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Késsülő lelkészevangélizációk
A szokásos országos lelkészevangélizáció- Gyenesdiásom aug. 22—25. 

 napokon tesz.
Balassagyarmatán Szabó József püspök rendezésében nógrádi lelkész

evangélizáció előreláthatólag augusztus első felében.
A dunántúli egyházkerületi lelkészevangéüzációkat Túróczy Zoltán 

püspök négy körzetben tartja. Június 7—9-ig Gyeneseüáson a somogyi és 
zalai egyházmegye, június 21—23-ig Sárszentlőrincen a tolna-baranya-scanogyi 
egyházmegyei, június 27—29-ig Répcelakon a kememesaíjai, soproni alsó- és 
felső, vasi közép egyházmegye, július 5—7-ig Győrött a győri és veszprémi 
egyházmegye részére. Az evamgéüz.álá előadásokat „Mit mondanék a búcsú 
perceiben?" összefoglaló címen Csel. 20, 17—38 alapján Túróczy Zoltán 
püspök tartja. A reggeli istentiszteleteket, bibliaköröket, továbbá esti gyüle
kezeti Szolgálatokat lelkészek végzik. A délutáni megbeszélések időszerű egy
házi kérdésekéit tárgyainak, különböző lelkész-előadókkal. A három téma:
1. HitvaHás^aUiainice, ökumené. 2. A római, szentév. 3. Az önkéntes adózás 
lehetőségei. A részvételt a rendező teik-ésizi hivatalinak az evangéSzáció előtt 
tíz nappal be kei! jelenteni. A közelebbi tudnivalókat a dunántúli püspöki hiva
tal által szétküldött meghívó tartalmazza.
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A  g y ü l e k e z e t  i m á d s á g a

Imádságok a finn perikóparendhez
Cantate vasárnap.
Irgalmas Isten! Hálát adunk Neked azért, hogy Te a szíveket 

vizsgálod  s ismered szívünk minden gondolatát. Segíts minket, hogy 
szüntelenül a Te színed előtt éljünk, legyünk buzgók a könyörgésben 
s engedelmeskedjünk a Te szent akaratodnak, — a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.

Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk Neked, hogy szent véreddel 
megváltottál minket, megszerezted nékünk az élet igazságát s szá
munkra az üdvösség forrása lettél, amiben megtisztulhattunk a bűntől 
és szennytől. Könyörgünk Hozzád, add, hogy a Te örökkévaló beszé
dedet hűségesen és gondosan hallgassuk, megmaradjunk Nálad, az 
üdvösség forrásánál és onnan nyerjünk egyre bőségesebben kegyel
met kegyelemért. Vezess minket Veled való közösségben és áraszd 
reánk Szentlelkedet, hogy szívünk ujjongjon a Te áldásaidon s mi is 
áldások lehessünk felebarátaink számára. Légy velünk és segíts min
ket Urunk Jézus, aki az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és ural
kodói mindörökké. Ámen!

Rogate vasárnap.
Szent és igaz Isten! Segíts minket, hogy megváltjuk egymásnak 

bűneinket és imádkozzunk egymásért. Hallgasd is meg kegyelmesen 
imádságunkat Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Ámen.

Mennyei Atyánk!. Magasztalunk Téged, hogy jogot adtál nekünk 
segítségki ál t ásunkkal és imádságunkkal közeledni Hozzád, aki szent 
és igaz vagy, királyok királya és uraknak ura. — Könyörgünk Hoz
zád." adj nekünk vágyat és erőt kérni, hogy kaphassunk; keresni, 
hogy találhassunk; zörgetni, hogy megnyittassék nékünk. Taníts 
minket lélekben és igazságban imádkozni s add meg nekünk mindazt, 
amit bölcseségeddel szükségesnek látsz a számunkra. Add, hogy 
kerüljük a bűnt és a világ gondolkodását s add nekünk Szentlelke
det, hogy a szeretet és béke, jóság és hit, csendesség és tisztaság 
viruljanak közöttünk, szeretett Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által. Ámen!

Mennybemenetel ünnepe.
Űr Jézus Krisztus, aki miértünk meghaltál s a halálból fel

támadtál ! Hálát adunk Neked, hogy az egek egeibe szálltál, hogy 
az Atyánál a. mi védelmezőnk és szószólónk légy s onnan vezesd 
gyülekedezetedet a gonoszság minden erején való győzelemre. Add 
nekünk Lelked ajándékait, hogy képesek legyünk szolgálni Néked 
és eljussunk érett férfiúságra, a Te teljességeddel ékeskedő kornak 
mértékére. Ámen!

Magasztaltassál Űr Isten. Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki 
Jézus Krisztusban megáldottál minket minden lelki áldással. Légy
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áldott, hogy a Te igéddel arra biztattál, hogy az oda félnivalókat 
keressük, amelyek felülről valók,-ahol Krisztus ül a Te jobbodon. 
Add nekünk Szentlelked által azt a felülről való gondolkodást, hogy 
már itt lent, mint mennyei polgárok járhassunk és egyszer eljuthas
sunk az örök dicsőség honába. Ámen.

Exaudi vasárnap.
Irgalmas Istenünk! Segíts minket, hogy megállhassunk a bitben 

és megtarthassuk a tiszta lelkiismeretet, hogy minden utunkban jó- 
cselekedeteinkkel bizonyságot tegyünk a Te igazságodról, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által. Ámen!

Űr Jézus Krisztus! Te megtiltottad, hogy féljünk azoktól, akik 
a testet megölik, de nem ölhetik meg a leiket s azt parancsoltad, 
hogy attól féljünk, aki a gyehennára vetheti mind testünket, mind 
lelkünket ! Add nekünk kegyelmedet, hogy mi gyermeki félelemmel 
kerüljük a rosszat és kövessük a jót, keressük a békességet és élvez
zük azt. Segíts minket arra is, hogy igazán tegyünk bizonyságot a Te 
igazságodról, ne legyünk részesek mások bűneiben és tégy minket 
bátrakká a Rólad való vallástételben az emberek előtt, hogy Te is, 
Urunk, egykor vallást tehess rólunk, mint a Te sajátjaidról az Atya 
és a Te angyalaid előtt. Ámen!

Pünkösdvasárnap.
Hűséges és kegyelmes Isten! Áldunk Téged, hogy a Te szent 

Fiadban, Jézus Krisztusban kegyelmet adtál nekünk megmenté
sünkre és üdvösségünkre. Segíts minket, hogy jn i igaz megtérés által 
elfogadjuk ezt a Te kegyelmedet bűneink bocsánatára s elnyerhessük 
a Te Szentlelked ajándékát örökéletünkre. Ámen!

Mindenható Isten, szerető Mennyei Atyánk! Hálát adunk 
Neked, hogy kegyelmesen kiárasztottad Szenti elkedet, Aki megfeddi 
a világot bűneiért, megvigasztalja a s'zomorkodókat, megerősíti a 
gyengéket és eszközli' a Te megszentelő munkádat ezen a földön. 
Könyörgünk Hozzád, add, hogy Szentlelked világosítsa meg szívün
ket., vezessen el minket minden igazságra, s erősítsen meg és oltal
mazzon meg minket erejével, hogy mi élő hitben, szent élettel szol
gáljunk Téged, aki a Fiúval és Szentlélekkel együtt élsz és uralkodói 
örökkön örökké. Ámen!

Pünkösdhétfő.
Kegyelmes Isten! Hálát adunk Neked, hogy. szerettél minket 

nyomorult bűnösöket és elküldötted e világra a Te Fiadat értünk, 
bűneink váltságául. Ádd, hogy szívünkből szeressünk Téged és a Te 
szereteted teljességre jusson bennünk a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen!

Űr Isten, Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy a. Te Fia
dat elküldötted e világ' megmentésére, hogy senki, aki Őbenne hisz, 
ne maradjon sötétségben. Könyörgünk Hozzád, világosíts meg min
ket Szentlelkeddel, liogy a Te hasonlatosságod megújuljon mirajtunk 
és a mennyei erő töltse be szívünket. Tekints irgalmasan reánk, akik 
idegenekként járjuk a sötétség és halál árnyának földjét. Adj nekünk



világosságot a Te világosságodból és vezess minket az örök hajlék 
dicsőségébe. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, a mi Megvál
tónkért. Ámen!

■ Szentháromság vasárnap.
Szentháromság egy Isten, Te, Teremtőnk, Megváltónk és Meg

szentelünk! Neked legyen magasztalás és hála kegyelmed minden 
müvéért. Add nekünk a Te erődet, hogy megálljunk a hitben és 
tántoríthatatlanul megmaradjunk az evangélium reménységében, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen!

Szentháromság egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek! Hálát adunk 
Neked, hogy nagy irgalmasságoddal minket a szent keresztségben 
Veled való közösségbe fogadtál s így hitben reménykedhetünk Ben
ned, Atyánkban, Megváltónkban és Megszentelőnkben. Könyörgiink 
Hozzád: segíts miket, hogy élő hitben megmaradjunk a Veled való 
közösségben. Add, hogy a keresztségben kapott kegyelem mindent el
végezzen bennünk, amit te akarsz és a te természeted részeseivé 
tegyen minket. Segíts minket, hogy mint keresztyének éljünk és bol
dogan haljunk meg, hogy ez élet után a szent angyalokkal, a válasz
tott üdvözültek seregében láthassunk Téged színről-színre. Ámen!

I gehirdető m űhelye

Cantate vasárnapja
Szószéki ige: 1. Ján. 3, 19—24. Oltári ige: Ján. 7, 37—39.

Az ének, amelyre ez a vasárnap a nevében felszólít, az Istenében örven
dező szív éneke. Isten igen sok gyermekének kérdése: hogy jut ilyen szívhez? 
Természetesen ennek alapfeltétele, hogy Istentől született! légy. (1. 9. vs.) 
De még ez esetben is támadhat az emberben kétség. A szívünket. sajnos, 
nyitva hagyjuk az ellenség előtt. Van is ennek mire rámutatnia az újjászületett 
ember életében! Lelkipásztorkodás közben tépelődők, szorongok és bizonyta'- 
lankodók jönnek elénk. Változó hold a hitünk: hol égig hat, hol homályba 
vész. Mindezt csak fokozza a szenvedés. Erről mondja a zsoltár: „még a szí
vem is elhagyóit engeni“. Mibe fogódzunk ilyenkor? Hogy tehetjük erőssé 
a mi elhivatásunkat? II. Pét. í, 10. Hisz még az is kétségessé válik, hogy 
ami elkezdődött bennünk, Isten újjáteremtő munkája-e az.

1. Isten szeretető teremt újjá. Isten szeretete a Jézus Krisztusban. Ahogy 
<1 képére és hasonlatosságára teremtette az első .embert, úgy a képére teremti 
újjá is az embert: vagyis szeretete állal szenetetre. Az új teremtés ez: szeretet
től szeretetté lenni. Ne tágíts hát Isten szereidétől! Maradj meg abban. 
A Sátán ettől akar elszakítani. Ragaszkodjál ilyenkor a keresztihez, ahol nyilván 
láthatod, hogy Isten mennyire szeret.

Különösen I. Ján. 4, 7—21-ből nyilvánvaló, hogy az Isten szeretőiében 
való megmaradásunk szempontjából döntő aiz egymáshoz való viszonyunk. 
Eltávolodni egymástól (annyi, mint elszakadni Istentől. Szeretetlen ítélkezésünk 
kegyelem helyett ítéletet hoz a fejünkre. (Mt. 7, i-i—2; Róni. 2, 1—3.) Mikor 
nem vagyunk hajlandók megbocsátani, elveszítjük >Isten bocsánatát. Mt. 
23—26; 6, 14—15: 18, 21—35,
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Komolyan kell harcolnunk a szer-etetlenség minden formája ellen. Elszán
tan kell törekednünk arra, hogy a szeretetünk cselekvő szeretet legyen. 
A szeretetben járó élet hathdtós támaszunk a kétségek ellen. Sose feledjük efl 
persze, hogy nem azért fogad közösségébe miniket Isten, mert a szeretet csele
kedeteit tesszük, hanem közösségébe fogadott, újjáteremtett s a szeretet csele
kedetei ennek az új életnek a jelei. Ezt az első keresztyének oly világosan 
látták, sajnos, előttünk igen elhomályosult.

2. A világra vonatkoztatva áll, hogy „amennyit a szív felfoghat magába, 
sajátunknak csak annyit mondhatunk". Isten 'azonban a mi javunkra, üdvös
ségünkre is gokkal többet annál, mint amit felfoghat az 0 végtelenségéből a mi 
parányi szívünk. Világos, hogy itt üdvösségünk objektív oldalának az erő
teljes hangsúlyozása lesz igehirdetésünk feladata.

Igaz, hogy Isten nem rajtunk kívül viszi végbe az ő művét. Isten nem 
látja eliníézettnek üdvösségünket azzal, hogy a Golgotán megtörtént a nagy 
esemény s most mér, akár tud arról egy ember, akár se, ez ható tényezője 
jelenének, jövőjének, Istenhez való viszonyának. Isten nem halott köveknek 
tekint minket, amelyeket hidegen hagy, hogy eldobálják, vagy falba rakva fel
használják őket. Ami történik, Velük esik, de mégis nélkülük. Isten Jézus 
Krisztus által élő kapcsolatot teremt köztünk és maga között. Nem hideg 
tárgyi viszonyt hatbem személyi viszonyt. Ebben a mi alanyiságunknak is része 
Wan. Szeretetével hódít meg és nem erő fölényével. Tehát a mi hozzájárulá
sunk kell üdvözlésünkhöz.

De mégis az objektív oldalon van a hangsúly. Isten kegyelmes, az igé
ben tudomásunkra jutó cselekvése a támaszunk, nem pedig, ami nagyon nyo
morúságos élményünk e felől. Szinte félek a hasonlítástól, mert nem összeillő 
a végtelen nagy és a p&rány. A tükröződés, meg az árnykép, nem azonos 
a tárggyal vagy személlyel, aki vagy amely tükröződik, illetve árnyat vet. 
Hát akkor Isten mennyire nagyobb a mi szívünknél!

A bit nem a szívünk önszem'élete nyomán támad és erősödik, hanem 
úgy, hogy szembe jő velünk ;t Szentlélek munkájában az igében és a szentsé
gekben Isten. A mi szivünk bűnein tépelődik a helyett, hogy Isten kibeszélhe- 
tctlen kegyelmét csodálná, imádná és hinné. A nagy megfordulásnak kell 
végbemennie ebben a vonatkozásban is. El kell fordulnunk hangulatainktól, 
érzéseinktől és éiményeiniktől, mert hisz ezek csak mi vagyunk s egész meg
üresedett szívünkkel oda kell fordulnunk Hozzá, -hogy Ö töltse .ki az űri. 
élményeink és érzéseinh nem kerülhetnek az Ö helyébe. A hit így pillanatra 
se lehet el nélküle. Ha azt nézem, ami nálam van, kétségbeesem. Hisz előtte 
hitellenség az én sokat emlegetett élményhitem is. Egyet mondhatok csak, 
amikor hitem félő! von kérdőre: „hiszek Uram, légy -segítségül az én hi^ -  
lensegemnek . Tehát nem csupam Tőle kaptam, hanem mindegyre role kapom 
a hitet. A szívem nem mennyei erővel telített akkumulátor, amely .egyideig 
a központtal Való kapcsolat nélkül is tudja szolgáltatni az erőt magából. 
Minden pillanatban rá vagyok utalva az égi erőközpontra. A hitem bizodalom 
Ahhoz, aki „a megrepedt nádat nem töri el és a pislogó gyertyabelet nem 
oltja ki". Isten Szentlelke kapcsolatot terenit Közte és köztem, hitein és enge
delmességem érdekében: mert azt akarja, hogy higyjühk Krisztusban és sze
ressük egymást. Ennek a kapcsolatnak egy megnyilvánulása az mndkozás,. 
amelynek meghaMgattatása van Nála, hogyne, mikor a Vele való szeretel- 
közösségben fogan.

J e g y z e t  A textus szövege különösen a magyar fordításban nehézkes. 
A 19. és 20. v. a Luther-fordífásban így szól: Abból ismerjük meg, hogy mi 
az igazságból vagyunk és el tudjuk csifcítani ö  előtte a mi szíveinket azzal, 
hogy .— ha vádol miniket a szív —, hisz Isten nagyobb a mi szívünknél és 
mindent tud. Az angol fordítás ettől abban különbözik, hogy a 20. v. külön 
mondat és így hangzik. Ezért, ha vádol minket a szív, Isten nagyobb, mint 
a mi szívünk, és ismer minden dolgot. _ jy. ■-



Mindkét fordítás inár exegezis is, mint aliogy az a görög szöveg bizonyos 
variánsain is látszik. Kél exegetikai felfogást képvisel Luther és Kálvin. Kálvin 
szerinl itt az ítélő Istenről van szó, aki azt is tudja rólunk, amit mi nem tar
tunk nyilván. Így az ige intkább nyugtalanító. Luther szerbit a kegyelmes 
Istenről, aki miközben az ő gyermekeinél a gyarlóságokat látja, a nagyobbat, 
az értünk magát odaadó Krisztust tekinti. Ebben lehet a mi szívünk örven
dező Istenben, ahogy ő fordítja. (21. v.) Freudigkeil vor Gott. (L. a 15. rész 
szövegösszefüggését.)

A kél exegézist hoiniletikailag nagyszerűen egyesíti Ravasz László: Alfa 
és Omega, I. 366. 1.

Szabó Lajos.

Rogate vasárnapja
.Szószéki ige: Jak. 5, 16—20.. Oltári ige: Luk. II, 1—13.

Az alapige első három verse 06—18) folytatása a 13. verssel kezdődő
szakasznak. Az egész szakasz léniája: Mit tegyen az, aki szenved vagy beteg?
Jakab tanácsai mögött az a meggyőződés áll, hogy a bűn és a betegség össze
függenék egymással. A Szentírás ezt az összefüggést általában feltételezi- II. 
Móz. <), 10. iá, 26. II. Sóm. 24, 15. I. Kir. 13,4,33. 14, 1. II. Kir. 5, 24. Ján. 6, 14. 
1. Kor. 11, 30. Viszont a gyógyulás és a megváltás összefüggését mutáljál 
Jézus gyógyításai (Ml. 8, 17.), az apostolok gyógyításai és a gyógyítás lelki 
adománya (I. Kor. 42, 0. 28. 30.). Bizonyos bűnök és betegségek összefüggése 
nyilvánvaló (pL iszákosság). A mai orvostudomány is számol azzal, hogy testi 
bajoknak okozója lehet a lélek baja, és hogy a gyógyulási a lelki egyensúly 
helyreállítása még akkor is elősegíti, ha látszat szerint kizárólag testi hajról 
van szó. A Szentírás azonban az összefüggést nem biológiai vagy pszichológiai, 
hanem teocentrilkus szempontból látja: Isten küldi a betegséget büntetésként 
és Isten távoz tat ja el azl ismét. Ezért a hívőt minden betegség bűneire és 
Isten ítéletére emlékezteti. Ebből a nézőpontból értendő az alapige kellős intése 
(16a): Váltjátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Egyiket sem a kedvező lélektani vagy élettani hatás szem
pontjából ajánlja. Nem azért kell a bűnöket megvallani, meri „az ember meg
könnyebbül, lia szívét kiöntbeti“, hanem azért, mert csak a bfjnvallásra követ
kezhet a testvér szájából a/ bfinbocsánat hirdetése, melyről az előző vers is 
szól (v. «>.: Schmalkaldeni hite. VIII.). Imádságra sem azért van szükség, 
mert az megnyugtat, hanem meri Isten halaiméban van a betegség és a gyó
gyulás, és mindenek fölött a bűnbocsánat. Az alapige ezután a kitartó imád
kozásra bátorít (16b—18), egyrészt azzal, hogy nagy ereje van az imádságnak, 
mert Isten meghallgatja övéit (az eredetiben nem az imádság hasznáról, ha
nem annak nagy erejéről van szó; az igaz nem a bűntelen, hanem az Isten 
előli megalázkodó és Benne hivő bűnös ember), másrész) azzal, hogy Illés 
példájára mutat, akit Isten hozzánk hasonló ember léiére meghallgatott. 
Az ima meghallgatására a Szentírásból és napjainkból számos példái hozhatunk.

Az alapige második része (19—20) int a tévelygők megmentésére. Nem 
folytatása az előző résznek, hanem összefoglaló lezárása az egész levélnek: 
az egész levél tévelygésektől óv és lélekmentő szándékkal íratott. Az igazságtól 
való eltévelyedés — éppen az egész levél lartalmára való figyelemmel — ezen 
a helyen nem szűkíthető tévlanílásokra. hanem magábafoglalja a l>űnökl>e 
tévedést is. Jakab evangéliumi beállítottságát világosan mutatja az, hogy a 
tévelygőkkel szemben nem az ítélkezés, megtorlás, kiközösítés, „fegyelmezés41 
álláspontjára helyezkedik, hanem lelkeket akar menteni és bűnöket elfedezni. 
Ezzé! irányt mulat a hitel'enségbe, tévelygésekbe és bűnökbe esetlek közölt 
élő mai egyház számára. 20c: „sok bűnt elíedez“ : kétféleképen érthető: „aki 
bűnöst térít, az - lfedezi annak sok bűnél14 (Pld. 10, 12. I. Pl. 4, 8.), vagy: 
..aki bűnöst .-térít; az ezzel hozzájárul ahhoz, hogy "a megtérőivek Is!eh sok
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bűnét elfedezze" Bűnösök megtérítéséhez mindkettőre szükség van: hogy Isten 
bűnöket eliedezzen, s hogy mi is tudjunk szeretettel sok bűnt elfedezni, nem 
pedig kiteregetni. Az alapige nem szól arról, hogy hogyan kell bűnöst téríteni,, 
mert azt minden hívőnek tudnia kell: Isten igéje és imádság által.

A homiletikai feldolgozást megnehezíti az, hogy az alapige nem alkot 
egységet. Aligha lehet olyan prédikációs témát találni, amellyel az alapige 
mindkét részét az alapigének megfelelően lehetne feldolgozni. A vasárnap jel
lege (Rogáte) azt kívánná, hogy az imádkozásra tegyük a hangsúlyt, s akkor 
a téma az lehetne, hogy bátran imádkozzunk egymásért testi és lelki nyomo
rúságokban, mert Isten meghallgatja az ilyen imádságot. Vagy: Imádkozzunk 
egymásért, mert szükség van arra mind testi, mind lelki bajainkban és litert 
Isten ezt meg is hallgatja. De az alapige egész mondanivalója talán jobban 
megszólaltatható, ha a betegség, hűn és tévelygés nyomorúságában levők meg
mentésének szolgálatát tesszük témává és szólunk annak szükségességéről, 
lehetőségéről és eszközeiről. így az imádság ennek a szolgálatnak egyik, de- 
mindenesetre legfőbb eszközeként kerülhetne elő igehirdetésünkben.

Prőhle Károly.

