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bibliakörök félesztendőre szóló vázlataival .10.— forintért továbbra is 
kapható a Lelkipásztor kiadóhivatalanál.

Jelen számunk nyomdai technikai akadályok folytán késett

Négy színnyomású, művészi kivitelezésű konfirmációs emléklap 3.- 
forintért kapható a Harangszó könyvkereskedésben (Győr, Ráth Mátyás-tér  
2.). Ugyanott egyházi nyomtatványok, igés levelezőlapok, igés könyvjelző! 
fekete és aranynyomású falitáblák, fehér alapon több színnyomással készü 
falitáblák, iratterjesztésre alkalmas kisebb kiadványoké keresztek, fafaragás 
falitáblák is kaphatók. Konfirmációi-ajándékozásra B'blia és énekesköny 
hiányában nagyon alkalmas: Luther mindennapi áhitatos könyve, Szabó J< 
zsef fordításában, Jer, örvendjünk keresztyének címen. A könyvkereskedő 
postai megrendelést azonnal intéz.
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A gyülekezet imádsága

Szószéki imádságok
Rogatc-vasárnap.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy Szent 

Fiad által megígérted: amit nevében kérünk, megadod minekünk. —  
Tarts meg tehát, kérünk: a Megváltónkkal való egységben, igaz 
örömben és békességben. Add szent igéddel Szentlelkedet, hogy vezé
reljen és tanítson bennünket Jézus nevében, akaratod szerint imád
kozni, megőrizzen a téves tanítástól és hamis istentisztelettől. Kegyel
m eddel indítson jó és rossz napokban buzgóságra és állhatatosságra 
könyörgésünkben, hogy soha kétségbe no essünk, hanem mindig 
abban a bizonyosságban fordulhassunk Hozzád, hogy Te jól tudod, 
mire van igazán szükségünk és mindig sokkal nagyobbat adsz, mint 
amit kérünk. Újítsd meg egyházad imádságos életét közöttünk, hogy 
szüntelenül szálljon trónod elé hívő néped imádsága, míg majd 
színről-színre láthatunk és a dicsőültek seregében imádhatunk mind
örökké, ámen.

Mennybemenetel ünnepe.
Urunk Krisztusunk, dicsőséges Királyunk! Áldunk és magasz

talunk, hogy elvégezve megváltásunkat, földi szegénységedből és 
megvettetésedből — ahol értünk tövískoronát. viseltél — , javunkra 
ménnybe szálltál és visszatértél isteni dicsőséged teljességébe. Hálás 
szívvel imádunk, hogy mennyei Atyád jobbján ülve, mindeneken 
uralkodói és velünk vagy mindenkor. —  Kérünk: őrizd és vezéreld 
egyházadat, adj Szentlelkeddel kegyes lelki tanítókat, tartsd meg 
igédben népedet, hogy szívünkkel Nálad lehessünk. Terjeszd királyi 
hatalmaddal szerte a földön országodat. Törd meg az ördög hatal
mát és tégy mindnyájunkat isteni erőddel hívő bizonyságtevőiddé. 
Amikor pedig lábad alá vetsz minden ellenséget, adj részt tieidnek 
mennyei dicsőségedben, hogy szüntelen dicsőítsünk és imádjunk 
Téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel egységben élsz és uralkodói 
mindörökké, ámen.

Exaudi-vasárnap.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk!' Hálát adunk, hogy a Szent

lélek által bizonyságot tettél Szent Fiadról és egyházadban bennün
ket is arra méltattál, hogy bitvallói legyünk Üdvözítőnknek. —  Ké
rünk; leüld el Szentlelkedet, hogy felismertesse velünk szent akara
todat, amely tieid útját sok szóróngattatás közt vezeti e világon át. 
Támassz szívünkben égő vágyakozást a Szentlélekért ; Ö tartson meg 
az igaz hitben, hogy mindig azok közt találtassunk, akik Egyszülöt
tedet vallják Uruknak, Királyuknak. Erősíts, hogy az igazság Lelké
nek erejével tudjunk keresztet hordozni és e világ előtt Megváltó 
Jézusunkról bizonyságot tenni, míg majd Ígérete szerint bennünket 
is örök üdvösségre visz a mennyei hazába,, ahol színről-színre láthat
juk és imádhatjuk Öt, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és 
uralkodik mindörökké, ámen.
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Pünkösdvasárnap.
Szentlélek Isten, Urunk és Megelevenítünk! Háladással dicsőí

tünk, hogy e mai ünnepen a Téged váró apostolokra Megváltónk 
ígérete szerint alászállottál és szolgálatukkal a szent evangéliumban 
és a szentségekben azóta is szüntelenül munkálkodva Krisztus müvé
nek, üdvözítő kegyelmének, békességének és erejének részesévé teszed 
egyházad népét. Áldunk és magasztalunk, hogy minket is felvettél 
egyházadban a szentek közösségébe és igédben és szentségeidben 
részesítesz. —  Kérünk, mennyei Tanítónk és Segítőnk: áraszd reánk 
sokféle ajándékod gazdagságát, vezérelj és vígy teljességre a mennyei 
Atya és az Egyszülött Fiú igaz ismeretében és szere tét ében. Őrizd 
meg egyházadat a. tiszta tanításban, adj szent tüzet és mennyei erőt 
szolgáidnak, hogy igéddel és szentségeiddel híven sáfárkodjanak. 
Ajándékozz mindnyájunknak bűnbocsánatodban lelki békességet és 
örömet. Légy segítőnk és erősségünk gyengeségünkben, vigasztalónk 
a szenvedések és kísértések között, hogy mindenkor hű bizonyságai 
és bátor hitvallói lehessünk Megváltó Krisztusunknak. Gyüjtsd egybe 
evangéliumod világosságával a föld népeit egyházadba, hogy az igaz 
hit egységében minden nyelv Krisztust vallja Urának és Királyának. 
Egykor pedig vígy haza a mennyei dicsőség országába, ahol Téged 
az Atyával és Fiúval egységben, örvendezve magasztalunk és imá
dunk mindörökké, ámen.

Pünkösdit ét fő.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk végtelen szere- 

tetedért, amellyel egyszülöttedet e világért odaadtad, hogy Benne 
higgyünk és Általa üdvözöljünk. Áldunk, hogy a Szentlélek elküldé
sével atyai szeretetdben és Megváltónk irgalmában részesítesz minket 
is. — Kérünk: add igéddel Szentlelkedet szívünkbe, hogy kegyel
medet meg ne vessük és kárhozatba ne essünk, hanem Ő kimentsen 
bennünket bűneink sötétségéből, s töredelemben és hitben Megvál
tónkhoz vigyen, őrizz meg Nála Lelked újjáteremtő hatalmával, 
hogy az igaz hitben minden kísértés közt állhatatosak madarjunk, 
a szeretetben és akaratod szerinti jó cselekedetekben növekedjünk, 
végre pedig üdvözítő kegyelmedből a mennyei boldogságba juthas
sunk, és Téged, Szent Fiaddal és a Szenti élekkel egyetemben magasz
taljunk mindörökké, ámen.

Szentháromság-ünnepe.
örökkévaló Szentháromság egy igaz Isten, Teremtőnk, Megvál

tónk és Megszentelünk! Áldunk és magasztalunk, hogy szegény bűnö
sökre, reánk tekintettél és hozzánk hajló kegyelmedből, megváltá
sunk csoda-müvében megismertetted Magadat. Hálaadással dicsőí
tünk irgalmadért, hogy egyházadban nekünk adtad szent igédet és 
drága szentségeidet, és a keresztségben víztől és Szentlélektől ú jjá
szültél, gyermekeiddé tettél bennünket. —  Kérünk, végy szállást 
szívünkben és munkálj bennünk —  akiket irgalmad részesévé tett 
az örök életnek — , szüntelenül igaz hitet, hogy naponként bűnbo
csátó kegyelmedből éljünk, a Szentlélek ajándékaiban növekedjünk



179

és semmi el ne szakítson bennünket Megváltó Krisztusunktól. Ter
jeszd a Benned való igaz hitet evangéliumoddal a föld végső hatá
ráig és minden népből gyújtsd egybe tieidet az egy, szent, egyetemes 
és apostoli egyházadba, míg majd szent angyalaiddal az üdvözöltek 
seregében a mennyei boldogságban imádhatunk és szolgálhatunk Té
ged — dicsőséges Szentháromság! —  mindörökké, ámen.

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy szent 

Fiad: által örök életre hívtál el bentiünket és 'most is figyelmeztetsz: 
hiábavalóvá ne tegyük a kegyelem idejét és ideigvalókért el ne ve
szítsük az örökkévalókat, —  Kérünk: Szentlelked keltse fel bennünk 
a felelősséget, hogy földi életünk örök életre és örök kárhozatra 
•egyaránt vezethet.'Add tehát kegylmedet, hogy meg ne utáljuk, ha
nem buzgó szívvel hallgassuk szolgáid ajkáról Krisztus Urunk tulaj
don szent igéjét és akaratod szerint éljünk e múlandó világon. Őrizz 
me^ a földi vagyon és dicsőség hamis biztonságától és szeretetlen- 
ségtől a jónak vélt napokban és ments 'meg a kétségbeeséstől és 
csalárd kívánságtól a nyomorúság idején. Indíts, hogy dicsőségedre 
és felebarátaink javára használjuk e 'múlandó világ javait, egykor 
pedig Krisztus érdeméért fogadj be mennyei országodba, örök üd
vösségre, ámen. Dr. Janossy Lajos.

Konfirmációi b eszéd
I. Ján. 4, 9—15.

Elhangzott 1950. pünkösdhétfőjén.
Kedves Konfirmandusok! Hiszem, hogy mla álhat Benneteket az az őszinte 

vágy, hogy egész életeteken keresztül megmaradjon Veletek, Bennetek a : Isten 
és Ti is megmaradjatok Őbenne. Ez a forró vágya ma az egész gyülekezet
nek is. Mert mi, felnőttek már nagyon jól tudjuk, hogy a külső boldogságnál 
fontosabb az, hogy erős szívvel, békességgel a lelkiünkben, járjuk az élei útját. 
Ez az áldás pedig csak annak az embernek jul .osztályrészül, aki Istenben 
marad és akiben megmarad Isten!

Ezért kérjük most alázatos szívvel, hogy a kegyelmes Isten ma és ezután 
is szakadatlanul adjon Nektek a Maga Leikéből, árassza ki Reálok az ö  
Szentleikét! Hogy tudjatok mindenkor M,agatok elölt és kife'é is bizonyságot 
tenni arról, hogy az Atya elküldtp a Fiút a világ Üdvözítőjéül! „Meri aki 
vallja, hogy Jézus az Istennek Fia“ , abban marad az Isten és az is az Istenben.

Abban, hogy Isten .elküldte az Ö Fiát, nyilvánvalóvá lelt az Isten szere
tető. Akkor fogtok Ti megmaradni Istenben, Őhozzá ragaszkodni jóban-rbssz- 
ban, ha ez a szeretet megfogja a telketeket. Mindig az a szeretet teszi ránk 
a legmélyebb benyomást és győz le bennünket, amely nem viszonzásképpen 
árad reánk, nem kiérdemelt szeretet. Isten szer.etete ilyen meg nem érdemelt, 
megelőző szeretet. Engesztelő áldozatul küldte el az O. Fiát! Tehát hozzánk, 
bűnösökhöz, akik nem szereidét, hanem haragját érdemeltük ki. De nem 
akart minket haragjával sújtani,hanem bűnünk ellenére is szereidben bor-
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dozni. Ezért a Fiú vállalkozott arra, hogy elhordozza helyettünk és így ki
engesztelje az Isten haragját, hogy mi életünkben és halálunkban bizonyosak, 
lehessünk a felől, hogy Isten szeret minket.

Ezzel a megelőző szeretettel fogadott el Benneteket is már a kereszt- 
séyben gyermekeinek. Az előkészület alatt sokat hallottatok arról, hogy már aikkor 
megajándékozott benneteket bűnbocsátó szeretetével az Ür Jézus Krisztusért, 
hogy amint 'felnőttük, fokról-fokra ebbe az Ö szeretelébe nőjjetek bele. Erre 
az isteni szeretőire emlékezzetek a jövőben és mindenkor!

Ez a szeretet a mindennapi életben is körülvesz Benneteket sok-sok 
kézzelfogható jelével. Számtalan jótéteményét élveztétek Ti is már a szülői 
ház áldozatos szeretőién és gondoskodásán keresztül is. Ne feledkezzetek meg. 
erről sem és vegyétek hálával, amit Isten külső áldás formájában is tesz 
majd Értetek a jövőben is!

De a külső életben sokszor el is rejtőzik Isten szeretete nehéz napok, 
kémény sorscsapások mögött. Az isteni szeretetnek ez az el-elrejtőzése szüléitek 
gondjain és fájdalmán keresztül nem egyszer vetett árnyékot a Ti fiatal éle
tetekre is. Néhányat közülietek korán árvákká is tett. Tanácstalanul, fájó- 
szívvel fogjátok kutatni az Isten kegyelmes • szándékait a jövőben is nem egy
szer. Hogy mégis változatlan szeretet hordozott benneteket a múltban és 
virnaszt majd Felettetek a jövőben is mindenkor, annak Számotokra is min
dig az legyen a meggyőző és mindennel megbékéltető bizonysága, hogy Isten 
úgy szeretett és szeret Titeket, hogy az ő  Fiát engesztelő áldozatul küldötte 
el a Ti bűneitekért! Ez a tudat kell, hogy mindenkor bízókká tegyen és elné
mítson minden lázadozó szót, amely egyszer-egyszer ajkatokra akarna fölülni!

És ez a szeretet teszi olyan természetessé az apostoli intést: „ Szeretteim, 
ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szerenünk kell e g y m á s t Talán 
azt várnók, hogy az intés így hangozzék: Ha Isten így szeretett minket, mine
künk is szeretnünk kell Őrt! Valóban, erről is van szó! De ezt az Isten iránt 
érzett szeretetünket úgy bizonyíthatjuk meg, hogy szeretjük az embereket! ■ 
Istent soha senki sem látta, de látjuk az embereket, és Isten azt várja el 
tőlünk, hogy az embereken mutassuk meg, hogy szereljük őt, az Istent! Ezt 
várja el Tőletek is!

Elvárja azt is, hogy bízó hittel és gj7ermeki engedelmességben és aláza
tosságban csüngjetek Rajta mindenkor; hogy mindenkor kitárjátok szíveteket 
és telketeket az Ő igéje előtt, amelyben itt a templomiban és otthon is, csendes 
órákban szólni akar Hozzátok; hogy soha meg ne fáradjatok az Ő Fia vacso
rájának bűnbánó és boldog élvezésében, hogy ragaszkodjatok az Ö egyházá
hoz, amelyben Szentlelke áradásában újból és újból pünkösdölt' érhettek meg. 
De elvárja azt is, hogy hálátokat minden megszámlálhatalan jótéteményéért 
az emberek szeretetén keresztül bizonyítsátok meg. Arra szemelt ki Bennete
ket Isten, hogy Általatok több legyen ia szeretet ebben a világban, a Ti szíve
lekből új és új szereltethullámok induljanak el és boruljanak rá fénnyel és 
meleggel mindazokra, akikkel csak találkoztok! Egyre jobban meg fogjátok 
látni, hogy a világ miniden betegségének az az oka, hogy bevés benne a sze
retet. Legyen tehát belőle több benne Általatok! Az élet küszöbére érkező 
ifjú embereknek nem lehet gyönyörűségesebb hivatása! És nincs alkalmasabb 
mód arra sem, hogy Istenünk számára hódítsanak. Nektek pedig ezt is meg 
kelt tennetek! Megteszitek, ha egyre több szem csodálkozik majd reá Általia
tok arra, hogy akik Istenéi, hogyan tudnak szeretni!

Keresztyén Gyülekezet! Ami most itt elhangzott, az szólt az egész gyüle
kezetnek! Emlékeztesse a felnőtteket a maguk konfirmációjára! Késztesse őket 
számadásra, hogy -az Isten szeretete, amelynek hirdetése akkor bizonyára 
bennük is különösen fogékony létekre talált, milyen gyümölcsöket termett 
náluk a felkínált bűnbocsánatért hálás hitben, az Isten iránti -szeretetnek 
embereken való megbizonyításában!
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De szó!, amit hallottatok, azért is Nektek is, mert ezeknek a fiatal 
konfirmandusoknak még szüksége van arra, hogy a felnőttek szóval és példa- 
adással segítenek nekik abban, hogy egyre készségesebben és mindig 
újból és újból elfogadják Isten bűnbocsátó szeretetét Jézus Krisztusban 
és járják a szeretetnek a világtól megmosolygott útját. Azért legyen hozzánk 
kegyelmes a szeretet Istene és adjon mindnyájunknak, a konfirmandusoknak 
és az egész gyülekezetnek, az Ü Leikéből! Hogy legyen a mai nap szent 
konfirmációja az egész gyülekezetnek, Lélektől megerősíttetésnek, hitben és 
szeretetben való összeforrásnak szénit napja! —  Ámen. budáker Oszkár.

Mennybemenetel ünnepe
Al api g®:  Már k 16, 14—20.
Az eredeti szöveg többlete.

Ez a perikópa a megdicsőült, feltámadt és mennybement Krisztus hatal
mát hirdeti. Az Ür hatalma az embervilágban az igehirdetésen keresztül 
munkálkodik.

„ . . . ü l e  az Istennek jobbján“  (19. v.J „Isten jobbja" a Szentírás nyelvén 
Isten mindenható hatalmát jelenti: Ézs. 63, 12. Csel. 2, 33; 5, 31. Az „Isten 
jobbjára ülés", annyi, mint balatoni-átvétel. Az Emberfia, aki magát isteni 
hatalmától egyidőre megüresítette (Fii. 2, 7— 8.), újra átveszi a hatalmat a 
világ, kiváltképpen azonban népe, egyháza fölött (Kol. 1, 17— 18.). Ö az Úr, 
a Kyrios: ég-föld és az egyház Ura. Ezt hirdeti a mennybemenetel ünnepe.

„ . . .  hirdessétek az evangéliumot" (15. v.) Krisztus ebben' a világban és 
az egyházban a  hirdetett igén keresztiül valósítja meg uralmát. A „kéryssein" 
sajátos jelentését a magyar fordítás nem tudja visszaadni. Kb. annyi, mint 
„hírnökként kikiáltani." A „kéryx" nem a maga dolgait, tapasztalatait, böl- 
cseségét hirdeti, hanem amit Ura reábízott, és mit bízott reá? Amit a Keresz
telő közelinek hirdetett (Máié 3, 21.) és ami Jézus Krisztusban megérkezett 
(Lukács 4, 18— 19.): itt a próféták által megígért idő, az „Űr kedves eszten
deje." Itt a bűnbocsániat és az örök élet ajándéka, a bűntől, haláltól, Sátán
tól való szabadulás Jézus Krisztusban! Krisztus ajkáról ezt az üzenetet kell 
átvenrtiök a tanítványoknak és kikiéltaniok a világban („minden teremtés
nek.") lis üzen a hirdetett igén, az evangélium prédikálásán keresztül megy 
végbe Isten uralmának rejtett megvalósulása: a bűnbocsánat, az új étet, a 
szabadulás! Aki hisz a hirdetett evangéliumnak (és felveszi a keresztséget), 
az megmenekül az ítéletben. Aki nem hisz, nem bízik ebben az örömhírben, 
az üdvösségét vesztegeti el. Ilyen nagy hatalom a hirdetett evangélium ebben 
a világban! Örök élet és örök kárhozat dől el rajta. Mert benne maga az élő 
Krisztus szól és cselekszik. Hírnökök gyarló szaván kérésziül.

„ . . . i l y e n  jelek követik“ (17. v.). Nem azt jelenti, hogy minden hivő 
tesz ilyen jeleket, hanem, hogy ta hívők közösségében, az egyházban itt van
nak ezek a jelek (v. ö. I. Kor. 12 és 141), A „sémeion" önmagában sohasem 
érthető. Csak annak az ismeretében, amiből egy kis darab. Ezek a „jelek" 
Krisztus rejtett, de a  viliágban működő csodálatos, életadó és életújító hatal
mának a felvillanásai. Isién reálisan megérkezett uralmának a „jelzőfényei" 
(Máié 11, 4— 5. Zsid. 2, 4.). Sohasem önállóan jelentkeznek, hanem mindig 
a ható, teremtő ige kísérőjelenségei (szinte azt mondhatnánk, verbum visibile). 
Igehirdetés nélkül nincsenek, hit nélkül érthetetlenek. Hilben Krisztus reális 
hatalmának, „Isten jobbja" munkálkodásának bizonyságai.

„ . . .  szemükre hányja hitetlenségüket“  ( l í .  v.) \  tanítványok gyengesége, 
hitetlensége, keményszívűsége Isten népének a bűne: Máté 19, 8. Zsid. 3, 8. 
A görög kifejezés (óneidisen) erőteljes, megdöbbenünk rajta az apostolokkal 
kapcsolatban. Amit a tanítványok elvárnak majd a Feltániadottról szóló ige
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hirdetésüknél, azt maguk sem tudták megtenni, holott nékik kétszeresen is. 
hirdettetett az örömhír a Feltámadott felöl (13. v.) I

Ha a tanítványokra és magunkra mézünk, bizony reménytelen a hitben 
való megállásunk! De ha az Isten jobbján ülő Krisztusra és igéjének hatal
mára tekintünk, akkor és egyedül akikor árad reménység, öröm. a szívünkbe 
ezen az ünnepen. Nagy Gyula dr.

Gyakorlati alkalmazás.
Mennybemenetel ünnepe a magyünnepek Hamupipőkéje. Mostoha már a 

neve is. Mert az, hogy „áldozócsütörtök",, semmi lényegeset ne.m közöl az 
ünnep tartalmából. Mostoha a sorsa is. Sok helyen nem tudtak vele mit kez
deni, hát megtették konfirmáció ünnepének, pedig ezzel nincs különösebb 
tartalmi vonatkozása. Viszont így aztán vannak gyülekezetek, ahol talán év
tizedek óta nem hangzott el prédikáció Krisztus .mennybemeneteléről.

Pedig ezen a napon döntő esemény történi.
1. Jézus mennybement. 19. vers.

a) Az ige ezt ügy fejezi ki, hogy felvitetett. A meggy alázott, megölt 
és feltámasztott Jézust Isten „Ür“ .-rú dicsőiti. Fit. 2, 9.

b) A mennybement Jézus. Isten jobb ján . ül. Hogy ül, az Lutherral 
szólva azt jelenti, hogy „nem alszik, hanem virraszt értünk." Hogy Isten 
jobbján ül, az azt jelenti, hogy kormányozza népét és még is ítéli.

c) Jézus a mennyben trónol és nem lehet detronizálni. Lásd a-
2. zsoltárt.

2. A mennybe vitetett Jézus mégis velünk van.
a) Nekünk adta az igét és szentséget. 15—16. vers. Jézus most az 

igében és a szentségben van közöttünk.
b)  Mikor prédikálnak, mikor keresztelnek és úrvacsorát osztanak, a 

valóságos teljes Krisztus van népe között.
c) Nem vagyunk. tehát hátrányban azokhoz képest, akik kortársai 

voltak Jézusnak. Akkor is hit kellett az ő felismeréséhez és a hit ma is ,elég 
az ő megismeréséhez.

3. Ez a korszak tehát az igehirdetés ideje.
a) Az egyház ezért van: Krisztus vissza jöveteléig hirdeti az evangé

liumot. 15. vers.
b) A vett igével tartozunk. „Minden teremtésnek": misszió, kiülmisszid.
c) Jézus nem hagyta magára az igehirdetést. „Együttm unkálkodik..." 

Jelekkel erősíti az igét. 20. vers. A jel önmagán túlmutató valami. Az ige
hirdetést követő jelieket az egész keresztyénség kapta. Ha sokszor sok helyen 
megerőtlenedik is a  keresztyénség, az egészet tekintve ma is valóság Jézus
nak a jelekre vonatkozó ígérete. Hogy a jelek meggyérültek, az egyrészt ítélet 
hitetlenségünkre, 11. vers, másrészt természetes is. I. Kor. 14 : 22.

Mennybemenetel óta a keresztyén ember' életét két ige határozza meg. 
Egyik, amit az angyalok mondanak a tanítványoknak: „Galiietai férfiak, mit 
álltok itt, nézvén a m en n ybe...?" A másik, amit Pál apostol ír a kolossé- 
foelieknek: „Az odafelvalókkal tö rő d je tek ..."  A tétlen rajongás éppen úgy 
nem helyes magatartás, mint az állandóan lefelé néző, lázas földturkálás. 
Krisztus nem azért hagyott itt, hogy merengve révedezzünk meddő semmit
tevéssel a levegőbe. De nem is azért, hogy vad hajszában belevesszünk a 
világba. Mi igenis a földön szolgálunk, de az odafelválóklkal törődünk. E világ
ban küzködünk, de a másik világban reménykedünk. Itt vagyunk, de oda ké
szülünk. Porban jár a lábunk, de szemünk a csillagokba néz. Arcunkon sok
szor pereg a könny, de ajkunk próbálgatja már a nagy himnuszt, amelyet a 
tízezerszer tízezrek seregében zengünk majd: „Méltó a megöletett Bárány, hogy 
vegyen erőt és gazdagságot és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget 
és áldást!" Szabó József
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Mennybemetel ünnepe: A világ Ura.
Epistola: Csel. 1, 1— 11. Evangélium: Márk 16, 14— 20.

Krisztus az Isten jobbjára ült. Ő értünk megfeszíttetett és föltámadott. 
Isten mindezt azért cselekedte, hogy műve teljes és országa tökéletes le
gyen. Krisztus azáltal lesz igazán közel a gyülekezetéhez, hogy Isten jobb
ján ül.

A gyülekezet kapta az evangélium prédikálásának parancsát. Bizony
ságot kell tenni arról, hogy Krisztus legyőzte a bűnt és a halált. Ezt a 
bizonyságtételt az egyház nem a saját akarata szerint végzi, hanem Jézus 
megbízásából, akinek visszajővetelére így készíti elő az utat.

Az egyház bizonyságtételét az Úr jelekkel erősíti meg. Ezek a csoda
jelek nyilvánosan nem bizonyíthatók, de a keresztyének átélik és látják 
őket. Általuk töri össze Krisztus az ellenség fegyvereit és övéit csodálatos 
módon megtartja életben és a hitben.

így emlékeztet az Úr visszajövetelének ígéretére. Ebből az ígéretből 
él a gyülekezet. Ezen ígéretben való hit feljogosítja a gyülekezetét a halál
ról és a világ elmúlásáról való bizonyságtételre és egyben megakadályozza 
abban, hogy a halál és az elmúlás láttán elmenjen az élettől a kedve.

Krisztus világfeletti uralmát az Atya jobbjáról az evangélium hirdetése 
állal gyakorolja. Ezt sok csodajellel erősíti meg, és ezekkel arra emlékez
tet, hogy nemsokára visszajön.

Asmussen.

Exaudi vasárnap
Al ap i ge :  János  15, 26—16, 4.

Az eredeti szöveg többlete.
Ez a perikópa a tanítványok üldöztetéséről, e világon való nyomorú

ságukról szól. Csak az összefüggés hátterén válik érthetővé (15, 18— 19.). 
Azérfc gyűlöli a tanítványokat ez a világ, mert a Fiút is gyűlöli és a Léleknek 
sem enged.

„Mikor pedig el jő majd a Vigasztaló. . . “  (26. v.J. Az aoristos-igealak 
egy esemény bekövetkezését, megtörténtét jelöli. Elérkezik, megérkezik a 
Lélek ebbe a világba! Addig is itt volt, de jelenléte most már nyilvánvalóvá 
lesz a gyülekezet számára. Pünkösdkor beteljesül Jóéi 2, 28— 29. ígérete. 
Igehirdetőnek és igehallgatóknak tudniok kelt, hogy a Lélek kitöltetésének 
végső idejében élünk!

„Az igazságnak Lelke“  (26. v.), A Lélek az igazságot (alétheda) hozza. 
Jézus felől, a Megfeszített felől: 0  a megígért Messiás, Krisztus, a világ egye
düli Ura és Szabadító ja, az egyetlen út az Atyához, az üdvösségre. Ez azt 
jelenti, hogy mi bűneinkben elveszett, elkárhozott emberek vagyunk. A Lélek 
bizonyságtétele a Fiú felől, mint bűnösök szabadulása felől, a tanítványokon 
keresztül hangzik és akar hangzani a világban (27. v.).

-hogy meg ne botránkozzatok“  (1, v.). E világnak nem kellett Isten 
Fia. Megvetették, kivetették, megölték (15, 18.). Nem kell a Lélek bizonyság
tétele sem az igazságról, Isten Fia felől. Semmi csodálatos sincs abban, ha 
Uruk sorsa teljesedik be rajtuk: kivetik őket a zsinagógákból (iá „gyülekezet4* 
itt a synagógé fordítása, apósyangógüst, halálra juttatják őket (2. v.). A tanít
ványok •— ha ez az idő eljön —  a kétségbeesés tőrébe ne essenek, „meg ne 
botoljanak'4 ezen (skandalizesthai: tőrbe, kelepcébe esni, a bofránkozás kövé
ben elesni, v. ö. Máté 16, 23; 18, 7; Rom. 9, 33; I. Pét. 2, 8; Jel, 2, 14.). Ha 
Uruk sorsa í g y  beteljesedik rajtuk, ú g y  is beteljesül majd, ahogyan Uruk
nál folytatódott (II. Tini. 2, 11. köv.j.
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A tanítványoknak a nyomorúságok közt —  Exaudi vasárnapja mennybe- 
menetel és pünkösd ünnepe között különösen alkalmas ennek a meglátta Iá - 
sára —  vigaszuk és erősségük abban van, ha „Isten jobbján ülő" hatalmas 
Urukra néznek és a vigasztaló, megerősítő, hitet és új életet munkáló Szent- 
léleik közöttünk munkálkodásából élnek. Ez tart meg minket a tanúskodás 
(627. v.), hűséges szolgálatában.

Nagy Gyula dr.

Gyakorlati alkalmazás.
Igénk a Lélek munkája felé fordul. Kapcsolódik ez a mennybemenetel

hez, amikor Jézus Őróla való bizonyságra hív. (Csel. 1 :8 .)  A Szentlélek is 
ezt cselekszi.

Mai igénk központi üzenete a Szentlélek munkája.
1. A Szentlélek „az igazság Lelke". Krisztus azért jött, hogy bizonyságot 

tegyen az igazságról (18:37.). A Lélek is az igazságra vezérel el (16 :13.). 
És az igazság szabaddá teszi az embert (8 :36 .). Micsoda ez az igazság?

Elsősorban is az, amit Jézus az emberről mond. Mikor azt mondta, hogy 
„igazságot szólok" (8 : 45.)  ̂ iákkor mondta, hogy „ti az ördög-atyától valók 
vagytok" (8 : 44.). Figyeld csak önmagadban iaz ördögi vonásokat. A hazudós 
hajlamát —  a hazugság atyjától, a  keserű indulatokat •— az ördögi gyűlölet - 
forrásból, az emberi vallásosságot —  a világosság angyalának ruhájában járó 
Sátántól. „Elveszett és elfeárhozott ember" vagy, ez az igazság. A Szentlélek 
ezt az iagzságot megrendítsen személyes valósággá teszi.

