia.

„Be ne pecsételd e könyv prófétálásának a beszédeit, mert az 
idő közel van !" —  hangzik az egyház felé aZ. üzenet. A  Lélek és a 
menyasszony, Krisztus Ányaszentegyháza ma is imádsággal válaszol 
erre az üzenetre: „Jövel!" Aki hallja az igét és. „szomjuhozik, jö j
jön el: és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen" (22 ,17).

Mert „ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony eljövök 
hamar!" Imádságunk pedig belekapcsolódik az első gyülekezetnek és 
minden régen elszállott keresztyén nemzedéknek a könyörgésébe: 
„Ámen, bizony jövel, Uram Jézus!" (22 ,20).

Ebben a könyörgésben benne van a Jelenések könyve eszkatoló- 
gikus üzenetének a summája.

Karner Károly.



Tanulságos kép a mai finn egyházról
Finnország felekezeti 

következő:
megoszlása 1945-ös statisztikai adatok szerint

Vallás: Lélekszám: Ezrelék: Gyűl. száma:
Evangélikus 3,832.941 959.8 601 (+1 Olaus Petri>
Methodista 2.103 0.5 30
Baptista 1.963 0.5 7
Adventista 1.587 0.4 2
Szabadegyházak 5.998 1.5 33
Anglikán 17 0.00 1
Görög-keleti 70.533 17.7 38
Római katolikus 1.215 0.3 5
Izraelita 1.501 0.4 3
Mohammedán 5333 0.1 2
Felekezeten kívüli 75.027 18.8 —

összesen: 3,993.438 — 722 +  1 =  723

Általános egyházi helyzet.
A finn evangélikus egyház belső életét a háború után bizonyosfokú 

megelevenedés jellemzi. Ennek a megelevenedésnek a főbb tünetei a követ
kezők :

A háború előtti állapotokhoz képest élénkebbnek mondható a férfiak 
belekaposolódása az egyház életébe. A háború alatt a lelkészek nagy része 
katonai szolgálatot teljesített, és a fronton közelebb kerültek a férfiakhoz. 
A háború alatti magvetésnek a gyümölcse abban mutatkozik, hogy szerte 
az országban férfibibliakörök alakulnak. Ami azelőtt katonák között ritka
ságszámba ment, ma sok helyen lehet hallani, hogy katonatisztek és al
tisztek szeuratokat, bibliaórákat tartanak. Komoly ébredésről lehet beszélni 
a katonaság között.

Örvendetes megmozdulás észlelhető az egyetemi ifjúság körében is* 
Élénk tevékenységet fejt ki az YKY, az egyetemisták keresztyén ifjúsági 
egyesülete. A háború előtti viszonyokhoz képest újságnak mondják pl. azt, 
hogy a műegyetemisták külön vasárnapi iskolát tartanak fenn.

Közelebb került egymáshoz az egyház és a szocializmus. Az egyház 
egyre komolyabb szociális munkát végez. A háború alatt minden kerü
letben külön szociális lelkész! állást szerveztek, s az ébredési mozgalmak 
is egyre intenzivebb szociális tevékenységet fejtenek ki. Talán ennek 
köszönhető az, hogy a szociáldemokrata párt teljesen felhagyott a háború 
előtt eléggé érezhető egyházellenes magatartásával, viszont a lelkészek 
közül is néhányan belekapcsolódtak a szociáldemokrata párt munkájába.

Űj színt jelent a finn evangélikus egyház életében a „A  nép biblia- 
egyesülete“  (K. R. S.) működése, mely 1945-ben indult evangélizációs 
mozgalom. Frank Mangs svéd evangélista nagyhatású evangélizáló ige
hirdetésével hozható összefüggésbe megindulása. A mozgalom célja: nép
misszió. Különösen olyan körökben akarja az igét hirdetni, amelyek leg
távolabb állnak az egyháztól. A gyülekezetek evangélizálásához akar 
segítséget nyújtani evangélizálók szolgálatba állításával. Jelenleg 7 lel
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kész és 4 laikus evangélistával szolgál. 1948-ban kb. 200 különböző he
lyen tartott evangélizációt. 1948, évi nyári összejövetelének több, mint 
5000 résztvevője volt. Természetesen ez nem nagy szám a régi ébredési 
mozgalmak több tízezres nyári összejöveteleihez képest, de a nemrég 
elindult mozgalom hirtelen feltörő tendenciájára azért jellemző A moz
galom jelenlegi vezetője Gulin püspök. A K. R. S. sajtóorgánuma a 
Sana hetilap. 1945-ben indult és jelenleg 52.000 előfizetője van (A ré
gebbi Kotimaanak 53.000.)

A K. R. Sv-val egyirányban halad, de szolgálatát a város utcája- 
nak e esettjeire specializálja az Utcamisszió. Mindkét mozgalmat bizonyos, 
allianceszellem jellemzi. Az utcamisszió 6 évvel ezelőtt indult ma 25 
különböző városban végez munkát. Helsinkiben hetenként két éjszaka 
dolgozik, pénteken és szombaton este indulnak el elszánt lelkimunkásai 
a nagyváros utcáira, vendéglőibe és bűntanyáira, és hívogatják össze
jőve teli helyiségükbe az alkohol és az éjszakai élet nyomorultjait. Külön 
két éjszakai tömegszállást tart fenn a mozgalom azok részére, akik szol
gálata által ébredtek fel, és külön két tömegszállást egyéb hajléktalanok 
számara.

A finn evangélikus egyház jellegét természetesen továbbra is a 
regi ébredési mozgalmak határozzák meg, amelyek a régi intenzitással 

s^gálatukat. Ezek között is megelevenedésről lehet számot adni. 
Különösen a laestadiánizmus mutat határozott erősödést.

S zervezeti kérdések :
A finn evangélikus egyház kormányzati életében két tendenciának 

egyre hatarozottabb érvényesülése figyelhető meg: 1. Bizonyos önálló
suld,, törekvés az állammal szemben, 21. laikusok erőteljesebb bevonása, 
az egyház kormányzatába.

1943-ban a zsinat megszervezte az „Egyházkormányzat“ -ot, amely
nek hatáskörébe az egyház pénzügyi és gazdasági természetű dolgai tar- 
toznak. Ennek elnöke az érsek, és tagja 6 egyházi tanácsos. Ezek közül 
3 aliando (1 jogasz, 1 lelkész és az egyházi közpénztár vezetője) A má
sik harmat 5 évre választják, ezek közül egy lelkész és kettő világi Ez 
áltál az egyhazkormányzati szerv által az egyház bizonyos mértékben 
a maga kezebe_ vette anyagi dolgainak az intézését, amely eddig száz- 
szazalekig az állam kezében volt, s laikusok is helyet foglalnak ebben 
a kormányzati szervben is.

Ugyancsak az 1943. évi zsinat állapította meg lelki dolgokban a 
legmagasabb egyhazkormányzati tényezőül a püspöki gyűlést és a böví- 
tett püspöki gyűlést. A püspöki gyűlés tagjai a püspökök és minden 
püspökségbe1 egy dőmkáptalani tag. A bővített püspöki gyűlés ugyan
ezekből, de ezeken kívül még minden püspökségből 2—2 világi kiküldöttből 
es a fentebb említett egyházkormányzati szerv tagjaiból áll (Ismét a 
nem-lelkészek bevonása!) Ezek a gyűlések főképpen az egyház lelki 
munkájának az irányításáról tanácskoznak, azonkívül előkészítik a zsinat 
ügymenetét. Végrehajtják a zsinat határozatait.

Az 1948. évi zsinat határozata szerint az egyházkerületi gyűlésbe 
amely eddig kizárólag lelkészekből állott, ezentúl egyházmegyénként nem- 
lelkeszeket /is küldenek be.

Ugyancsak ennek a zsinatnak a határozata szerint a püspökválasztó 
gyűlésbe,  ̂ amely eddig kizárólag lelkészekből állott, egyházmegyénként 
nem.-lelkeszeket is bevonnak.



Teológia.
A háború megnehezítette a teológia munkáját, mert maguk a 

teológusok is katonák voltak, a külföldet sem látogathatták; az egyetemi ■ 
könyvtárat decentralizálták a bombatámadások miatt, s így nehéz volt hasz
nálni. De a háború alatt ás több teológiai mű jelent meg, a háború 
után aztán gyorsan fellenlült a teológiai munkálkodás.

A  háború előtt is, de most is, három fő  tárgya volt a finn teológiai 
munkálkodásnak: 1. A Biblia, 2. Luther, 3, A  finn ébredésSi mozgalmak. 
A bibliakutatók közül nevezetesebb teológus az idős Puukko ószövetségi 
teológus, aki még moSt is termékeny író. Az újszövetségi exegetiikusok 
közül Gulin püspök és Nikoíainen professzor a kiemelkedőbb. Luther ku
tatók: Sormunen püspök és Pinomaa professzor. Sok fiatal teológus fog
lalkozik az ébredések teológiájával és szisztematikus kérdéseivel.

A finn teológiára elsősorban az jellemző, hogy közel áll az élő egy
házi és vallásos élethez. Tehát amellett, hogy a tudományos igazság
keresés a fő célja, nem szakad el a gyakorlati vallásos élettől sem. Éppen 
ez az együtthaladás az örvendetes a finn teológiában, mert mind a két 
oldal számára sok nyereséggel jár.

A teológiai hallgatók száma a háború előttii állapotokhoz képest 
apadást mutat. A helsinki teológiai fakultásnak 318, a turkui fakultás
nak kb. 40 hallgatója van. Komoly lelkészhiány fenyegeti a finn egyházat.

A finn teológusok, főképpen Skandináviába, Svájcba, Angliába és 
Amerikába mennek. A jövő évben a németországi Luther-Akadémián finn 
teológusok is fognak előadásokat tartani.

Folyóiratirodalom: 1. Teologinen Aikakauskirja (ez a tudományo
sabb), 2. Vartija (gyakorlatibb irányú).

Újabb k érd és : elváltak esketése.
Finnországban az 1921. évi törvények óta polgári vagy egyházi házas

ságkötés egyformán lehetséges.. Az egyháznak az állammal való szoros 
kapcsolatából kifolyólag teljes érvénnyel bír az egyház által megkötött 
házasság is, és azt nem kell megerősítenie vagy megelőznie a polgári ható
ságok előtti házasságkötésnek. A gyakorlatban polgári hatóság előtt meg
kötött házasság alig fordul elő, de lehetséges. A  finnek legszívesebben az 
egyház szolgálatát veszik igénybe. Ha a házasságra lépni akaró pár kéri 
az egyházi házasságkötést, a lelkésznek nincs, joga megtagadni azt, s nem 
utasíthatja a házasulandókat a polgáni hatóság elé. Ebből a helyzetből 
fakad az elváltak esketése körül támadt vita is. Az utóbbi években a fiata
labb finn lelkészek egyre hangosabban kezdték követelni ennek a kény
szernek a megszüntetését és az elutasítás lehetőségét, ha elvájt házasulandó 
jelentkezik. Az idősebb lelkészgeneráció sok tagja nem csinált problémát 
magának abból, hogy az elváltakat ugyanúgy eskesse, mint az elsőízben 
jelentkezőket. Mások úgy oldották meg a dolgot, hogy a mai ágendában 
lévő három lehetséges formula közül a harmadikkal végezték a házasság- 
kötést. Ez a harmadik formula lényegében abban különbözik az első kettő
től, hogy míg az első kettőben a lelkész azt mondja: „Az1 Atya, Fiú, Szent
lélek nevében megerősítem házasságkötéseteket", a harmadikban a Szent- 
háromságra való hivatkozás nélkül csak: „megerősítem házasságkötéseteket". 
Mind a három formulában van igehirdetés és iimádság. Eskü egyik formu
lában sincs. A finnek nem „esketnek". Amit a házasulandók mondanak, 
abból a leglényegesebb ez: „Akarom".

A vitához, a sajtóban a legteljesebb nyilvánosság előtt sokféle oldal
ról szóltak hozzá. Voltak, akik azt mondták: elválni és másodszor, illetve 
többször házasságot kötni lényegében nem sokban különbözik attól, mint 
tisztátalan előélet után elsőízben házasságot kötni. Ki tudja már most ellen-
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oriaii az elsőízben jelentkezetteknek is az előéletét? Éppen ezért folytat- 
hatonak vélték az eddigi gyakorlatot és nem tartották szükségesnek az 
elváltak elutasítását. Mások viszont ezzel szemben úgy látták, hogy a tisz- 
tatalan előélet felelőssége, ill. a hazugságnak a terhe a házasságkötésre 
első ízben jelentkezéskor a jelentkező vállán van, ám elváltaknál ez már 
nem rejtett dolog, s a lelkész nem veheti semmibe Isten 6. parancsolatának 
nyílt áthágását, s éppen ezért nem lehet segítőtárs ebben a nyílt bűnben 
újabb es újabb házasságok megáldásával. A kérdést minden kerület lelkészí 
pulest kulon-kulon is megvitatta, s végül az 19J>8. évi zsinat törvényt 
hozott, amely szerint az elváltak egészen kivételes esettől eltekintve elut.a- 
sitandok lennének. A finn alkotmány szerint azonban a zsinat határozata 
akkor emelkedik törvényerőre, ha a parlament módosítás nélkül jóváhagyó
id.,terjesztt a köztársasági elnök elé és ha az elnök 5s jóváhagyja. Az 

elnök azonban nem hagyta jóvá. Indokolás: formahiba. Valóságos ok: a 
parlament liberális állásfoglalása a házasságnak „túlzottan44 biblikus szem. 
leleteyel szemben. íme, az egyház állammal való szoros kapcsolatának 
gyümölcse; Ma a lelkészek meggyőződésük és a zsinati határozat ellenére 
továbbra is kötelesek megesketni az elváltakat, és nem utasíthatják őket 
a poigan hatosag elé. A kérdésnek a lapokban való egészen nyilt meg- 
targyalasa annyi hasznot jelentett, hogy ma a nép szélesebb rétegeiben 
ismert az egyház negatív álláspontja ebben a kérdésben, és valamivel keve
sebben jönnek az elváltak és újra házasságra lépni akarók közül az egy
háziesketest kérni, s többen mennek utasítás nélkül maguktól egyenesen 
a polgári hatóság elé.

Á rnyékos vonások :
1. Az egyház és állam szoros kapcsolata. Illusztráció erre a fent leírt 

eset is. Ennek az államegyházi állapotnak másiik hátrányos következménye 
az, hogy a lelkészek irgalmatlan adminisztrációval vannak megterhelve. 
A lelkeszi hivatalok egyedül hivatalos anyakönyvi hivatalok és népmoz
galmit nyilvántartok. S ami nálunk egészen külön hivatali apparátusnak 
j. ,aja> *z itt mind a lelkészekre hárul, akiknek sokszor teljesen egye
dül kell veszodniök a lelkipásztori szolgálatnak éppen nem nevezhető hatal
mas papirosmunkaval. Ezen megpróbáltak segíteni azzal, hogy nagyon sok 
helyen legalább egy kisasszonyt állítottak be segéderőül ebbe a munkába 
ezzel viszont Iákapcsolták az adminisztrációs teher egyetlen pozitív előjelű 
lelkipaszton értékét, t. i. bizonyos alkalmat jelentett a. különböző kivona- 
tokert es bizonyítványokért jelentkező s az egyháztól esetleg távol élő egy- 
haztag fele a lelkipásztort beszélgetésre, —  ha élt a lelkész ezzel az alka- 
lommal.

.. 2- Fájdalmasan mély szakadék húzódik a különböző ébredést irányok
kozott Az embernek az a benyomás^, hogy sok energiát pazarolnak az 
egymással való egyenetlenségre. Mennyivel áldottabb lenne minden erőt az 
ebredesi mozgalmakon meg kívül állók megnyerésére fordítani! örvende
tes dolog Finnországban, hogy az ébredés! irányok megmaradtak az egy
házban es nem váltak szektákká. Azonban mégis fájdalmasnak tetszik az 
ees szembenállás a különböző irányok között. S  a szembenállásnak az 
oka n ap on  gyakran nem a valóságos küllnbségben van, hanem abban 
hogy sokszor kísérletet sem tesznek arra, hogy egymás álláspontját meg
ismerjek Előítélettel néznék a másik oldalra, feketébbnek látják egymást, 
mint amilyenek. Gyakran épül előítéletük mende-mondákra, amelyeket bot- 
rankozva adnak szájról-szájra a másik oldal szűkkeblűségéről vagy eret
nekségéről, s nagyon sokan csak ezeken keresztül ismerik meg a másik 
tábort, s nem személyes tapasztalatok útján.
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3. Az egyház Finnországban (ez talán világjelenség) mindmáig bízó-1 
nyos tehetetlenséget mutat tí városi 'proletariátussal és a|z intellektuális j 
réteggel szemben. A történelmi ébredési mozgalmak is! Ügy látszik, Isteni 
alkalmas csatornájának bizonyult a négy nagy történeti ébredési mozgalom í 
a paraszti életformában élő emberek felé, de minimális aktivitást fejt ki : 
a két említett réteg felé, a kettő közül is különösen a proletariátus felé. 1 
Bizonyos vonatkozásban beszélhetünk Finnországban is az egyház elpolgá- j 
riasodásáról, mert a legelhanyagoltabb rétegnek a városi munkásság látszik. ] 
Úttörő kezdeményezést fejt k;i ezen a téren „A  nép bibliaegyesülette“ 1 
(Sana c. lap körül csoportosulok) és az Utcamisszió, azonban munkájuk : 
még a kezdet kezdetén van, s nem lehet látni, mivé fejlődik ki és hogyan 
fog boldogulni ezzel a legnehezebbnek tetsző feladattal.

4. A  fennebbiek is sejtetik, de külön is kiemelhető, hogy bizony a j 
finn ébredés térképén nagy fehér foltok vannak még. Itt van Hámee, Finn- ] 
ország egyik legnagyobb és legjobbmódú törzse, amely mindmáig szinte j 
érintetlen maradt az ébredéstől. Aztán Finnország egyéb vidékein is sok
sok templomot találunk, amelyek szomorúan konganak vasárnaponként az 1 
ürességtől. Valóban elidealizálása volt Finnországnak, amikor úgy emleget- 1 
tűk, mintha mindenestől fogva az ébredés népe lakna benne. Hatalmas dől- 1 
got művelt Isten a finn nép felébresztésében az ébredési mozgalmak által, ] 
de bizony még mindig nagy-nagy mezők fehérlenek Finnországban is az 
aratásra. Isten népe nem alhat, hanem itt is további munkásokat kell j 
kérnie az aratásra.

A finn görögkeleti egyház.
Finnország önállósulásával kapccsolatban (1917) csakhamar önállóvá 

le'tt a finn görögkeleti egyház is (192,1). A finn nyelv vezetőszerepet kapott 
az egyházban az orosz nyelv helyett. 1923-ban az akkori konstantinápolyi : 
.pátriárka elismerte, hogy a finn görögkeleti egyház autckephalikus, és köz- 1 
vétlenül a pátriárka alá . kerül.

A kormányzati hatalmat a következő szervek gyakorolják: 1. A finn : 
kormány, 2. A  zsinat, 3. A püspökök, 4. Az evangélikushoz hasonló egyház- j 
kormányzati szerv. —.- A  finn görögkeleti egyház két püspökségből áll, ' 
az egyik püspök az érsek. Hat felügyeleti köt (esperesség), 38 gyülekezet 
alkotja a finn görögkeleti egyházat. Négy kolostora van, mind a négy 
azokon a részeken volt, amelyek a legutóbbi háború után Oroszországhoz 
kerültek, de mind a négy átköltözött Finnországba.

A finn görögkeleti egyháznak az evangélikus egyházhoz való viszonya 
baráti. Sok mindent átvett az evangélikus egyháztól, pl. háziistentisztelstek 
tartását, kinkeri-t (családlátogatás).

Ösztöndíjasok munkaközössége: L. Gy.

A szórvány-élet sok-sok fájdalmára és küzdelmes sorsára vet világot 
a Harangszó-kömyvtár sorozatban1 most megjelenít

K o r é n  E m i l :  KALLÓDÓ LELKEK NYOMÁN c. könyv.
Lelkészek figyelmét nyomatékosan felhívjuk erre a könyvre. A könyv 

sok szép képpel illusztrálva, nagyon alkalmas a hívek között való terjesztésre. 
Terjedelme 56 oldal.

A Harángszó ezt a könyvel éppen ezért nem üzletnek, hanem szolgálat
nak szánta, amikor darabonként 3.-— forintos eladási árban hozza forgalomba.

ÖTNÉL NAGYOBB megrendelésnél 20% engedményt tudunk, biztosítani. 
A könyvet bizományba is leszállítjuk éppen úgy, mint annakidején a Harang1- 
szó Naptárt. Elszámolási határideje két hónap.

Me g r e n d e l h e t ő ' :  Harangszó könyvkereskedés, Győr, Ráth M.-tér 2.
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Magunk között:

Megbékélés
Az itt közölt írás tanulságosan mu

tatja azt a. megszívlelendő szemléletet, 
ahogyan falun élő lelkésztestvérek a 
porondon mozgókat figyelik.

Mostanában, ha nem is sok, de több gyülekezetben szolgálhattam, ami
kor is alkalom adódott arra, hogy lelkésztestvérekkel beszélhettem prob
lémáinkról. Beszélgetéseink során bizony nem egyszer vetődött fel az a nagy 
kérdés, hogy mi az oka annak, hogy éppen ma evangélikust lelkészek között 
olyan sok a különféle csoportosulás?

Csoportok, baráti körök, néha érdekkörök mutatkoznak körünkben; 
mindezt letagadni balgaság volna, viszont mindennek veszedelmeit porondra 
kell hozni és a kérdéssel teljes őszinteséggel foglalkozni kell! Foglalkozni 
kell ezzel a problémánkkal különösen azért, hogy áttörve a válaszfalakat 
mindnyájan egyek legyünk a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban.

Időben kell a kérdéssel foglalkozni, ugyanis a helyzet ma már az, 
hogy ezekről az ellentétekről híveink is tudnak és nem kétséges, hogy ennek 
következtében igehirdetésünk veszíti el értékét és hitelét. Nem a Királyról, 
hanem a követről van itt szó és nem mindegy, hogy ki és milyen a követ, 
nem mindpgy, hogy a követ hogyan forgolódik az oltár körül. Nem mind
egy a cél szempontjából, hogy a Király több követe békességben él-e egy
más között, vagy egymás szolgálatát rontja. (Úgyis nagy hibánk, hogy 
mindig szebben beszélünk, mint ahogyan élünk.)

Foglalkozni kell a kérdéssel azért is, mert ez a veszedelem egyházunk
ban a legrosszabbkor van. Az ige iránti éhség és szomjúság az égig ér. 
Isten adta nekünk ezt a drága alkalmat és mi, akiknek az volna a fel
adatunk, hogy fáradhatatlanul csak szolgáljunk, drága időnk egy részét . 
elfecséreljük azzal, hogy gyanakvóan, sokszor váddal bántjuk és támadjuk 
egymást, nem egyszer rútul hátidról.

Fcglalkoznunk kell a kérdései azért is —  nem utolsó sorban —, mert ' 
Isten nem nézheti jó  szemmel, ami itt ezen a téren mi közöttünk történik. 
Könnyen lehet, hogy Isten éppen azért veszi el, vagy veheti el tőlünk, vagy 
sokunktól á szolgálat lehetőségét, mert mi a követek a gyűlölet mérgével 
voltunk eltelve egymás iránt.

Most pedig nézzük, hogy miféle . csoportokról szólnak, beszélgetnek 
vidéki lelkésztestvéreink.

Szólnak először is az ú. n. személyi kultusz folytán kialakult csopor
tokról. Egy-egy kiemelkedőbb tehetségünk köré felsorakoznak a „rajon- 
gók“, akik, „hogy ez mit tűd, hogy ez micsoda csodálatosan hirdet igét" 
stb. propagandával sokszor öntudatlanul nem éppen megfelelő módon gon
dolnak az igehirdetés szent voltára. Az igehirdetés semmiképpen sem pro
duktum, nem ,teljesítmény. A tanítás, a szólás ajándék Istentől, melyért 
igehirdető és hallgató egyaránt csak az Istent dicsérheti. (Valamelyik lel- 
készkonferenciánkon egyik lelkésztestvérünk az udvaron kikérte magának, 
hogy rá mint tekintélyre nézzenek. Csendes hallgatója voltam a beszélge
tésnek, de belül nagyon örültem a megnyilatkozásnak; ugyanis nagyon
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nehéz visszautasítani a tekintélyhitet, ha valamilyen ügyben „mások" tar-] 
-tanak bennünket annak.)

Az azután már egyszerűen a Sátán fondorlata, hogy a mindenképpen 
érvényesülni akarók „leszólják" az Isten kegyelméből különben szólót, mert 
nékik nem adatott úgy szólni. Ez a másik pólus. Es már kész is az ellen
ségeskedés egyik vonala.

Vagy itt van mindjárt a „képzettek" és a „kevésbbé képzettek" cso- 
j portosulása. (Persze legtöbbször a „kevésbé képzettek" csak képzelik, hogy 
a „képzettebbek" beképzeltek.) Van az néha úgy, hogy a „képzettek" egy- 
egy teológiai irány vagy nagyság minden megnyilatkozását majdnem hogy 
egyenértékűnek veszik az írással és aki másképpen lát, azt fölényes és 
gúnyos leintéssel intézik el, mert nem tart lépést a tudománnyal. A leintés 
után ott marad a tüske és megkezdődik a titkos gyűlölködés aknamunkája.;

Egyképpen valljuk, hogy állandóan tanulnunk kell, de megszégyenítő 
olyan sokszor, hogy az ú. n. laikusok hite forróbb lánggal ég, mint a miénk, 
és apró kis gyermekek nagyobb hittel imádkoznak, mint mi.

Szólanak azután a rangok, tisztségek és „jobb állás után törtetők11 
csoportosulásáról. Néha a gonoszság úgy fogja  meg a szívünket, hagy minJ 
denképpen el akarja hitetni velünk, hogy az a hely, ahol szolgálunk, nem- 
nekünk való. Mi különbet érdemelnénk. Most ne másra gondoljunk első-] 
sorban, hanem önmagunkra. Az irigység ördöge dolgozik bennünk és meg-j 
kívántatja velünk egy-egy testvérünk szolgálati helyét. Gondoljunk Urunk 
szolgálatára, életére, otthontalanságára és rögtön elmegy a kedvünk minden-i 
fajta irigységtől. Kegyelem, hogy éppen ott szolgálhatunk, ahol szolgálunk. 
Akik pedig nem jutnak el ide, hanem „fúrással", „vádakkal" szeretnék 
„kilőni" testvéreiket, szánjanak magukba.

Szóljunk-e a politikai és egyházpolitikai ellentétekről? Általában 
szörnyű, hogy közöttünk ellentétek lehetnek. Véleménykülönbségek igen, de 
végső eredményében ellentétek nem! Mi egy másfajta ország hírnökei, he- 
roldjai vagyunk. Ha annyi időt töltenénk Urunk szolgálatában, mint ámeny , 
nyit beszélünk politikai és társadalmi ügyekről, jobb szolgái lennénk Krisz-i 
tusunknak.

Beszélnünk kellene különböző baráti körökről, reformokat kitűző cső-1 
portosulásokról és már újabb reformokon gondolkozókról. Mindebben lehet 
sok Istentől való is! Csak mindez szolgálat legyen és össze ne keverődjön 
benne az érdekek szolgálatával.

Álljunk meg, ne folytassuk tovább!
Békétlenségek, vádaskodások, gyűlölködések, irigységek tüze csak a 

Krisztusban alhatik ki és sehol másutt. Ha tehát ellenségeskedések tapasz
talhatók közöttünk, az azt jelenti, hogy nem vagyunk a Krisztusban, ha 
pedig nem vagyunk a Krisztusban, akkor nem szolgái, nem gyermekei va
gyunk a mi Urunknak, hanem marakodó béresei.

Béküljünk hát meg és induljunk együtt a Krisztushoz!
Egyházmegyei, kerületi, vagy egyetemes konferenciáinkon jöjjünk 

össze minél többen, hogy együttesen béküljünk meg a Krisztusban; hogy; 
egymás között is békességünk lehessen.

Tűzzük ki a szívünk fehér zászlóját, melyen egyetlen név ragyogjon:] 
Jézus neve.

Most még van időnk erre, holnap talán már nem lesz.
Fülöp Dezső.
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Ajánlásképp en
A Római levél nagy teológusok asztalán sohasem hiányzott. Be 

tulajdonképpen a szószékre való!
Le nem becsülhető érték volt mindig az anyaszent egyházban 

ennek a pali levélnek tudós professzorok tudományát termékenyítő 
szerepe s az a közvetett hatás, mely így a gyülekezetekre áradt. De 
drágalátos kinccsé lenne, ha végre közvetlenül szólhatna a keresztyén 
hívekhez.