M ennybem enetel ünnepe
Szószéki ige: Ej. í, 7— 13 Oltári ige: Luk. U , .50—ö.'i-

Az oltári ige Nestle-féle szövegében- hiányzik: „felviteték a mennybe." A. 
szószéki igea 68.Zsoltár 19. bizonytalan szövegű versének a kifejtése, főképpen 
annak két szavához fűzve: „fölmenvén" és „ajándékokat adott az embereknek." 
Az említett zsoltárvers magyar fordítása szerint nem ajándékokat adott, hanem 
adományokat fogadott el. Az efézusi leveliiben! olvasható szöveg arra mutat rá, 
hogy Jézus mennybemenetele után sem szakadt el a viliágtól, tovább is működik 
á világban. A zsoátárvers jelentésének kifejtésénél "a,-z apostol megemlíti 
Jézusnak a poklokra alászállását is. A mennyekbe felment Jézusnak a világ
hoz való viszonyát iltetően tekintetbe kell venni az Apostoli Hitvallásnak 
szavait; „Fölment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobb
ján. ahonnan eljő ítélni élőket és holtakat." A Hitvallás tehát Jézust egy 
bizonyos helyen, ülve mutatja be, s azt mondja, hogy majd arról a helyről, 
ahol most ül, fog eljönni a világba. A Formula Concordiae VIII. 27 s kv. 
ezeket mondja: „(Jézus) nem olyan általános értelemben ment fel a meny- 
nyekbe, mint más valamely szent, hanem ahogyan az apostol tanúsítja feljebb 
mindem egeknél ment föl és valósággal betölt mindeneket és nemcsak mint 
Isten, hanem mint ember jelén vám uralkodik és kormányoz, tengertől tenge
rig és a föld végső határáig, ahogyan egykor róla a próféták jövendölték és 
az apostolok bizonyságot tesznek, hogy Krisztus velük együttmunkálkodott 
és azok prédikál ás át .megerősítette a jelek által, amelyek követték. Ez pedig 
nem földi módon, hanem, ahogyan D. Luther mondja, Isten jobbjának módja 
és érteimé szerint történt; az Isten jobbja pedig nem valamely bizonyos és 
körülhatárolt hely a mennyben (ahogyan a szakramentáriusok a Szentírás bi
zonysága nélkül álmodják) hanem semmi egyébb, mint Isten mindenható ereje, 
amely mennyet és földet betölt, amelynek Krisztus emberi mivolta, szerint, 
azonban az (isteni és emberi) természetének elegyedése vagy kiegyenlítődése 
nélkül, úgy lényegben, mint a lényeges tulajdonságokban, valósággal vagy iga
zán birtokába jutott." A Formula Concordiae-mek ez a tanítása szövegünkkel 
kapcsolatban azért is fontos, mert Istennek erejéről mint olyanról szól, amely 
mennyet és földet betölt és ez a képzet szövegünkben, kétszer is előfordul: a 
10. vers szerint Jézus mindeneket betölt, a. 13. vers szerint mindnyájunknak 
el kell jutnunk a Krisztus teljességére. Ez a teljesség. az evangéüomnak 
egyik fontos kifejezése. Nemcsak Pálnál, hanem Jánosnál is. Járt. 1, 14: a 
testté lett Ige teljes volt kegyelemmel! és igazsággal; 1, 16: az ö  teljessé
géből vettünk mindnyájan kegyelmet a kegyelemért. Ef. 1, 23 szerint az-
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egyház a Krisztus teste, teljessége őnéki. Ezek és a parallel helyek nagy 
súllyal jelentkeznek amikor arról van szó igénkben, hogy mit adott Jézus 
az egyháznak és mi az egyház tagjainak rendeltetése1. Ezekből az igehelyekből 
következik, hogy Jézus kegyelemmel és igazsággal tölt be mindeneiket, a z 1 
egész világmindenséget; ez az ő dicsősége s az egyház ebben részesül, 
amennyiben a Szentlélek által a kegyelemnek és igazságnak birtokosa és 
tisztogatója. Az egyház nemcsak a maga egészében teljessége a Krisztusnak, 
hanem minden egyes tagja is megkapja a kegyelmet (7. vers). és mindegyik 
tag arra van rendelve, hogy a kapott ajándékot gyümölcsöztesse az egyház 
építésére, a tagok tökéletesbítésére (12. vers). A teljesség vagy teljeségre 
jutás sem Krisztus, sem az egyház, sem az egyes egyháztag állapotára vo
natkozóan nem jelent nyugalmait, a dicsőség élvezését, hanem állandó aktivi
tást a teljes érettség tokán (13. vers). Az egyház, minit a Krisztus teste (12. 
vers) nem csupán tát sadalometikai kép és motívum, mint I. Kor. 12-ben: ha
nem annak bizonysága, hogy a Krisztus, aki mindeneket betölt, való
sággal, reálisain jelenvan a földön és munkálkodik az egyházban és egyháza 
által. A 11. versben említett apostolok stb. mutatják, hogy az egyházban 
első sorban nem hivatalok, hanem funkcionáriusok, munkások, emberek van
nak; ezek alakítják ki az egyházi hivatalokat a Krisztustól osztott ajándék 
mértéke szerint, de mindig teljes összhangban. Nyilvánvaló aiz is, hogy az 
egyház rendeltetése nem csupán az, hogy belterjesen munkálkodjék, ha
nem — mint annak a Krisztusnak a teste, aki mindeneket betölt — azt a 
felszólítást kapja., hogy aiz egész világban munkálkodjék.

A prédikáció menete lehet: Mit jelent Jézus Krisztus mennybemenetele:
1. Jézus Krisztusnak, 2. Az egyháznak, 3. A keresztyén embernek.
• Németh Károly.

Exaudi vasárnapja
Szószéki ige: 1. Péter 3, 15—22. Oltári ige: Luk. 12, i —12.

Néhány exegéikai megjegyzés: 15. v. Istent megszentelni azt jelenti: szent
nek tartani, meglátni nagyságát, komolyan venni. Aiz újabb bibliafordítások 
azt a görög szöveget veszik alapul, amely szerint Krisztusi megszenteléséről 
van .szó. Ceglédi ,így -fordítja: Tartsátok Krisztust szentnek szívetekben.

18. v. Meghalt test (szarx) szerint: magára vette a mi Isten-ellenségünket, 
Istennek bűneink miatti haragját. Megelevenített Lélek ípneüuna) szerint: nelm 
e mostani halandó, gyalázatos testünkben támasztatott fel. hanem dicsőséges, 
új pneumatikus testben, hogy mi is új életben járjunk. Szó sincs arról, hogy 
Jézusnak csak a teste halt meg a kereszten, a lelke pedig a)z é\gbe sziállti.

19. v. A tömlőében lévő lelkek nem a Krisztus előtti nemzedék lelkei.
A töimlöe sem valami várócsarnok, még kevésbbé tisztítótűz. A lelkek látha
tatlan szellemi lények, démonok (pneümata) II. Péter 2i:4 és Júdiás <>. ainra 
mutat, hogy a szellemi ‘világban, ‘Isten angyalai között is lázadás törd ki a!<\ 
özönvíz előtti korban (I. Mózes 6:1—2). Isten amint az embert kirekesztette 
az Edenből, ezeket a mélységbe vetette, arcának fénye elől a sötétségbe in
ternálta és megláncolta. A tömlőé tehát nem pusztán lokálisan, értendő1. tA 
kárhozat, a pokol képe, Jézus Krisztus azért szállt alá a ,poklokra, hogy a 
démonok hatalmába került embernek, fi megszállottaknak is hirdesse az. evan
géliumot, a bűnök bocsánatát, hogy se magasság, se mélység ne szakassza el 
őket Istennek szeretetétől.

Egyházi esztendő: Exaudi vasárnapja mennybemenetel és pünkösd kö
zölt van. Tulajdonképpen állandóan ennek az ünnepnek a helyzetében va
gyunk mi is. A mi Urunk láthatatlanul t-1 és uralkodik az Atya jobbján, né-, 
klünk pedig készenlétben kell várnunk, hogy Szentlelkiét el.kíildje miránk ésj 
szívünket meggyőzze az ő királyságáról, hogy valóban nékj. adatott minden



hatalom mennyen és földön. A textus első fele inkább pünkösd Ifelé tekint., 
a második fele ipedig a mennybemenetel felé fordul.

Történeti háttér: (Péter levele abban az időben készült, mákom megkez
dődött a gyülekezeteknek a pogány világgal •való összeütközése, a .Néró féle 
üldözés előestéjén. A levél máj olvasóinak történelmi helyzete az, hogy Isten 
egy tudatosan vallástalan világgal (ítéli meg aiz őt vallani látszój, „vallásos” 
 világ leplezett istentelenséjgét. *Njp keressen (senki olcsó történelmi amallőigiát.

MAI MONDANIVALÓ: a textust legkönnyebben úgy közelíthetjük meg. 
ha a 15 v. első mondatából indulunk ki. E zt' a .mondatot megvilágíthat jük 
a 18—22. versekkel és a végére hagyjuk a 15—ili7i versek .gyakorlati mon
danivaló ját.

Nagyon kiesi .istenkénki van. Isten azt akarja, hogy mi őt nagyira •tart
suk. Mi azt hisszük, hogy' Isten szeretete csak néhány embert horgász ki a 
veszendő világból. Azt hisszük, hogy az üdvtörténet a ívDágtörténe’iemnjetk 
csak egy keskeny, elszigetelt sávja. (Nem látjuk Isten országát. Nem (vesszük 
komolyan, hogy Isten az egész történelmet kormányozza, hogy az egész 
világtörténelem beletartozik az üdvtörténetbe. A(zit hisszük, hogy Isten -szere-r 
Jete csak néhány centiméter. Olyan slziéíes és olyan hosszú, mint egy' emberi 
szív mérete. Nagyon kicsi Jézusunk van, .Azért kicsinyítjük őt le mert mi 
akarjuk beleilleszteni a. mi szűk kis villáigunjkba, -holott arra van szükségünk, 
hogy' ő illesszen be minket maga (világába, megtaláltassa velünk 'a?/ !ő /egélsz; 
világra kiterjedő oirszá.glásuhan a mi helyünket és feladatunkát. Istennel meg 
bekül ve aiz © üdvtervébe beilleszkedni -—• ez az üdvösség.

A 18—'212. vers nem annyira Isten szeretete szélességéiről és hosszúsá
gáról tanúskodik. Inkább mélységiét és magasságát, mutatja be.

Isten szeretete mélyebb a pokolnál. (Emberi életünket, dfe aiz, egész vilí|g- 
ttörténelmet állandóan szítják a mélység sötét erői, Bűneink miatt újra éis 
újra erőt vesznek (rajtunk a  démonok, a békétlenség. irigység. gyűlölet, re 
ménytelenség, vagy hiú reménykedés, elkeseredés, kívánság stb. ördögi indu
latai és pokollá teszik életünket. lAíziért prédikál tatja általunk, is az ágét, hogy 
megbékélteSve az Atyjával felslzaibadídson bennünket démonainktól, elvegye a 
pokol fullánkját, alkalmassá tegyen arra, hogy most miár az „ő lorszájgá.han, 
öalaffa éljünk, néki szolgáljunk”. .Aki megismeri Isién szeretekének ezt a 
mélységét, az nem bámul bele állandóan a mélység feneketlen sötétjébe, ellen
áll a kísértésnek. Ma nagy kísértés, hogy: mindenütt a démonira figyelünk, 
állandóan ördög-szagot szimatolunk. :J(ézius azért szállt a mélybe, hogy meg
szabadítson a mélység igéző hatalmától.

Isten szeretete magasabb a mennyországnál (22. v.). Aiziok az erők, ame
lyek a történelmet (föltalálják, nem vak, értelmetlen és kiszámíthatatlan erők. 
Isten szeretekének vannak alávetve. Sőt az ö szeretekének eszközei végered
ményben. .A háború alatt, amíg viszonylagos biztonságban éltünk, nem iére»- 
íük szükségét, hogy Jézus nevében észre .vegyük- a sok démoni elemet az 
események mögött, ellenállás helyett megbűlvölten álltunk. iNjem tiszta a szí
vünk. (Nem bizonyos a bűnök (bocsánatiában (Máté 5:8), ezért nem látjuk 
Istent. Jézus azért emeltetett fel a magasba, hogy minden őceá nézve -tör
ténjen. Ö a történelem Ura is. iNem vak -so:rs játéka az, idő múlása.

A keresztségben (21-—22. v.) ez a mélységet és magasságot átfogó sze
retet személyesen ragad meg. Ilsten aizért mentett meg a kereszten, hogy az 
’övé legyek. Mágiáévá akart tenni. -Pótolhatatlan vagyok (számára üdvtervében. 
Lehet, hogy keresztíhcirdo-ziással kell szolgálnom, de azt a keresztet, amelyek 
nekem k-el-1 hordoznom, más nem- hordozhatja. A keresztséig azt jelenti napon
ként,-'hogy Isten megmentett a maga számára. Aki ez hiszi, annak üdvössége
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és jó 'lelkiismerete van. A rossz leikihtneret onnan származik, hogy mi nem 
akarunk az övéi lenni. A magunkéi akarunk lemii.

Aki így megszenteli Istent, hittel ing adj a el megmérhetetlen szerctetét. 
annak a szívében remény témád. Az ilyen reménykedő embereknek szólnak a 
kővetkező figyelmeztetések.

Készen kell lennünk. Egiyire nagyobb mértékben fogunk találkozni enii- 
berekkel, akik kritikus szemmel nézik kereszityénségünket 'Megkécdiezik, hogy 
mit jelent a keresztyénséig mi számunkra. Csak az az ember tud bizonysá
gul tenni, akinek reménység van a szivében. Ezért akar naggyá* szentté lenni 
isten a mi életünkben.

Szelídeknek kell lennünk. Egy indulatos, gyűlölködő keres/.tyénség kép
telen meggyőzni a világot a mi reménységünk. Jézus felöl. El kell viselnünk, 
hogy bírálat tárgya leszünk, 'igyekeznünk kell megérteni, hogy nem egészen 
oktalanul; bizonyságtételünket' indulattól, mentesen kell elmondanunk.

Jó lelkiismeretre van szükség. Jó lelkiismerete nem a tökéletes és bűn- 
te'.en embernek v an, hanem jannak, aki bűneit isten elé v itte. Aki nem csalid 
a maga egyéni bűneit, hanem néipe, társadalmi osztálya és egyháza bűneit 
is hajlandó magáiénak vállalni és azt Isten éllé vinni, annak van jó leikiis- 
merete.

Szenvedés nélkül nincs meggyőzés. Istennek is szenvednie kellett,, csak
hogy meggyőzzön bennünket végtelen szeretetéről. Aki nem hajlandó sze
retettből vállalni a szenvedést, aki szenvedésével vis csalt bújtogatni akar és 
gyűlöletét fejezi ki általa, az nem győiz meg senkit. B e n c z ú r  L á s z l ó

Pünkösd vasárnap
Szósiéki ige: Csel. 2, 36—41. Oltári  ige: János 14, 15—21.

Luther énekének szószerinti fordítása. Kollektának olvasható.
Jöjj, Szentlélek Úristen! Kegyelmed javaival töltsd meg híveid szívét, lel

két és értelmét. Gyújtsd meg bennünk forró szere te tedet. .Világosságod fényével 
minden nyelvek közül hitre gyűjtötted népedet a világon. Dicsérünk ezért 
Tégedet; halleluja, halleluja!

Szeniséges világosság, nemes gyámolunk! Világítsd meg nekünk az élet 
igéjét, taníts Isten igaz ismeretére, hogy szívből Atyánknak szólíthassuk. Őrizz 
meg hamis tudománytól, hogy ne akarjunk más tanítómestert, csak Jézus 
Krisztust s igaz hittel minden erőnkkel benne bízzunk. Halleluja, halleluja!

Szeniséges tűz, édes vigasztalónk! Könyörülj rajtunk, hogy szogálásodban 
örvendezve és állhatatosan megmaradhassunk és semmi nyomorúság Tőled 
el ne szakasszon. Urunk, erőddel készítsd el és vértezd fel gyenge testünket, 
hogy e földön vitézül küzdjiink s életen-halálon át hozzád törekedjünk. Halle
luja, halleluja!

A pünkösd. Számnévszerű lapos neve igen fontos tartalmat takar, A „pün
kösdnek jeles napján .. .“ Ez az egyetlen mindig jelenidejű ünnepünk. Kará
csony, nagypéntek, húsvét eseménye történelemmé vált és múlttá lett, pünkösd 
eseménye állandóan ismétlődik és szüntelenül valósul. A mennybemenetel óta 
Krisztus visszatéréséig az egész idő — pünkösd: most van a Szentlélek eonja, 
mikor „az egész keresztyénséget hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli . . .“

A Szentlélek. „ .... Szentlélek Isten küldet ék.“ Közkézen forgó bibliánkban 
Akta 2 summázó felirata ez: „A Szentlélek kitöltetése.“ Ebben öntudatlanul is 
a Szentlélek személyességét tagadó, vagy legalább is negligáló unitárius szemlé
let érvényesül. A kifejezés talán Joel 2, 28-ból került a közhasználatba, — ezt 
idézi Péter is pünkösdi prédikációjában —: „Kiöntöm telkemet minden 
testre ..." De az olt található szó nem halmazállapotra utaló kifejezés, hanem 
az adomány hőségére vonatkozik. A Szentlélek néni valami mágikus fluidum,
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misztikus energia, „kitöll“-hető állag, hanem a Szentháromság harmadik sze
mélye, aki János 14, 26, János 15, 26 stb. szerint „küldetett14 s akit János 16, 
13. az „ekeinos“ maseuiin szóval jelöl s aki János 15, 26d szerint „a patre 
procedit" „ekporeüetai", kimegy, kivonul, céllal útrakel, a Szentháromság titok
zatos, felséges tanácsából. A pneuma hagion nem valami felgerjeszthető pszi
chológiai adottság, hanem Isten ön-ajándéka és pedig nem új, több, más ki
jelentésre (János 15, 26d, János 16. 8—11, 13—14), hanem hogy a nagy
pénteki „elvégeztetett" és a húsvéti „nincsen itt" egyszersmindenkori objektív 
ténye szubjektíve szüntelenül aktualizálódjék.

,t szöveg. 36. Asphalós oun ginósketó — az elmondottak következménye
kén! most már mindenféle kimagyarázkodás nélkül vegyék tudomásul, hogy 
Istent feszítették meg. A 36. versben Péter egy mondatba sűríti igehrdetése 
lényegét. — „Acu'eus in. fine." Rengek „Fullánk a végén." — 37—41-ig. 
Az első pünkösdi prédikáció hatása. — 37. Katanysso =  teljesen átszúr, nagy 
fájdalmat okoz. Megrémültek attól, hogy mit is cselekedtek. — Poiésómeo. 
— aor. deliberativus, a döntés elé került ember elszánt készségének kifejezé
sére. Valamit tenni bármi áron. — 38. Metanoésate — az értelmet valami felől 
megváltoztatni. Aor imp., sietős, határozott cselekedetre utalt Nem kisebbről 
van szó, mint hogy akit néhány héttel ezelőtt arcul vertek, megköpdöstek s 
kivégeztek, arról most változtassák meg felfogásukat s utolsó egyetlen remény
séggel úgy nézzenek rá, mint Isten felkent küriosára. — A keresztiig bűn- 
bocsánat és Szentlélek vétele. Léinpseste =  bűnbánó =  megragadni, ma
gáévá tenni, mohón felszívni, átitatódni, telítődni valamivel. Figyelemre
méltó az ígéret biztossága. — Szentlélek ajándékát =  nem a Szentiélektől 
származó s tőle függetleníthető ajándék, hanem: kapjátok ajándékul magát 
a Szentjeiket. — 39. Tois eis rnakran =  a pogányok. — 40. Heterois logois 
pleiosin — Péter apostol sok igét mondott. — Diamartyromai =  a bizonyság
tevés teljessége (dia).; aor., esküszerű erővel állítani valamit. — Sóthéte =  las
sít euch erretten =  engedjétek megmenteni magatokat. — 41. Asmenós — ha- 
pax l,eg =  igen nagy öröm. -— 3000 keresztelése megelőzi a tanítást, az majd 
Később jön. I-.: gyérmekkeresztség. A 3000 megkeresztelése a víz-szegény Jeru
zsálemben, mert a falakon kívüli Silóéin hoz, vagy a Kedronhoz bizonnyal nem 
vonultak ki, nem immersióval, hanem affusióval, nem bemerítéssel, hanem 
meghinféssel történt. — Prostithémi =  hozzátenni, egybekapcsolni.

A TÉMA. Folytatódó pünkösd.
A VÁZLAT. A tanítványok veszik a Szentjeiket Uruk ígérete szerint. 

Csodálatos jelek kíséretében, egyedülálló módon kapták. De az ajándékot nem 
tekinthették zsákmánynak. Tovább kellett adniok. Mert mindenkinek „haszonra 
adatik a Lélek kijelentése." I. Kor. 12, 7. T. i. a más hasznára.

A Szentlélek nem állt meg a tanítványoknál, hanem általuk másokra is 
kiáradt. Még aznap 3000-en vélték. Szélvész és zúgás né1 kid, de éppen olyan 
valóságosan, mint a tanítványok. Mert pünkösd folytatódik. Hogyan?

1. Prédikáció hangzik. Ige nélkül senki sem vehet Szentlelket. A. H. 5. 
cikk. Péter egyszerűen szól: Jézus megfeszíttetett bűneinkért, feltámasztatott 
megigazulásunkra. „Ezekel“, mikor hallották. . .  A Szentleiket a nagypénteki 
és húsvéti evangóliomban kapjuk.

2. Mert az már az eléjük menő Szentlélek munkája volt, hogy szívükben 
megkeseredtek. Nagy dolog az, mikor kemény férfiszívek összetörnek a bűn 
al)att. Kétségbeesetten látják meg bűnük lényegét: nem hittek Jézusban és 
megfeszítették. János 16, 8—9. Azt, ki Isten feíkentje volt. Minden bűnünk 
lényege, hogy nem hiszünk Krisztusban s személyes részünk van az ő  meg
feszítésében.

3. Megkeseredésük Isten szerint való (2. Kor. 7, 10), mert kim, megint 
csak a Szentlélek előkészítő munkája nyomán, nem fenekienek meg benne.
Készek a döntésre: mit cselekedjünk? Á Szentlélek azért Vigasztaló, hogy
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juclsis öngyilkos, hitetlen szomorúsága helyeit Péter hívő szomorúságát te- 
renrise bennünk.

4. Megint csak az igéből tudhatják meg s ennek nyomán ismét a Szent
lélek által, hogy mit kell' cselekedniük. Meg kell térniük. S ez itt azt jelenti, 
hogy meg kell változni Jézus-szemléletüknek. Eddig embernek hitték, ezen
túl Isten úmí-magasztalt Felkentjét kell benne látniok, akinek a nevében bűn- 
bocsánat van. Ez az a nagy igazság, amelyről a Szentlélek az ige nyomán meg
győzi őket. János 16, 10. S ezt veszik a keresztségben. S erre és ebben veszik 
a Szentleiket. Nem jutalmul, hanem ajándéknak. Tehettek érte valamit? Mikor 
a kérdést felteszik: mit cselekedjünk, már éz is a Szentlélek ajándéka volt. 
Mindent az ö  teljességéből vészünk, „kegyelmet kegyelemért", János 1, 16. 
Kérésztségemben a Szentlelke! vettem s vehetem állandóan.

5. A Szentlélek kihívta és elszakította a híveket a világból. 40. De azon
nal új közösséget teremt a számukra. 41. Az egyház: ekklézia: e világból ki
hívónak és összéhívotlak közössége. Elszakadás és csatlakozás. A 3. hitágazat 
magyarázata: „a Szentlélek... h ív ., gyűjt."