így teheti azzá a másik igazságot is, aki a Krisztus (14 :6 .). Ö szabadít 
meg (8 : 32.). A kereszten, ahol Jézus az ördögfiúságot is mjagára vette: úgy 
emeltetett fel, mint a kígyó. Ez a helyettes-halál viszi az embert ördögfiú- 
ságból istenfiúságba, amelyet a Lélek személyesen bizonyít meg. (Róni. 8 : 16.). 
A Lélek által válik megrendítően személyes valósággá a  megváltás.

2. A Szentlélek ugyanekkor bizonyságtevővé tesz (15 : 27.). „A szív tel
jességéből szól a száj." Krisztusról. Amit ő  tett velem. A sorrend az, ami a 
26—27. versben. A tanítványok bizonysáigtevő élete is pünkösd után kezdődik 
a Lélek által. Éneikül: hamis bizonyságtevő vagyok.

De hogyan lehet ez valósággá? Ügy, mint a tanítványoknál. Azért teliéi
nek bizonyságot Jézusról, mert előzőén Jézussal voltak. (15 : 27.) Őt hallgat
lak. Ma sinos másképpen! De akkor a Lélelek az életet is bizonyságlevővé teszi!

3. A harmadik üzenet Krisztus felkészítő és vigasztaló kegyelme azért, 
hogy meg ne botránkozzanak. (16 : 1— 4.) A görög szó iazt is jelenti, hogy el 
ne essenek. Az Űr már előzőén elmondta, hogy nem fognak rózsákon járni. 
Gyűlöletben, üldözésben lesz részük. Nagypéntek előtt hiába hallották a ke
resztet. Megbotránkoztak, elestek. De pünkösd után nem lett hiába a 16 : 1— 4. 
Béketűréssel, sőt örömmel vállalták a gyalázatot, szenvedést Krisztusért.

Ma sincs másként. Ha az életünk pünkösd előtti, akkor bolránlkozunk, 
megkeseredünk úgy az egyház nehézségein, mint a magunkéin. Hozzá még 
össze is tévesztjük az egyház és a saját bűneinkért való gyalázatot és szenve
dést a Krisztusért valóval. És megkeseredünk rajta. Gondolataid, beszélgeté
seid nem ezzel vannak-e tele?

Ha azonban a Lélek leleplezheti ezl a pünkösd előtti állapotot, akkor 
a megkeseredés átfordul. Pünkösdivé lesz (Csel. 2 : 37/a). A magad bűne fölöt!. 
És pünkösd utánra viheti életedet a Lélek. Megvilágosodik, hogy az újszövet
ségi nép élete a jövevénység. ígéretei Lelkiek és nem testiek. A keskeny út a 
via dolorosa. Bárha sokkal több békességgel és őrömmel, mint a világé. Ha 
pedig megkísért a Sátán, talán éppen a 16 : 2  legfájóbb kísértésével, akkor 
emlékeztet a Lélek, a Vigasztaló. És csodálatossá teszi Isién vígaszta’ósál. 
Mégis rózsákon jár Krisztus hive, —  bárha keresztet hordoz szíve.

Sréter Ferenc
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Gyakorlati alkalmazás.
Ez az ige tanítványoknak szól. Az egyháznak. Azaz a Jézus Krisztusban

__ a  feltámadott, élő Jézus Krisztusban —  hívők gyülekezetének. Nekik ígéri
Jézus a Vigasztaló, Segítő Szentleiket.

Miért ígéri nekik? Talán kérték? Talán érezték, hogy szükségük van rá? 
A tanítványok mellett ott volt Jézus. Ök el sem tudták képzelni, hogy ott
hagyja őket. Meg sem értették, nem is tudták felfogni, amikor erről beszélt. 
— Az egyház is sokszor természetesnek vette, hogy mellette van, az ő oldalán, 
az ő pártján van az Isten. Erősnek, hatalmásnak érezte magát. Képes volt 
rivalizálni a viliági hatalmasságokkal is. Igen, az egyház is sokszor gazdag
ságára, erejére, hatalmára: önmagára támaszkodott, nem Urára, Jézus Krisz
tusra. (Közben persze sokszor nyomorgott, szenvedett, panaszkodott, jajveszé- 
keít, kétségeskedett, sőt zúgolódott, de mindig maga akart úrrá lenni a bajo
kon, és nem jó helyen keresetit vigasztalást, segtíséget, nem tudott ráhagyat
kozni Urára, Jézus Krisztusra.)

De Jézus tudta, hogy a tanítványoknak szükségük van rá, és Vigasz
talóra, Segítőre, aki mellettük álljon, ha ő elmegy, mert ők Nála nélkül 
tehetetlen semmik. (Hogy szétfutottak azon az éjiszakán, amelyiken Jézust 
elfogták!) Ezért ígérte nekik a Vigasztaló Sz.eni>lelket. És Jézus Krisztus tudja, 
hogy az ő egyházának is szüksége van rá, miért ők nála nélkül semmi: nem 
egyház. Ezért ígéri és küldi ma is egyházának a Vigasztaló Szenltlelket, és 
van jelen egyházában Szentlelke által ő maga.

De miért egyházának ígéri és adja Szentlellkét? A világnak nincs szük
sége vigasztalóra? Ez a világ is tele van bajjal és jajjal, szenvedéssel és pa
nasszal. Ennek a világnak is szüksége van vigasztalóra. Csak ez a világ másutt 
keres vigasztalást. Más vigasztalót akar. Olyat, aki másképpen vigasztal. Olyat, 
aki nem vádolja, hanem a baj, szenvedés, nyomorúság okát másban keresi: 
őt igaznak ítéli, és biztosítja, vagy legalább is ígéri, hogy a baj, nyomorúság, 
szenvedés eltűnik és az érdem szerinti jutalom nem maradhat el:

Hogyan vigasztal hát a Szentlélek? —  Ügy, hogy bizonyságot tesz Jézus 
Krisztusról. Őrá mutat. A megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusra. És ez 
legelsősorban is mindig ítélet az egyház népe felett: miatta kellett Krisztusnak 
halálra adatnia. És azóta is nem angyalok serege az egyház népe, hanem 
bűnös embereké, akik kicsinyíti tüsködnek, sőt hitetlenkednek: panaszkodnak, 
sőt zúgolódnak: saját magukban bíznak, sőt Isten ellen lázadnak. Bűnt bűnre 
halmoznak. S ezért Isten barlagja van rajtuk. Ez a Vigasztaló, a Szentlélek 
lerántja a leplet az egyházról, megmutatja igazi valóját —  igazság Lelke ő! —  
de megmutatja Jézus Krisztus igazi valóját is. Bizonyságot tesz Jézus Krisz
tusról, hogy ő ezért a népért hallt meg. Ezt a népet váltotta meg, ennek szer
zett bocsánatot, és ezt a népet tisztítja magának kiváltképpen való néppé.

A tanítványoknak, az egyház népének feladata aztán, hogy ezt a vigasz
talást a világ felé elhirdessék. Hogy ők is bizonyságot tegyenek a  megfeszített 
és feltámadott, élő Űr Jézus Krisztusról. Az ő bizonyságtételükön keresztül 
is maga a Szentlélek munkálkodik, hódít, megítél és megvigasztal.

A tanítványoknak ez a bizonyságtétele persze a világ meg nem értésébe, 
sőt, ellenállásába ütközik. —  De nemcsak az istentelen, Istentől elrugaszkodott 
világ ellenállásába ám! A konvencionálisán „vallásos" világ ellenállásába is. 
Nem véletlen, hogy Jézus éppen a zsinagóga vallásos világának a támadásáról 
beszél! (Ami be is következett még a tanítványok életében.) —  Hiszen a világ 
egészen mást vár. Számára ez mindig botránkozás és bolondság, Vagy leg
alábbis „túlzás." Az egyház Ura, Jézus Krisztus nem is csinál titkot belőle. 
Előre megmondotta. Ha hekövetkezik, miért áll hát olyan sokszor megrökö
nyödve és értetlenül ez előtt az egyház? Ha rábízza magát az Urára, akkor 
Tőle mindig kap elégséges vigasztalást és erőt, és a poklok kapui sem vesznek 
rab a diadalmat. Gosztola László
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Luther 1529 május 9-én tartott igehirdetéséből:
Üdvösségünk minden kezdete szóbeli vsai Iá s tét e 11 el indul el. Szóval tesz val
lási a prédikátor, azután jön  a Szentlélek a szívbe. A tanítványok sem kap
ták meg a Szentlélek bizonyságát a szóbeli ige előtt; hiszen Krisztus .beszélt 
hozzájuk, hogyan kell a dolgoknak lenni. Így jutott a testi ige a tanítvá
nyok testi füleibe. így van ez velünk is. A bizonyságtétel mindig a szóbeli 
igéből folyik: Krisztustól az apostolokra, az apostoloktól azok tanítványaira, 
azok tanítványaitól másokra a  mostani, időn keresztül, .egész a világ végéig.

Exaudi: A világ a vég felé.
Epistola: I. P éter 4, 7— 11. Evangélium: János 15, 26— 16, 4.

A  Szentlélek Istennek ereje, amellyel a világ beteljesedését és végét 
munkálja. A  keresztyén egyház a Szentiélekben él, ezért él a közelgő vég 
hitében. Ezt a véget a Szentlélek pecsételi meg. Mert a Szentlélek által új 
ég és új föld valósúlása felé megyünk, a Szentlélek munkaija előkészíti 
ennek a világnak a végét. A beteljesülésre irányuló munkát növekvő ellen
ségeskedés kíséri. Amint a keresztyénség a Szentlélek munkaijának hatása 
alatt egyre öntudatosabbá válik, úgy növekszik és öntudatosul a világ ellen
séges magatartása is. Viégülis az Isten ellen való ellenséges magatartás 
leplezetlenné lesz, sőt a világ azzal az igénnyel fog  fellépni, (hogy a keresz
tyéneket az Isten nevében üldözze.

A keresztyénség feladata, hogy ne botránkozzék, hanem mértékteljes 
józansággal tegye a napi kötelességét. Megmondatott néki, mi vár rá, e ha 
józan, nem vár más sorsot. Élete nem lesz gyümölcstelen, ha az ellenséges
kedés reátár, hanem szakadatlanul úgy végzi kötelességét, mintha szabályos, 
rendes életben élne.

A Szentlélek a világot a vég felé vezeti. A  keresztyénség ellenséges
kedés ellenére, mértékletes józansággal végzi a maga szolgálatát.

Asmussen,

Pünkösdvasárnap
A la p  i g e :  J á n o s  14, 23—31.

Az eredeti szöveg többlete.
1. Az evangélium azt az ajándékot mutatja meg, amelyet Krisztus 

tanítványai közösségének, azaz a gyülekezetnek ad. Ez az ajándék a „Se
gítő", a Szentlélek. A  Paraklétos szónak a szokásos „V igasztalóéval való 
fordítása nem helytálló, sem filológiáikig, sem tartalmilag. Helyesebb a 
„Segítőének való fordítás. Mert az a Lélek, melyet Jézus ígér és ad Hanít- 
ványayiak, sokkal többet jelent, mint hogy a tanítványokat ebben a világban, 
magukra hagyatottságukban,, árvaságukban mindegy vigasztalja, A  Paraklé
tos „segíti" őket részben azzal, hogy „tanítja őket mindenre", elvezeti őket 
Isten igazi ismeretére, folytatja a  Jézus által adott kinyilatkoztatást és 
ilyen értelemben „emlékezteti őket mindarra, amit Krisztus mondott nekik." 
Krisztus művét, igéjét és a nekünk szerzett váltságot a Lélek ajándéka 
teszi a gyülekezetben jelenvalóvá, éppen akkor, amikor a Paraklétosz 
em lékezteti" a gyülekezetét. lEz éppen pünkösd nagy csodája: a meg- 
dícsoüli Krisztus a Lélek által „jön  el" a gyülekezethez és van benne jelen.

2. Krisztus jelenlétében nyeri a .gyülekezet örökségül Krisztus „békes
ségét." Amit itt Krisztus „békességének mond, az Ószövetségből, főként 
az alván igékből világosodik meg, mint Jer. 29, 11; Zsolt. 85, 9— 1.1; És. 26, 
12. Ez a békesség az üdv ajándéka, nemcsak az Istennel megbékélt egyén
nek az a „békessége", amikor megigazultunk hit által, a bűnbocsánat aján-
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dekában részesültünk és nem gyötör lelkiismeretűnkben a bűn terhe, hanem. 
Isten kegyelmes jóságának az az ajándéka, amely a Krisztus által meg
békéltetett gyülekezetét Isten békességének új életével tölti el.

3. Végül Krisztus pünkösdi ajándéka, hogy a tanítvány szívéből eltűnik 
a nyugtalanság és félelem, s eltölti az (örvendezés, Eltölti az öröm, mert 
Krisztus az Atyáihoz megy, s ez éppen Krisztus győzelme, váltságának a 
diadala. Mivel Krisztus az Atyánál van, azért nem tehet ellene semmit a 
Sátán, Annak a mondatnak, mélyet a Károlyi-szöveg így fordít: „és éníben- 
nem nincs semmije" (30, v,), a helyes értelme ez: „nem tehet ellenem 
semmit." A gyülekezetnek az a vigasztalása, hogy megdicsőült Ura ellen 
a Sátán minden . hatalmával sem tehet semmit. Krisztus az Úr és övé 
a diadal. Karrier Károly

Prédikáció.
Jézus búcsúbeszédének ez a szakasza egy pünkösdi ígéret. Az aggódó 

és kétségeskedő tanítványok csak pünkösd után érthették meg, amit Mesterük 
mondani akart. Csak akkor világosodott meg előttük ennek a,z ígéretnek az 
értelme, amikor eljött a Lélek, aki eszükbe juttatta Jézus szavait, s meg
értette velük az eddig érthetetlent. Mi is csak „pünkösd után" érthetjük meg 
ezt az üzenetet: akkor, ha Isten Lelke elkezdte már megvilágosító munká
ját bennünk.

Miért kell Jézusnak elmennie? Miért kell lantíványainak magukra ma- 
radniok? Miért szakad vége a kapernlaumi szép napoknak, a meghitt együtt- 
létnek a Genezáret- taván, s a Beszéd Hegyén? Ez <a kérdés gyötri a tanít
ványokat. S ez a kérdés minket is éget. Milyen jó  volna, ha Jézus testileg: 
megjelenne közöttünk, ha belenyúlna az életünkbe és a világ folyásába, s 
szemmel látható, kézzel fogható módon oldaná meg nyomasztó, apró és 
nagy kérdéseinket.

Pedig éppen ezzel nem érnénk semmit. Mit érne az, ha pár ember 
belefogézbatnék a testben közöttünk időző Jézus ruhájába, s milliók lennének 
kénytelen élni nélküle. Pedig így lenne ez, ha ő el nem ment volna az Atyá
hoz. S éppen azzal, hogy testileg itthagyott bennünket, váltotta valóra ígére
tét: Én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Velünk van, még
pedig mindig, mindenütt és mindnyájunkkal, egyszerre és egyformán velünk. 
\an, itt és a föld túlsó felén, az ö Szent Lelke által.

Pünkösd: Jézus Krisztus és az Atya lelkének hozzánkjövete'e, éppen 
■ezért az egyház kezdete. Kezdete Jézus Krisztus elrejtett és láthatatlan ural
kodásának. Mennybemenetele volt a trónraléple, s Pünkösd uralkodásának 
kezdete. Hogyan van velünk Jézus a  Szent Léteik által?

Az igében van velünk. Ahol hangzik az ige, szól a prédikáció, olvassák, 
a Szentírás, ott megjelenik és munkába lép a Szentlélek Úristen. Felgyújtja 
szívünkben Jézus szeretedét. Engedelmességre indít az ige iránt. Azt műveli,, 
hogy az ige hallgatóiból az ige megtartóivá leszünk. S így, e közben, amint 
figyelünk az igérie és szótfogadunk Mesterünknek, vezet, eligazít, dorgál és 
vígasztal bennünket a Szent Lélek. S ahogy- így újra, meg újra megtapasz
taljuk, hogy nem vágyunk egyedül,'nem vagyunk magunkra hagyva, nem 
kell a saját bölcsességünkből és erőnkből élnünk, hanem Isten bölcsessége 
és ereje tanít és vezet minket, megtelünk örvendezéssel, és mindjobban elte
lünk szeretettel, a mi mennyben, vagyis titokzatosan, láthatatlanul és mégis 
olyan valóságosan rajiunk uralkodó s velünk levő Urunk iránt.

Így lesz békességünk. A félelem, az aggodalom, mely mindig újra 
szorongatja szívünket, helyet ad a békességnek. Ha eddig nem India volna 
a világ, hogy milyen kincs a békesség, bizonnyal az utóbbi. esztendőkben 
reá döbbent. Igaz, hogy az a békesség, amit Jézus ad, a belső, a lélek hétkéje, 
akkor is megmarad, ha -egy világ dől össze. Azonban az is bizonyos, hogv
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a külső béke, az emberek, a  népek, a világ békéje nem közömbös Jézus 
Krisztus és az ő tanítványai számára. Ennek a békének a megteremtéséért 
és megőrzéséért vívódik az emberiség. S Jézus 'tanítványai tudják, ezt a 
békét is csak a mennynek és földnek Ura, a mindéin hatalommal felruhá
zott Jézus Krisztus ajándékozhatja nekünk. S ezért, mert tudjuk, hogy nála, 
az ő kezében van letéve, tőle kérjük, s ebben a kérésben nem lehet meg- 
re&tülnünk. Azt kérjük, hogy valóban az 6 békéjét adja, amely több, és 
mélyebb, mint amit emberi jóakarat és erőfeszítés megteremthet, mert benne 
van az emberek és népek békességén túl mindennek alapja, és feje: az Isten
nel való békesség.

Félelem, nyugtalanság, fájdalom mindig újra eltölti Jézus gyülekeze
tének a szívét: a bűn, a kísértés mindig újra erőt vesz rajtunk. De a  Szent
lélek mindig újra felemel és meggyőz afelől, hogy a világ fejedelmének, 
az ördögnek nincs hatalma már. Elvesztette ügyét azon a. harcon, amelyre 
Jézus sikkor, tanítványaitól búcsúzva elindult engedelmesen s fiúi szeretettel 
az Atya iránt, az élet és a világtörténet legdöntőbb csataterére: a Golgotára. 
Ott dőlt el a nagy harc, s azóta a világ fejedelmének ereje megtört. Azóta, 
bármit mutasson a látszat, az élet erősebb, mint a halál, a béke hatalmasabb, 
mint a? háború.

Ezt .most még csak azok láthatják, akiket erre a látásra a Szent Lellek 
elvezet. Egyszer azonban, az idők végezetén, mindenkinek meg kell látnia. 
Akkor előlép az eddig titkon uralkodó Jézus Krisztus, s akkor majd örven
deznek azok, akik már most és itt Szent Létek által hittek benne és meg
tartották az Ö beszédeit. Groó Gyula

Luther 1529 május I6-án tartott igehirdetéséből:
Senki sem tudja megtartani az Ür igéjét, ha nem szereti őt. Ezek után 

meg lehet állapítani, ki a keresztyén és ki nem az. Egész szépen beszélhet 
és írhat valaki a . Krisztus igéjéről, ha nem is szereti őt, de az igét az ilyen 
nem fogja megtartani. Ma is sokan vannak az olyanok, akik hangoztatják, 
hogy ők jó  evangélikusok, de a beszédnél tovább nem jutnak, mert nincsen 
meg bennük a Krisztus iránti szeretet.

Az egy kimiondhafalánul nagy dolog, amiről az Úr itt szól, hogy az 
émber Isten kápolnája, temploma, lakása lehet. Ezt ésszel nem lehet falfogni. 
Ezért ia keresztyén ember a legnagyobb érték és legdrágább kincs ezen a 
földön, de elég kevés van belőle. Ahol van, ott van üdvössége és világossága 
e világnak. Különbséget tud tenni a tévelygő lelkek között, mert neki hatalom 
adatott az ördög és világ felett, úgyhogy nem csak magában Isten hajléka, 
hanem cselekedeteivel a világot is jóra akarja vezetni, amit az azonban nem 
akar elfogadni. Istennek ez a hajléka úgy épül, hogy az ember hallja és 
megtartja a kegyelem igéjét, melyben a bűnök bocsánata hirdettetik. Es ezt 
rendkívül nehéz hinni. Aki hisz, abban megvan az Atya szeretete és annak 
élete az Isten hajléka.

Pünkö s d  hete.  A Sz e nt l é l e k  a j ándéka.
Pünkösdvasárnap: A pünkösdi tény.

Episfola: Csel. 2, 1— 13. Evangélium: János 14, 23— 31.
A  Szentlélek kitöltése által lesz lehetséges az, hogy Isten az ember

ben lakást vegyen. Miképen a Fiú születése azt jelenti, hogy Isten közöt
tünk, emberek között lakozott, úgy a Szentlélek kitöltése által Isten az 
emlberi szívekben lakik. Akinek a Szentlélek adatik, az istenközelségbe 
kerül.

A Lélek ezért a ,,más Vigasztaló"  (János 14, 16.). Olyan közvetlenül 
vigasztalja Isten gyermekeit, mint ahogyan Jézus vigasztalta övéit. Bár 
Krisztus nincs többé láthatóan közöttünk, nem hagyott minket árvákul.



Ilyen békessége van annak, aki Krisztus igéjéhez tartja magát. A  ige által 
jön íhozzáúk a Szentlélek, aki tér és idő felett, szenvedésben és feltáma
dásiban Krisztus társaivá tesz bennünket.

így születik a szent gyülekezet. Mert a keresztyén egyház nem más, 
mint azoknak közössége, akiket Isten bennünk való lakozása által össze
kapcsol és összetart. Ezért a gyülekezet Krisztus teste; az a hely, ahol 
Isten a földön megtalálható.

Azért ünnepiünk pünkösdöt, mert Isten bennünk való Isten akar 
lenni és velünk akar járni, mint az első tanítványokkal. Az ige által törté
nik ez, ezért alapította és tartja meg az egyházat az ige által.

Asmussen,

Pünkösdhétfő
A l a p i g e :  J á n o s  3, 16—21.

Az eredeti szöveg többlete.
A z egész szakasz, de főként a 16. vers az evangéliom, az örömüzenet 

központja. A z evangéliom az evangéliomban. Megtalálható benne az Atya 
világmentő szeretete, a Fiú halálig való engedelmessége és a Léleknek hitre 
segítő tevékenysége.

Ha a versekben a Szentlélékröl megnevezve nem hallunk is, e szakasz 
a Niikodémussal való beszélgetésből való, amelynek központi gondolata a 
felülről, a Lélektől való születés. Ezért jól megválasztott perikópa pünkösd 
második ünnepére. Mert az lörökélet megnyeréséhez a Krisztusban, való hit 
kívántatik, és ez a Lélek adománya. A  hit a Lélek gyümölcse (Gál. 5, 22. 
az eredeti szöveg szerint, El, 2,8; Róm, 3, 27; Tít. 3, 5.), aminthogy a hittel 
összefüggő újjászületés is a Lélek munkája, s amint Jézus egész megváltói 
munkája a Lélek erejében végzett munka: éppen János ev.-a szerint, 
a feltámadott Krisztus adja a Lelket tanítványainak, és a Lélek, a Porak- 
létosz fogja megértetni a tanítványokkal azt, amit eddig Jézus ev.-ból még 
nem értettek meg. A  3, hitágazat lutheri magyarázata tudatosítja előttünk, 
hogy Krisztus a Lélek által jutunk és így Krisztus vártságművénefc elsajá
títására földrajzi tér és történeti idő korlátáin felül a Lélek képesít.

A  Lélek révén értjük meg, hogy Krisztus elküldése Isten ember-mentő 
szeretőiének ténye, s hogy ez nemcsak Jézus földi működését, hanem halá
lát és feltámadását is magában foglalja. Általa értjük meg, hogy miért volt 
szükség az ember megmentése céljából Krisztus halálára. Az egyszerű bűn
bocsánat elégtelen. Ez csak a bűnös múltait intézné el, de nem vértezne fel 
a jelenre és a jövőre. Újabb özönvíz nem menté®, hanem megsemmisítés 
lenne. Krisztus halála nem egyszerűen a mindent elfedező  szeretet ténye 
e versben sem, (Abalard, Ritsehl), de nem is a zordon büntető igazság 
képe (Grotíus), nem az egymással szembeállított isteni tulajdonságok (igaz
ság-szeretet) megalkuvó eredménye (Anselmus), hanem azé a szent szere- 
teté, amely ítélet és kegyelem egyszerre, A  szabadulás egyetlen útja a bűn 
hatalma alatt vergődő ember számára, aki Istennek a törvényben kifejezett 
akaratát a maga erejéből betölteni, teljesíteni nem tudja, s így a kárhozat 
várna rá, ha a hit „lelki keztével'’ (Bornemisza) meg nem ragadná Istnnek 
Krisztus által feléje nyújtott jobbját. Ebben a patinás meghatározásban is 
benne van a Lélektől származás. A  Lélek kényszerít térdre Isten szent 
szeretetének láttára, hogy hittel öleljük át a keresztfát. Pünkösdkor is ezen 
értelemben a golgotái keresztről, s a húsvéti üres sírról kell prédikálnunk,

A szöveg „monogenész hüjosz“ -ról szól. Egyszülött fiúról. Mivel Jézus 
araméi nyelven beszélt, jó  arra gondolnunk, hogy a héber-aramei ember a
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,,fiú“ szóban az atyával való összefüggést, közösséget, egységet érzi ki („Én 
és az Atya egy vagyunk"), a görög fül inkább a leszármazást,

így lesz a hivő nemcsak presumptív várományosa az örökéletnek, ha
nem birtokosa már a földön („hogy örök élete legyen” ) ; már itt torkollik 
bele élete az örökkévalóság folyamába,

17. v. A ,,di’ autóit" mutatja, hogy Isten ,a tulajdonképpeni cselekvő 
Krisztusban. A „dia“  a gen-szal a közvetítő okot jelzi: Krisztusban, Krisz
tus által.

18— 20. v. A  „kárhoztassa", „kárihoztatás" helyett az eredetiben a 
„kriszetaí", „krízis" áll, ítélni, ítélet értelmében. Ez elvileg a felmentést is 
magában foglalhatja, de eredménye mégis csak a káA'oztatás, és pedig nem
csak egyszerű „rosszalás" értelmében, hanem a „kárhozat" érteiméiben. Az 
a tragikus az ember cselekvésében, hogy bár Isten nem kárhoztatni, hanem 
megmenteni akarja az embert, az ember hitetlensége folytán mégis kárho
zatra jut. Ez ugyan az ,,eschaton-“ban lesz nyilvánvaló a végső ítélet alkal
mával, de a hit híjján Krisztust el nem fogadó ember .számára már most 
bizonyos. Maga zárja ki magát az üdvösségből. Jézus nem színezi ki a 
kárhozatot a népies felfogás szerint, csak tartalmára mutat rá: Krisztus 

■ és így Isten nélkül való élet. — Krisztus a „világosság", a fény. Aminthogy 
Istenről is ezt mondja az írás (égő csipkebokor, pusztai vándorlás), és a 
Lélekrő! is (, ,kettős tüzes nyelvek") , A  napfény fizikai értelemben is vilá
gít, melegít és éltet. A  „lelki" fény is, a háromságos egy Isten (Utalás már 
Szentháromság vasárnapjára!) A  „sötétség", a „szfkotosz" ennek ellentéte: 
sötét, hideg s halátthozó, amely azonban csak ideig-óráig rejtegetheti az 
emberek gonosz cselekedeteit az általuk kikényszerített „krízis" folytán.

21. v. Az „alétheia" nem egyszerűen az empirikus valóság. Ez sokszor 
az ellentéte neki, A  bűn szomorú valóság, de szemben áll az ,,alótlheia“ -val, 
amely olyan valóság, amely a lényegnek, az igazságnak felel meg. Ezért 
állt azon jelentésben, mint Pálmái a „dikaioszüné." „Istenben végzett csele
kedetek" az Istennek tetszők, amelyelkelt a „Fiú“ -iban élő cselekedhetik, aki 
a Fiúhoz a „Lélek" által juthat. dr. Kiss Jenő

Gyakorlati alkalmazás.
üdvösség vagy kárhozat •— már itt a földön.

Az üdvösség és kárhozat dolgait nagyon sok keresztyén kitolja a messze 
jövendőbe.' Ügy gondolják, hogy majd csak -az utolsó ítélet dönt ebben a kér
désben, s azért csak utána kezdődhetik akár az egyik, akár a másik. A földi 
élelet ilyen szempontból csak előkészületi állapotnak tekintik, ami meglehető
sen bizonytalan még a végső kimenetelét illetően.

A inai evangélium arról beszél, hogy már itt a földön megkezdődik 
vagy az üdvösség, vágy a kárhozat.

Miért?
Meri Isién már elhelyezte a világban az erős alappal bíró szegeletkövet 

(És. 28 : Ki. I. Pét. 2 : 6—8.). Senki nem kerülheti ki. Vagy épít rá, s akkor 
megtartatik, vagy nem-törődik vele, akkor pedig beleütközik. A Golgota- ke
resztjén Isten félreérthetetlenül kijelentette szeretettét a bűnös iránt; egyszülött 
Fiát odaadta az egész világért. Befejezett tény la váltság nagy műve. Minden
kinek szembe , kell vele néznie. A Krisztus áldozatával szembeni állásfoglalás 
pedig eldönti az ember örök sorsát.

1. Aki hisz az egyszülött Fiúban, el nem vész (10. v.), el nem kár- 
hozik (18. v.), annak örök élete van (36. v.), az az igazságot cselekszi és a 
világosságra megy, hogy a cselekedetei nyilvánvalókká legyenek (20. v.). 
Mindez pedig nem kevesebbet jelent, minthogy már itt a földön üdvössér/e 
van az ilyen embernek. (V. ö. Jón. 17 : 3. Róm. 8 : 1 ,  14 : 17. I. Pél. 2 :3 , stb.l 
Ez pedig tapasztalati valóság. A Jézus vérében való bűnbocsánat hite, az
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A!y;i szerelő és gondoskodó kezére való hagyatkozás, s az ítéltei napja iránti 
bizodalom (I. Ján. 4 : 17.) alapjaiban határozza meg a földi életünket is. A 
szívbéli békesség, az örvendezés, a szenvedésvállalás, a magára nem tekintő 
szolgálat, a jövendőre irányuló reménység mind valóságok, és egészen más 
színt és tartalmat adnak az életnek. Csírájában mtár az igazi boldogságot- 
üdvösséget hordozzák magukban.

2. Viszont: aki nem fogadta el ezt az Isten által adott egyetlen ulat, 
az nélkülözi annak minden velejáróját. Aki nem hisz az egyszülött Fiúban, 
immár elkárhozott (18. v.), az nem lát életet, hanem Isten haragja marad 
rajta (36. v.). Mi más ez, mint kárhozat már itt a földön. Alapigénk szerint 
ez különösen a világosság gyűlöletében és a sötlésóg szeretettében jelentkezik 
(19— 20. v.). A hitetlenség sohase ártatlan dolog. M indiga gonoszsággal való 
összekötöttséget, isttennélküldséget, sőt istenallenességot jelent. Ez pedig már 
nyilvánvalóan a kárhozat. Ennek is megvannak a maga nyilvánvaló jelei: 
a gőg, az önzés, a kíméletlenség, a testi-lelki szenny, a kielégítetlen vágyaik, 
a belső békétlenség, a sokféle krízis (a kórlioztatás görög szava), stb. Mind
ennek csak megpecsetélese lesz az Istentől való teljes eltaszítotitság és az 
örök gyötrelem.