Ennek a szószéken kell megtörténnie.
. Megkíséreltem hát én is. Nem azért, mintha úgy éreztem volna, 

hogy én elbírok véle. Sokkalta inkább a szükség felismerése vitt rá: 
hangzania kell a Római levél evangéliumának az én gyülekezetem
ben is.

.. Akiknek most írásban is szemök elé kerül, ne az eredményt néz
zék, hanem a célt.

Mire igyekeztem? Arra, hogy igehirdetés formájába öntsem a 
Római levél érctartalmát.

Vagyis két szándék viaskodott bennem szakadatlan. Az egyik az, 
hogy prédikációvá könnyítsem a levél súlyos teológiáját, emészthe
tővé tegyem a kemény eledelt, folyamatossá az éles fordulatokkal 
bővölködő gondolatmenetet, érthetőbbé, sőt szemlélhetőbbé a sokszá
zados fogalmakat. Nem kommentárt kívántam írni, hanem az igét 
hirdetni. Ugyanakkor azonban a másik szándák is kérlelhetetlenül 
pórázon tartott: valóban Pál apostolt követni, csakugyan a Római 
levelet magyarázni. S ha arra nem vállalkozhattam is, hogy m in d en  
m ondatát számba vegyem, arra nagyon igyekeztem, hogy legalább 
m inden g o n d o la tá t  tolmácsoljam.

Néha a két szándék összeütközött. Ilyenkor Pál apostolt hagy
tam diadalmaskodni. Inkább legyen nehézkes, mint hamis az üzenet.

Címül is egy ilyen fejtörő kifejezést választottam Róm. 5 ,18-ik 
verséből. „A z életnek megigazülásáról“  szól ott az apostol. Olyan
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megigazulásról tehát, mely éltet, életet fakaszt;  olyan igazságról 
melynek nyomában új élet jár. Nos, én úgy vélem, hogy ezzel a ki’, 
fejezéssél eltaláltuk a Római levél első főrészének legfőbb mondani- 
valóját. Már az első nyolc fejezete is az életre szól! Tévedi, aki ez  ̂
az Isten igazságárólmegigazító munkájáról szóló nagy szakaszt 
„elvi“  fejtegetésnek bélyegzi, az igazi, életre tartozó üzenetet pedig 
csak a 12-ik fejezettől fogva keresi. Ne féljünk a „megigazulás“ 
avult fogalmától. Ha jól megértettük: életet szerez!

Az életnek megigazulása áll előttünk. Nem a tudós íróasztalára 
való csupán, hanem a szószékre!

Ajánlom munkámat mindazoknak, akik rokonérzéssel tudnák 
viseltetni a szándékom iránt.

Budapest, 1949. Szentháromság-vasárnapján
S. I .
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Az evangélium.

; A  Római levél tanulmányozásához csak megdobbanó szívvel köze
ledhetünk. Az Újszövetségnek ez a könyve, tartalmánál fogva, az 
egyháztörténet sorsdöntő óráiban már nem egyszer világosságot gyúj
tott. A  legismeretesebb és nekünk evangélikusoknak a legdrágább 
Luther esete. Ezen a levélen tanulta meg: mi az evangélium? Ehhez 
fűződik reformátor! élménye, mely az újjászületés érzését keltette 
benne és a Paradicsom kapuit nyitotta meg neki. Nemcsoda, hogy 
az Újszövetség-fordításához írt előszavában is lelkendezve áradozik 
az ő Római leveléről: „Ez a levél voltaképpen az tJjt estámentom, fő
darabja, a legtisztább evangélium. Valóban méltó és érdéínes arra, 
bogy a keresztyén ember szóról-szóra betéve tudja, de arra is, hogy 
naponta foglalkozzék vele, miként a lélek mindennapi kenyerével/'

Ez-e számunkra ma a Római levél? Kell-e nekünk a legtisztább 
evangélium? Az evangélium-e a főtárgya az egyház tudományának; 
az evangélium-e a kenyere a gyülekezetbeli hiveknek ? Ndm riadunk-e 
meg éppen a Római levéltől, mert, nehezen érthető merő teológia? 
Csak tanítás, elmélet és nem élet —  mondogatjuk. Igaztalan és felü
letes ez a vád, hiszen az apostol missziói igehirdetését foglalta benne 
össze. Ezzel a tanítással térített meg lelkeket a Krisztushoz és alapí
tott gyülekezeteket. Neim szabad megriadnunk a nehézségektől. Min
dennapi kenyér, újjászületés és a megnyílt Paradicsom rejteznek 
súlyos szavai mögött, akárcsak kincs a kövek alatt. Neki kell vágni 
a munkának.

íme, mindjárt az első kapavágásra kicsiílan a kincs. Már a levél 
beköszöntő szakasza felragyogtatja előttünk nagy vonásokban az evan
gélium gyémántját. Fogjon el a szemünk róla néhány sugarat.

A z e v a n g é liu m  v i lá g r a s z ó ló  ü zen et.
Pál apostol Rómába készül, az akkori világ fővárosába. Még 

sohsc járt ott. Nem ismeri közelebbről az ottani keresztyén gyüleke
zetét. Ebben a levélben mutatkozik be a római atyafiaknak tanúságot 
tévén magáról, mint a .Jézus Krisztus szolgájáról és elhívott aposto
láról s egyben hatalmasan szólván az evangéliumról, melvet eddig 
Kisázsiában. Macedóniában és az egész keleten hirdetett. Most nyu
gati missziói tervei vannak. Hispániáig akar eljutni s ehhez kell neki 
mintegy támaszpontként Róma.

Rom. 1, 1— 17.



Micsoda távlatokban gondolkodik ez az ember ! Neki az evanwjU 
lium nem zugolyában lett hír, hanem világraszóló üzenet. Hispániái 
ismerték akkor a földet, addig akar hát eljutni! Egy ember, 
Krisztusért, az ő Uráért a világ végére is elmegy!

Arra hivatott el, hogy „minden pogányok között“  munkáikon ' 
jék. Ö ismerte fel az apostolok közt leghatározottabban, hogy '1  
evangélium nemcsak Izraelnek szól, de minden pogány népuê  1 
Rómát sem szabad ez alól kivonni. Meg is mondja: Rómába semI 
azért megy csupán, hogy egymás hite által, a rőmabeli keresztyén^ 
és az ő hite által kölcsönösen felbuzduljanak, erőt s vígasztalán 
vegyenek, de azért is, hogy közöttük, mint a többi pogányok között 
is, valami „lelki gyümölcsöt" nyerjen, tudniillik, hogy embereket 
hódítson meg a Krisztusnak.

Hogy ez Rómában, a világ fővárosában, a görög-római kultúra 
középpontjában nem mehet végbe simán, tudott dolog előtte. A  hek 
lenista műveltség tején felnövekedett értelmiség csak bolondságnak 
fogja venni az evangéliumot. Még sincs egy cseppet sem elcsüggedve. 
Öntudat és erő ömlik vallomásából: „Mind a görögöknek, mind a 
barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles 
vagyok. Azért ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, kik Rómában 
vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyenlem a Krisztus 
evangéliumát!. . . “

Bizony illenék nekünk is szóról-szóra betéve tudnunk és naponta 
elharsognunk ezt a vallomást : nem szégyenlem a Krisztus evangéliu
mát! Nem szégyenlem semmiféle fajta előtt, nem szégyenlem semmi
féle műveltség előtt, nem szégyenlem az előkelők, tudósok, hatalma
sok előtt. Az evangélium világraszóló üzenet, az evangéliumot nem 
nélkülözheti a világ.

Helyénvaló, ha küldetéstudatunkat erősítjük, mi ma élő keresz
tyének. Sokszor már úgy ténfergünk, bujdoklunk kezünkben az evan
gélium gyémántjával, mintha szégyen volna keresztyénnek lenni! 
Hát szégyelni való a keresztyénség ? Csakugyan nem szól az már a 
világnak, a népeknek, az új bölcseknek, a haladó tudomány emberei
nek? Félre lehet tenni az útból, mint elavult ócska holmit? Szabad 
beszélnünk, mint ma beszélnek „keresztyénség utáni korszakról", 
mintha az evangélium befejezte volna pályafutását? És mégha nevet
ség tárgyává teszik, pellengérre állítják, ügyét megszégyenítik is: 
szégyelhetjük-e m it! Soha. Inkább adósai vagyunk vele a világnak.

De mi hát ez az evangélium? A z  e v a n g é liu m  K r is z tu s r ó l  
v a lló  ü zen et.

Ezért kirekeszthetetlen a világból. Mert a feltámadott Jézus 
Krisztus többé ki nem rekeszthető a világból.

Pál apostol egy élő Úrnak a követségében jár. Annak a meg- 
dicsőült királynak a nagy követe, aki Damaszkusz előtt vakító fényes
ségből állította meg őt és ragadta magához. Más egyebütt se, itt se 
tud az ő Krisztusáról kevesebbet mondani, mint hogy ő az Úr: „a mi 
Urunk Jézus Krisztus felől" tanúskodik az evangélium. Nem tagadja 
Krisztus test szerint való származását Dávid magvából. Így ígérte- 
tett meg a prófétáknak. De summázása hamarosan így vall Krisz-
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Micsoda távlatokban gondolkodik ez az ember! Neki az evangé
lium nem zugolyában lett hír, hanem világraszóló üzenet. Hispániáig 
ismerték akkor a földet, addig akar hát eljutni! Egy ember, aki 
Krisztusért, az ő Uráért a világ végére is elmegy!

Arra hivatott el, hogy „minden pogányok között“  munkálkod
jék. Ö ismerte fel az apostolok közt leghatározottabban, hogy az 
evangélium nemcsak Izraelnek szól, de minden pogány népnek. 
Rómát sem szabad ez alól kivonni. Meg is mondja: Rómába sem 
azért megy csupán, hogy egymás hite által, a rómabeli keresztyének 
és az ő hite által kölcsönösen felbuzduljanak, erőt s vigasztalást 
vegyenek, de azért is, hogy közöttük, mint a többi pogányok között 
is, valami „lelki gyümölcsöt" nyerjen, tudniillik, hogy embereket 
hódítson meg a Krisztusnak.

Hogy ez Rómában, a világ fővárosában, a görög-római kultúra 
középpontjában nem mehet végbe simán, tudott dolog előtte. A  hel
lenista műveltség tején felnövekedett értelmiség csak bolondságnak 
fogja venni az evangéliumot. Még sincs egy cseppet sem elcsüggedve. 
Öntudat és erő ömlik vallomásából: „Mind a görögöknek, mind a 
barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles 
vagyok. Azért ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, kik Rómában 
vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyen lem a Krisztus 
evangéliumát! . . . “

Bizony illenék nekünk is szóról-szóra betéve tudnunk és naponta 
elharsognunk ezt a vallomást : nem szégyenlem a Krisztus evangéliu
mát! Nem szégyenlem semmiféle fajta előtt, ném szégyenlem semmi
féle műveltség előtt, nem szégyenlem az előkelők, tudósok, hatalma
sok előtt. Az evangélium világraszóló üzenet, az evangéliumot nem 
nélkülözheti a világ.

Helyénvaló, ha küldetéstudatunkat erősítjük, mi ma élő keresz
tyének. Sokszor már úgy ténfergünk, bujdoklunk kezünkben az evan
gélium gyémántjával, mintha szégyen volna keresztyénnek lenni! 
Hát szégyelni való a keresztyénség? Csakugyan nem szól az már a 
világnak, a népeknek, az új bölcseknek, a haladó tudomány emberei
nek? Félre lehet tenni az útból, mint elavult ócska holmit? Szabad 
beszélnünk, mint. ma beszélnek „keresztyénség utáni korszakról", 
mintha az evangélium befejezte volna pályafutását? És mégha nevet
ség tárgyává teszik, pellengérre állítják, ügyét megszégyenítik is: 
szegyelhetjük-e m it! Soha:. Inkább adósai vagyunk vele a világnak.

De mi hát ez az evangélium? A z  e v a n g é l i u m  K r i s z t u s r ó l  
v a l ló  üzenet .

Ezért kirekeszthetetlen a világból. Mert a feltámadott Jézus 
Krisztus többé ki nem. rekeszthető a világból.

Pál apostol egy élő Xlrnak a követségében jár. Annak a meg- 
dicsőiilt királynak a nagy követe, aki Damaszkusz előtt vakító fényes
ségből állította meg őt és ragadta magához. Más egyebütt se, itt se 
tud az ő Krisztusáról kevesebbet mondani, mint hogy ő az Tjr: „a mi 
Urunk Jézus Krisztus felől" tanúskodik az evangélium. Nem tagadja 
Krisztus test szerint való származását Dávid magvából. Így ígérte- 
tett meg a prófétáknak. De summázása hamarosan így vall Krisz-



tusról: „Aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség 
Lelke szerint, a halálból való feltámadás által.“ Nemcsak ember, de 
az Isten Fia iá. Nemcsak test szerint kell öt nézni, de a szentség 
Lelke szerint is. Nemcsak feltámadása előtt, de igazam feltámadása 
után kell orcájába tekintenünk.

Ő az „Isten evangéliuma11: az élő Krisztus. Amit Őbenne végbe
vitt az Isten e földön, az a világraszóló örömüzenet. Mivel éppen 
Krisztus ennek az üzenetnek a veleje, azért mondhatja Pál apostol 
Isten evangéliuma helyett azt is, hogy „az ő Fiának evangéliuma", 
vagy röviden azt is: „Krisztus eva n géliu m a Nem véletlen, hogy az 
apostoli üdvözletben is a kegyelem és a békesség egyaránt kívántatik 
„Istentől, a mi Atyánktól és az Űr Jézus Krisztustól." Az Atya  
Isten és a Fiú egy lapra, tartoznak. Jézus Krisztusnak ez az istení- 
tése nem rontja le az egy Istenben vetett hitet, hanem inkább meg
mutatja az egy igaz Istent a maga valójában, tudniillik atyaságában. 
A Krisztus evangéliuma tehát azért, tarthat igényt az egész világra, 
mert a világteremtő Isten üzen és küld benne kegyelmet és békes
séget a világnak.

Nem más egyebet mond, csak ugyanezt fejti ki az apostol már 
félig idézett vallomásában: „Nem szégyenlem a Krisztus evangéliu
mát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak 
először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban." 
Nem szégyenli az apostol az evangéliumot, mint ahogyan az erős 
nem szokta szégyelni az ő erejét. Az evangélium pedig erő, Istennek 
üdvözítő, bűntől, haláltól megmentő hatalma. A z evangéliumban 
Isten igazsága tárul fel, mondja. És ezen sem ért mást, mint meg
mentő igazságot, azt tudniillik, hogy lehajol a bűnös emberhez, fel
veszi ügyét, igazzá teszi és fogadja; nem követelődzik vele haragjá
ban, hanem felmenti őt, megigazítja őt királyi jókedvéből. Isten 
üdvözítő ereje és Isten igazsága itt tartalmilag egyet jelent. Krisz
tust jelenti: ö  a mi üdvösségünk és igazságunk.

Ez tehát summásan az evangélium. És ez a Római levél fő
témája.

És most megismétlem: ezt az üzenetet nem nélkülözheti a világ. 
Krisztust és a benne kapott kegyelmet és békességet és üdvösséget és 
igazságot. Ez az evangélium van rábízva a keresztyén anyaszentegy- 
házra, hogy ne szegyeije, hanem hirdesse az egész világnak, zsidónak 
meg görögnek. Addig áll az egyház, míg ez a fődarab, ez a legtisz
tább evangélium ki nem esett a kezéből. Mindentől megcsömörölhet 
az egyház, csak a Krisztus nevének folyton-folyvást, unos-untalan 
való hangoztatásától neím! Ne sokaid te se. A  kenyeret nem lehet 
megunni, az újjászületéssel nem lehet betelni, a Paradicsom kapui 
nem lehetnek eléggé tárva.

Végül még egy kérdést tehetünk fel. Mivégett hirdetjük a Krisz
tus evangéliumát a világnak? Mi célját tekintve az evangélium? A z  
e v a n g é l iu m  a h i t b e n  v a ló  e n g e d e lm e s s é g  v é g e t t  han g zó  
üzenet.
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Feltűnő, hogy mily sokszor esik szó a hitről már ezekben a ver- • 
sekben. Hálát ad az apostol Istennek, hogy a római gyülekezet hite 
ismert az egész világon. Azért is megy hozzájuk, hogy egymás hite 
által kölcsönösen felbuzduljanak. A  pogányok közt végzett missziójá- ! 
nak az a célja, hogy sokan hitre jussanak. Az evangéliumban pedig : 
Isten igazsága hitből hitbe jelentetik k i ; vagyis egyrészt elengedhe- 1 
tetlen követelés az evangélium hathatósságához annak hittel való ' 
befogadása, másrész az evangélium hatása is az, hogy hitet ad, hitet 
növel. Mindent összefoglal az a prófétai szó, amit az apostol idéz ; 
szent igazolásul: „Az igaz ember hitből él.“

Az evangélium az Isten megmentő hatalma minden hivőnek, de .1 
a hitetlennek nem használ semmit. Isten ereje van az evangéliumban, ,j 
de az sohasem erőszaktétel az emberen. Isten nem kényszerít ben- ; 
nünket az üdvösségre, Isten az ő fölmentését nem verheti ránk bot- j 
tál. A  kegyelem és a békesség nem férhet meg az erőszakkal. Ezért 
kell a hit. Ki kell tárulkozni az Isten előtt, bizodalommal kell fogadni 
őt. Ki kell tennünk magunkat az ő szent cselekvésének. Készséggel 
és örömest kell engedelmeskednünk szabadító akaratának. Különben 
nem élünk. Élet. igaz élet —  csak hitből van.

A  Krisztus evangéliumának világraszóló üzenete vájjon hitre \ 
talál-e te benned? Nem csökkented-e világhatalmát azzal, hogy ki- | 
rekeszted a szívedből? Nem bénítod-e a pogányok evangélizálását az- l 
zal, hogy hitetlenségben való engedetlenséged által gyalázod meg az 5 
Isten Fiának, a halálból való Feltámadottnak, a mi Urunk Jézus ' 
Krisztusnak nevét?!

Nyílj meg, mint virág kelyhe a napsugár és a harmatpePmeteg " 
előtt, oh nyílj meg az evangélium előtt ’

2.

Isten haragja alatt.
Rám. 1, 18—32. j

A  Krisztus evangéliuma világraszóló üzenet. Isten üdvözítő 
ereje, megmentő igazsága tárul fel benne. Az Isten irgalmának ki- ■! 
nyilatkoztatása. Ezzel a felséges jóhírrel vágott neki Pál apostol a j 
pogány missziónak. Hirdette: ezt az üzenetet nem nélkülözheti a 
világ. Vájjon ma is kibírható-e az élet a Krisztus evangéliuma nél- \ 
kül? Meddig kibírható borult ég alatt szakadó esőben, villámlás, dör- j 
gés özönében a kibukkanó napsugár reménysége nélkül? Kibírható-e ; 
az ég haragja, ha nem tör át rajta a kegyelem napja és nem tűnik 
fel helyébe a megengesztelődött Isten béke-orcája, a szép szivárvány?

Nem rossz haditerv, midőn Pál apostol a Rómaiakhoz írott leve
lében még mielőtt az evangéliumot, a megváltást kifejtené, rámutat 2 
a világ megromlott állapotára, bűnben veszteglésére és arra a vég- d 
veszedelemre, mely fenyegeti. Míg ezt föl ne'm fogtuk, nem vágyó- j 
dunk addig az evangélium után, nem keressük a Krisztust, sőt el- 1 
utasítjuk őt. Meg keŰ hallanunk tulajdon fülünkkel, amit az apostol
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W w  ' ■
r korának pogánysága előtt oly kíméletlenül kimondott, de fejére 
I ofrastatik a mi világunknak is: „Nyilván van az Istennek haragja 
f mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen."

N y i l v á n  v a n  az I s t e n n e k  h a r a g j a  az e m b er ek en ! '  Oh, 
i ha ezt megszívlelnénk! megnyílnának a szemeink ennek látására! 
‘ Másként vágyakoznánk akkor a Krisztus evangéliumára.

Isten haragja alatt vagyunk. De mi ennek a h a r a g n a k  az 
I oka ? Ahol harag van, ott elébb véteknek kellett lenni. Nyilván van 
I az Isten haragja mennyből; ez feltételezi az ember bűnét a földön. 
I Isten haragja már ellenállás..Ellenállás az embernek minden hitet- 
I fensége és hamissága ellen. Isten bensőjében felindul az emberek 

gonoszsága láttán és büntető cselekedetre mozdul a karja, hogy le- 
1 sújtson a vétkesekre. Nem tehetetlen Isten Ö. Kinyilvánítja menny- 

bői a haragját.
Dehát miben áll az embereknek ez a hitetlensége és hamissága? 

I Azt mondja1 az apostol: abban, hogy az igazságot féltartóztatják a 
I hamissággal. Nem tudatlan és ezért elnézhető vétek, hanem szánt- 
[ szándékos, erőszakos viselkedés. Ismerik az igazságot, mégis gátat 
I vetnek neki, elnyomják, leöklözik, nem engedik érvényesülni.

De miféle' igazság az, amit ismernek, mégis feltartóztatnak? 
| Nem egyéb, mint a teremtő Istennek az ismerete.

Pál apostol nem engedi magát félrevezettetni attól a jól tudott 
I dologtól, hogy a pogány népek nem ismerik a Tízparancsolatot, nin- 
f esen kinyilatkoztatott törvényük, mint Izráel népének, legkevésbbé 

hallottak a Krisztusról. Ez mind igaz, de nem veszi le róluk a feie- 
I  lősséget istentelenségükért, bálványimádásukért, ebből folyó temér- 
I, dek gonoszságukért. A  teremtő Istent ők is ismerik. Kell, hogy ismer- 
r jék. A  láthatatlan Isten az ő örökkévaló hatalmát és isteni felségét 
' a világ teremtésétől1 fogva megmutatta az ő alkotásaiban. A  száz 

rugóból összetett járó óra beszél az órásmesterről; a vers a költőről, 
a meggyógyított végtag orvosáról; csak ez a világ, a teremtett min- 
denség fűszáltól a csillagokig nem beszélne az ő Teremtőjéről? A  

í nagy mű alkotójára mutat. Elavult okfejtés ez csupán vagy pedig 
igazság, mely számadásra von minden teremtett lelket?!

Meggyőződésünk, hogy igazság, mely valóban számadásra von 
ma is minden hitetlent s istentagadót. Ha Pál apostol a pogányokra 
azt mondotta, hogy ők menthetetlenek, tudniillik nem menthetik vét
küket azzal, hogy nem nyertek különös kinyilatkoztatást, akkor meny
nyivel inkább mondhatjuk el kétezer éves keresztyén tanítás után 
a mai világban: menthetetlenek, akik tagadják az Istent, mert ma 
is világos igazság, hogy Ő a Teremtő, mi pedig az ő teremtményei 
vagyunk.

Nem is ott a baj, hogy az ember nem ismeri az Istent, ellen
kezőleg az. a baj, hogy a megismert Istent megtagadja: nem ismeri 
el, nem akarja Tőle való függőségét elismerni és magát az Isten aka
ratának alávetni. Olyan lehellet-fínoman fejezi ki ezt az apostol, mi
dőn a pogányoknak szemökre hányja: bár az Istent megismerték, 
mindazáltal mint Istent nem dicsőítették, sem néki hálákat nem
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adtak. Dicsőíteni az Istent, hálát adni annyit jelent, hogy őt elistaer- 
jük magunk felett, tőle veszünk el és várunk mindent, mint köszönő 
tekintetű gyermek az ő atyjától. Gondoltál már valaha arra, hogy ez 
a legbűnebb bűnöd: nem dicsőíted az Istent és nem adsz hálát néki ?! 
Ez azt bizonyítja, hogy praktikusan még nem jutottál el az Isten 
ismeretéig. Ezért azonban felelős vagy. Nyilván van rajtad ezért az 

' Istennek haragja.
Amúgy sem maradhat üresen az emberi szív és agy edénye. Ha 

nem a teremtő iránt való hálaadással van tele, akkor megtelik hiába
való okoskodással és sötét bálványimádással. Az ókori ember is büszke 
volt a bölcseségére és mégis múlandó embereknek és madaraknak és 
négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásában imádta 
undorító bálványait. Gondolkoztál-e már azon, hogy ez valaha is 
lehetséges volt? És hogy más formában, de ma is lehetséges?

Ahol nincs Isten, ott Isten-pótlék kell. Mert a.z órá eljárhat mes
tere nélkül, a vers túléli költőjét, de a teremtett ember nem lehet 
el az ő teremtője nélkül. És ha tagadja? Akkor is Isten alatt van, 
csakhogy haragja alatt. Isten még ellenállásával, haragjának nyilvá
nításával is azt bizonyítja, hogy ki nem vonhatja magát teremtője 
markából a teremtett ember.

De mily rettenetesek az ő h a r a g j á n a k  jelei ,  melyek nyilván 
vannak rajtunk.

Haragjának oka a hitetlenség és hamisság bűne. Haragjának 
jele pedig az erkölcsi romlottság ezerféle vétke. Bűn a haragja előtt 
és bűn a harag után. Iszonyatos még meggondolni is, hát még meg
tapasztalni: bűnnel büntet az Isten! Az a temérdek erkölcstelenség, 
züllöttség, romlottság, illetlenség, kapzsiság, irigység, gyilkosság, 
gőgösség, rágalmazás, rosszban mesterkedés, engedetlenség, össze
férhetetlenség, engesztelhetetlenség, melyekből szép sort fűz láncra 
az apostol, de távolról sem szed össze mindent: mindez nemcsak bűn, 
ez már büntetés! Az Isten haragjának ostora rajtunk.

A  hitetlenség és hamisság következményei. Az Isten tagadásá
ból, személyének megvetéséből, teremtői akaratának megcsúfolásából 
csak erkölcsi züllés következhet. Mégpedig nem önmagától, hanem az 
Isten haragjából, az ő büntetéseképpen. Istennek az a legrettene
tesebb büntetése, amikor eleget tesz kívánságunknak, hogy mi őtőle 
független ülhessünk, a magunk módján éljünk, a magunk belátása 
szerint cselekedjünk. Istennek az a legrettenetesebb büntetése, ami
kor kienged a kezéből és átad minket szenvedélyeinknek. Háromszor 
is elsírja az apostol azt a siralmas igazságot: annakokáért „odaadta11 
őket az Isten. Mint mikor a bíró átadja, kiszolgáltatja az elítéltet 
a hóhérnak az ítélet végrehajtására, így adta. át. szolgáltatta ki az 
Isten a bálványimádó pogányokat tisztátalanságra, természetellenes 
fajtalankodásra és nemtelen gondolkodásra, úgyhogy még maguk is 
beleundorodtak abba, amit véghezvittek.

Jaj, minő kísérteties pontossággal ugyanazzal büntette őket az 
Isten, amivel vétkeztek ellene. Isten dicsőségét felcserélték durva 
bálványképekkel; a teremtőt elváltoztatták, lealacsonyították, meg-
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becstelenítették azzal, hogy emberi, sőt állati orcálxoz hasonlították. 
Nos itt a megfelelő büntetés: az Isten átadta őket természetellenes 
erkölcstelenségeknek, hogy tulajdon testüket megszeplősítsék, emberi 
méltóságukat az állatival cseréljék fel, sőt még az állatnál is becs
telenebbekké legyenek, mert azt legalább ösztöne fékezi, de a züllött 
embert a lejtőn nem állítja meg semmi. Legalább is semmi emberi 
belátás, bölcseség, igyekezet, jóakarat nem. Aki egyszer elengedte az 
Isten kezét és akit egyszer az Isten „a maga útjára" hagyott, mint 
a pogányokat (Csel. 14,16.),  ne remélje, hogy a saját bölcsesége, a 
lélektan tudománya vagy bármely emberi alkotás, melyre oly büszke 
a homo sapiens, őt a mocsárból kiragadja. Ellenkezőleg, legyen el
készülve arra, amiről az apostol megrázó módon tesz tanúbizonysá
got : ismerik a pogányok az Isten törvényszerű végzését, tudják, hogy 
akik ezekbe meg ezekbe a fertelmes cselekedetekbe estek, méltók 
a. halálra; mégis nemcsak hogy ennek ellenére cselekszik a legrútabb 
bűnöket, de tapsolnak is hozzá, tetszik nekik, mikor nyilvánosan má
sok is cselekszik. Idáig juthat az Istentől elszakadt emberi társa
dalom.