Igénk keserűséggel kezdődik (37.) és örömmel végződik. (41.) A keltő 
között a legnagyobb van, ami emberrel történhetik. Ez., a pünkösd csodája. 
A bűn hazug öröméből a bűnbánat Isten szerint való szomorúságán keresztül 
a megnyert szabadulás örömébe.

S ez velünk is megtörténhetik. Mert pünkösd folytatódik. A Szentlélek 
Krisztus visszajöveteléig szüntelenül munkálkodik az egyházban. ígérete ne
künk is szól. Akármilyen „messze“ vagyunk is. 39.

Jövel Szentlélek Úristen!
Szabó József.

P ü n k ö d h é tfő
Szószéki ige: 1. Jón. 4, 9—15. Oltári ige: Ján. 12, 44—50.

Olykor különöseknek érezzük ennek a finn perikóparendnek textus-válasz
tásait. Egész felfogásuk eltér a mi óegyházi vagy valamely német perikópa- 
rendbez idegződött beállítottságunktól. De ez az olykor Iélekzetelállító szokat- 
lanság rendkívül eszméltető és termékeny.

Mostani szakaszunk pünkösdhöz kapcsolódó kocsánva, vagy köldök- 
zsinórja a 13. vers,

Ennek helyes fordítása azonban ez: Arról ismerjük meg, hogy Írenne 
maradunk és ő mibennünk, hogy (boti!) a maga Lóikéból adott minekünk. 
\ rév. Káreli szöveg, főleg írásjeleivel, azt a helytelen benyomást kelti, mintha 
egymás iránti szeretetünkön ismerhetnénk meg, vájjon Istenben vagyunk-e 
s ő miben írünk. Milyen vigasztaló, hogy ez nem a mi szubjektív állapotunkon 
ismerhető meg, hanem azon az objektív tényen, hogy Ő adott nekünk az ő 
Leikéből.

Ennek az alapvető ténynek köszönhető mindaz, amit szakaszunk tartal
maz és a keresztyén ember hittapasztalatát és élettartalmát jelenti.

Tetszés szerint választhatjuk a sorrendet, hogy a 13. vers megragadása 
ulán a 14. és 15. vers tartalmára térünk-e ki, s utána a 9—13-at, vagy 
fordítva.

Minden egyes versnek teljes tartalmát ki kell fejtenünk és így vagy 
abban csendül ki mondanivalónk, hogy a keresztyén szeretet (agapé, tehát az 
Istenben szabályozott és meghatározott szeretet!) a Szentlélek által valósul 
meg életűinkben, vagy abban, hogy Jézust Isién Fiának, salvator mundinak 
vallani csak a Szentlélek állal lehet.

Egyik vonalai sem szabad elhanyagolni, de az idő kötöttsége hozza, hogy 
vagy inkább etikai-parainetikus hangsúlyú lesz prédikációnk a szerelet jelen
tőségének kidomborílasáva', vagy dogmatikai, hitvalló. Hogy melyiket válasz
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szűk, az függjön altól is, előzőnapi igehirdetésünket melyik vonalon tudjuk 
jobban kiegészíteni.

Általában gondoljuk meg, még a rendszeresen templomba járó népünk 
hitvilágában is a Szentlélek munkája és jelentősége igen homályos. .— Leg
masszívabb fogalma a teremető, világkormányzó és gondviselő Istenről van. 
Jézus Krisztusról, a megváltóról, örvendetesen javul az ismeret és a  mind 
slauroc'.ntrikusabbá váló igehirdetés révén népünk Krisztus-hite növekvőben, 
különösen az ébresztés által érintett rétegeknél. — De megdöbbentő a tájéko
zatlanság affelől, hogy mind a , hitr.ejutás maga, mind a mcgszentelődés a 
Szentlélek Isten műve. Pünkösdi igehirdetésünknek azért igen elszántan és 
határozottan kell erről szólnia. Legyen prédikációnk a Szentlélek himnusza!

Mert a Lélek cselekedte, ha nyilvánvalóvá lett bennünk az Isten szere- 
tele a Krisztusban és élünk általa. Ha az engesztelés (hilazmosz, propitiatio, 
Sühnung) titka feltárul előttünk, ha a felülről való szeretet embertársaink felé 
irányuló szeretetté alakul bennünk (Mt. 25, 34—40). A Lélek tesz látóvá 
bennünket és' bizonyságtevővé s a Lélek műve az egymásban maradás, vagyis 
a közösségünk Istennel.

Könnyű perikópánkhoz szkopuszt találni (pl. a Szentlélek munkája) és 
felosztásos ,,szabályszerű" prédikációt szerkeszteni, én mégis inkább a leg- 
egyiszerűbb szövegadta homiliás eljárást választanám, amely versről versre 
megmagyarázza unnak tartalmát a Szentlélek jelentősegének szempontjából, 
azután próbálnám tudatosítani híveimben a hálaadást mindazért, amit az Egy
ház így kapott, az egyes hívő pedig ebből magáénak vallhat. Azután igyekez
ném felkelteni a hiányérzetet és a vágyat azzal szemben, amit még nem tud 
személyes tulajdonának, buzdítanám, hogy kérje mindezt a Szentléilaktől, hogy 
kérjen Lelket a Lélektől (Luk. 11, 13), befejezésül pedig vigasztalnám azzal, 
hogy a Szentlélek utáni vágyat már maga a Szentlélek ébreszti bennünk, s 
az, aki elkezdte bennünk a jót, véghez is viszi azt.

Egyszólamú karéneknek vagy még inkább jól érthető szólóéneknek aján
lom a második oltár! szolgálat eltiltva Cantate énekfüzet 28. éneikét! (Lutheré!)

Schuiek Tibor.

Szenthárom ság ünnepe
Szószéki ige: Kol. 1, tő—23. Oltári ige: Máté 28, 18—20

1. Nézzük meg az alapigét! Jézus Krisztus teremtő munkája áll 
előttünk az alapige első mondataiban. Ö benne, Ö általa és Ő reá nézve 
teremtetett az egész mindenség. 0 benne — azt jelenti, hogy Jézus a funda
mentuma a viliágnak, ő  rajta nyugszik minden, ö  általa — az! jelenti, hogy 
Jézus ott volt a teremtésnél és tevőleges szerepet játszott benne, ö  reá nézve — 
azt jelenti, hogy az egész teremtett rnindenségnek Jézus Krisztus a célja, min
den 0  feléje tart és mindennek egyedül Ö tud igazi értelmet adni. A minden
ség fogalma alá tartozik a látható és a láthatatlan világ, a matériális világ, 
minden hatalmasságával együtt és az immateriális világ, az angyalok ezreivel 
együtt. — Amióta Jézusban megteremtetett a mindeniség, azóta Őbenne is áll 
fenn A tavaszi élet sarjadásában, a csillagok fényének vibrálásában, az élő
lények mozgásában Jézus Krisztus élete lüktet. Íme, a Fiú Isten úgy áll előt
tünk a 16. és 17, versben, mint aki az Atya Isten funkcióit végzi (teremtéls, 
gondviselés).

A teremtett világ azonban a bűn miatt megváltásra szorult. Ezt a munkai 
Jézus végezte iel a véres golgotái kereszten. Ártatlan vérének kioldásával meg
békítette Istennel az ellene lázadó mindenségel (20. v.). Isten az emberek 
ajkára adott evangélium által hirdetteti és adja a bűnbocsánatot (23. v.) s aki 
ezt hittel fogadja, az békességre jut Istennel, új életet nyer és az Istennel 
szemben való ellenségeskedésnek az állapotából átkerül Isten gyermekének bol
dog állapotába. Ilyen megbékélés bárhol a világon egyedül Jézus keresztjének
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engesztelő munkája!

Az Istennel megbékéli embereket az élő'Jézus Krisztus az egyházba tömö
ríti Szentlelke állal. Jézus a feje az egyháznak (18. v.), sől Ő maga az egy
ház. A hívők Jézus testének tagjai. Ö a fej, Ö >a kezdet. Minden élet belőle 
indul ki. — Viszont akiben elkezdte az Űr a munkát, abban folytatja is. 
Az a célja, hogy ia bocsánatot nyert emberek szentek, tiszták, feddhetetlenek 
legyenek s" így álljanak egyszer majd eléje. Az egyházban szüntelenül fára
dozik Jézus, hogy ezt a célját rajiunk elérje. — íme, a Fiú Isten úgy áll előt
tünk, mint aki a Szentlélek Isten funkcióit végzi.

Isten hitet kíván az embertől, hogy ezt a munkál végezhesse rajta. 
A hitetlen, vagy állhatatlan emberen meghiúsul, kárbavész ez a drága munka.

2. Fordítsuk az ige mondanivalóját magunk felé! Amikor Isten engem 
megteremtett, akkor Krisztusban, Krisztus által és Krisztusra nézve terem
tett. Papi élelem célja: az ö  megdicsőítése. Életemben mindennek egyedül Ö 
ad értelmet. Ila Ót valamiképpen kihagyom az életemből, akkor legnemesebb 
törekvéseim, leghatalmasabb prédikációim is „hiábavalóság4* lesznek. — 
„Minden benne áll fenn44 — tehát papi életem is mindenestől benne áll fenn. 
Van-e bkom ilyenformán a csüggedésre? Egyéni, családi, gyülekezeti, lelki 
és anyagi természetű gondok megbéníthatják-e munkakedvemet és tönkrr- 
iahetik-e életörömömet? Semmiképpen nem! Hiszen mindenestől az ö  ke
zében vagyok!

Engem is Jézus békéltetett meg Istennel — keresztjének vére által. 
Mindegy, hogy mikor lett számomra személyes valósággá a Jézus vérében 
kapott bűnbocsánat. Tény, hogy papi életemnek naponta ebből a bocsánat
ból kell táplálkoznia. Mi, papok, könnyen visszacsúszunk az Istentől el- 
idegenült, ellenséges állapotba. Iyenkor csak az evangélium segít, amelyet nem 
annyira olvasni kell megszokottá vált bibliánkból, mint inlkáhb hallani kell 
valamelyik hívő testvér ajkáról. A bűnbocsánat csodájából, az Istennel való 
békességre jutás ismétlődő nagy öröméből élhetek egyedül, és ebből táplál- 
kozhatik egyedül a szolgálatom is.

Nem én vagyok a feje az egyháznak, hanem Jézus Krisztus. Nem kö
rülöttem forog minden a gyülekeztben, hanem Ö a középpont. Nem én dolgo
zom az egyházban, hanem Ö végzi a munkát Szentlelke állal. Papi életem nagy 
züllése, lia én akarok fej lenni és lia elhiteti velem a Sátán, hogy én dolgozom 
a gyülekezetben. Sokkal alázatosabbnak kell lennem, sokkal többet kell kö
nyörögnöm Szentlellkéért és sokkal komolyabban kell hinnem, hogy Ö dol
gozik, ha azt akarom, hogy körülöttem mozduljon valami.

Olyan jó, hogy várhatom Jézustól papi életem megszentelését. Nem mind
egy, hogy tiszta és feddhetetlen-e az éledem, vagy undok bűnök fertőzik 
meg azt. Jézus engem is tisztán; akar maga elé állítani s e végből bennem 
is dolgozik Szentlelke által. De tőlem is hitet vár. Beléje kapaszkodó, eleven 
hitet. Azt hogy küzdjek ezért a hitért és vigyázzak rá nagyon.

3. Fordítsuk az ige mondanivalóját a gyülekezet felé. Híveink életé
ben sok baj van a teremtéshit körül. Nem gondolkodnak a mindenség ere
dőiéről, miég kevésbbó a céljáról. Horizontjuk nem terjed túl a szürke minden
napi élet határain s ennél fogva nagyon szükséges a teremtésről és gondvi
selésről való igehirdetés. Egészen új üzenet lesz a számunkra Jézusnak a 
teremtésben és gondviselésben való szerepéről szóló evangélium. Mutassunk rá 
híveink előtt arra, hogy bármerre néznék, mindennek van kapcsolata*Jézus 
Krisztussal. Minden Ő benne áll fenn, tehát egyéni és közösségi életüket 
egyaránt Jézus tartja a kezében.

Az Istennel való megbékélés dolgában is kiáltó hiányosságokat mulat 
gyülekezetünk élete. Azt sokan hiszik, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, 
de hogy az Ő vére állal, a hirdetett evangéliumi hittel való elfogadása által 
valóságos békességre lehet jutni Istennel, ez inár csak nagyon kevesek tapasz
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lakta. Pedig amíg ez nem történik meg valakinek az éleiében, addig bű
neinek rabja és Istentől elidegenedett életett él. Bátran hirdethetjük, hogy 
Istennel mindenki meglhékiUhet, hiszen a váltság megtörtént és az evangéliumi 
hirdette tik.

Gyülekezetünk legérzéketlenebb a III. hitágazat mondanivalóival szem
ben. Pedig a Szentlélek építi az egyházat. Hívja, gyűjti, megvilágosítja és. 
megszenteli azokat, akik Istennel békességre jutottak. Nyitogassuk híveink 
szemét az egyház valóságának meglátására. Van feje a gyülekezetnek! Tőle- 
függnek a tagok. Aki nem függ tőle az nem tag. Ő az élet forrása. Élete- 
mintáik van, aki Jézussal közösségben vn. A Szentlélek minden hívő kérész 
tyént megszentel. Hirdessük, hogy Jézus miden tanítványát feddheletlemii 
akarja egykor maga elé állítani. Ez nem teljes bünteleneéget jelent, hanem 
az Istennel való békességre jutás gyakori megismétlődését, miközben az Úr 
tisztogatja a bűnöktől övéinek lelkét.

A Szentháromság Isten a gyülekezettől nem kíván mást, .mint azt, hogy 
higyjen a -hirdetőit evangéliumbán és nyissa meg szívét Jézus Krisztus előtt,, 
akinek üdvösséges munkájában olyan hatalmasan áll előttünk Szentháromság 
munkája.

4. Ajánlható vázlat: Jézus Krisztus, akiben testet öltött a Szentháromság, 
1. Teremtő, 2. Megváltó, Megszentelő Istenünk. Tarjáni Gyük*

Az Ágostai Hitvallás egyházának szélessége
Az ökumenikus kérdés evangélikus dialektikája

A lutheránus egyházat, más egyházi közösségekkel való viszony
latában manapság kétféle veszedelem fenyegeti.

Egyrészt az, hogy nem veszi komolyan a tanbeli tisztaságot s- 
szenvedélyes lelkesedéssel unióra törekszik, másrészt fenyegeti a tan
beli megmerevedés s önmagába zárkózva kizárja magát ntásközös- 
ségbeli testvérek megtalálásának öröméből.

Tekintet nélkül most arra, hogv a két veszedelem közül az egyes
országok lutheránus egyházát melyik fenyegeti, mindkét esetben 
hűtlenné válnék hivatásához és elhanyagolná az Ágostai Hitvallás
ban számára megadott ökumenikus küldetését. Vájjon milyen követ
kezmények is vonhatók hát le az Ágostai Hitvallás ogyházfogalmából 
az ökumenikus szolgálat számára ?

A VII. cikkely az egyházat a „hívők közösségé"-nek határozza 
meg, a hívők közösségét viszont azzal határozza meg, ami benne tör
ténik. „Az egyház az összes hívők közössége, amelyben az evangé- 
liomot tisztán prédikálják és a szentségeket az evangéliom szerint 
szolgáltatják ki.“ (A német szöveg szerint.)

Figyeljük meg először is. hogy a szöveg itt nem általában Isten
igéjét, nem is a törvényt említi, hanem az evangéliomot, Ez. termé
szetesen, nem zárja ki a törvényt, mert az evangéliomot csak akkor-
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prédikálhatjuk tisztán, ha a törvényt és evangéliumot helyesen meg
különböztetjük az evangéliom Isten „sajátos" szava, a törvény pedig 
Isten „idegen" szava. Aztán az evangéliom itt a prédikálással kap
csolatban nyer említést: az evangéliom a „Cristus pro nobis" szó
beli hirdetése, a bűnboosánat szóbeli kihirdetése. A német szöveg 
„prédikálják" szava a latin szöveg „tanítják" szavával hangzik 
■egybe. Nem a tan néma, birtoklására, hanem a száj szavával való 
tanításra kell gondolni, de viszont nem intellektuális tanításról, ha
nem igchirdetésszerű tanításról van szó.

Hasonlóképen a szentségeknél nem azok ismeretén, hanem tény
leges kiszolgáltatásán van a hangsúly. Ezt pedig (német szöveg), 
„az evangéliom szerint" kell végezni. Ez elsősorban azt- jelenti, hogy 
mindkét szentséget a szereztetési igék idézésével kell kiszolgáltatni. 
Az úrvacsora szereztetési igék nélküli kiszolgáltatása nem az úr
vacsora kiszolgáltatása volna. E követelményt azonban nem szabad 
a szentség kiszolgáltatásának csupán liturgiái oldalára korlátozni; 

■m „evangéliom szerint" szavak a szentségre vonatkozó helyes taní
tást is jelentik. Viszont, az egyházat nem a szentségek evangéliom- 
szerii tanának néma birtoklása konstruálja, hanem a „szentségek ki
szolgáltatása,", tehát a szentségek prédikálásával egybekötött kiszol
gáltatásuk és vételük aktusa.

Ha tehát az evangéliom és a szentségek lényeges tartozékai az 
egyház fogalmának, akkor ezek az egyszeri! „eszközök", amelyek által 
Isten a Szentleiket adja s amelyek által a Szentlélek munkálkodik 
(V. cikkely), mellőzhetetlen részei az egyház lényegének.

A VII. cikkelyben a „hívők közösségé"-t az „in qua", „amely
ben" kifejezés köti össze az evangéliom prédikálásával és a szentsé
gek kiszolgáltatásával. Ugyanez a „-ben" fordul elő hasonló kapcso
lattal a Kiskátéban is: „ . . .  a Szentlélek hívott engem az evangéliom 
által, ajándékaival megvilágosított, ...am iképpen a földön az egész 
keresztyénséget hívja, gyűjti, megvilágosítja. . .  Ebben a keresz
tyén ségben kegyelme gazdagságából nekem és minden hívőnek min
den bűnt naponként megbocsát. . . “ (3. hitágazat magyarázata, V. ö. 
Nagykáté azonos részét.) A  Szentlélek a keresztyén egyházat az evan
géliom által hívja egybe és az evangéliomot a keresztyén egyházban 
prédikálja. Ezek az idézetek nyilvánvalóvá teszik, hogy a hitvallások 
egész kontextusában a ,,-ban“ , „-ben" kifejezés a következő érte
lemben élten dö.

a) A hívek közösségé „-ben" az evangéliom és a szentségek azok 
az eszközök, amelyek által a Szentlélek hitet ébreszt és a hívek közös
ségét megteremti.

b) A hívek közösségé „-ben" az evangéliom és a szentségek jelen
tik azt a funkciót és küldetést, amely reábizatott s amelyért van. 
Az egyház „édesanya, aki minden keresztyént hordoz az Isten igéi* 
által". (Nagykáté.)

Ebből az következik, hogy az Ágostai Hitvallás VII. cikkelyé
nek az egyházról adott meghatározásában a „hívők közössége" s az 
vitána következő mellékmondat állítása elválaszthatatlanul összekap-
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esolódik. Ez a mellékmondat semmi újat nem tesz hozzá a „hívők 
közössége" meghatározásához, hanem, csak kifejti azt. Eszerint az 
egyház meghatározása lehetséges volna az „evangéliom" és a „szent
ségek" megemlítése nélkül is, csupán mint „a szentek és igazán hívők 
közössége", ahogy ez a VIII. cikkelyben történik s ez sem mond 
mást, mint amit a VII., mert a hívők közössége nem létezhetik az 
evangéliom és a szentségek nélkül. Az ige prédikálása és a. szentségek 
kiszolgáltatása nélkül az egyház tönkremenne, valójában soha létre 
sem jöhetett volna.

A VII. cikkely német szövege az „összes hívők közösségé"-nek 
(Versammlung aller Gláubigen), a latin szöveg a „szentek közös
ségé" -nek (congregatio sanctorum) határozza meg az egyházat. Mind
két kifejezés ugyanazoknak az embereknek ugyanazt a közösségét, 
gyülekezetét jelöli. A hívők a szentek. A szentek a hívők. Nincsen 
hit megújíttatás, megigazíttatás és megszenteltetés nélkül.

Az Ágostai Hitvallás VII. cikkelyének az egyházról szóló e meg
határozásában nem történik, említés a minisztériumról, egyházi hiva
talról. Erről az V., XIV. és XXV III. cikkelyben esik szó. A V II. 
cikkelyben sem lehet természetesen az evangéliom hirdetését és a 
szentségek kiszolgáltatását egyházi hivatal nélkül elképzelni. De mert 
a. minisztérium itt néni explicite, hanem csak implicite szerepel, a 
hangsúly Isten cselekvésén van s ebből világos, hogy az egyházi hiva
tal nem. öncélú és öntörvényű intézmény, hanem csakis ministerium 
evangelii.

Az is figyelemreméltó, hogy a VII. cikkely definíciója nem 
említi a hitvallásokat, bár ez a „pure" és „recte" értelmezéseként 
természetszerűleg várható lenne. A hitvallások azonban felelet az 
evangéliom hirdetésére, gyümölcsei a Szentiéleknek, nem pedig esz
közei, mint az evangéliom és a. szentségek.

Végül megfigyelhető az is, hogy az egyházról szóló meghatározás 
nem említi a Bibliát. Ez nem azt jelenti, mintha az evangéliom hirde
tésének tisztasága és a szentségek kiszolgáltatásának helyessége valami 
mást jelentene, mint az írásokkal való megegyezést. Ez csak annak 
kifejeződése, ami az egész Ágostai Hitvallásra jellemző, hogy t. i. 
nem tartalmaz cikkelyt a Bibliáról. Ez különben a Formula Coneor- 
diae-re is jellemző, amelynek Epitome-ja nem sorolja, fel például 
a kanonikus iratokat. Az egyház minden tanításának a Szentírás az 
egyedüli szabályozója, mert ez a tanítás csak a Szentírás prófétai és 
apostoli bizonyságtételére, az Ó- és Újszövetség központi tartalmára, 
Jézus Krisztusra támaszkodhatik,

A z egyházat így az evangéliom hirdetésének és a szentségek ki* 
szolgáltatásának cselekménye, tehát Jézus Krisztus, alkotja, aki az 
evangéliom és a szentségek által ma cselekszik. Az egyház nem ott 
van, ahol a bibliát, a hitvallást és egyházi hivatalt szótalanul birto
kolják, hanem ahol az evangéliumot hirdetik, a szentségeket kiszolgál
tatják, mégpedig a Szentírás fundamentomán, az atyákkal és test
vérekkel való konszenzusban, tehát ahol így Krisztus Szavát hallják 
s ahol Krisztus magát adja. Az egyházfogalmat ez menti meg a hamis; 
ontológiától, valamint a kontinuitás nélküli aktualizmustól.
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Az Ágostai Hitvallás VII. cikkelye az egyházat „una sancta 
eeelesia" -nek, egyetlen, szent, keresztyén egyháznak nevezi. Lényeges 
természetében egyetlen egyház, mert szent, keresztyén, vagy „szent 
katholikus és apostoli'1 egyház (Niceai hitvallás). Egyetlen és szent, 
mert a Szentlélek munkálkodik benne. Egyetlen és katholikus (egye
temes), mert az egyetlen Krisztus, ég és a föld Ura kormányozza. 
(A Konkordia Könyvben a „katholikus11 szót „keresztyén"-nek for

dítják.)' Egyetlen és apostoli, mert megrendíthetetlen fundátoentoma 
az apostolok hivatala.