Ki-ki vegye igazán fontolóra, hogy üdvösségben van, vagy kárhozatban. 
Amig hangzik a kereszt evangéliuma, addig még mindig meg lehet ragadni 
bittel az egyszülött Fiút, aki nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, ha
nem, hogy megtartsa, üdvözítse. Csepreqi Béla

Luther igehirdetéséből:
„Úgy szerette Isten e világot . . .“  Ezekkel a szavakkal az Ür Jézus 

mindjárt aiz Atya szívéhez vezet bennünket.
Az is benne van az igében, kinek adja Isten az ő Fiát. A világnak. 

Ez aztán csodálatos és ritka szeretet. Mert a világ mindenre érdemes, csak 
éppen az Isten szerel,etére nem. Még ha arról lenne szó, hogy az angyalokat, 
ezeket a pompás, nemes teremtményeket szereti, az érthető volna. De' a vilá
got? Mi más a világ, mint egy sereg olyan ember, aki Istent nem féli, benne 
nem hízik, nem szereli őt, nevét csúfolja, igéjét megveti, azonkívül engedetlen, 
gyilkos, parázna, tolvaj, hazug, áruló, hűtlen és tele minden ravaszsággal, 
röviden: Isten parancsolatainak megszegője, az ő ellensége és az ördög 
csatlósa. Ez inkább azt érdemelné, hogy Isten villámával agyonsújtsa és 
porrázúzva a pclkol femekére vesse. Es Isten szereti e világot! —  milyen 
csodálatosam hangzik ,ez. Mintha azt mondaná valaki: Istennek akkor az 
átkozott ördögnek, halálnak és pokolnak barátja.

És mindez nem indítja meg a világ szívét. Nem kellene 'mindnyá
junknak szívből örülnünk és hálásaiknak lennünk, hogy megérhettük azt az 
időt, melyben ilyesmit hallhatunk? És nem kellene ezért Istent dicsérnünk 
és egész életünkkel neki szolgálni?

Es a hit semmi, mást nem tesz, minthogy az adományt, Isten Fiát 
elfogadja. Mert mi azt nem érdemeltük meg, ajándékba kaptuk. Nekünk csak 
a szívünket kell megnyitni és csendben tartani, hogy megtöltessék. Ez pedig 
máshogyan nem történhetik meg, minthogy hiszünk ezekben az igékben.

Ebből láthatjuk, hogy a hit nem valami ismeret a Krisztusról, hogy 
szűz Máriától született, szenvedett, megfeszíttetetl, feltámadott és a mennybe 
ment, hanem olyan szív, mely magába zárja az Isten Fiát.

Pünkösdhétfő: A pünkösdi hit.
Epistola: Csel. 10, 42 48. Evangélium: János 3, 16— 21.

A Szentlélek kitöltése által Isten minden pogány számára megnyitotta 
az üdvösségre vezető utat. Izrael népe nem kiválósága, hanem Isten válasz
tása által lett választott néppé. Most azonban Isten a Jézus Krisztus által
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örök választás szerint ríj népet teremtett magának mindenféle nyelvből és 
népből a keresztyén Anyaszentegyíházban,

A Szentlélek megdicsőUi Krisztust. Megtanít arra, hogy Krisztusban 
az érettünk lévő Istent ismerjük meg, Nem kell immár elrejtőznünk Isten 
színe elől, világosságra jöhetünk, mert Isten érettünk van (a Krisztusban), 
nem kerülünk ítélet alá, sőt Ö élőknek és holtaknak bírája, megőriz minket 
az ítélettől, hiszen mi Fiának nevében bűneink bocsánatát vettük.

Aki Isten szabad kegyelmét vette, annak igazi pünkösdi hite van. 
Megismeri Krisztust lelkileg és tudja, hogy Ő Istennek testté lett szeretete, 
akiért Isten előtt úgy mutathatja meg magát az ember, amint van, mert 
Általa megmenekül az ítélettől. Asmussen.

Szentháromság ünnepe
A l a p i g e :  J á n o s  3, 1 — 15.

Az eredeti szöveg többlete.
1, Nikodémusban a kegyes zisidó írástudó szólal meg, a valóban kereső 

eml5cr, akinek életkérdésévé lett az, hogyan juthat el Istenhez, az & 
királyságába, Jézius felelete a ki sem mondott kérdésre széttépi a vallásos 
embernek minden a maga vallásosságában és kegyességében bizakodó 
reménységét: az embernek —  a kegyes és istenfélő embernek is! —  „ú jon
nan", azaz a görög szöveg helyesebb fordítása szerint „felülről" kell szület
nie. „Felülről születni" pedig azt jelenti, hogy Istennek kell .nemzani". 
világra hoznia azt, aki meglátja Isten királyságát. Akit Isten „nemz", az 
kap a szó igazi értelmiében vett életet, olyan életet, mely nem szakad el 
Istentől, nem dől bele mindegyre a halál karmaiba, hanem Istennel él, tehát 
„nem vétkezik" (1, Ján. 3, 9.), hanem „cselekszi az igazságot" (1. Ján, 2, 29).

2, A z Istenitől születés nem emberi lehetőségeink feladata és célja; 
•ellenkezőleg, magunktól teljesen képtelenek vagyunk rá. „Felülről", vagyis 
Istentől születni csak ,/víztől és. Lélektől" lelhet. Isteni csoda az, hogy a 
„víz"-ben, azaz a keresztségben Isten, felkínálja nekünk azt, ami emberi 
lehetőségeink szerint számunkra elérhetetlen. A  keresztség nem a mi em
beri cselekedetünk, mellyel mi a szívünket Istennek adjuk és ily módon 
születünk újjá. De nem is az a cselekedet, mellyel valakit Istennek, szen
telünk, A  keresztség Istennek a hozzánk lehajlása, amikor ő maga, Isten 
szül bennünket újjá. Ez történik éppen a Lélek által, mert a Lélek műve 
éppen az, hogy Isten akaratát hajtja végre rajtunk és bennünk,

3. De az Istentől való születés csak vágyálom, a víztől és Lélektől való- 
születés pedig csak üres szertartás volna, ha Isten hozzánk lehajtó kegyel
mének záloga nem volna az a Jézus-Krisztus-Emberfia, akinek — miként 
egykor az érekígyónak a pusztában — , fel kellett emeltetnie a kérészire. 
Aki az ő nevében, az ő tulajdonául megikereszteltetett, az születik Istentől, 
•az születik valóban újonnan. Mert. Krisztus azért jött és azért halt meg, 
hogy -—• ez a 15, vers eredeti szövege —  „őrlők élete legyen őbenne miniden- 
kinek, aki hisz."

4. Szentiháromság vasárnapjának az evangéliuma nem a háromságos
Isten örökkévaló-titkait állítja a gyülekezet szeme elé. Krisztus küldetése 
nem az, hogy „a mennyei dolgokról" (12. vs.), az Isten „mennyei" való
ságának a titkairól szóljon. Ő arról tesz tanúbizonyságot, „amit látott.” De 
ez a tanúbioznyságtétele éppen Istennek az a kegyelme, hogy „felülről szül" 
minket „víztől és Lélektől" és Jézus Krisztusban örök életet ad a hívők
nek. Ez éppen evangéliumunk tanúbizonyságtétele a Szentháromságról: Isten 
életet adó kegyelme Jézus Krisztusban közeledik hozzánk a Lélek rajtunk 
végzett életet újító műve által. Karner Károly
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Gyakorlati alkalmazás.
1. Aránylag sokat tudunk Jézus felől és a  templomos- gyülekezet nagy 

része —  éppenúgy, mint Nikodémus —  elismeri, hogy Jézus isteni hatalom
mal íehuházott valaki. Gyermekeink még tanulják a hittanórán az evangéliumi 
történeteket. Felnőtt híveink elméjében 'aránylag jókora ismeretanyag van 
még Jézus felől. Mindez arra jó, hogy elringasson, büszkévé tegyen, növelje 
a „vallásos énünk" önérzetét: „Mester, tu d ju k ..."  Ügy érezzük, ez a keresz
tyén ismeret különböztet meg azoktól, akik nem tudnak semmit Jézusról, ez 
tesz minket különb emberekké másoknál és ez !a tudás lesz majd a jogcím 
arra is, hogy bejussunk az örök életre.

2. Közben Jézus megmondja, hogy újonnanszütetésre van szükségünk, —  
Különben így látják ezt az emberek is, akik körülöttünk élnek. Az élettársunk, 
a gyermekünk, a szomszédunk mennyit panaszkodik a „kiállhatatlan termé
szetünk" miatt. A velünk érintkező emberek szívében halkan, vagy hangosan 
megszólal a kívánság: „csak megváltoznék ez az ember!" —  Jézus nyíltan 
megmondja, hogy újonnan születés nélkül nem' juthatunk üd vösségrerSemmiféle. 
keresztyén ismeret, kegyesség, vallásos erőfeszítés, vélt jóság, vagy elképzelt 
érdem nem lesz elegendő arra, hogy bejuttasson Isten országába. —  Emelked
jék fel nagyon jó l láthatóan a sorompó a gyülekezet tagjai előtt: „Aki nem 
születik felülről, nem mehet be . . .“

3. Viszont rá kell jönnöm, hogy én magamtól nem tudok újonnan szü
letni. Rengeteg kudarcba fulladt erőfeszítés és -meghiúsult komoly próbálkozás 
keserű utóíze bizonyítja ezt mindnyájunk életében. De mégha kemény aka- 
rallal el is értem némi eredményt -erkölcsi, vonalon és az emberek Iáinak is 
rajtam némi jobbulást, az mind szemfényvesztés. Az ember nem tud kilépni 
önmagából. „Ami testtől született, test az." Az ember a miaga bűnös meg
határozottsága miatt, Istentől elszakadt állapota miatt nem tud a maga erejéből 
belenőni az örökkévalóságiba, bármennyire szeretne is. Teljes tehetetlenség; 
az emberi jobfculási törekvések teljes csődje!

4. Ebben a keserű tehetetlenségben magasodik elénk Jézus keresztje. 
Őbenne, a megfeszített, feltámadott, m-egdicsőült Jézus Krisztusban van a mi 
új életünk. (I. Jón'. 5, 11/—12.), A keresztvíz -ennek -a Jézusnak az életújító 
erejével mosott minket tisztái* annak idején, A Szentlélek Űristen ennek a 
Jézusnak a mentő hatalmával dolgozik bennünk az ige és az úrvacsora által. 
S ez a Jézusban lévő új élet a hit által a mienk. Valahányszor -emberi meg- 
köí-özöttségeink, bűneink, tehetetlenségiünk fojtegafásában bizodalímas hittel 
tekintünk Jézusra, ez az új élet mindig a-miénk lesz. A hit által onnan felülről 
árad belénk a feltámadott Jézus élete és sodorja -magával nyomorúságos 
emberi életünket egy egészen, új. irányba. így nem veszünk -el örökre. így 
leszünk már id-elenm minden emberi meghatározottságunk ellenére Isten előtt 
kedves, új emberek. Mert nőm mJagun-kra nézünk, hanem Jézusra nézünk 
hittel -és Őbenne látjuk mindig új életünket, üdvösségünket.

5. A felülről való születés: csoda. A Szentlélek hatalmas csodája, akt 
akkor és -ott ébreszti hitet az emberek szívében, amikor és ahol akar. Az 
bizonyos, hogy sokkal komolyabban várhatná a gyülekezet ennek az áldott, 
kiszámíthatatlan szélnek a  zendülését! De az is bizonyos, hogy a Szenthárom
ság egy igaz Isten minden tevékenysége ma is egyetlen célt szolgál mi közöt
tünk: a?:t, hogy minél több ember jusson új életre a Jézus Krisztusban vall 
hite által.

Tarjám Gyula
Luther igehirdetéséből:

Ha tehát az ember- hisz abban, hogy Krisztus halála, a bűnt elvette, 
akikor új emberré lesz. Abban azonban a testi, természetes ember nem tud 
hinni, hogy Isten a mi összes bűneinket ingyen hajlandó megbocsátani; mert
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az érlelem így gondolkodik: bűnt követtél el, azért meg kell fizetned és kilalál 
mindenféle dolgot, hogy a hibát jóvátegye. Evvel szemben a Krisztus evan
géliuma: bűnbe estél, tehát feltétlenül szükséged van valakire, aki bűneidet 
jóvátegye, és ez Jézus Krisztus. Aki ezt hiszi, az új emberré lett és üdvözöl.

Szentháromság vasárnapja: A Szentháromság tiíka.
Epistola: Róma 11, 33— 36. Evangélium: János 3, 1— 15.

Isién láthatatlan lénye nem töprengésünknek, hanem imádásanknak 
tárgya. A  világ lényegéről, a dolgokról, a történelem folyásáról való isme
reteinkkel Isten ismeretét nem szabad összekeverni. Ügy tetszett Istennek, hogy 
az előbbiekhez való viszonyát áthatolhatatlan homályba takarja. Ezért lesz 
a világ lényegéről, a dolgokról és a történet folyásáról szerzett ismeretiünk is 
mindig hiányos..

Istent csak a Krisztusban ismerhetjük meg. Mivel Isten Fia — aki 
mennyben ivan — , emberré lett, földi .szavakkal úgy beszélhet az, isteni 
dolgokról, mint ahogyan földi dolgokról beszélnek. Ami a mennyei dol
gokról elmondható, azt mind össze lehet foglalni a Krisztus keresztjéről 
szóló üzenetben. Isten azt akarja, hogy Őt ne mint magában való, hanem 
mint értünk való Istent ismerjük meg.

Istent a Szentlélek által úgy ismerhetjük meg, mint aki új életeit aján
dékoz nekünk. Aki újonnan nem született, nincs Istene és nincs iistenisme- 
rete. Ami testtől .született, távol van az Istenitől. Ami azonban Lélektől 
született, az érettünk való Isten ismeretéből él. Mert Istentől született.

Isten, mint háromságos egy Isten, a Jézus Krisztusban nyilatkoztatta 
ki magát, aki érettünk emberré lett, és a kereszthalált elszenvedte. Ezt az 
ismeretet a Szentlélek által sajátítjuk el.

Asmussen.

Szentháromság u. 1. vasárnap
Al a p i g e :  Luk. 16, 19—31.

„ Az eredeti szöveg többlete.
Példázat ez és nem valóságos történtet. A .szövege maga mégis olyan, 

■mint te-gy eleven leírás. A magyar fordítás ezt a szöveget híven tolmácsolja, 
görögül olvasva sem nyerünk különös többletet.

Legfeljebb egy-kót szóhoz fűzhetünk gondolatot.
20. v. Lázár =  Isten segít! Szimbolikusan választott név, melyben benne 

foglaltatik Lázár kegyessége. —  22— 23. v. Lázárt halála után az angyalok 
Ábrahám kebelébe ragadták el. "A ,jkolpos“  jelentése; öl, kebel, a ruha ránca. 
Képleges kifejezése ez annak, .hogy Lázár Ábrahám jobbján fekszik a para
dicsomi lakoma asztalánál. — • 26. v. K özbevetés^  szakadék. •— ,27. kk. v. 
Régebben némely exegéta ezeket a verscfcet különállónak gondolta. Ma már 
szinte mindenki egységben tudja a példázat első felével. Hiszen Mózes és a 
próféták nem mást tanítanak, mint a félebaráti szeretet parancsát, s éppen 
ebben vétkezett a gazdag. —  28. v. A „diamartiiromar* több itt mint bizony
ságot lenni: ünnepélyesen, <eskűszerűen óvni valamitől.

Gyakorlati alkalmazás.
1. Jézusnak ezt a példázatát végig kell olvasnunk. Végén csattan, akár 

az ostor. Nem szabad elakadnunk különösen két ponton.
a) Nem szabad be'loveszniiiník a gazdagság-szegénység problémájába. Leg- 

kevésbbé szabad a 25. verset kiragadni, s olyasfélét hirdetni, hogy a szegény
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,és gazdag ember sorsa az örökkévalóságban automatikusan megcserélődik. 
Lázár kegyes embernek van elgondolva. Luther szerint a hit és szeretet embere; 
ugyanakkor a gazdag a hitetlenség és szeretetlenség elrettentő példája. Való
ban, a gazdag nem birtokáért jut kárhozatra, hanem istentelten, élveteg és 
szeretetet nem ismerő magatartása miatt.

-b) Nem szabad a példázatból kinyilatkoztatásokat olvasni le a halál 
utáni állapot valóságára nézve. Inkább farizeusi gondolatokat, képzeteket tük
röz, mintsem a keresztyén hitet. Jézus farizeus-hallgatóinak szánta, de nem 
eschalologikus példázatként!

Végig kell olvasnunk tehát. „Van Mózesük és prófétáik!1' Ez a csattanó.
2. Mihozzánk ma így hangzik la példázat csattanója: Hallgassunk az 

evangéliumra! Nekünk tölbbünk van, mint Mózes és a próféták. Jézus Krisztus 
evangéliuma a mienk. Kezünkben a Szentírás. Minden azon fordul meg, hogy 
hallgatunk-e rá? Mert mi vagyunk az az öt testvér, még innen a halálon.

Bontsuk néhány gondolatra a főiüzenetet, s ezekbe helyezzük el a példá
zat egyes részleteit.

a) Hallgassunk az evangéliumra! Énükül elveszítjük életünk helyes irá
nyát. A gazdag ember bűne nem a gazdagsága volt, hanem az, hogy az írások 
nélkül élt vele. Az ember képtelen javaival helyesen élni, sáfárkodni az Ige 
útmutatása nélkül. Szükségkép élvezetvágyba esik. Szüikségkép megcsúfolja 
 a felebaráti szeretetet. Ott fekszik előttünk •—  többé - kevés bl >é gazdagok előtt-—- 
a szeretet gyakorlásának temérdek alkalma naponta, mint a gazdag ember 
kapujában Lázár, de az ige lámpása nélkül észre se vesszük. Az ige nélkül 
minden ember elvéti valahol, sőt mindenhol.

b) Hallgassunk az evangéliumra! Ez teljes és elégséges mind az éleire, 
mind az üdvösségre. Nem is adatik más, ha akarjuk, se adatik. A csodajel 
önmagában sohasem támaszt hitet » visz Istenhez. Csak az ige teremt hitet, 
csak az ige térít meg. Különösképpen is óvakodnunk kell okkult dolgoktól, 
spiritizmnstól, halottidézéstől stb. Olvasd Ésaiás 8, 19— 20. verseit! Az örökké
valóságra is elég kezünkben a Biblia. A pesti köztemetőben, láttam régebben 
egy sugárút sarkán egy szép síremléket: Jézus állt ott szoborként, kezében 
a nyitott Szentírással s két betű volt olvasható, az Alfa és az Omega.

i . c) Hallgassunk az evangéliumra! Ma még hallgathatunk rá. Egyszer el
vetetik tőlünk ez a lehetőség. Áthidalhatatlan az a szakadék! Számunkra az. 
Jézus ngyan áthidalta, mennyből pokolra szállván alá, de amit szerzett, a 
bűnbocsánatot, nekünk’ ma csak az evangéliumban nyújtja. Aki ezt hitteli be 
nem fogadja s szerinte nem él, örökre elveszett.

Scholz László

Luther igehirdetéséből:
Ha mi ennél a gzadiagnál a hit gyümölcseit keressük, akkor hitetlen 

szívet találunk. A gazdag embernek nem az a bűne, hogy jó l élt és szép 
ruhákban járt, hiszen ezt a szentek közül szintén sokan tették, királyok, 
királynők, mint Salamon, Eszter, Dávid, Dániel és mások, hanem hogy a 
szíve ezen a jó  életen csüngött, abban találta minden öröméi, kedvét és az 
bálványává váll. A hívők sohasem bálványozzák a hatalmat, hírt és dicső
séget, melyet viselniük kell, mint a 62. zsolt. 11. verse is mondja; „Ne bízza
tok zsarolt javakban, és rablótf jószággal ne kevélykedjelek; a vagyonban, 
ha nő, ne bizakodjatok."

A hitetlenségből következik a másik bűn is: elfeledkezik a felebaráti 
szerétéiről. A szegény Lázárt hagyja ajtaja előtt feküdni és jó  dolgában 
eszébe sem jut, hogy segítsen rajta. Mint ahogy Isten nem kell neki, úgy 
nincs szíve a felebarátjához sem.
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HíItel ismeri meg az ember Isteni, hogy ő jó  és irgalmas. És az Isten 
megismerése által szíve szintén irgahnassá válik és felebarátjával éppen olyan 
jó l akar cselekédni, mint Isten vele tett. Egész szívvel és lélekkel, minden 
vagyonával és tehetségével segíteni akar felebarátján, mint ahogyan vele bánt 
Isten. Nem egészséges, erős, gazdag, nemes és szent embereiket keres  ̂ akiknek 
nincs szükségük segítségre,, hanem beteg, szegény, elhagyott, megvetett, bíínös 
embereket, akikkel irgalmasságot gyakorolhat, mint ahogyan Isten vele tett.

A hitetlenség viszont semmi jót sem tulajdonít Istennek, nem törődik 
vele, nem is kérdez utána. Az ilyen elvakul (Ságból következik aztán, hogy 
az ember szive megkeményedik és irgalmatlanná válik, nem tla'álja örömét 
a mások szolgálatában, hanem inkább abban, hogy ártson. Mivel Istenben 
sem talál jót, ném érzi kötelességének a felebarát megsegítését sem. Ezért 
nem néz szegény, beteg és elhagyott emberek után, hogy rajtuk segítsen, 
hanem szemeit magasan hordja és csak a hatalmasokat, gazdagokat és elő-' 
kelőket látja meg, akiktől hasznot remélhet.

A gazdag ember példájából láthatjuk, hegy lehetetlen szeretni annak, 
akinek nincseii hite.

A S z e n t h á r o m s á g  ü n n e p e  u t á n i  i dő  e l s ő  szakasza :  

Szentháromság ü. után t. vas.: A meghívás barátságos és komoly volta.

Epistoía: I. Ján. 4, 16 b— 21. Evangélium: Lukács 16, 19— 31.
A  keresztyén üzenet Istenhez hív, aki a szere-íei. A  keresztyén meg

hívás nem cselekedetet, hanem figyelmet kíván. Tudhatjuk, hogy Isten nem, 
akarja a mi pusztulásunkat-, sőt inkább azt, hogy mi az ítélet napja elé is 
örömmel menjünk. Istent félnünk kell anélkül, hogy rettegnénk föllé. Mert 
aki megismeri azt a .szeret,eitet, amellyel Isten előbb szeretett minket, az 
nem fél rettegő félelemmel,

A  meghívás, a gyülekezetbe való meghívás. Mivel Isten arra hív meg, 
hogy Ö szeressen minket, egyúttal arra is hív, hogy azokat szeressük, akiket. 
Ő szeret. Azoknak serege, akiket Isten szeret és azért egymást is szeretik: 
a keresztyén gyülekezet. Aki a gyülekezetét .megveti, Istent is megveti. 
Aki nem szereti a maga atyjafiát, Istent sem szeretheti.

A  keresztyén meghívást a mennyről és pokolról szóló üzenet teszi 
komollyá. Amilyen komoly Istennek a szeretete, olyan kérlelhetetlen az 
ítélete. Aki a prédikált igét nem akarja hallani, az örökre msgbűnhődik. 
A. prédikált igén kívül más meghívásban nem részesülünk. Aki azonban' 
hallgat reá és hisz néki, annak nem kell földi sorsa miatt, kétségbeesnie.. 
Isten gazdagon kárpótolja, úgyhogy minden nehézségét elfelejti.

Az egyház meghívása örömüzenet. Meghívás Istenhez és a gyüleke
zetbe. Isién ezt őszintén és komolyan veszi.

Asmussen.

A Teológiai Akadémia o r s z á g o s  l e l k é s z  i t o v á b b k é p z ő  k o n 
f e r e n c i á t  rendez Sopronban június 13—21. napokon. A részletes prog
ramúid és a részvétel anyagi feltételeit időben eljuttatja a konferencia 
rendezősége a lelkész! hivatalokhoz. A konferencia iránt máris érdeklődés 
nyilvánul meg. A püspökök értekezlete azzal kívánja lehetővé tenni a rész
vétel anyagi lehetőségét és biztosítani a konferencia országos jellegét, hogy 
kéri az egyházmegyei lelkészi munkaközösségeket: kéí-két lelkészt küld
jenek ki közös áldozatkészséggel.
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Ébredés és liturgia
Irta : Giertz Bo, püspök, Göteborg

Ha az ember meg akarja ismerni, mit jelent az igazi keresz- 
tyénség, meg akarja tanulni, hogyan él és dolgozik Krisztus egy
háza —, akkor elsősorban az apostolok, mártírok és egyházi atyák 
korába kell vissza mennie; azután le kell ülnie és átgondolnia a 
reformátorok üzenetét. És végül nem szabad elfeledkeznie azokról 
az áldott lélekgondozókról, akiket Isten egyházunknak az előző 
évszázadban ajándékozott és akik által mélyreható egyházi ébre
dést adott, s akiktől minden eljövendő kornak lesz valami tanulni- 
valója.

Ez a háromszoros örökség — ősegyház, reformáció és ébre
dés — ma gondozandó és megelevenítendő.

Ez történik elsősorban Isten igéiének hirdetése révén.
Nem árt, ha az igehirdető olykor-olykor prédikáció-fogalmaz

ványát átnézi és megpróbálja kiirtani az általános beszédfordula
tokat. Tökéletesen eredménytelen, ha a „bűn” -ről nagy általános
ságban beszélünk. Az ember számára csupán üres szóvá lesz, vagy 
összekapcsolják bizonyos durva bűnökkel, amelyektől ők maguk 
mentesek. Sokkal jobb, ha néhány konkrét bűnt próbaképpen a 
nevén neveznünk, amire az összefüggés alkalmat ad. így cselekszik 
az írás maga. amidőn ellenségeskedésekről, viszálykodásról, irigy
ségről, gyűlöletről és gyilkosságról beszél.

Jobb, ha a „kegyelem visszautasítása” fogalmát nem használ
juk állandóan, hanem valamilyen új képet találunk, mely világossá 
teszi, mi van ebben a fogalomban: a poros konfirmációi biblia, 
kalapácsolás templomba-harangozás idején, a rádió-istentisztelet, 
amely csupán ürügy volt a konyhamunka érdekében. A „szeretet- 
lenség” a legtöbb ember számára meglehetősen üres szó, mely 
senkit se nyugtalanít. Jobb szólni haragos válaszokról, dühös hall
gatásról— arról a szokásról, hogy nem vesszük észre, ha a feleség
nek vagy a szomszédnak kézszorításra van szüksége, jobb a má
sok kurdarca fölötti kárörvendő elragadtatásról beszélni, vagy a 
számtalan cselekedetek egyikéről, amelyben a bűnös természet 
naponta kifejezésre jut- Az igét elsősorban az jellemzi, hogy 
üzenet, valami, ami egyenesen hozzánk szól. Tehát a Bibliával 
ellentétben van, ha általánosan és elvontan beszélünk, ha valamiről 
beszélünk anélkül, hogy ugyanakkor valakihez szólnánk.

Az ige teremti az egyházat. Már az ősegyház korában az ige 
megadta a gyülekezeti életnek azokat a formákat, amelyek azután 
évezredeken keresztül megmaradtak Ez vonatkozik az egyház elete-
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nek arra az oldalára is, amelyet é b r e d é s n e k  nevezünk és arra 
is, amelynek a neve l i t u r g i  a. Mindkettő az ige teremtménye és 
mindkettő együttesen tartozik hozzá, ahhoz az örökséghez, amely
nek az őrzésére elhivattunk. Az apostoli egyházban volt liturgia is 
és ébredés is. Már az első pünkösddel kapcsolatban szóba kerülnek. 
„Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének és 
mondának Péternek és a többi apostolnak: mit cselekedjünk atyánk
fiái férfiak?” Ez ébredés. „És minden nap egyakarattal kitartva a 
templomban... Péter és János pedig együtt mennek va'a fel a 
templomba az imádkozásnak órájára, kilencre". Ez liturgia.

Az ébredés az a tűz, amely a holt lelkekben fellángol. A tűz 
a szívben ég, a bűnösnek megkeseredik a szíve- Egyszerre les^ 
nyugtalanná és meghatottá s kérdi: mit cselkedjem? És a Szent 
Lélek úgy felel, hogy megvilágosítja a bűn komolyságát és Krisztus 
határtalan irgalmát.

A liturgia ugyanannak a Szent Léleknek a munkája a felgyűlt 
lángnak a megőrzése céljából. A liturgia az az eszköz, amely hi
vatva van a felébredteket az egyház közösségébe ■ beleilleszteni. 
Egyik formája a világosságban való járásnak; út, mely átvezet az 
éveken, amikor is a lelkek állandóan újra felszólíttatnak, hogy 
csatlakozzanak a királyi papsághoz, mely Isten oltára előtt templomi 
szolgálatát imádsággal- és dicsérettel, úrvacsorával s az Űr szavára 
való .csöndes figyeléssel végzi.

A liturgia és az ébredés gyakran állottak szemben egymással. 
Az ősegyházban ez nem így volt és ma se kell így lennie.

Az a feladatunk, hogy az ébredésnek éppúgy, mint a liturgiá
nak kijelöljük a gyülekezeti életben a helyes, őskeresztyén helyét.

Ébredésre mindig szükségünk van. Nem csupán azért,- mivel 
az egyháznak mindig kell misszionálnia, hanem azért is mert ébre
désre az egyház leghűségesebb tagjai között is mindig szükség 
van. Az egyháznak épp annyi ó-embere van, mint amennyi a tagja. 
Minden ó-ádám egyformán hajlik arra, hogy elaludjon, a keresz
tyén életet holt rutinná tegye, a liturgia formáit arra használja fel, 
hogy önelégültségbe gubózzon be és szükségtelennek tartsa a 
megtérést.

Hiszen nem nehéz olyan vallási életformát berendezni, mely 
a saját életünkre van szabva és az ó-ádámnak megengedi, hogy 
ismét úrrá tegye magát. Lehetséges az, hogy az ember jár a 
templomba és egyenletes időközökben úrvacsorára. Szeretheti az 
ember a szép egyházi zenét és a hangulatos templomokat. Lehet
séges, az, hogy az ember becsületesen meg van győződve arról, 
hogy övé a helyes tanítás és a helyes igehirdetést szereti. De 
ugyanakkor áthatja az önzés, az önelégültség, megelégedhetik a
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saját jámbor teljesítményével és közönyös mások gondjai és terhei 
iránt, amelyek napról-napra a szeme elé tárulnak. A Szent Lélek
nek szüntelenül kell ébresztgetnie az álmos lelkeket, fel kell ka
varnia a port és új életet lehelnie a halott csontokba- Az ébredés 
sohasem lesz feleslegessé, amíg csak testben vagyunk.

De éppen ilyen szükséges a liturgia. Liturgia nélkül normális 
gyülekezeti élet nem lehetséges. A szentségeknek formára van 
szükségük, az istentiszteletet mégis csak valamilyen meghatáro
zott módon kell megtartani. Rövid ideig talán megy az, hogy 
rögtönzésekből és olyan formákból élünk, amelyek állandóan vál
toznak és újonnan keletkeznek. Lehetséges, hogy csupán szabad 
imádságot imádkozunk és minden istentiszteleti alkalomra új ren
det teremtünk. De a lehetőségek csakhamar kimerülnek. Gyakran 
kell ismétlődniük és ekkor már a liturgiaképződés teljes erőyel 
folyik.