Merjük-e azt mondani, keresztyén testvéreim, hogy mi ezen a 
pogány világon réges régen túl vagyunk. A  20-ik század keresz
tyén kultúráját milyen színekkel kell megfestenünk, ha erkölcsrajzát 
akarjuk csak egy kissé is körvonalazni, —  nem a legfeketébb szinek- 
kel-é? És az a keresztyén társadalom, amelyben élünk, nem ismeri-e 
Pál apostol bűnfüzérének minden fekete gyöngyét; nem olyan kert 
vagyunk-e, amelyben a romlás virágai pompáznak és bűzhödnek? És 
a gyülekezet tagjai, a legbuzgóbb hívek, köztük te 'meg én, vájjon mi 
nem hordozzuk-e hátunkon az Isten haragjának ezt az ostorát: hitet
lenségünk szörnyű büntetését: a megromlott erkölcs kék foltjait!

Nyilván van rajtunk az Istennek haragja a mennyből. A  hála 
illata helyett az indulataink gőze tölti be szíveinket, szobáinkat. 
Házas életek összezúzva. Ifjúságunk a lejtőn. A  legelemibb kötelé
kek, mint amilyen engedelmesség vagy a felebaráttal való megférés, 
meglazultak. Méltatlan gondolkodás és illetlen cselekedetek köztet- 
szésre találnak. Megszámlálhatatlan sok a papiroskeresztyén, akik
nek a praktikus istenismerete a semmivel egyenlő, sőt rosszabb a 
tudatos istentelenségnél. Nyilván van az Istennek haragja rajtunk 
a mennyből.

Az egyetlen reménységünk, hogy a mennyből van rajtunk ez a 
harag. Ugyanonnan, ahonnan a Krisztus is alászállott, ahol a felhők 
fölött az Atya arca világok Az atya haragja mégse lehet a hóhér 
haragja. Az Atya haragja a Krisztus keresztfájához űz. Vagyis, az 
evangélium az egyetlen reménységünk. De az evangélium se menti 
meg azt, aki nem látja be, hogy az Isten haragja van rajta és nem 
roskad oda a kereszten függő Krisztus lábaihoz.



3.

Nincs mentség!
Rám. 2 ,1—16.

Hányszor megtörténik, hogy a világot ostorozó prédikáció köz
ben itt is, ott is bólogat valaki a hallgatók közül. Lelkében fel van 
háborodva az említett bűnökön, szömyüködik az idézett példákon. 
És nem akarja észrevenni, hogy ő is beleértődik az ostorozott világba. 
Valami effélét tapasztalhatott Pál apostol is tulajdon népe körében. 
A  kegyes zsidó nagy helyesléssel hallgatta a pogány világot ostorozó 
prédikációját: „Nyilván van az Istennek haragja az embereken; oda 
adta őket az Tsten tisztátalanságra és nemtelen gondolkodásra; ők 
bizonnyal menthetetleryek!“ Erkölcsi felsőbbségének tudatában jól- 
esően bólogatott hozzá, lelkében fel volt háborodva és szömyűködött 
a pogány bűnök iszonyú listáján. És nem akarta észrevenni, hogy 
ő is menthetetlen az Isten előtt.

Pál apostol ezért egyenest hozzá fordul, ujjal mutat rá és sze- j 
mébe mondja néki: „Menthetetlen vagy óh ember, bárki légv“ , te is, 
aki bólogatsz, te kegyes zsidó, aki megütközöl a pogányok vétkén és 
szúrós tekintettel megítéled őket. Neked sincs mentséged!

Testvéreim! N i n c s  m e n t s é g  az Isten ítélőszéke előtt! Ott 
minden védekezésünk összeomlik.

Pál apostol igehirdetéséhez nemcsak az tartozott hozzá, hogy 
rámutatott az Isten nyilvánvaló haragjának jeleire e világban, de az 
is, hogy ezeken a jeleken túlmenően rámutatott az utolsó ítélet kö
zelgő nagy napjára, amely a „haragnak és az Isten igaz ítélete ki
jelentésének" napja. „Azon a napon az Isten 'megítéli az emberek 
titkait az én evangéliomom szerint a Jézus Krisztus által."

Az evangéliom hirdetéséhez hozzátartozik a végítéletről való 
tanuságtétel. Ha mi Isten előtt való megállásunkról gondolkozunk, 
akkor nem szabad pusztán közbenső stációkra gondolnunk, hanem 
mindig a végsőre is oda kell irányítanunk tekintetünket. Komoly 
ugyan az Istennek haragja most is rajtunk és a világon, de még 
sokkalta komolyabb lesz az utolsó ítélet napján, hiszen az lesz a végső 
ítélete!

Nos, éppen erre a végső ítéletnapra nézve int az apostol ma is 
minden bólogatót, maga védelmére hamar kész keresztyént: Ment
hetetlen vagy, óh ember, bárki légy. Nincs mentséged az Isten ítélő
széke előtt. Ott minden védekezésed összeomlik.

Mik a mi mentségeink? Mikkel szoktunk mentegetőzni? Nem 
ugyanazokkal-é, amiket itt az apostol megcáfol?

Nem mentségünk először is az, hogy mi még fe l tu du n k  
h á b o r o d n i  a világ bűnein. Tele vagyunk megbotránkozással, mind
untalan kifejezést adunk megütközésünknek: nahát! hogy még ez is 
megtörténhet; ennyi igazságtalanság, ennyi züllöttség! Csupa kritika 
vagyunk, csupa ítélkezés. Az ige azonban torkunkra fojtja a sok 
bíráló szót: „Menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: 
mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyan
azokat míveled te is, áld ítélsz." ítéletünkkel hurkot akarunk vetni



mások nyakába és önnön magunkat fogjuk meg vele. Kifakadunk 
a világban folyó sok jogtalanság és erkölcsi romlottság ellen és meg 
vagyunk győződve róla, hogy az Istennek ítélete el nem maradhat 
azokról, akik ilyeneket cselekesznek; de ugyanakkor mi nyugodtan 
élünk hazugul, tisztátalanul, leledzünk hasoiüó bűnökben s áltatjuk 
magunkat azzal, hogy . mi majd csak „elkerüljük az Istennek ítéle
tét." Végzetes öncsalás. Hogyan menthetné fel az Isten azokat bűnös 
cselekedeteik alól, akik mások bírálásával akaratlanul is elárulják: 
tudják, hogy mi a rossz és mi a jó. Csakhogy nem elég felháborodni 
a mások gonoszságán, hanem magunkban is meg kell tagadnunk .És 
nem elég tudni, hogy mi a jó, hanem cselekedni is kell. Aki pedig 
nem cselekszi, annak nincs mentsége.

De menjünk tovább. Nem lehet mentségünk az sem, hogy a világ 
fiainak romlottságához képest mi k e v é s b b é  vagyunk !  r o m l o t 
tak. Pál apostol nem vitatja el Izraeltől azt, hogy nem süllyedt oly 
mélyre, mint a pogányok. A  bálványozásnak irtózatos undoksága. nem 
fertőzhette meg olyannyira, mint a pogányokat, A  természetellenes 
fajtalankodásnak az az áradata, ami a pogány világot elborította, 
csak itt-ott mocskolta be az Ótestámentom népét. Isten nem adta át 
őket úgy szívok kívánságainak, mint büntetésül átadta a pogányokat. 
Isten az ő választott népét a. pogány népek közepette is megóvta a 
feneketlen romlástól és pusztulástól: Csak azt nem volna szabad 
feledniük, hogy ez éppen Isten „jóságának, elnézésének és hosszú- 
tűrésének a gazdagsága" rajtunk! Az Isten jó volt hozzájuk, elnéző 
és hosszútűrő volt. Ez a titka annak, hogy ők kevésbbé romlottak, 
mint a pogányok.

De vájjon nem értik félre ők az Isten szent szándékát, midőn 
a pogányokkal összehasonlítják magukat és önelégülten büszkélked
nek magasabb erkölcsiségükkel ? Az apostol hangja élesre csikordul: 
„Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gaz
dagságát, nem tudván, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? 
De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint, gyüjtesz 
magadnak haragot a haragnak és az Isten ítélete kijelentésének nap
jára."

Isten azért, elnéző és kíméletes hozzánk, hogy megtérjünk, nem 
pedig azért, hogy halogassuk a megtérésünket. Isten azért vár türel
mesen, nem sújtva le bűneink miatt azonnal, hogy időt adjon a meg
változásra, nem pedig azért, mert tehetetlen, vagy mert letett a 
haragjáról. A  megtéretlen szívű és konok bűnös csak gyűjti feje 
felett az Isten haragját. Nem villámlik még ugyan, nem tört ki még 
a zivatar, de gyülemlenek a fekete fellegek. Baljóslatú fekete felle
gek alatt azt képzelni, hogy nem lesz vihar, botor és gyerekes. Ily  
botor és gyerekes az a mentség, hogy vannak nálunknál rosszabb 
emberek is. Persze hogy vannak, mert az Isten levette róluk a kezét 
és a maguk útjára hagyta őket. De ha terólad még nem vette le, sőt 
eleddig jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát árasz
totta ki rád, ne csúfold meg léhán, konokul, hanem térj meg. Külön
ben a harag napján semmi mentséged nem lesz és a legromlottab- 
bakkal együtt kárhozol el.
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Isten előtt nincs személy válogatás. „Megfizet mindenkinek az 1 
ö cselekedetei szerint.1' Pogánynak és zsidónak egyaránt. Ennél a ki-1 
jelentett igazságnál találjuk szembe magunkat azzal a kőfallal, ame- 1  
lyen összezúzódnak törékeny mentségeink: az is, hogy mi még fel 
tudunk háborodni a világ bűnein és az is, hogy a világ fiainak rom
lottságához képest mi kevésbbé vagyunk romlottak. Minden azon 
fordul meg, hogy m it  c se lekszün k.

Nem az a kérdés, ki cselekszik: pogány, zsidó vagy keresztyén; j 
az a kérdés, hogy mit cselekszik? Isten „minden jót cselekedőnek11 
dicsőséget, tisztességet, békességet és végül örökéletet ad. „Minden 
gonoszt cselekedő ember lelkének11 azonban nyomorúság, ínség, búsu- • 
lás és harag, végül az örök kárhozat a fizetség. Vagy-vagy.

E tekintetben Pál apostol nem látja lényegbevágó különbség
nek azt, hogy Izráel népének birtokában van a törvény, a tízparan- j 
c.solat, a pogányok pedig törvény nélkül vétkeznek. „Akik törvény 1 
nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is e l ; és akik a törvény 
alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg.11 Sőt ha egy pogány 
ember törvény nélkül, de a lelkiismeretére hallgatva (melybe titkon I 
be van írva a tízparancsolat) cselekszi a jót, akkor megáll Isten 
előtt, De ha egy zsidó csak hallgatja a törvényt és be nem tölti, el
veszett, És a keresztyén? Isten a Krisztusban sem vonta vissza, azt 
az eltökélt akaratát, hogy megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei sze- j 
rint. Ellenkezőleg azért adta a váltságot és a hitet, hogy az ő paran
csolatait megtartsuk, törvényét betöltsük, szent akaratát valósággal 
cselekedjük!

Isten előtt nincsen személyválogatás. Ez reánk keresztyénekre 
is áll. Azon fordul meg minden, hogy jót vagy gonoszt cselekszünk-e? 
Ha nem a jót cselekesszük, mi is menthetetlenek vagyunk.

Ébredjünk ma ennek a tudatára, Testvéreim! Az evangélium
hoz hozzátartozik Krisztus Urunknak ítéletre való vissza jövetele. ' 
Ennek komolyságában keresztyén ember nem kételkedik. De ha az 
ítélet komoly, akkor komoly minden egyes tettünk is az életben, mert 
e szerint ítéltetünk meg. „Nekünk mindnyájunknak meg kell jelen
nünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a 
szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt11, írja 
az apostol egy másik levelében (II. Kor. 5,10.) .  És ez tökéletesen 
megfelel Krisztus Urunk szavainak, melyekkel az utolsó ítéletet le
írja. Jobb és bal keze felől fog állítani bennünket a szerint, hogy 
megcselekedtük-e vagy nem cselekedtük meg az irgalmasság cseleke
deteit az ő kicsinyeivel.

Jaj, a mi cselekedeteink! A  mi gonosztetteink és a mi mulasz
tásaink. A  mi mindennapos életünk reggeltől estig. Mindezért min
ket ítéletre vonnak. És mi nem akarunk ennek tudatára ébredni, 
sőt kopasz mentségekkel védekezünk. Mily rettenetes, amikor a per
ben a védelem összeomlik és a vádból Ítélet lesz, mégpedig igazságos 
ítélet, mely alatt a vádlottnak meg kell hajtania fejét!

Távol áll tőlem, hogy valakit is hamis erőlködéssel kétségbe ejt
sek, legkevésbbé magamat. De be kell látnom és szeretném beláttatni 
mindnyájatokkal: nincs mentségünk! H a úgy marad minden az éle
tünkben, amint van, menthetetlenek vagyunk! Repessze meg a mi
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keményre fagyott szívünk. kérgét ez a belátás és ragadjuk meg az 
Isten jóságának, elnézésének és hosszútürésének ma még felénk kínált 
ajándékát a megtérésre!

4.

Hogy minden száj bedugassék . . .
Rám. 2,17— 3,20.

Istennek haragja nyilván van az embereken. Mentsége nincsen 
se pogánynak, se zsidónak. Az egész világ megromlott állapotban talál- 
tatik. Ezt bizonygatta eddig az apostol. És még mindig ezt folytatja. 
Mert az ember nem egykönnyen veszi be a keserű pilulát. Ü.j meg 
új kifogást hoz, ellenvetést tesz, újabb meg újabb menedéket és fede
zéket keres az üldöző igazság elől. Kivált a kegyes ember, az úgy
nevezett vallásos ember az, aki nem hagyja magát. Újra meg újra 
megnyitja száját és védi magát az Isten igéjének ellenében is, mert 
beszélni jól tud, a szólásban jártas, belőle kifogyhatatlan, —  míg az 
Isten be nem tömi. „ H o g y  m i n d e n  s z á j  b e d u g a s s é k " :  evégett 
hirdeti az apostol az igét és szerez érvényt a törvénynek a törvény 
alá tartozó kegyes zsidók között.

„ímé te zsidónak neveztetel és a törvényre támaszkodol“ , szól 
a farizeusi típusú kegyeshez az apostol és ezzel megkezdi a vitát vele. 
A vita tárgya a t ö r v é n y  b i r t o k l á s á n a k  értéke. A  kegyes 
zsidó legfőbb kincsének tartotta a tórát. Dicsekedett vele, mert abból 
megtanulta, mi az Isten akarata. Az istenismeretnek és a tiszta igaz
ságnak mintegy sürített formáját látta a törvényben. Arra önelégül
ten rá is bízta magát. Sőt vele indult misszióba. Jézus is tud erről: 
„Megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegye
tek" (Máté 23,15.) .  Izráel népe a pogányok világosságának tudta 
magát, vakok vezetőjének, kiskorúak tanítómesterének, éppen mert 
a törvény az ő birtokában volt.

Nos hogy ’ tömi be az apostol a törvényre hivatkozó kegyesek 
száját? Azt mondja: „Aki mást tanítasz, magadat nem tanítod-é?“ 
S fejükre olvassa durva törvény-áthágásaikat: lopnak, házasságot 
törnek és az utált pogány templomok arany- és ezüstbálványait kap
zsiságból elrabolják. H ogy’ fér meg egymás mellett ez a kettő: a leg
tisztább istenismeret és a legelemibb erkölcsi parancsolatoknak meg
rontása? Mert ez a szomorú valóság. És ezzel visszájára fordítják 
a missziót, dicsőség helyett gyalázatot hoznak az ő Istenükre. „Az  
Istennek neve miattatok káromolt a tik a pogányok között!" Mit tart
sanak a pogányok Izráel Istenéről, ha egyszer a tulajdon választott 
népének legkegyesebbjei ilyeneket cselekesznek?

Hasonlóképpen elnémítja az apostol a k ö r i i lm e t é l k e d é s s e l  
való büszke hivalkodásukat. Ez az Isten örökkévaló szövetségének 
külső testi jegye volt Izráel fiain. A  kiválasztottság szent bélyege. 
Belépőjegy annak a népnek a körébe, melyet az Isten tulajdon tör
vénye által kormányzott. De mit ér a belépőjegy, mit ér ehhez a 
választott néphez való tartozás, hogyha valaki megszegi a törvény
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parancsolatait és nem engedelmeskedik az Istennek? Rosszabbá lett, 
mint az a pogány, akin ugyan nincs ott a testi bélyeg, a külső jel, 
de megtartja a törvény parancsolatait. Levonja tehát a következte
tést az apostol: „Nem az a zsidó, aki külsőképen az, hanem aki belső- 
képen az.“  A  külső jel sohasem pótolhatja a lélek szerint való enge
delmességet, sőt avégett van, azt jelzi, arra int, hogy a törvény való
sággal betöltessék. Csak így van haszna.

Elavult fejtegetésként hangzik ez, Testvéreim! De csak annak 
elavult, aki Pál apostol kegyes farizeusában nem ismer önmagára. 
Mihelyt önmagunkra ismerünk benne, menten belénk nyilall a szó, 
megfagy erünkben a vér és elnémul az ajkunk. Pál apostol avégett 
cáfolja meg a lehetséges kifogásokat, hogy minden száj bedugassék, 
a mienk is, keresztyéneké.

A  legtöbb írásmagyarázó, amikor ehhez a szakaszhoz érkezik, a 
keresztyén emberre fordítja a szót és azt mondja: helyettesítsd csak 
be magadat, oh keresztyén ember a kegyes zsidónak a helyébe; a te 
birtokodban van az Isten igéje, a Krisztus evangéliuma ; az anya- 
szentegyháznak, vagyis a lelki Izraelnek tagja vagy; külső szent jele 
ennek a keresztséged; a világ misszionáriusának tartod magadat. 
De felelj csak a vádoló kérdésre: megtartod a Krisztus evangéliu
mát? Belsőképen is az egyházhoz tartozol vagy pedig csak külső
képen? Nem káromoltatik-e miattad az Atya neve?

És úgy vélem, hogy elkerülhetetlen ez a behelyettesítési műve
let, jóllehet nem egyenlő értékű számok csereberéje. Pál apostol erre 
még nyilván nem gondolt, ö  éppen azért festi meg elöljáróban a 
pogányság és zsidóság sötét képét, hogy belőle kiragyogjon a keresz- 
tyénség. Nem, a keresztség nem puszta folytatása a körülmetélkedés- 
nck; sokkalta több, mint testi jel vagy belépőjegy a keresztyén anya- 
szentegyházba; a keresztség szentség, amely az élő Krisztus javaiban 
részesít bennünket. Hasonlóképpen az evangélium is több, mint a 
törvény, sőt a törvénynek vége. Pál apostolnak nőm volt szándéká
ban e szakasszal a keresztyén gyülekezetét feddeni, hiszen az már 
kihívatott, kimentetett a pogányságnak és zsidóságnak megrajzolt 
állapotából. És mégis mondom: ma elháríthatatlan, hogy magunkat, 
keresztyéneket is bele ne értsük az apostol feddőzésébe, mert mi a 
Krisztus evangéliumát, a keresztséget, az anyaszentegyházban való 
életet is olyan vallásossággá tettük, olyan farizeusi kegyességgé ala- 
csonyítottuk, hogy méltán ránk illik a vád: Keresztyének! az Isten
nek és a Krisztusnak neve miattatok káromoltatik a pogányok között, 
miattatok gyűlöletes a világban!

Mienk az ige és a szentség. Mi evangélikusok különösképen is 
hangsúlyozni szoktuk ennek a kettőnek együttes fontosságát az egy
házban. Hiszünk abban, hogy a tiszta tanítás birtokában vagyunk, 
hogy az igazság a mi oldalunkon van és nem másutt; öntudatos büsz
keséggel valljuk magunkat az egyház tagjának, ‘megkeresztelt, temp
lomos, egyházias evangélikusnak. De vájjon nemcsak külsőképen 
vagyunk-e azok? Nem látszat-e jámborságunk, nem máz-e a keresz- 
tyénségünk; nem akadályozza-e a missziónkat törvénytipró életfoly
tatás: lopás, paráznaság, szentségtörés? Gyűlölt az egyház a világban
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és gyűlölt a Krisztus is. De vájjon nem miattunk-e ?! Bizony miat
tunk káromoltatik Istennek neve a világban!

De térjünk még vissza az apostol gondolatmenetéhez. Feltűnő, 
hogy itt nem tudja még lezárni a vitát. Úgy érzi, hogy még mindig 
nem dugatott be minden száj. Az ő kegyes farizeusa még mindig tesz 
ellenvetést. Ahelyett, hogy bűnbánatra indulna, inkább ingerültté 
válik, kificamodott logikához folyamodik, sőt annyira kiesik a szigorú 
vallásosság hangulatából, hogy szinte léha  f e l f o g á s b a  csap át.

Kíséreljük meg párbeszédben előadni az apostolnak és a kegyes 
farizeusnak ezt a záróvitáját. Az apostol: miattatok káromoltatik az 
Isten neve a pogányok között. Az a pogány, aki a törvényt meg
tartja, ítélni fog felettetek, kik a törvényt megrontjátok. Nem ment 
meg benneteket az, hogy választott nép vagytok. —  A  farizeus: úgy? 
hát a választottság semmi, a törvény és az Istentől rendelt körül- 
metélkedés haszontalan? —  Az apostol: nem haszontalan. Nagy dolog 
a választott néphez tartozni. Isten tirátok bízta az ő beszédeit, köz
ietek nyilatkoztatta ki akaratát és ő ehhez örökre hű marad, még 
akkor is, ha ti hűtelenekké lesztek. —  A  farizeus: nos, akkor mennél 
feketébb a mi hűtlenségünk, annál tündöklőbben kiviláglik az Isten 
hűsége. Miért ne cselekedjük a rosszat, ha jó származik belőle? Isten 
emiatt nem is büntethet bennünket. -—  Az apostol: elég legyen! 
Vigyázz! az Isten igazságosan fog kárhoztatni benneteket, mikor 
megítéli a világot.

Látjátok, van egy olyan pont a vitában, ahol megszűnik a józan 
meggyőzés lehetősége s nem marad más hátra, mint az Isten kárhoz
tató ítéletére való rámutatás. Amikor az ember bünbánat helyett 
ilyen frivol játékba kezd, hogy a rossznak szándékos cselekvésével 
akarja Isten igazságát, hűségét és dicsőségét nagyobb!tani, akkor 
valóban nem tehet az Isten mást, mint hogy az ítélet fenyegetésével 
tömi be a tátogó szájat. Az igaz, hogy az Isten hűsége nagyobb az 
emberek hirtelenségénél; a bűn sem akadályozhatja meg, hogy végbe 
ne vigye kegyelmét; a legrosszabb eseményből is hozhat ki jót. Csak
hogy ez még távolról som jelenti azt, hogy a bűn szívesen látott ven
dég az Isten fogadó termében. Ebből még semmiképen sem követ
kezik az, hogy mi akarjunk gonoszt cselekedni. Júdás elárulta mes
terét ; Isten ezt is felhasználta a kereszten szerzett váltság véghez
vitelénél. De ki meri ebből azt következtetni, hogy Isten minél több 
Judást szeretne látni az ő Fiának tanítványai között ?!

Gondoljátok, ez a léha felfogás"minket nem kísért? En nem 
merném oly határozottan állítani. Persze attól talán visszariadunk, 
hogy ezt gondolatban végig gondoljuk, nézetünkké tegyük és mások
nak vele hencegjünk. De praktikusan nem esünk-e ennek a kísértés
nek a tőrébe, valahányszor nemes célok érdekében kevésbbé nemes 
eszközöket is felhasználunk. Egy kis hazugság, egy kis erőszak talán 
mégse árt, ha ezzel a családom vagy felebarátom vagy akár az egy
házam és általa az Isten ügyét is szolgálom! Mily gyakorta irányítja 
tetteinket a hasznosság szempontja és nem az igazságé. Isten azonban 
nem a hasznosság, hanem az igazság Istene. Nem azért adta nekünk 
az evangéliumot, a keresztség szentségét, az anyaszentegyházat, hogy
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hamis biztonság ölén ringatózzunk, hasznos és kevésbbé hasznos 
cselekedeteket cselekedvén, hanem azért, hogy az anyaszentegyház- 
ban, mint a keresztség által kegyelembe fogadottak az evangélium 
szerint éljünk, belsőképen és külsőképen is igaz keresztyének legyünk, 
vagyis Isten akaratát örömest betöltsiik. Isten előtt nincs személy
válogatás. Megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. A  legkegye
sebbnek is nem az ő szívós védekezése és az ő kifogyhatatlan men
tegetőzése, hanem az ő valóságos élete szerint.

Ideje Testvéreim, hogy mi is Jobbal szóljunk, aki Istennel való 
pőrében megaláztatott: „Imé én parányi vagyok, mit feleljek néked! 
Kezemet a szájamra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, 
avagy kétszer, de nem teszem többé.11 (Jób 39, 37— 38.)

Hogy bedugassék m inden  száj! Ez volt az apostol célja a po
gányság és zsidóság gonosz állapotának megrajzolásában: „Nyilván 
megmutattuk, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. 
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, 
aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is." Ez a célja ma velünk is 
Isten igéjének. Elénk tartja a törvény tükörét, hogy fölismerjük 
benne bűnösségünket és megváltásra szoruló voltunkat. Míg ezt föl 
nem fogtuk, nem vágyódunk az evangélium után és nem lehet a 
mienk igazán a Krisztus.

Tedd azért kezedet a szádra, némuljon el minden kifogásod, hall- : 
gasson el minden ellenvetésed, ne állj ellene oly szívósan, megátal- j 
kodottan az ige pörölycsapásainak, hanem add meg magad bünbánat-1  
tál megváltván: nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is; én 
sem vagyok az; igazíts meg engem, Uram !

5.

Kegyelemből hit által.
Róm. 3, 21— 31.

Forgószínpadon sem tudnak hirtelenebb változást szemünk elé 
forgatni, mint aminőt Pál apostol forgat szemünk elé levelének ebben 
a fejezetében. Lapokon át fekete színnel ecsetelte az emberiség egye
temes romlottságát. Egyre komorabb jelenetekkel sejttette meg a tra
gédia kifejlődését. Elvágott minden mentséget, bedugott minden szá
jat. Már-már éreztük a végső összeomlást; vártuk: most gördül le az 
utolsó ítélet függönye. De nem. Derült égboltú képre változik el hir
telen az igaz játék. A  harag felhői közül kisüt az Isten kegyelmének 
napja. Fellélekzünk és újra élünk!

„ M o s t  p e d i g  t ö r v é n y  n é l k ü l  j e l e n t  m eg  az Istenne k  
ig a z s á g a . "  Ez az a nagy változás, az a hallatlan fordulat, mai 
ujságnyelven: az a világszenzáció, melyet az apostol szemünk elé 
forgat.

Ért rajta idői változást. „M ost", „a: mostani időben" jelenik 
meg_ a színen Isten igazsága. Az apostol saját korára mutat, azokra 
az évekre, melyek a Krisztus földi esztendei voltak és az apostoli
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misszió hajnal-korszaka. Igen, századok éjtszakája után megpirkadt 
a hajnal.

De méginkább érti a változást tartalom, szempontjából. Törvény 
nélkül jelent meg .az Isten igazsága. Attól függetlenül, azt szinte 
félrenyomva. Ez aztán a döntő fordulat!' Eddig rejtve volt az evan
gélium, az Isten irgalma. Most megjelent. Megjelent a merőben új 
igazság: Isten megmentő igazsága, mellyel fölmenti a halálos vádak 
alatt álló embert és igaznak nyilvánítja. Ez a törvény alapján soha
sem történhetett volna meg. A  törvényből csak a bűn ismerete, föl
ismerése származhatott, de nem származhatott belőle gyógyulás. Mint 
a tükör, mely megmutatja a vén orca ráncait, de képtelen arra, hogy 
kisimítsa azokat; mint a röntgen-készülék átvilágítja a mellkast, a 
tüdőt és fölfedi a beteg gócokat, de ez a gépezet képtelen a gyógyí
tásra is; —  ugyanígy a törvény leleplezi minden rútságunkat és a 
kennünk megtelepedett halálos kórt, de megmenteni képtelen. Nos 
végre a törvény hosszú korszaka után most megjelent a gyógyító 
szer is és mind a mai napig kapható: az Isten igazsága, úgy amint 
az evangéliumból lép elénk!