Az egyház egységére vonatkozó ez állítások, az efezusi levél -t, 
4 sk-vel összhangban, különböző irányban elhatárolást igényelnek. 
Mikor a VII. cikkely azt tanítja, „hogy az anyaszentegyház örökké 
megmarad1, ez semmiképpen sem. úgy értendő, mintha az egyház 
••egysége valami jövendő cél, vagy betöltendő feladat volna. Ellenke
zői ég’, az egység az egyház lényegének tartozéka. Az egyház vagy 
egy egyház, vagy nem egyház.

Másrészt az una sancta nem valami másvilági, transcendentális 
lehetőség; realitás az, itt, e földön. „Mi nem plátói' államról álmo
dozunk ' (valami imaginárius egyházról, amely sehol.sem található', 
hanem azt állítjuk, hogy ez az egyház létezik. . vH Apológia VII. 20.

De az egyháznak földi egysége nemcsak függőleges valóság, az 
egy Krisztusnak, az egy Szentiéleknek az evangéliom és a szentsé
gek által történő, mindig új cselekedeteiben. Ellenkezőleg, az egyház 
egysége mindig egyúttal az ige és szentségek által megragadott embe
rek közössége is. Maga az egyház meghatározása, is — „minden hívő 
közössége" — erre. mutat. Az evangéliom a hívek helyi gyülekezetei
ben prédikáltatok, bár a VII. cikkely a helyi gyülekezetek nagyságán 
és kicsiségén túl, közvetlenül a föld egész keresztyénségére tekint. 
Az Ágostai Hitvallás nemcsak egyház-ról beszél, hanem egyházak-ról 
(eeelesia apud nos docent. I., II., III. sat.). Ahogy az egész föld  
keresztyénsége Jézus Krisztus egyháza, éppen úgy az egyes helységek 
keresztyén gyülekezete is. Jézús * Krisztus ■ egyháza. A  VII. cikkely 
meghatározása nem tagadja ez utóbbit, csal: éppen jóelöre gátat akar 
vetni minden szeparatisztikus egyházfogalom elé, amely az egyes 
gyülekezetei elszigetelhetné. A  VII. cikkely következő mondatának 
„egyetértés" (consentire) szava ugyanerre utal. Az una sancta nem
csak az egyazonos kegyelemnek az elszigetelt egyesek által való véte
lében van. hanem az evangéliom hirdetésének, hallgatásának és a ki
szolgáltatott szentségek vételének konszenzusában is. A  lutheránus 
hitvallások szerint pedig ez a konszenzus kétirányú, t. i . : konszenzus 
a jelenben élő korátrsakkal s konszenzus a régmúlt atyákkal. Sőt, 
az egyház egységének, a földön élő összes hívőkkel való teljes oltár- 
közösséget kell jelentenie.

Másrészt az egyház egységére nézve nem lényeges, „hogy ha
sonló emberi hagyományok, szokások, vagy emberektől rendelt szer
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tartások legyenek", A „hagyományok", „szokások*', „szertartások*t ' 
kifejezéseket itt nem kell túlságosan szűk értelemben venni. E zek  
nem csak meghatározott ünnepeket, ünnepi módozatokat jelentenek,, 
hanem az egyház rendtartásában mindent, amit a hívek hitük szabad
ságában bevezettek, vagy a múltból átvettek, liturgia, vagy szolgálati 
rend alakjában. Az Ágostai Hitvallás egyházfogaíma semmiféle elő
írást nem tartalmaz pld. a nemzeti egyház, szabad egyház, vagy 
ehhez hasonlók kérdésében, sem pedig az egyház szervezetére vonat
kozólag.

Az egyház egységének ez a tanítása a lutheránus egyház szá
mára, a többi egyházakhoz való viszonyában, állandó és nagy kényel
metlenség forrása, Nem így volna, ha az Ágostai Hitvallás csupán, 
valami jövendő, eschatologikus egységet tanítana, vagy ha a. luthe
ránus egyház arról volna meggyőződve, hogy csak az ö határain belüli 
prédikálnak evangéliumot. Csakhogy ezen a ponton az Ágostai H it
vallás rendkívüli módon tartózkodó. Való igaz: azok az egyházak,, 
amelyek Ágostában a maguk hitvallását megtették, una sanetának 
tartották magukat, mert egyek voltak az evangéliom tiszta hirdeté
sének és a szentségek helyes kiszolgáltatásának konszenzusában, de 
mindig számoltak azzal is, hogy vannak testvéreik más egyházakban 
is, még azokban a heretikus egyházakban is, amelyekkel a tiszta  
evangéliomhirdetés egyházaként harcban voltak. Bár püspökök, teoló
gusok és szerzetesek a római egyházban az emberi cselekedetek általi 
inegigazulást tanították s így elhomályosították Krisztus müvét, 
„mindazonáltal Krisztus ismerete néhány kegyes személyben meg
maradt". Apológia VI. 271. Bár az igehirdetés és az úrvacsora a 
késői-középkori és a korai-reformációi időben a heretikus római egy
házban eltorzult, az egyház mindazáJtal akkor is élt, mint ahogy élt 
minden időben. S ha az evangéliomi bizonyságtevés egy heretikus 
egyháznak csupán a liturgiájában .(Apológia VI. 264.) vagy a helyes 
keresztségben van jelen, Isten kegyelméből akkor is számolhatunk ott 
szétszórt hívőkkel. Ezt a felismerést, mint e testvérekkel való közös
ség kötelezését komolyan vették. A z Ágostai Hitvallás cngedméyei 
(Leisetreterei) nem egyszerűen élkenésre válók, hanem óvatosságá
ban is határozott egységre-törekvés jelei.

íg y  az Ágostai Hitvallás egyházfogalmából, ha komolyan vesz- 
szűk, állandó és elfogyhatatlan erős impulzusok folynak a h ívek  
közösségére, mert az una sandát e földön-való realitásnak állítja. 
A hívek közötti szakadások az egy, szent, katolikus és aoostoli egy
ház torzói, Krisztust gyalázzák, — súlyos hiba, amely előtt egyetlen 
egyház sem hunyhat szemet.

A szétvált egyházak egységének az egyház kölcsönös felfedezé
sével kell kezdődnie. Mik az egyház ismertető jegyei?

Itt különbséget kell tennünk az egyházfopofc felismerésének 
problémája és az egyház felismerésének feladata között,- jóllehet az: 
egyház sohasem létezhetik a tagjai nélkül.



A VIII. cikkely kinyilvánítja, hogy „ebben az életben sok hamis 
keresztyén és képmutató, sőt nyilvánvaló bűnös elegyedik a kegye
sek közé“ . (Német szöveg.) „Az egyház az istentelenek nagy tömege 
között van elrejtve.“ (Apológia VII. 19. német szöveg.) Az istente
lenek az a kereszt, amellyel Krisztus országa el van takarva. (18.) 
Mégis a. hitvallások tiltják az egyházat, liogv elvágja magát az ál- 
keresztyénektől, mert ez az utolsó ítélet előlegezése volna, amelyet 
pedig niaga Jézus hajt majd végre. Igaz, a hitvallások tanítják, hogy 
a nyilvánvaló bűnösök, eretnekek és a szentségek megvetői az egy
házból exkommunikációval kirekesztendők s hogy ez az exkommuni- 
káció éppen olyan igazán Isten esehatológikus ítélete, mint az a.bso- 
lutió. De az egyháznak nem lehet s nem szabad az álkérészt vének 
tömegét kirekesztenie. Az „ecclesia proprie dicta“ az ítélet napjáig 
rejtve marad az „ecclesia laté diéta"-bán.

Mindazonáltal az egyház teljes határozottsággal megismerhető 
ős felismerhető, nemcsak mint külső vallásos társaság, vagy a híve
ken túli, csupán jövőbeli realitás, hanem mint „a hívek közössége" és 
pedig „á hívek közösségé"-ben nem a hívő tagok által ismerhető meg, 
mert hiszen ezek rejtve vannak az álkeresztyének között, hanem 
megint csak az evangéliom és a szentségek csalhatatlan jegyei által. 
Ezek alapvetők az egyházra nézve, kognitív és causatív értelemben 
egyránt. Ahol az evangéliomot tisztán hirdetik s a szentségeket Krisz
tus rendelése, szerint szolgáltatják ki, ott feltétlenül számolnunk kell 
az „ecclesia proprie diéta" valóságával, az igaz-hívők közösségével, 
még akkor is, ha részletekre menően nem lehet azt az „ecclesia lato 
-diéta"-tői, a csupán külső egyesülettől megkülönböztetni. Mert az 
evangéliom Istennek ereje és sohasem marad ébresztő, hitmegújító 
hatás nélkül. Ilyen értelemben az igazi egyház, a képmutatók töme- 
-gében elrejtve is a hit szeme számára igenis látható a földön.

Az egyház ez ismertető jegyei a hitvallások szerint kizárják a 
jócselekedeteket, amelyeket a hívők végeznek Isten és ember iránti 

• szeretőiből s ezek'a jócselekedetek pl. nem jegyei az egyháznak. 
A jócselekedeteket az egyházban Isten iránti hálából végzik s Jézus 
Krisztus fegyverei azok az ördög ellen. (Apológia III. VI. 68.). de 
jóesclekedeteket a képmutatók is produkálhatnak s magának a hívő
nek a számára a jócselekedetei rejtve vannak. Semmiféle külső forma 
vagy rend sem veendő az egyház ismertető jegyének, akár liturgiái, 
akár szervezeti-hivatali, vagy az egyház és állam közötti viszonv 
rendjéről van is sző. Ez semmiféleképpen nem kisebbíti e rendek 
jelentőségét, csak azt hogy semmiféle saiátlagos rend nem konstí- 
tuálja az egyházat, Végül az egyházfegyelem sem jegye az egyház
nak. bár az exkomninnikációt mnva Krisztus adta az egyháznak 
(Formula Ooncordíae Epitomé XII. 26. i. Az egyház ismertetőjegye, 
az evangéliom hirdetése, —- nem a kárhoztató, hanem a szabadító 
igéé.

Még figyelemreméltóbb, hogy — ellentétben a 19. századi teo
lógia hitvallási ébredésének sok ellenkező irányú , állításával — a svm- 
"bolikus iratok nincsenek az egyház ismertetőjegyei között megemlítve. 
Igaz. hogv az Apológia esetszerűen beszél e vonatkozásban a vallás- 
détolrő1 (VTT. 8.) és Lyra Miklóst idézve kijelenti, hogy az egyház
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ott van jelen, ahol „a hitnek és igazságnak igaz ismerete és meg
váltása van“. ( \  11. 2.) Mivel a hit megváltása természete szerint 
mindig nyilvános nyilatkozat, valójában természetes róla az egyház 
jeleként beszélni, az igével és szentségekkel együtt. Emellett a lehető 
legszorosabb kapcsolat van a hit megváltása, valamint az ige és szent
ségek között, mert hiszen a hit megváltása arról tesz vallást, hogy 
mit jelent az ige tiszta hirdetése és a szentségek helyes kiszolgáltatása, 
így  teljességgel természetes a hitvallásokról úgy beszélni, mint 
— ha nem is az egyház harmadik, de legalább az egyház egy jeléről, 
származtató értelemben, mivelhogy az egyház két, genuin jelét: az 
igét és a szentségeket tanítják, vallják meg.

Mindamellett ezen a ponton igen óvatosnak kell lennünk, mert 
az Apológia említett tételei nem annyira, meghatározott hitvallást 
iratokra, mint inkább magára a hit megváltására gondolnak, Abban 
az értelemben, ahogyan a bibliai ige normája az egyháznak s az ige 
hirdetése s a szentségek kiszolgáltatása alkotója az egyháznak, a hit- 
vallási iratok, mini ilyenek, nem jelei az egyháznak. Ezek csak az 
evangéliom hirdetésének és a szentségek kiszolgáltatásának aktusában 
lehetnek az egyház jelei. Nincs ott egyház, ahol helyes hitvallások 
határozatilag érvényben vannak ugyan, de a prédikálás nincs vele 
összhangban. Viszont van ott egyház, ahol bár semmiféle kimondott 
hitvallást irat nincs érvényben, de az ige hirdetése és a szentségek 

. kiszolgáltatása Krisztus rendelése szerint történik. Akármilyen fon
tosak is a hitvallások az egyház szolgálata számára V akármennyire 
hanyag is az. az egyház\ amely megveti a hitvallásokat, mégis, lm 
az Ágostai Hitvalláshoz tartjuk magunkat, a zt kell mondanunk, hogy 
a hitvallások csak az igéből született 'hitvallásokkal összhangban tör
ténő igehirdetés cselekményében válnak az egyház ismertető jeleivé. 
Anélkül, hogy ezzel a hitvallásoknak a személyes megváltásban való 
jelentőségét csökkentenénk, ez azt jelenti, hogy a hitvallás csak az 
ige hirdetésében és a szentségek kiszolgáltatásában adott két jelben  
lehet az egyház jele.

Az Ágostai Hitvallásnak ez az egyháztana bizonyos tekintetben 
állandó féket tesz a lutheránus egyházra korunk ökumenikus törek
vései közepette.

Sem a szekularizmusban és antikrisztianizmusban rejlő általános 
fenyegetés, sem. áz egyháznak a háború okozta közös küzdelmei és 
nyomorúságai nem adhatnak önmagukban alapot az unióra, A közös 
teológiai és liturgikus törekvések, a közös szociális feladatok és köte
lezések szintén nem jelenthetnek önmagukban egyház-uniós alapot. 
Az egyházaknak a szükség idején gyakorolt kölcsönös segélynyújtása 
sem hozhat uinót, A lutheránus egyháznak természetesen szabad 
együttműködnie más egyházakkal korunk minden közös egyházi szol
gálatában, de egyházegységet csak ott. ismerhet el, ahol "megvan a 
„consensus de doctrina evangelii“ . Ebben a lutheránus egyházat köti 
tulajdon hitvallása.
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Mit jelent a hit-vallásos kötöttségf Az Ágostai Hitvallás köti 
az egyház szavát és cselekvését, mivel az a testvéreknek és atyáknak 
a Szentírás tolmácsolására vonatkozó egyértelműségét jelenti. De 
akármennyire hangsúlyozzuk is az egyértelműség erejét, a consensus 
nem mint consensus köt, hanem mint a Szentírás helyes megértésében 
megnyilatkozó consensus. Nem a consensus dönti el az egyház taní
tását és gyakorlatát, hanem a Szentírás. A  hitvallásos kötöttség az 
egyháznak a Szent íráshoz, mint egyedüli normához való kötöttsége.

A hitvallásos kötöttség következésképpen azt is jelenti, hogy az 
egyház a Szent-írás értelmezésében hamis tanítások új frontjával 
szemben, a maga hitvallásait megvédendő, további, új hitvallási ira
tok elfogadására is képes, sőt bizonyos körülmények között köteles. 
Sőt, a hitvallásos kötöttség azt a lehetőséget is magába foglalja, hogy 
az egyház a hitvallások bizonyos eddig elfogadott tételit a szentírás 
exegetikai tanulmányozással elért jobb megértése alapján —  korri
gálja. Bár az eféle esetleges korrekció természetesen nem vállalható 
és nem tehető kötelezővé az egyház egyes személyei, vagy egy teoló
giai fakultása, hanem csak az egész egyház kívánságára. Mindazon
által a hitvallásos kötöttség lehetetlenné teszi, hogy egyház-uniót 
preklamáljunk ott, ahol a „consensus de doctrina evangelii" hiány
zik, vagy ahol más egyházak hivallási iratai elvetik az Ágostai Hit
vallásnak az evangéliomra és szentségekre vonatkozó tanítását. Ezen 
az alapon kell megkérdőjelezni a lutheránus és református egyház
nak, Németország egyes tartományaiban a tizenkilencedik század 
elején, a korábbi századokban létesült egyház-uniókkal ellentétben 
létrejött unióját. Ennél ugyaiús egy egyházban jutottak egyenlő 
érvényre olyan hivallási iratok, amelyek a szentségekre vonatkozó 
tanítás tekintetében kölcsönösen kizárták egymást. De ezzel csak a 
konfessziótlan ,,újprotestantizmus" számos hamis tanítása .számára 
nyilt kapu.

Másrészt az a tény, hogy az Ágostai Hitvallás egyháza ily 
módon kötve van, a legkomolyabb szabadságot jelenti a más egy
házakkal való egyesülésre.

a) Az Ágostai Hitvallás állandó és radikális kérdés a lutherá
nus egyház számára, szüntelenül kényszerítőén vallatva öt, hogy 
valóban egyház-e ? Mért hiszen az Ágostai Hitvallás szerint az egy
ház nem ott van, ahol az Ágostai Hitvallást sérteilenül'érvényesnek 
tartják és törvényileg garantálják, hanem ott, ahol az evangéliomot 
tisztán prédikálják és a szentségeket Krisztus rendelése szerint szol
gáltatják ki. A lutheránus egyház számára aü Ágostai Hitvallás lehe
tetlenné tesz mindenféle denominációs öndicsöítést, az Atyák refor
mációján pihend mindenféle magabízó, önelegedett biztonságot. Mert 
az Ágostai Hitvallás egyházának szüntelenül azt kell kérdeznie 
magára nézve, hogy mi történik benne hic et nunc. S ez szabadda 
teszi az egyházat a rajta és benne állandóan munkálkodó Krisztus 
számára, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
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b) Az Ágostai Hitvallás a legradikálisabb módon nyitogatja 
szemünket Krisztusban testvéreink s így a lutheránus egyház hatá
rain táti egy szó d  egyház meglátására. Az Ágostai Hitvallás éppen 
mert \ I I .  cikkelyé-bbn aprólékos kiilönböztetések helyett a lényegre 
veti a súlyt, nemcsak lehetővé teszi, hanem egyenesen kötelez ben
nünket arra, hogy jelentéktelen különbségeken átlépve, az egyetemes 
leeresztyénség széles porondján megtalálja a keresztyén leit lényegé
ben vele osztozó testvéreket.

.. ej A lutheránus egyház számára az Ágostai Hitvalláshoz való 
kötöttség állandóan megújuló felszabadulást jelent, mert hiszen az 
az ovangéliomhoz való kötöttséget jelent. A z evangéliumhoz való 
• kötöttség pedig nem tanbeli rabszolgaság. Sokkal inkább. Isten nagy
ságos dolgainak hirdetésére való felszabadulás. Az Ágostai Hitvallás 
nem vet törvényloedő korlátokat az egyház szolgálata elé, hanem 
inkább a Krisztus vérén megváltott egész világnak való szolgálat 
nagy örömét nyitja meg az egyház számára. Az Ágostai Hitvallás 
nem csinál <az orihodoxizmus módjára törvényt a tiszta tanból, ha
nem a kérügr,iához utal vissza bennünket. Az Ágostai Hitvallás iga 
megszabadítja az egyházat a doktrinairizmus veszedelmétől és az ön
konzerválás attitűdjéből. A z Ágostai Hitvallás a lutheránus egy
hazat  ̂ állandóan a Krisztusban kapott ajándék nagy.sáriéra emlékez
teti és arra képesíti, hogy örüljön a jó  Pásztor hangjának, akárhol 
hangzik, még ha ellenfelei ajkán hangzik is.

_Ebben a kötöttségben és ebben a szabadságban az Ágostai Hi t 
vallás egyháza — látszólagos partikularisztikus „lutheránus" neve 
ellenére, ez a név különben hitvallásainkban nem található — min
den egyházi közösségek centruma s útja az izoláció és elisszolució ket
tős veszedelme között egyenesen vezet az Ér napja felé.

Irta: Ed minid Sch'ink. — Megjeleni a The Luthera n  World Review 
1950 januári számában. — Fordította: Szabó József.

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete 3? esztendei működés 
után, 1950 április 25-én, Budapesten tartott közgyűlésén kimondotta feloszlásáé 
Ezzel a határozattal az egyházkerületi és egyházmegyei telkészegyesületek 
a MELE alapszabályai érteimében szintén feloszlottnak tekintendők.

A legutóbbi. 1950 máre. 3-án ülésezett egyetemes közgyűlés egyik hatá
rozati pontjává' hívta fel a még működő egyházi egyesületeket, hogy önkén
tes feloszlatásukat egyházi érdekből mondják ki.

A MELE feloszlása is beletartozik abba a folyamatba, amely a mai idők 
követelményeként az egyházi egyesületekben végzett munkát egyesületi 
keret nélkül teszi az egyház feladatává. A lelkészek továbbképzése, szol
gálati és testvéri közösségének ápolása, valamint erkölcsi és anyagi érdekei,k 
etőmazditása az eddigi egyesületi keret nélkül is folyhat., E munka egyházi 
szervének megállapítása és kereteinek kidolgozása folyamatban van.



151

E g y h á z s z e r v e z e te in k  r e v íz ió já h o z
1. A m e g y é k  nevének, székhelyének és területének legutóbbi 

megállapítása felelevenítette a kérdést, hogy nem kellene-e egy
házunkban átrendezni a felsőbb szervezeteket. Leginkább egyházke
rületeink új beosztásáról szoktak beszélni, de ezelőtt is jutott már 
kifejezésre olyen nézet, hogy szervezeteink reformját alul kellene 
elkezdeni. Egy évvel ezelőtt a zsinat elnökségének tagjai és szakbi
zottsági elnökei egy értekezleten megállapították, hogy az egyház
kerületek ú. n. arányosítását meg kell előznie az egyházközségek 

'„arányosításának", vagyis előbb úgy kell szervezni az egyházközsé
geket- hogy mindegyikben a lelkész igazán pásztora tudjon lenni a- 
gyülekezetnek. (V. ö.: Lelkipásztor 1949. ápr. sz.' 136. kk,). Most, 
a megyék új beosztása után magátúlértetődően az a kérdés kerül 
a homloktérbe hogy vájjon megfelelő-e .egyházmegyéink beosztása.

Az új megyei határok és az egyházmegyék összevetését felvá
zoló térkép •  valóban elevenné tudja tenni számunkra ezt a kér
dést. Szemlélteti pl. azt a fonák helyzetet, amelybe a Zalai Egyház
megye került az által, hogy egyházközségei Veszprém-ímegye te
rületén fekszenek; a Pesti Alsó Egyházmegye elnevezéséül olcsón 
kínálkozik a Báes-Iviskúni név. De nem az elnevezés a nagy kérdés, 
hanem az, hogy nem kellene-e az esperességeknek (ezentúl a könnyebb 
érthetőség kedvéért így nevezem az egyházmegyét) a megyei hatá
rokhoz igazodniuk. Egyházközségeink elhelyezkedésének ismeretében 
hamarosan felelhetünk e kérdésre, mégpedig akképen, hogy célszerű 
figyelembe venni az ú j megyei határokat, de korántsem volna he
lyénvaló egyszerűen azokhoz igazodni. Ez nagyon is formaiisztikus 
dolog lenne. A másik mellékelt térkép, az, amely az egyházközségeket 
és a főbb közlekedési útvonalakat mutatja, eszméltetően figyelmeztet, 
hogy egyházközségeink nem arányosan helyezkednek el a megyékben. 
Következésképpen egy, a megyékhez igazodó esperesség-beosztás vé
szes aránytalanságot eredményezne akár a. lelkészek száma, akár a- 
hívek száma- tekintetében. Az is csak olcsó megoldás lenne, hogyha 
több megyét osztanánk be egy esperességbe. Mindegyik egyházi szer
vezetünknél, de az esperességnél kiváltképpen döntő tényezőnek kell 
meghagyni a közös történelmi múltat, különösen is akkor, ha sa játos 
egyházi érdek tömörítetté közös szervezetbe egy-egy földrajzi egység 
gyülekezeteit. Nyilván hiba lenne pl. megszüntetni a Kemenesaljái 
Egyházmegyét.