Azokban a keresztyénn köpökben, amelyekben minden forma 
nélkül próbálnak élni, mindig új formaságok képződnek. Meg
vannak a rendszeresen Visszatérő kedvenc énekeik. Vannak bizo
nyos fordulataik az imádságban, amelyek állandóan újra ismét
lődnek. Vannak rögzített évi tradícióik bizonyos tradicionális ünne
pekkel. Ls bizony nem vagyunk igazságtalanok, ha azt mondjuk, 
hogy az új formák, amelyek ilyenformán nőnek ki, csúnyábbak és 
profánabbak, mint a régi liturgia. Kevesebb van bennük az Isten 
igéjéből. Nem a Szentírás fordulataival imádkoznak és beszelnek. 
Ugyanúgy nem arra törekszenek, hogy az írás egész tartalmát 
előhozzák, hanem megelégszenek az egyik vagy a másik részlettel, 
ami különösen vonzónak vagy népszerűnek tűnik fel- Az az új 
liturgia, amely ilyen módon nő ki, szegényesebb, kevésbbé litur
gikus és a lelket kevésbbé táplálja, mint a régi, amely már előbb 
megvolt.

Az ébredésnek és a liturgiának, tehát mindkettőnek megvan a 
■kijelölt helye az egyházban. Ez nem akadályozza meg, hogy a 
liturgia, mint az ébredés ellensége léphessen fel éppen úgy, mint 
ahogy az ébredés is ellenfelévé lehet a liturgiának.

Az ébredés valóban úgy léphet fel, mint a liturgia legveszé
lyesebb ellensége. Az ébredés nem „lelkibb" valami, mint a 
liturgia, de a liturgia-ellenes ébredés olyannak mondja magát, hogy 
ez az a lélekben és igazságban való imádkozás, amilyet az Atya 
kíván. Elítéli és megveti a liturgiát. Ez olykor a próféták lelke 
szerinti jogos kritika lehet. Ha a lelkész az offertóriumi zsoltár 
alatt a körmeit tisztogatja és az agendában az egyházi közimád
ságot keresi, mialatt a prédikáció után az oltár előtt térdel, akkor 
teljesen jogosult holt cselekedetekről beszélni, amikből az egy igaz 
Isten előtti igaz szolgálatra kell megtérni.



200

De azért nem tnondjuk, hogy ennek az igazi szolgálatnak ab
ból kell állania, hogy az oltári ruhákat elutasítjuk s abba hagyjuk 
a prefáció éneklését, hogy helyette szabad imádságokat mondjunk 
s a házakat keressük fel s a legújabb táncmelódiákat énekeltessük.

Van halott liturgia — vagy helyesebben szólva: vannak halott 
lelkek, akik fölött az istentisztelet mindenkori értéke nyomtalanul 
száll el és olyanok, akik értenek ahhoz, hogy az óra hangulatát 
felismerjék. De ügyesen kitérnek minden elől, ami megtéréshez 
vezethetne. Van hamis módja is annak, hogy gazdag és szép litur
giát végezzünk, mely vontatottá, erőltetctté teszi azt s a közöny 
bélyegét nyomja reá, vagy azt az örömet fejezi ki, mellyel az em
ber a saját személyét érvényesíti.

A hiba nem a liturgiában van. Ezen nem segíthetünk azzal, 
hogy Istennek ezt a jó ajándékát eldobjuk. Az persze igaz, hogy 
jobb az éitelmes szabad imádság, akármilyen rossz is a formája, 
mint a holt szívvel imádkozott legcsodálatosabb liturgikus imád
ság. Az is igaz, hogy jobb Jézushoz tért szívvel táncmelódiákat 
énekelni, mint tökéletesen kegyes koráinkat az ebédre vagy a 
legutolsó falusi pletykákra va'ó gondolással énekelni- De ez nem 
jelenti azt, hogy a táncdallam önmagában alkalmasabb a szív ke
gyes magatartásának a kifejezésére, mint a régi jó egyházi korái.

Az ébredés tehát jogtalanul jár el, ha a liturgiát elítéli. Ebben 
az ítéletben gyakran jó adag önigazság és önzés rejlik. Az ó-ádám 
felülmúlhatatlan konjunktúra-vadász politikus mindig talpra áll. Ha 
valaki komolyan felébred, nem sok időbe telik, hogy ó-ádámja az 
új helyzetet megpróbálja kihasználni. Ennek természetesen kegyes 
kísérőszavakkal kell történnie és annak az állandó bizonyítgatá- 
sával, hogy Isten dicsőségére történik. Az ó-ember az ilyen bizo- 
nyítgatások során is képes uralmát ismét visszaállítani. A test cseleke
detei újra elkezdődnek. A megfontolás nagyon egyszerű: miután 
az ember ilyen, vagy olyan módon felébredt, ennek a módnak 
helyesnek kell lennie. Az „egyedül helyes” -níek, fűzi hozzá egészen 
észrevétlenül az ó-ádám. Csakugyan sokkal melegebb és szebb 
érzések vannak a szívben, ha az ember maga imádkozik vagy saját 
maga tesz bizonyságot, vagy a legújabb énekeket énekli. Az 
ó-ádám a folytatást nem mondja ki fennhangon. Csupán megálla
pítja, hogy nagyon is lehetséges magát az új ruhákban jól éreznie. 
Ha az ember a saját hangját hallgatja és valamit magáról is be
szélhet, beleszólhat a dolgokba és olyan kedves dallamok hízelgik 
körül, amelyek bármely operettben jól vennék ki magukat, akkor 
ki lehet bírni, hogy keresztyénnek nevezik az- embert. Fűszer 
gyanánt ezen felül, meg lehet az embernek az az öröme is, hogy 
pálcát törhet a gyülekezet liturgiája és lelkésze fölött és a törvény
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szűkkeblű szolgái fölött, akik azt állítják, hogy a főistentiszteletr'e 
rendesen kell járni- Hiszen minden liturgia önmegtagadást követel.

Aki nem akar beilleszkedni az egyházi közösségbe, nem ke
resztyén, mert az ember nem lehet keresztyén a saját szakállára. 
Aki az ő testvérét nem szereti, akit a templompad és az úr
vacsora alkalmával látott, nem szereti még annyira se, hogy vele 
együtt imádkozzon és. énekeljen, .örüljön és vigasztalódjék, ne 
képzelje, hogy szeretheti Istent, akit nem látott, vagy hogy Öt 
otthon, kamrácskájában lélekben és igazságban imádhatja.

Az ébredésnek is van egész sor ellensége, de egyik se olyan 
veszélyes, mint a hamis liturgia. A liturgia ugyanis — a legked
vezőtlenebb esetben — a régi embernek szinte leküzdhetetlen 
fegyverzete lehet. Mit kezdhet a Szent Lélek az olyan emberrel, 
aki a gyülekezetben mindenkinél szorgalmasabban jár úrvacsorára, 
aki naponta egy órát imádkozik és a zsoltárból, vagy a lutheranizmus 
klasszikus imakönyveiből jó, pompás imádságokat imádkozik, aki 
minden este elolvassa a napi elmélkedését és minden úrvacsora- 
vétel után, csöndesen elmélkedésbe merül, de aki ezáltal csupán 
.egyre jobban meggyőződik afelől, hogy ő jobb emberek fajtájába 
tartozik, aki jelentékeny tőkét gyűjtött a mindent látó Isten színe 
előtt és aki talán ugyanakkor földi kötelességeit elhanyagolja, 
tanulmányait vagy gyermekeinek nevelését is, aki a másképen 
gondolkodókról rosszat mond és aki senki mást nem szeret, mint 
önmagát és semmi mást, mint saját szent rítusait?

Ez a hamis liturgia kapcsolatba kerülhet azzal, ami egyszer 
ébredés volt. Átveszi a prédikációk régi nyelvét és tiszteletreméltó 
igéit. De elveszítette fullánkját. Annyira eltávolodott a minden
napi é-let nagy bűneitől, hogy a megtérni nem akaró szív nagy 
épüléssel képes hallgatni. De ha egyszer az ünnepélyesen lezajló 
istentisztelet során az ébredés régi erejével hangzik el egy ige, 
mely üdvösen leleplez, vagy ha az istentiszteleten kívül valamilyen 
kérdés, vagy személyes szó szíven találja —, ami mutatja, hogy az 
üdvösség utáni kérdés menyire tud égni a lélekben —, akkor ez a 
halott egyháziasságot rendkívül kínosan érinti s ez a halott egy- 
háziasság számtalan jól átgondolt ellenvetéssel tud előhozakodni.

Az ébredés nélküli liturgia minden egyházi programmon felül 
talán a legveszélyesebb valami. Lehetséges az, hogy az isten
tiszteletet megszépítjük, istentiszteleti ruhákat szerzünk be és 
templomi énekkart létesítünk, jól látogatott vecsernyéket rende
zünk és az úrvacsorán résztvevők számát is bizonyos mértékig 
emeljük anélkül, hogy tulajdonképen egyetlen egy ember is ko
molyan megkérdezné: hogyan részesülhetnék a megváltásban én, 
bűnös ember?
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Miután a természetünknél fogva mindnyájan meggyőződése? 
farizeusok vagyunk és mindannyian liasonlóképen magától érte
tődően bizonyosak vagyunk abban, hogy cselekedeteink által 
üdvözölhetünk, a liturgiái megújhodás a lelkiismeret megfelelő 
ébredése nélkül nem jelent mást, mint hogy bizonyos számú ember, 
bizonyos számú kegyes gyakorlatot kezdett el végezni abban a 
meggyőződésben, hogy most már biztosan érvényes befizetéseket 
eszközöl a mennyei takarékba. Az ilyen megújhodással, akár az 
ördög is nagyon meg lehet elégedve. Persze az ő szempontjából 
mindig aggályos, ha az emberek elkezdenek úrvacsorához járulni, 
vagy Isten igéjének a hallótávolságába kerülnek. De amíg nem 
olyan módon prédikálnak nekik, hogy az alvó bűnösök nyugtalan
kodjanak és amíg csak megelégedett cselekedet-keresztyéneket 
termelnek, mindaddig a Sátán is lehet hivatalos egyháztag.

Az ébredésnek szüksége van a liturgiára. Az olyan ébredés
nek,amely állandó akar maradni, létre kell hoznia oiyan kegyes- 
ségi életformát, amely hosszú évek múlását kibírja és valamikor 
a gyermekekre és az unokákra is átörökíthető. .

Az ébredés szolgálhat a liturgiának is. Ahol emberek felébred
nek, a régi áhitatossági formák között új élet keletkezik. Üj 
komolyság kerül a bűnvallásba s új öröm és erő a dicséretbe. A 
régi szép szokás több lesz, mint szokás, kifejezésévé válik az 
újjászületett életnek, ugyanannak az életnek, mely valamikor a 
szokást megteremtette s amely most új elmélyedéssel és meleg
séggel tölti meg.

Az ébredés egyszer meg fog szűnni. Az ébredés ahhoz a világ
hoz tartozik, amelyben az emberek még a bűn álmát alusszák. 
Amikor Krisztus övéit az utolsó, nagy napra felébresztette, többé 
nem lesz szükség ébredésre. Épúgy a feledésé lesz s époly el
képzelhetetlenné lesz, mint a kórház és az árvaház. De a liturgia 
továbbra is megmarad. Amit az Írás sejtetett velünk a kibeszél- 
hetetlenről, mely akkor kezdődik, azt egy mennyei liturgiának, 
Isten trónja előtt dicséretekkel végbemenő szent szolgálatoknak 
a képe rajzolja meg, mely olyan hatalmas, mint a nagy vizek 
zúgása; arany csészékből száll a tömjén és megszámlálhatatlan 
sereg van jelen, mely térdre borul) és imádja Öt, a királyok királya 
és az uraknak ura.

(A „Der W cg zur Seele” 1951 februári számának 
vezércikke.) Fordította: Dr. Vető Lajos
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A görög szótár
Ma már mindnyájan egyetértünk abban, hogy az igehirdetésre 

való készülésnél elengedhetetlen az újszövetség eredáti nyelvének 
gondos tanulmányozása. Ehhez természetesen segédkönyv kell, első
sorban görög szótár.

Az alábbiakban szeretném elmondani szolgatársaimnak a görög 
szótárhoz való viszonyomat.

A  görög szöveget minden készülésem alkalmával gondosan ki
preparálom. Azt állítom, hogy aki ezt. rendszeresen végzi és hozzá 
egy kis nyelvtant is tanul, néhány év alatt eljut oda, hogy az ú j ' 
szövetséget a maga számára eredetiben olvashatja.

Négy görög szótárt használok rendszeresen, aszerint, hogy 
mennyi időm van az egyes szavak értelmének tanulmányozására.

Van egy 44 oldalas görög-angol szótárom. Ez a kicsi szótár 
finom selyempapíron, keménytábla nélkül, Hízottén, a görög újszö
vetség végéro egyszerűen beilleszthető formában közli a görög újszö
vetség ötezer szavából azokat, amelyek 4-től 40-ig fordulnak elő,
. tehát a leggyakoribbak. Ez a kisí szótár mindig kéznél van és a görög 
biblia végéhez csatoltan zsebben is hordható. Azt is közli, hogy melyik 
szó hányszor fordul elő. Például: douleuo =  szolgálni, 25-ször; 
dóron =  ajándék, 15-ször; exagoradzó =  felvásárolni, 4-szer, stb.

Második szótáram a „Rienecker“ . Spraehücher Schlüssel zum 
Griechischen Neuen Testament nach dér Ausgahe von D. Eberhard 
Nestlé. 15X10 cm. méretű, a Nestlé-féle szöveghez, igazodó, 793 olda
lon finom bibliapapírra nyomott pompás zsebszótár. Kipreparálja 
az új szövetség görög szövegét elejétől végig, ahogy az egyes könyvek
ben egyes versek következnek. Ilyenformán: Máté 1, 1: biblos =  
könyv . . . ;  egennésen: aor =  nemzeni, szülni. . .  Jelenések 22, 20: 
ámen (h ebr)=  valóban; erchou: erchomai =  menni, jönni, knp. —  
Kitűnően használható, útra is könnyen vihető.

Harmadik szótáram a „Baper.“  Grieehisch— Deutsches Wörter- 
bach zu den Schriften des Neuen - Tesiamonts' und dér übrigen ur- 
christlichen Literatur. 27X18 cm. méretű, 1490 oszlop-oldalas, ko
moly, nagy szótár. Alfabetikus sorrendben veszi az összes görög sza
vakat. Közli röviden a szavak első előfordulását, aztán a jelentés- 
árnyalatokat pontokba szedve, a legjelentősebb szavaknál az összes 
előfordulást felsorolja. Van olyan szó, amelynek jelentését öt oldalon 
keresztül tárgyalja. Megbízható, alapos nagy szótár, amely gyakor
lati és tudományos szempontból egyformán kitűnő. Vegyünk Ízelítőt 
egy egészen rövid szóval angeleia, —  as, hé. (Homéros óta, — 
LXX-ban is) — 1. Üzenet, általában jó üzenet (Péld. 12, 24; 25, 
25.); evangéliom: I. Ján. 1, 5. Tartalma ,,hoti“ -val van hozzákap
csolva. —  2. Feladat, parancs, —  a testvéri szeretet erkölcsi követe
lésével kapcsolatban. János 3, 11; az utána következő „hina“ -val, — 
Ebből megtudjuk, hogy az „angelia“  szó nőnemű, hogyan van a: 
genitivusa, Homérosz óta ismeretes, a LXX-ban is előfordul, rend
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szerint jó üzenet értelmében, s hogy az újszövetségben két helyen 
fordul elő, mindegyik János leveleiben.

Megjegyzem, hogy angolban is, németben is több, a Bánéihoz 
hasonló méretű szótár is van. De az általam ismertek között a 
„Bauer“ -t tartom legjobbnak.

Sokszor járt már haszonnal a számomra, hogy egy-egy görög szó 
jelentését a profán görög szótárakban is megnéztem. Ebben a fajtá
ban a kétkötetes, régebbi Riemert, az egykötetes, de igen jó Borúsé
iért' és a legújabb, ugyancsak kétkötetes, összesen 300 olda
las Papét tartom legjobbnak. Mind a három görög-német szótár. 
Magyarban a Léyay-féle és a Pöldy-féle görög-magyar' szótáraikat 
ismerem és használom.

Negyedik g’örög’ szótáram a „Kittel“ . Erről, jelentőségének meg
felelőien, hosszabban kell szólanom. Teljes Címe: Th.eologisch.es Wört-sr- 
buch znm Neuen Testament. 30X20 cm. méretű, öt hatalmas kötetre 
tervezett szótár. Gérhard Kittel szerkesztésében kb. 40 tagú munka
közösséggel 1933-oan indult el az a hatalmas vállalkozás, amely 

■ jelenkorunk egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb teológiai 
kiadványa és'amelyhez a keresztyénség világviszonylatában is alig 
fogható néhány mű.

Az első kötet ajánló-lapján meghatva olvassuk ezt a mondatot: 
„Adolf Schlatter dem aehtzigjahrigen.“  Az első kötet az alfától 
a gammáig terjed és 829 nagyalakú oldal. A  második kötet deltától 
az étáig, 970 oldal. A harmadik kötet thétától kappáig, 1112 oldal. 
A  negyedik kötet lambdától a my-ig. 1132 oldal.

A. mű kiadása 1943-ban a háborús eseményele következtében 
megakadt, de már a háború befejezése előtt közvetlenül ismét meg
jelent az ötödik kötet első füzete. Azóta kiscbb-nagvobb időközökben 
folynak- az .ötödik kötet füzetei, jelenleg a hatodiknál tartunk. E 
négyíves füzetek előjegyzési ára 3.90 Dm. A  szótár jelenleg a omik
ron betűnél tárt.

Kittel időközbeni halála; után- a további szerkesztést Dr. theol. 
Gerhard Priedrieh, Kittel szótár-asszisztense vette át.

A  félbemaradt mű örvendetes folytatásával egyidejűleg a ko
rábbi négy kötet is újra megjelent,, illetve-megjelenőben van, foto
technikai eljárással.

A  kiadó: W. Kohlhammer Yerlag, Stuttgart. A valutáris viszo
nyok következtéből a megrendelés, azt hiszem, igen nehéz.

A  gigantikus mű eddig 666 cíáaszót, illetve szócsoportot dolgo
zott fel. Természetesen csak a legfontosabb szócsoportokra szorítkoz
hatott, mert ez az ötkötetes mű nem közönséges értelemben vett 
szó-tár, szavak száraz jelentésgyüjteménye, hanem átfogó teológiai 
mű, _ mert az egyes szavak exegetikai és teológiai értelmezését is 
nyújtja, A basileia szócsoportot 33 oldalon, a lego-logos szócsoportot 
129 oldalon keresztül tárgyalja. Már ez is mutatja, hogy Kittel szó
tára valóságos teológiai könyvtár. Aki a diakoneo-diakpnia-diakonos 
szócsoport 12 oldalas megtárgyalását áttanulmányozza, az megtanul
hatja, hogy az újszövetségben mit jelent a diakoma, mert e szócso
port minden előfordulásának minden árnyalata vizsgálat alá kerül.
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Ho’gy a mű nemcsak szavak objektív jelentéstára, hanem, a leg
fontosabb újszövetségi szócsoportok teológiai értelmezésének rend
szerezett halmaza is, az természetesen nemcsak előnye, hanem hát
ránya is a. szótárnak, mert hiszen a szavak értelmezése mögött egy 
bizonyos teológia érvényesül. A  művet tehát nem lehet csak mechani
kusan használni, mint ahogy a szótárt általában szoktuk, hanem: 
meditálva, úgy, hogy közben a szócsoport, feldolgozójának teológiájára 
is figyelünk és azzal esetleg' vitázunk-.

Magam igen sok fontos görög szó jelentésének és fogalmi hát
terének tisztázódását köszönöm a Kittéinek.

Örülök annak, hogy van egy 44 oldalas függelék-szótáram, 
amely minden pillanatban rendelkezésemre áll. —  Akármennyire el 
vagyok is foglalva, készülésem közben legalább a Kieneckert mindig 
megnézem. —  Ha csak időm van, prédikációm műhelymunkájában 
használom a. Bariért- is. —  Ha pedig a textus valamelyik tengely- 
szavát egészen alaposan értelmezni akarom, előveszem a Kittéit, De- 
elő lehet venni nemcsak mint a készülés egyik ad hoc eszközét, ha
nem mint önálló és szinte kimeríthetetlen teológiai művet.

Szeretném most a Kittel nagy mezején végzett két rövid talló
zásom <11 megmuta tni.

Mit mond a Kittel, ha konkrét prédikációra való készülés nél
kül, mint teológiai olvasmányt veszem elő?

A II. kötet 697— 698. oldalán találom a „hetairos“  szót. Végig- 
meditálo-m, s ez jön ki belőle. A  .,het-airos“  sző Homeros óta isme
retes. Jelentése: valaki, aki egv másikkal összetartozik. Változatai: 
társ (socius); bajtárs (kamerád) ; tanítvány (főképp Sokra tesnél) y 
vallásos társaság két tagja, barát, kolléga, • a macedón -sereg gárda- 
lovasai, Nagy Sándor szűk-körű bizalmasai. Női alakja a magyarban 
is ismeretes: hetaira, heíéra.

A LXX, ritkán használja. Az újszövetségben is csak Máté. ő is 
csak három helyen, mindig megszólító alakban. 20, 13; —*22, 12: — 
26. 50. — Mindhárom esetben nemcsak forma, hanem kétoldalú kap
csolat, amelyet azonban az egyik fél megszegett. Mindhárom esetben 
éppen az a megszólítottnak a bűne, hogy a kapcsolatot önzőén csak 
a niásik oldalra, érzi kötelezőnek. Az első két esetben a megszólítás
nak bizonyos éle van, valami olyan, mint a magyarban ennek: „Hát- 
kedves barátom!" A harmadik esetben megható, hogy Jézus még 
ekkor is így szólítja Judást.

Az előfordulásoknál is fontosabb, hogy a szó hiányzik olyan 
helyeken, -ahol természetesnek tartanánk.

1. A tanítványok és első keresztyének sohasem nevezik magukat 
Krisztus hetairosainak. Viszonyuk megjelölésére a doulos szót hasz
nálják: szolga, sőt rabszolga, (mikor Jézus János 15, 14— 15-ben a 
tanítványokat barátainak nevezi, a philos szót használja).

2. Az őskeresztyének egymást sem nevezik hetairosnak, hanem 
adelphosttak, testvérnek. Ebben ázván benne, hogy ők .a. viszonyukat 
olyasvalaminek tartották, ami az ö választásuktól, akaratuktól füg
getlenül. felülről adatott és rendeltetett, amely azonban éppen ezért 
annál jobban köt, A barátomról tehetek, a testvéremről nem. A  tár
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samat megválaszthatom, a testvéremet kapom.. Már a hetairos hiánya 
önmagában ás utal arra, hogy az egyház nem önkéntes összeállás, 
mint a klub, hanem rendelt, teremtett közösség, mint a család. —  Az 
adelphos arra utal, hogy Isten betört az emberi önzés világába, mert 
belőlünk csak hetairos tellenék egymás számára, de Isten adelphossá 
rendelt egymás mellé.

Ha az őskeresztyének egymást hetairosnak neveznék, ezzel csak 
egymás jószándékú viszonyára utalnának. De mert adelphosnak 
mondják egymást, ezzél utalnak egy harmadikra, viszonyuk létre
hozójára és pedig mint atyára, akinek az adelphosok gyermekei.

Hogyan használható a Kittel, ha egy megadott, konkrét igével 
kapcsolatban veszem elő?

Márk 3, 28— 30-ból akarok prédikálni. Előveszem a görög 
szöveget, megüti a szememet a központi szó: blasphémia. A  műhely
munka a Kittel segítségével körülbelül így folyik le.

1. A blasphémia az eufemia ellentéte: csúnyát mondani.
2. Jelenti a személyes gúnyt, csúfolódást* azt az indulatot, 

amely cmögött van.
3. Istengyalázás, azzal, hogy igazi lényegét, hatalmát, kegyel

mét valaki kétségbevonja.
4. Károli a szót szidalom, gyalázás, rágalom, káromlás szóval 

fordítja.
A blaszfémia irányulhat:
Isten ellen, Jel. 16, 11; Isten neve ellen; Isten igéje és csele

kedete ellen, úgy hogy mindez Isten királyi felségét érinti. A  blasz
fémia sohasem-csak beszéd, hanem indulat és magatartás. Emberi 
gőg, mely mindig egyenlő Isten leértékelésével; az igének való ellen
szegülés is blaszfémia. Csel. 13, 45; 18, 6.

Irányulhat Jézus ellen. Végeredményében az ő istenségének ta
gadása a blaszfémia. Lásd a kereszt alatt a latort, Lukács 23, 39.

A  keresztyén gyülekezet ellen, éppen a Krisztussal való szoros 
kapcsolata miatt. Jel. 2, 9.

A  blaszfémiát nemcsak az isténtagadó követheti el, hanem a 
keresztyén is, ha szenvedései között megtagadja Krisztust, Csel. 26,
11. S akkor is, ha miattunk káromoltatik Krisztus neve.

Jézust ellenségei blaspbemosnak nevezték, mert magát Istennek 
állította, s a bűnbocsánat gyakorlásában Isten felségjogait igényelte. 
Márk 2, 7. s János 10, 33. Ezért feszítették meg is: Márk 14, 64. 
Ebben egészen logikusak, mert a mózesi törvény szerint (Lev. 24, 
10— 16.) az istenkáromlót meg kellett kövezni.

Márk 3, 28— 29. szerint, minden blaszfémia megbocsáttatik, Máté
12, 32. szerint még a Jézus elleni is, csak a Szentlélek elleni blaszfé- 
miára nincs bocsánat se égen, se földön. Sokat vitatott hely. A  Szent
lélek elleni bűn tehát blaszfémia, A  fentiek alapján világos, hogy itt 
nem beszédről van szó, hanem olyan magatartásról, amely a Szent

je iket azzal káromolja, hogy Jézus Szentjeikét tisztátalan léleknek 
nevezi, és^hogy továbbmenően tudatos, megkeményedett, frivol mó
don ellenáll a Szentlélek művének, s ezzel maga zárja ki magát a
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bűnbocsánatból. Ilyennél nem marad más hátra, mint átadni az 
ördögnek. I. Tűn. 1, 20.

Az idők végén megszaporodik a blaszfémia. Az utolsó idők 
állatja, Jel. 13, 1; 5, 6; s a babiloni nagy parázna, Jel. 17, 3. Ez 
fordítva azt is jelenti, hogy az istenkáromlás megszaporodása az idők 
végének jele.

Az elmondottakból következik:
1. A blaszfémia nem morális, hanem hitbeli fogalom. Lényege 

nem szó, nem beszéd, hanem Isten istenségének megtagadása. A  
blaszfémia lényege Isten felé váló vonatkozásban: apistis, ember felé 
való vonatkozásban az evangéliom fonákja.

2. A szó arra is példa, hogyan tolódhatnak el hitbeli kérdések 
a gyökértelen moralizmus síkjába. Mint ahogy a. jócselekedetet néni 
szabad morális vonalon megragadni, úgy a  bűnt, tehát a blaszfémiát 
sem. Pedig erre nagy a kísértésünk.

a) Ha valaki azt mondja ; rosseb, ebből kiérezzük a káromkodást. 
De ha valaki azt mondja: Istenkém, ezt nem érezzük káromlásnak. 
Pedig, az előbbi tulajdonképpen nem is káromlás, az utóbbi pedig 
alapos istenkáromlás.

b) Egy mosdatlan szájú kocsis esetleg csak a jóízlés és modor 
ellen vét, ellenben egy ragyogó unitárius doktori értekezés tiszta 
blaszfémia lehet, mert hiszen tagadja Krisztus istenségét.

c) Értelmetlen tehát, a római katolicizmussal azt mondani az 
embereknek: ne káromkodj. Hiszen ez nem a nyelv fegyelmezésének 
a kérdése. A blaszfémia épp úgy gyümölcs, mint ahogy csak gyümölcs 
lehet a bizonyságtevés . is. Az egyik jó fa  jó gyümölcse, a másik 
rossz fa rossz gyümölcse. A  fán kell tehát kezdeni.

A  prédikáció természetesen nem ez lesz. De azt hiszem, mindenki 
látja, hogy elvégzett műhelymunka egyúttal teológiai munka is volt 
és sok gyakorlati vonalat is meghúzott az igehirdetés számára.

Mindezt annak tudatában írtam meg, hogy az öt nagy kötetre' 
tervezett Kittel-szótár viszonylagos olcsósága mellett is drága, kb. 
300 Dm. és hogy a mű jelenleg technikai okok miatt szinte tnegsze- 
rezhetetlen. A  megjelent négy kötet, az ötödik kötet most folyó füze
teivel együtt, alig néhányunknak van meg az országban.

A  fentieket mégsem szívfájdításnak szántam. A  Kittel tulajdo
nosai bizonnyal vállalják azt, hogy. alkalomadtán segítségére legye
nek vele szolgatársaiknak!

Ha a sziráki, tordasi, vagy rajkai lelkész test. vérünk szeretné 
alaposan tnegtudni, hogy mit jelent az újszövetségben a „jutalom", 
s megírná ezt a soproni akadémia újszövetségi exégétájának, Karner 
testvérünk biztosan gondoskodik arról, hogy szemináriuma a Kittel 
negyedik kötetének 699— 737. oldalán található „misthos" szócsoport 
jelentését részletesen és tételesen kidolgoztatva, elküldje a sziráki, 
tordasi és rajkai szolgatársunknak. Mivel az említett három szolga
társ éppen a dunáninneni kerülethez tartozik, s ezért feléjük külö
nösképen is köteles vagyok, hadd írjam ide, hogy munkaközösségeim 
ilyen irányú alkalmi/ segítségét én is készséggel felajánlom.
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Végezetül pedig még csak ennyit; aki sem a Kittéit, sem a. 
Bánért, sem a Rieneckert nem tudja megszerezni, addig is, míg arra; 
talán majd módja lesz, rendelje meg Kiss Jenő dr. Újszövetségi 
görög-magyar szótárának második, bővített és átdolgozott kiadását, 
amely most. jelenik meg a Református Konvent Sajtóosztályánál, 
Budapest, X IV . Abonyi-u. 21. Ára 75 forint.

Nekem, tízféle kisebb-nágyöbb görög szótáram van, de örülök 
annak, hogy Daxer hagyatékából Kiss Jenő átdolgozásában görög- 
magyar újszövetségi szótáram is van és ezt -is mindig megnézem, 
—  haszonnal. Szabó József

B eszéljünk őszintén  
a " k ö z ö s s é g r ő l "

-Egyházunkban is többfelé izzóvá vált a „közösség" kérdése. 
Hívő csoportokra használják ezt a megjelölést: „közösség", esetleg 
így: „gyülekezeti közösség". Ezért beszélnek azután a „közösség- 
tagjairól", a „közösség összejöveteleiről." Egyházunkban ezek a 
„közösségek" javarészt a gyülekezet lelkészének vezetésével működ
nek, de olyan gyülekezetekben is alakultak ilyen „közösségek", ahol 
a lelkész nem kapcsolódik bele. A „közösség" tagjai rendszeresen 
összejönnek közös imádkozásra, igeolvasásra, lelki tapasztalataik 
kicserélésére, egymás testvéri tanácsolására, intésére. A  „közösség" 
a tagjai felett fegyelmet gyakorol és tagjainak szolgálatát irányítja.