Ennek az evangéliumból előlépő Isten-igazságának pedig két jel
lemző vonása van. Először: kegyelemből ered, sőt maga a végbevitt 
kegyelem. Másodszor: hit által lesz a mienk. A  kettő természetszerű
leg szorosan egymásba is kapcsolódik s lesz a Római levélnek, de a 
lutheri reformációnak is főüzenetévé: K e g y e l e m b ő l  hit  által .  
Megigazulunk ingyen kegyelemből hit által, a törvény cselekedetei 
nélkül. Illő. hogy egyházunknak ezt a bibliára alapozott főtanítását 
megértsük és mindenképpen magunkévá tegyük.

Vegyük elébb az első tételt: m e g i g a z u l u n k  i n g y e n  k e g y e 
lemből.

Ismétlem, fogjuk föl a roppantó változást. Törvény nélkül, a tör
vénytől függetlenül, a törvény félrenyomásával jelenteti meg Isten 
ezt az igazságát a világban. Megigazítja, igaznak nyilvánítja a bűnös 
embert, az istentelent, az erkölcsi fertőig züllöttet, kit szent törvénye 
alapján csak kárhozatra ítélhetne, mert nincsen számba jöhető ment
sége. Jogsérelemnek szoktuk nevezni azt., mikor az emberi igazság
szolgáltatás valakit ártatlanul elítél. Nos,itt egy visszájára fordított 
szent isteni jogsérelem esik, mikor Isten a nyilvánvaló bűnöst föl
menti. Nem bizonyítékok híján menti föl. A  vádlott ember méltó a 
halálra. Teljesen érthetetlen és indokolatlan, mikép lehet őt fölmen
teni és igaznak nyilvánítani.

Mikép t  Kegyelemből. Ami a törvény alapján lehetetlen, tudni
illik a bűnösnek bizonyult vádlott fölmentése, az lehetséges kegyelem
ből. Az emberben nincsen semmi, ami indokolná az Isten fölmentő 
ítéletét, de van magában az Istenben: az ő szívének szeretete és irgal
mas volta. Az Isten irgalmas szeretőiének nem kell támaszpont az 
emberben, nincs szüksége valami csekély érdemre, a . törvénynek leg
alább valamelyes betöltésére, hogy a halálra ítéltnek megkegyelmez
zen. Ez az irgalmas szeretet önmagát magyarázza és megcsúfol min
den emberi magyarázatot. A  halálra méltót menti föl, az istentelent 
igazítja meg, az érdemetlent ajándékozza meg. Kegyelme ingyen való.
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De vájjon nem cselekszik-e az Isten könnyelműen, midőn a tör
vényre, a saját törvényére való tekintet nélkül menti föl a bűnöst? 
A  bűnöknek ez az elnézése nem teszi-e még inkább vakmerővé az '■ 
embert a bűnök elkövetésében? Miért ne, ha ily olcsó a kegyelem?! 
Várj csak egy percig. Nekünk olcsó, mert ingyen való, de drága árat 
fizetett érte az Isten: az ő egyszülött Fiát adta oda a halálba. „Meg-| 
igaznlnnk ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság j 
által, kit az Isten elveve rendelt engesztelő áldozatni." Miért volt 
erre szükség? Éppen avégett, hogy az ember könnyelműnek ne gon
dolhassa a kegyelmes Istent. Áldozat árán is megmutatta, hogy az 
ő kegyelme szent kegyelem. A  szentség, a komolyság, a bűn gyűlő- j 
lete, az igazság sem hiányzik belőle.

A  Golgothára mutat az apostol, Krisztus engesztelő áldozati 
halálára, a kereszten szerzett váltságra. Ott bizonyította meg Isten 
az ő igazságát, mégpedig úgy, hogy mindkettőt, szentségét is és; 
kegyelmét is megbizonyította vele. Szentségét azzal, hogy megítélte 
a bűnt: az egyszülött Fiú halálnak halálával halt a bűnök miatt. A | 
kegyelmét pedig azzal, hogy Krisztusra vetette az emberiség bűnét, i 
helyettesünkké tette Ö t; az Ötestámentom nyelvén: engesztelő áldó- ] 
zatul vette azt a halált.

Pál apostolt foglalkoztatja az a kérdés, hogy mikép állt a bűnök 
dolga azelőtt, Krisztus kereszthalála és engesztelése előtt. De nem i 
tud más feleletet adni, csak ezt: addig az Isten türtőztette a harag- j 
ját, századokon át elnézte az emberiség bűneit az ő hosszútűrésénél 
fogva. Nem ítélte meg gyökeresen a világot. Büntette ugyan az embe- j 
reket csapásokkal, haragjának jeleivel és a minden földit elérő halá-j 
los órával, de azért nem irtotta ki az emberiséget a föld színéről. ] 
Csakhogy ez így nem tarthatott örökké. Az elnézés türelmi idejének, 
is véget kellett érnie. Megoldást akart az Isten és megoldásra vágyott! 
az ember is. A  Krisztus halála volt a megoldás. Ott megítélte Isteni 
a bűnt radikálisan és örökre s egyben engesztelési szerzett az embe
riség megmentésére, hogy igazzá nyilváníthassa, megigazíthassa az 
istentelent.

Így értendő az, hogy mi ingyen igazulunk meg az ő kegyeimé-i 
bői a Krisztus Jézusban való váltság által.

Ehhez a tanításhoz azonban szorosan kapcsolódik a második ! 
tételünk: m e g i g a z u l u n k  h i t  álta l ,  a t ö r v é n y  cselekedetei  
nélkül .  A  kettő közötti kapcsolat nyilván ez: a kereszten szerzett 
váltság, az Isten kegyelmes igazsága hit által lesz a mienk. Amit 
Isten akkor és ott végbevitt, az ma és itt hit által lesz a sajátunk.

Kezdettől fogva így volt. Az első tanítványok és az apostolok 
nemzedéke is csak hit által jutottak a megigazulás isteni ajándéká
hoz. A  hitetlenek hiába látták tulajdon szemükkel a Krisztus kín- 
halálát, hiába hallották magától Pétertől, Jánostól vagy Páltól az 
evangéliumot, a megigazulás nem jutott osztályrészökül. Megjelent 
az „Istennek igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mindazok
hoz és mindazoknak, akik hisznek.“  Vagyis nincs senki, aki másképp 
juthatna a birtokába. Az apostol párhuzamba vonja ezt az egyetemes
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bűnösség tényével. „Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten 
dicsősége nélkül." Ennek megfelelően mindenki számára csak ugyan
az az egy út áll nyitva az üdvösséghez: a hit útja. Miként nem volt 
lényegeŝ  különbség zsidók és pogányok között a bűn tekintetében, 
mert akár a törvény alatt, akár törvény nélkül egyenkint vétkeztek; 
akképpen nincs különbség közöttük a megigazulás tekintetében sem. 
Isten nemcsak a zsidók, de a pogányok Istene is. Mind a zsidókat, 
mind a pogányokat a hit útján viszi üdvösségre. Az apostol nem 
szűnik meg a versről versre ismételni: hit által, hit által.

Mi a hit ? A  Krisztus váltságának alázatos és bizakodó elfogadása. 
Szemben áll minden gőgös dicsekvéssel, ha az mégoly ravaszul val
lásos köntösbe öltözködik is. Ilyen a cselekedetekre való hivatkozás, 
az érdem kísértő gondolata. A  hit minden emberi, minden kegyes 
dicsekedést kirekeszt, mert csak egyben hízik, amit az Isten csele
kedett a Jézus Krisztusban. A  hit törvénye kirekeszti a cselekede
tekét. Nemcsak azért, mert nem tartjuk meg az Isten parancsolatait 
és nincs, aki jót cselekednék, nincsen csak egy is. De azért, is, mert 
nincs mit cselekednünk azonfelül, amit az isten megcselekedett a 
Krisztusban. Az Isten mindent megtett, a kérdést mindenestül meg
oldotta. Számunkra nem marad más, —  így mondja Luther —  mint 
érte hálát adni. Mit tehet, a koldus, ha kezébe rakták az ajándékot? 
Azt mondja: köszönöm. Ez a hit.

[ Kegyelemből igazulunk meg hit által, a törvény cselekedetei nél
kül. Nehéz tanítás ez? Bizony nehéz. Mégpedig nemcsak azért, mert 
a Krisztus váltságának titka tantételekbe, fogalmakba bele nem szo
rítható, de legfőképpen azért, mert a cselekedetekből való megiga- 
zulni akarás a vérünkben van. Különösen is a kegyes ember vérében. 
Ott a zsidó-farizeusi kegyesség, mellyel Pál apostolnak kellett meg
küzdeni. Ott a római katolikus szerzetesi ideál, mellyel Luthernek 
kellett szembe szállni. És itt van, itt van a mi vérünkben is : nemde 
mi is újra meg újra jócselekedetekre, tisztességes életre, úgynevezett 
pozitív keresztyénségre akarjuk alapítani Isten előtt való megállá
sunkat. Reménytelen próbálkozás. Epoly reménytelen, mint felhő
karcolók építéséval feljutni a mennybe. Igen, a vallásos cselekedetek
nek elvilágiasult formája voltaképpen a modem technika is. Büszke 
rá az ember és úgy véli, ennek birtokában Krisztusra szüksége nin
csen. Mindenki, aki cselekedetekből akar megigazulni, akár a világ
ban, akár az egyházban, Krisztust akarja feleslegessé tenni, a gol- 
gothai keresztet akarja kitörölni az emberiség életéből.

I  Ne akard kitörölni, inkább menekülj oda te is. Kegyelemből 
igazulunk meg hit által. Ha reád nehezednek bűneid, ha rájössz arra, 
hogy életedet itt vagy amott elhibáztad, ha szenvedéseidből akarsz 
szabadulni, ne kergessen ez a cselekedeteknek, az igyekvésnek, az 
emberi erőlködésnek zsákutcájába. Nézd, szabad az út a kereszthez. 
Higgy benne éŝ  tiéd a rajta szerzett igazság. Es ez az igazság bűn- 
bocsánat is és új élet is és rajta termő sok-sok jócselekedet is, ami 
persze, nem érdem, hanem gyümölcs. Ne gyötörd magadat, ne aggo
dalmaskodjál üdvösséged felől, életed nyomorúságai közt vergődve, 
mintha nem hallottál volna a Krisztus váltságáról és nem ismernéd
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a reformáció üzenetét: kegyelemből igazulunk meg hit által t n i  
dűl hit által! ' ^

A  harag felhői között kisütött a kegyelem napja. Fogadd 
adj hálát érte. Higgyed és a tiéd.

1Jy. I
el

6.

Ábrahám hite.
Róm. 5

Kegyelemből igazulunk meg hit által, a törvény cselekedeti 
nélkül.

Mint mikor felér a csúcsra a vándor s egyszerre kitágul szeiBp 
előtt a látóhatár és a gyönyörűség érzése rtgy megragadja, h0(̂  
kiáltania kell: valahogyan így kiáltja el Pál apostol is fejtegetésén^ 
csúcspontján a nagy meglátást, a gyönyörűséges felismerést: kegyéé 
lemből igazulunk meg hit által, a törvény cselekedetei nélkül. De'a, 
oromról visszapillant a völgybe, ahol maga mögött hagyta a tör 
vényt s tekintetéből kicsillan a kérdés: van-e még közünk a % ' 
vényhez? Nem tettiik-e hiábavalóvá, nem szüntettük-e meg a hit 
által? (V. ö. 3,31.) Nem törött-e meg az a vonal, amit Isten ími 
kezdett az Ótestámentom népének szent történetével, folytatott pedi? 
és kibontakoztatott a Krisztusban; az Űj szövetség népe, a keresztyen 
anyaszent egyház nem kell-e, hogy 'hátat fordítson az Ótestámentom- 
nak? Pál apostolt nem szédíti meg a hegyorom szabad levegője 
Visszapillant az Ótestámentom völgyébe s éles tekintetével megálla
pítja: már a törvény és a próféták tanúbizonyságot tettek Istennek 
erről az új, fölmentő igazságáról és a hitnek diadalmáról. (V. ö. 
3, 21.) Különöskép is megakad a szeme az ótestámentomi történet 
egyik legnagyobb alakján: Ábrahámén. Ábrahám a legékeseü 
bizonysága annak, hogy már az Ótestámentom is tudott a hit által 
való megigazulásról. Hallgassuk csak, mikép magyarázza Pál apos
tol Ábrahám történetét.

Ki göngyölíti a törvénytekercset ott, ahol mi a bibliánkat Mózes 
első könyvének 15-ik fejezeténél ütjük föl. Isten a magzat nélkül 
járó Ábrahámnak megmutatja a csillagos eget és azt ígéri: íme így 
legyen a te magod, megszámlálhatatlan sok, mint csillag áz égen. És 
nyomban rá mit találunk írva? Ezt a tömör mondatot: „Es hitt az 
Ürnak és tulajdonittaték az ő néki igazságul." (I. Móz. 15, 6 .) Lám 
napnál világosabb, hogy I s t e n  Á b r a h á m o t  h i t é é r t  fogadta  
el igaznak ,  hit által igazította meg. Nem cselekedett semmit, nem 
vitt végbe semmiféle kegyes hőstettet, hanem egyszerűen hitt az 
Istennek és ez tulajdoníthatott néki igazságul.

Szükség volt arra, hogy Pál apostol az írásnak ezt az igéjét 
vastagon aláhúzza, mert korának írástudói és kegyesei éppen nem a 
hit emberét becsülték Ábrahámban, hanem a törvény emberét. Ábra
hám úgy élt a zsidóság emlékezetében, mint az első igaz izraelita, 
mert ő kapta első ízben a körűimetélkedés szövetségét; ő volt az ős
atya, akitől mindnyájon származnak, akivel joggal büszkélkedhetnek, 
mert a szövetséget megtartotta, az Isten törvényét tökéletesen be-
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Mfftt.t.i1, egyszóval, aki a törvény cselekedeteiből volt igaz Isten előtt. 
t0 Pál apostol ezt a felfogást cáfolja magával az Írással. Hát nem 

Beástátok: hitt Ábrahám az Istennek és ez tulajdoníttatott őneki 
És ez jóval előbb történt, mint a körülmetélkedés szövet

edének végrehajtása. Hosszú évek teltek el közben Ábrahám életé- 
Még a szent tekercsekben is későbbi fejezetben szerepel ez az 

lllmény. Vigyázzatok a sorrendre! Az első helyen áll Ábrahám hite 
KLjegigazulása. És csak a második helyen a körülmetélkedés jegye, 

|v a zsidóság megkülönböztető jegyévé lett a pogányok között. Azt 
'lehet mondani, hogy ez csak a pecsét volt az ő hitén. De ebből a sor
rendből nyilván kiderül Isten akarata: még mielőtt a zsidók atyjává 
tette Ábrahámot, már jóval annakelőtte minden pogányok atyjává is 
tette, mert a hit atyjává tette! „Értsétek meg tehát, hogy akik hit
női vannak, azok az Ábrahám fiai.“ (Gál. 3, 7.) A  pogánynak is elég 
a hit, nem kell előbb zsidóvá lenni a törvény szerint. De a zsidónak 
js elengedhetetlen a hit, mert hit nélkül az Ábrahámtól való testi 
származás nem elégséges az Isten előtt való megállásra.

Elképzelhetjük, milyen hatással voltak az apostol szavai azokra, 
akik magukat Ábrahámmal igyekeztek igazolni, folytón-folyvást reá 
hivatkoztak, a tőle való leszármazást oly nagyra tartották, teológiáju
kat reá, mint a törvény képviselőjére építették —  s most egy szem- 
pillantás alatt ez kártyavárként összedől, mert megbizonyíttatik az 
írásból, hogy Ábrahám a hit atyja! Azzal tudnám ezt egy kissé ma 
előttetek érzékeltetni, hogy magam elé állítok egy evangélikust, aki 
öntudatosan vallja magát egyháza hivének, büszke Lutherre és a 
reformációra, a világért, se lenne más vallásává; én pedig magam elé 
állítom, megrázom a vállát és a fülébe dörgöm: Barátom!' neked 
Lutherhez semmi közöd, mert a Luther hite hiányzik belőled! Ilyen 
megrökönyödést okozhattak az apostol szavai.

Kiviláglott, hogy ő másként magyarázza az ótestámentoini szent
iratokat. Persze hogy másként : a csúcsról, a Golgotháról, a Krisztus
ból tekint le a törvény völgyébe. Ott fönn más a látóhatár. Igazabb, 
tisztább. Krisztusból az egész ótestámentomi történetre új fény hull. 
Nekünk keresztyéneknek ebben a fényben kell olvasnunk Ábrahám 
és a többi atya történetét.

Pál apostol is Ábrahám mellett, egy kis kitérővel, még D á v i d  
péld áját  is felhozza. A  harminckettedik zsoltárból idéz: „Boldog 
az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog em
ber az akinek az Űr bűnt nem tulajdonít" (1 — 2 . v.).  Ábrahámhoz 
képest Dávid alakja annyiban jelent változást, hogy a nagy király 
nagy bűnéről, házasságtöréséről és gyilkosságáról az Írás sem hall
gat. Ábrahám látszhatott a törvény tökéletes betöltőjének, de Dávid 
a törvény megszegője volt. Hogyan igazult meg Dávid, hogyan ren
deződött az ő ügye Istennel? Maga mondja el a zsoltárban: Boldog 
ember az, akinek az Űr bűnt nem tulajdonít, hanem igazságot tulaj
donít, cselekedetek nélkül, sőt bűnös cselekedetei ellenére. Dávid ese
tében látszik meg igazán, hogy a megigazulás nem egyéb, mint bűn- 
bocsánat.

A  bűnbocsánatban Isten a bűnöst menti föl, az istentelent iga
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zítja meg. Ezért érvényes Dávidra is, Ábrahámra is és minden e 1  
bérré, hogy nem a mi cselekedeteink, nem a mi munkateljesítnp5  
nyűnk jutalmaként nyerjük el az Isten fölmentő igazságát, mimifl 
azzal Isten nekünk tartoznék, akárcsak a munkáltató a munkásnak' 
a hetibérrel, hanem egyedül hit által: „Annak, aki nem munkálW 
dik, hanem hisz Abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulai' 
doníttatik igazságul." ■]"

A  hívők az igazak!'

Ábrahám hitét ezekután közelebbről is megvizsgálja az apostol
Egy új szó, egy új fogalom lép az előtérbe: I s t e n  ígérete  

Isten ígéretet tett Ábrahámnak, hogy „e világnak örököse lesz.“' 
Akkor tette ezt az ígéretet, mikor a csillagos égre emelte föl a mag
zat nélkül járó ősatya szemét és ekkép biztatja: Így lesz a te magod 
annyi utódod lesz, mint csillag az égen, uralkodni fognak a föld 
felett, az egész világ lesz a te örökséged. És ismét: „Népek sokasá
gának atyjává teszlek téged." (I. Móz. 17, 5.)

Micsoda képtelen ígéret! Ábrahám mintegy százesztendős és vele 
együtt öregedett meg az ő felesége, Sára. És nincsen gyermekük egy 
szem se. És most szól vénségükbcn az ígéret, hogy gyermekük lesz 
és utódjuk annyi, mint csillag az égen. Képtelen ígéret: Ábrahám 
sok nép atyjává lesz, holott emberi tapasztalat szerint semmi lehe
tősége nincs arra, hogy egyáltalában atyává lehessen. Elhalt testből, 
elhalt méhből nem születhetik élet. Minden tapasztalatot meghazud
toló, értelmetlen, sőt nevetséges ez az ígéret. Hihetetlen ígéret!

Ábrahám azonban hitt a hihetetlen ígéretnek! Nem gondolt az 
ő elhalt testére és Sárának elhalt méhére. Vagyis elfordította szemét 
az emberi valóságról és ráfordította az élet Istenére, a Teremtőre, 
„aki a holtakat megeleveníti és azokat, amelyek nincsenek, előszó
lítja, mint meglevőket." Jól mondja az apostol: Ábrahám reménység 
ellenére reménykedett. Mert „dicsőséget adott az Istennek", „és tel
jesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Ez a hit tulaj- 
doníttatott néki igazságul.

Most értjük meg, miféle hitről beszél szüntelen az apostol. Erről 
a hitről és mindig újra erről: az Isten ígéreteibe kapaszkodó hitről! 
Mert csak ez a hit mehet keresztyén számba és semmi egyéb. Egy 
merész ugrással el is szökik az apostol Ábrahámtól és a keresztyén 
gyülekezet elé toppan, mondván: „Nemcsak ő érette Íratott meg, 
hogy tulajdoníttaték néki igazságul, hanem miérettünk is, kiknek 
majd túl aj doníttatik, azoknak tudniillik, akik hisznek Abban, aki 
feltámasztotta a mi Urunk Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért 
halálra adatott és fel támasztatott a mi megigazulásunkra," Amit 
Ábrahám kicsiben megtapasztalt, hogy miként teremt az Isten elhalt 
testből, elhalt méhből életet, mert ő a holtakat megeleveníti és azokat, 
amelyek nincsenek, mint meglévőket előszólítja, azt a keresztyén 
gyülekezet hatalmasan megtapasztalta. Krisztusnak halottaiból való 
feltámasztása által. A  keresztyén hit ezért húsvéti hit. Nemcsak az 
tartozik hozzá, hogy Krisztus engesztelőáldozati váltság-halálát el
fogadja, de az is hozzátartozik, hogy a Krisztus feltámadását ma
gáévá tegye.
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ily,; istenről kevesebbet tart, mint azt, hogy ő a holtakat meg- 
■R jy és a nem-lévőket előszólítja, az még nem látta meg az ő 

éoét, az még nem adott dicsőséget néki, az még nem hisz az 
ben igazán! A  hit nemcsak hogy lemondás minden érdemről, 

■Séd etek ről, törvényből való megigazulásunkról; a hit ennél sok- 
több: győzelem a halálon, a semmin, azon a halálon, amelyben

-  1,  n r 7/ i «  11 t i í i T v n m n  m i i  i  i i m r o M n o n l T 1 í m  , , n  m , , , i l ,

én va:jryok, azon a semmin, ami ugyancsak én vagyok.

Ha idáig eljutottam, akkor kezd aktuálissá lenni számomra Ab
dáin története.

Akkor vagyok igaz ember, ha hívő ember vagyok. Csakhogy 
hit nincsen Isten ígérete nélkül. Mert a hit nem más\ mint a leg- 

ynélyesebb bizodalom az Istennek legszemélyesebben nékem szóló 
Méretében. De van-e nékem ily ígéretem ? Hát hogyne volna a Krisz
tusban, akit az Isten feltámasztott, akinek örökségül adta a világot, 

uralkodjék mindeneken. Rajtam is! Hogy életet adjon minde
neknek- Nékem is ! Krisztus, az élő Krisztus az az ígéret, akibe nekem 

Kapaszkodnom kell, mikor körülfog a semmi: a szűkölködés, a bizony
talan holnap, a bűnök halálos ölelése, és a. kárhozat félelmes szorí
tása. Nem elég elhinni, hogy Isten ezt meg ezt tette, a Krisztust fel
támasztotta, hanem hinni kell benne, vagyis saját kezemmel belefogóz- 
nom, a magam helyzetében és nyomorult állapotában reménység elle
nére’ bizakodnom!

I A  középkorban járta, egy legenda. Prága hídján találkozott egy 
tudós egyházi doktor egy tudatlan szénégető emberrel. Szánakozva 
megkérdezte tőle: Mondd csak, mit hiszel te? Amit az egyház hisz, 
hangzott a felelet. És mit hisz az egyház? Amit én hiszek, hangzott 
az. Együgyű válasz. Nemsokkal később a tudós haldoklóit. Az ördög 
erősen kísértette. Kétségbeesésében mintegy végső menedékhez folya
modott és így kiáltott fe l : hiszem, amit a szénégető ember hisz. Attól 
kezdve nevezték a vakhitet a szénégető ember hitének.

: A  vakhit rajtam nem segít, sem a halálos ágyon, sem a bűnök
től megmerevedett állapotomban, de még a legegyszerűbb mindennapi 
szükségeimben sem. Nem elég elhinnem, amit az egyház hisz, amit 
mások hisznek. A  szénégető ember hitével nem sokra megyek. Rajtam 
csak Ábrahám hite segít, tudniillik, ha én is úgy tudok hinni, mint 
Ábrahám: a holtakat megelevenítő Isten ígéreteiben, az élő Krisz
tusnak nekem szóló evangéliumában.

; Akkor vagyok igaz, ha így hiszek.

7.

Békesség, reménység.
Róm. 5 ,1— 11.

Az evangéliumban Isten igazsága tárul fel, mégpedig mint lát
tuk, Isten megmentő igazsága. Ez az igazság nem szürke fogalom, 
vézna elmélet, hanem kétlábonjáró, erős, bővérű élet. Emlékezzünk 
csak vissza Pál apostol vallomására, mellyel mintegy kitűzte levelé
nek témáját : „Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert Isten
nek hatalma az minden hivőnek üdvösségére; mert- az Istennek igaz-
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sága jelentetik ki abban hitből hitbe." (1,16— 17.) Már-  - annak m i
gyarázatakor mondottuk, hogy Isten üdvözítő ereje és Isten igazsí 
tartalmilag egyet jelent. Mind a kettő ugyanazt az evangéliuínoCjM

aia- ■

Krisztusról valló üzenetet ragadja meg és fejezi ki szavakban p a
kés, hogy az apostol eddig fejezeteken át csak a második heíyjf'
említett kifejezés értelmét fejtette ki. Kifejtette, mi az Isten 
sága, hogyan igazul meg az ember hit által. Mintha az elsőről ■ 
Isten üdvözítő erejéről megfeledkezett volna. De nem. Most kovet  
kezik ennek a kifejtése. S jó is, hogy ebben a sorrendben történik 
A  hit által való megigazulás nehézkes jogi fogalomnak látszhatiV 
bár nem az. Semmiképen sem árt tehát annak megbizonyítása, ho»v 
ez az igazság —-  élet és erő, az Istennek üdvözítő hatalma. Erre vák 
lalkozik az apostol levelének most következő szakaszában.

„Megigazulván hit által, békességünk van Istennel; és dicseké- 
dünk az Isten dicsőségének reménységében." A  megigazulás élőfáján 
két érett gyümölcs édeskedik: b é k e s s é g  és r e m é n y s é g .  Békes- 
ség Istennel már a földön és az üdvösségnek reménysége az örökké
való dicsőség országában. Két édes gyümölcs. Az egyik már a kezünk
ben van, beleharaphatunk. A  másik mégcsak jövendő birtokunk, de 
bizonyosan a mienk. Mert iker-gyümölcsök. Istennek ugyanaz a napja 
érleli: a Krisztusban megjelent szerelmének meleg sugara. Lehetet
len, hogy az Istennel való békességre ne következzék el az üdvössé  ̂
és lehetetlen, hogy az üdvözítendők ne kapják meg már a jelenvaló 
világban a mennyország kóstolóját, az Istennel való békességet,

„Megigazulván hit által, b é k e s s é g ü n k  van I s t e n n e l .1'
Van. Békességünk van. Vége a háborúnak, a legrettenetesebb

nek. az Istennel való háborúskodásnak! Ellenséges viszonyban vol
tunk vele, de már nem vagyunk többé. „Megbékéltünk Istennel az 
ő Fiának halála által." Leomlottak a sorompók, szabad út nyílt a 
kegyelem országába, ajtó az atyai házba: bemenetelünk van oda, 
ahonnét eddig ki voltunk rekesztve. Nem őrzi többé Cerberusként a 
bejáratot a rossz lelkiismeret; nem ugat, nem csahol, nem ijeszt, néni 
rémít. Békességünk van.

Békességünk van Istennel. Ez persze nem puszta hangulatot, 
jóleső érzést jelent. Bár igaz az, hogy aki Istennel békességben van, 
nem egyszer érzi is ezt a békességet, orcája felderül tőle. Mégis itt 
többről van szó: új viszonyba kerültünk Istennel. Ez az új viszony 
akkor is fennáll, ha nem érezzük, ha talán borús a hangulatunk. Egy 
példával tudnám ezt megvilágítani. A  házastársi életből veszem. A 
biblia is a házassági jogból vette át a „megbékélés", a „kiengeszte
lés" fogalmát, Eredetileg azt nevezték kiengesztelésnek, amikor egy
mástól elidegenedett házasfeleket kibékítettek. Mondom, vegyünk pél
dának egy megromlott házasságot. A  férj és feleség megkülönböz
nek, először viszálykodássá, majd háborúsággá, végül kölcsönös gyű
löletté lesz a viszonyuk. Szét is költöznek. Nincs bemenetelük egy
máshoz, mint régen. Hiába kacagnak, mulatnak külön-külön, ez sem
mit sem változtat azon, hogy harag viszonyában élnek. Aztán csoda 
történik: megbékülnek, kiengesztelődnek. Ű.ira egy födél alatt lak
nak, bármikor „menetelük" van egymáshoz. Nem biztos, hogy mindig
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„„vük van, nem érzik reggeltől estig egyformán a boldogságot, 
K L vannak kötelességek és gondok is. De alapjában véve más a 
viszonyuk, megújult minden. Rendben van újra minden.