Felülről való elrendezésnek egyáltalában nincs jogosultsága-. 
Az irányításnak meg kellene elégednie néhány' „rendező elv“-nek a 
figyelembe ajánlásával. Az egyik ilyen rendező elv az lehetne, hogy 
az esperesség legyen jó bázisa a lelkészek (s általában az egyház 
igehirdető szolgálatában állók) munkaközösségének, vagyis: az es
peresség lelkészei, könnyűszerrel össze tudjanak jönni munkaközös
ségi összejövetelekre. A másik ilyen rendező elv lehetne, hogy egy-

* A térkép a következő oldaton. Magyarázatául a megyék és egyház
megyék felsorolása a cikk végén.
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egy esperességhez kb. 15 egyházközségi rendes lelkész tartozzék hozzá, 
persze széles eltérési lehetőséget engedve (10—26 leikész). Ma —- 
csak az; egyházközségi rendes lelkészeket számítva — átlagosan 16 
lelkész esik egy esperességre. Ezt az ajánlott 10—20 számot majd 
megfelelően emelhetjük, ha. a jogos kívánalom szerint rendezni 
fogja a zsinat azoknak a lelkészeknek a jogállását, akik ma mint 
hivánnyal, de ha bimak is, mégsem olyan „rendes" lelkészek, mint 
vallástanító lelkészek csak csekély számban bírnak egyházközségi 
azok, akiket az E. A. 62. §-ában meghatározott tisztre — a lelkész* 
választási szabályrendelet szerint — választottak meg (tehát pl. 
nem választhatók igazgató-lelkésszé, esperessé, püspökké). A ld> 
készek jogállásának méltán kívánt átrendezése után. új számbavétel 
válik majd szükségesé, és akkor majd egy hasonló térkép a valósá
got hívebben fogja tudni bemutatni. De addig is gondolhatunk arra, 
hogy azokon a; helyeken, amelyeken 1-nél több az egyházközségi ren
des lelkészek száma, a vallástanító lelkészek is működnek; ezen 
kívül pl. a nagybudapesti egyházközségek legtöbbjében; Szegeden, 
Balassagyarmaton. Szombathelyen, Pápán, Pécsett, Miskolcon, Deb
recenben az 1 egyházközségi rendes lelkész mellett is vannak vallás- 
tanító lelkészek, nem is szólva a segédlelkészekről. Egyelőre irreális
dolog lenne a mai lelkész-statisztika alapján tervezgetni, szükséges 
vagy egy kis várakozás, vagy egy józan számvetés, minthogy itt 
a fakultatív vallásoktatás dolga játszik közre.

Száz szónak is egy a vége: mindennek az alapja egyházközsé
geink revíziója; hol kellene egyházközséget felosztani, egyházköz
ségeket egyesíteni (lásd a déldunántúli helyzetet!), a ..rendes" lel- 
készi állásokat szaporítani, leányegyházközségeket anyásítani stb.

Azután kerülhet sor az esperességek revíziójára, mégpedig úgy, 
hogy mindenütt a lelkészek maguk vizsgálják meg, van-e szükség 
a szolgálat érdekében (csak ez a mérték!) az esperességek átalakítá
sára.

2. Az e g y h á z k e r ü l e t e k  területi revíziójára csak azután 
kerülhet sor, hogyha az egyházközségek és az esperességek vázolt re
víziója. közmegnyugvásra, megtörtént.

De addig is törekednünk kell, hogy kialakuljon egy köznézet 
az egyházkerületekre vonatkozó rendező elvek tekintetében.

a) Közmegnyugvásra meg kell állapodnunk, hogy miképpen kí
vánjuk az országos püspökség megoldását. Legyen-e az országos 
püspök egyszersmind egyházkerületi püspök is? Legyen-e állandó 
székhelye az országos püspökségnek ?

b) Az egyház el intézményesítésének a szekeré-be akarunk-e ülni. 
vagy inkább azon fogunk munkálkodni, hogy az egyházkerületek első
sorban testületek legyenek?

c) Mi legyen a, püspök? Egyházkormányzó? Egyházközigaz
gatási hatóság’ vezető? Az egyházkerületbeli gyülekezetek igehirde
tője? Avagy talán mégis csak igazán „episzkoposz", jórendre vigyázó, 
a pásztorok pásztora ?

d) Milyen tényezőket tartunk szükségesnek figyelembe venni? 
Hadd idézzem itt önmagamat, A Lelkipásztor 1949 áprilisi számában
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ezt írtam: ,,Ajánlatos egyszer mindnyájunknak végig gondolnunk, 
hogy az egyházkerületek úgynevezett arányosításánál milyen ténye
zőkét kell okvetlenül figyelembe vennünk: a hívek lélekszámú, az 
egyházközségek száma, a lelkészek (mégpedig nemcsak az ú. n. egy
házközségi rendes lelkészek) száma, a terület nagysága, közlekedési 
viszonyok, a területen élő lakosság száma és —  ,az utolsó nem a leg
kisebb' — a történelem." (Bővebben lásd ott, 137). A történelem 
akkor elsősorban mint egyházszervező tényező forgott a fejemben, ma 
feladatomnak látom, hogy általában utaljak a történelem tanulságaira, 
főképpen arra, hogy a múltban milyen „nagyok" voltak az egyház- 
kerületeinknek megfelelő szuperintendenciák, és hogy területi ren
dezésekkor miképpen viselkedtek eleink az érdekelt személyekkel szem
ben. Például: A zsolnai zsinat 1610-ben 10 vármegye területén 3 
szupcrintendénciát szervezett. (Ilyen arányban ma 6 egyházkerüle
tünk lenne). A Károly-féle Rendeletek (1731, 1734) (sérelmezett ki
rályi beavatkozás) alapján alakított négy szuperintencia 209 egyház
községet foglalt magában. (Ma 100-zal több van a 4 egyházkerüle
tünkben.)

A történelem tehát ebben a vonatkozásban semmiképpen sem 
lehet ránk úgy befolyással, hogy igézetben tart minket az 1885-ös 
főrendiházi és az 1925-ös felsőházi törvény püspök-szemlélete, az, 
amely a püspökben valamilyen közjogi vagy legalább is közéleti nagy
ságot lát.

e) Bár az előző elvi kérdésekben benne van, külön „rendező 
elvül" kell megállapítanunk, hogy akarunk-e rögzített püspöki szék
helyeket, vagy sem. A rögzítés a püspöki tiszt elhatóságiasításának a 
vonalába esik; lehet, ha ma történelmi szükségszerűség, de akkor is 
tisztázzuk, miért akarjuk.

3. Egyházszervezeteink revíziójában a lesreslegfoutosabb, hogy 
egyfelől mindig szem előtt tartsuk: személyekről, személvek szolgála
táról, személvek üdvözüléséről van szó, amikor az egyházat szervez
zük, másfelől mindig vigyázzunk, hogy személyi érdeket, személyi 
ambíciót ne szolgáljunk.

Sólyom Jenő.

Magyarázat az egyházmegyei és új megyei határokat összevető térképhez.

A m e g y é k  neve és székhelye: I. Pest, Budapest. II. Komárom, Tata
bánya. Ili. Fejér. Székesfehérvár. IV. Nógrád, Salgótarján. V. Győr-Sopron. 
Győr. VI Vív., Szombathely. VII. Veszprém, Veszprém. VIII. Zala; Zala
egerszeg. IX. Somogy, Kanos vár. X. Baranya, Pécs. XI. Tolna, Szekszárt. 
XÍI. Bács-K'skún. Kecskemét. XIII. Csongrád, Hódmezővásárhely. XIV. Békés, 
Békéscsabai. XV. Szolnok, Szolnok. XVI. Hajdú-Bibar, Debreceni. XVII. Sza- 
belcs-Szafmár, Nyíregyháza. XVIII. Heves. Eger. XIX. Borsod-Abaúj-Zem- 
plén, Miskolc.

Az e g y h á z m e g y é k :  (Bányai egyházkerület): !. Budapesti. 2. Pesti 
"Feíso, 3. Pesti Közép, 4. Pesti Alsó, 5. Csanád-Csongrádi. 6. Békési, 7. Arad- 
Békési. (Dunáimneni egyházker.): 8. Nógrád-Hcinti, 9. Fejér-Komáromi, 
10. Mosom. (Dunántúli egyházker.): 11. Soproni Feiső, 12. Soproni Alsó, 
13. Vasi Közép, 14. Kemenesaljái, 15. Győri, 16. Veszprémi, 17. Zaíaá, 18 
Somogyi, 19. Tolna-Bárány a-Somogyi. (T'szai egyházker.): 20. Hegyaljai. 
21. Tiszp.vidéky
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Egyh á z unk önellátása
Egyháziunk önellátásának kérdésében puhatolódzó tájékozódá

saim során kétféle —-  ellentétes — felfogással találkoztam.
Egyik: hogy ezzel a kérdéssel már régen foglalkozni kellett 

volna. Ha még el nem késtünk vele, akkor legfőbb ideje, hogy elő
vegyük a problémát, pontosan felmérjük s precíz tervvel megoldjuk.

Másik:' ezzel a kérdéssel egyáltalán nem kell foglalkozni. Ha 
majd eljön az ideje, Isten ad megoldást. Az egyház önellátásáról be
szélni —  káromlás. Az egyházat Ura látja el. Hiszen elsősorban az 
egyházra vonatkozik Máté 6, 33. ígérete: „Keressétek először Istennek 
országát és annak igazságát és minden egyebek (tehát az anyagiak 
is), (csak egy melléktermékként, ráadásul) megadadtnak néktek."

Bizonyos, hogy e kérdésnél is Scylla és Karybdis kettős vesze
delme között járunk. Két kísértésre kell vigyázni. Rajongás volna 
azt hinni, hogy Isten ezt a kérdést nélkülünk megoldja s pogányság 
volna azt hinni, hogy ezt a kérdést mi tervekkel megoldhatjuk. A  
terveinkben való bizakodás istenkáromló bálványimádás volna, a 
tervtelenség istenkísértő rajongás volna. —

Azt vallom, hogy a kérdéssel foglalkozni kell s hogy a vele való 
foglalkozás ideje elérkezett. Hittel foglalkozunk vele, mert valóban 
tudjuk, hogy Isten a, maga. sajátos hivatását híven betöltő egyházról 
gondoskodik majd és alázatos engedelmeséggel, hogy valamikép min
dent megtegyünk, aminek: az elmulasztása megnehezítené Istennek 
ezt a gondoskodását.

Két megállapítást kell tennem.
1. A mi teológia álláspontunk szerint az államnak az egyházat 

támogatnia kell. A sokat idézett Róma 13-ból is ez derül ki. 41. vers: 
„Cselekedjed a jót és dicséreted lesz attól (t. i. a felsőbb hatalmas
ságtól), mert Isten szolgája ő a te javadra." Az a dicséret nemcsak 
szó, hanem jutalom is. A felsőség azért van, hogy Isten szolgája le
gyen s a „m ert"  mutatja, hogy éppen azért és annyiban Isten szol
gája, ahogy és amennyiben a „jót" cselekvő egyház „javára" ezt a 
jutalmat megadja, A 6. versben megismétlő d ili: „ . .  Istennek szol
gái, akik ugyanabban foglalatoskodnak." Az „Ugyanabban" mutatja, 
hogy valamikép az állam is Isten országáért van. Az öreg Bőd Péter 
természettudományos és történetfilózófiai definíciója naivságában is 
igaz: Isten a világot azért teremtette, hogy lenne ez az anyaszentegy- 
háznak helye, Isten hatalmának, jóságának s dicsősége gazdagságának 
megmutatására." — A mai magyar népi demokrácia is az anyaszent- 
egyházért van, akármilyen furcsán hangzik is.

Itt most legyen elég csak megemlíteni, hogy Luther is így látta 
a dolgokat s  hitvallási irataink is ezt a felfogást tükrözik.

Azt kell mondani, hogy az 1848: XX. t. c. akaratlanul is bibliai, 
hitvallásos és teológiai bázison alapul. S hogy egyházunk hivatalos 
faktorainak kifejezett kívánságára ennek az Egyezményben is nyoma 
van, az nem egy kis vigaszdíjszerű szépségtapaszért való apró ügyes
kedés, történelmi és jogi birtökállományunk emlegetése, hanem egy
házunk hitbeli felfogásának kifejeződése.
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2. Másrészt meg kell állapítani, hogy államsegélye ki tartót tsá- 
gunk kétes értékű állapot volt, vagy azzá lett. Sem az adó, sem a 
kapó nem tudott a kongnia kísértésének ellentállni. Az állam, ha 
képm utató módra rejtetten is, árat szabott a kongruáért s azt be is 
hajtotta. Az egyház pedig azt az árat megfizette. Gyülekezeteink 
pedig, elszokván az anyagi áldozatvállalástól, elkényelmesedtek. S ma, 
még "ma is ott tartunk, hogy nem kevés számú egyházközségünk költ
ségvetése, főként a személyi kiadások tételeinél, de még a dologiaknál 
is,  jórész államsegélyre baziroz. Nem is szólva arról, hogy egyházköz
igazgatási hatóságaink személyi és dologi vonalon szinte teljesen az 
államsegélyre támaszkodnak. Ezért Isten javunkat akaró pedagógi
ájának tényét kell abban látnunk, hogy most a tunyító^ eltartottság 
állapotának mankóit kibillenti a hónunk alól és az önellátás állapota 
felé szorít bennünket.

A teljes államsegély legjobb esetben is már csak 4 évig tart. 
Óva intek mindenkit, hogy itt, éppen itt valami fatális csodában re
ménykedjék. Az egyház és állam szétválasztása nem a radikális szo
cializmus találmánya. A liberális demokráciák legtöbbjében is bekö
vetkezett ez már, még pedig régebben, jeléül annak, hogy világjelen
ségről van szó. Isten az utolsó idők egyházat készíti azzal, hogy rá
kényszeríti: anyagi tekintetben is hitből éljen. Az . Államsegély deg- 
resszálódásával s majd teljes megszűnésével kezdődő új helyzet egye
lőre meg nem is sejtett nehézségeket tartogat, a magam részéről még
sem cserélnék a csehszlovák helyzettel, de még a svéd államegyházi 
állapottal sem.

A továbbiakban néhány tételben szeretnék a meginduló beszél
getéseknek csomópontot adni.

1. Ez az ügy mindnyájunk ügye s ezért valamennyien felelősek 
vagyunk érte. Senki se várja hát, hogy az önellátás kérdését az 
Üllői-út 24. oldja meg. A legszélesebb körből kell öszehordanunk a 
látásokat. Meglehet, hogy egy falusi gondnoknak Isten e téren jobb 
ötletet ád, mint egy püspöknek.

Mindenesetre azért kellene egy ezzel megbízott állandó bizottság 
is, amely egyrészt tusakodna a probléma különféle vonatkozásaival, 
másrészt kiértékeli, összehangolja azokat az elgondolásokat, amelyek 
egyházunk mély rétegeiből és széles mezőnyéről érkeznek. A kérdést 
mostantól fogva minden fokon — presbitériumi, egyházközségi, lel
kész egyesületi, stb. gyűlésen — állandóan napirenden kell tartam. 
Buzdítani kell az egyházközségeket o téren —  nem kalandokra, 
hanem a hit merészségével vállalt kezdeményezésre. Máris figyelemre
méltó kísérletek indultak. Utalok Tordasra, Komáromra. Ezeknek 
eredményeit meg kell vizsgálni. A Lelkipásztorban és két egyházi 
lapunkban azonnal külön rovatot kell e kérdésnek nyitni.

2. Egyházunk önellátásának kérdése is lényege szerint nem 
pénzügyi, hanem hit-kérdés. A megoldás nem ügyes fináncok szám
tani spekulációinak vonalán, hanem a hit vonalán várható. — Sokan 
mágikus eredményt várnak a kivetési rendszer elhagyásától s az ön
kéntes felajánlásra való áttéréstől. Talán, mert ősrégi magyar luthe
ránus és patinásán egyházias tömbben születtem, ahol az egyházi adót
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ünneplőben vitték az emberek, én nem helyeslem az. egyházi adó és 
kivetés elejtését. Az egyházi adófizetés igenis kötelesség, amelyre a 
híveket nemcsak lírikus általánosságban, hanem számszerű értelemben 
is figyelmeztetni és nevelni kell. Mióta a hatóság behajtási jogsegélyt 
nem ad, — ne sajnáljuk, a magam részéről akkor sem éltem vele, 
amikor megvolt, — az önkéntesség magától kidomborodik, de a szám
szerű kivetés figyelmeztetést jelent, buzdítást és segítséget, mert nem 
kell. annak kitalálásával vesződni, hogy mennyit ajánljak meg, — Így 
is, úgy is odajutunk végeredményben, hogy csak az fizet, aki szereti 
nz egyházát s annyit, amennyit megér néki az egyháza.

Bizony igaz, hogy jövőre nem annyi lesz a gyülekezeted bevé
tele, amennyit az idei költségvetés előirányoz, hanem amennyi igét 
fektetsz bele a gyülekezetbe. —  Itt derül majd ki az evangeli- 
záció fontossága is, anélkül, hogy azt zsebnyitogató manőverré sza
badna zülleszteni. A jól megalapozott egyházi kapitalizmus szilárd 
bázisa kicsúszhatik lábunk alól, elmarad a kongnia, elvész a föld s 
megmarad csak élő hitre jutott híveink hite, amely egyebek mellett 
tizedtartásban gyümölcsözik majd. A tizedet pedig tanítanunk kell és 

—  gyakorolnunk. Bizonnyal szükség lösz nemcsak az egyesek, hanem 
a gyülekezetek tizedeire is. Ila jól megnézzük, — higyjétek, — a 
dolgok alfája itt is az; térjetek me g . . .

3. Az önellátásra való áttérésünk problematikájának egyik igen 
fontos belékapcsolódó pontja az arányosítás. Ezt most esik ( .  
Bizonnyal az önellátás elosztó és takarékossági rzer.ipr-n'jáVól is h á l 
arányosítani, mégpedig minden vonalon (kerület, egyházmegye, egy
házközség). S az arányosítás több esetben majd összevonást jelent, 
más esetben szétaprózást. 50 hívőnek (kitelepítéssel megtépázott 
gyülekezetnek) tartani egy lelkészt éppen olvan aránytalan, mint 
7í8000-nek hármat. Mindenesetre a legszigorúbb takarékosságra lesz 
•szükség.

4. Nem tudom elfogadni azt az elgondolást, hogy egyházunk ön
ellátásra való áttérése legyen alkalom az anyagi ügyek teljes kon
cén tralizálására. Hogy minden köznénztárba folyjék s hogy minden 
kifizetés is onnét történjék, ezt több szempontból veszedelmesnek tar
tanám. Az anyagi gazdálkodást zöme szerint továbbra is decentra
lizáltan kell hagynunk, még akkor is. ha ebből óhatatlanul bizonyos 
aránytalanságok következnek. A kirívóbb aránytalanságok kiküszö
bölésére és az erőtlen, de fontos bázisok fen tartására, továbbá az 
egyetemes szolgálatok —  Ielkészképzés, külmisszió, stb. — támoga
tására. azért bizonnyal szükség lesz közpénztárra. Ide folyhatnak be' 
a gyülekezeti tizedek, a komolyabban veendő közalapi járulék és :— 
fi ezt szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, —  az eladásra kerülő 
földek árának egésze, vagy része.

5 El tudom képzelni, hogy' amint volt idő. mikor teljes meg
győződéssel óvtuk papjainkat a túlságos gazdálkodástól, jön idő, 
mikor papjainknak komolyan mellékfoglalkozás után kell nézniök. 
Persze erre. csak úgy szeretnék gondolni, mint ahogy Pál apostol 
telki munkájának nem vált rovására, hogy közben szövő is volt, —  
Mindenesetre leegyszerűsödünk, majd. Talán proletárok leszünk, akik
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chiek máról holnapra a 'munkájuk után. Úri mivoltunk eltűnik. Elvi
j e  a letűnt bárok, amely aranyat liazúdott a fára és márványt miméit 
a cementből. Ne sajnáljuk túlságosan. Ahol a lelkész mellett idejében 
kiképzett laikusgárda áll, ott bizonnyal jut idő arra, hogy a lelkész 
egy kicsit kertészkedjék, vagy méhészkedjék.

Az egyetemes felügyelő úrnak szánt három rövid javaslattal 
zárom:

f. Gondoskodjék arról, hogy egyházunk öneállátásának kérdése 
széles körben és állandóan napirendre kerüljön s azon is maradjon.

2. Gondoskodjék szakértő bizottságról, amely felelősen, rendsze
resen és átfogóan gondoskodik az anyag gyűjtéséről és feldolgozásáról.

3. Gondoskodjék arról, hogy a református egyházzal — hiszen 
problémáink e téren is jórészt azonosak — elgondolásaink kölcsönö
sen kicserélhetek legyenek.

Szabó József'

Milyen jövő vár az egyházra Kínában?
A legkülönbözőbb látásokat valló emberek hangoztatják egyhá

zunkban, hogy mi Kóma 13 alapján állunk. Ugyanígy gyakorta szok
tak hivatkozni az Ágostai Hitvallás XVI. cikkére is, amely azt ta
nítja, hogy a törvényes polgári jogrend intézményei Istentől való- 
jótétemények. A keresztyének tehát a hatóságoknak és a törvényeknek 
szükségképpen engedelmeskedni tartoznak, kivéve, ha azok bűnös cse
lekedeteket követelnek, mert ilyen esetben inkább kell Istennek en
gedelmeskedni, sem mint emberekek.

Hogy lehet az, hogy Róma 13 alapján állva és az Ágostai H it
vallás XVI. cikkére hivatkozva mégis olyan eltérően látjuk az egy
ház útját a jelen való világban? A magyarázatot szerintem az adja, 
hogy megálltunk Kóma 13-nál, Isten pedig tovább ment a kérdezés
ben. Isten ma bennünket nem az állam és egyház kölcsönös viszo
nyának kérdéséből kollokváltak Egy új kérdést vetett fel előttünk. 
Mi pedig — nvilván azért, mert nem tanultuk meg leckénket — úgy 
teszünk, mint a rósz diákok, nem abból a tételből felelünk, amelyből 
kérdeztek, hanem abból, amire számítottunk és azt gondoljuk, hogy 
nem fogják észrevenni turpisságunkat. Egyre jobban kell azonban 
belátnunk, hogy nem lehet kicsúsznunk a kérdés elől s a leckét meg 
kell tanulnunk, ha nem akarunk rosszul vizsgázni. Az új kérdés, a> 
történelmi lecke így hangzik ma felék: egyház és forradalom. Még 
világosabb fogalmazásban: mi az egyház útja abban a világméreteket 
öltő társadalmi forradalomban, amelybe Isten belehelyezett minket? 
Röviden tehát.: egyház a forradalomban. t
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Hogy a történelmi leckét világosan lassult és a már folyamatban 
lévő vizsgára jobban készülhessünk, némi segítséget kaphatunk Robins 
Strong amerikai misszionárius cikkéből, amelyet az elmúlt esz
tendőben több keresztyén folyóirat, közöttük a KIÉ világszövetség 
lapja és az Evangelisches Missions Magazin, a bázeli misszió folyó
irata is közzétett. Strong cikkét ez utóbbi folyóirat közlése alpján 
a következőkben kísérlem meg ismertetni.