A gyülekezet igazi közösségének kérdéséről a Lelkipásztorban 
már megjelent. egy nagyon tanulságos cikk; d iy  Victor János: A  
„közösségek" és a „közösség" (1950. januári szám). Érintettük ezt 
a kérdést Az anyaszent egyház yándorútján c. sorozatúnkban is (1951 
március-április kettős szám,. 142-—145. lk.). Ezek mellé most há
rom cikket közlünk, hogy egyházunk lelkészei több oldalról megvilá
gítva láthassák ezt a kérdést. Az eltérő teológiai látásról és gyakor
latról tanúskodó őszinte megnyilatkozások tanulságait később 
vonjuk le.

Jelen számunkban e kérdés köré csoportosuló írásaink:
Sréter Ferenc: A közösség.
Görög Tibor: Zártközösségtől a gyülekezetig.
Scbolz László: Ekklesia és koinonia.

A közösség
A Krisztus Jézusban hitrejutottak közösségének kérdésében a legtöbb 

bajt az a föltevés okozza, hog3r azt hisszük: csinálni lehet a közösségei, s ép 
ezért kell, vagy nem kell csinálni. (Hasonló zavar volt már a megtéréssel is. 
Azt se lehet „csinálni**.) Isten Szeni'le'ke teremti a közösséget. Épúgy születési 
dolog, mint egyénileg az új. élet. Akiket a Szentlélek megtérített és újonnan 
szüli, azokat nemcsak egyénileg tette új emberré, hanem azokat egyetlen aktus
sal kihívta a világiból és behívta a Benne hívők közösségébe, amely Krisztus 
teste (ekklézsia,-koinonia). „Egy testben" hívattak’el. (Kol. 3 :15 .)
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Isten Szerijeikének ez a műve, amely .egyszerre végzi el ezt a kellős 
munkál nagyon megfigyelhető az újonnanszülöttuk éleiében. Szivükben újon- 
nanszületésükkel egyidőben, elemi erővel tör fel a vágy a Krisztusban hívők 
közössége után. A világiul, annak kívánságaitól elszakítja őket a Léitek és 
vonja azoknak a családjába, akik Krisztusban hisznek, s néki engedelmeskedve 
igyekeznek élni a jelenvailtó világban,

D. dr. Heim Károlyiéi, a világhíres evangélikus dogmatikus tói „Az éb
resztő bizonyságtétel dogmatikai alapja" c. tanulmányában ennyit olvasunk erről: 

Minden ébredési mozgalomban egészen magától támadt az a sürgős szükség, 
ho«y megvalósítsák azl, amit Luther a „Deutsche Messe‘ ‘-ben 1526-ban esz
ményként állított feli, s ami a német reformáció kezdetén még nem volt meg
valósítható: „Azoknak, akik komolyan keresztyének akarnak lenni és az evan
géliumiét tettel és szóval megváltani, névszerinl be kellene iratkozniuk és 
valahol egy házban magukban összegyülekezniök imádkozásra, igeolvasásra, 
keresztelésre, szentség vételére és más keresztyén cselekedetek gyakorlására. . . 
Ifa volnának olyan emberek és személyek, akik komolyan keresztyének sze
relnének lenni, a keretek és módozatok hamar elkészülnének." („Lelkipásztor" 
1947. nyári szám.)

A reformációnak minden energiáját lekötötte a mogigazulásról szóló 
bibilta tanítás világos tisztázása abban a Szenlírástó.l merőben elszakadott kor
ban. Luther Márton és hitvallásaink ezért közelebbről nem foglalkoznak a 
közösség kérdésével. Ebből a Lulher-idézetből is látszik, hogy akkor még ez 
nem volt az élet gyakorlati kérdése.

Amint említettük, a közösséget nem lehet ,csinálni" A közösség vagy 
van, vagy nincs. A világosságra jutott és abban járó embereknek: van. I. Ján.
1 : 7. Ha ezl felismertük, akkor mindjárt nem probléma, hogy csináljunk, vagy 
ne csináljunk közösséget. „Csinálni * nem lehet. Csők ho már „ von", okkor 
kerülhet sor a nevelésre, tanulásra, fegyelmezésre és a többire. Amint nem 
lehet a „kainaáni nyelv", a hívő szokások eltanulása állal Isten gyermekévé 
lenni (v. ü. be nem oltott fa idomílása —  gondozása), éppúgy nem lehet mód
szereket megtanulva közösségi életet élni, közösséggé lenni. A sorrend mindkét 
esetben fordított. A szószékről való hivogatás közösségi órára: közösség „osi- 
náiás." A szószéken kívül valló hivogatás is. Hívők és „vallásosak" mester
séges keveréke támad belőle. Ez pedig nemi közösség.

„ Csinálni“  nem lehet a közösséget. Ellenben —  épenúgy, mint a meg
térést —  lehet akadályozni, vagy megfordítva: emberi erőlködéssel „ csinálva“  
—  elrontani. Ennek az akadályozásnak és erőlködésnek a dolga az ú. n. 
„nyílt" és „zárt" közösségek közti megkülönböztetés is. Ahol közösség van, és 
engedelmességben-járnak, ott a nyílt közösség nem nyílt és a Zárt közösség 
nem zárt. Közösség csak egyféle van: a Szentlélek közössége Isten újonnan- 
születettt gyermekei közölt.

Az első ismert keresztyén gyülekezetek túlnyomórésze Pál apostol szol
gálatán át keletkezett, s az ő gondozása alatt állt. Pál apostol közösséglátása: 
az egy test. A fő: a Krisztus, az övéi: a lest. Krisztus á feje az anytaszenlfegy- 
háznak, a szentek közösségének, amely az ő leste. (Ef. 1 : 22, 4 : li»— 16, ö : 2.1, 
Kok 2 : 19.) Ugyanezt szemlélteti Pál apostol a Szentlélek templomával. (Eif.
2 : 20— 22. V. ö. I. Pét. 2 : 5.) Úgyszintén az olajfával és -ómnak ágaival. Rom. 
11 :16  és kk. versek. Krisztusnak az övéivel s az övéinek egymással való 
közössége ugyanúgy Van előttünk ebiben, mint amikor maga az Űr Jézus beszél 
a szőlötSről és a szőlővésszőkről. (I. Ján. 15 : 1—47.)

Pál apostol sem nem akadályozza, a közösségei, sem nem erőlteti, hanem 
megtérése után azonnal éli. (Csel. 9 : 19, 26, 28.1 Azokkal, akiket az imént 
még gyűlölt és üldözött.

Antiocihia volt az a hely, ahol megtérése ulán megtelepedőt! Egv-végié
ben mindjárt egy ével töltött ott. (Csel. 11 : 25—-26.) Ez a gyüiliekezet lett és
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maradt a közössége, amely által a Szentlélek szolgálatra, missziói útjaira is 
választotta és küldötte ki őt. (Csel. 13 : 1—3.) Missziói útjai után ide tért 
vissza, itt számolt be, itt időzött. (14 : 20— 27, 18 : 22.) Innen indult mindegyik 
missziói útjára, (131: 1— 4, 15 :35  kk., 18 :22— 23.)

Az ázsiai és európai városokban lévő gyülekezetekről a nékik küldött 
levelek bevezetéseiben úgy ír, hogy azok Isten szentjei, szerelmesei, hivő szen
tek, hívő atyafiak. Élő közösségeik voltak ezek. A legteljesebb lelkitestvéri kap
csolatban élt velük az apostol.

Pál apostol közösséglátását és életét közelebbről 3 dolog jellemzi. 1. Na
gyon határozott elszakadás mindenkitől, aki nem Krisztusé. Beleértve a hite- 
vesztett és engedetlen hívőket is. 2. Igen szoros, fegyelmezett szeretet —  és 
életközösség hívő testvéreivel. 3. Nagyon határozott mentőszeretet mind az 
említett visszaesett hívőkkel, mind a  Vallásosaikkal és a viliág fiaival szemben.

Tehát: 1. Határozott elszakadás, amely állandó tisztuláson át a belül- 
lévők felé is szüntelenül aktuális.

„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. . .  mi közössége a világosság- 
nak a sötétséggel? . . . mi köze hívőnek hitetllenlhez? . . . Annakokáért menjetek 
ki közülük és szakadjatok el, azt mondja az Űr.“ (II. Kor. 6 : 14— 18.)

Nem iiehet azt mondani, hogy ez csak a meg nem keresztelt pogáinyokról 
szól. Hiszen hívőkről és hitetlenekről beszél. Minden feltámadó kétséget el
oszlat azonban az élet gyakorlata a megkeresztelt emberekkel, —  hozzá még 
olyanokkal, akik hitrejutásuk után keresztellkodtek meg. Velük szemben sem 
más a gyakorlati Olvassuk el a következő, igéket: I. Tim. 1 :19—20. —  II. 
Tim. 3 : 5. -— /. Kor. 5 :1 — 13. Persze, mindez nem a bűnbánó bűnösökkel 
szemben történik, mert hiszen egyrészt földi testben bűntelen hívő nincs, más
részt nékik van a legnagyobb szükséglük a közösségben a testvéri segítségre, 
—  hanem a bűnükhöz ragaszkodókkal szemben. És nem a hitben crőtelsnek- 
rőll van szó (Rom. 14 : l.)» mert hiszen éppen nékik van a legnagyobb szük
ségük a közösségben valló erősödésre, hanem a látszathivőkről. A 'hamis hitben 
az „erősödés" éppen nem üdvös. S a látszathithez tartozik nemcsak az „elhí
vás", ami =  az ördögök hite (Jak. 2 : 19.), nemcsak a „'bolt hit" (Jak. 2 : 17.), 
hanem pl. az „erős" gondviseléshit is! Csak az üdvözítő hitben lévők azok, 
akiket erőtlenségük idején is bizony be kell fogadni, —  ha csak jönnék, 
kívánván az engedelmes életet a közösségben.

A közösséggel szemben engedetlenek iránt keményen járnak el. II. Thess. 
3 : 6, l í .  Legbelsőbb munkatársával szemben sem kevésbé határozott az apos
tol. Amikor Barnabás az engedetlensége miatt „silentium" aló helyezett János 
Márkot üli társul akarta vinni és nem engedett az apostol intésének, akkor Pál 
elszakadt tőle és Silással indult a második missziói útra. Barnabás János 
Máikkal ugyancsak elindult külön. De a közösség csak Pált és Silást küldötte, 
csak őket bízta Isten kegyelmére küldetésükben! (Csel. 15 : 40.) És Barnabás
ról többé egy szó sincs a Szenlírásban . . .

A közösségben ilyen határozott a fegyelmezés! Megelőzi persze ezt az 
egymás intése, nevelése, építése, I. Thess. 5 :1 1 . Kol. 3 : 16. Gál. 6 :1 .  Rom. 
15 : 14. EL 4 : 2. Kol. 3 : 13. Ef. 5 : 21. Nem „érzelmi közösség ez!

2. Mindazonáltal igén határozott s z e r e t e t k ö z ö s s é g  az, amiben 
élnek. Pál apostol sZeretete irántuk halálos szeretet. Az új. parancsolat szere
tet© ez Jézus Krisztusban. (Ján, 13 : 34— 35. Fii. 2 : 17. II. Kor. 12 : 15.)

Vajioin tudunk-e abban valamikor is „túlozni", .amit Jézus az új paran
csolatban’ mond: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást"? 
Vagy abban, amit Pál apostol a testről, templom köveiről, olajfa ágairól 
mond, s Jézus a  szőlővesszőkről? A közösség teljessége ez. Ennek a közösség
nek a vonalán a fékezésünk merőben elhibázott. Azoknak a dolgoknak a terü
letére tartozik, amelyekben az ördög kápráztatóan tud megcsalni bennünket. 
Éppen olyan messze vagyunk benne a túlzástól, mint egj^énileg a nagy párán-
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cso latban, az odaszánt életben. Hasonló ehhez az is, hogy idegien testnek 
miképpen van helye az élő organizmusban: az emberi testben, vagy a növényi 
testben (olajfa, szőlőtő)? Vagy akár a templom kövei közt agyag- és homok
rögöknek? Újra és újra megtörténik, hogy idegen dolog kerül bele az ember 
.szervezetébe, de azt mindig erélyesen igyekeznek eltávolítani az emésztőszer
vek is és a vérhálózat is. Isten világosan megkülönböztet és szétválaszt, az 
ördög, a dinbolós pedfg összekever, összezavar. Isten 'a teremtés hajnalán is 
szétválasztja a világosságot a sötétségtől, a fent lévő vizeket az alant lévő 
vizektől, a szárazai a vizektől. Az új teremtésben is! Akkor is, amikor kivá
lasztja magának Ábrahámol és elindítja az ő szövetségét, s akkor is, amikor 
pünkösd napján kitölti az ő Szentleikét. (Csel. 2 :40.), Az első keresztyének 
élete világosan tükrözi ezt. S a szélválasztás folytonosan folyik a gyülekezet
ben, a közösségen belül is, amint láttuk. És pedig igen 'határozottan.

Nem lehet ebben szembeállítani Máté 13 : 28—30-at I. Kor. 5 : 13/b-vel. 
A „kitisztítás*1 nem azonos a „kiszaggatással**. Sohasem volt ,a kitisztítás ki- 
szaggatás. Amikor a Sátánnak adtak át valakit, még akkor is azért tették, 
„hogy a lélek megtartassák." A kitisztítás maga azonban —  éppen ennek 
érdekében is —  szüntelenül és határozottan folyt.

3. Mindehhez éppen olyan határozottan tartozik hozzá a mentő szeretet 
Jkifelé. Az elszakadás és összezárkózás nem jelent megromlott állapotot, hely
telen magatartást sem a vallástalanok, sem a „vallásosak** felé.

A világ felé Pál apostolnak, a pogányok apostolának s az első keresztyé
neknek az élete .egységesen azt tükrözi, hogy Néró császár idején (Kr. u. 
,5 4 — 68) is jószívvel engedelmeskednek a felsőbb hatalmasságoknak, sőt erre 
egyenesen inltik is egymást. (Róm. 13 : 1 kk., Tit. 3 :1 .  I. Pét. 2 : 13— 11.) 
Pál apostoli életének egész tartalma pedig nem más, mint mentő szeretet' 
mártirságig, feláldoztatásig menő szolgálat a pogányok között. Tesítet öltött 
benne a missziói parancs, amelyben az Űr Jézus mennybemenetele előtt m on
dott utolsó szavaival (Máté 28 : 18— 20. Csel. 1 : 8.) nagy, végső akaratát sum
mázta az övéinek. Az apóstól római fogságából írt leveleiben sem találjuk a 
nyomát sem bármi megkeseredésnek, panasznak a pogány hatalmasságok felé. 
Sőt, rabtartói iránit való mentő szeretetének drága gyümölcséről olvasunk a 
Rómából (vagy újabb kutatások szerint Efézusból) írt fii. levelében: ébredés 
támadt Néró császár udvarában s a testőrség házában! 1 : 13, 4 : 22.)

A „ vallásos“  világot Pál apostol, s az Izraelből megtért többi hívő éle
tében az ószövetség népe, Isten választott népe jelentelte. Különösen a buZgól- 
kodók. Pál az elszakadás után az ellene azonnal visszafordult üldözés mellett 
is valahány várost csak felkeresett, az útja (mint pogányok apostolának is) 
mindig egyenesen a zsinagógába vezetett. Ott tanított, amíg csak ki nem űzték, 
jóllehet, előre tudhatta már, hogy mindenütt ez következik be. Hiszen, a zsidók 
voltak a legélkeseredettebb ellenségei. Azonban az irántuk érzett mentő szere- 
tete, velük szemben elsősorban élő felelősségtudata nem engedte őt másként 
cselekedni. Halálosan nagy mentő szeretet égett benne irántuk. „Nagy az én 
szomorúságom és szüntelenvaló az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, 
hogy én magam étok legyek, edíszakasztva a Krisztustól az én atyámfiáiért, 
akik izraeliták...’* (Róm. 9 :2 — 4.) Megszédül az ember ez előtt a szeretet 
előtt. Krisztus teljes szerelme ez, —  hiszen Ö az, aki valóban átokká lett 
értünk. „Vallásos" atyánkfiáival szemben az egyházban ma is ezt munkálja 
a Lélek. Olyan ez, mint a megtéri gyermek elszakadása a szülőktől — testvé
rektől, vagy a megtért feleségé a  férjétől .—, amikor eltűnik a korábbi bálvá
nyozó szeretet, « lélekben valóságos és teljes az elszakadás (Lukács. 14 : 26.), 
és mégis igazibb, nagyobb, szorongatóbb a szerelet, —  a Krisztusban való 
szeretet. Nem kell félteni a közösségektől az egyházat! Sőt. Ez az elszakadás 
valóságos jól jelent a „vallásosak** számára is, akiknek csak hamis békes
séget adna az a tudat, hogy bénít vannak közösségben. És ártalmas ez a 
mentő szeretet szolgálatára is. Hiszen nem is közösség az, amelyet nem a
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Szentlélek teremtett közösséggé. Nem lehet a Szentlélek műhelye úgy, amint 
lennie kellene.

Összefoglalom: A Lélek munkája mindig Isten gyermekeinek a zárkózása 
és oyan elszakadás kifelé, amely mégis felettébb való szeretetkapcsúlntot 
jelent. Ez ellen szeretné a Sátán felhasználni a legjobb szándékú egyházi 
embereket, —  éppen úgy, mint évekkel ezelőtt a megtéréssel, vagy az evan- 
gélizációval szemben.

*
A budavári gyülekezetben Isten kegyelme a niai közösséget 1949 nyarán, 

hívta életre, mintegy 40 résztvevővel, A résztvevők száma azóita folytonos 
szivárgással megtöbbszöröződött. A közösség mindenki felé nyitott. Csak aki. 
nem kívánja az életét mindenestől Jézus Krisztusnak adni, illetve ezt az életet 
a közösségben, mint lelki családban engedelmes szolgálatban élni, az zárja 
ki belőle önmagát.

A közösségen kívül heti hitmélyítő óránk van, amelyen közösségben élő
kön kívül azok a felébredt és élő hitre jutott hívek járnák, akik ilyen módon 
kívánnak együttes lelki életet élni. A két életformában élők kapcsolata har
monikusan testvéri. —  Ezekből az is következik, hogy maga a közösség 
egyúttal a gyülekezet munkaközössége is. Végzi a gyülekezet legkülönfélébb 
szolgálatát.

Aki a gyülekezet lelki életében intenzív részt' kíván venni, a lelkésznél 
jelentkezik. A lelkész beszél vele hitének alapjairól, s ehhez képest ajánlja, 
hogy evangélizáló alkalmakon vegyen részt, vágy pedig iá fentemlítettek közül 
valamelyiken.* Még nem fordult elő, hogy ne fogadta volna valaki láthatóan 
jószíw el az erre vonatkozó lelkipásztori tanácsadást. Ha valaki a közösség 
életlébe kíván bekapcsolódni, azt az előbb említett beszélgetés után a lelkész 
bejelenti a közösségben azzal, hogy nem kíván-e valaki a jelentkező testvértől 
valamit megkérdezni, vele valamit tisztázni. Elejét veszi ez pl. annak, hogy 
egymással kapcsolatban tisztázatlan gondoláitokat, híreket használhasson fel' 
valamire a kísértő. Utána maga a közösség fogadja be szeretettel a bekap
csolódó testvért.

A közösség egymás közt az első keresztyénekhez hasonlóan igyekszik 
fegyelmezett életet élni és így szolgálni a gyülekezetben a gyülekezetért Nyílt
szívű, világosságban járó életre törekszünk, s az Ige zsinórmértékén szükség 
esetén egymás magánéletéhez is hozzászólunk s egymáson át e tekintetben is 
engedelmeskedni kívánunk az Urnák. Igen komolyan vesszük az istentiszte
leteken kívül való közösségi órákon valló részvételit.

Ha a közösségi órára, vagy a .hitmélyítő órára benyit valaki, helyet 
adunk néki, Lelke iránt való felelősségből! azonban megkérdezgetjük a hite 
felől. Kihirdetés nélkül is köztudomású lévén a jó  rend, .ez inkább elvétve 
fordul elő. Először a lelkészhez szoktak fordulni a fentiek szerint a hívek.

Gyermekcipős közösség vagyunk, egyenként és együttesen is .sok gyarló
sággal, folytonosan kegyefemreszorult élettel és szolgálattal, —  de igen —  
igen hálásak vagyunk azért, amit a közösség jelent az életünkben és a szolgá
latunkban az Ür Jézus Krisztus álltai, az ö  Lelke álltai. Sréter Fer'encr

* A Szentlélek ajándéka a „lelkek megítélése** tekintetében ma is való
ság. Enélkül Pál idejében se lett volna természetes dolog, hogy a „kegyesség 
látszatát*' meg lehet és kell állapítani, s ehhez képest megszüntetni a közös
ségi élelet az illetővel szemben. (II. Tim. 3 : 5.) Péter és János se tudták 
volna olyan egyszerűen megállapítani Sámánéban, hogy az ott megkeresztelt 
hívek még nem vették a Szeretteiket (Csel. 8 : 14— 16.) Aki. végighallgatott egy 
ilyen telkipásztori beszélgetést, az e.1 szokott csodálkozni rajta, hogy általában 
mily világosan derül ki a valóság. Persze, ez nem csalatkozhat;}lanság. Akkor 
sem volt az. A Sátán akkor is vetette az „elfajzott búzát.** (Máté 13 :25,
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Zártközösségtől gyülekezetig
Hosszú út volt. Mikor visszanézek rá, bünbánattal és hálával vagyok 

Jele. Megpróbálom őszintén és hántás nélkül elmondani. Benne úgyis a magam 
bűne és kudarca a nyilvánvaló. És persze még egy: Isten megvilágosíló sze
xe tele.

Féléves tordasi szolgálatom után, 1944-ben nagyon áldott evangéiizáció 
volt nálunk. Igen sokat jelentett mindenkinek. Sok minden változott meg a 
.faluban és a gyülekezetben. Szépen megindult minden. Zöldelp tavasz volt.

De én már aratni szerettem volna. Türelmetlen voltam a Lassú fejlődés 
miatt. Különösen amikor 1945—46-ban az iratterjesztés révén kapcsolatl*a ke
rültem a Bathániai Egyesülettel. Láttam, hogy itt milyen lendületesen megy 
minden. Olyan keresztyén társaság ez, amelyikben mozgás, lendüld, fegyelem, 
komolyság van. Megkapó volt számomra a világtól való határozott elfordu
lásuk is. Milyen jó  lenne, ha Tordason is adna Isten ilyen eleven, látható 
keresztyén életet!

Akkoriban nagyon társtalán1 voltam. Nem volt senkim, akivel beszélget
hettem volna saját és ébredő gyülekezetem problémáiról. A Bethániában pedig 
igazán testvéri .szeretettel álltak mellém. Törődtek velem. Érdelkelte őket lelki
állapotom és a gyülekezetem. Hívtak, írtak, munkásokat küldtek. Próbaszö
vetséges lettem. 1946 nyarán két kocsi fiatalt vittem el a közeli nagy bethániás 
konferenciára, Alcsutra. Határozottan hangzott a megtérésre .hívó szó. Mind
egyik tordasi fiatallal egy-egy bethániás külön is, beszélt. Megállapították, 
hogy ezek 1— 2 kivétellel, mind tudják és hiszik azt, amit tudni és hinni kell, 
s így hívőkké nyilváníttattak. Akik befejezéskor felálltak és bizonyságot 
lettek, azoknak nevét feljegyeztem. Jöttünk haza vidám halleluja-énekléssel.

Akikét felírtam, azokat összegyűjtöttük hetenként külön. Igén, most már 
Tordason is vannak megtértek. Itt vannak: pénteken .este az irodában. —  A 
gyülekezet meglepődve figyelt fel. Sokan gúnyolódtak, mások komoly önvizs
gálatot tartottak; voltak, akik szerettek volna szintén méltóvá lenni arra, 
hogy mint elfogadott megtértek, e csoportnak tagjai lehessenek. Elhatároztuk 
természetesen, hogy az ajtót kinyitjuk. De az ajtóba én ültem oda megvizs
gáló kérdésekkel. Voltak páran, akik jöttek, jó l felellek s próbaidőre felvé
tettek. Voltak, akik jöttek, s mikor megtudták, hogy táncolni bizony inától 
kezdve nem szabad ám, — elmentek. Máig is sajnálom őket.

Zártközösségünk megkezdte hát életét. Az lebegett előttünk: bárcsak a 
gyülekezetből minél többen térnének meg, s jönnének be közénk. Megindult 
a misszió. Ez abban állt, hogy akiket Isten szívünkre helyezett, azokért 
imádkoztunk és állhatatosan téttünk előttük bizonyságot a Megfeszítettről. 
Utcán, házaknál első mondatunk ez volt: megtért-e, hogyan áll Jézussal? —  
és a befejező mondat ez: „bizonyosan elkárhozik“, ill. „  ha így hisz, miért 
nem kell a hívők közössége?" A gyülekezet tömege csodálkozva és mozdu
latlanul nézeti vissza ránk. Sötét, sajnálnivaió pogány tömegként kezeltük. 
Emlékszem, .egyszer egyik kedves álcsuli konferenciámat zavarta meg motor- 
biciklis küldönc; családtagjának temetésére hívott haza. A nyelvünkön volt 
a hideg válasz: „Temessék el a halottak a halottaikat, mit zavartok itt ben
nünket!" —  A közösségünkben fegyelem is volt. Szigorú titoktartás, a szol-
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gálaíkészség, a világtól elfordulás természetes kötelesség volt. Előfordult 
kizárás is.

Az ünnepi élmények múltán ment tovább az élet. Sok minden kezdett 
nem „stimmelni*1. Meggondolkoztatoitt, hogy a legkomolyabb leány, aki Alcsu- 
ton nem állt fel, s nem tett bizonyságot, minden gyülekezeti alkalomra el
járt, de a zártközösségbé nem volt hajlandó belépni. Tiszta, világos látása 
volt az ige felől és „mégis1' azt hajtogatta, hogy szerinte nem lehet így elkü
lönülni a hívőknek. Ledorongoltuk, főleg én, a kitüntetéssel szigorlatozott 
lelkész. De rajta kívül asszonyok is voltak, akiket a Lélek kétségtelenül meg
érintett, sőt akikről még mi sem mondhattunk mást, mint azt, hogy hívők. 
Lehetséges, hogy Toldáson pénteken este 6—8-ig nincsenek jelen az irodában 
a hívők mindnyájan9 És aztán nemsokára ehhez egy másik kérdés jött. Ezt 
pedig a zártközösségiek élete vetette fel. Pár leány, akit ország-világ előtt m ár 
márkáztunk, mint hívőt, .— elment a bálba! Sőt az is kiderült, hogy többen,, 
bár nem mentek el, a szívükben vágyódlak oda. Egy idő után pedig többen, 
teljesen kimaradtak a közösségből. Pedig ezek (ma 5 év után is ezt vallják 
ők maguk is) igazán hittek. S a pénteki vallomásokból elő-elővillant olyan 
mondat is, hogy valaki elmondta: „Én most teljes hitetlenségben vagyok." 
S az előbbi kérdés mellett így fogalmazódott meg az újabb: lehetséges, hogy 
nemcsak a közösségen kívül vannak hívők, de belül is lehetnek hitetlenekf 
S akkor nem hazudok-e a gyülekezetemnek, amikor ezt írom ki cégtáblának 
egyik összejövetel fölé: „Itt vannak a hívők"? Hiába volt fegyelem, megvizs
gálás, —  ezt a két kérdést nem lehetett félretenni többé. Éjjel-nappal gyötört.. 
Több zártközösségpárti azzal vádolja meg ezt a korszakunkat, hogy én akkor 
meg nagyon kezdő voltam és másképpen kellett volna csinálni az egészet. 
Elismerem, hogy lehetnek ügyesebb specialisták ebben a kérdésben, de alap- 
jábanvéve én mindazt tettem, amit náluk ma látok tenni. És komolyan, imád
kozva lettem. S a legszakavatottabb hellyel voltam állandó kérdező-felelő 
kapcsolatban: a Bethánia-központtal. Szóval nem az emberi melléfogások 
miatt volt égető a kérdés: jó  utón járunk-e.

1947 őszén aztán felelt Isten. Hű .barátokat hozott mellém, s rajtuk 
keresztül küldte Isten a problémára a feleletet. Lassan kezdett derengeni a  
tiszta ige világossága. S ez nemcsak értelmi, teológiai tisztázást jelentett, 
hanem egyéni hitéletemnek is megváltozást. A szegény, nincstelen koldusok 
helyére kerültem, s megláttam úgy az ingyen kegyelmet, ahogyan addig. még. 
soha. S akkor egészen máskép néztem az emberekre is, a kere-sztségre, litur
giára, egyházi belsőségre, s persze, a gyülekezetemre is.

Jézus Krisztust olyannak ismertem meg, aki senki előtt nem zárja be 
itt a földön az ajtót, még ke rés z t ké r (lé sekkel sem, Ő az elveszetteknek, a 
bűnösöknek Barátja, „nem a farizeusoké .(= elkülönült):. A gyülekezetem nem 
sötét pogány tömeg, hanem benne megkeresztelt emberek vannak, akikben 
a Szentlélek munkát kezdett már, S az ítélet napjáig nem választhatja ketté 
ember látható módon a gyülekezetét hívőkre és hitetlenekre. És Pál a korint- 
husi vagy gialáciai levelét lényegében ugyanolyan gyülekezetnek irta, mint a 
tordasi. A Jel. könyve 7. levele is ilyennek szól. Az is világossá lett, hogy 
a „közösség" szó a Bibliában nem a „gyülekezet" szó, „egyház" szó csere
fogalma, hanem ezeknek tulajdonságát fejezi ki. Látjuk, hogy bármennyi 
hitetlen jelenlétében is lehetünk közösségben Krisztussal és egymással. S a hit 
szeme számára látható rejtetten ad igazi, .az élő egyház, a szentek közössége,
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. a képmutatók tömegében is —, még ha névsort nem is tudunk összeállítani 
hívő tagjairól. A „világra*1 is másképpen nézek azóta, amióta tudom, hogy 
a világ bennem van ó-emberem miatt mindvégig. A leghatalmasabb eszköznek 
a bűnbocsánat evangéliumát ismertem i'el. '

Mindezek meglátások mellett fontosnak látom, hogy a gyülekezetben 
legyen kielégítő alkalom azok számára, akik hisznek. Nem tudom kik azok 
név szreint. De tudom, hogy vannak. S mivel vannak hívők, ezekre gondolva 
e sősorban, olyan alkalmak kellenek, ahol 1. kevesebben vannak, s meghitteb
ben, családiasán lehetnek együtt; 2. ahol mindenki szólhat, imádkozhat, kér
dezhet, bizonyságot tehet. Ilyen alkalmak nem hiányozhatnak. De minden 
ilyen alkalomra az egész gyülekezetét hívjuk szószékről is. Ezek nálunk a 
házi bibliakörök és a gyülekezeti bibliakör. Semmi fettételünk nincs az eljö- 
vőkkel szemben. De az igénél ügyelünk arra, hogy éhesen és önigazságban 
senki ne maradjon. Egy összejövetelt sem márkázunk a kiváltságosokénak, 
de tapasztaljuk, hogy a rendszeres házi bibliakörök és gyülekezeti bibliakör 
gyülekezetei áldott koinóniák! Ugyanígy a szószékről többször is hirdetem azt 
az alkalmat, amikor hetenként a gyülekezet munkásai jönnek össze egyéni 
és szolgálati életük megbeszélésére. Azzal hívunk ide, hogy jöjjön  mindenki, 
aki á gyülekezetben bármiféle szolgálatot hajtandó vállalni. —  Szóval: legyen 
alkalom mindenre a gyülekezetben, hogy ne maradjon éhező. Csak egyre ne 
legyen alkalom! Arra, hogy emberi méricskélés alapján márkázott „hívők** 
elkülönülve szürcsölgessék a megtértek gőgössé mámorító italát, s magukat 
pogányok közli misszionáriusoknak képzelve a gyülekezetre, mint hitetlen, 
érintetlen masszára irányulva szőjjenek balászási terveket. A zártközösség- 
pántiak azt mondják: nem lehet az ilyen nyitott helyeken őszintén feltárul
kozni, kiviszik a „világba*' a bűneinket és botránkozás lesz. Én úgy látom: 
vannak bűnök, amelyek csak magángyónásra tartoznak. Vannak személyes 
kérdéseik, melyeket négyszemközt bölicsebb megbeszélni. A többi bűnvallás 
és kérdés pedig —  ha kimegy a gyülekezetbe, ám menjen. Vagy mégsem aka
runk konkrét ügyekben a bűnösök között elsők lenni? A világ inkább ezen 
botránkozik.