B r  Nos, lássátok, ilyen új viszonyba kerülünk Istennel, mikor meg- 
MLzíttatunk, mikor a .Jézus Krisztus által lett kiengesztelést hit által 
lefogadjuk. Megszűnik a vele való háborúság. Isten haragja nem 
llebeg többé felettünk oly fenyegetően, mint eddig, mert bűneink a 

krisztusra vettettek. És mi sem gyűlöljük többé istent az ő kemény 
parancsolatai miatt, hanem minden erőnkből örömest cselekesszük 
azokat, mint ahogyan megbékültek egymás kedvére igyekeznek tenni. 
Békességünk van az Istennel. Oh ez sokkalta több annál, hogy néha
napján jóleső érzés, lelki boldogság, vallásos hangulat tölt el ben
nünket. Ez állandó realitás. Űj frigykötés. Nyitott ajtó, szabad be
menet, A  mi Urunk Jézus Krisztus által. Nem az a kérdés vagy 
nemcsak az a kérdés, hogy érzél-e békességet a szívedben, hanem az 
a döntő kérdés, hogy csakugyan új viszonyban vagy az Istennel, meg
nyílt-e néked az ajtó, szabad bemeneteled van-e Őhozzá, láncon van-e 
a rossz lelkiismereted, a Jézus Krisztus közvetítését, engesztelését hit 
által elfogadtad-e? A valóság itt a döntő, amit nem pótol semmiféle 
igaz vagy kevésbbé igaz érzés.

Ha valóság ez a békesség köztünk' és az Isten között, akkor nem 
ronthatja meg az a sok kellemetlenség, rossz érzés, bántó tapasztalat 
se, amely bennünket nap-nap után ér. Nagyszerű próba ez a békes- 

:: ségünk valódiságának megvizsgálására. Az apostol jó eredményről 
tanúskodik: „Dicsekszünk a háborúságokban is.“  Az Istennel való 
békességet a földi háborúságok nem vehetik el, nem volna szabad 
elvenniük. Az első világháborúban megfigyelték, hogy a pacsirták, 
fülemilék, rigók a legnagyobb ágyútűzben is épúgy énekeltek, mint 

: máskor és tavasszal épúgy rakták fészkeiket. Valami efféle a mi 
Istennel való békességünk is, ha valódi.

A  megigazulásnak ez az első gyümölcse már a jelenvaló világ
ban az ölünkbe hull. Csakhogy ez a jelenvaló világ telve van hábo
rúsággal, kivált a keresztyén ember számára, ki nemcsak az egyete
mes emberi nyomorúság terhét hordja, de külön a Krisztusért való 
szenvedés terhe is a vállára nehezül. E világban való békességünk 
nem lehet más, mint békesség ágyúdörgés közepette.

Sőt éppen ez az állapot kívántatja meg velünk a másik gyümöl
csöt, az üdvösség reménységét.

Pál apostol tud arról, hogy a háborúságok lépcsőfokáról szilárd 
lépcsőfokok visznek föl a reménység emeletére. így  tudja: „A  hábo
rúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, 
a próbatétel pedig reménységet." Mai egyszerűbb szavakkal: a szo- 
rongattatások nyomása csak teherbíróbbá teszi a vállat, keményebbé, 
megáll óbbá az embert; a megállás sikere kipróbálttá tesz, tapasz
talttá; minden ilyen tapasztalás pedig már a végső győzelemnek az 
előjele, ezért nem gyengíti, hanem erősíti a reménységünket. A  hívő, 
megigazult, Istennel békességre jutott ember életében így van. Persze 
nem így azoknál, akikből hiányzik a hit és a Krisztus Lelke. Azok 
tönkre mennek a csapások alatt, felőrlődik _ az idegzetük, kialszik a
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reménységük lámpása. Oh, mily nagy dolog keresztyénnek lenni! i J  
máskép küzdhetünk meg mi a mindennapok bajaival. Mi dicseksJM 
a háborúságokban is. Mint olaj a lángot, úgy szítja a mi reménysí 
günk tüzet a szenvedés. Mi is szíthatná jobban az örök élet, az üdvös' 
ség reménységét, mint az a sok nyomorúság, mely itt gömyeszt ős 
szakadatlan int: nincs itt nékünk maradandó városunk, hanem 
jövendőt keressük. A  jövendő pedig Isten dicsősége.

Ezért toldja meg az apostol a „Békességünk van Istennel!“  fej. 
kiáltást még^ ezzel: „Es dicsekedünk az I s t e n  dicsőségének  
r e m é n y s é g é b e n  !“ Vagyis a mi reménységünk arra irányul, ho<nr 
az Isten dicsősége egyszer nyilvánvalóvá lesz, eljön az ő örökkévaló 
országa és mi az üdvözültek seregébe fölvétetünk; az utolsó ítéletnek 
a haragnak napja minket nem rémít, mert mi bizonyosak vagyunk 
a megmentetésünk felől. Olyan bizonyosak, hogy dicsekszünk, lelken
dezünk, már most előre ujjongunk az Isten reánk váró dicsőségének 
reménységében. Mi tudjuk, hogy ez a mi „reménységünk meg nem 
szégyenít." Nem ködkép, hanem elvehetetlen, elveszthetetlen bizonyos 
örökség!

De honnan ez a nagy bizonyosság az üdvösség felől? A  mai ke
resztyén az üdvösséget éppen a problematikus dolgok közé sorozza, 
melyet a bizonytalanság köde vesz körül. Bizony még a hívőbb lelkek 
számára is inkább csak ködkép, melyből nem bizonyos, hogy az üdvös
ség napja jő elő, hátha szétoszlik a köd és nem marad semmi. Nem 
mondom, hogy a mai keresztyén ember nem gondol az üdvösségére, 
sőt nem reménykedik benne. De hol az a személyes bizonyosság az ő 
üdvössége felől, ami az apostolnál?

Pál apostol bizonyossága, reménysége nem megokolatlan. Kettős 
okát is adja. Először: „A  reménység nem szégyenít meg, mert az 
Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki 
adatott nékünk.“ Pünkösd ajándéka, a Szentlélek a záloga az ő bizo
nyos reménységének. Ha Isten úgy szerette őket, hogy az ő Lelkét 
adta nekik, mégpedig mindent elárasztó bőséggel, megváltoztatva 
gondolkodásukat, életfolytatásukat, szivük érzéseit, akkor miért ne 
adná meg Isten azt is, amit még örökségül ígér. A  pünkösd valósága 
bizonyossá teszi az üdvösség valóságát is.

Másodszor: „ A  reménység nem szégyenít meg, mert Krisztus, 
mikor még erőtelenek voltunk, a. maga idejében meghalt a gono
szokért." Megint a Golgothára mutat az apostol. Újra meg újra oda 
tér vissza. Pünkösd ajándékának is ott a forrása. Isten szeretetéról 
tanúskodik a Szentlélek kitöltetése, de még elébb, mindenekelőtt Isten 
végtelen szerelméről a Krisztus halála. Mi történt ott? Krisztus meg
halt értünk, jóra tehetetlenekért, istentelenekért. Az isteni szeretet 
ilyen! Vessük csak ezt össze az emberi szeretetnek, az emberi önfel
áldozásnak a mértékével. Mi közöttünk az is ritkaság, hogy valaki 
egy igaz emberért vagy egy jó ügyért, kész a halálra. Az azonban 
teljességgel elképzelhetetlen, hogy én egy gyilkosért, rablóért vagy 
egyéb förtelmes bűnökért elítélt ember helyett önként odaáll jak a 
bitófa alá: itt vagyok, meghalok helyette! „Áz Isten pedig a mi hoz-
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HTk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök 
^oltunk, Krisztus érettünk meghalt.“
B  De mi következik ebből? Nyilván az, hogy az Isten irántunk 
I szerelme ezután sem csökkenhet, hanem csak teljesebbé lehet. 
wK. szeretett minket mint bűnösöket, mint ellenségeket, akkor hogyne 
Veretne, mióta barátaivá és gyermekeivé lettünk a Krisztus vére 
által. Ha egy édesanya minden áldozatot meghoz elzüllött fiának 
megtérítésére és az megtér, lehetetlen, hogy a hazatért fiút kevésbbé 
szeresse, mint az elzüllöttet. Ha a nagyobb áldozatot meghozta, a 
kisebbet, a boldogabbat már csak könnven meghozza. Vagy ekkép is 
következtethetünk: Isten a Krisztust halálra adta értünk és ez a halál 
megbékélést, kiengesztelést szerzett ö  közte és mi közöttünk. Hát 
akkor csak természetes, hogy a feltámadott élő Krisztusnak a dicső- 
séges élete is szerez számunkra valamit. Több az élet a halálnál. Ha  
Krisztus halála megbékélést szerzett, akkor mi csodálkozni való van 
azon, hogy Krisztus élete üdvösséget szerez. Nem kell félnünk az 
ítélet napjától, hiszen ugyanaz a Krisztus az ítélő bíránk, aki meg
békéltet minket Istennel.

Békességünk van Istennel a Krisztus által. És bizonyos remény
ségünk van üdvösségünk felől ugyancsak a Krisztus által. Krisztus
ban az Isten visszavonhatatlan, változhatatlan, egyre növekedő sze
relmét kaptuk meg. Amilyen valóság őbenne az Istenhez való ríj 
viszonyunk, megigazulásunk, békességünk, ép oly bizonyos valóság 
őbenne a mi örökségünk és dicsőségünk.

Lelkendezzél hát, ujjongj, keresztyén hívő! Legyen néked az 
a te Urad, Krisztusod békességed, reménységed és minden dicsek
vésed !

8.

Az új Ádám.
Rám. 5,12—21.

Több az élet a halálnál. Ha már a Krisztus halála megbékélést 
szerzett Isten és ember között, akkor mi sem lehet bizonyosabb annál, 
mint hogy az ő élete örök üdvösséget szerez a bűnösöknek. Az Isten
nek Krisztusban megjelent szerelme nem csökkenhet, hanem csak 
növekedhet a beteljesülés napjáig. Az Istennek üdvözítő hatalma, 
mely az evangéliummal a világba lépett, egyre inkább tért hódit s 
nem lehet kétséges a végső diadalma. Pál apostolt ez a meggyőződés 
fűtötte, ez a bizonyosság lelkesítette.

De hát behunyta ő a szemét, neta nézett körül a világban, nem 
látta meg, milyen iszonyatos hatalma van a gonosznak? Nem vette 
észbe, hogy a keresztyének serege minő törpe kisebbség: egy csöpp 
sziget a pogányság tengerében? Mégha a szigeten béke van is s a 
visszatérő Paradicsomnak reménysége rajta fel-fellángol is, de körü
lötte dühöng a tenger, a bűn és halál fekete vize s minden jel arra 
mutat, hogy ez a szennyes ár a béke földjét elborítja, a reménység 
lángját egy loccsanással kioltja! Győzhet a sziget?!

Oh bizonnyal látta ezt. az apostol. Nem volt ő oly szűk látókörű, 
hogy csak magára vagy csak a kicsiny Krisztus-hívő gyülekezetekre

ü

—  29



gondolt volna; egyesekre, kevesekre, de nem a világra. Ellenkezőlég 1  
mindig az egész világot fogta látókörébe, az emberiséget tartottá * 
szemelőtt, az emberi nem történetéről gondolkozott. És ebben a nagy 1 
távlatban, ebben a tágas szemléletben merte hinni az Isten megiga. j 
zításának, üdvözítő szeretetének és kegyelmének a végső győzelmét! 
Dehogy kell őt figyelmeztetnünk a világ elesettségére, egyetemes rom
lottságára, hiszen ő hirdette: mindnyájan bűn alatt vannak, nincsen 
igaz csak egy is. Tudatában van ő a bűn nagyságának. De Krisztu
sára nézve felujjong és boldogan elkiáltja: n a g y o b b  a k e g y e le m !  
Nemcsak egyesekre, kevesekre, de az egész világra, az emberiség tör
ténetére nézve is mondja: nagy a bűn, de nagyobb a kegyelem. „Ahol 
megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.“ 
Nagyobb a kegyelem, bőséges a kegyelem. Győzni fog a kegyelem 
fehér szigete!

Hogy ezt megértesse az apostol, egv különös párhuzamhoz folya
modik. Á d á m m a l  veti  egyb e  K r i s z t u s t .  Ha szabad Krisztust 
valakivel összehasonlítani, akkor úgy véli. Ádá'm az. Krisztus volta
képpen páratlan, egyedülálló, összehasonlíthatatlan személy. A  tör
ténelem hősei, az emberiség vallásalapítói, de maga a törvényhozó 
Mózes vagy az Isten-küldötte próféták sem méltók arra, hogy melléje 
üljenek. Nem is ezekkel hasonlítja össze az apostol, hanem Ádárrtmal, 
az első emberrel, akitől az egész emberiség származik. Ádám maga. is 
annyit tesz, mint ember, az ember magva; akiben tehát benne van 
az emberi nem, csírájában az emberi történelem.

Már most mi köze Ádámnak Krisztushoz? Az apostol azt állítja, 
hogy Ádám „alma következendőnek biábrázolása. vala." Vagyis Ádám 
már valamiképpen az ősképe az évszázadok múlva eljövendő Krisz
tusnak. Már benne ki van ábrázolva, meg van mintázva a Krisztus. 
Persze hamar kiderül az összehasonlításnál, hogy nemcsak megegyező 
vonások vannak Ádám és Krisztus között, de ellentétes vonások is, 
sőt éppen ezek a döntők. Ádámmal a bűn és halál korszaka kezdődik, 
Krisztussal pedig a megigazulásé és az életé. Merőben újat hoz Krisz
tus. Ha Ádám az ember, akkor Krisztus az új ember. Az apostol a 
Korinthusiakhoz írott első levelében ezt úgy mondja, hogy Ádám az 
első ember. Krisztus pedig a második ember, a második Ádám. (I. 
Kor. 15, 45 kk.) Krisztus a második Ádám, az új Ádám! Krisztus
nak a jelentősége legalább akkora az emberiség történetében, mint 
Ádámé, de még nagyobb, mert több az élet a halálnál; nagy a bűn, 
de nagyobb a kegyelem.

Kérdezzük meg ezekután részletekbe'menően: mik Pál apostol 
szerint a megegyező vonások Ádám és Krisztus között s mik az ellen
tétesek ?

Ádám meg Krisztus h a s o n ló k  egy'máshoz abban, hogy mind
ketten egy láncsomak a kezdőszeme. „Egy ember által jött be a vi
lágra a bűn és a bűn által a halál“  és ismét csak egy valaki, az „ember 
Jézus Krisztus" által az „Isten kegyelme és a kegyelemből való 
ajándék." És hasonlók abban is, hogy amit hoztak, az sokakra elha
tott, mindenekre elterjedt, az egész világot foglyul ejtette. Mint egy
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H L ,  amit a tó sima tükörére dobnak, egy ponton megtöri a moz- 
^’latlán vizet és egyre szélesebbkörű hullámgyűrűket indít, meg, úgy 

K L tt egyre szélesebb körben és hat ma is az emberiség történetében 
b két Ádám.
8 első A d á m  a bűnnek, az engedetlenségnek a kövét dobta

teremtés tavába és az élet vize megzavarodott, Bs a bűn és annak 
Komában a halál elhatott minden emberre. Azokra is, akik „nem az 

idám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek." Adám ugyanis 
Kennek egy egyenest neki szóló parancsolát szegte meg, mikor a jó 
rj gonosz tudásának fájáról evett, jóllehet halálos büntetés terhe, 

megtiltatott az neki (I. Móz. 2,17.) .  Ugyanezt nem lehet elmon- 
H j j  Adám minden utódjáról. Különösen is nem Mózesig, aki által 
Mén a 'Tízparancsolatot adta. Természetesen a mózesi törvényadásig 
• voit bűn a világban, de azt Isten nem számíthatta be mint tuda
tos törvényszegést. Bs mégis Adámtól Mózesig is Adámnak minden 
utódja halálnak halálával halt meg. Mert Ádám fiának lenni annyi, 
mini bűnben születni, testünkben halált hordozni. Ez az, amit később 

jp  egyház az eredendő vagy eredetbeli bűn tanításaként fogalmazott 
H L  Vájjon gyermekded, megmosolyogni való tanítás? Pascal meg
vallotta, hogy neki akkor nyílt meg a szeme az emberiség életének 
megismerésére, mikor az eredendő bűnről szóló keresztyén tanítást 
megértette. Nem racionális, de nem is megfoghatatlan. Mindennapi 
tapasztalat. Gondold csak meg: mi minden fordul meg egy emberen! 
Eoy iszákos férfi mellett tönkre megy az édesanya gyermekeivel 
együtt, mégha ezek csak vizet isznak is. Egy zsarnok hivatalfőnök 
rettegésben tarthat százakat. Egy emberen megfordulhat háború és 
béke ügye is. Kicsi ez a világ. Egymásnak sorsa, vagyunk. Bizony 
sorsunkká lett Adám is bűnbe esésével. Az ő bűne minden emberre 
elhatott. Mindnyájan vétkezünk. És a büntetésképen rámért halál 
mindnyájunk halálává lett.

í: Ugyanígy a Krisztusnál, a m á s o d i k  A d á m n á l  is. Semmivel 
sem hihetetlenebb, hogy a Krisztus igazsága és élete is elhat minden 
emberre. Az apostol bizonyosra hiszi: „Bizonyára azért-, miképen 
egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat; azon- 
képen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek meg- 
igazulása. Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan 
bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan iga
zakká lesznek."

Persze itt már az e l l e n t é t e s  v on á s o k  domborodnak ki. És 
ezek a döntők. Hiszen az csak a kisebbik része a dolognak, hogy 
Idámnál is, Krisztusnál is hasonló módon pereg le a folyamat: egy
ből lesz a sok, egy ember által minden emberre elhat valami. A fon
tosabb kérdés éppen az, hogy mi hat el minden emberre, milyen 
hatás árad ki Adámból meg Krisztusból? E tekintetben pedig merő 
ellentétek. Adámból bűn és halál folyama árad, Krisztusból meg- 
igazulásé és életé. Az első Ádám a másodiknak képe, de csak árnyék- 
képe. Csak arra jó, hogy sötét hátteréből annál inkább feltündököl- 
jón a. Krisztus ragyogó orcája.

Pál apostol itt következő fejtegetése meglehetősen idegen tőlünk, 
nehézkes a számunkra. Rövidre fogjuk hát. Veleje szerint nem
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egyéb, mint annak bizonyítása, hogy a Krisztus jelentőse im  
nagyobb az Aduménál a világban és hogy a Krisztus hatása -Jtn Ü’éjM 
még bizonyosabb! Miért ? Mert a kegyelem hatalmasabb mint - â ?ál ' 
az Isten kegyelmi ajándéka erősebb az ő kárhoztató ítéleténél-8 !
királyi uralma van olyan ellenállhatatlan mint a halál királyi 
sőt kell, hogy az diadalmasabb legyen. Kell, „hogy miképen 
kodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék 
által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által."

Ne is az apostol bonyolult fejtegetésének aprólékos bon col' - % 
bíbelődjünk, hanem az eredményét ragadjuk meg. Ez bizony szívjál!1 
höz szóló üzenetet rejteget. Az Isten üdvözítő kegyelmének minden 
diadalmaskodó hatalmáról tesz az apostol hitet. Hitet tesz anrî v I 
ellenére, hogy ismeri a világot, tud az emberiség egyetemes romlott ' 
ságáról, sőt az eredendő bűnről. Nagy a bűn, óriási a bűn, de mé» 
nagyobb és bőségesebb a kegyelem.

Oh, ha ezt a végeredményt megragadnánk! Micsoda vigasz 
t a tá s u l  szolgálhatna személyes küszködéseinkben és a világtörténet 
folyására tekintve.

Személyes küszködéseimben, a bűnnel való keserves harcomban 
gyakran mondogatnom kell magam vigasztalására: nagyobb a kegye. 
lem, bőséges a kegyelem! Jaj, ha ezt elfelejtem hinni. Abban a perc- 
ben martalékává lettem a kétségbeesésnek. Mert- én is Ádám fia 
vagyok. Sőt Ádám énbennem minden; ami nem Krisztus. Tehát bűn 
és halál énbennem minden, ami nem öbelőle, az új Ádámból való, 
Ü.i ember csak Őbenne vagyok. 0  nélküle viszont csak ó-ember lehe
tek. Ez a kettő pedig mindhalálig harcban áll egymással berniem 
azután is. hogy a Krisztusé lettem. Mi ad erőt a harcra? Az a hit, 
hogy erősebb a Krisztus, nagyobb a bűnömnél a kegyelem. Newton 
Izsák mondotta élete végén: „Kettőt tanultam meg életemben: az 
egvik az. hogy én nagv bűnös vagyok, a másik pedig, hogy Jézus 
még nagyobb megváltó."

És ugyanez a hit vígasztal meg a világtörténet folyására nézve 
is. Pusztán emberi elmével nem lehet az emberiség történetének jó 
végében reménykedni. Nemcsak olyan értelemben nem, hogy józanul 
elképzelhetetlen a fejlődés során megteremtődő Paradicsom, de olyan 
értelemben sem, hogy Isten végítélete jót hozhatna. Ha azt a tömén
telen bűnt és a sok égrekiáltó gazságot látjuk, ami Ádám óta az 
emberi történetben felhalmozódott és az ítélet napjáig még növekedni 
fog, mi mást mondhatnánk, mint azt: megtelik a nokol, színültig 
megtelik, de nem fog-e ürességtől kongani a mennyország? Nos. ne 
légy hitetlen, hanem hívő. Nagyobb a kegyelem, a mennyországnak 
több lakója lesz. Higgyed, minden látszat ellenére higgyed: Krisztus 
megfordította már a világtörténet kerekét. Mert f). az új Ádám. új 
emberiség láncsorát kezdte meg és az Isten el fogia érni örök célját: 
a kegyelem diadalát! Tanuljunk meg kettőt a világ történetéből is: 
nagy az emberiség romlottsága, de Jézus Krisztus megváltása még 
nagyobb!

..Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővöl- 
ködik."
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9.

Üj életben járjunk!
Róm. 6,1— H .

p A z apostol ismét szorosabbra fogja mondanivalóját. Legutóbb 
^P^ította látókörét: Krisztus jelentőségét világtörténeti mértékkel 

az egész emberiségre nézve boncolgatta az ő nagy szerepét. 
T 11 ismét szűkebb körre vonul vissza: a keresztyén gyülekezet és 

K n e  az egyes keresztyének vannak szeme előtt. Az a római gyüle- 
Bl®„t melyhez levelét írja, és azok a keresztyének, akik akkor ott 

Nekik külön is meg akarja mondani, hogy Krisztus az ő új 
^ K ^ ju k  is. Krisztus a második Ádám, ki megfordította a világtör- 

*Let kerekét. Üj emberiség láncsorát kezdte meg: az ítéletből kegye
ltemre, a halálból életre megváltottak hosszú; seregét. De hát ehhez 
IKrtoznak a rómabeli hívek is. Tudniok kell egyenkint, hogy a világ 
H  Adámja nekik személy szerint is új Ádámjuk. Más szóval: Krisz- 
tiisban új emberekké lettek, új életben kell jármok!

Már eddig is érintettük, hogy Pál apostol a megigazuláson nem 
szürke fogalmat, hanem kétlábonjáró, erős, bővérű életet ért. Hozzá 
tehetjük: új életet. Nos, levelének most következő szakaszában erre 
az új életre sűríti gondolatait. Rámutat a Krisztusban való új élet 
meglétesére és egyúttal int az új életben való járásra. Ü j é le tb e n  
járjunk ! Ez volt az üzenete Rómába és ez az üzenete ma mi-
hozzánk.

Üzenetének ilyen megfogalmazásához egy kérdés ad alkalmat. 
Egy kérdés, mely ismételten felvetődött az apostolnak a kegyelemről 
szóló tanításával kapcsolatosan. Nagyobb a kegyelem a bűnnél, taní
totta ; ahol megnövekedik a bűn, ott sokkalta inkább bővölködikl a 
kegyelem. Felvetődött a kérdés (és úgve felvetődik a mi szívünkben 
is?): ne adjunk-e föl minden harcot a bűn ellen, ne maradjunk-e 
meg nyugodtan benne, hisz úgyis nagyobb a kegyelem. Az apostol 
nagy határozottsággal felel s feleletében benneremeg lelkének felhábo
rodása: „M it mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a 
kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen! Akik meghaltunk a 
bűnnek, mimódon élnénk még abban ?“

Meghaltunk a bűnnek, azaz olyanok vagyunk a bűn számára, 
mint a megholtak. Egy holttetemmel mit se lehet kezdeni. Aki meg
holt, azzal megszűnt a kapcsolatunk. Nem kísérthet többé, nem inge
relhet, nincs mit keresnünk nála. A keresztyén ember ilyen halott 
a bűn számára. A  bűnnek nincs nála többé semmi keresnivalója. 
Megszakadt a kapcsolatuk.

De hát így van-e valóban? Hol szakadt meg a kapcsolatunk 
a bűnnel, mikor haltunk meg a bűn számára? Meglepő a válasz: 
a k e r e s z t s é g ü n k  alkalmával. Aggódva emlékezteti az apostol olya
sóit: „Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisz
tus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk 
azért- ő vele együtt a keresztség által a halálba." Joggal aggódik az 
apostol. Bizony emlékeztetnie kell bennünket, mert mi megkeresztel
tek egykönnyen megfeledkezünk keresztségünk dolgáról.
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Mi történik a keresztségben? Nem kevesebb, mint az, m 1 
„eggyé leszünk“  a Krisztussal. Titokzatosan összenövünk, öss26f8y 1 
rnnk ö vele. Keresztyénnek lenni annyit tesz, mint Krisztus 
lenni, belekerülni az ő körébe, beiktattatni az ő testébe. Ez törtéaftS 
már a keresztyén élet kezdetén a keresztségben. Isten egyszeri c.,Se|7 1 
kedete ez. Mi nem tehetünk hozzá semmit. Mi egyszerűen csak jae„ 
tapasztaljuk. Vagy még azt se mindjárt; mint ahogyan a csecse^ * 
sem észleli tudatosan, miként veszi őt anyja ölébe, miként karóin | 
át két karjával, miként táplálja keblére szorítva tulajdon tejével '■ 
De a valóság mégis az, hogy keresztségünk óta Krisztussal nőttünk’ 
forrtunk össze. Mégpedig egyszersmindenkorra, ^már az első perctől’ 
midőn Isten keze bevont minket az ő Krisztusának közösségébe. 
befejezett dolog. Itt nincs mit tanakodni. Ez megmásíthatatlan való
ság. Erre legfeljebb rá lehet ébredni és hálával meg lehet köszönni 

De ha Krisztussal nőttünk egybe, akkor a megfesz ített  
Krisztussal kellett eggyé lennünk. Krisztusra sohasem gondolhatunk 
úgy, hogy az ő keresztfáját kirekesztjük életéből. Krisztus értünk 
ment a Golgothára. Halálával szerzett váltságot. Vele nem lehet úgy 
összenőni, hogy ennek a váltságnak a javaiban ne részesedjünk. 
Éppen ennek igazolásaképpen hivatkozik az apostol oly szívesen a 
keresztség cselekményére. Hivatkozhatnék másra is, például az ű r- 
vacsorára, melyben szintén a Krisztus halálának ajándékait vesszük. 
De ő szándékosan a keresztségre mutat rá, mert az szemlélteti is 
mondanivalójának igazságát.

Akkortájt ugyanis rendszerint úgy kereszteltek, hogy egészen 
bemerítették ’ a mégkeresztelendőt a folyóvízbe vagy a keresztelő- 
medencébe. Mintha belé akarták volna fojtani. Szemmel látható volt, 
hogy itt halálos szertartás megy végbe. Ami Krisztus Urunknak a 
temetés volt. az volt valamiképpen a megkereszteltnek a hullámsírba 
merülése. 'Nem azonos, de hasonló. Ezért mondja az apostol: „Eggyé 
lettünk vele az ő halálának hasonlósága szerint."