Kínában ma hatalmas méretű átalakulás megy végbe. Aki ezt a® ár
alakulást nem veszi figyelembe, az még megsejteni sem tudja, hogy milyen 
jövő várhat az egyházra Kínában. Strong cikke ezért mindenekelőtt ennek 
az átalakulásnak az eddigi kibontakozását és távlatait igyekszik felvázolni.

Általában kétféle látás alakúit ki a helyzet megítélése tekintetében. 
Az egyiket az elmaradottabb, régivágású kínaiak képviselik; eszerint Kíná
ban ma ugyanolyan polgárháború dúl, mint amilyenre az elmúlt harmincöt év 
alatt többször volt példa. Ki kell várni elmúlását és akkor mindenki nyugodtan 
folytathatja tovább tevékenységét, akár a gazdasági, «a,kár a vallási élet 
területén. Strong szerint ez a látás ábrándos és vak, mert félreismeri a 
jelenlegi világhelyzetet.

A másik látásmód szerint Kínában ma nem polgárháború diuil, hanem 
Kelet és Nyugat mérkőzik egymással. A kommunizmus sikeresen hatolt be 
Amerika egy jelentős gazdasági és politikai érdekszférájába. Sokan úgy 
érzik, hogy az Egyesült Államokat még az egykor sokat emlegetett „sárga 
veszedelem" is fenyegeti. Azonban nemcsak Kelet tör Nyugat felié, hanem 
Nyugat is Keletnek. Strong. szerint a legtöbb amerikai nem meri bevallani 
magának, hogy Csatiig Kai Sek kormány tulajdonképpen az amerikai érde
keket képviseli.

Szerinte azonban ez a második látásmód is túlzottan leegyszerűsíti a 
kérdést, A kínai helyzet nem tekinthető úgy, mintha ott pusztám nemzet
közi erők mérkőznének egymással. Alapjában véve mégis csak polgárháború
ról van szó, mégpedig olyan polgárháborúról, amely egyenesvonalú folytatása 
a mélyben már régen izzó forradalomnak. ' *

A kommunisták ma tulajdonképpen azokat a forradalmi feladatokat 
vállalták m,agukra, amelyeknek megvalósítására annakidején a Kuomintang 
törekedett. Csatig Kai Sek kormánya forradalmi programimai lépett fel. Az 
átvett eszmék megvalósításáért:, demokráciáért, szabadságért, ideális szóéin-, 
lizmusért, alkotmányos kormányzatért, földreformért, nemzeti gondolatért. 
A programmot azonban nem tudták megvalósítani. A kudarc egyik oka, hogy 
a nép kiábrándult belőlük, A japán betörés idején a japánoktól megszállott 
keleti területek lakossága még szinte megváltóként tekintett aiz ellenállást 
irányító Kuomintangra. A nyugati területeken azonban már ekkor mutatko
zott a kormány korruplsága miatti elégedetlenség. A magabiztos Csánk Kei 
Sek kormányt a japánokkal szemben elért sikerek megmerevítették. A fel
szabadulás után a felszabadított területek lakosságának várakozása hamar le
lohadt, mikor a központi kormány romlott tisztviselői majdnem a japánokhoz 
hasonlóan kebelezték be őket. A Kuomáintang ebben az időben páratlan alkal
makat mulasztott el és ezzel a mulasztásával készítette elő a talajt a kommu
nisták- számára.

A kudarc másik oka az, hogy a Csang Kai Sek általi vezetett forradalom 
gyökértelen volt. A nyugatról hozott eszmék gyökerei Nyugaton mély ke
resztyén hagyományok alapjához nyúltak lé. Á konfuciánus gondoíkozál
mádra azonban nem lehet ráépíteni a  modern államiság életformáját, már
pedig a tömegek a komiuciárázmus gondolatkörében éltek. A szociális ide
alizmus azért tört le éppen, mert idealizmus- volt. Az amerikai kormány hiába 
tám ogatta. a küldetés tudatát elveszített Kuomintangot. Síromig még , azt is 
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megjegyzi, hogy ennek a szociális idealizmusnak a terjesztéséhez nagy mér
őkben járult hozzá a keresztyén egyház. A köztársasági Kira legtöbb ve
zető embere keresztyén iskolában kapott kiképzést és ott szívta magába 
a nyugati eszméket.

Most széles néprétegek előtt egyre inkább a kommunizmus mutatkozik 
az egyetlen megoldás lehetőségének. Forradalmi ugrással igyekeznek a közép
korból egyenesen a huszadik századba eljutni. Hogy ezek az emberek .is 
csalódni fognak-e várakozásukban, azt majd a jövő mutatja meg. A for
radalom mindenesetre előremegy és mint minden forradalom, szörnyű je
lenségeket is mutat fel. Mégis feltartóztathatatlan. Jelenleg a kommunizmus 
az az egyetlen politikai erő, amely határozott programmal, világos ideo
lógiával. eredményeket munkáló lendülettel lép fel. Ha Kína hatalmas ember- 
tömegeinek napjainkban tényleg nemzetté kelt válniok, az csak kommunista 
vezetés mellett képzelhető el. Kínában tehát nem egyszerű polgárháborúról ' 
van szó, nem szociális haladásról és agrárreform,rőt, hanem kommunizmusról. 
Ennek a tudomásulvétele sokakban hisztérikus rohamokat vált ki. A keresz
tyéneknek nem szabad magukat ennek a hisztériának át adni. A keresz
tyéneknek nem szabad vasfüggöny mögé bújni ok ez elől a tény elöl. Hisz- 

' térikus magatartással önmagukat szigetelnék csak el, még mielőtt mások 
zárnák el előlük a szolgálat lehetőségét.

A külső helyzet felvázolása után tér át Strong tanulmányának második 
részére, ahol az egyház különböző életmegnyilvánulásainak mai problémái- 

■ val foglalkozik. Általánosságban úgy látja, hogy a kommunizmus megjelenése 
ítélet az egyház fellett. Nem az egyház örök értékel, nem az egyházra bízott 
evangélium került ítélet alá, hanem a keresztyének szolgálata, a keresztyén 
élet vitalitása. Isten most azt kéri számon egyházától, hogy mennyire volt hű 
saját lényegéhez. — Lehetséges, hogy az egyház összeütközésbe kerül a 
kommunizmussal, de ebből még nem szabad messzemenő következtetéseket l e 

vonni a keresztyénség jövőjét illetően. Számolnunk kell két, nem tőlünk függő 
tényezővel. Az egyik a Szentlélek Isten munkája, a másik az a kérdés, hogy 
miként alakul ki a kommunizmus végső magatartása a keresztyén,segget

I szemben. , , ,,
Ezeknek az általános szempontoknak a felvetese után tekinti at az egy

ház különböző élettevékenységeit.
A nevelés területén volt a legnagyobb hatású az egyház munkája, 

éppen ezért ezen a ponton fog a legnagyobb nehézségekbe ütközni. A 
forradalom fő feladatának tekinti a népesség átmevelésiét es különös figyel
met fordít az ifjúság nevelésére. Eddig lehetővé tette a kormányzat az egy- 

. ház által vezetett nevelőintézmények munkásságát. Ezt már a. taktikai szem
pontok is így kívánták. De nyilvánvaló, hogy az iskolák ellenőrzését es szelle
mének irányítását lépésről-lépésre kézbe veszik. A folyamatot az iskouak fenn
tartásának anyagi bizonytalansága csak gyorsítani fogja. Kétségesnek tartja 
Strong, hogy az egyházi iskolák huzamosabb ideig fenntarthatok lennének.

A.7 orvosi szolgálat jövőjét kedvezőnek látja. A kommunisták tál - 
sadaimi szempontból nézik a dolgokat és jóindutetuan fogják kezelni ezt a 
szolgálatot, már csak azért is, mert itt ideológiai kerdesek nem vetődnek 
fel olyan nagy mértékben, mint a nevelés területen. A financiális helyzet 
azonban itt sem kedvező, különösen, ha az orvosi szolgalat eddigi nivoj-n 
továbbra is tartani kívánják.

Az evangélizáció az előző kettőhöz viszonyítva sokkal alapvetőbb 
élet jelensége az egyháznak. Az evangéliom erőteljes hirdetése gyű jti össze 
azt a gyülekezetét, amelyik az előbb említett két szolgalat folytatását bizto
sítani tudja. Itt is világosan látja a külső nehézségek fellepeset. Valószínű pl., 
hogv a tömeggyűlések tartása nehézségbo fog ütközni, Az igazi 
azonban a külszín alatt van. Az evangélizácios szolgalat legfőbb akadalya sze-
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rinte, hogy Kínában az evangélizáció és egyház összefüggése tisztázatlan. 
„A kínai keresztyénig mindmáig nehezen fogja fel az egyháznak és az egy
ház nélkülözhetetlen funkcióinak jelentőségét." Nem az egyház, hanem izolált 
keresztyén egyedek álltak az evangélizáció mögött. Az ilyen izolált munká
soknak a szolgálata már normális viszonyok között J s  sok nehézségbe ütkö
zött, de a forradalmi időkben még nehezebb lesz. Ahol erőteljes, közösség 
a keresztyén gyülekezet, ott biztosított az evangélium szolgálatának folyto
nossága.. — Most tűnik ki, hogy milyen távol vannak még a kínai gyülekeze
tek a .gazdasági önellátástól.. Pl. atz egyik legnagyobb gyülekezet, a pekingi, 
hetvenéves múltja ellenére még .mindig rászorul arra*, hogy a misszió egé
szítse ki lelkészének a fizetését. A gyülekezeteknek számolni kel a külföldi 
pénzforrások elapadásával, önellátásra és főleg takarékosságra keli berendez
kedniük. A takarékosságot személyi vonalon és szervezeti vonalon, egyaránt 
keli megvalósítani. Az egyházi munkásoknak valami más életterületen is mun
kába kell állmok. A reprezentatív egyházi szervezetet pedig le kell építeni. 
Az egyház képtelen tesz a jövőbeni bonyolult alkotmányos szervekkel, gyűlé
sekkel, tanácsokkal! és bizottságokkal kormányozni magát. A jelenlegi egy
házi szervezet tehetséges, hogy eJ fog süllyedni és az egyháznak az eddigi 
látható szervezete nélkül kel élnie. Sok türelmiét és sok mu|nkát igényel, 
inig az egyház majd újra küíisőteg s látható társadalmi formát ölt magára.

A misszionáriusok eddig is küzdöttek azzal, hogy egy idegein nép kul
túráját, nyelvét miként értsék meg, most azonban ezenkívül még új kérdé
sekkel is szembe kell nézniük. Itt elsősorban azt emeli ki Strong, hogy gaz
daságilag kell beteilleszkedniök az új kinai heyzetbe. A miszionáriusok étet- 
színvonala, kevés kivétellel, jóval magasabb volt a lakosság éleiszinvosna- 
Jánál, mert továbbra is a. szülőföldjükről hozott nívót tartották. Ez » magas 
életszínvonal nemcsak lehetetlen., hanem egyenesen veszedelmes, mikor egy 
lefelé irányuló n.ive’íá'ódás indul meg a társadalomban, A misszionáriusok 
legnagyobb része már most két kézi .munkát keres magának, még mielőtt 
•erre mások késztetnék.Valószínű, hogy munkavállalásuk sem lesz egészen 
önkényes, hanem olyan tevékenységet kell majd folytatniok, ami kommunista 
megítélések szerint tesz jó szolgálatot a környező világnak. A gazdasági be
illeszkedés könnyebben, megy majd azoknak a misszionáriusoknak, akik japán 
koncentrációs táborokban dolgoztak, de nagy nehézséget okoznak azoknak az 
amerikai misszionáriusoknak, akik nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy 
szobában is elférhet egy család. Mindenesetre jó elgondolkoznunk azon, hogy 
a mi mesterünk és tanítványainak gazdasági életformája sokkal közelebb átít 
a kínál életformához, mint a. nyugati civilizációéhoz — jegyzi meg Strong.

A gazdasági beilleszkedésnél még égetőbb kérdés a politikai életbe való 
beilleszkedés. Itt ismét csak az amerikai misszionáriusok kerülnek nehéz kö
rülmények közé. Ö bennük már neveltetésük következtében a negaliv reakció 
indulata ébred fel, hogyha a „kommunizmus", vagy az „állami ellenőrzés" .ki
fejezéseit hallják. Az európaiak, különösen azok, akik megszállott területekről 
jöttek, sokkal könnyebben találják fel magukat. A misszionáriusoknak tudo
másul .kell venniük, hogy politikai tevékenységet nem folytathatnak, viszont 
éber politikai iskolázottságra van szükségük. Tudomásul kell venmiök, hogy 
akár akarják, akár nem, sohasem csak egyénileg Ítélik meg őket, hanem min
dig azt az embercsoportot Ítélik meg, amelyhez tartoznak, amelyikben .megszü
lettek és amelyiknek politikai bűneit hordozzák. Sok türelemre lesz szükségük, 
míg megértik, hogy vannak emberek, akik más logikával gondolkoznak, van
nak emberek, akik alapvető kérdésekben egészen más nézeteket vallanak.

A teológus-képzés és utánpótlás a jövő kulcsa Strong megítélése szerint. 
Ezen a ponton sem volt elég előrelátás. Különösen a japán háború idején na

gyon gyengén ment az utánpótlás. Az ötvenéves misszionárius ma. általában 
a  fiatal korosztályba tarozik. Az utánpótlás kérdése a jövőben előreláthatólag 
.nehezebbé válik.
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Strong tanulmányának legrövidebb és természetszerűleg legtartozkodóbb 
része a harmadik, ahol a címben felvetett kérdésre kísérli meg a válaszadást. 
Milyen jövő vár Kínában az egyházra? Abból indul ki, hogy a történelem fo
lyamán már többször fordult elő, hogy az egyház Kínában egy ideig gyö
keret eresztett, aztán kihalt. A Thang dinasztia alatt néhány száz évig élt,, 
aztán mintha nyoma veszett volna. Ez ismétlődött meg a Mongol dinasztia 
alatt. A katho'iikusoik előretörése a Ming dinasztia idején szintén elfulladt. 
Vájjon ma is ez a kilátás? Két lehetőséggel számol:

1. Az egyik lehetőség a harmadik világháború. Ezzel bővebben nem is 
foglalkozik, mert egy harmadik világháború nemcsak Kínára, hanem az 
egész világnak, Kínának azonban különösképpen reménytelen viszonyokat 
hozna,

2. A második lehetőség, hogy a mad feszültség továbbra is fennáll.. Ebben 
az esetben Kma mindjobban izolálódik a Nyugattól. Kelet-Európához viszo
nyítva sokkal súlyosabbnak ítéli Kína helyzetét. Kínában nem gyökerezett meg 
olyan mélyen az egyház. Harminc évig tatán bírják a jelenlegi vezetőkkel 
de azon túl emberileg nem látszik reményteljesnek a jövő.

Strong szerint nemcsak a kétségtelen nehézségeket kell azonban szem- 
ügyre venni, hanem azokat a roppant lehetőségeket is, amelyeket a jelenlegi' 
helyzet tár éppen az egyház elé. A kínai nép erkölcsileg és lélektanilag is 
csődbejutott. Egy ideológiai vacuum tölti be a lelkeket. A kommunizmusnak  
nagy Ígéreteket kel! most valóra váltani. Az egyház feladatát abban látja,, 
hogy a politikai és társadalmi operáció idején teljes csendességgel viselked- 
jék és így rakja le saját fundamentumait, így készüljön fel arra az időre,  
amikor a kínai nép igényelni fogja szolgálatát.

Arra is iigyemeztet Strong, hogy noha az egyház .nem vert gyökeret 
ennek a roppant földterületnek kultúrájában, de számtalan egyes kínai lei
kébe nagyon mélyen begyökerezett. Lehet, hogy ezeknek az embereknek 
nem elég magas színvonalú a teológiai képzetségük, hitük azonban eleven és. 
átütő. Ezek az emberek nem tűnhetnek el egykönnyen Kína földjéről.

Végül számolnunk kell azzaí hogy Isten még ott is nyit kaput az evan
gélium szolgálata .számára, ahol azt mi jelen pillanatban még álmodni sem 
merjük. A kommunisták, ha programúijukat meg akarják valósítani, kell, hogy 
csodákban higy jenek. E tekintetben mi sem maradhatunk hátra mögöttük,, 
hiszen a mi Urunk egyben a történelem Ura is.

Strong optimista képet egyáltalán nem rajzoló cikkével kapcso
latiam a bázeli missziói folyóirat szerkesztője megjegyzi, hogy Dcl- 
Kinában hosszú időkön át szerzett missziói tapasztalatai alapján csak 
megerősítheti a szerző látásait, Kiegészítésképpen pusztán annyit 
jegyez meg, hogy a bázeli misszió területére eső Hakka-egyház jól 
képzett 120 igehirdetője között több, mint 50 huszonöt és negyvenöt 
év közötti ember van. 1924 óa tudatosan nevelték magukat az önellá
tásra és ennek eredményeképpen a benszülött egyház 1942 óta költ
ségvetésének 80 %-át maga fedezi, a fennmaradó 20 %-ot pedig a 
missziói munkások képzésére fordítják.

Benczúr László
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A z evangélikus egyház m issziói feladata
— Az evangélizáció a hitvallási iratok megvilágításában. —

Werner de Bocinak az alábbiakban részint fordításban, részint kivona
tosan közölt cikke a német evangélikus-lutheri egyesült egyház hivatalos lap
jának, az Evangelisch-iutherische Kirchenzeiíungnak, áprilisi számában jelent 
meg. Eredetileg előadás formájában hangzott el Hannoverben a lutheránus 
püspöki konferencia előtt 1949 decemberében. Helyzetileg is nagy jelentősé
get kölcsönöz néki, hogy úgy látszik belőle, a német evangélikus egyház 
döntő lépéseket tesz a hivatalos egyházi evangélizációs munka megszerve
zése felé.

Tartalmilag a cikk élesen és részletes teológiai alapvetéssel mutat rá 
egyházunk missziói feladatára Ugyanakkor az egyház evangélizációs szolgá
latát beleállítja a hitvallási iratok teológiai látásának problematikájába és ú j
szerű módon — egyes pontokon természetesen bizonyos elkerülhetetlen teo
lógiai egyoldalúsággal is — világítja meg ezeknek „ébredési" mondanivalóját. 
A cikk mondanivalója rendkívül eszméltető. Egyes vitatható megállapításai 
nem érintik fő mondanivalójának érvényességét és időszerűségét a mi egy
házunkban is: hitvallási irataink alapján ugyanazt kell látnunk, mint amit 
a Lelkipásztor februári számának vezércikke elmondott: „Missziói egyházzá 
kell válnunk!"

A lutheri reformáció egyháza évszázadokon keresztül hatalmas 
nevelő munkát végzett. Az ébresztő munkában, azonban — Spener. 
Zinzendorf, Wichern fáradozásaitól és a ma b .evangelizációs törekvé
sektől eltekintve alig volt része. A nagy ébresztő igehirdetők 
között lutheránust tulajdonképen nem találunk. Sőt, a lutheri refor
máció egyháza, vezetői és lelkészei jórészt elutasítóiag állottak szem
ben mindennel, aminek „evangélizáeió" vagy „ébredés" volt a neve. 
Ma azonban már nem csak arról van szó, hogy az evangélizáeió meg
engedhető-e és támogatandó-e a lutheránus egyházban? Arról van 
szó, hogy maguk a hitvallási iratai is nem állítják-e alapvető módon 
az evangélizációs (népmissziói) feladat szolgálatába és az üdvösség 
írásszerü értelmezése hitvallásaiban nem kötelezi-e missziói cselekvésre?

Az evangélizációt elutasító egyházi körök azzal igazolják állás
pontjukat, hogy az ébredési mozgalmakban a szubjektivizmus vesze
delme kerül elő, amikor ezek a hangsúlyt a személyes megtérésre és 
az újjászületés átélésének sürgetésére teszik. Ezzel szemben lutheri 
álláspontnak azt látják, ha Isten objektív cselekvését, mindenekelőtt 
a keresztségben való újjászületést helyezik előtérbe. Egyedül itt van 
szilárd talaj a lábunk alatt. Minden egyházi szolgálat egyedül arra 
irányulhat, hogy a lelki életnek a keresztségben elhelyezett csíráit 
ápoljuk és gondozzuk.

Ha valóban ez lenne hitvallási irataink döntő látása, akkor alap
vető módon csak nevelő (pedagógiai) célról lehetne szó a lutheri 
reformáció egyházának területén, missziói feladatról azonban nem. 
Akkor nem beszélhetnénk másról, csak pögánymisszióról. Akkor szó 
sem lehetne arról, hogy hitvallásához hű lutheránus evangélizáljon 
cs igazi evangelizátor lutheránus lehessen.



A megkeresztelt ember — hit nélkül.
A hitvallási iratokban azonban egészen másként áll a dolog. 