Mindennek meg kellett érnie az addigi zártközösségünkben is. Sokat 
beszélgettünk, sokiat tanultunk. Eljött az idő, amikor 6 kivételével ráléptünk 
a fenti útra. A 6 külön jött össze, tőlem függetlenül dolgoztak. Amikor a gyü
lekezetben volt valami, ők a saját alkalmukra toboroztak. Azóta náluk is 
történt változás. De lehet, hogy Isten mindvégig a görbe út mement óinak tartja 
őket külön. Bárcsak ne lenne így. Egyesülésükért egy későbbi evangélizációkor 
egy napra szelidítelt zártközösség-félét is próbáltunk csinálni. De nékik ez 
sem volt megfelelő. Ettől eltekintve, törés nélkül állunk a gyülekezetben a 
fenti vonalon, ők pedig külön mennek.

Két kérésem van. Áz egyik a Lelkipásztor felé. Hozzon komoly, tiszta 
magyarázatot nyilvánosságra a zárt közösségiek három vélt védőbástyájáról: 
a lelkek megítélése, hitetlenekkel felemás iga és a konkoly-búza példázata 
kérdésében. A másik a záriközösségiek felé. Használják továbbra is ezt a szót: 
„zártközösség.- Mert náluk mégis csak az. . van. Amit szószékről nem hir
detnek, ahol előzetes megvizsgálás van, ahol' próbaidő van .— azt mi zárt- 
közösségnek hivtuk eddig. Nem segít közelebb egymáshoz bennünket a szó
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változtatás. Inkább a teológia és a szeretet. Az utóbbi különösen. S kérem is 
őket, hogy eddigi szeretetlenségeimet bocsássák meg.

. . . Zártközösségtől gyülekezetig. Hosszú út volt. Az Űr azonban iskolává 
tette. Áldjuk hosszútűrő szeretetót. Ebből élünk nra is az Ö gyülekezetében, 
amely minden látszat ellenére is az Ö teste. Görög Tibor

Ekktesia és koinonia
A „gyülekezeti közösség" problémáját kétségtelenül az hívta 

létre, hogy az evangélizációk, ébresztő és himélyítő konferenciák 
s nem utolsó sorban a tartalmában megújult igehirdetői szolgálat 
nyomán, híveinek egy része igazibb gyülekezeti együttélésre vá
gyott. Ebtobn nincs í.s semmi kivetni való- Még az sem kárhoz
tatandó, hogy ezeknek a híveknek a szeme megnyílt megmereve
dett egyházi életünk hiányosságainak a meglátására. Hiszen a mi 
szemünk is megnyílt rá és mi is felvettük a küzdelmet — nem a 
formák eltörlésére, hanem megelevenítésére!

A baj csak ott kezdődik, ahol — mondjuk így — az ébredés 
hívei a gyülekezeteken kívül csoportosulnak és szinte külön egy
házat alkotnak. Persze csak ritkán jelentkezik ez abban a kiéle
sedett formában, hogy egy csoport elszakad az egyháztól. Leg
többször abban a leplezett formában jelentkezik, hogy látszólag 
a gyülekezethez tartozik, valójában azonban külön életet él. Sokan 
nem is sejtik közülük, hogy lelkes, jószándékú kereszténységük 
bibliai világosság híján van, tudniillik éppen az egyház, a gyüle
kezet, a közösség dolgában szűkölködik bibliai világosság élkiil.

Meggyőződésem, hogy gyakorlatunkat, próbálkozásainkat fel
tétlenül a bibliai 1 átásnak, a bibliai egyházfogalomnak kell irá
nyítania.

Mégha most mellőzzük is a keresztség kérdését — a bibliai 
egyházfogalomnak bizony nagyon döntő kérdését — s egy kissé 
alkalmazkodunk az ébredés terminológiájához, melyben hangsúlyos 
helye van a megtérésnek, akkor is azt kell mondanunk: Isten azo
kat, akiknek életében döntő változást hozott (megtértek, hitre ju
tottak) — nem hagyja magukra, hanem az egyház testébe iktatja be!

Mint ahogyan a megtérés és hitre jutás nem megy végbe 
emberi eszköz nélkül, éppúgy a hitben való megmaradás sem lehet
séges nélküle. Isten maga viszi végbe ugyan az ember megtérését, 
de úgy, hogy felhasználja a prédikálót és a szájába adott igét. 
Éppen így a hitben való megmaradáshoz felhasználja a testvére
ket, a testvéri „közösséget” . Isten Krisztust elsősorban nem egyes 
lelkek Megváltójává tette, hanem az anyaszentegyház fejévé. Az 
egyház a megdicsőült Krisztusnak a földi teste. Minden igazán hívő
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ennek a testnek a tagja. A biblia erősen „egyháziasan” gondol
kodik!

Nem árt azonban mindjárt itt a fogalmainkat tisztázni. Ma 
sajnos kuszán egybekeveredtek a következő szavaink, fogalmaink: 
egyház, gyülekezet, közösség, sőt „gyülekezeti közösség” . Nem 
mintha a szóhasználat döntene az élet felől. Ebbe a hibába nem 
szeretnék beleesni. De azért mégis nem jobb volna-e, ha még a- 
szóhasználatunkból is az írás szava zendülne ki? S az írás szavai
tól való elhajlás nem visz-e bele a bibliai egyháztól való elhájlásba 
is? Természetes-e, hogy mi ma ugyanazt a valóságot más szóval 
fejezzük ki, mint a biblia?

Itt különösképpen godolok arra, hogy ma cserefogalmakként 
használják a gyülekezet és közösség szavakat. Az írásban azonban 
az ekklesia és a koinonia szavak nem tetszés szerint csereberélhe- 
tök. Az Újszövetségben a koinonia mindig már egy állítást tesz az 
ekklésiáról: a gyülekezet (van) közösség. A gyülekezet tagjai kö
zösködnek, részesednek ugyanazon javakban. A gyülekezet akkor 
igazán ekklésia. ha jellemzi a koinonia, ha tagjai közösködnek, 
részesednek egyrészt Isten drága javaiban, másrészt egymásban! 
Egyszerűbben: a gyülekezetben élő keresztyén embernek élő kap
csolata van Urával-Krisztusával és az ő testvéreivel. Még máskép: 
az egyház egyrészt kultuszközösség, másrészt szeretetközösség. 
A kettő persze a valóságban egybeolvad.

Lám, szinte magától adódik a megoldás számunkra is. Abban 
a nagy küzdelemben, mely ma az ébredés, az ű. n. közösségek 
közt egyfelől, másfelől pedig az ú. n. hivatalos egyház, a meg
kereszteltek tömeggyülekezete közt folyik, csak egy megoldást 
látok: váljék maga a gyülekezet komolyan közösséggé!

Nem megoldás tehát az, ha az ébredést az egyházból kizárjuk. 
Hasonlóképen az sem, ha az ébredés hívei az egyházon (tudato- 
tosan vagy leplezettebben) kívül maradnak. Ébredés nélkül az 
egyház halott; egyház nélkül az ébredés otthontalan!

Tanúskodni szeretnék arról, hogy ez a megoldás nem puszta 
elmélet, „teológiai" megoldás. Minden igyekezetemmel magam 
is iárom az útját s másokat is látok járni rajta. A mi gyülekeze
tünkben is otthonra lelt az ébredés és eleveníti a gyülekezetei, 
magát a gyülekezetét! Nincsen olyan gyülekzeti összejövetelünk, 
melyről bárki a legenyhébb formában is ki volna zárva. Minden 
az egész gyülekezetre nézve történik — legjobb szándékunk 
szerint-

Hisszük, hogy a_vasárnapi istentisztelet, vagy a régtől szokás- 
bab lévő hétközi gyülekezeti bibliaóra, vagy háziistentisztelet 
is koinonia-teremtő alkalom. Az ige és Lélek teszi azzá. De ezen
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felül tudatosan keressük azokat a módokat, melyekkel a gyüleke
zet igazán egyre inkább közösséggé válhatik: csoportos biblia
körök, bibliatanulmányozás írásban közölt magyarázatok és kér
dések alapján, bibliai szakaszok felett való közös elmélkedés, be
szélgetés, együttes imádkozás, hetente egy evangálizáció utó- 
összejövetellel, munkaközösségi bibliaóra azok számára, akik 
gyülekezeti munkát végeznek vagy készek a szolgálat vállalására 
— mind ezt a célt szolgálják. Külön is megemlítem, hogy két
havonta szoktunk házi evangélizáló konferenciát rendezni. 80— 100 
vagy még több résztvevője szokott lenni. Ilyenkor egy egész va
sárnap délutánt együtt töltünk, koradélutántól estébe nyúlóan. 
Tanulunk új éneket, csoportosan bibliakörökre ősziünk szét másfél 
órára, azokról beszámolunk, világi tanubizonyságtévőt hallgatunk, 
evangélizáló előadásokat, rendesen istentisztelettel s úrvacsorával 
zárjuk. Közben mennyi alkalom kínálkozik arra, hogy a hívek egy
mást megismerjék, egymással szót váltsanak, egymást építsék, 
vagyis közösséggé váljék a gyülekezet!

Nem azt mondom hogy „már elértük volna” , hanem hogy 
„igyekezünk” (Fii. 3.) Ellenkezőleg, őszintén vallom: csak az út 
efején vagyunk. Ismerek gyülekezeteket, ahol sokkalta előbbre 
vannak. Méginkább „közösségeket” , ahol szemlátomást több a 
szolgálat, a szeretet, a segítés. S ha nem látnék ugyanilyen helyeken 
szakadásokat — szakadásokat ■ a gyülekezetben, melyek nem a 
Szentiélektől valók! —, akkor talán meg is kísértetném, hogy siet
tessem a közösséggé érést egy kisebbi-nagyobb csoport szorosabb 
összefogásával. Ez azonban óvatosságra int. Nem a csekélyebb 
eredménnyel vagyok tehát megelégedve, hanem az irányt tartom 
helyesnek, midőn magának a gyülekezetnek közösséggé éréséért 
imádkozunk, prédikálunk és szolgálunk tőlünk telhető igyekezettel.

Hogy így nem tökéletes a gyülekezet? Nem is lesz soha. 
A gyülekezet a szüntelenül megtérők koinoniája. Bizony áll ez még 
a legszűkebbre vont gyülekezeti magra is.

S ugyanakkor tökéletes is. Mert, .ahol a tökéletes Isten szent 
keze játszik gyarló élethárfákon, ott a mesterkéz tökéletessége 
megtetszik a hangszer tökéletlensége ellenére is. Scholz László

A dunáninneni egyházkerület püspöke „az egyházkerüteti evangelizációs 
szolgálat eddigi tapasztalatainak kiértékelése és a  jövőbon való értékesítése“  
céljából egynapos konferenciára hívta össze a kerületből azokat, akik ebben 
a szolgálatban eddig tevőlegesen résiztv.ettiek. A beszélgetés során nyilvánvalóvá 
vált, hogy az evamgélizáció eddig gyakorolt formája már csak azokban a gyü
lekezetekben tartható fenn, amelyek a " mai fejlődésben még nem járnak az 
élen. Az élenjáró gyülekezetekben szinte egyetlen, lehetőségként kínálkozik 
a nagyon komolyan vett családlátogatás. Mindamellett az evangelizációs mun
kát gyülekezeteinkben nagy hűséggel folytatni kell, nem fáradva bele szünte
lenül xij utak és új lehetőségek keresésébe.
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Krisztus a történelemben
A Lelkipásztor a modern teológiai irodalom néhány fontos, új 

vagy még m ndig aktuális, maradandó értékű könyvét kívánja m eg
szólaltatni a következő számaiban. Elsősorban azért, hogy a teológiai 
továbbképzésben, a lelkészi szolgálatban, igehirdetésben és tanításban 
segítséget nyújtson vele azoknak, akik nyelvi vagy más nehézségek 
miatt egyébkéntnem juthatnának hozzájuk. A sort Oscar C u llm a n n  
bázeli professzor, híressé vált könyvével nyitjuk meg (Christus und 
die Zeit. 1946.).

„Krisztus a teremtés közvetítője. Krisztus Isten szenvedő szol
gája, akiben Izráel kiválasztása beteljesül. Krisztus a most uralkodó 
Kyrios. Krisztus a visszatérő Emberfia, aki befejezi a történelmet és 
akin keresztül az új teremtés végbemegy. Ő az, aki, öröktől fogva 
van. A  tegnap Megfeszített. A  ma elrejtett Ura. És a világfordulón 
Visszatérő." A teljes történet és benne az egész üdvösségtörténet 
elejétől végig, a teremtéstől az újjáteremtésig, mind Krisztus-törté
net —  ez Cullmann könyve szerint az Újszövetség látása és az őske- 
resztyénség hitvallása. Isten, az Atya, mindent Krisztuson keresztül 
cselekedett és cselekszik. Nemcsak az embervilágban, hanem az egész 
világ életében.

Krisztocentrikus teológia, krisztocentrikus igehirdetés —  meg
lehetősen sokat használt és a sok használatban. eléggé megkopott jel
szavak, mióta a reformátorokat, elsősorban Luthert újra felfedezte 
az egyház teológiája. Cullmann könyve azért vált annyira jelentőssé, 
és azzal tesz nagy szolgálatot, hogy a legnagyobb távlatokai és a leg
kisebb részleteket is élesen !megvilágosító következetességgel mutatja 
meg, hogyan lesz elkerülhetetlenül és radikálisan krisztocentrikussá 
minden biblikus, kinyilatkoztatásra épülő teológia.

A következőkben nem könyvének tartalmi ismertetését akarjuk 
adni. Ez a megadott szűk keretek között lehetetlen volna. Nem is 
a könyv sorrendjében haladunk. Cullmann legfontosabb megállapí
tásait próbáljuk megszólaltatni és hasznosítani a teológiai munka, az 
igehirdető szolgálat számára.

A z  ü d v ö s s é g  ú t ja  a v i lá g  tö r té n e té b e n

1. A  világtörténelem nagy, széles országútján belül végigvonul 
egy keskenyebb-szélesebb útszalag: az üdvösségtörténet. A történet
nek ezen a sávján belül mennek végbe Isten üdvösségelőkészítő és 
üdvösségszerző cselekedetei, kinyilatkoztatása. Ő az egész világtörté
net Ura, De a történelemnek ebben a sávjában különösképpen és 
közvetlenül munkálkodik a bűn és halál hatalma alatt vergődő 
embervilág megszabadításán. Ez a világtörténetbe ágyazott ..üdvös
ségtörténeti sáv" folyamatos és megszakítatlan a teremtéstől Isten 
országa teljes megvalósulásáig. Részei: az ősatyák története,. Izrael 
népének története a fogságig, „Izráel maradékának" sorsa, a Krisz



220

tus-történet és Krisztus egyházának útja a világtörténelemben az 
idők végéig.

2. Az Ószövetség számára ennek az üdvösség-vonalnak a szíve, 
középpontja, célhozérése a Messiás sóvárogva várt eljövetele. Ez 
osztja döntő módon két részre a világ életét. A  teremtés és a parúzia 
(Krisztus vissza jövetele) közötti nehéz, nyomorúságos időre. És a 
„parúzia utáni" boldog, Isten teljes uralmát elhozó időre. Az újszö
vetségi kinyilatkoztatásban ae az új, a hatalmas híradás — ■ és ezzel 
minden keresztyén igehirdetés legfőbb mondanivalója —  az, hogy 
Jézus Krisztus testté levésével, halálával és feltámadásával aé emberi
ség története a középpontjához érkezett (a keresztyén időszámítás rej
tett értelme) Isten uralma megkezdődött! Már csak a beteljesülésre vár

„A  középpontot elértük. Csak a vég van még hátra. Példával 
megvilágítva; a háború sorsdöntő csatáját, a háborúnak aránylag 
korábbi szakaszában is megvívhatják, ha a háború sokáig el is húzó
dik még. Annak a csatának sorsdöntő jelentőségét sem ismerte talán 
fel mindenki. Ennek ellenére már a győzelmet jelenti, ha egy időn 
keresztül folytatni is kell még a harcot a győzelem napjáig. Ponto
san ugyanez a helyzet az Újszövetség szerint. Az új kinyilatkoztatás 
ez: ami a kereszten és a reákövetkező feltámadásban végbement, az 
már ez a megvívott, háborút eldöntő csata volt." Az Újszövetség 
centrumában tehát nem a pai’úzia, hanem a nagypénteki kereszt és 
a húsvéti üres sír állanak. „A  legelső, a primer, ez a meggyőződés 
a feltámadás felől, és nem az esehatologikus várakozás." Isten or
szága eljövendő is. De az Újszövetség számára még fontosabb, hogy 
a testté.lett Igében már eljött (Mk. 1, 15.). A  fény az üdvösség- 
történet egész vonalára —  Izráel történetétől az egyház életéig és a 
teremtéstől a parúzáig —- a „KrisztusJközéppontból" árad. (Cullmann 
ezzel élesen szembefordul a „konzekvens eschatológiával", amely 
Sehweitzer Albert nyomán a parúzia sóvárgó varasában, látta az Ú j
szövetség lényegét. Az őskeresztyénség számára valóban lényeges, ami 
még hátra. van. De a súlypont Cullmann szerint azon van, ami már 
megtörtént.) ,

3. Az üdvösség történetének kezdete és vége (tehát a teremtés, 
á bűneset és a parúzia) „tiszta kinyilatkoztatás" : történetileg nem 
ellenőrizhető, nem rögzíthető és nem datálható. Ennek ellenére való
ságos idői események. Az ó- és újszövetségi történet viszont „prófé
ta iig  látott", tehát a hit szemén keresztül nézett történet, históriai
i g  is ellenőrizhető események magvával. A középpont is prófétaiig 
látott történelem: Jézus halála és feltámadása. (Cullmann ezzel hatá
rozottan ellene mond az „őstörténet" mindenfajta exisztenciális 
értelmezésének, mintha: például a bűneset története nem való
ságos múlt idő, történés lenne, hanem valami ..időfeletti", állandó 
háttér. Még határozottabban tiltakozik mindenféle „Entmythologi- 
sierung" ellen, amely az egész üdvösségtörténetet tagadásba veszi, 
„exisztencializáljat ‘ ).

4. A teológia és tanítás számára rendkívül fontos amit Cullmann 
az oskeresztyén'ségnek régebbi, Scbweitzer-féle egyoldalú eschatologi- 
kus szemléletével és a bibliai történet mítosszá nyilvánításával kap-
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esői atban mond (az utóbbi kérdés ma úgyszólván a teológia „első
számú problémája' ‘ ) . Igehirdetésünktől pedig szálmonkéri ez a könyv, 
hirdetjük-e valóban, a meggyőződés erejével és örömével, hogy a 
„háborút eldöntő csata" a Golgotán és húsvétkor már végbement? 
Látjuk-e és továbbmondjuk-e Isten csodálatos, hatalmas „üdvösség- 
haditervét" ezzel a világgal? Isten tervét kezdettől a végig, mérhe
tetlen távlataiban és engem személyesen érintő legkisebb részletei
ben, ahogyan ez a nagy misztérium (I. Kor. 2, 7.) a kereszt közép
pontja felől kibontakozik előttünk? Ila Cullmann érthető egy
oldalúsággal minden hangsúlyt a középpontra tesz is, bizonyos, hogy 
a keresztyénség nem üres ígéretekkel táplálja az embereket hanem 
a múlt és a jelen hatalmas fényein állva tekint előre Isten országa 
felé! Ennek a golgotái és húsvéti középpontban fundáltságnak kell 
erőteljesen zengenie az ajkunkon tanításban és igehirdetésben!

K r is z tu s  és a v i lá g

1. Az Újszövetség korának fceresztyénsége nem húzódott vissza 
az üdvösségtörténet keskeny vonalára. Hitével át tudta fogni az 
egész világtörténetet. A „Kyrios Christos“ -hitvallás Jézus Krisztus 
uralmát proklamálja az -egész világ fölött. Ami Krisztuson keresz
tül történt és történik, annak döntő jelentősége van az egész emberi 
történelem és az egész természeti világ számára. A  kezdet, a közép 
és a vég esetében ez az írásból nyilvánvaló: minden krisztus által 
teremtetett, váltatott meg és jut teljességre. De a középpont felől 
Krisztus uralma a közbeeső szakaszokra is kisugárzik. Abrahám 
napjai óta a pogány világ látszólag kivált az üdvösségtörténet vona
lából. Jézus Krisztus napjai és pünkösd óta visszatérőben van. A 
világtörténet ugyanabból a pontból indult el, mint az üdvösségtör
ténet (a teremtésből) és ugyanoda tér is vissza (a parúziában).

2. A  „ láthatalan hatalmasságokról‘ ‘ szóló tanítást általában 
az Újszövetség kortörténeti, mellékes tanának tekintik. Pedig az 
Újszövetség hite szerint Krisztus reálisan gyakorolt uralmának végre
hajtóiként vagy ellenfeleiként ezek az „arehai, exousiai. archontes, 
kyriotétes" állnak a világ története mögött. Krisztusban teremtettek. 
Nagypéntek és husvét felettük is győzelem volt. Azóta Krisztusnak 
vannak alárendelve, bár a teljes,végső alávettetésig van még bizo
nyos önállóságuk, szembefordulási tehetőségük Isten, ellenében. Cull
mann szerint Róm. 13 igazi értelmét csak akkor kapjuk meg, ha a 
világi hatalmasságok mögött ott látjuk ezeket a láthatatlan hatal
masságokat és Urukat, Krisztust, aki erős kezében tartja őket, rajtuk 
keresztül irányítja, szabja meg a világ életének útját. Másképpen: 
a világtörténelem Krisztus rejtett uralmának hatósugarában áll.

Ez a látás a világtörténetnek és a világ hatalmainak „kriszto- 
lógiai szemlélete' ‘ .

3. Cullmann fejtegetései fontos új indításokat adnak keresztyén 
történetszemléletünknek, a világhoz és a világi hatalmasságokhoz való 
viszonyunknak teológiai felülvizsgálására. És ítéletet gyakorolnak 
igehirdetésünk erőtlenségén ezen a vonalon is. Nem áll-e a mai 
keresztyénségre, hogy „visszahúzódik az üdvösségtörténeti vonalra"
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és nem meri hinni, hogy mindenek felett és minden eseményen át 
Krisztus erős kezében van a világ sorsának irányítása ? Hogy nem
csak az egyház, de a világ történetének kormánykerekénél is Krisztus 
áll? „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön." Kyrios 
Christos —  Jézus Krisztus ennek a világnak az Ura.

E g y h á z  a v ilá g n a k  és Is te n  u ra lm á n a k  fe s z ü lts é g é b e n

1. Az egyház élete ebben a világban ugyancsak a középpont — 
Krisztus már kivívott golgotai-husvéti győzelme —  felől nyeri meg 
értelmét. Krisztus legyőzte a bűn, halál és Sátán hatalmait. „Már 
a végére értünk, de még nincs itt a vég. Ez a feszültség jelentkezik 
az őskeresztyénség egész teológiájában. Az egyház jelene a már meg
vívott döntő csata és a háború utolsó napja közötti idő. Aki nem 
számol világosan ezzel a feszültséggel, annak az egész Vjszövejség 
hét pecséttel lezárt könyv. Mert ez a ki nem mondott előfeltételé 
minden mondatának."

Ez a feszültség közelebbről abban nyilvánul meg, hogy az egyház 
életének keretei között egyszerre két világ van jelen és feszül egymás
nak. A  Krisztus győzelme által „múlttá lett", múlófélben levő bün- 
halál-Sátán .világa. És az( igazság-örökélet-Szentlélek érkezőféltben 
levő új világa. Az egyház még a „mult“  világa: uralkodik benne a 
bűn, tagjai tökéletlen, bűnös emberek. De a^egyház már a „jövő“ , 
Isten országa is: erővel és hatalommal országot benne Krisztus (az 
egyház. Krisztus rejtett uralmának a centruma ebben a világban) és 
munkálkodik benne az „új világ eleme“ , a Szentlélek. A  Pneuma 
újjáteremtő hatalmának hatósugara az egyházban még csak a „belső 
emberre" terjed ki (bár innen a centrumból elő-előtör a külső 
világba is, pl. a gyógyítási csodákban) . Üdvösségtörténeti jelenünkben 
még a húsvéti hit vakmerő bátorsága kell hozzá, hogy az egyház 
külső, bűntől eltorzított arcán ott lássuk —  helyesebben higyjük ■—  
„Isten országa“  realitását. De kezünkben a foglaló erre, a Szentlélek, 
záloga.

2. A keresztség hatása kettős. Egyfelől összeköt bennünket az 
üdvösségtörténeti múlttal, a Krisztus-középponttal: közvetíti a 
hittől elválaszthatatlanul —  Krisztus halálának és feltámadásának 
gyümölcsét, a bűnök bocsánatát. Másfelől belekapcsol az üdvösség- 
történeti jelenbe és jövőbe: rajta keresztül nyerjük el az újjáteremtő 
Szentleiket, vagyunk tagjai a Krisztus egyházának és örökösei az 
örök életnek.

Az úrvacsorában pedig újra, meg újra, már most megtörténik az, 
ami tulajdonképpen csak a vég elérkezésckor mehet végbe: a szent 
vacsorában Krisztus visszajön jelenlévő gyülekezetébe, mint ahogyan 
egyszer majd láthatóan jön el mindenki számára. Az úrvacsora 
egyszerre ücbéösségtörténeti múlt és jövő a jelenben: Jézus_ meg
jelenített utolsó vacsorája és a Bárány mennyegzői vacsorájának 
előrevétele.

3. Érvényesül-e tanításunkban az egyháznak ez a kettős reali- 
tása, amelyre Luther is olyan határozottan épített? Az egyház életé
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nek sok nyomorúsága mögött, merjük-e hinni.és hirdetni Krisztus reá
lis uralmát, a Szentlélek új teremtésének erejét? Úgy keresztelünk-e, 
úgy prédikáltink-e, úgy osztjuk-e az oltárról a kenyeret.és a bort hogy 
ezeken keresetül történik állandóan a világban a hallatlan csoda: 
Isten uralmának bűnön, halálon, Sátánon győzelmes —  ha most még 
szemünk elől el is rejtett —  reális megvalósulása ?

É le t  a g y ő z e le m  ta la já n

1. Nemcsak a világnak és az egyháznak, hanem az egyes keresz
tyén embernek az élete is bennegyökerezik az üdvösségtörténet nggy 
eseményeiben. Közelebbről ez azt jelenti, hogy a biblikus megala
pozottságú keresztyén etika „üdvösségtörténeti etika“ : érthetetlen 
és élhetetlen■" az üdvösségtörténet vonalának centrális eseményei 
nélkül. A keresztyén etikában minden „kell“  egy ,,v^n"-on alapszik. 
Az etika imperatívusai a dogmatika hatalmas indicativusaiban gyö
kereznek. Helyesebben, megfordítva: Isten üdvösségszerző nagy cse
lekedeteinek vannak meg az. etikai következményei az életünkben. 
Krisztus kivívta nékünk a győzelmet, a bűnbocsánatot és a szaba
dulást a. bűn hatalmából. Ezért most aztán igazán fel a bűn elleni 
harcra! Vettük a. Szentlélek ajándékát. Tehát mostmár „Lélek sze
rint is járjunk" ! Krisztusban „szentek", az övéi vagyunk, Ez azt- 
jelenti; szentül kell élnünk! (1 ndicativusoknak és imperativusoknak 
ez az elválaszthatatlansága magyarázza meg a Róm. 6 és 8 hatal
mas üzenetét) . Mert Isten úgy követel tőlünk, hogy előbb kegyelmesen 
megadja a lehetőséget akaratának teljesítésére. Nekünk adja a bűn
bocsánatot a kereszten és az új élet ajándékát , a megújító Szent
leiket pünkösd csodájában. Élni bűnnek és halálnak világában, a 
velük való, utolsó pillanatunkig meg nem lankadó nehéz küzdelemben, 
de a rajtuk már kivívott életünkben a Lélek által megkezdődő győ
zelem fundamentumán-, ez a keresztyén élet ebben a világban!

2. Az Újszövetség nem ismeri a törvény (nova lex) etikáját. 
Nem ád új parancsolatot. A  régi törvény radikális betöltését kívánja 
(Máté 5, 17. kk.) és ennek lehetőségét, ajándékát hirdeti: Golgota, 
húsvét, pünkösd! De hogyan igazodik el akkor az élet mindig új 
helyzeteiben, kérdéseiben a keresztyén ember? Úgy, hogy a Szentlé
lek ajándéka egyúttal a „dokimazein" ajándéka is: képesség arra, 
hogy a mindenkori adott pillanatban a helyes keresztyén erkölcsi 
döntést tegyük (I. Thess 5, 19— 21.). Nincs tehát kazuisztika, 
Isten kijelentett akaratának, a törvénynek, minden kigondolható 
és felmerülő esetre való elágaztatása. A  Szentiéleknek ez az _ aján
déka (a „dokimazein") az Újszövetség etikájának kulcsa. Ürügy 
hallatlan visszaélésekre a hitetlen kezében („minden szabad nékem"). 
De hallatlan, félelmes, állandóan könyörgésre indító felelősség Isten 
gyermeke számára („nem. minden ép ít").

3. A keresztyén etikának az üdvösségtörténet centrális fényei
ben, nagypéntek, húsvét és pünkösd eseményeiben való gyökerezése: 
nem erről feledkeztünk-e meg, amikor etikát, a hétköznapi életre
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való útmutatást, tehát törvényt akarunk adni evangélium nélkül?* 
Azért annyira nyomorúságos és tanácstalan ezen a. téren tanító, ige,-  
hirdető és lelkipás'ziori szolgálatunk,, mert a leglényegesebbről el
feledkezünk. Az „előbb a megigazulás, azután a hit cselekedetei, 
előbb a jó fa, azután a jó  gyümölcsök'* elméletben nagyszerűen 
ismert elve ellenére a gyakorlatban előbb akarjuk produkálni a 
hozzánk tanácsért fordulóknál az új élet cselekedeteit, mint hirdetni 
nékik az új élet evangéliumát. Jézus Krisztus halálában és feltá
madásában, a Szentlélek ingyenvaló ajándékában.