Rögtön máskép is magyarázza ezt a titkot: „ A  mi ó emberünk 
ö vele együtt megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste." 
Nem vízbefulladásról beszél a keresztségben végbemenő halál, hanetn 
csak az ó-ember haláláról, annak a testnek a megsemmisítéséről, 
amely a bűnnek készséges eszköze. De az valóban meghalt. Ebben 
hinnünk kell. Ha ebben nem hinnénk, azzal Krisztus halálának erejé
ben kételkednénk. Újra meg újra ne feledjük: a keresztségben nem 
közönséges halált halunk, hanem a Krisztus halálával forrunk egybe. 
Nem az fontos, hogy mi mit érzünk, hanem az a fontos, hogy mit 
mond az ige: Krisztus egyszer meghalt a bűnnek, elszenvedte, amit 
a bűn követelt, a halálos ítéletet, de többet meg nem hal, hanem az 
Istennek él. Ha tehát igaz az, hogy a keresztségben az ő halála lesz 
az enyém, akkor minden más érzésem ellenére is igaz az, hogy âz 
én ó-emberem ott megfeszíttetett és az én testem megszűnt a bűn 
eszköze lenni.

TJj élet a Krisztusban való élet, annyira új, mint Imikor a halál 
után kezdődik valami új. Es ez a K r i s z t u s b a n  v a l ó  ú j  é let  az 
apostol hite szerint már a k e r e s z t s é g ü n k  óta m e g va n .  Megvan!
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U csinálni, faragni, kitermelni. Megvan. Adatott. A  mienk, 
yni i 'rt nem pusztán a megfeszített Krisztussal nőttünk egybe, 
^Rteröiészetesen a f e l t á m a d o t t a l  is. Krisztus halála nem 

h3,!en\o-es halál. Értelme és célja: élet, örök élet. És ebben is része- 
meghalókat. Boldog bizonyossággal ujjong az apostol: „H a  

síti„a halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára 
■ii °, „dásáé szerint is azok leszünk'1, „hogyha pedig meghaltunk 

ilfitussal, hisszük, hogy élünk is ő vele." Elet, új élet jár a nyomá- 
M P  Krisztussal való meghalásnak. Szükségképen jár a nyomában.

tétlen, nem szabad a keresztség cselekményének első felénél 
M fjjjjj Hullámsírba merül az ó-ember, de fölemelkedik megtisztul- 
"ie?az új ember.

ebből nagy dolgok következnek. Meglepő a fordulat az apos- 
, n jlintha egyszerre homlokegyenest az ellenkezőjét mondaná

Jannak, amit eddig kifejtett. Eddig folyton folyvást azt állí- 
WL  hogy a Krisztusban való új élet keresztségünk óta megvan. 
Upüéte istennek köszönhető. Isten vitte végbe Krisztus kereszthalá- 

és halottaiból való föltámasztásával a világmegváltó nagy mü- 
•ét Isten ad részt nekünk ebből egyenkint a szent keresztségben 
ffliiiden mi hozzátételünk nélkül. De lám merész fordulattal így szól: 
Miképen feltámasztatott Krisztus a Halálból az Atyának dicsősége 

által, azonképen mi is új életben járjunk." U j életben j á r j u n k !  
Int. buzdít, felszólít bennünket, szinte parancsolja, hogy új életben 
-járjunk. Mintha mégse volna meg keresztségünk óta bennünk az az 
új élet. mintha mégis csak nekünk kellene előteremteni, végbe vinni.

Nos, van benne valami logikai ellenmondás. Csakhogy ez az 
evangéliumra és a keresztyén életre nagyon jellemző. A  keresztyén 
élet, pusztán ésszel gondolkodva, ellenmondásokkal teljes. De ellen- 
mondások között is boldog valóság.

I'Igen, a Krisztusban való új élet már a keresztségünk óta meg
van, de ugyanakkor bele is k e l l  v e t n i  m a g u n k a t  ebbe az ú j  
életbe !

Hadd világítsam meg ezt egy egyszerű példán, amelyet a bűn 
világából veszek. Sokévá fegyházbüntetés után .szabadul egy rab. K i
lép a börtön ajtaján, kezében a szabadulás levele. Rablása vagy gyil
kossága emberi törvény szerint többé nem terheli. Megfizette, meg- 
bünhődött érte. Űj élet levegője csapdos arcába ott a kapuban. Meg
van a szabadsága, az ember teljes szabadsága. Űjra övé az élet, a bör
tönéhez képest új élet. Mégis nem döntő kérdése-e neki ott a kapu
ban. hogy mit tesz most a szabadságával, éli-e az új életet, —  vagy 
pedig megmarad bűnében s lábai ismét vérontásra viszik? Ettől függ 
a jövendője.

Mi keresztyének nem úgy szabadultunk meg a börtöntől, hogy 
bűnünkért megfizettünk, hanem a Krisztus haláláért nyertünk ke
gyelmet, A  keresztlevelünk a szabadságlevelünk. Megmaradjunk hát. 
a bűnben? Távol legyen! Nem maradhatunk meg a bűnben, hanem 
új életben kell járnunk. Énpen azért, mert, új életünk van. lehetősé
günk van reá: járnunk is kell benne!

I, „Gondoljátok" ti is —  szól az apostol —  vagyis vegyétek 
számba, rendezkedjetek be arra, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek
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az Istennek. Eddig tagjaitok a bűn fegyverei voltak, m0st , j *  
az igazságéi. Kegyelem alatt vagytok, nem uralkodhat rajtatol ye 

Gondoljuk meg mi is, vegyük számba a hallottakat gs\ aHn|,
kedjünk be az új életben való járásra! Nem lehet az siki 
jól fogunk hozzá. Ha tudniillik a keresztségünknél fogunk n ' 
a Krisztusnál fogunk hozzá, ha a kegyelemnél fogunk hoz ̂
éppen úgy fogunk hozzá, hogy belátjuk: nem mi fogtunk hoz?’ 
nem Isten kezdette el bennünk. De amit Isten elkezdett
„ „ J -  ____ A •• 1. 1_n  1____ _______ 1_________  *__  _  *4_ i UeíUllllazt engednünk kell, hogy naponta véghez vigye rajtunk: 
a mi ó-emberünket és feltámassza a mi új emberünket. Sőt 
parancsára nekünk magunknak is oda kell szánnunk a mi tag' 42 ■

■Hinkataz új élet cselekedeteire. Bele kell vetnünk magunkat az új életbe r
Tegyük fel magunknak ma a kérdést egészen személyesen- ni 

maradjak-e a bűnben1 Én, Krisztus halálába és feltámadásába 
keresztelt ember? Nem maradhatok meg. Nem enged a kegyejp '̂ 
kötelez a Krisztus vére, erőt ad a Feltámadott! Ha eddig is élt be * 
nem a vágy a bűn mély börtönében a szabadulásra és az új életi* 
most mennyivel inkább meg kell indulnom az új élet szabad útján’ 
miután hitemmel tudom, hogy künn állok a börtön kapuján. Senuji 
keresnivalója többé nálam a bűnnek, meghaltam neki (és aki 
halt, felszabadult a bűn alól!), de élek az Istennek a mi Urunk 
Jézus Krisztus által.

így kell ma haza mennem, vidáman, felszabadultan, eltökélten 
jó reménységgel, bizakodva, minden aggságoskodás nélkül; haza men
nem —  és új életben járnom!

10.
Isten szolgáivá lettünk.

Róm. 6,15—23.
Vidám bizakodással adta lei az apostol a szent jelszót a gyüle- - 

kezetben: Járjatok új életben! Szánjátok oda magatokat, szánjátok 
oda tagjaitokat az Istennek. Hiszen a bűn tirajtatok már nem ural
kodik. nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

A  keresztségben nyert kegyelem nemcsak utat nyit, de kötelez 
is az új életre, ösztönöz, noszogat, belsőleg kényszerít reá. A  törvény 
külsőleg, kívülről, rendszabályokkal igyekszik az embert rászorítani 
az új életre. Mindhiába. A kegyelem merőben másként tevékenyke
dik: belülről buzdít. S ebben rejlik a siker lehetősége. Ha belül, 
mélyen belül Krisztussal együtt és az ő hasonlóságára meghaltunk 
a bűnnek, akkor megtört az ellenállás. Akkor már csak arra van 
szükség, hogy ez a belső nagy változás kifelé is megmutatkozzék, ki-1  
fejeződjék, tettekben is megnyilvánuljon. Ha ez a döntő fordulat I 
bekövetkezett, akkor nincs számottevő akadály az új élet megvalósu-l 
lása előtt.

Pál apostol újra meg újra boldogan tesz bizonyságot arról, hogy! 
ez a döntő fordulat a keresztyének életében végbement, ök többé nin-j 
csenek a törvény alatt. A  bűn tirannus módjára rajtuk immáron nemi 
uralkodik. Ök is „a bűn szolgái voltak", de csak voltak, mielőtt aj 
Krisztust megismerték. Mióta megkeresztelkedtek, „felszabadultak aj
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J és az igazságnak szolgáivá lettek." „Szolgáivá lettek az 
F?V ‘ Oh. micsoda  ̂ örömkiáltás ez az apostol ajkán!
J-embeállítja a gyászos múltat az ígéretes jelennel. Emlékezteti 
r  réo-i Krisztus-nélküli pogány-zsidó állapotukra, hogy megriaa- 

K  fekete tegnaptól és hogy annál inkább örüljenek a Krisztus- 
'V^nnott új életnek, sőt necsak örüljenek neki, de éljék, betöltsék, 
W} '„re vigyék.
!,,,,1 ytldii)k sem árt az apostol nyomán szembeállítani ezt a két 
-S hadságot. Ha nem vagyunk tisztában a bűn szolgaságával, 
Sí® örvendezni annak az úi szolofa«á<mnk Q Umorf.,adunk örvendezni annak az új szolgaságnak, melyre a kereszt
i g ^  utat nyitott s elkötelezett.

A bűn s z o l g a s á g á t  ez a pár szó jellemzi: tisztátalanság,
isság, szégyen, halál. Ezek azonban úgy kapcsolódnak egymásba, 

f int a fogaskerekek.
Tisztátalanság. Talán ezen látszik meg legelébb a bűn uralma 

jatt álló ember szolgasága. A  tisztátalan vágyak játékszere. Erkölcsi 
Színvonala az élvezet. Léhasága szeme villanásában, beszédmodorában 
jö-kiütközik, mert ezt eltitkolni nem lehet. A  szenvedélyek számára 
kküzdhetetlenek. Ha néha magától megundorodva önmegtartózta
tóra határozza êl magát, egy-két napi átmeneti győzelem után foly
tatódik' a vereségek sorozata. Az egész pogány világ ettől nyögött. 
\ Krisztus nélkül való ember ma is szembetűnően szolgája a tisz-
tátalanságnak.

És a hamisságnál;. A hamisságon törvénytelenséget. Isten aka
ratának félrevetését, szabados féktelen életet kell értenünk. Ez ki
váltkép megmutatkozik a közösségben, a társadalomban. A  második 
kőtábla parancsolatai megvédnék az embert az embertársától, ha az 
törvény volna mindenki számára. Csakhogy a bűn szolgaságában 
járó ember szükségképen törvényszegő, közösség-rontó. Nem' is lehet 
más, hiszen legfőbb parancsnokát tiszteli a saját érdekében. Minden 
áron boldogulni akar, érvényesülni korlátlanul.

Erre az életmódra visszaemlékeztetve a gyülekezet tagjait, kérdi 
tőlük az apostol: „Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, 
amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.“  A  bűnnek 
rothadt gyümölcsei vannak. A  bűn szolgálata halálos szolgaság. Ha 
egy keresztyén visszatekint pogány múltjába, akkor nem nevet rajta, 
nem meséli el tréfálkozva unokáinak, hanem szégyenli magát. A  rot
hadt gyümölcsnek kellemetlen szaga van. Az elszaladt évek sem tehetik 
illatos virággá. Az élőfának minden újabb romlott gyümölcse jele a 
kérlelhetetlenül közelgő halálnak. Minden bűn egy darab halál. És 
mennél tartósabb a szolgaság, annál nyilvánvalóbbak a halál jelei. A  
bűn zsoldot fizet az ő katonáinak, akarják vagy sem. Fizetése romlás, 
méreg és halál. A  bűn teszi azt, hogy megrokkan a test, munkaképte
lenné lesz. Betegségek csírája kivirít. A  lelki élet elsatnyul, az ember
méltóság lámpása js lassan kialszik. Nem egyszer az állati vegetálás 
szintjére süllyed a teremtés koronája. A  vége pedig halál, nem testi 
kimúlás, hanem halál, örök halál. A  megfúrt hajó elsüllyedése bizo
nyos. ^Fönn a fedélzeten táncol a nép. lenn a fenékben pedig gyűlik 
a halál fekete vize. És te azt az ugrálást odafönn még életnek neve-



Csak mindennek meggondolása után tudunk örvendezni J  
a nagy fordulatnak, változásnak, amit Krisztus hoz az ember ékt-1̂  
A  bűn szolgái voltunk, de csak voltunk, —  ujjong az apostol • 
g á i v á  l e t t ü n k  pedig az I s t e n n e k !  A  süllyedő hajórn°H 
hajóra mentettünk át a keresztségben. Ennek a hajónak is Vail01 '1' 
a Krisztus. Ezen a hajón is korlátozott az élet, körüldühöngi a ! 
ger, föl-fölcsapnak rá szennyes hullámai. De biztosan fut a révbe J  
örök élet kikötőjébe. Meg vagyunk mentve, új élet hajóján vitojp2 
zunk, új gazdánk, parancsnokunk van. Űj szolgaságra szegődtünk 
boldog rabságra: Isten szolgáivá lettünk!

Az apostol maga is érzi, hogy erőtelen a nyelv annak kifejezéséi 
ami a valóságban történt, mikor keresztyénné lettek. Azt kelle,?’ 
mondania: felszabadulván a bűn alól, szabadokká lettünk. Ehelyett 
kiszalad a száján: felszabadulván a bűn alól, az igazság szolgáivá let 
tünk. De kénytelen ilyen „emberi módon szólani", hogy félre ne ért! 
sék. A  szabadságot az ember mindig szívesen félreérti, Ügy V£g" 
akkor vagyok szabad, ha azt eszem, amit akarok. De hiszen ez a fék! 
télén szabadság volt a bűn hajójának a veszte! Az igazi szabadság, 
nak ura van, mégpedig erősakaratú ura: a szent Isten. Az ő hajóján 
ő a parancsoló. Ott neki kell szolgálnunk. Csak szolgáivá lehetünk. 
De hiszen Isten szolgálata a legnagyobb szabadság! Nem ez a szabad! 
ság: azt teszem, amit akarok, hanem ez: azt akarom, amit uram 
parancsára tennem kell. Belülről akarom. Lelkem mélyén egyezem 
az ő akaratával. Ez a kegyelem alatt való élet szabadsága. Elég egy 
buzdítás és örömest, készséggel mozdulnak meg engedelmesen tagjaim, 
mert nincsen többé bennem belső ellenállás; boldog szolga vagyok, 
új élet szolgaságában járok.

Ennek is van gyümölcse: a megszenteltetés. Szent úr házában 
megszenteltetik a szolga is. Isten kezében aránnyá fényesedik a sár- 
golyó is. Amiképpen lehetetlen a bűn zsarnoki hatalma alatt tönkre 
nem menni, épúgy lehetetlen az Isten urasága alatt lélekben nem 
növekedni. A  jő földbe ültetett, gondosan ápolt fán pirosra érnek 
a gyümölcsök. Az új élet is fizet: édes szürettel. De mit beszélek, 
javítanom kell a szót: nem „fizet" : csak a bűn fizet halállal; Isten 
nem fizet, Isten ingyen ajándékot ád. „A  bűn zsoldja halál; az Isten 
kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban." 
Mert az Isten szolgálatának vége örök élet, de az sohasem fizetség, 
hanem az ő kegyelmének ajándéka.

Nincs is vereség ebben az új szolgaságban 1 A  keresztyén embert 
talán többé netn kísérti a bűn, nem ejtheti meg; életfájának arany
ágán egyetlen alma sem férgesedhet meg? Oh, balgatag beszéd. Hát 
persze, hogy megkísértetik, persze, hogy el-elbukik, persze, hogy 
fonnyadt, sőt rothadt gyümölcsök is éktelenkednek rajta. De mikép
pen a bűn szolgasága alatt minden győzelme átmeneti volt s maga 
az élete merő egy vereség, akképpen az Isten szolgaságában mostn 
vereségei helyi jellegűek s masa ez élete a Krisztus győzelmének 
harctere. A  keresztyén ember győzelmi tudatban veszi föl a harcot
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»fnökkel. Hiszen a főcsatát Krisztus már megnyerte. A  mi har- 
f'rií 1̂ utócsatározások csupán.

KPPen ez a győzelmi tudat teszi ércessé az apostol buzdító sza- 
Amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak 

hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda 
eS 't a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.“ 
Unjátok oda, megtehetitek. Adjátok oda, képesek vagytok reá! Egy- 

K f  csak dédelgetni tudtátok a bűnt, most zabolán tarthatjátok. Re
bben a hamisság életelemetek volt, most az igazság az. A  pogány- 

Av lejtőre vitt benneteket, a keresztyén gyülekezetben megszentelte- 
fv  dombján hágtok fölfelé. Cselekedjétek hát, forgassátok a tagjai
tokat. mint fegyvereket, valósuljon meg tettekben, ami szivetek 
1 élvén Isten kegyelméből valósággá lett, hogy tudniillik nem vagy
tok többé a bűn szolgái, hanem szolgáivá lettetek az Istennek! Legyen 
ti-kölccsé a hit; a hit által való megigazulás új életté!

Oh, Testvéreim! Mily könnyű volt az apostolnak buzdítania az 
^egyházban. Inteni keresztyéneket, akik a pogányságból vagy a tör
vény alól kerültek a gyülekezetbe; akiknek a keresztség kettémet- 
szeite az életüket: volt-ra és van-ra. Voltak a bűn szolgái, de most 
hár az Istenéi. Csak emlékeztetni kellett őket a gyászos tegnapra, 
hogy visszariadjanak a múlt felújulásától. Es csak buzdítani kellett 
őket az új élet folytatására, ami kezdetét vette Krisztussal való talál
kozásuk óráján.

De mily nehéz inteni ma, midőn a legtöbb keresztyén ember 
életéből ez a bevágás hiányzik. Keresztsége ellenére csak az ó-embere, 
a Krisztuson kívüli ember erőlködik, csapkod a bűn hullámai elle
nében. Ma újra arra van szükség, hogy a missziói igehirdetés föl
hangozzék : térjetek meg!' Itt van Krisztus, találkozóra hív bennete
ket, Vár rátok régen, kereszt ségetek óta. Értsétek meg: Krisztussal 
együtt meghaltatok a bűnnek, nem szolgálhattok tovább neki. Ébred
jetek rá erre, jussatok hitre, legyen nagy töréssé életetekben a Krisz
tussal való találkozás, múlttá a tegnap és örömvallomássá a m a: szol
gáivá lettünk az Istennek 1 Majd ha ilyen keresztyének ülnek a gyü
lekezetben, akkor újra értelmessé és hathatóssá lesz a buzdítás: szán
játok oda tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. 
Akkor majd virágzik kegyelem alatt az új élet.

Tarts most szigorú önvizsgálatot: melyik állapotban vagy? A  
bűn szolgaságát nyögöd; erőlködsz, csapkodsz, de az életed mégis 
egészben véve merő egy vereség? Vagy pedig tudod: keresztyén 
vagy, Krisztus megváltottja, szolgájává lettél az Istennek s minden 
esetlésed-botlásod ellenére is győzelmes Isten-szolgálat az életed? 
Melyik állapotban vagy? Kell, hogy felőle bizonyosságban légy. Ha 
a régi rabság bilincseit hordod, nézd vár rád a Szabadító, még ma 
kioldozhatja azokat. Ha pedig már az új szolgaság vidám ösvényén 
jársz, halld meg a buzdító igét: csak rajta, előre az új életben, 
szánd oda magad még tökéletesebben a megszenteltetésre, töltsd be 
a keresztségedet, hozd meg gyümölcseit!

A vége pedig örök élet.
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11.

Találkozás a törvénnyel.
Róm. 7, j _ u

Mint aki másegyébről se tud beszélni, csak arról az egy^j ' 
nagy élményéről, mely öt maradandóan lenyűgözte, Pál apostol j» 
folyton-folyvást egy dologra tér vissza: a Krisztus által szerzett sza- 
badulásra. Nem győzi hangoztatni új meg új gondolatsorokban: 
nagy változást hozott az ő életébe és minden keresztyének életébe 
a Krisztus evangéliuma. Krisztus megismerése és az ő nevében való 
megkeresztelkedés két részre metszette életüket. És ez a kettő úgy 
különbözik egymástól, mint rabság és szabadság. Krisztus szabadu
lást hozott. Elsősorban a bűntől. Az előző fejezet szinte csak ezt 
bizonygatta. A  keresztyén emberen többé a bűn nem uralkodik. A 
keresztyén ember új életben képes járni, útja a megszenteltet és kövei
vel van kirakva és az örök életbe fut. Ez kiváltképpen az erkölcsileg 
züllött pogány világ számára volt ámulni való újság.

De Krisztus nemcsak a bűn alól szabadított fel, hanem a tör
v é n y  alól is. Ezt is érintette már az apostol: „Nem vagytok tör
vény alatt, hanem kegyelem alatt" (6,14) .  Erre meg különösképpen 
a zsidóság figyelhetett föl, mely a mózesi törvény alapján állt. Az 
rendjén van —  mondhatták — , hogy a bűntől való megváltás hir- 
dettetik; de mi szükség van arra, hogy ez a Pál a törvényt is múlttá 
akarja tenni, hiszen a törvény, a Tízparancsolat és a többi ótestámen- y 
tömi írott rendelkezések magától Istentől származnak. Hogyan kerül 
a törvény a bűn oldalára? Mi köze hozzá? Éppen erre felel az apos
tol a most következőkben.

Újólag állítja és minden igyekezetével bizonyítja, hogy a keresz
tyén ember számára a mózesi törvénynek az érvényessége jogszerűen 
megszűnt. Meglepő példával igazolja ezt. Meddig köti a házassági 
törvény a férjes asszonyt? Világos, hogy férje haláláig. Ha él a férje 
és ő más férfié lett, vétkezett. De ha meghalt az ura, ez a haláleset 
szabaddá tette őt arra, hogy ismét férjhez menjen; nyilván nem 
köti őt többé jog szerint az első házasságának törvényes köteléke. ; 
Ebből következteti az apostol egy inerész ugással: „Ti is meghalta- ) 
tok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, 
aki a halálból feltámasztatott." Mintha azt mondaná: először a tör
vényhez tartoztatok, de most már a Krisztuséi vagytok. Egvszerre 
mindkettőhöz tartozni nem lehet. Haláleset kellett ahhoz, hogy a 
törvénytől megszabadulhassatok és Krisztusnak magatokat odaadhas
sátok. Ez meg is történt, mikor megkeresztelkedtetek a Krisztus halá
lába. Ez a halálkeresztség jogerősen érvénytelenítette a régi meg- ' 
kötöttséget és felszabadított egy új frigyre, amelyet az élő Krisztus
sal kötöttetek. Ne kételkedjetek benne: ti megszabadultatok a tör
vénytől, a betűtől, ti már a lélek újságában éltek.

Dehát miért volt szükség az ótestámentomi törvénynek erre a 
degradálására? Nem Isten kinyilatkoztatott akarata-e, amit a paran
csolatokban Izáelnek és a világnak adott? Vájjon Isten a Krisztusban 
visszavonta az ő szent, igaz és jó parancsolatját ? Miért kellett minket
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Khisnak a törvénytől is épúgy megváltani, ahogyan a bűntől 
• badítottí Igen, hogyan kerül a törvény a bűn oldalára? Mi 

^ a n  hozzá? Talán egyenest bűn számba kell vennünk a tör- 
,» \  törvény bűn-é?“ „Távol legyen1' —  tiltakozik ez ellen az

vén} • ” ^ törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó“ , 
MBan'em lehet bűn, de mégcsak nem is fakadhat belőle bűn. 
^Hlviindazonáltal mégis van a bűnnek és a törvénynek valami titok- 
'• kapcsolata. Ezt kell felfedni. Annálinkább, mert tapasztalat 

■ m .  végzetes kapcsolat ez az ember életében. Az a tapasztalatunk, 
s*6 . a tö rv é ny  a b ű n  s z e r s z á m á v á  v á l i k  az ember életében. 

,’»T^űn °ly iszonyatos hatalom, hogy nemcsak a lantos eszközökhöz 
inlvamodik. ha meg akar ejteni, de nem átallja a legszentebbet, 
jEgának Istennek szent és igaz és jó törvényét is rontásra hasz
nálni fel-

Hogyan lesz a törvény a bűn szerszámává ? Könnyű megfigyelni. 
Tekintsd  kicsiny gyermekedet, mikép reagál parancsoló szódra vagy 
tilalmadra? Nemde azt tapasztalod: feltámad benne az ellenkezés; 
sák-azért-is azt teszi, amire azt mondtad: ne tedd! Nem a te szavad 

hozta létre benne a bűnt. Megvan az benne eredettől fogva, ott 
szunnyad benne. De mikor a törvény parancsolata vagy tiltása érinti, 
tüstént fölébred, lábra kap, tudatossá lesz és hatalmaskodni kezd 
kicsiny rabszolgáján. Ami az oltatlan mészre a víz, az a szunnyadó 
bűnös*kívánságra a törvény követelése: egyszerre sisteregni és égetni 
kezd. A  parancsolat fölingerli, föltüzeli, táplálja, éleszti, élteti a. 
bűnt.IjRésze van benne, hogy a bűnös kívánságból bűnös tett. legyen; 
az ösztönszerű, nem tudatos bűnös állanotból személyes döntés a 
gonosz akarására és véghezvitelére, így akarva, akaratlan a törvény 
e<ryüttmunkálkodik a bűnnel. Munkaközösségben van vele.

Ezért azt mondja az apostol, hogy a bűnt a törvény által ismerte 
meg igazán. Akkor ismerkedett meg közelebbről a testében lakó bűn
nel. akkor tapasztalta meg rettenetes hatalmát, mikor a törvénnyel 
találkozott. Akkor tudta meg, mi az a kívánság, amikor hallotta a 
parancsolatot; Ne kívánjad. Mert a bűn „alkalmat vesz a parancso
lat által" arra, hogy a kívánságok légióját támassza fel bennünk. Azt 
mondhatnánk: a parancsolatok azok a támaszpontok, amelyeknek 
igénybevételével a bűn bennünket sikeresen leigáz.

Ezért olyan nagy jelentőségű a törvénnyel való találkozásunk. 
Előbb-utóbb bekövetkezik épúgy, mint a gyermeknek az első tudatos 
ellenállása. Es époly visszavonhatatlanul múlttá süllyeszti az életünk
nek addig leélt szakaszát, mint ahogyan a gyermekévek együgyűségét 
elveszítettük a cipellővel. Ha egyszer az Isten törvényével találkoz
tunk, az ő parancsolatait meghallottuk, akkor többé nem „holt a 
bűn", nem szunnyad, nem ájult, nem tehetetlen, nem ártalmatlan, 
hanem életünkre tör. A  törvény nélkül „élhettünk", „élhettük világun
kat könnyedén, mit se gondolva veszedelemre. De a törvénnyel való 
találkozásunk óta egyre inkább látnunk kell, hogy növekedik a bűn 
és közeledik a halál. Megváltásra van szükségünk a törvénytől is, ha 
neg akarunk váltatni bűntől és haláltól. Törvény, bűn, halál —  egy 
csoportba tartoznak. Igen, a törvény is beletartozik ebbe a félelmetes
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háromságba. Noha önmagában szent, igaz és jó, de eszközévé 
számává lett a bűnnek. Ve> szer.

Ezekntán értjük meg az apostol örömtől remegő tanuvali I  
sát: mi keresztyének nem vagyunk többé a törvény alatt es, i h a 
tunk a törvény alatt, de a Jézus Krisztus által megszabadult^ 7°'' 
törvénytől. A bűn szolgaságával együtt a törvény szorítása is J5 a 
ért. Midőn a bűn, ez a nagyhatalmú zsarnok Krisztustól legyőz^6* 
kénytelen volt szerszámát is kiejteni a kezéből. Az Isten szent M 
csolatával többé vissza nem élhetett.

Mert az nem kétséges az apostol előtt sem, hogy a bűn vissz ntl 
az Isten törvényével, amikor eszközül használta fel. Isten az ő pár J 
csőlátót avégett adta, hogy megtartsuk és éljünk általa. Ha a bfl1' • 
ehelyett arra használta fel, hogy mi Isten akaratával ellenkezzünki 
és kihívjuk magunk ellen az ő haragos ítéletét, akkor a bűn nvilvá* 
megcsalt bennünket. Csalás és gyilkosság a müve. Gyönyörűséget íg& 
és bajt hoz a nyakunkra, boldogsággal kecsegtet és örök romlásL 
dönt. Mindig így van!