A hitvallási iratok valóban tanítják ugyan a kisgyermeknek a kereszt
iedben történő újjászületését. Jellemző azonban, hogy mégsem meg- 
n vugtató, „lutheránusnak" tartott következtetéseket vonnak le ebből 
amTaz emberre vonatkozólag akivel az egyháznak jelenleg dolga van. 
Annak ellenére, hogy vallják az embernek a keresztségben való újjá

születését, az embert mégsem mint valóságosan újjászületettet, ha- 
lU,m mint természetes embert látják Isten előtt. Nyíltan beszélnek 
úo v az emberről, mint „aki nem tért még meg Istenhez és nem szüle
tett újjá" (Solida Ueclaratio II. 53). És ezzel nemcsak olyan em
berre gondolnak, aki török vágj- pogánV. Ezt az embert újra 'meg 
újra nagyon részletesen és szemléletesen megrajzolják, ezzel is iga
zolva, hogy a megkeresztelt keresztyénségben ugyancsak állandóan 
szem előtt van. „Amíg a Szentlélek az embert meg nem világosítja, 
meg nem téríti, újjá nem szüli, meg nem újítja és nem neveli, addig 
lelki dolgokban és saját megtérése és újjászületése tekintetében 
magától, természetes erejével ép oly kevéssé kezdhet, tehet vagy tehet 
t,oyütt valamit, mint a kődarab, a fatuskó vagy az agyag. Külső 
tagjait kormányozhatja, az evangéliumot hallgathatja, némileg meg is 
figyelheti, beszélhet róla — mint ahogyan a farizeusoknál és kép
mutatóknál láthatjuk. Valójában mégis bolondságnak tartja és nem is 
hiheti. Ebben a vonatkozásban rosszabb még a fatuskónál is, mert 
Isten akaratának ellenáll és ellene lázad mindaddig, amíg a Szent
lélek benne hatékonnyá nem lesz. a hitet és más,  ̂Istennek tetsző 
erényeket benne lángra nem gyújt és nem munkál" (SD II 24). 
„Mivel ugyanis az ember a megtérés előtt halott a bűnben (Ef. 2). 
nem lehet benne lelki dolgok tekintetében semmiféle jót munkáló 
erő" (SD II 61). Figyeljünk itt erre a kifejezésre: „megtéréselőtt" ! 
„Megtérésről" a gyermekkeresztségben bizonnyal senki sem mert 
még'szólni. „Mivel Adáni minden gyermeke oly nagy bűnökben szü
letik, hogy mi mind természetünknél fogva megvetjük^ Istent, igéjét, 

ígéreteit és fenyegetését pedig kétségbevonjuk, ezért hát a Szentlélek 
általi újjászületés előtt véghezvitt legjobb cselekedeteink is szükség
szerűen bűnös és átkozott cselekedetek Isten előtt —  bár lehet, hogy 
tetszetősek a világ számára; mert valamennyien gonosz, istentelen, 
tisztátalan szívből fakadnak, ahogyan Pál mondja Hóm. 14-ben: ami 
hitből nincs, bűn az." (Ápol. TV. 35). „A Szentlélek általi újjá
születés előtt" — világos, hogy ez a kifejezés is olyan felnőttekre 
vonatkozik, akik képesek jócselekedeteket véghezvinni és magukat, 
mint „mi", a megkeresztelt keresztyénséghez számítják. Ezek a „mi" 
a keresztségbeli újjászületés ellenére még a Szentlelek általi újjá
születés eseménye előtt állanak.

Az egyház hitvallásos rajzának tanulságai.
Ha még mindig nem lennénk meggyőződve ezeknek a tételeknek 

a megkereszteltekre is érvényes voltáról, akkor a hitvallási iratoknak 
az egyházról adott rajza bizonyít még erőteljesebben. „A gonoszok
nak határtalan sokasága van magában az egyházban" (infinitima 
multitudo impiorum est in ipsa ecclesia, Apol. VII. 9 ). Ezért az
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igazi egyház, „az igazi hívő lelki nép“ „itt el van rejtve az isten
telenek nagy sokasága és tömege alatt11 (Ápol. V ll. 19). A tulajdon- 
•képeni, igazi egyház úgy létezik, hogy „van néhány Isten gyermeke 
imitt-amott a világban, a különféle birodalmakban, szigeteken, orszá
gokban és városokban napkelettől napnyugotig, akik Krisztust és 
az evangéliumot igazán megismerték11 (Apol. VII. 20). Hol marad 
hát a gyermekkeresztségben újjászületetteknek és Isten gyermekeivé 
letteknek nagy sokasága? Benne rejtőzik az infinitima multitudo 
impiorum-ban. A megkereszteltek sokaságából emelkedik ki aztán 
néhány „Isten gyermeke11. Ezek ilyen „igazán Isten gyermekei11 
olyasvalami által lesznek csak, ami a keresztség után történik velük. 
Ezért a hitvallási iratok alkalmilag „igazában újjászületetteknek11 is 
nevezik őket, megkülönböztetésül azoktól, akiknek újjászületése még
nem ilyen igazábani (wahrhaft). Azok a mondatok, amelyek az 
embernek Isten előtti elveszettségét, halálos állapotát vallják, erről 
az infinitima multitudo impiorum-ról szólnak; nemcsak dogmatikus 
megállapítások, hanem az élet szemléletes rajzát is adják.

A hit dóntö jelentősége az üdvösség tekintetében.

Hogy a hitvallási iratok keresztséről szóló tanításuk mellett 
mégis olyan világosan látják és élesen kimondják az egyháznak ezt 
az állapotát, mint akár egy pietista vagy evangélizátor, azon senki 
sem csodálkozhatok, ha végigolvassa őket; észreveszi, milyen kevés 
közük van ahhoz az objektivizmushoz, amely ma barátnál és ellen
ségnél általánosan mint kiváltkép „lutheránus11 elv szerepel. 
A gyermekkeresztség végrehajtása által történő tulajdonképeni újjá
születés, mint ilyen, szükségszerűen az ex opere operato objektiviz- 
musához vezetne. A hitvallási iratok azonban ennek szenvedélyesen 
ellenemondanak. „Ellenfeleinknek nincs semmi bizonyosságuk, sehol 
sem mondják vagy beszélnek róla érthetően, hogy miképen adatik 
a Szentlélek. Azt képzelik, hogy a szentségnek pusztán testi vétele 
és használata által ex opere operato nyer az ember kegyelmet és 
veszi a Szentlelket, ha a szív egyáltalán nincs is ott; mintha csak 
a Szentlélek megvilágítása valami gyarló, gyenge, mellékes dolog
volna11 (Ápol. IV. 63). A hitvallási iratok az egész Szentírással egye
temben szilárdan kitartanak a hit döntő jelentősége mellett az üdvös
ség tekintetében. Amikor az egyház legobjektívebb valóságaira, t. i. 
a szentségekre tekintenek, még akkor is ezt tanítják: „A szentségek 
nem csupán azért rendeltettek, hogy az emberek között a hitvallás
nak külső jelei legyenek, hanem inkább hogy jelei és bizonyságai 
legyenek Isten irántunk való akaratának, hogy azokban, akik velük 
élnek, a hitet ébresszék és erősítsék11 (ÁH X III. c.. I). Dr. Pröhle K. 
fordítása). Azoknak a kijelentéseknek teljes bőségét, melyek a. hitnek 
az üdvösség dolgában való döntő szerepéről szólnak, felsorakoztatni 
itt sem nem szükséges, sem nem lehetséges. Elég utalnunk az Á ll  
centrális IV. cikkére. Az üdvösséget az ember nem objektív módon, 
ex opere operato, hanem egyedül „bit által11 nyeri el (per fidern, 
cum credunt). Az Istennél objektíve elkészített üdvösség teljes 
bősége és dicsősége haszontalan és veszendő lesz számunkra, objektíve 
teljességgel kész üdvösségünk ellenére Isten haragja alatt, halálban



pokolban maradunk, lm nem jön létre bennünk ez a hit. Ezért 
ni koresztségbeli kegyelem ellenére mindaddig ahhoz az infinitima 
inultitudo impiorum-hoz tartozunk, amíg ebben a hitben személye
i n  is birtokunkba nem vesszük az üdvösséget. „Hogy ezt a hitet 
elnyerjük" (ut hanc fidem consequamur ÁH V. c.), erre céloz ezért 
s>z egyház minden munkája.

A hithez az út a megrettent lelkiismereten ál vezet.
Egész megfontolásunk számára döntő ponthoz érkeztünk most. 

Kérdezzük meg hitvallásainkat, hogyan keletkezik ez a hit lutheri
evangélikus tanítás szerint ? Ügy áll-e valóban a dolog, hogy a hit 
■a keresztségbeli újjászületés kegyelmi csírájából (Gnadenkeim) szak
szerű lelkipásztori segítség mellett lassú kibontakozásban növekszik 
fel? Legalább is annál a „néhány Isten gyermekénél imitt-amott 
a. világban" ? Nem — válaszolják a hitvallási iratok teljes határo
zottsággal ! Még a Formula Coneordiae, a lutheránus hitvallás
képződésnek ez a legkésőbbi és teológiailag a legjobban kicsiszolt 
darabja is másképen tudja: „Ezen eszköz, t. i. az igehirdetés és az 
ige hallása, által munkálkodik Isten, töri össze szívünket és veszi rá 
az embert, hogy a törvény hirdetésén keresztül bűnét és Isten harag
ját megismerje, igazi rettegést, bánatot és fájdalmat erezzen szívé
ben; ugyancsak a bűnöknek Krisztusban történt kegyelmes bocsána
táról szóló evangélium hirdetése és hallgatása éleszti fel benne a hit
nek kis szikrácskáját ; így adatik a szívbe a Szentlélek (aki mind
ezeket cselekszi)." (SÍ) II 54). Az újjászületés nem valami a kereszt- 
séglren alapvető módon megkezdődött és aztán törés nélkül kibonta
kozó egyszerű folyamat. A hitvallási iratokban az újjászületés (a 
keresztség mellett) egyszersmind megtérés is, benne és vele együtt 
történik: „Mert a mi megromlott akaratunk megtérése, amely való
jában nem egyéb, mint a lelki halálból való fel támasztatása, egyn 
egyedül Isten munkája; csalt úgy, mint ahogyan a testi feltámadás
ban is egyedül Istennek tulajdoníthatjuk a feltámasz tatást" (S í) 
II  87).

Ezt a megtérést — bár ez sok lutheránus számára pietista véle
ménynek számít —, mint külön eseményt, kifejezetten meg kell 
különböztetnünk a reákövetkező naponkénti megtéréstől: ezt az FO 
világosan meg is mondja: „Hogy Isten a megtérésben miképen teszi 
a makacs és kedvetlen embert a Szentlélek kényszerítése által készsé
gessé, és hogy az ilyen megtérés után az ember újjászületett akarata 
a megtérés (poenitentia) naponkénti gyakorlásában énen nem tétlen, 
hanem együttmunkálkodik a Szentlélek minden cselekedetében, me
lyeket rajtunk keresztül végez. — mindezt a fentiekben eléggé meg
magyaráztuk" (SD II 88). Végezetül, az Apológia hatalmas, eleven 
bizonyságtételei sem tudják másképen, mipthogv a hithez az út a fel
ébredt lelkiismcret rettegésein keresztül vezet. Mielőtt az igazi üdvö
zítő hitre eljutunk, le kell hullania a lepelnek, mely elrejti előlünk 
minden embernek — a megkereszteltnek is —  fent leírt állapotát. 
.,A szívről pedig akkor vétetik el a lepel, vagyis a tévedés és ábrán
dozás, . amikor Isten szívünkben megmutatja nyomorúságunkat é* 
érezteti velünk Isten haragját és bűnünket." (Ápol. IV. 135). Az 
isteni haragnak ez az átélése, amelyről mindig olyan nagy komoly
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sággal esik szó, a megkeresztelt számára nem valami képzelődés, 
amelyet a keresztelési kegyelemre való gyors rágondolás által le
rázhatna, hanem a teljes igazságot tárja fel; belevezet abba a belső 
harcba, melyben egyedül születhetik meg az igazi keresztyén. „Senki 
sem Örvendezhet addig a nagy kincsnek, senki sem ismerheti meg 
addig a kegyelem túláradó gazdagságát, amíg nem érezte előzőleg 
ugyanezt a terhet, a mi velünkszületett nagy nyomorúságunkat és 
nyavalyánkat*' (Ápol. II. 50). A hitvallási iratok számára, döntő 
dolog az, amit az ÁH X X. cikke alapvető módon kijelent: „Ezt az 
egész tanítást ' a megrettent lelkiismeretnek ama küzdelmére kell 
vonatkoztatnunk s e küzdelem nélkül meg sem lehet értenünk." 
Ezért halljuk ismételten, hogy az evangéliumot egyedül csak a. „jár
tasak" (periti), tehát azok érthetik meg, akik ezen a harcon keresztül
mentek ; minden tétlen viszont (otiosi) vak marad vele szemben.

Ezért lát az Apológia az olyan nyilvánvaló megtérésekben, ami
lyet Pál és Augustinus is átéltek, nem kivételeket, melyeknek a meg
kereszteltek számára most már semmi jelentősége sincsen, hanem 
megállapítja: „Ez egyszerű és nyílt beszéd; így tudják a kegyes szí
vek, hogy ez valóban így igaz, így mutatják a példák az egyházban, 
hogy kezdettől minden szentekkel (!) ugyanígy történt a dolog, mint 
Pál és Augustinus megtérésén is látható" (Ápol. IV 63). Az ilyen 
megtérés pedig egyszersmind valóságos újjászületés is: benne nem- 
csupán szakramentális ex opere operato alapján végbement objektív 
történést kell hinnünk, hanem szubjektíve is megtapasztaljuk, mint 
egy új exisztenciába való belépést, „így tehát tni olyan hitről beszé
lünk, mely neincsupán üres gondolat, hanem új világosság, élet és 
erő a szívben, megújít szívet, értelmet és kedélyt, belőlünk más 
embert és új teremtést formál: t. i. a Szentiéleknek új világossága 
és műve" (Ápol. IV 84), „Azért az apostolok értelmében vett hit 
nem pusztán a történtek ismerete, hanem a szíveket megmásító Szent
lélek erőteljes munkája" (Ápol. IV 99). „Mivel pedig a hit Szent- 
leiket és úi világosságot hoz magával, a szívben pedig életet mun
kál. azért bizonyos és szükségszerűen következik ebből az is, hogy 
a hit megújítja és megváltoztatja a szívet" (Ápol. IV 125). „Ami
kor az igét és evangéliumot halljuk és hit által Krisztust megismer
jük, elnyerjük a Szentlelket abból a célból, hogy Istent igazán ismer
jük, féljük, őbenne bízzunk stb." (Ápol. IV  135). „A tulajdon
kénem hit vagy fides uroprie diéta tehát az, amikor a szívem és a 
szívemben lévő Szentlélek azt mondja, Isten ígérete igaz és ámen ; 
«z írás erről a hitről beszél."

A gyertnekkeresztségben az ember mindezt alapjában véve 
(grundsátzlieh) megkapja és elnyeri. De épen csak alapelvileg. 
Az ember valóságos élete, az örök haláltól való megmenekülése tekin
tetében minden azon fordul meg, hogy ezeket valóban tapasztalás
ban is bírja-e Megtérés és újjászületés ebben az értelemben tehát 
bitvallási irataink szerint is minden egyházi munka félreérthetetlen 
végső célja. Ez a cél nem pedacióaiad. hanem missziói célkitűzés. 
Ahogyan a hitvallási iratok az üdvözítő hat keletkezését rajzolják, 
az gyakorlatilag —  a gyermekkeresztség ellenére — sem különbözik 
attól, ami a missziói területeken a pogányok szívében is végbemegy.



Összefoglalás és józan körülnézés.
Evangélikus egyházunk nép missziói (evangelizációs) feladata 

tehát a hitvallási iratok egészének az üdvösségről szóló tanításában 
övöké rezik. Az egyház a gyermekkeresztség dacára, az infinitima 
multitudo impiorum in ipsa eeclesia ténye előtt áll. Emberek előtt, 
akik a keresztségbeli újjászületés ellenére is a lelki halál állapotában 
vannak és Istennel szemben gonoszabbak, mint' egy kődarab vagy 
íatuskó; mert mindaddig ellenállnak az igének és Tsten akaratának, 
amíg Isten a bűnöknek halálából fel nem ébreszti, meg nem világo
sítja és meg nem újítja őket. Ezek között az emberek között tulajdon- 
képen misszión ál ni kell. Ttt nem segít semmiféle nevelés, gondozás 
és elmélyítés. Ha az ige hirdetése alatt levétetik róluk a lepel, ha 
Isten előtti igazi helyzetüket egész rettenetességébeu meglátják és ha 
ezért aztán a megrettent lelkiismeret harca megindul bennük, egyes
egyed ül így — az evangéliumnak teljes hatalommal való tanúsításán 
keresztül — ébredhet fel bennük a hit; ez váltja meg őket az isten
telenek beláthatatlan seregéből és állítja oda Istennek néhány év i lég
iiéi i gyermeke közé.

Amiről a hitvallás’ iratok beszélnek, valóban a maga vigasztalan 
igazságában elénk áll, ha józanul körülnézünk gyülekezeteinkben. 
Az infinitima tóul ti tudó impiorftm in ipsa eeclesia és a „néhány 
Isten gyermeke*1 ma is igaz! Mintegy tíz százalék talán azoknak 
a száma, akik a gyülekezet igazi életében pozitív módon résztvesznek. 
Kilencven százaléka gyülekezetünk tagjainak azonban nem lát mást 
az egyházban, mint az élet különleges nagy alkalmainak intézményét. 
A „keresztyén házak** kilencven százaléka Biblia nélküli, ének nél
küli. imádság nélküli, a Jézus Krisztushoz való szeretet minden 
maradványa nélküli liáz. És a tíz százalékkal is úgy áll a helyzet, 
hogy valaki a kegyelem eszközeivel való rendszeres élés mellett is 
lehet Isten előtt önigazságában tetszelgő ember. „Amikor későbbi 
években gyakran találkoztam azzal a véleménnyel, hogy templom h í
ján! embereknek nincsen szükségük evangélizációra nem egyszer 
sóhajtottam felindultan és gondoltam el magamban: 0 . ha ti tudná
tok, milyen önigazságban élő, milyen vak, milyen békéden is a ti 
templombajáróitok nagy része, egészen másképen beszélnétek !** 
(Schrenk.) Ilyen körülmények között — ismerve a hitvallások taní
tását is idevonatkozólag — nézheti-e egyházunk tovább ezeket az 
állapotokat azoknál, akikért a gvermekkeresztségben különleges fele
lősséget vett a vállaira? Megelégedhetik-o az emberek egv kisebb 
csoportjának gondozásával és hagyhatja-e a többit a maara útján 
járni? Minden egyes ember — a megkeresztelt is — aki Biblia 
és imádság nélkül, eleven, üdvösséares bit nélkül él a világban, el
veszett, Tsten ítélete és haragja alatt álló ember, akiért Jézus Krisz
tus vérét ontotta és akiért az egyház felelős! Lehet-e egyetlen pilla
natnyi nyugalma is az egyháznak? Ha az Űr a jó násztortól elvárja, 
hogy a kilencvenkilencet a pusztában hagyja és utána menjen az egy 
elveszettnek, az egyháznak nem kcll-e szükség esetén a tízet is ott
hagynia, hogy megkeresse a kilencvenet, akik olvan félelmesen 
nyilvánvaló módon t ével ved tok el Tsten igéiének üdvösséges legelő-
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jótól? Ez evangélikus egyházunk legsürgősebb és legelkerülhetetle- 
nebb, missziói feladata !

—  2 —

Evangélikus egyházunk o missziói munkájának a célja ugyanaz, 
mint minden igazi evangelizációs szolgálaté. Nem egyszerűen az egy- 
háziasság általános emelése, a meglévő egyházi élet erősítése, gazda
gítása és elmélyítése. Nem is emberek „javítása", erkölcsi felvérte- 
zése. Hanem a hitvallási iratok értelmében vett megtérés és újjá
születés. Minden hamis emberi és vallásos biztonság összetörése, 
a teljes elveszettség megismertetése és az üdvösségnek eleven hittel 
való megragadása.

Evangélikus egyházunk e missziói munkájának egészét a hit 
által való megigazulás nagyszerűségének és komolyságának kell át
hatnia. A  természetes embernek — a vallásos és egyházias ember
nek is —  mélységes mélyen gyökerező cselekedeti igazságát kell, hogy 
az utolsó kis rejtekhelyekig felkutassa és feltárja, hogy -aztán így 
a.zt az embert, aki önmagában semmi támasztékot nem talál már és 
„Isten haragja ellenében sem érdemét, sem cselekedetét —  pelyliet 
a viharban — nem állítja oda többé" (Ápol. IY 47). odaállítsa 
Isten ingyen, feltétlen kegyelmének teljes nagysága elé. Ezt kell meg
ragadnia, mert egyedül ez üdvözítheti az embert! Ha az embereket 
idáig elvezette, egyedül akkor érte el ez a munka a tulajdonképeni 
célját.

—   3—  

Feltűnhetik az embernek, hogy a hitvallási iratokban külön sehol 
sincs szó az egyház „missziói f e la d a tá r ó lFeltűnhetik, hogy az egy
ház hitbeli nyomorúságáról szóló ének soraira Luthernél nem követ
következik az a kérés, hogy „add nekünk igédet erőteljes ébresztő 
igehirdetők nagy seregén keresztül!“ Az Apológia VII. cikkében sem 
követi az infinitima multitudo impiorum-ra vonatkozó megállanítást 
„az ország evangélizálásának terve még ebben az évszázadban". 
Mi ennek az oka? Talán a lutheri reformáció valamilyen sajátos 
gyengesége? Nem. K ét fontos okot kell megemlítenünk. S ezeket 
evangélikus egyházunknak az egyház népe közt végzett missziói szol
gálatában a legnagyobb komolysággal szem előtt kell tartania.

A hitvallási iratok a bibliai látás éles világosságával szem! éli k 
a. világ és az egyház történetét és jelenlegi helyzetét. Jól tudják 
— nemcsak teoretikusan, hanem gyakorlatban is i—. hogy ez az eon 
még nem Krisztus és egyháza diadalának ideje. Nem álmodoznak 
ezért a világ krisztianizálásáról. Látják, hogy az egyháznak az a hely
zete, melyet megrajzolnak, nem átmeneti valami és evangelizációs 
erőfeszítések által nem győzhető le, hanem ennek a világkorszaknak 
maradandó állapota. Hiányzik ezért belőlük minden evangelizációs 
optimizmus és azok a lendületes program-moh is,, amelyek az ilyen  
optimizmusból keletkeznek. Az egyháznak maradandóan abban a



hatalmas feszültségben kell élnie, hogy egyfelől Krisztus dicsőségére 
' eiVeszett emberek megmentésére fáradhatatlanul és sürgetően min
denkinek el kell mondania a megmentő üzenetet s ugyankkor ezt 
azzal a világos látással kell végeznie, hogy mindig kicsiny nyáj 
marad mely egyre inkább csaknem elnyomottnak és elpusztultnak
tetszik. >

ilyen bibliai látás mellett van igazan egyházunk missziói munka
iának szüksége bátorságra. Sokan az evangélizáció munkájától azt 
váljék hogy'"varázsütésre megtölti a templomokat és az elidegene
dettek'nagy seregét, tömegeit vezeti hitre. Ha ebben a várakozásuk
ban csalódnak,' akkor ezt a szolgálatot mint teljesen eredménytelent 
és feleslegesét ítélik meg. Az evangélizációnak azonban egészen komo
lyan kelf vennie g lutheránus „ubi et quando visum est Deo“ téte
lét Tudjon imádkozni, várakozni és merész hittel bízni abban, hogy 
az ,.ubi“ nagyszerű „itt“-té és a „quando* * meglepő „most“ -tá lehet 
ott' is. ahol látszólag reménytelen a talaj és emberileg kilátástalan 
az idő Tudni fogja, hogy az ige ereje egész gyülekezeteket és vidéke
ket megmozgathat, de azt is, hogy az igazi egyház még a leghatalma
sabb ébredési mozgalmakban is kereszt alá rejtőző (sub cruce tecta) 
kicsiny nyáj  marad. Tudni fogja, hogy egyetlen ember hitrejutása is 
Isten csodája. És ha az infinitima multitudo-ból ismét néhány Isten 
gyermeke születik újjá, a gyülekezet örvendező hálaadása egyesül 
az egy bűnös megtérésén is ujjongó angyalig seregek dicséretével. 
Evangélikus egyházunk missziói munkája ezért nem adhat nagy
hangú programmokat. Szolgálatát teljes erejével és teljes örömmel 
kell "végeznie, függetlenül minden látható eredménytől. El kell tudni 
mondania Pállal: „Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden mó
don megtartsak n é m e l y e k e t (I. Kor. 9, 22.)