F e ltá m a d á s h it  —  ké t fe ltá m a d á s  k ö z ö tt

1. Az Újszövetségnek nincs külön individuális eschatológiája. 
Az .egyes hívő jövendője benneáll az egész teremtettség üdvösség- 
történeti jövőjében. Annak a vetülete. Éhben az általános, nagy 
üdvösségtörténetben—  ez Cullmann kifejezésével az őskeresztyénség 
.„.konzekvens üdvösségtörténeti látása" — az eschatológiának két 
döntő dátuma van. Jézus Krisztus múltbeli feltámadása. fÉs minden 
testnek eljövendő feltámadása. A keresztyén feltámadáshit valóban 
hit és nem pusztán reménység: a múltra és a jelenre együtt támasz
kodik.

A feltámadásról húsvét óta mint múltról is. beszélünk. A  halál
ból való szabadulás számunkra, múlt is, nemcsak jövő (II. Kor. 1, 10). 
Az Első már feltámadt, a többiek már már csak követik.

A  feltámadáshit másik tartópillére üdvösségtörténeti jelenünk, 
A feltámasztó hatalom, a Szentlélek (Rém. 1. 4. I. Péter 3, 18.), 
itt munkálkodik már a világban. Messiási időben élünk. A  Lélek 
egyidőre még a testi világban is visszá-visszaszorítja a halál hatal
mát („a vakok látnak és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak 
és a süketek hallanak, a halottak föltám adnak...", Máté 11. 5.). 
A végső győzelem, a „lelki testben" való feltámadás van már csak 
hátra. Amit a Lélek reálisan megkezdett' „lelki emberünkben", azt 
befejezi „testi emberünkön."

2. Az üdvösség ökonómiájának következetes történeti, tehát idői 
látása miatt Cullmann a ,,közbeeső állapot11 kérdésére igennel felel. 
A  Krisztusban meghaltak lelkei „Uraknál vannak", várják a lelki 
testben való feltámadást (Fii. 1, 23: II. Kor. 5, 8; Jel. 6, 9. k.). 
Ez a reménységünk arra támaszkodik Cullmann szerint, hogy a 
megelevenítő Szentlélek ajándéka a hitben, meghaltak számára a 
halálban sem veszíthető el. * A  „közbeeső állapot." mikéntjéről a 
Szentírás sehol sem beszél. Az őskeresztyénség feltámadáshite szá
mára elegendő volt tudni azt, hogy aki a Feltámadottban hisz, 
„ha meghal, is él."

3. Tanításunk és igehirdetésünk a halál utáni élet. felől sokszor 
azért olyan szürke és reménytelen, meggyőző erő nélküli, mert 
hiányzik belőle ez-a kettős biztos fundamentum. Nem merjük hinni

* (a Cullimana által említett R. 8, 11. azonban éppen nem a halál és 
feltámadás örök erő közbeeső állapota, hanem a feltámadásra utal.)
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és hirdetni az első keresztvénséggel, hogy a halál már legyőzött hata
lom. Az uralkodik rajtunk, Akibe beletört a halál fullánkja. És nem 
merjük hinni a feltámasztó Szentlélek elveszíthetetlenségétJ sem: 
„Ha Annak Lelke lakozik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a 
halálból, . . .  megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibenne- 
tek lakozó Lelke által" (Róm. 8, 11.) Mert a feltámadás remény
sége csak az egész üdvösségtörténet hátterén lesz győzelmes hitté 
a halál ellenében! *

Cullmann könyve néhány döntő gondolatmenetét próbáltuk 
megszólaltatni. Nem pusztán az újat és rendkívülit kerestük. Cull- 
mfcnn könyvének nagy érdeme —  sok új felismerés mellett —  első- 
soroan abban van, ahogyan a legújabb teológiai kutatás eddigi ered
ményeit beleépíti könyvébe és megtanít látni a nagy egészet, a 
széles üdvösségtörténeti perspektívát. B közben sok régi, elszürkült 
kincs ragyog fel új fényben előttünk az újszövetség kincsesbányájá
ból, amelyből élni, amelyre építeni minden keresztyén teológiának és 
igehirdetésnek elemi életfeltétele. Nagy Gyula dr.

A házasélet etikájáról
Az evangélikus evangélizác:ó szűkkörű munkaközösséget hívott egybe 

március egyik utolsó napjára: „Az evangéUzácíós szolgálatban, magány 
beszélgetésekben és az egyéni lelkipásztorlás terén egyik ieg öbbször elő
kerü l kérdés a házasélet (gyermekáldás, fogamzásgátlás, válás, stb.). Sajnos 
olyan életíerület ez, amelyre vonatkozóan nincsen egyöntetűen kialakult 
álláspont még az egyház szolgáiban sem, azért az ilyen kérdéssel megter
helt hívek gyakran kapnak egymással ellentétes tanácsot is, ami még súlyo
sabb konfliktusba, vagy pedig szkepticizmusba viszi őket. Meg azután nekünk 
magunknak is személyes ügyünk az ebben a dologban való tisztánlátás. 
Éppen ezért felvetődött az a gondolat, hogy ezzel a kérdéssel munkaközös
ség formájában foglalkozunk.” Az elhangzott referátumokból hármat köz
lünk, részben kivonatosan, majd az eredményt összegezzük.

írástanulmány a házasságról
Nagy alázat kall ahhoz, hogy a Szentírást bármilyen kérdésiben megkér

dezzük. Szekták furcsa tanításiad mulatják, hogy sóik igazság rejiik abban a 
mondásban: a Bibliából mindent be lehet bizonyítani. Hogy vissza ne éljünk 
a Szentírással a házasság etikai kérdéseiben sem, négy szempontra különösen 
ügyeljünk: 1. A Szentírás nem ad kazuisztikát. Egyes versei nem alkalmaz
hatók törvényeskedő módon. (pl. válás kérdésében.) 2. De a Szentírás még 
csak etikát sem tár elénk. E kérdésben is küllőn kell megküzdeniünk a Biblia 
alapján az evangélikus tanításért. 3. A Szentírásba nem szabad visszavetíie- 
niink a mai problémákat. Az akkor élő embereknek sok tekintetben más volt 
a házassági problematikájuk, mint a  modern embernek. Sok mai égető házas
sági etikai kérdésre a Szentírás egyszerűen nem felel, mert fel sem veti azt. 
4. A Szentírást akkor használjuk helyesen, ha a házasságra és a házasélelre 
vonatkozó részleteit a kijelentés olyan lámpásainak tekintjük, amelyeknek 
fényében nekünk —  az egyház tanítóinak és lelkipásztorainak —  kell meg
keresnünk a követendő' utat, vagyis kialakítani az evangélikus etika házassági
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tanítását, megtalálni az adott helyzetekben a lelkipásztori tanácsadást és a 
mai házassági problémákban az eligazodást.

A Szentírás néhány részletéből áradó eligazító fényt szeretném most 
megmutatni. (Hasznos segítséget nyújtott ehhez Gottfried und Elisabelh van 
Bandonbor-gh: Von dér Ordnung dér* Éhe című könyve. Furche-kiadás, Berlin.) 
A legfontosabb helyeket előre olvassuk el: I. Móz. 1, 27— 28; 2, 18— 25; 3, 7. 
16; Máié 19, 1— 12; 22, 23—33; I. Kor. 6, 13— 18; 7; El. 5, 22— 33; I. Tini. 
4, 1—5; I. Pét. 3, 1— 7. A továbbiakban bibliai vizsgálódásunk eredményét 
■tételekben összegezem.

1. A házasság a legteljesebb és legszorosabb emberi közösség, amelyet 
Isten teremtett. Az úgynievezett második ter.emtélstörtéinet (I. Móz. 2, 18—24) 
„mesesz-erű" leírásából is szemléletesen nyilvánvaló lesz ez, de különösen is 
a- „csúcs"-verséből: „Annátokéért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő 
anyját és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.“  (24. v.), Ez a vers 
döntő szóként vonul végig az -egész Biblián a házasság kérdésében. Jézus is, 
(-Máté 19, 5.) -Pál is (Ef. 5, 34.) ismétli. Az „egy testté lesznek" ■— kifejezés 
-a teljes közösséget jelenti, lelki, testi és életközösséget. Házasságnak ez az 
Istentől rendelt mivolta és célja: közösség, két ember, a férfi és a nő közös
sége, egymás szolgálatára. („Nem jó -az -embernek -egyedül lenni; szerzek néki 
segítőtársat, hozzá i!llőt‘‘ . I. Móz. 2, 18.j

2. A házasság és a házasélet ma megromlott valóságában található és 
csak bűnösen élhető. I. Máz. 3. -ki-k-üszöbölh-eletlen törést jelenít a házasság
ban, de anélküli, hogy -I. Móz. 2. fentebbi igazsága érvényét Veszítette volna. 
A -mai házasság -egyidejűleg Isten teremtő akaratának műve és ugyanakkor 
a bűn rontó -hatalmának talán legnyilvánvalóbb helye az emberi éleiben. 
Az egymás segítésére és —  amint később látni fogjuk —  ia gyermekáldás elfo
gadására adatott, legteljesebb és legszorosabb földi közösség minden pontján 
bűnös. A szekszuálís téren is. Erre -utal, hogy -a bűneset előtt a férj és feleség 
mezítelenségüket nem szégyenük-, a bűneset után eltakarják egymás elől ma
gukat (I. -Móz. 2, 25. és 3, 7.), Szekszuális életük addig problémamentes volt, 
természetes és tiszta, a bűn közbejötté azonban olyan törést hozott, ami 
egyszerre problémává tette számukra kétnemősegük tényét. A házassági nemi 
közösségben! ma is Isten teremtői akarata megy végbe, de ugyanakkor a 
sexualitás d-émonisága is jelentkezik benne. —  A lelki- és az élet-közösség 
terén ugyanígy vagyunk. I. Móz. 3, 16,-fo. v. szerint a bűn a házastársak 
egymáshoz való viszonyulását alapjában megrontotta. Nincs tökéletes házasság 
és házassági harmónia. Házasságban élni -mindenféle tekintetben azt jelenti, 
hogy nemcsak a Teremtő gondolatát valósítjuk meg, hanem ugyanakkor bűn 
által megriontott viszonyban élünk. Ezért kiált a házasság és a házasélet a 
megváltás után. Alapjábanvéve minden házasság evangéliumra vár: -meg
vannak bocsátva a bűneitek és ezért, csak ezért élhetitek l-elkiismerét-i teher 
nélkül a házasiságtokat.

3. A házasság és a házasélet transzparense Isten és az ember, Krisztus 
és az egyház viszonyának. Az Öszövfetságbemi vissza-visszatér a kép, amely 
Istennek !a népe iránt való szeretetőt a.férj szeretőiéhez, sőt a vőlegény sze
relméhez hasonlítja (És. 62, 5; -H-oseás s-tb.). Az Újszövetség megfordítva 
ailklalm-azza a képet: Krisztusnak -és az -egyháznak viszonyát feszi a  házasság 
mintájává (Ef. -5, 22—33.)/. A házasság tükröz Valamit Istennek és az ember
nek a közösségéből, viszont Krisztus és az egyház viszonya példa a házasság 
számára. -A házasság eszerint az -újszövetségi hasonlat szerint is a szeretetnek, 
a szolgálatnak és a legbensőbb közösségnek viszonya. A lelkipásztori feladat: 
újra meg újra kapcsoljuk bele a házasfeleket -a rajtuk túl levő, feSéjük áradó 
is-feni szeretet áramkörébe, hogy Istennek irántuk való szeretetéből táplál
kozzék -egymás iránt való sz-eretetük.
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4. A nemi kapcsolat a házasságnak, ennek a legteljesebb és legszorosabb 
földi közösségnek, nem lényegtelen, harmadrendű mozzanata, hanem egyik 
dönlő megteremtője. „És lesznek egy testté” : a teljes közösség ezen bibliai 
kifejezésének a nemi aktusra feltétemül van utalása. Pál apostol értelmezé
séből ez egészen nyilvánvaló: „Avagy nem tudjálok-é, hogy aki a paráznával 
egyesül, egy lest vele? Meri tetten lesznek, úgymond egy testté** (I. Kor. 6, 
16.). Pedig itt cédával, ma úgy mondanánk: utcalánnyal való nemi érint
kezésről van szó. S Pál szerint ez a testi aktus teljes közösséget teremt 
vele. Teljesen idjegen a Bibliától az a modern igoindólkozásmód, amely a 
házasságon kívüli nemi életet csupán egyszerű testi ügynek tekinti. Általában 
nem észlelünk semmit a Bibliában a testi és lelki közösség szétválaszthalá- 
:sámak divatos gondolatából. A Biblia a .házassági közösséget nem szubjektív, 
hanem objektív oldalról nézi s ezért a testi kapcsolat megtörténtének a 
közösség létrehozásában döntő szerepet tulajdonít. (Persze a  házasság objektív- 
oldalához nemcsak a tesli közösség ténye tartozik hozzá, hanem a házasság 
jogi formájának vállalása is-) Deformált az a házasság, amelyben a testi 
közösséget lelki közösség nélkül élik, de ugyanúgy az is, amelyben 'a testi k ö
zösséget a lelki közösség mellett valami alantas ügynek tekintik.

Pál apostol a házassági nemi kapcsolatot egyetlen szempontból kívánja 
időlegesen korlátozni: a lelki elmélyedés, az imádkozás érdekéiben (I. Kor. 
7,5.). Ebből a praktikus tanácsból is nyilvánvaló, hogy a szekszuális téren 
-— s ez alól a házasságom belüli szekszuális kapcsolat sem kivéted .— erős 
a hűn rontó hatalma, amely el alkar vonni bennünket az Istentől,* de másrészt 
-nyilvánvaló az is, hogy a  testi közösség ia házaséletihoz elválaszthatatlanul 
hozzátartozik. A házasfeleknek az egymás iránt való szeretetük kifejezése
ként és gyakorlásaként egymás testével is szolgáink)k kell egymásnak: ,,A 
feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem 
ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem 
dia egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imád
kozásra, azután ismét együvé térjetek. . .“  (I. Kor. 7, 4— 5.),

A Bibliában nincs felvetve a gyermeknemzés 'határozott céljától füg
getlen nemi közösség megengedettségének vagy tiltásának kérdése. Az így 
felvetett kérdésünkre a Biblia hallgat. De a Szcntírásból nyilvánvaló, hogy a 
testi közösség nem csak a gyermeknemzés szolgálatába állított eszköz, hanem 
a férfi és a nő teljes házassági közösségébe tartozó aktus, közösséget teremtő 
tényező. A nemi aktusnak ez a bibliai értékelése teszi érthetővé, hogy a 
házasoknak mással való testi kapcsolata házasság-törés, még akkor is, ha lel
kűkben „hűeknek” is tartják magukat hitvestársukhoz s csupán ösztönök 
kielégítésének minősítik cselekedetüket. Ugyanezért a házasságtörés a Bibliában 
a paráznaságnatk Isten előtt leginkább elítélt formája.

ó. A gyermek a házasságban az Isten áldása. „Teremté tehát az Isten 
az embert az Ö képére, Isién képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté 
őket. És megáldó Isten őket és monda nékik Isten: Szaporodjatok. . . “  (I. Móz. 
U 27— 28.) A teljes lelki és testi házassági közösségnek a gyermek nem kizá
rólagos célja. A házasságnak megvan a két ember közösségében rejlő sajá
tos célja, amint I. Mózes 2, 18. alapján láttuk. A házasság nem csak arra 
jó, hogy gyermekek szülessenek. A házasság elsősorban azért adatott, hogv 
a két ember egymásnak szolgáljon, s egyik a másikban társat kapjon: Viszont 
a gyermek olyan feladata a házasságnak, amely áldást hoz a két ember 
közösségére s benne az Isten másik házasságteremtő célja jut beteljesedésre.

* Az Ószövetségben is megfigyelhetjük a bűn valóságának a nemi érint
kezésben való felismerését, amikor arról olvasunk, hogy a nemi aktus kulti
kus értelemben tisztátalanná tesz: Isten színe elé csak önmegjtartóziatás után 
Téphetnek (pl II. Móz. 19, 10— 11. 14— 15.).
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Két félreértés ellen kell küzdenünk. Az egyik félreértés: a gyermektelen 
házasság nem házasság. De igen! Teljes házasság. Viszont nagy áldás hiányzik 
belőle, amit ugyan az Isten jóvá fordíthat. A másik, félreértés: A házastársiak 
csak egymásért éljenek. Nem, a gyermekért is éljenek. A gyermek gondolatát 
nem szabad a házasságból kikapcsolni, mert ez Isten akarata ellenére van 
s ,a házasság drága áldásától, meg boldog feladatától fosztaná meg ezzel 
magát az emberpár.

A fogamzásgátlás kérdésében hallgat a Biblia. Nem tiltja és nem engedi. 
Onárt bűne —  I. Móz. 38, 9— 10. —  nem a nemi aktus megszakítása miatt, 
hanem az elhalt fivér feleségével szemben előírt gyérmekmemzési kötelesség 
kijátszása miatt kerül, elítélésre az Ószövetség szerint. Ez az exegetikai még-, 
állapítás természetesen nem teszi jogosulttá a  fogamzásgátlásnak ezt a for
máját, csupán azt rögzíti hogy az Ószövetség és áltálában a Biblia gondolat- 
világában más a házasélet problematikája, lám itt például a sógorsági házas
ság V. Móz. 25, 5— 10. verseiben előírt kötelezettségének megtagadása a „Há
zassági probléma.4'

Ka e kérdésben mégis keressük az ige világosságát, akkor két negati- 
0umra mindenesetre reá kell jönnünk. Nem megoldás a gát'ásmentes nemi 
élet a házasságon belül, azzal a  gondolattal, hogy iád iaz Isten annyi gyermeket, 
amennyit akar, mert ez a férfi részéről csak látszólag Isten akaratának való 
engedelmesség, valójában a szeretet törvényének megtagadása, mert saját nemi 
élvezetéért kiszolgáltatja az asszonyt a sorozatos gyermekszülés sok esetben 
egészség és élet-romboló hatásának. I. Péter 3, 7: a férfi részéről a házas
sági együttélés .— ennek testi része is —«■ belátást követel, hogy vigyázzon a 
„gyöngébb edényre44. Az agap-é, a keresztyén szeretet, nem engedi a felelősien 
gyermeknemzést. —  De nem megoldás a férj és feleség egymástól va’ó- 
tartózkodása hosszabb ideig, a fogamzás elkerülése végett: I. Kor. 7, 4— 6. 
szerint a házasfelek csak kölcsönös megegyezéssel vonják el egymástól magu
kat, de csak rövid időre. Pál hozzáfűzi ehhez a tanácsához, hogy1 a házasságon 
be’üli nemi kapcsolat levezet olyan feszültséget, olyan kísértést, amely súlyos 
bűnöket robbanthat ki: a házasságban való merni élet jobb, mint a parázna 
vágyaik tűzéhen való égés (9. v.). .

Ez a két negatívum . óvatosságot ajánl a merev, torvényeskedo lelki- 
pásztori követelések tekintetében. Hirtalenébem két konkrét eset van előttem,. 

\ amely1 tanulságos. Konferenciáról bazaltért asszonyok mereven elzárkóztak 
,a házassági együttéléstől, mert ott azt. hallották, hogy ez paráznaség, s ezzel 
i komoly házassági zavarokat idéztek elő nem-hívő férjüknél. Másik pásztoréiig 
leseit: a férjjel való le’ki egyenetlenségek miatt a  feleség egyáltalában nem 
volt hailandó testi kapcsolatra, ezzel a lelki szakadékot még tovább szélesítette,, 
nem tudva, hogy a testi közösségnek lelki kapcsoló-ereje is van,

6. A válás ellenkezik Isten teremtő akaratával, de a bűnös világban 
bizonyos esetekben megengedhető. Jézuis kiigazítja az engedékeny ószövet
ségi törvényt (V. Móz. 24, 5.): a  válás Isten akaratának megszegése, elvá’tak 
új házassága pedig házasságtörés (Máté 5, 31—32; 19, 3— 9 ). A válás enge
délyezésére egy -okot mégis elismer (legalább is Mát-é szövege szerint; ezt 
Lukács 16, 18-ban me-m találjuk.): a másik fél házasságtörésének esetét. Pál 
ugyancsak Jézusra hivatkozva megtiltja az -elválást (I. Kor. 7, 9— 11.),, dê  saját 
lelki-pásztori tanácsaként néhány verssel később lehetővé teszi a hivő .szamara 
-abban az esetben, ha hitetlen házastársa el akar tőle válni (15. v.). Ez már 
tehát a második kivétel.

Ezeknek az igéknek a fényében azt kell- mondanunk, hogy ténylegesen 
széttört házasság e-selén a válás lehetőségét a lelki-pásztor nem zárhatjia el. 
Mindenesetre a lelkipásztori szolgálat mindig elsősorban a megromlott vagy 
akár széttört házasság helyreállításéra való törekvése Jegyen. A keresztyén 
-megoldást kell hirdetni a házasfeleknek; a megbocsátást, a tűrést, —  még a
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másik fél házasságtörése esetében is. De lehetnek olyan esetek, amikor a 
házasság annyira széttört, hogy a válás csak tisztázása a helyzetnek. A „szív 
keménysége", tehát iá bűn (Máté 19, 8.), ami miatt JiéZus szerint Mózes meg
engedte a válást, ma is valóság. S ezért nem tehető félre lehetőségként a 
válás mint végső megoldás, amint Jézus és Pál sem telte félre bizonyos eset
ben. De azt minden esetben hirdetnünk (kell, hogy Isten akaratával ellen
kezik a válás, s ezért a válás lényét mindegyik félnek bűnbánattail és a bűn- 
bocsánatért való könyörgéssel kell hordoznia. Isten akarata szerint nem sza
bad, de a bőmnek világában sokszor lehet, sőt kell elválni, mindkét házas
félnek bűnei tudata alatt megalázkodva.

Elváltaknak újra való házasságkötés kérdésében ;a Bibliában megtalálható 
kijelentések nemleges választ adnak, illetőleg házasságtörésnek minősítik 
addig, amíg a másik fél életben van. Itt tehát világos és egyértelmű a bibliai 
álláspont, de azért ehbőil sem lehet egyszerűen klazuisztikus törvényt csinálni, 
bár egyházunknak éppen az elváltak újra-esketése terén változtatni kellene 
inai sírna gyakorlatán1.

7. A házasság alá van vetve az idők változásainak, de a változó formák 
között is változatlan az Isten házasságieremtő terve. A házasság alakjának 
változásában együk leglényegesebb tényező a nő mindenkori társadalmi hely
zete volt. A nő az ókor világában, iaz Ószövetség korában is, nem, volt szabad 
személy, hanem tulajdon, akinek társadalmi helyzete sajátosan formálta a 
bibliai házasságok képét is. A jegyajándékkal mintegy megvásárolta magának 
•a férfi feleségül az apától a leányt. (II. Móz. 22, 16—17.) A nő akkori társa
dalmi helyzetében a házasságkötésnél1 a nő részéről szerelemről általában nem 
lehetett szó. Az ószövetségi 'házasságkötéseket jellemző két példa: Rebeka 
férjheznienet-el-e (I. Móz. 24.), akit Áhrahám szolgája keresett Izsáknak fele
ségül, és Jákob két különös házasságkötése (I, Móz. 29.). Ugyancsak a társa
dalmi viszonyokkal magyarázható, hogy a többnejűség az Ószövetségben prob
lémamentes volt. Nem találunk rá elítélő szót. Salamonnál sem asszonyainak, 
számát említi elítélően az írás, noha összesen 1000-ről tud a feljegyzés, 
hanem azt rój,ja bűnéül, hogy pogány asszonyokat vett Isten akarata ellenére 
feleségül. (I. Kár. 11, 1— 4.) Az érdekesség kedvéért megemlíthető, h o g y . az 
Újszövetségben sincs tiltva a többnejűség, bár itt már érződik, hogy nem 
tartható helyesnek. Kél vers mutatja ezt: I. Tim. 3, 2. és Tütkis 1, 6. A püspök
nek csak egy felesége lehet. Ennek a versnek az értelmezése csak erőltetettem 
történhetnék abban az irányban, hogy az első feleség halála utáni másodszori 
ni’ eüléstől tiltja el az apostol, a püspököt. Viszont történetileg megállapítható, 
hegy a keresztyének általában az első időkben sem éltek többnejűségben, 
noha ennek nemcsak lelki, hanem gazdasági okai is. voltak. Talán különösnek 
találjuk, hogy az Újszövetség nem ítéli el a többnejűs-éget, de fa magyarázata 
az lehet, janiit a R-andenborgh-tanulmány mond rá: Ahogyan a  keresztyénség. 
a rabszolgaság ell m nem lépett fel, hanem belülről akarta -átformálni, -ugyan
így yol-t a többnejűs-éggel is. Persze, ez a bibliai vizsgálódás semmiképpen sem 
eretleníli meg azt a miai egyetlen -lehetséges keresztyén etikai álláspontot, 
Jiogy az egy nejű és e-gyférjű házasság -az Isten, teremtő -akaratának megfelelő. 
De mégis figyelmeztet arra, hogy a -házassági formák yá'tozás-on, depraváci-ón 
(ködeiben monogámia volt), majd a kinyilatkoztatás történetében fejlődésen 
mentek ál.

Mindebből következik, hogy a bibliai házasságok nem tekinthetők egy-, 
se rűen a keresztyén háziasság örök mintáinak. Igazi házasságok voltaik —  még 
Jákob többnejű házassága is (sőt Ábrahám sem követett el házasságtörést, 
amikor az akkori szokásoknak . megfelelően, meddő féleségének tanácsára, 
szolgálóleányukat, Hágán vett-e miagához, noha -ebből a kapcsolatból mindjárt 
jelentkezik a visszásság a házasságban, s ez is -emlékeztet a háziasság Isten állal 
akart, egynejűségí követelményére: I. Móz. 16, 1—6;), de annak a bibliai
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kornak a formái között. A keresztyén házasság mai alakját a nő mai társa
dalmi helyzetében kell megtalálnunk. Ma a nő nem bezárt lény, hanem önálló,, 
szabad, felelős egyén. Ezért pl. ma a házasság létrejöttéhez keresztyén etikai 
szempontból szükséges mindkét félnek egymás iránt való kölcsönös vonzódása, 
tehát a  nő szerelme is. De ugyanígy etikailag teljesen elítélendő, ha egy .leányt 
akarata ellenére vagy legalább is akarata nélkül akarnak szülei férjéhez, 
adni, noha ilyesmi a bibliai kor viszonyai között egyáltalában nem volt 
szokatlan s akkor, de talán még az almuk évszázadok társadalmi helyzetében 
sem volt egyszerűen kifogásolható. Ez a két etikai mozzanat is mutatja, hogy 
a keresztyén házasság mai ideáljának nem lehet kinevezni elmúlt idők házas
sági formáját. Az a körülmény például, amikor a feleség dolgozó nő —  és 
sok esetben ezt nem a családi élettől való menekülésből vagy pénz
vágyból teszi, hanem a XX. század által teremtett társadalmi és gazdasági 
helyzetből — , jelentős- változtatást eszközöl a házaság mai alakján. Nekünk* 
lelkipásztoroknak, meg kell tudnunk mutatni, hogy miképpen élhet keresztyén 
családi életet a dolgozó nő. A gyermekek számát sem lehet régi századok 
mértékével mérni, mert a jelen század gazdasági körülményei között közepes 
jövedelmű városi családnál 8— 10 gyermek felnevelése általában egyszerűen 
nem biztosítható csak kicsit is' megfelelő nevelési körülmények között, 
(összefüggésben van a gyermekek száma változásának kérdése a csecsemő
halandóság hatalmas méretű csökkenésével és az átlagos életkornak újabban 
néhány száz év óta történő emelkedésével.) Ezek a gondolatok már átvezetnek 
a keresztyén etika mezejére, s tátmennek a bibliai vizsgálódás vonalán, de 
szükségesnek ltászott felvázolásuk annak megvilágítására, ami a bibliai vizs
gálódásunk eredményéből következőleg 7. tételünkben kifejezésre jutott. Ehhez 
még csak annyit: a lelkipásztornak a házasság változó formái közölt is kép
viselnie kell Isten változatlan üzenetét a házasságról, ez pedig a házasság 
objektív jellege. A megkötött házasság függetlenül érzelmektől, hangulatoktól, 
kiábrándulásoktól, bűnöktől, gazdasági viszonyoktól, a nő házonkívüli mun
kájától: házasság, amelynek közösségét vállalni, s szeretetten, szolgálatban 
élni keli.

8. A házasságról lemondó, nemi önmegtartóztatást folytató életet ko
molyan értékeli a Biblia. Azt már láttuk, hagy a házasságon bélüli önmeg
tartóztatást a Biblia alapján etikai szemponttól nem lehet kiemelni, mert 
annak jelentősége csupán az lehet, hogy előmozdítja az Istennel való beszél
getést. A házasságról való lemondás és ennek révén folytatandó nemi önmeg
tartóztatás értékelése azonban nagyobb a Szentírásban, mintsem gondolnánk. 
De értéke nem önmagában van, hanem a szolgálat érdekében: Máté 19, 12. 
(Reinecker hozzáfűzi: nem azért teszik, hogy megnyerjék Isten országát, 
hanem azért, hogy érette munkálkodjanak); I. Kor. 7, 32— 34. Ez az életforma 
csak kegyelmi ajándék, tehát Istentől való adottság lehet: Máté 19, 10— 11. 
I. Kor. 7, 7.

Nyilvánvaló, hogy a nemi házasé-let nem vétek (I. Kor. 7, 28.), hanem 
azt is megszenteli Isten igéje és az imádság: I. Tini. 4, 1— 5. A házastársaknak 
az igéből való élése és imádkozása teszi szentté a házasságot. Az is nyilván
való, hogy a házasságról való lemondás nem különb etikai állapot az írás 
szerint. (I. Kor. 7-ben többször is előfordul ugyan erre vonatkozólag a „jobb* 
kifejezés —  1., 8., 26., 38., versek — , de a 40. versben előforduló „boldogabb* 
kifejezés is azt mutatja, hogy Pál ebiben a fejezetben a „ jö “  és „jobb ‘‘ meg
jelölésekké! nem magasabbrendű etilkai állapotot akar kifejezni. (Az egyetlen 
más irányba utaló íráshely Jel. 14, 4; ennek homályos értelmét sem lehet 
azonban úgy magyarázni, hogy az üdvözöltek seregében csak nőtlen férfiak 
lesznek. —  diakonissza-életformának és a papi coelibátusmak megvan tehát 
az értelme, de csak akkor, ha a házasságról való lemondás a szolgálat érde
kében történik, a f elszabaduló idő és lelki energia a szolgálatra fordit ta tik..
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tiszta életfolytatás pecsételi meg és nem lesz sokszoros szublimált nemi kap
csolattá, ami nőtlen papi szolgálatban nem szokatlan jelenség.