Kudarcot vallott hát Isten az ő törvényével? Elvétette a dolgot 
mikor Tízparancsolatot adott az emberiségnek? Talán ezt a balsikerfi 
próbálkozását javította ki azzal, hogy Krisztust elküldte a törvény 
felváltására? Oh nem, így nem beszélhetünk. Az Isten bölcseségén 
nem járhatott túl az ördög. Az ördög, a bennünk lakozó bűn szer
számaként használta fel az Isten törvényét, hogy minket megcsaljon 
és megöljön, de mi lett ennek a vége az Isten bölcseségéből ? A szer
szám elárulta ördögi mesterét, a t ö r v é n y  le l e p l e z t e  a bűnt!  
Isten fordított egyet a dolgon: éppen a törvény segítségével nap
világra hozta a bűnnek rejtett hatalmaskodását. A  világosság pedig 
a bűn veszte. A  bűn addig tud sikeresen rontani, míg föl nem ismer
ték. míg rejtekhelyből lövöldözheti mérges nyilait. Mihelyt nap
világra kerül gonoszsága, mihelyt tudatára ébredünk annak, hogy 
ellenségünk, máris segítséget keresünk ellene, szabadító után kiál
tunk. Így visz a törvény a Krisztushoz!

Pál apostol joggal látja a törvény isteni értelmét és misszióját 
abban, hogy a bűn ismeretére juttat el. Isten azért engedte oda az ő 
szent törvényét a bűn kezébe szerszámul, „hogy megtessék a bűn“ , 
„hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.“ Hadd vilá
gítsam meg ezt néhány képpel. Isten a törvényben tükröt tart elénk, 
hogy beletekintve rémülten felkiáltsunk: rút vagyok, a bűn baráz
dákat szántott az arcomon, Krisztusom, jöjj, simítsd el ráncaimat, 
szépíts meg! Isten gyermekeinek hamvát fesd orcámra. Vagy azt 
mondhatjuk: Isten törvénye az a kenőccsel megkent meleg kendő, 
amit Isten a mi kelevényünkre rátapaszt, hogy a gennyedtséget meg
érlelje, kifakassza és legyen belőle gyógyulásunk. Vagy vegyük ismét 
a mész példáját. Képzeljük azt, hogy valaki egy marék oldatlan me- 
szet tesz a zsebébe. Mindaddig nincs vele semmi baj, míg víz nem 
érinti. De ha egy pohár víz ömlött rá, a ruhán át mami kezdi a tes
tet és ordítva fog tőle gazdája szabadulást keresni. Míg a törvény 
által égetni nem kezd a bűn, addig vígan hordjuk a zsebünkben,
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H úg nem kiáltunk orvosért, addig nem kell nekünk Krisztus, a 
badító. Isten a törvényt azért engedi oda a bűn kezébe eszközül, 

I tűri, hogy az ördög ezzel a szent szerszámmal visszaéljen, mert 
aze j megnövekedik a bűn, felette igen bűnössé lesz, lehull róla a 

B P g j és elviselhetetlenné lesz. Nincs belőle máskép szabadulás!

()j Testvéreim! Ismét csak ott tartunk, hogy fel kell tennünk 
(Lacinknak a kérdést : keresztyének vagyunk-e? Elmondhatjuk-e az 
Knostollal: voltunk a törvény alatt, most pedig felszabadultunk alóla. 
■Az a kérdés, találkoztunk-e már a törvénnyel úgy, hogy krízisbe dön- 
(itjjftf Míg a törvénnyel így nem találkoztunk, addig isteni misszióját 

nem töltötte be rajtunk. Sokan vannak keresztyének is, akik zsidó 
■ jardra a törvényből akarnak megigazulni. tJgy vélik, csak egy kicsit 
Iigyekezni kell és akkor a parancsolatokat betöltjük. Oh nem!' A ke- 

resztyénség nem a jó  igyekezetnek a vallása. Krisztus azoknak hir
det váltságot, akik a törvény alatt összeroppantak, a törvényből az 
ő menthetetlen bűnösségüket felismerték és irgalmas orvos után kiál
tanak. A törvény maga nem megváltás. Furcsa volna egy részeget 
borral gyógyítani. Nos ezt a gyógymódot próbálgatják azok, akik a 
bűnt a törvénnyel akarják kiűzni. A  törvény azért van. hogy meg
növelje, megérlelje, kifakassza a bűnt és a bűntől megváltó Krisztus 
lábaihoz odaverjen. Találkoztál-e már így a törvénnyel? Találkozzál 
vele mielőbb! Vedd komolyan az Isten narancsolatait. Nem tréfál, mi
kor követel tőled az Isten valamit az ő parancsolatai által. Találkoz
zál az Isten szent és igaz és jó törvényével, hogy megkeseredjél 
bűneidben és Krisztushoz tudj menekülni szívedben.

Ha pedig éppen ebben a krízisben volnál, akár először, akár 
azért, mert kiestél a kegyelemből és visszasüllyedtél a bűn és tör
vény rabságába, ne essél kétségbe. Közel hozzád a szabadulás órája. 
De azt tanácslom: ne szedj idegcsillapítót, ne jegeld a kelevényt. ne 
fuss az Isten igéje elől; ne hitesd el magaddal bűneid felől: ootom- 
ság az egész! —  hanem menj a kés alá hadd vágja ki a szabadító 
orvos bűn-fekélyeidet: menj, gyóni meg Uradnak és oldoztass fel az ő 
Lelke által s meglátod: felszabadulsz!

Felszabadulsz a bűn uralma alól és a törvény igája alól is és 
élsz kegyelem alatt, mint az Istennek szabad gyermeke!

12.
A meghasonlott ember.

Róm. 7, llt—25..
A  Római levél legsötétebb szakaszát olvastuk. A  bibliának is 

egyik legmegrázóbb fejezete. Vetélkedik a Krisztus megfeszítésének 
leírásával. A z  ö n m a g á v a l  m e g h a s o n l o t t  em ber  fekete szén
rajza gyászkeretben. De nem néma kép. Velőtrázó sikoltása áthat a 
keresztyén századokon a mába és föl fogja riasztani a jövendőt is, 
míg megváltatlan ember él a föld szánén: ,,Oh én nyomorult ember! 
Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"

Igaz, ebből a szakaszból sem hiányzik az evangélium. Mintha 
egy aranykeresztnek halovánv jele vetődnék a zordon képre. Vissz-

-  43 -



hangot ver az ég a fájdalmas kiáltásra s az eszelős emberi hang hál l l  
adásra változik: „Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztf' 1 
által.“ Hála legyen Istennek, megtörtént a szabadítás a Krisztii8 
Jézusban! A  ■ K

Az evangéliumnak ez az aranysugara és ezüsthangja azonban! 
nem változtat azon, hogy az önmagával meghasonlott ember eltorzult 
orcájával ránk ne meredjen, sikoltásával velőnkig ne hasson. Hiszeil 
mi vagyunk ez a meghasonlott ember. Én vagyok ez az önmagámmal 
meghasonlott nyomorult ember!

Pál apostol is egyesszám egyesszetnélyben mondja el sirámát 
Nem mintha csak a maga történetét beszélné el. Minden emberét 
emberét tömöríti néhány súlyos mondatba. Elsősorban gondol a Krisz- 
tus nélkül való emberre: arra a törvény alatt élő zsidóra, ki mami 
is volt és arra a bűn szolgaságában élő pogányra, ki az embersors 
nyomorúságát oly szemmell áthatóan kiábrázolta. De nem zárja ki 
jajongásából a keresztyén embert sem. maga-magát sem, mert. tudja 
hogy a Krisztusával élő hívő keresztyén is juthat válságba ; meglazul
hat életében az a kötelék, amely öt az ő Urához fűzi, sőt ki is eshet 
a Krisztus-közösségéből. Ilyenkor a keresztyén ember is Krisztus nél
kül való. magára maradt, magával viaskodó nyomorult ember. Sőt 
tula jdonképpen a keresztyén ember élheti át legmélyebben az önmagá
val meghasonlott ember minden keservét, hiszen ő már tudia, mit 
jelent a belőle való szabadulás. Visszaesve a Krisztus né) Ívül való 
állapotba vagy csak visszatekintve is abba a hit állapotából, látszik 
meg valójában annak iszonyatos sötétsége. A  Krisztus nélkül élő em
ber sokszor nincs is tudatában annak, hogy valójában milyen kétségbe
ejtő az ő állapota. Hogy mi az ember önmagában, mi az állapota 
valósággal, azt igazán csak a Krisztus-hit szemével lehet megérteni.

Mármost mikép jut el az apostol az önmagával meghasonlott 
ember velőtrázó sikoltásáig: Oh, én nyomorult ember!?

Még emlékezünk arra a fejtegetésre, melyben a bűn és törvény 
titokzatos kapcsolatát fölfedte, A  bűn mint egy zsarnok az Isten 
szent, igaz és jó törvényét is felhasználta arra, hogy az embert meg
rontsa, Viszont Isten éppen a törvény által leplezte le a bűnt; a jog
talanul használt szerszám elárulta ördögi mesterét,

Mindez mintha egy kissé fölmentené az embert a teljes felelős
ség alól. Mintha csataföld volna az ember, amelyen idegen hatalmak 
vívják harcukat. Űjra meg újra érthetetlen, miért növeli bennem az 
Isten parancsolata a bűnt, miért visz halálba ahelyett, hogy éltetne? 
Ezt tisztázza most az eddiginél is világosabban az apostol, midőn 
megállapítja: „Tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, 
a bűn alá rekesztve." E n  bennem, magamban van a hiba! Nyomo
rúságomnak oka nem rajtam kívül van. Nem okolhatom romlásom
ért Isten parancsolatát, még akkor sem. ha a bűn gyalázatosán saját 
eszközének használja fel. A  törvény szent, igaz és jó. Tartalma sze
rint Istentől ered, Isten Leikétől ihletett, röviden —  lelki. En vagyok 
a testi, én magam. Én vagyok bűn alá rekesztve, kiszolgáltatva, a bűn
nek. Idegen hatalom ugyan bennem, de bennem lakik a bűn. A  leg
közvetlenebb és állandó kapcsolatban vagyok vele. Nem néhanapján
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i lálkoztam vele az utcán, fejbólintással köszöntve őt 
™  - után elszaladva mellette, hanem tartós szállóvendégem,kezes kiszolgálok.

s e futó érint- 
akit

Fészke pedig a testem. Az a húsból-vérből való gyarló test, 
1 ely Adám bűnesete óta az esendőségünknek legfeltűnőbb színhelye.

persze az apostol nem úgy érti, hogy az embernek csak a teste bűnös, 
Ejntha a bűn csak az alantas érzéki mivoltunkban zsarnokoskodnék 

felettünk. Oh nem. __ Kegyetlen szállóvendégünknek a test csak a 
vacka, honnan az egész ház életét dirigálja. Rányomja a bélyegét az 

Wegész emberre. Ezért nevezheti az apostol az egész embert is testinek. 
Fogy én testi vagyok, ez nemcsak azt eszi, hogy a testem bűnös, de 
azt, hogy én magam mindenestül, akaratommal, gondolkodásommal, 
e é̂sz lényemmel a bűn alá vagyok rekesztve. Ez a valóság.

Mindhiába dühösködnek a keresztyénség nagy ellenségei ez ellen 
a bűn-tanítás ellen. Nietzsche például az Antikrisztus c. művében az 
emberiség önmagát beszennyező egyetlen nagy szégyenfoltjának 
bélyegzi azt, hogy bűnről merünk beszélni. Hiába. Éz a valóság: 
„Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben jó“ ; min
denestül „testi vagyok, a bűn alá rekesztve."

Aki nem hiszi, figyeljen az apostol további bizonyító gondola
taira és ellenőrizze azoknak igazságát saját maga tapasztalatain. Két 
változatban bizonyítja az apostol az én bűn alá rekesztett nyomorult 
állapotomat.

Először is rámutat az a ka rá s  és c se lek vés  ellenmondására 
bennem.

; „Nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cse
lekszem; nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt, me
lyet nem akarok." Ellenőrizd csak magadon ezeknek a mondatoknak 
az igazságát. Lesújtóan igazak. Száz meg száz tapasztalat bizonyítja 
életemben, hogy mást akarok és mást cselekszem. A cselekvésem nem 
hű kifejezője a belső akaratomnak. A  tetteim meghazudtolják eltökélt 
szándékaimat, „A z akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem 
találom." Nincs hatalmamban, amit akarok. Erőm nincs hozzá. E l
indul bennem a jónak akarása, de mire cselekvésre kerül a sor, éppen 
ellenkezőjére fordul. Végül is azt cselekszem, amit erkölcsileg meg
vetek, amitől irtózom, amit utálok, sőt gyűlölök. Gyűlölöm a tisztá- 
talanságot és mégis beleheveredem. Utálom az irigységet és mégis 
megirígylem a mások jósorát. Vágyakozom az igazmondásra és mégis 
füllentek. Szeretnék öntelen lenni és a legkegyesebb cselekedeteimen 
átfut az önzés árnyéka.

Az akarásnak és a cselekvésnek ez az ellenmondása bennem 
keservesen érthetetlen. Talány vagyok önmagam számára. Azt látom, 
hogy nem az Isten törvénye hibás benne, hiszen magam is helyeslem 
azt, különben nem ítélném meg saját cselekvésemet, nem tiltakoznám 
ellene. Deli át mi akadályoz akkor abban, hogy a jónak akarása meg
valósuljon életemben? Nincs más válasz, csak ez a rejtélyes válasz: 
„a bennem lakozó bün.“  Nem kívülről akadályoztatom, hanem belül
ről. Bennem van az ellenállás fészke. Bűn alá vagyok rekesztve. Testi
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vagyok — , íme ez nemcsak annyit jelent, hogy érzéki vagyok d 
is, hogy az akaratom tehetetlen, ájult, erőtelen. ’ azt

Ugyanezt az állapotot ecseteli az apostol egy másik ellentét 
a megfestésével is. Szembeállítja az emberben az elmét és a tagok t 
Az elmén érthetjük a belátást. Persze nem pusztán racionális ért 
lemben, nem a hideg, számító ész tevékenységének. Van az embem t  
olyan belátása, mellyel együttdobban szíve, amit helyesel a lelkiisnwT I 
rete, ami az ő belső énjének, belső emberének a legtisztább ismeret' 
legmeggyőzőbb gondolata. Nos ezzel állnak szemben a tagjaink’ 
vagyis a kezünk, lábunk, szánk; azok a szerveink, amelyekkel cselek’ 
sziink, amelyek által tetté lesz a gondolat. Itt is ugyanaz a hasadás' 
ami az akarásunk és cselekvésünk közé rést ütött. A  be látá s  éj 
c s e le k v és  ellenmondása is megvan bennünk.

Mégpedig ez is folyton-folyvást. Nem itt-ott történik meg, hogy 
a tagjaink ellenkeznek a legjobb belátásunkkal, hanem szakadatlanul 
szünet nélkül. Annyira, hogy az apostol egyenest törvényről mer 
beszélni. Törvényszerűséggel, szükségszerűséggel, szinte kényszer mód
jára jelentkezik életünkben a bűn. Hasonlokép az elmém belátása is 
Ezért beszél az apostol két egymással viaskodó törvényszerűségről 
bennünk: az egyik az elménk törvénye, a másik pedig a bűn tör
vénye. amely a tagjainkban van. S az a Krisztus nélkül való ember 
tragédiája, hogy az elmének és a tagoknak ebben a háborúságában 
mindig a tagok győznek és mindig a helyes belátás, a lelkiistneret, 
a belső ember kerül hadifogságba!

Ezt nem látták a görög bölcsek. Sokrates és a többiek. Ök úgy 
vélték s hirdették, hogy a helyes belátás, a tiszta ismeret helyes cse
lekvésre is vezet; a vétek nem egyéb, mint a tökéletlen belátás miatt 
elhibázott cselekedet. Sajnos nem így van. Lehetséges, hogy én „gyö
nyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint", elmémmel 
belátom, mi volna a jó, helyeslem az Isten akaratát és ugyanakkor 
mégis folyton-folyvást megcsúfolom a ‘magamtartásával.

1

íme, a m e g h a s o n l o t t  e m b e r !
Önmagával van meghasonolva, az énje kettéhasadva. Jóakarata 

és elméjének belátása az egyik oldalon, bűnös cselekvése a másikon. 
Éppen az a megrendítő, hogy az apostol nem tagadja meg az ember
től sem a jóakaratot, sem elméjének belátását; nem tagadja meg ezt 
a Krisztus nélkül való embertől sem. Ez hozzátartozik a teremtett 
ember méltóságához. Nemcsak a zsidó ember tud az Isten kinyilatkoz
tatott törvényéről. A  pogány ember szívébe is bele van írva az Isten 
törvénye. Valamiképpen a pogány ember is helyesli a Teremtő aka
ratát. Ma sem szabad kétségbe vonnunk azt. hogy a Krisztus nélkül 
élő embernek is van méltósága, erkölcsi felelősségérzete, intelligen
ciája. Csak éppen ne hivatkozzék rá olyan büszkén. Mert mindez 
csütörtököt mond bűn alá rekesztett testi valója miatt!' Az a meg
rendítő az ember sorsában, hogy filozófiai belátása, tanultsága, a leg
nemesebb eszmékért való lelkesedése, a közösség javáért folytatott 
legjobb szándéka ellenére mindig bűn kerül ki a keze alól!

Meg van hasonolva önmagával, mert elszakadt Teremtőjétől. El
szakadt Tőle, de még elszakadtságában sem képes változtatni azon,
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J S  teremtmény. iMszaKaaasa azzal az eredménnyel járt csupán, 
pg}' °„ gn magát kettészakította, a saját egységét megbontotta, 
j,ogy 011 énjében - meghasadt. Szereti is az Isten törvényét és gyűlöli 
tii^ÍTcPaik is érte és lázadozik is ellene. Idegen hatalomnak tudja 
IBe!K‘ m int. ?i7.1 

ában a■ K h  n a bűnt, azt mondja: „nem én cselekszem, hanem a bennem 
pia£a; kftn“ ; de ugyanakkor letagadhatatlan, hogy benne van a bűn, 

^B^bűne az, csakugyan az övé! Ő maga az, aki „elméjével az Isten 
:,z °' „Anek de testével a bűn törvényének szolgál." A  meghasonlott törvény >
^  Szörnyű állapot. Nem csoda, ha a rabságában sínylődő velőt- 

K  , sikoltásba tör ki: „Oh, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít 
r:,Z° Piivem e halálnak testéből 1“ Hiszen ez az én testi mivoltom a 
r‘ iáiba visz!

B r B itk a  ez a sikoltás? Alexander v. Humboldt, a nagy természet- 
’-índós így panaszkodik: „Megvetem az embereket minden rendből; 
’Wre látóm, hogy az utódok még szerencsétlenebbek lesznek. Az egész 
flet a legnagyobb értelmetlenség, minden talány a gondolkodónak 
L az is marad. És az a legnagyobb szerencse még, ha valaki gyenge- 
elméjűnek születik." Petőfi úgy él, „mint aki kőhöz vágta homlo- 

B p * ; Ady „véresre zúzott homlokkal." Vörösmarty így énekel az 
emberről: „Áz emberfaj sárkányfog-vetemény. Nincsen remény! Nin- 
fsen remény!" Lord Byron angol költő ott ül éjféltájt egy londoni 
lebujbán kezébe temetve arcát. Megcsömörölve az élvezetek mámorá
tó l  számlálja, hányszor volt boldog életében? Tizenegy esetet talál s 
azon gondolkodik, hogyan tudná kikerekíteni halála előtt ezt a szá
mot tizenkettőre? Voltaire, Krisztus nagy ellensége halála óráján 
sikong: „Isten és emberek mind elhagytak! A  pokolba megyek! Oh 
Krisztus! Oh Jézus Krisztus!"

Vájjon a te sikoltásod nem ez-é: „Oh én nyomorult ember! Ki
csoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"

Kicsoda? —  J é z u s  K r i s z tu s .
r  Legyen hála Istennek, megtörtént a szabadítás a Jézus Krisztus 

által. Az apostol csak visszatekint a Krisztus nélkül való ember éle
tébe, illetve föleleveníti annak képét, hogy magunk előtt lássuk min
dig, mivé süllyedünk, valahányszor kiesünk a Krisztus; Jézussal való 
közösségünkből. De az nem kétséges az apostol előtt, hogy Krisztus 
megváltásával ez a meghasonlott állapot többé nem. legyőzhetetlen az 
ember számára, Az ember csak önmagában állva ilyen meghasonlott, 
csak Krisztus nélkül van kitéve a bukás örök törvényének. Lehető
ségnek lehetőség, mindhalálig való szörnyű lehetőség a keresztyén 
ember számára is a meghasonlottságba való visszazuhanás, hiszen test
ben járunk, de nem kényszerű valóság.

Mi a különbség a Krisztus nélkül való ember meghasonlottsága 
és a keresztyén ember időnkint be-beálló válsága között? Amaz 
reménytelen küzdelem, ott szükségképpen győz a bűnös cselekvés a 
jóakaratom és a tagok törvénye a belátásén. Emitt pedig va.n győze
lem, mindig újra van győzelem. Krisztus a mi győzelmünk, aki hely
reállítja a Teremtővel való egységünket, megszünteti önmagunkkal 
való meghasonlásunkat, erőt ad napről-napra ahhoz, hogy tagjaink
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engedelmeskedjenek az Isten törvényének, amelyben gyönyörködi' 1 ' 
Aki még ezt a győzelmet nem tapasztalta meg, nem tudja, mi a Kr' 
tus megváltása, szabadítása.

Oh, te nyomorult ember, aki magadon semmiképpen nem tud I 
segíteni, hiszen önmagaddal vagy meghasonolva, menekülj oda jyjZ2 
váltódhoz, ismerd meg az ő szabadítását, ha még meg nem ismerted 
ha pedig már tudod, kicsoda 0 , nyomorult állapotodba vissza-vissza’| 
esve újra csak Őhozzá menekülj! Kiálts, dK^ie a semmibe, hanem 
a te Uradnak fülébe és Ő megszabadít. ,

Mily nagy is a megváltás csodája ! A  mUgbasonlottságában velőt 
rázóan sikoltó ember csöndesen összeteszi a tízét és elrebegi: Legyen 
hála az Istennek a Jézus Krisztus által.

■ , u
13.

Krisztus Lelke bennünk.
Rám. 8 ,1— 17

Olyan a Római levél első nyolc fejezete, mint egy hatalmas zene
mű, mely témáját fokozatosan bontja ki, csak látszólag hull vissza- 
vissza mélyebb hangmezőkre, végül is diadalmasan az öröm és bizo
nyosság legmagasabb hangjain ér véget. A  nyolcadik fejezet elején 
most azon a ponton vagyunk, amikor mégegyszer magasra emeli föl 
a hangját az apostol, hogy többé le ne eressze, hanem egyre maga
sabbra szálljon vele s a Krisztus váltságának, a Krisztusban való 
új életnek evangéliumát végső győzelmében zengje el! Ami itt-ott 
még mindig zordonabb hang, inkább csak aláfestés számba vehető. 
Ami diadalmasan kicsendül, az csupa szabadítás és élet!

Ha közelebbről hallgatózunk, úgy is mondhatjuk: ez a fejezet 
a L é le k  h im n us z a .  Nem az emberi léleké, hanem Isten Leikéé, 
aki egyben a Fiúnak, a Krisztusnak Lelke is, vagyis a Szentléleké. 
Kevés helyütt találunk az Újszövetségben oly meggyőző tanúság- 
tételt a Szentlélekről, mint itten.

Egy kissé meglepő is, hogy az apostol most minden gondolatát 
oda-sűríti a Szentlélek köré, holott eddig csak itt-ott ejtett róla szót. 
Csakhogy ahol ejtett, nem volt jelentéktelen, hanem előre jelezte 
már az eléneklendő Lélek-himnuszát. Többször is célzott az apostol 
a Lélek jelentőségére a törvénnyel kapcsolatosan. Mégpedig szembe
állította a törvény, „a betű óságát" —  „a lélek újságával" (7, 6). 
A  törvény külsőleg, rendszabályokkal akar ráerőszakolni a helyes 
életre. Kudarcot vall, mert belül ellenállunk neki. A  lélek ellenben 
belülről újít meg bennünket, ezért valóságos az életújítása. Most 
mindezt tömören így foglalja össze az apostol: „A  Jézus Krisztusban 
való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál 
törvényétől. “

Bontsuk fel ezt a tömör mondatot. A  Szentlélek az élet lelke, 
mert életet jelent, életet ád, éltető lélek. De vájjon miért beszél az 
apostol ennek az éltető léleknek a „törvényéről?" Azt kívánja ki
fejezni vele, hogy ahová a Szentlélek betette a lábát, ott állandóan 
és folyamatosan cselekszik, irányít, hatalomban tart. Csak így tud 
szembeszállni a bűn és halál törvényével. A  bűn és halál kényszerítő
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l atalrnak. Velük szemben nem veheti fel a küzdelmet a Szentlélek se, 
akkor, ha valóságos hatalma van s ha szakadatlanul hatalmi 

pőrébe11 tart bennünket. Ez a Léleknek áldott törvénye berniünk.
: Még azt olvassuk, hogy a Szentiéleknek ez az éltető hatalma 

B . Jézus Krisztusban való.“ Valami egészen szoros kapcsolat van 
” Jézus Krisztus és a Szentlélek között. Titokzatos és emberi szóval 

feabatosan meg se magyarázható kapcsolat. Voltakép itt a Szenthárom- 
titkába botlunk. A  Szentlélek Isten Lelke, de egyúttal Krisztus 

Lelke is. Krisztustól elválaszthatatlan a Lélek éltető hatalma. Ebből 
következik, hogy a keresztyén ember bírja a Szentléiket, hiszen a 
Jézus Krisztusban van. Valami magátólértetődő természetességgel 
állítja az apostol: „Akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé“ , 
vagyis az nem keresztyén. Amennyire vitán felül áll, hogy a keresz
tvén ember már a keresztsége révén beleplántáltatok a Jézus Krisz
tusba, nem önmagában, hanem az ő Urában él, éppúgy vitán felül 
áll az is, hogy a keresztyén ember „lélekben van“ , a Szentlélek élet
elemében él, akár a madár a levegőben. Persze, hogy dadognak itt az 
emberi szavak, még az apostoléi is. Ki tudna ily nagy titkot foga
lomba szorítani ? Hol azt mondja az apostol, hogy mi vagyunk benne, 
a Széntlélekben, hol azt mondja, hogy az Isten Lelke lakozik miben- 
nünk: mint ahogyan a Krisztushoz való viszonyunkat is mindkettővel 
ki szokta fejezni: Krisztus bennünk és mi a Krisztusban. Talán azzal 
az igaz példával szemléltethetném: a levegő körülvesz bennünket, 
benne élünk, de be is lélegezzük, bennünk, a tüdőnkben is ott van;  
mi benne és ő bennünk, és csak addig élünk, míg bennünk is ott van. 
így életeleme a keresztyén embernek a Jézus Krisztus és a Szent
lélek. Nemcsak körülvesz bennünket, hanem bennünk van: K r i s z 
tus L e lke  b e n n ü n k  !
í . Ha így vesszük, akkor nem is olyan meglepő, hogy a Krisztus 
vakságának magasztalása most egyszerre átcsap a Lélek himnuszába. 
A régi téma ez, csak új színben, gazdagabb változatban, a kibonta
kozó teljesség megremegtető zengésével.

Krisztus Lelke bennünk.
Mit zeng Róla az apostol himnuszában?
Halljunk ki belőle néhány tiszta csengést.

Krisztus Lelke m e g s z a b a d í t .
Már az imént idéztük : a Lélek éltető hatalma megszabadított a 

bűn és halál törvényétől. Ezzel csak ismétli az apostol, amit Krisztus
ról már mondott: Krisztus szabadító bűnből, halálból. A  Lélek se tesz 
mást, ugyanaz a müve, ugyanazt viszi végbe: szabadítást szerez. 
Csakhogy most már mindennél világosabb, hogy belülről viszi vég
hez a szabadítást, A  Golgothán megtörtént a nagy kiengesztelés. Ott 
Jézus Krisztus emberi testben „kárhoztató a bűnt“ vagyis legyőzte, 
éppen azzal győzte le, hogy magára vette ártatlanul az ítéletet. De 
mikép lesz ez a mienk? Egyízben már felelt erre az apostol: a ke
reszt séy által lesz a mienk, ott növünk egybe az értünk megfeszített 
és feltámadott Jézus Krisztussal. Most újabb feleletet a d : a Lélek 
által lesz a mienk, úgy, hogy maga Krisztus Lelke vesz lakozást ben
nünk és valósítja meg a mi életünk napjaiban és sajátos körülmé-
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nyeiben az ő egyszeri nagy szabadítását. Nem kívülről
vagy dobja ránk az újélet ruháját, hanem belülről szabadít f <5 j5» 
és halálos megkötözöttségeinkből, úgyhogy erre a belülről v ífs  
sugárzó erőre magától lehullanak rólunk a régi élet Szennyes

Láttatok már fát tél végén néhány rajta maradt aszott levél] ni- 
-iába hullott rá a hideg hó, tépte viharos szél —  az a pár nyomomi 
3vél makacsul ragaszkodott ágához. De a tavasz rügye könnyez 
ej letolta az ágak hegyéről a makacs leveleket utolsó szálig. Á  1k-1üi'

Megszüntet minden ítéletet.
sonnyszerrei es toueietesen végre viszi'.