—  4 —

Még fontosabb azonban a második ok. ami miatt Int vallásaink
ból hiányzik az egyház külön missziói feladatának említése. Külön 
missziói feladatról azért, nincs szó. mert egyáltalán az egyház egész 
megbízatását missziói feladatnak látják. Ht hanc fidem consequa- 
mur — így kezdődik az ÁH-nak az igehirdetöi hivatalról szoló tételé. 
Ez nedig missziói jelentésű tétel. Milyen különös, hogy eddig olyan, 
kevéssé figyeltünk erre! Nem a már meglévő hit ápolását, erősítését, 
elmélyítését teszi az egyházi hivatal céljává, hanem a hit ..elnyeré- 
sére“ való elsegítést. Luthernek az igehirdetési istentisztelet (Predigt- 
gottesdienst) értelmére vonatkozó annyira józan és mégis  ̂ annyira 
merész látása itt ment át a Deutsche Messe-ből a lutheránus hit
vallásba Mi Luther számára a vasárnapi gyülekezeti istentisztelet 
célja? „Nyilvános felindítás (Reizung) a hitre.” Definiálható-e széli
ben és velősebben az evangélizáció? Az evangelizaciónak ez a definí
ciója azonban egyúttal a nrédikációs istentisztelet meglmtarozasa is! 
Ilven „evangelizációs** módon látja Luther es az ATT \ . cikke ezt 
a kérdést! Ha az egyház képe az Ápol. VII. cikkében igaz. nem is 
lehet másképen. Az ,,Tsten e világban imitt-amott elő néhány gyer
mekének” gondozása, elmélyítése fontos feladata az egyháznak. . .
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De arccal az egyháznak és az egyházi hivatalnak mégis az elveszet
tek tömege felé kell fordulnia. Feléjük pedig minden igehirdetésnek, 
minden egyházi cselekménynek és minden lelkipásztori beszélgetésnek 
missziói jellege lesz.

Mi következik mindebből az egyház missziói feladatának betölté
sére vonatkozólag? Ahogyan a hitvallási iratok nem szólnak az egy
háznak külön missziói- megbízatásáról, mert egész megbízatását lé
nyege szerint missziói megbízatásnak látják, ugyanúgy egyházunk 
cvangélizációs munkája sem lehet önmagában zárt, speciális m unka
ág, amely más munkaágak tucatja mellett áll és a,melyet kiváltságos 
specialistái' és. kiváltkép érdekeli lelkészek a többin kívül még végez
hetnek, A z egyház népe közt végzett misszió (evangélizáció) az egy
ház egészének ügye, aminthogy az egyház egész szolgálata is szünte
lenül ilyen misszió.

Egyfelől azt jelenti ez, hogy az evangélizáció nem maradhat 
meg szabad egyházi alakulatok ügyének, hanem az egyház legsajá
tosabb. tulajdon munkájává kell lennie. Másfelől és elsősorban pedig 
azt jelenti, hogy meg kell szabadulnunk attól a látástól, mintha 
az egyház népe közti misszió (evangélizáció) alkalmi előadások és 
evangélizáoiók rendezéséből állna. Az egyház missziói megbízatását 
elsősorban és döntő módon az egyház lelkészei végzik vagy nem vég
zik. Nem véletlen, hogy a múlt század német ébredési mozgalmainak 
hordozói nem evangelizátorok, hanem gyülekezeti lelkészek voltak. 
Ha Isten megajándékozná egyházunkat- azzal, hogy lelkészei a tör
vényt, és evangéliumot ismét teljes hatalommal hirdetnék, mégpedig 
az infinitima multitudo impiorum in ipsa ecclesia teljes tudatában 
és a gyülekezeti tagok valóságos belső állapotának tiszta, meg nem 
rettenő látásával, akkor töltené be az egyház missziói megbízatását 
és akkor élhetnénk át nagykiterjedésü egyházi megelevenedést. 
Ennek első feltétele persze az lenne, hogy az egyházi vezetőségek 
és lelkészt közösségek abból a túlnyomóan gondozómén elő gondol 
kodásmódból, mely évszázadok óta begyökerezett nálunk, elfussanak 
arra a missziói gondolkodásra és akarásra, amely, meggyőződésem 
szerint. a hitvallások egész látását áthatja. Ennek pedig a „pásztorok 
evangéjizálása“ lenne az útja. Ezzel az egyház népe közt végzett 
munkának, az evangélizáoiónak, új korszaka kezdődnék el. Ez az 
evangélizáció aztán a legjobb értelemben véve ,,egyházi" munka 
lenne, mert maga az egyház válna missziói egyházzá.

—  5 —

Ennek az egyházi missziói munkának módszeréről csak néhány 
dolgot említhetünk meg.

A lutheránus missziói szolgálat állandóan tudatában van annak, 
hogy a Szentlélek munkája nélkül az emberrel ód oly kevéssé kezd
hetünk, valamit. mint egy kődarabbal vagv fatuskóval. Ezért tudja, 
hogy az ékesszólás, ,a népies nyelv, a szem! élet esség és a hatásos stílus 
nagy , összefutást és emberi lelkesedést hozhat magával,, sőt az- egjfn- 
házi élet tekintélyes külső., megeleyenedését :is. -Csak az égy szükséges
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gyümölcsöt nem. Az emberi biztonság összetörését és az üdvösséged 
hitet. Nagyon kevésre becsül ezért mindenféle emberi buzgói kodás! 
és emberi sikereket. Józanul egyedül az igazi és döntő eseményre vár 
feszült leiekkel. Arra, amit a szót igazi értelmében egyedül csak 
Isten végezhet el. Az evangélikus ébresztő igehirdető a munkájában 
elsősorban és utoljára is imádkozó ember.

 — 6  —
Az evangélizáció legfontosabb területei:
a) A gyülekezet első evangelizátora maga a gyülekezet, lelkésze. 

Mély hatások és maradandó gyümölcsök csak az evangélium tartós 
hirdetéséből és az állandó lelkipásztorolásból származnak. Lesznek 
persze a gyülekezet életében idők, amikor a külön evangelizációs ige
hirdetésre is szükség van. amikor est érői-estére ugyanabba a vágásba 
üt az ige baltája, másfelől pedig az evangélium egyszerű alapigaz
ságai jutnak szóhoz és az üdvösség útja tárul fel. Ezt is végezheti 
maga a gyülekezeti lelkész, ahogyan sokszor megtörtént a nagy éhre- 
dési mozgalmakban. De felhasználhat a gyülekezet Istentől erre a 
célra kiváltképen elhívott embereket is. Az ilyen külön evangelizációs 
„előretöréseknek“ összhangban kell államuk az egész, missziói jellegű 
gyülekezeti munkával. Ezek az alkalmak vagy hosszú és hűséges gyü
lekezeti munkának nagy aratási idői, vagy pedig az ugar első fel
törését jelentik, amelyre aztán az állandó csendes vetésnek és növe
kedésnek kell elkövetkeznie. Egyik fajta evangélizáció se legyen 
nagyon rövid! Ne vegyük el a fazekat éppen akkor a tűzről, amikor 
a víz forrni kezd!

b ) A lutheránus evangélizáeiónak különösképen gondolnia kell 
arra, hogy az ember élete konkrét hivatásban folyik. Igehirdetésünk 
avümölcsiclensége sokszor fordul meg azon, hogy az igehirdető csak 
a polgári rétegek gondolkozásmódját, életét ismeri. Különösen fontos 
lenne a fedusi gyülekezetbeli egyházi missziói munka módszerének ki
alakítása.

Különleges feladatok elé állítja az evangélizáeiós munkát a 
házas- és családi élet sok nyomorúsága és a sexuális Ínség. Ilyen 
témák egyetlen evangélizációból sem hiányozhatnak

Nagy feladatot jelent az ifjúság közt végzendő evangélizáeiós 
szolgálat. Ezen a területen is nagy még a bizonytalanság és igen 
kevés az alkalmas munkás.

c) Űj útja az evangélizáeiónak a hivatásmisszió. Ezeken áz 
alkalmakon egy-egy hivatás végzői találkoznak 3—4 napra és együtt 
Isten színe'elé állva sajátos kérdéseikkel és helyzetükben hallgatják 
az egyetlen evangéliumot.

d) Láttuk, hogy az egyház missziói munkája nem merülhet ki 
néhány evangélizáeiós hét rendezésében, hanem minden, egyházi szol
gálat lényegét kell alkotnia. Ennek a szolgálatnak a végső vonala 
emberről-ember re halad a gyülekezet életében. A halálból életre hivő 
igének emberről-emberre tovább kell hangzania az otthonokban és az 
otthonokon kívül. Ez egyfelől Istentől adott önkéntes és szabad szol
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gálat. De másfelől kiépítésén munkálkodnia kell az egyház -missziói 
szolgálatának is.

—  7 —  

A végső kérdés: kék végezzék tulajdouképen ezt a szolgálatot?
a) Ha, az egyház a saját feladatának látja, vezetésére külön szer

vet kell létesítenie. Ennek a számára Isten rendeli ki azokat a fér
fiakat, akik teológiai tisztánlátásukat az evangélizáció frontján szer
zett gazdag tapasztalatokkal tudják összekapcsolni és Uruktól erre 
a munkára külön karizmát nyertek. Ennek a szervnek szolgálata 
természetesen nem merülhet ki a rendező, fejlesztő, végrehajtó és 
összefoglaló munkában, hanem mindig Isten akaratára figyelő, hívő 
szolgálatnak kell lennie.

b) A  lelkészeknek ezen a területen történő egyetemes szolgála
táról volt már szó. Egyes lelkészeknek persze különösképen is ebben 
a munkában kell államok. A gyülekezetnek egy vagy két alkalommal 
egy esztendőben pásztoráról való ideiglenes lemondása gazdagon 
megtérül lelkipásztorának a szolgálat által történő megfrissülésében 
és tisztulásában.

c) Nem lehet meg az egyház főhivatású evangelizátorok nélkül 
sem. Ennek a szolgálatnak is kétségkívül van külön karizmája. 
Az egyháznak az ezzel megajándékozottakat egészen szabaddá kell 
tennie erre a szolgálatra,

d) Közéjük Isten olyan embereket is hívhat el, akiknek nincs 
akadémikus teológiai képzettsége. Ölt különösképén érthetik az egy
házától elidegenedett ember nyelvét és elevenükbe vágó módon szólal
tathatják meg az evangéliumot: Másfelől élő cáfolatai annak a be
gyökeresedett véleménynek, hogy a kereszty én ség teológusok és régi 
vágású emberek dolga. Ezeknek a laikus evangélizátoroknak nem kell 
feltétlenül hivatásukat is feladniok, hanem a segítők szerepét töltik 
be az előzők mellett. De bárhol dolgoznak is laikusok, nem nélkü
lözhetik az egymással való testvéri közösség mellett a teológusokkal 
való közösséget sem; aminthogy az egyházban sehol sem nélkülözhető 
ezek szolgálata.

e) Egyház reábízott missziói feladatát végezetre minden tudatos
akarása, és cselekvése, tevékenysége mellett is csak akkor töltheti be, 
ha i g a z á n  e g y h á z .  A z egyház puszta létével is eleven evangé
lizáció a világban. „Nem reptethetik él a hegyen épített város.“ 
Végső fokon az egyház egyház-volta dönt missziói munkájának ereje 
felől. 
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A  c s o d a
Dr. Ferdinánd István balfi lelkész a teológusok kisebb 

' munkaközösségével azt a feladatot próbálja megoldani, hogy — 
mint írja — „hitünk tanításait hitvallásunk szellemében újra 
gondolja és fogalmazza meg a mai ember szá m á ra E n n ek  a 

  munkaközösségnek egyik terméke az alábbi dolgozat. Új elgon
dolása és pozitív megfogalmazása központi jelentőségű témának.

Ma az egyik legkényesebb kérdés: a csoda kérdése. Általában véve 'keve
sen mernek hozzányúlni. Magtörtémtek-e azok a csodák, amelyekről a Biblia 
tudósít bennünket, vagy nem? És ha igen, akkor ma miért nem történnek 
olyan csodák?

Mit jelent maga ez a szó, hogy csoda? A magyar nyelv nem olyan dif
ferenciált fogalmi szempontból, mint a német. Ezért itt német kifejezéseket 
használok inkább. i

A „Wunder" szó jelenti Istennek azt a cselekvését, mellyel belenyúl az 
ember életébe és az ember számára is észrevehető módon irányítja azt. Ez 
történhet megmagyarázható, módon, de történhet irracionálisán is. A lény 
a fontos: Isten az, aki cselekszik és ezt a cselekvését az embernek is ki
jelenti.

A „Mirakel“ szó azt jelenti, hogy a természeti törvényekkel ellenkező, 
azokkal meg nem magyarázható esemény játszódik le. (Pl.: a nehézkedési 
törvényt felfüggeszti valaki és elkezd röpködni a levegőben, vagy a víz fel
felé folyik, stb.)

A kérdés most iez: vájjon Jézus korában, mire gondoltak az emberek, 
mikor csodát emlegettek? A válasz igen könnyű. Mivel a keleti kultúrák (asz- 
szír, babilóniai, egyiptomi stb.) mind mágikus kultúrák voltak, tehát a Mini
kéi létezése természetes volt, a csoda fogalmában a Wunder és a Minikéi 
összekapcsolódtak és nem lehetett szétválasztani azokat. Az Üjtestamentum 
íróinak is ez volt a csoda-fogalma.

Ezzel a fogalommal nem is volt baj a középkorban, mely szintén mági
kus kultúra volt. Csak a koipernikuszi-kultúrformán belül került ez a fogalom 
válságba. Itt ugyanis a Mirakel, ninos, nem létezik. Ez a tény komoly veszélyt 
rejtett magában. Az emberek két részre szakadtak. Az egyik rész azt mondta, 
hogy ha nincsen Mirakel, akkor tulajdonképpen nincsen csoda sem. Ezek az 
emberek kétségbevonták azt is, hogy a Bibliában leírt csodák, valóban meg
történitek. A másik rész viszont ragaszkodott a Minakelhez, mert e nélkül a 
csoda .elképzelhetetlen volt számára, s így elátkozta és sátáninak nevezte a 
természettudományt és tudat alatt az egész kopernikuszi világképet.

Mindkét felfogás alapjában téves. Mindkettő ott kövéti el a hibát, hogy 
a Wunder és a Mirakel fogalmát nem tudja elválasztani.

Az első csoport téved, mikor elveti a Wundert a Mirakelle] együtt. 
Mirakel valóban nincsen a kopernikuszi világképen beliül, de csoda van! Isten 
cselekvését nem lehet bizonyos feltételeikhez kötni. Ennek a tévedésnek a 
konzekvens folytatása az, hogy kétségbe vonja a Bibliai csodáknak a való 
voltát. Ezzel a saját világképét leszi abszolúttá, helyezi a többi világkép fölé, 
és ebből akar minden eseményt megítélni.

A második felfogás viszont akkor téved, mikor elveti a kopernikuszi 
világképet. Nekünk keresztyéneknek egyik világkép sem ,,jó“, vagy „rossz" 
önmagában. Valljuk azt, hogy minden világkép Isten teremtése, mely által 
a mi látásunkat rélativizálja. És mi a mi hitünk igazságait mindegyik világ
képben ki tudjuk fejezni! Isten mindegyik világképben tesz csodát. Csak



176

most nem Mirakel formájában. És aki ma a Mirakelhez ragaszkodik, az ugyan
azt a hibát követi el, mint az, aki a csoda létezését egyáltalán tagadja.

Mi hat a csoda m a ?  Az, ha meglátom a megmagyarázható és a meg
magyarázhatatlan dolgokban egyaránt Isten cselekvését. (Ma ész-ellenes dol
gok nincsenek, csak észen-túliak, irracionálisak. Azt, hogy mindent meg lehet 
magyarázni, ma már egy komoly természettudós sem állítja.) Lehet, hogy 
olyan eseményekben is csodát látok én," ami a mlásik ember számára nem 
mond semmit. (Pl. az utcán egy tégla közvetlenül előttem esik le a kövezetre.. 
A másodperc egy töredéke hiányzott csak ahhoz, hogy rám essék. Pontosan 
meg lehet magyarázni a természeti törvényekkel azt, hogy miért esett le előt
tem, és miért nem esett a fejemre. Mégis a hivő emberek ebben Isten cselek
vését látják meg, aki a természeti törvényeket teremtette és azokon kérészül 
cselekszik. Viszont vannak emberek, akiknek az egész csak „véletlen11.!, A 
csoda mindig hit tárgya, amit nem mindenki lát egyaránt, minden körülmé
nyek között csodának.

És mi van azokkal. ^  csodákkal, amelyek ,a Bibliában vannak? A liberá
lis teológia feleletéi erre a kérdésre nézve már elintéztük. Nem lehet a m a i  
v ilá g k é p e t abszolúttá tenni lés ebből a szempontból megítélni a  Biblia világ
képét. Semmiféleképpen sem akarom én az objektív valóságokat feloldani, ha
nem azoknak a teljes értelmezéséi adom. Vallom azt, hogy nincsen objektív 
valóság szubjektív nélkül és fordítva. A kettő állandó, szoros kapcsolatban 
áll egymással. És a keltőnek ez a kapcsolata a létező valóság, a tulajdon
képpeni „objektív14 valósáig. A kérdésre, hogy pl. Jézus tengeren való járása 
objektív valóság volt-e, csak azt felelhetjük, hogy azoknak a számára, akik 
ott voltak: igen. Azért kellett hozzátenni azt, hogy „akik olt voltak, azoknak 
ig.cn“, mert az ő világképükben ez a Mirakel lehetséges volt. Ma Isten más
képpen tesz csodát, és mi semmiképpen sem követelhetjük Tőle azt, hogy 
úgy tegyen csodál, mint kétezer évvel ezelőtt, különben nem hiszünk Neki.

összefoglalva az elmondottakat a következőket lehet megállapítani: Isten 
teremtett valóságai a kuttúrformák és az azokon alapuló világképek. Isten 
minden világképben tesz csodát, de másképpen teszi azt. Kétezer évvel ezelőtt 
éppen úgy csodatevő Isten volt, mint ma. És nem lehet azt állítani, hogy 
amit ma tesz, az kevésbbé csoda mint az, amit Jézus korában tett; vagy’, 
hogy az, amit akkor telt nem valóságos csoda. Isten cselekvése nem unifor
mizálható. Tetszett Neki az, hogy akkor úgy legyen csodát, és hogy ma így 
legyen csodál. •

Nem feladatom, hogy' az igehirdetésre és lelkipásztorkodásra nézve le
vonjam a következtetéseket. Ezt a harcot mindenkinek meg kell harcolnia. 
Mert ma már m in d e n k i  szembekerül ezzel a problémával, még a legeldugot- 
labb helyen is, és nem lehet kitérni előle. Lesznek olyanok, akik elvetik a 
fentebbi megoldást. Akkor valamilyen más megoldást kell keresniük. De ke
resniük kell! Meri Isten mitőlünk fogja számonlkémi azdkat a lelkeket, akik 
a mi nemtörődömségünk miatt szenvedtek hajótörést. S ze b e ré n y i T a m á s.

Államosított Baross nyomda, az Északdunántúli Nyomdaipari Egyesülés 
irányítása alatt. Felelős: Rugli Jenő.



S z a b a d  k e r e s z t y é n s é g  m a
Magyarnyelvű folyóiratainkból meg sem állapíthatjuk, számottévő-e 

világv is zom ylatba.n az ú. n. szabadkeresztyének száma és elveiket miként for- 
mulázzák. Az a tény, hogy március első napjaiban, Zürichben tartott konfe- 
íenciájukra nemcsak Svájc minden kaníonáboí való lelkészek, de külföldről is 
sokan összejöttek, és az a tény, hogy Barth Károly írásbelii intó' szózattal 
kereste meg őket, arra enged következtetni, hogy irányzatukat és létezésüket 
világszerte észrevették.

Mégha karban sóhajtunk is fel: Végre valami rossz, ami honi egyházi 
berkeinkben nincs meg! — álláspontjukat tükröző egy-két mondatuk látó
körünket tágítani fogja.

„Az orthodoxia csak az abszolút tanítás páncéljában reméli legyőzni 
a nihilizmust, márpedig a kritikai gondolkodást száműznünk öngyilkosság."

„A liberális teológia alapelve: megszabadulni a meséktől (Entmytho'.ogi- 
sierung). A bűn valóságát Pál apostol egyrészről úgy tünteti fel, mint emberi 
m ag a tartás t, mely egyáltalán nem Istentől ered. A bűn ellentéte viszont a 
valóságos hit (és nem minit gondolnánk: az erény). A hit magáiban foglalja, 
horry Istennék adom magamat, akaratát cselekszem, — viszont minden, ami 
bennem Ellene ágaskodik, bűn. Másrészről ugyanez a Pál apostol úgy beszél 
a bűn valóságáról, mint a bukott angyalok, a démonok pusztító hatásáról. 
Ezt a csomagolást nevezzük mi mitologikusnak. És ezzel a fogalmazással 
a modern ember nem érthet ©gyet. Akárhogy ír is Pál, nem vállalkozhatunk 
arra, hogy emberesüket a démonokban való hitre biztassuk, hanem igenis meg 
keli'hagynunk a szabadságukat arra, hogy a valóságos helyzetet . a, mai tudo
mányos gondolkodás keretéibe illeszthetően értsék meg. Ezzel nem üresítjük 
meg a hitet, ellenben kiemeljük abból a burkolatból, amely úgysem tartható 
fenn. Másutt ismét másképpen öltözteti mitikus köntösbe a> bűn valóságát 
Pál, mikor azt írja, hogy egy ember, Adám által jött a világra a bűn, azért 
egy’ ember, a Jézus Krisztus által pusztul is ki a világból. A valóságban nem 
egészen ilyen egyszerű a helyzet. Itt megint a meséktől való szabadulás/i 
van szükség és arra, hogy kifejtsük a talllásos élményből adódó meggyőződé
sünket. A mitikus öltözet fcvetkezése a mai idők sürgető szüksége és a teo
lógiai tudomány fontos feladata" — Dr. Neuemschwangder, Urtenen-Bem.

(A Schweizerisches Reformiertes Volksblatt, 
a szabad keresztyének hetilapja nyomán.)

Im ádság paptársakért.
Élet, világosság és igazság Istene, könyőrgünk Hozzád lelkésztársainkért 

és a gyülekezetekért, hogy akik tanítanak azokban, azokat Te magad tanítsd; 
hogy akik tanulnak azokban, azokat a Te Szentlelked vezesse; és hogy akik 
egyházad bizonyságtevőiként állnak azokban, megszenteltessenek már csak 
azok érdekében is, akik között szolgálnak; a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen. (The Church Review.) /

Jó és olcsó EVANGÉLIUMI POSZTILLA. 70 igehirdetés_ szemléltető 
példákkal és imádságokkal az egyházi év miniden vasárnapjára és ünnepére. 
Gyülekezeti és családi használatra. Szerzője: Kiss Samu ev. lelkész. Ara szép, 
egésizvászion kötésben: 12.— Ft. Megrendelhető: Evang. Lelkészi Hivatal, 
Terény, Nógrád m. up. Cserhátsurány címen vagy a Harangszó könyvkeres
kedésnél (Győr, Ráth M. tér 2.)