,Nincsen immár semmi kárhoztatásiilj 
azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak", akikben a Kriszta 
Lelke van.

Ha vágyói a valóságos szabadulásra, ne is próbálkozzál mással 
csak ezzel a belülről valóval, a Krisztus Lelkének szabadításával’ 
Nincs az a fenyegetés, mely meg tudna szabadítani ó-emberedtől 
Makacs a bún, beléd evődött. De ha egyszer a Krisztusévá lettél 
igazán az Övé, olyannyira, hogy a Lelke benned van, akkor n W ; 
nincs oly makacs bűn, melynek le ne kellene válni testedről.

A  Lélekért könyörögj!

Krisztus Lelke m e g e le v e n ít .
Ez több, mint a szabadítás ténye. Nemcsak letöri a rabbilincset 

de tartalommal tölti meg az új életet. Gondoskodik arról, hogy „a tör
vénynek igazsága beteljesüljön bennünk." íme, megint csak ott 
vagyunk a törvénynél, amelyről már annyiféleképpen szólt az apos
tol. Kedvezőtlenül is szólt róla: a bűnnek lett szárszámává, képtelen 
volt az embert megújítani. De azt sohasem állította, hogy a törvény 
maga rossz. Nem. a törvény Istentől ered, szent, igaz és jó és betöl
tésre vár. Nos, Krisztus betöltötte helyettünk, mikor engedelmes volt 
a. keresztfa haláláig. De velünk is be akarja töltetni. Avégett adja 
nekünk tulajdon Lelkét, hogv most már mi is Letöltsük a törvényt, 
mégpedig belső indításra, örömest, mint akik egyeznek is az Atya 
akaratával, meg lelki erejük is van a feltétlen engedelmességre.

Más szóval úgy szoktuk ezt mondani: a Szentlélek megszentel, 
' a megszenteltetés útján járat bennünket. Ez a legsajátosabb mun
kája. Ahogyan az Atya teremt, a Fiú megvált, akképpen a Lélek 
megszentel. Ez a megszenteltetés az életnek igazi megújulása, meg- 
eleveníttetése.

Ez persze nincs harc nélkül. Inti is az apostol övéit: „Atyám
fiái, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert 
ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit, a lélekkel 
megöldökölitek, éltek." A keresztyén ember, kiben a Krisztus Lelke 
van, adósa ennek a Léleknek. Tartozik neki azzal, hogy harcba száll 
az újra meg újra feltápászkodó testi emberével, az ó-emberrel. Harc
nak kell lenni közöttük, mert kiegyenlíthetetlen a testi ember és a 
lelki ember ellentéte. Az apostol mégegyszer visszatekint erre az ellen
tétre. Nem mintha, kétségbe akarná vonni, hogy a keresztyének im
már a Lélek vezérlete alatt járnak. Ellenkezőleg, tudatában van
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hoüT számukra a testi ember le. van verve s bizakodik abban, 
a'1,,n mindig újra le is fog veretni. Csak éppen szembeállítja őket 

■P^Vo-vszer, bogy ezzel is biztasson az új élet szent harcára, 
mtr test szerint valók a test dolgaira gondolnak • a Lélek szerint 

K C k' pedig a Lélek dolgaira." Mondanunk se kell, hogy mindkét 
'yben az egész embert nevezi az apostol testi, illetve lelki ember- 
eSLj, egyiket az jellemzi, hogy minden gondolata, törekvése ön-

Tehát nemcsak a durva érzéki bűnök mutatják test szerint 
mivoltát, iianem önmaga tengelye körül forgó kultúrája és szel- 

^K gége is. A  másikat az jellemzi, hogy Istenre irányul minden gon- 
llolata^és törekvése, Isten dolgaiban foglalatos, hétköznapjai‘ során is, 
"közönséges testi ügyeiben is Isten tetszését keresi. Kiegyenlíthetetlen 

Hantét Az egyik vége halál, mert Isten az engedetlen emberre ki
mondja ítéletét. A  másik vége pedig élet és békesség. Életre-halálra 
menő harc ez valóban!

Mily boldog lehetsz, keresztyén lélek, hogy te az élet földjén 
harcolsz," hiszen a Krisztus Lelke megelevenített, kezedbe győzelmes 
fegyvereket: adott, a megszentelt etés útján járhatsz. Könyörögj, hogy 
a Krisztus Lelkét el ne veszítsd!

r Még egy hang csendül: Krisztus Lelke m e g b i z o n y o s í t ,  Meg- 
bizonyosít istenfiuságunk felől.

; „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." Isten nem adja 
másnak Lelkét, csak az ő Fiának, a Krisztusnak és azoknak, akik az 
Egyszülött által fiákká fogadtattak. Aki tehát bírja a Szentleiket, 
legyen bizonyos afelől, hogy övé a legnagyobb méltóság, az isten- 
fiuság méltósága. Nagy szó ez. Természettől nem vagyunk, legfeljebb 
a haragnak fiai (Eféz. 2, 3). Nem csoda, hogy mindig újra kételke
dünk is benne: vájjon csakugyan fiákká lettünk? Ebben a bizony
talanságban jő segítségünkre a Szentlélek, aki által így merünk imád
kozni: Abbá, Miatyánk! De nemcsak az ajkunkról elhangzó imádság 
által bizonyítja meg a Lélek, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ha
nem sokszor különös bizonyságtétel útján is, mélyen a szívünkben. 
Szinte odalép elénk, a mi lelkűnkhöz, a mi énünkhöz, hogy meggyőz
zön felőle kétségeskedésünk keserű óráján: ne félj, Isten gyermeke 
vagy! S végül ugyanez a Lélek, a Krisztus Leiké az bennünk, aki 
megbizonyosít bennünket fiúi örökségünk felől is. Mint fiák örökös
társai vagyunk az Egyszülött Fiúnak. Ha Őt feltámasztotta az Atya 
a halálból, akkor a mi halandó testeinket is meg fogja elveníteni. 
Ennek is záloga a Szentlélek.

Testvérem! Hallod ezt a felséges himnuszt, drága muzsikát? A  
Krisztus Lelke megszabadít, megelevenít és istenfiuságod felől meg
bizonyosít. És ez a Lélek benned van, mert te a Krisztusé vagy. Ha 
nem volna benned, jaj akkor, akkor még a Krisztuson is kívül vagy 
csupán. De úgye, nem lehetséges, hogy kívül vagy Rajta. Nem lehet
séges, hogv semmi közöd ne legyen Hozzá. Hidd el, keresztségedtől 
fogva az övé vagy é* Ő <° Lökét adta te beléd. És így adja a szaba
dulást. a. megújulást, a iölui és mennyei bizonyosságot. Csak el ne 
feledd, hogy adósa vagy ennek a Léleknek. Lélek szerint kell jár-
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nőd is! Engedned kell, hogy a Lélek vezéreljen! És akkor a 1  
ted győzelmi éneke is beleolvad a Lélek vízáradásként zúgó f i / 'le- 
himnuszába. a Ielségeg

14.

Bizonyos megváltás.
Rám. 8, ifi—

Mint legutóbb mondottuk: a Római levél első főrésze a nyol 
dik fejezetben a diadalmas öröm és bizonyosság legmagasabb h^Ca' 
jain ér véget. Hallottuk az apostol szájából a Lélek himnuszát 
gasra szárnyaltak a hangok. Most végső lendülettel még egy szára3 
csapásnyit emel hangján, hogy a m e g v á l t á s  himnuszába olvadom 
éneke. Ennél följebb szállni már nem lehet.

A  Szentlélek magasztalása különben simán, szinte magától bele 
olvad a megváltás dicsőítésébe. Emlékezzünk csak az utolsó hangokra'• 
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai; a Lélek tanúságot 
tesz arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk; ha pedig gyermekek 
örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak 
Vagyis a Szentlélek záloga a ránkváró mennyei örökségnek. Aki q 
Szentjeiket bírja, az foglalót kapott a teljes 'megváltásra, a végső 
megváltásra, a bizonyos megváltásra!

Az Isten gyermekeinek ezt a teljes, végső és bizonyos megvál
tását kívánja elújjongatni, szívünkbe énekelni az apostol.

De talán nem is alkalmas már a szárnyaló ének, a lebegő hangok 
képe. A  megváltás b i z o n y o s s á g á t  nem fejezi ki elég súlyosan. 
Márpedig ez itt a súlyos mondanivaló. A  végső váltság nem lebegő 
ábránd a fejünk fölött, hanem bizonyos jövendő, melynek tartóoszlo
pai kifaragva állanak itt a jelenvaló életünkben. Ezekre épül rá, akii 
még hátra van, a befejezés, a tető. Ne aggódjál! Isten betetőzi az ő 
dicsőségének szent épületét! Mi emberek s  ̂ szoktunk félig építkezni. 
Ha elvétve előfordul, gyengeségünk jele de akkor is vágvódunk rá, 
hogy amibe belekezdtünk, valaha tető alá, is hozzuk. Csak Isten volna 
az a tehetetlen építőmester, az a kontár, ki tervét nem tudja meg
valósítani, sőt eddig végzett munkáját is kárbaveszni hagyja f ! Ellen
kezőleg. azok az oszlopsorok, melyek a földön égre mutatnak, bizo
nyossá tehetnek bennünket afelől, hogy Isten a megváltás művét tel
jességre viszi! A  keresztyén ember számára a megváltás reménysége 
biztos oszlopokon nyugszik.

Tartsunk szemlét rajtuk.
Az első oszlopsor oszlopaira ez van írva: s ó v á r g ó  v á r a k o 

zás. Mit bizonyítanak 1 Azt bizonyítják, hogy világunkban nincs 
megnyugvás, elégedettség, véglegesség. Minden előre dől, nekifeszül, 
tovább nyomul, siet, jövendő után kiált. Ezek nem ám a reményte
lenség csonkaoszlopai! A  hívő szem meglátja rajtuk a hiányt, ami 
okvetlen javításra vár!

Az apostol különösen hármat említ. Először is a teremtett világ 
várja sóvárogva az Isten fiainak a megjelenését, vagyis azt az időt,
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Jt Nyilvánvalóvá lesz az Isten, dicsősége az ő fiain, amikor az ő 
8 t-állott gyermekeinek dicsőséges szabadságát nem födi többé el 

o-yarlóság. A  teremtett világon érti elsősorban a Krisztushitre 
B e m  jutott, nem-keresztyén emberiséget, de érti azután az állatok,

1 »  oor/rvf Tr 1 1 o r v o t  1 Cl A  /~1 O m  Vllí-n a tvm n tt -ii rxrr-rn viin n -PaI rl v*A™lénye'̂ ’ a te1,111®82®! világát is, Ádám bűne miatt ugyanis a. földre 
grátok hullott. Isten a hiábavalóság és múlandóság törvénye alá 
5S t ̂ tte. Hadd lássa a bukott ember a, felborult természetben is önnön 
ve hasonlottságának képét. De van reménysége a teremtett világnak 

ember megváltása. Ember és világa össztartoznak. Nos ez az 
,s(r'/sz teremtett világ, a kozmosz fohászkodik és nyög, mint a vajúdó 
sszony. A  Krisztus nélküli emberiség azzal, hogy újra meg újra neki- 

y szül régi világ romjain újat építeni. A  természet azzal, hogy az 
*részet siralmát, az elemek panaszát, az állati lények fájdalmát teszi 

f • „ossá, Tagolatlan nyelven és öntudatlanul szabadításért kiált min- 
■Lgf Lehetetlen, hogy Isten meg ne hallgassa. Amint a vajúdásra új 

get” születése szokott következni, úgy kell következni erre a kiáltásra 
v a 'yilág újjászületésének, amely egybeesik az. Isten fiai megjele
nésének napjával.

- Másodszor várják ezt a napot maguk a fiák is, a Krisztusban 
uvő keresztyének, akik a Szentlélek boldog birtokosai. Pál apostol 
ezzel magát is a sóvárgók közé sorolja. „Mi magunk is fohászkodunk 
magunkban, várván a fiuságot, a mi'testünknek megváltását," Nyil
ván nem akarja visszavonni, amit fentebb hirdetett, hogy a keresz
tyének már az Istennek fiai. Mégis megvallja, hogy a fiuság tökéletes 
állapota majd csak akkor köszönt' rájuk, amikor a testük megváltása 
is elkövetkezik. Ez azonban mégcsak reménység. Reménység: tehát 
több, mint a hitetlen emberiségnek és a természet világának öntudat
lan sóvárgása.; a reménység tudatos várás és bizonyos várás. De 
mindenesetre még nem a megvalósult fiuság a maga teljessége sze
rint. Vájjon Isten az ő gyermekeinek reménységét megcsúfolja, fo
hászkodása elől bedugja fülét? Lehetetlen. A  fiák meg fogják látni 
testük megváltásának óráját is a feltámadáskor!

Végül harmadszor maga a Szentlélek is esedezik. A  fohászkodó 
hívőket támogatja a helyes imádkozásban. Hogy mennyire nem a 
tökéletesség állapotában élnek még a hivők sem, bizonyítja imádsá
guk gyengesége. Nehicsak restek sokszor a világ igazi bajának meg
látására, de az sem világos előttük, mit és miképpen kérjenek? Mi
dőn így megakad ajkunkon a szó, mellénk áll, segítségül jő tmaga a 
Szentlélek és szívünk mélyén, kimondhatatlan, szótalan szavakkal 
imádkozik érettünk: üdvösségünkért; és helyettünk: a világ megvál
tásáért, Lehetetlen, hogy az Atya a Belőle való Szentlélek esedezését 
meg ne hallgassa, hiszen itt nem kisebb titokkal állunk szemközt, 
mint azzal, hogy maga az élő Isten is nyög és kiált megváltói müvé
nek befejezése végett! Ö maga is sóvárogva várja dicsősége nyilván
valóvá léteiét a mindenségben.

A  sóvárgó várakozásnak ezek az oszlopai a reménység oszlopsorát 
alkotják, azét a reménységét, melyről már az apostol —  hasonló ösz- 
szefüggésben —- kimondotta, hogy meg nem szégyenít (5 ,4) .  A  te
remtett világ sóvárgása, a keresztyén gyülekezet fohászkodása és a
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Szentlélek esedezése biztos oszlopai a végső megváltásnak 
eljövendő dicsőségének. az I

Ha valakit ez nem győzött meg eléggé, mert arra ondol
nem minden hiány pótoltatik, nem minden sóvárgás lát bet’ 1• 
dést, az figyeljen tovább. Pál apostol fénycsóvát vetít egy m íJr
lopsorra is, mely az előbbinél is biztosabban h ord ozn a  
templomának boltozatát. Erre az oszlopsorra ez van írva - r ^

' lsteavégzésé.
A megváltás teljességre jutása nemcsak azért bizony

kiáltó a hiány, mert az imádkozó reménység meg
yos

nem csalhatmert
, deméginkább azért, mert Isten elvégezte, hogy üdvözítő tervét véoü^m 

megvalósítja. Istennek üdvözítő akarata kezeskedik afelől, hogy 
marad torzóban a váltságmű. Annálkevésbbé, mert hiszen me’oyáj^ 
tetteinek javarésze már megtörtént s ami hátra van, az már 
kisebbik fele.

Öt szóval jelzi az apostol Isten legfontosabb ‘megváltó tetteit • 
eleve ismerés, eleve elrendelés, elhívás, megigazítás és megdicsőíté : 
Öt erős oszlop ismét. Biztosan nyugszik rajtok a megváltás kupolája 

Pál apostol itt rólunk, keresztyénekről, Krisztusban igazán tó 
vökről beszél. Isten minket öröktől fogva ismert, látott, magának K. 
szemelt; előre el is határozta, rendelte, hogy mi Krisztus orcájára 
hasonlítsunk, aki az első igaz ember lesz a földön Ádám bűnbeesése 
óta; a keresztségben bennünket egyenkint el is hívott azután, hoö-v 
időknek előtte elvégzett tervét rajtunk megvalósítsa, belehelyezett az 
egyházba és táplál igéjével; nem hagyott a bűnben, hanem meg
igazított a hit által és új életet adott. Ez már mind megtörtént, Mi 
van még hátra? Az, hogy meg is dicsőítsen. Vakmerőn erről is úgy 
beszél az apostol, mintha már megtörtént volna: akiket megigazított, 
azokat meg is dicsőítette. De bátran beszélhet így. Beszélhet, mert 
a megdicsőítés már kezdetét veszi a földön a megszenteltetésben. T)e 
még inkább beszélhet róla multidőben Istenre tekintve, mert amit 
Isten megcselekedni elvégzett, az már voltaképpen el van intézve. 
Isten megváltó cselekedeteinek a sora megállíthatatlan, mert üdvö
zítő akarata megmásíthatatlan. Isten nagy biztonsággal ér el örökké
való céljához. Szüntelen ő a cselekvő, minden aktus az ő kezében van. 
Ezért bizonyos az üdvösségünk, a megváltás teljességre jutása. Iste
nen áll! Nem a mi reménységünk és jövendőnk csupán. Isten remény
sége és Isten jövendője a megváltás örökkévaló országa!

Oh Isten megváltó cselekedeteinek fényesen fehérlő oszlopsora, 
győzd meg kételkedésünket, támaszd meg bizonyosságunkat testünk 
megváltatása, a dicsőség napjának megjelenése felől!

Ha pedig valakit még ez sem győzött meg, akkor figyeljen az 
apostol utolsó kézmozdulatára, nu Ivei mégegvszor a J é z u s  Krisz
t u s r a  mutat. A  f ő o s z lo p r a .  Ha Isten az ő tulajdon Fiának nem 
kedvezett, hanem értünk halálra adta, akkor Isten áldozatkészségéből 
minden egyéb is kitelik, sőt minden egyéb, a mennyei dicsőséget is 
ide számítva, csak puszta ráaadás. Krisztussal mindent megnyertünk.



® tu s jnegbizonyította, hogy az ő neve joggal Immánuel, vagyis 
az Isten (Mt. 1, 23). Krisztusban mellénk állt az Isten, oltal- 
Jegyeimébe vett, változhatatlan és bizonyos szeretettel szere- 

1,11 szélet és fog szeretni! Krisztusra tekintve elmondhatjuk: Iía  
veliink, kicsoda ellenünk?

M cV ettő  lehetne ellenünk. Az egyik a bűneink vádja. Eltöröltetett, 
B l, fölmentett alóla, megigazított a Krisztus véréért. Kit bírónkká 

feltámadt és jobbján ülő Krisztus nem kárhoztat bennünket,
közbenjár, esedezik értünk. Ezekután hiába vádolja a világ az 

választottait, A  vétek nem akadály többé a megváltás útjában.sőt
^  e*Y  másik akadály, ami utunkba áll, ami fenyegetően ellenünk 

fenad: a keresztyén elet szenvedése, a mi örökös szorongattatásunk, 
flrtdöztetésünk e világban. Érdekes, hogy az apostol erre mily gyak- 
S 'v  yissza-visszatér. De hiszen nem feledkezhetett meg róla, Szaka- 
K ]amil szorongattások között élt. Tapasztalta, beteljesedett rajta 

, pirsain a zsoltár: „Te éretted gyilkoltatunk minden napon." A  
jl^ol hatalom bárdját feje fölött érezte. Sőt nemcsak földi, de föl

döntúli hatalmasságok, fejedelemségek fekete hadseregének befolyá
sáról is volt neki temérdek ijesztő tapasztalata.

Hogyan győz ezeken? Felettébb diadalmaskodik rajtuk is a 
Jézus Krisztus változhatatlan, bizonyos szeretető által!

Mérleget készít és azt mondja: „Amiket most szenvedünk, nem 
hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik." A  
keresztyén élet minden szenvedése súlytalan göröngy az üdvösség
hegye mellett.

Tapasztalataira emlékezik és vallomást tesz: „Azoknak, akik az 
Istent szeretik, minden javokra van." A  leggonoszabb ármánykodás 
is üdvösségük szolgálatában áll.

Legvégül pedig győzhetetlen hitéről tesz tanúbizonyságot.* „Meg 
vagyok győződve, hogy sém halál, sem élet, sem angyalok, sem feje
delemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 
sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem sza- 
kaszthat el minket az Istennek szere tététől, amely van a mi LTrunk 
Jézus Krisztusban." A  főoszlop megingathatatlan, a Jézus Krisztus 
szenetete változhatatlan, bizonyos szeretet.

■ Szabad-e nekünk a bizonyos megváltásnak ezt a diadalmas éne
két ma az ajkunkra vennünk? Gyengeségünknek, elesettségünknek, 
meggörbültségünknek, megingott oszlopsorú keresztyénségünknek 
szánalmas állapotában?.. .  Sőt, ilyenkor kell leginkább énekelnünk! 
Énekelnünk magunk ellen. Énekelnünk az Isten magasztalására, ki
nek kezében egyedül bizonyos a világ megváltása és, a mi üdvösségünk.

, Énekeld, míg te is meg nem leszel győződve a teljes, végső és 
bizonyos megváltás felől!
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Főbb cikkeinkről
g számunkban több, a szokásosnál hosszabb cikket, tanulmányt talál az 

só A nyári kettős szám bővebb terjedelmét akartuk felhasználni, hogy 
fontos, időszerű és az egyház életét legközelebbről érdeklő tárgyakat 

"" együnk, amelyek egy-egy rendes számunk keretét szétfeszítenék. Vala- 
eiJtnyj hosszabb cikkünknek gondos áttanulmányozása megéri a fáradságot, 
rIie’l  Néhány óra munkájával a legfrissebb kérdésekben szerezhet érett egy- 
n'e I ás teológiai tájékozódást.

íp  ^ JELENÉSEK KÖNYVE, a bibliának talán legkevésbbé érthető és leg- 
„..sZgr félreértett könyve, Karner Károly tanulmányában a régi és a leg- 
'• bb teológiai kutatások eredményének felhasználásával átfogó és újszerű 
'rtelmezést kap. Nagy vonalakban az egész könyvet átveszi s oly döntő szem- 
untokat ad,''amelynek segítségével a részletek megértése magától meg
oldódik. A tanulmányt legutóbb a nógrádi teológiai konferencia tárgyalta meg 
„így érdeklődéssel.

tlJ EVANGÉLIKUS TEMETÉSI RENDRŐL szóló cikkünk a temetésnek 
dogmatikai, liturgiái problematikáját dióhéjban összefogja s gyakorlati terve
zetet nyújt, amelyből szempontokat és egyes betéteket máris mindenki fel
használhat temetési szolgálatában.

AZ 1948-BAN MEGJELENT, hazánkba talán még csak egyetlen példány
ban eljutott hatalmas kétkötetes Althaus-dogmatika hazai egyházi életünk leg
nyitottabb és legtöbbeket foglalkoztató kérdéseire ad meglepően izgalmas fele
leteket. Ezt tartalmazza a 256. oldalon kezdődő cikkünk.

LUTHER TANÍTASA A KÉT BIRODALOMRÓL ma az ökuménében
legtöbbet vitatott lutheri tétel s az egyház és állam viszonyának igazi evan
géliumi megoldása. Nygren professzor-püspök, akit Szabó József tolmácsol, 
megszabadítja a cikkében ezt a tanítást minden félreértéstől.
;v SÚLYOM JENŐ a püspöki tiszt után az egyházkerületi és egyetemes 
felügyelői tisztet vizsgálja, amely legalább oly érdeklődésre tarthat számot, 
mint amilyent a püspöki tisztről írt tanulmánya kiváltott. Ez a cikk is bele
illeszkedik a Lelkipásztor-nak zsinatelőkészítő régebbi munkájába.

A MAI FINN EGYHÁZRÓL írt beszámoló a legújabb vonásokat nyújtja 
őszintén, tanulságosam_______________ ______________ ____ __________

Az Ökumenikus Őrálló című rovatunk e számunkbeli cikke „Tanulságos 
kép a mai finn egyházról" címet viseli.

E számunk több részlete (Római levél a szószéken, Jelenések könyve 
stk) nélkülözhetetlen gyülekezeti munkásoknak. Egy-egy teljes lappéldány 
részükr e  10 Ft-ért rendelhető.

E SZÁMUNK MELLÉKLETEKÉNT hozzuk Scholz László igehirdetését 
a Római levél első nyolc fejezetéről. Gyülekezetben elhangzott prédikációk, 
amelyeket vasárnap délelőtti istentiszteleteken sorozatosan mondott el a szerző. 
Mint kész prédikációkat ajánljuk figyelembe. Bibliaórai sorozatnak is felhasz
nálható. Ugyanakkor pedig a nehéz Római levélnek igehirdetésbe foglalt, tehát 
könnyen érthető exegézisét adja. A kettős számunkból könnyen kivehető és 
külön is kezelhető. Ezen jelentős munkáért a rendes kettős szám árán felül 
4 forintot kérünk, az elszámolás megkönnyítésére külön j e l z é s s e l  el
látott csekkbefizető lapon. Ez az összeg mélyen alatta van a reá fordított 

oldal önköltségének, de a kedvezmény azért válik lehetővé, mert legutolsó 
előfizetési felszólításunkra szorgalmasan fizettek olvasóink.



t  ■ ML elk észevan gélizációk  vendje:
1. Július 26—29. napjain, Orosházán.
Az evangélizáló előadásokat Szabó József püspök tartja „Kegyeim 

korrektorunk"'összefoglaló címen. (L. júniusi számunk részletezését). 3 mes
A reggeli- és esti áhítatokat Veöreös Imre lelkész tartja „Isten szolgá' 

a világban" összefoglaló címen Dániel próféta könyvének néhány fejezetért 
1. Isten kezében. 2. Az új nemzedék. 3. Szent határ. (Eddig az 1.
4. „E világon nyomorúságtok lészen." 5. Halk bátorság. 6. Együtt Isteni) /
(Eddig a 6. rész). 7. Bűnbánó alázat. 8. Az egyház reménysége. (Eddio- ’ 
9. rész). >s

A bibliaköri munkát Benkóczi Dániel esperes irányítja. „Isten közelsége 
oly igen jó nekem" (Zsolt. 73,28.) címen ^következő négy részben: 1. j a: 
nekem, elvesztem, mivel tisztátalan -ajkú vagyok. . . '  Es. 6, 1—5. — 2. Imi 
ez illető ajkaidat és hamisságod eltávozott és bűnöd elfedeztetett. Es. 6,6—7' 
3. Kit küldjék el és ki megy »1 nekünk? Es. 6, 8—9. — 4. Imhol vagyok én 
küldj el engem. Es. 6,8.

Jelentkezés Fürst Ervin igazgató-lelkésznél, Orosháza azonnal. Agy. 
neműt vinni keli. Konferenciai költség összesen 20 Ft.

2. Augusztus 23—26. napjain, Gyenesdiáson.
Az evangélizáló előadásokat Zászkaliczky Pál esperes tartja. A sorozat: 

„Az tlrnak szentelve." (II. Móz. 28 és III. Móz. 8.) 1. „Megmosá őket vízzel" 
(111. Móz. 8,45.) — 2. „és reá adá a köntöst (III. Móz. 8,7.) — 3. „övét is“ 
(II. Móz. 39,29.) — 4. „efód palástját egészen kék lenből" (II. Móz. 28,31.)
5. Úrim és Tummim (III. Móz. 8.) — 6. „Szentség az Urnák" (II. Móz. 28,36.) 
7. A kenet olaja (III. Móz. 8,10— 13.) — 8. „és megszentelő az ő fiait... 
ővele együtt" (III. Móz. 8, 30.)

A reggeli és esti áhítatokat Káldy Zoltán lelkész tartja. A sorozat 
készülőben.

A bibliaköri munkát Kovács Géza püspöki másodlelkész irányítja. „Pró
féta szemével" címen a következő részek lesznek: 1. Ezt mondja az én Uram, 
az Ur. Amos 1,1—2,3. — 2. Az Ür szól ti felőletek, Izna-el fiai. Amos 2, 
4—3,15. — 3. Készülj Istened elé, oh Izrael! Amos 4—5. — 4. Kellemetlen 
próféta. Amos 7,10—17.

Jelentkezés augusztus 18-ig Laborczi Zoltán lelkész címén, Gyenesdiás, 
Zala m>, Evangélikus Belmissziói Otthon.
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