9. A házasság és házasélet a földi élet múlandóságának árnyéka alatt 
áll. A mennyben' nem lesznlek férjek és feleségek. Az üdvözöltek angyali 
létformájához nem tartozik hozzá a házasság. Máté 22, 23— 30; Lukács 20, 
27—36. Eptpen ezért a házasság nem töltheti ki az ember életét, s nem fog
lalhatja le a lóikét. Ezt jelenti Pálnak a tanácsa is: „Az idő rövidre van 
szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségük, úgy legyen, mintha nem volna.14 
(I. Kor. 7, 29.), Majd így folytatja: „ . . . mert elmúlik a világnak ábrázatja44 
(31. v.). E világ múlandó életformáihoz tartozik a házasság (morfé; alak, 
forma, —  ezt a görög szót találjuk az „ábrázat4' helyett). Ezért minden házas
ság végső célja, hogy ne csak földi közösség legyen, amelyben egymás társai
ként élik végig életüket, hanem az örökélet kegyeimében is részes társak legye
nek, amint I. Péter 3, 7. a keresztyén házasság végső értőimét csodálatos 
szépen kifejezi. A Szentírás a házasságról és a házasélelről átemeli tekinetün- 
ket az örökkévalóságba. „Sub spécié aeternitatis44 élni a házasságot: ez a 
kijelentés utolsó, legnagyobb mondanivalója a keresztyén házasságról.

*

Exegetikai forgácsok. Bibliai vizsgélódájsunlk során az előzőikben fel- 
használásra nem került néhány kisebb töredéket még felsorolunk.' Exegetikai 
kérdés az Énekek Éneke magyarázata. Eredeti értelme szerint nyilván nem 
más ez a könyv, mint szerelmi ének. A legújabb magyarázat az Istentől adott 
testi-lelki szerelem megéneklésének tekinti, amely az Ószövetség világában :az 
egy-férfi és egy-nő házasságban kiteljesülő szerelmét állítja elénk (8, 6-ban 
a szerelem lángjait „azí Űr lángjiai44-nak mondja: —  a szerelem lángjai azok is, 
de a bűn világában nemcsak azok!). Természetesen az Énekek Éneke azért 
került bele a kánonba, mert a már említett bibliai képhasznátetnak meg
felelően Isten és az ember viszonyának transzparenseként tekintették. •— I. 
Kor. 7-ben Pál engedélyezi MvőnSk <t hitetlennel való házassági együttélését. 
Mégis a házasság lelki közösségéhez a hitben való közösség is hozzátartozik, 
s ezért általábanvéve a keresztyén ember számára fontos feltétel házasság- 
kötés előtt, hogy leendő hitvestársával egyek legyenek a hitben. Ugyanezért 
kell általában ellene mondanunk a vegyesházasságnak is. Persze, ezekből a 
megállapításokból sem lehet minden esetre reáhúzható törvényt csinálni. 
—  I. Kor. 7, 2. szerint csak a paráznaság ellen óvó intézményül adatott a 
házasság. A házasságnak bibliai értelme —  mint láttuk —  sokkal több ennél, 
s ezért ezt a beállítást csak abból érthetjük meg, hogy ez a fejezet konkrét 
kérdésre válaszol, tehát nem ad teljes tanítást a házasságról. —  Az asszony 
alárendeltsége a házasságban több bibliai helyen is ellőkerülő gondolat. Benne 
a teremtettségi viszony jut kifejezésre, de ez nem rabszolgai alárendeltség, 
hanem a férjnek, mint primus inter pares-nek való engedelmesség, amely a 
szeretetnek és az egymásnak való engedelmességnek kölcsönösségét meg
kívánja. (I. Kor. 11, 3. 8—9; Ef. 5, 22—25.) —  A gyermekáldás ószövetségi 
értékelésében nemcsak Isten teremtői ajándékának felismerése jelentkezik, ha
nem az akkori társadalmi és gazdasági helyzet vetülete is. A gyermekek száma, 
különösen a fiúgyermekeké, gazdasági és hatalmi előnyt jelentett. Világosan 
mutatja ezt a 127. zsoltár 3—5. verse: „Imé, az Úrnak öröksége, a fiák; az 
anyaméh gyümölcse: jutalom. Mint nyilak a  hősnek kezében, olyanok a ser
dülő fiák. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek 
meg, ha ellenséggel szálnak a kapuban." így értjük meg, hogy a meddő asz- 
szonyt olyan megítélésben részesítették az Ószövetségben, amely bántó és nem 
Isten szerint való volt. *

*
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Ez a tanulmány nem törekedhetett teljességre. A felvetődött gyakorlati 
lelkipásztori (kérdéseknek megfelelően főként ia házasétet testi vonatkozására 
volt tekintettel, bár nagy általánosságban mégis próbálta áttekinteni a  házas
ságra vonatkozó összes lényegesebb iráshelyeket. Üjra meg újra továbbvezető 
szálat kellett meghúznia, amely már a rendszeres teológia etikai ágának körébe 
tartozik, sőt néhol a , lelkipásztorfeodási gyakorlat irányába is vetett fel gon
dolatot anélkül, hogy ezt (következetesen miniden ponton megtehette volna. 
Mégis a Szentírásnak felvillanó kis fényei talán ádniak ennek az igénytelen 
írás tanulmánynak a révén is némi indítást ia további munkához. Veöreös. I.

Hitvallásaink a házasságról
Hitvallásainknak a házasságról ez a tanításuk, tételekbe fog

lalva:
1. A  házasságot az Isten szerezte.
2. A  házasságot az Isten már a teremtéskor szerezte.
3. A  házasságot az Isten a szaporodásra és arra szerezte, hogy 

legyen orvossága az emberi (etikai) gyengeségnek és legyen védelem 
a tiszt át a lanság ellen.

4. A  házasságot az Isten házasságszerző‘ igéje szenteli meg. Az 
ebbe az igébe fogódzó hitért tiszta. Kegyelemre van szükség, hogy a 
tisztaság (eastitas) szempontjából hibátlan legyen.

Hitvallásaink azt hangsúlyozzák, hogy Isten a házasságot a 
paráznaság elleni .orvosságul is szerezte. Ezt erőltetetten úgy is le
hetne értelmezni, hogy a házasságon belül széjjelválasztható célok: 
a szaporodás és a gonoszabb bűnök elkerülése végett való, a gyermek- 
áldást eleve kikapcsoló érintkezés; De erre vonatkozóan nem volt 
mondanivalójuk hitvallásainknak. Hitvallásaink idevágó részleteinek 
a szkopusza mindig más. Bizonyos azonban, hogy a házasságnak azt 
a jellegét, hogy a tisztátalanság ellen védelem, hitvallásaink Isten 
rendelésének tekintik. Hitvallásaink arra szorítkoznak, hogy meg
állapítsák a házasságnak Istentől a teremtéskor meghatározott céllal 
való szereztetését, és azt mondják, hogy a házasság egyébként a ter
mészeti jog területére tartozik. A  természeti jog is az Isten uralma 
alá esik, de hitvallásaink a természeti jog emlegetésével azt tanítják, 
hogy a házasságkötés, házasélet részleteire nézve az Istennek nincsen 
külön kinyilatkoztatása.

Elért szerint hitvallásaink azt a gondolatot, hogy a házasság 
orvosság a féktelen gerjedeknek ellen, a skolasztikus teológiától vet
ték át, mégha hivatkoznak is Pál apostolra. El^rt szerint az igazi 
reformátori felfogás az. hogy „a házasság lényege és a házasságbeli 
érintkezés mélyebb erkölcsi értelme a házastársaknak egymáshoz való 
viszonyában keresendő.1' Luther szerint nem a szaporodás akarása 
az a tulajdonképpeni erkölcsi kötelék, amely a házasságot összetartja. 
De még kevésbbé a házasságtörés sivár tilalma. A  házasság lényegét 
Luther a házastársaknak egymáshoz való szeretetviszonyában látja 
meg. Elért azonban egyszersmind ezt is megállapítja: említeni sem 
szükséges, hogy a lutheri teológusok szigorúan tiltották a fogamzás- 
gátlást és a magzatelhajtást. (Morphologie des Luthertums. II. kt. 
80— 124. kül. 82, 88. 106. 115.) ' Sólyom Jenő dr.



Mai evangélikus etikusok állásfoglalása 
a születésszabályozás kérdésében

A házassági etika égető kérdései között is előtérben áll ma a 
születéskorlátozás, illetve a születésszabályozás szinte általános gya
korlatának a kérdése. Rengeteg sok vita, tanácstalanság, nehézség és 
bizonytalanság forrása keresztyén szülők között. Mi legyen itt a lelki
pásztori, keresztyén etikai álláspont? Szabad utat enge'dhet-e a „fele 
lős születésszabályozásnak"? Elismerhet-e kivételes, méltányos esete
ket? Határozott útmutatás ad-e vagy a személyes, felelős hit döntése 
alá helyezi ezt a kérdést ? Az egyház mai tanítóinak állásfoglalásában 
a küzdelem tükröződik ezekkel a nehéz kérdésekkel.

1. Nézzük legelőször a római katolikus, morálteológia álláspont
ját! Sokan összetévesztik az evangélikus etikáéval, pedig különbség 
van közöttük ebben a kérdésben is. A  római katolikus felfogás alapja 
a Codex iuris canonici 1013. kánona. E szerint a házasság elsődleges 
célja (finis príma,rius) utódok nemzése és nevelése; csupán másod
lagos cél lehet (finis secundarius) benne a házastársak kölcsönös 
segítsége és orvossága a test indulataival szemben (mutuum adiuto- 
rium.et remedium concupiscentiae). Következik ebből, hogy a házas
ságon belüli testi kapcsolat bűnös, ha nem a gyermekáldásra irányul. 
A  római egyház mórálteológiája elvben nem ismeri el a születésmeg
akadályozás semmiféle formájának jogosultságát. A  gyakorlatban 
azonban. önmagának mond ellent és áttöri ezt a szigorú elveC A 
Casti connubii-enciklia megengedi, hogy azok a szülőik, akik tuda
tában vannak, hogy további gyermekeik nem születhetnek, a házas
társi érintkezést az ú. n. fogamzásmentes napokra korlátozzák. Ez az 
engedmény azt jelenti, hogy a fenti alapélv ellenére megengedhető 
olyan házassági kapcsolat is, amelynek célja nem gyermekáldás.

2. Az evangélikus teológusok a reformáció kora óta egyek abban, 
hogy a házastársi teljes közösség célja nemcsak a gyermekáldás. 
A  testi kapcsolatnak önálló jelentősége is van : összetartozásuk, szerete- 
tük, a legszorosabb emberi közösség kifejezője. A  házasság kettős 
értelme: lesznek ketten egy testté —  szaporodjatok és sokasodjatok!, 
E megkülönböztetés ellenére a testi közösség kettős célját Isten szo
rosan összekapcsolta. Önkényesen nem választhatók széjjel. De ahol 
a házastársi testi kapcsolatnak nem lehet a célja a gyermekáldás 
(pl. terméketlen házasság esetében), a testi közösségnek így is meg
van Istentől adott célja és értelme.

Ezen a közös alapon állva a konkrét kérdésben az etikusok 
állásfoglalása nem teljesen egyöntetű. Általában kimondható, hogy 
a tetszésszerinti, felelőtlen, egyéni kényelmet és önzést szolgáló szü
letéskorlátozás, mint Istennek a házasság’ elé tűzött céljával össze
férhetetlen cselekedet, súlyos vétek Isten ellen. Vannak, akik ennek 
ellenére úgy látják, hogy bizonyos számú gyermek szülétésén túl 
vagy kivételes határesetekben egyáltalán a születéskorlátozás, illetve 
szabályozás Isten előtti —  és esetleg emberek előtti —  teljes felelős
séggel, a- hit döntésével nemcsak megengedhető, de kötelesség is (a
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református Brurtner Emil, Das Gebot und die Ordnungen, 351 köv.}_ 
Ott, ahol a házastársak házasságukat Isten akarata szerint élik, a 
gyermekáldás korlátozására csak altkor határozhatják el 'magukat, 
ha erre súlyos, el nem kerülhető következmények kényszerítik őket 
(pl. az édesanya testi képtelensége további szülésekre, életének, egész
ségének veszélyeztetettsége komoly orvosi vélemény szerint, a gyer
mekek felnevelésének lehetetlensége stb.). ez 0. Piper és mások véle
ménye. Az evangélikus etikának —  bár vannak, akik általánossában 
és kivételt nem említve kimondják, hogy mindenféle születéskorlá
tozás megengedhetetlen (E .-W . Mayer, Ethik) —  ezeket a határ
eseteket el kell ismernie, általában pedig a végső, döntést a házasságot 
hordozó, Isten szeretetéből táplálkozó, a másik iránt felelős tiszta 
agapéra kell rábíznia (A. Dedo Mutter, Ethik 302 köv.).

Evangélikus etika törvényszemen ezt a kérdést nem oldhatja 
meg és nem döntheti el egyes esetekben sem (a házasságon belüli 
aszkézissel való megoldás sem megoldás, nem tehető törvénnyé, mert 
hosszabb időre kivételes karizma, v.ö. I. Kor. 7, 5.). Egyfelől a kor
látozás bizonyos esetekben —  kikerülhetetlen, végső útként —  etikai
lag is igazolható. Másfelől Isten látható áldása van azoknak a szülők
nek hívő bizodalmán, akik a gyermekek nagyobb számát vállalják: 
Isten meg tudja őrizni törékeny, betegtestű édesanya egészségét is 
csodálatos módon, a nagy gyermekáldás ellenére (Th. Haug).

3. Mi legyen tehát az egyház, a lelkipásztor szctva a hozzá tanács
ért, kétségekkel,' belső gyötrődésekkel fordulók felé ebben a kér
désben ?

Az egyház első szavának —  mondja Althaus (Kinder und Éhei 
—  kétségkívül a vád és ítélet szavának kell lennie a születéskorlá
tozás kérdésében á világ felé. Rengeteg bűn, kényelemszeretet, élvezet- 
vágy, gyávaság, aggodalmaskodás húzódik meg e mögött a kérdés 
mögött. Híveink felé a lelkiismeret tanácsolásában báróm dolgot kell 
szem előtt tartanunk: 1. A  szándékos gyermeknemvállalás bűnnek 
ítélendő. 2. A  születéskorlátozás' esetében a lelkipásztor szolgálata a 
lelkiismeret nyugtalanítása; születéskorlátozás csak a végső szükség 
útja lehet, de a szükség előli menekülés vágyával! 3. A  lelkipásztor 
utolsó szava —  ahol kétségtelenül minden út szükségszerüleg a bűn
nek az útjává válik —  utalás arra, hogy a bűn egyetemes hatalma 
alatt élünk és bűnbocsánat evangéliomának hirdetése a kétségbeesett, 
összetört lelkiismeret felé. „Legyen meg a Te akaratod! Bocsásd meg 
a mi vétkeinket! Szabadíts meg minket a gonosztól!" Ebben a, hár
mas könyörgésben kell minden tanácsadásnak végződnie ebben a 
kérdésben. Nagy Gyula dr.

Összegezés
Termékeny teológiai, őszinte személyes és szolgálati megbeszélés 

nyomán az etikai munkaközösség örömmel állapította meg, hogy az 
egymástól függetlenül készült referátumok összhangba csendültek. 
Az írástanulmány, a hitvallási iratok ismertetése, ill. Elértnek a 
hitvallási iratainkkal szemben megszólaltatott kritikája és a mai éti-
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kusok állásfoglalása egybehanzóan emelte ki a házasságnak és a házas
életnek a két fél közösségére vonatkozó jelentőségét.

A  beszélgetés az idő rövidsége miatt csak a. születésszabályozás kér- 
dése körül mozgott. Nem volt vita abban a tekintetben, hogy a házas
ságon belüli nemi aktusnak önálló jelentősége is van. Nehezebb volt 
a közös tusakodás a keresztyén magatartásért és a lelkipásztori tanács
adásért a születéskorlátozás kérdésében. Bea kellett jönnünk a bűn: 
világának feloldhatatlan nyomorúságára-, az egyik oldalon a fogam
zásgátlás elől nem vehetjük el a keresztyén etikai korlátot; de a 
másik oldalon különösen az édesanyára és gyermekek nevelésére való- 
tetintetből nem lehet egyszerűen annyi gyermeket vállalni, amennyi 
hosszabb házaséletben egymás után születhetnék; ugyanakkor pedig 
a születésszabályozást nem lehet a háziasságon belül hosszabb nemi 
önmegtartóztatás útján követelni.

Alázatosan és félve kimondott eredményünk körülbelül a követ
kező volt: Ha ez a kérdés a házaságban elkerülhetetlenné válik, a 
keresztyén házasfeleknek Isten előtt való felelősségében kell döntenie- 
két, az igéből fakadó, az élet valóságában. azonban egymásnak leg
többször ellentmondó szempontnak a mérlegelésével: a fogamzásgátlás 
bűn, de a korlátlan gyermekvállalás, a szeretet hiányának és a fele
lőtlenségnek talán mégnagyobb bűne lehet. A két bűnös út közül 
az egyikre, a konkrét helyzetben Isten előtt való felelősségben válasz
tottra, félelemmel és rettegéssel, mégis a hitnek bátor bizodalmával, 
a bűnbocsánat bizonyosságában kell rálépni.

Adja az Isten, hogy a hitnek az engedelmességére' bízott meg
oldás ne váljék sem szabadossággá az egyik irányban, sem elhordoz- 
hatatlan törvényeskedéssé a másik irányban, hanem lehessen a keresz
tyén szabadságnak Krisztus törvényétől —  a szeretet törvényétől —  
óvott útjává.

Az anyaszentegyház vándorutján
7. Elmaradó vándorok, célhoz érő tekintet 

IV. Móz. 14, 11— 24; V. Móz. 34, 1—7.

Vannak, akik nem érik el az ígéret földjét. Káleb kivételével 
egy egész nemzedék nem jut el oda. —  Vannak az anyaszentegyház: 
vándorútján, akik nem érnek haza, az üdvösségbe. Látták az Isten 
üdvözítő tetteit életük során, 'mert hirdettetett nekik a keresztről 
szóló ige, de nem hittek a szónak. Tízszeresen és százszorosán ismételve 
hallottak Isten szabadításáról és mégsem hittek, mint ahogyan a pusz
tában történt (11. 22— 23. v.).

Csak azok érnek el az üdvösség földjére, akik minden viszonttag- 
ság között, a látszattal és -kézzelfogható valósággal^szemben is, vak
merőén hitték, hogy Istennek lehetetlennek látszó ígérete beteljesül-

Felvetetted-e már a. kérdést, hogy mi lesz gyülekezeted tagjai
val a haláluk után? Mi lesz azoknak a gyermekeknek örök sorsa,.
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akiket megkereszteltél? Mi lesz a konfirmandusokkal, akik most tér
deltek templomod oltáránál? Mi lesz azzal a sok emberrel, akiknek 
nyújtod Krisztus'testét és vérét? Hát azzal a még többel, akik a te 
ajkadról az életedben valaha igehirdetést hallottak ? Szívedre nehe
zedett-e már, hogy gyülekezetedben százak és százak nem érnek el 
a célhoz? Számolsz-e elég komolyan azzal a szomorú ténnyel, hogy az 
egyház azoknak vándorcsapata, akik mind kapták az üdvösség Ígére
tét a keresztségben, de sokan, nagyon sokan lemaradnak útközben, 
mert nem hisznek az ingyen kegyelemből való üdvösség drága ígére
tének? Amikor majd odaérünk az örökkévalóság partjához, az 500 
vagy 5000 lelkes gyülekezetednek a szolgálatoddal érintett egy vagy 
két nemzedékéből hányán lesznek ott, s hányán vesztek el a földi 
váíidorúton? Az Isten titka mindez, de a te felelősséged.

Ez a felelősség egy másik kérdéssort is a lelkünkre helyez. Mi
ben látod lelkészi szolgálatod céljátf Mi célból prédikálsz, tartasz 
bibliaórát, végzed a lelkészi munkát? Tudod-e igazában, hogy miért 
mindez? Látod-e a célt, amit el akarsz velünk érni? Vagy pedig te is 
csak mégy az élet és a lelkészi kötelességek útján, taposva a homokot, 
zúgolódva vagy jóllakva, de nem véve tudomást arról, hogy cél felé 
vezet az Isten, csodálatos, távoli, bizonytalannak látszó, de az isteni 
ígéret szerint mégis bizonyos cél felé? Igen, mi egész papi munkád 
célja? Az emberek üdvössége valóban?

Néhány évvel ezelőtt, egy szívemhez nőtt kicsi faluban, ahol a 
maroknyi evangélikusságnak lelkipásztora voltam, lelkészbarátommal 
éppen az egyik kertajtón fordultunk ki. Látogatóban voltunk. 
Az evangélizáló lelkésztestvér elbeszélgetett az idősebb asszonnyal. 
Áldozatkész, hűséges lélek, aki minden gyülekezeti ügyet nagy szere
tettel karolt fel, de vájjon, van-e neki Megváltója? —  ez volt a kínzó 
lelkipásztori kérdés magunkban. E felől érdeklődött nála a szolga
társam. Nem kaptunk teológiailag precíz feleleteket, de mégis úgy 
éreztem, hogy igaza van, amikor utánna így szólt hozzám: „En azt 
hiszem, hogy Lidi néni ott lesz az üdvösségben." —  Vájjon nem ez 
kell, hogy legyen a belső titkos kérdésünk minden reánkbízott felől ?!

*

Elérkeztünk a pusztai vándorlás történetének végéhez. Az utolsó 
jelenetet mutatja második igénk. Izráel népe kelet felől közeledik 
Kánaánhoz. Mózes felmegy Nébó hegyére. A  Jerikótól keletre eső 
hegységről egész Kánaánra szép kilátás nyílik. Mózes tekintek; be
járja az ígéret földjét. Először a keleti és az északi részekre néz 
(1/b. v.), majd a nyugati (2. v.) és a déli földet (3. v.) tekinti be. 
Ez az a föld, ahová Isten gyülekezetét vezette. ,.Megengedtem né
ked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át" —  mondja neki 
az Isten. (4. v.) Szeme előtt, kitárul a drága föld, az új ország, s 
ezzel a látvánnyal a szemében hal meg. Tekintete célhoz ér, de ö 
maga nem. Ez a látvány, a célhoz érő tekintet, azonban megérte szol
gálatának minden fáradságát, terhét, küzdelmét. Boldogan hunyja 
á halál álmára szemét, mert látja Isten népének eljövendő hazáját. 
Am it lát, reménység csak, és m'égis valóság! „A  távolból való látás
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a birtoklás boldog előízévé válik, s ezzel az édes előízzel a szájában 
fejezi be életét Mózes" —  mondja egyik írásmagyarázó.

Az anyaszentegyház vándorút ján nincs megállás : örök fáradság, 
külső és belső küzdelem, szellemi erőfeszítés, lelki tépelődés és belső 
viaskodás a papi szolgálat. A  viszontagságoknak nem lesz vége halá
lunkig. A  szolgálat küzdelme mindvégig tart. Küzdenünk kell önma
gunkkal, bűneinkkel, hitetlenségünkkel, erőtlenségünkkel, alkalmat
lanságunkkal, —  és küzdenünk kell az Isten népéért, minden egyes 
személyért, hogy el ne vesszenek a kísértések közt az úton. Ebben 
telik el a lelkipásztori élet. Örlődés. hiábavalónak látszó fáradozás, 
mérhetetlenül sok kiizködés. Minden nap új kérdést, új nehézséget 
vet elénk, s úgy esik ki a pásztorbot kezünkből, hogy sem magunk, 
sem gyülekezetünk nem ér célhoz. De a tekintetünk mégis célhoz ér. 
Reménységünk szeme bejárja az egész drága mennyei országot, amely 
készíttetett Isten népének. S miközben lehunyjuk szemünket a halál 
álmára, meghomályosodó tekintetünk előtt egyre jobban  ̂ fénylik 
messziről az örök haza. Fejed és karod, tested és lelked fáradt az 
úttól a halál mérföldkövénél, de a tekinteted, a keresztyén reménység 
tekintete, boldogan pihen az eljövendő hazában.

Eszembe jut Bach halála. Utolsó hónapjaiban megvakult. Fele
sége halála napjáról ezeket jegyezte fel a naplójában; „Az ablakhoz 
mentem és a függönyöket ismét széthúztam. A  felkelő nap színesre 
festette az eget, én pedig lenyeltem könnyeimet, hogy a kedves, 
békés és várva-várt álmát ne zavarjam. Nem is tudom, meddig áll
hattam ott. Egyszercsak az ő halk szavára lettem figyelmes: „Mag
daléna, kedves, jer id e !" Odarohantam az ágyához, amelyben tágra- 
nyilt szemekkel feküdt és rámnézett és l á t ó t  t engem! A  süppedt 
homlok, mely régóta a látni vágyás erőfeszítésében ráncolódott, most 
egyszerre kitágult és fájdalmas gyönyörben fénylett. Ez volt Isten 
utolsó ajándéka az ő számára, hogy szemevilága az utolsó percben 
még egyszer visszatért. Mégegyszer látta a napot, látta a gyermekeit, 
látott engem, látta kicsi unokáját, akit Erzsiké elébe tartott, s aki 
az ő nevét viselte. Én pedig gyönyörű piros rózsát nyújtottam át 
neki. A  tekintete ott időzött néhány pillanatig a pompás virágon. 
Egyszercsak megszólalt: Magdaléna, ahova én megyek, ott még szebb 
színeket fogok látni és olyan zenét hallani, amilyenről mi, te és én, 
eddig csak álmodhattunk. És színről-színre fogom látni szemeimmel 
az U rat!" —  Eszembe jut a Tüanic katasztrófája. A  süllyedő luxips- 
hajó fedélzetén, a hulíámsír felé tartó utasok kis hívő csoportja 
túínézett a borzalmas, halálos percen és boldogan zengte; „Csillag- 
világokat elhagyva már, Elfáradt lelkem is haza talál. Ha majd hoz
zád jutok, Lábadhoz roskadok, Ottan tnegnyughatok örökre én!" 
—  És eszembe jut Podmaniczky Pál kis soproni villájának felirata :- 

’ „Ez csak a szállásunk —  az örök otthon odafönt vár." A  felirat a 
gazdátvesztett házról most, szembe néz a virágzó fákkal, a tavasz 
minden pompájával, s mögüle egy immár örökre lezáródott szem
párban látom a célhoz ért, fénylő tekintetet.

Csak ezzel a célhoz ért tekintettel érdemes vándorolni és meg
halni. Az igazi papi halál — Mózes halála. Noha szemem végleg.
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becsukódik, ott van előttem, látom, az Isten népének, az én gyüleke
zetemnek —  amelyet vezettem erre felé —  a drága örök földjét. Nem 
hiába fáradtam, nem hiába küzködtem, ott lesznek, velem együtt, 
akik hittek Jézus Krisztusban. Megöregedett lelkésztestvérek, amikor 
visszapillantotok szolgálatotokra és mi mindnyájan, akik ugyanide 
jutunk, néztek-e, nézünk-e így élőre f

Ezzel a bizonyos reménységgel érdemes élni, szolgálni és meg
halni az ' aiiyaszentegyház vándorú tján. . Veöreös Imre

M é g e g y s z e i  a t ö r v é n y  harmadik  h a s z n á l a t á r ó l
— 1 —

Valóban nem szólhatunk a törvény harmadik használatáról. Ezt a mon
datot kérdőjellel helyezte el' Veöreös Imre a mull számban, a törvény har
madik használatáról írott cikkem után, én ezt most ponttal bátorkodom meg
ismételni. Nem, valóban nem szólhatunk a törvény harmadik használatáról. 
Nem szólhatunk úgy róla, mint ahogyan Melanchton és Kálvin szóltak róla, 
ezt akarta múltkori cikkem kifejezni. Annak ellenére sem szólhatunk róla, 
hogy akadtak lutheránus dogmatikusok és dogmatörténészek, akik nem tud
tak különbséget lenni ebben a kérdésben a reformátorok tanítása között.

Teljesen egyetértek Veöreös Imrével'abban, hogy a törvény informál is. 
A cikkben, azt hiszem, ezt világosan ki is fejeztem, amikor azt írtam: „Tény 
az, hogy útbaigazításul is szolgál a törvény Isten akarata fe lő l. . . “  De nem 
ez a harmadik használat. A törvény harmadik használata Kálvin és Melanchton 
szerint az, hogy íaz újjászületetteket vagy hívőket informálja a, törvény, ille
tőleg ezek felé a törvénynek az informálás a kizárólagos funkciója. Erről nem 
tud Luther, s vele együtt nem fogadhatjuk el mi sem, hogy a törvénynek 
más jelentősége volna az újjászületettek, itt. hívők számára, mint mások szá
mára. Bring, Pinamiaia, Elért és más teológusok, nagyon alapos Luther- 
kutatás után merték kimondani azt, hogy Luther teológiájába nem illeszthető 
bele szervesen a törvény fentebbi értelmű harmadik használata. Kutatásaik 
eredményével szemben erősebb bizonyításra szorulnia az az állítás, hogy „a 
törvény harmadik használatáról szóló tanítás nem tartható LuthereHen.esnek.“

Döntő ebben >a kérdésben a lutheri „simul iustus ,et peooatbr“ -tétel meg
értése. A keresztyén ember nem-előbb peccator, aztán iustus, sem nem válta
kozó periódusokban, hol peccator, hol iustus, hanem minidig egyszerre peccator 
és iustus. A keresztyén, minit konkrét ember, egyszerre ó-ember és új-ember. 
Ha pusztán új ember volna, akkor beszélhetnénk harmadik használatról, 
vagyis arról, hogy őt már nem feddi, ítéld és kárhoztatja a törvény, hanem 
csak informálja, eligazgalja az új életben. Pál apostol intelmeit és tanácsait 
nem új emberekhez intézi, hanem keresztyénekhez, aíkik mint konkrét embe
rek, egyszerre ó- és új-emberek. Éppen keresztyén állapotukban is megmaradt 
ó-ember voltuk miatt szorulnak rá tanácsokra és intelmekre, s ezekről a 
tanácsokról és intelmekről semmiképpen nem lehet elmondani azt, hogy azok 
nem fedőnek és ítélnek többé, hanem pusztán csak informálnak. Maga az a 
puszta tény, hogy tanácsokra, intelmekre szorulnak, ítéletet fejeznek ki.

Valóban olyan tiszteletreméltó életszentség áll be a keresztyén ember 
életében, hogy azt nem szabad bagatellizálni és nyárspo'gárinak minősí
teni?-Emberi szem számára tiszteletreméltó, de nem az Isten számára. Amikor 
az Ágostai Hitvallás új engedelmességről tanít (VI.), nem arról beszél, hogy
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z az engedelmesség oly mérteikben Lehetséges is, hogy Isten előtt is respektá
landó életszenlség jön létre, hanem csak azt hangsúlyozza, hogy az új enge
delmesség motorja nem cél, hanem ok. Függetlenül attól, hogy milyen mérték- 
ben fo» sikerülni, engedelmeskednem kell, mert Isten akarja.

A törvény tehát nem úgy szolgál, hogy miután az ember megváltozott 
és új emberré lett, informálja, hogy tedd még ezt, tedd még az*, s _erre az 
új ember elindul és megteszi, mégpedig olyan sikerrel, hogy teljesítménye 
még az Isten elölt is megállhat. (Lk. 17:10.) Éppen itt van a törvény csődje 
méo a keresztyén ember életében is, hogy Isten elölt is megálló szentségre 
nem képes eljuttatni az embert. Az -ember teljesítményeinek a legmagasabb 
foka is, az engedelmesség legsikeresebb megvalósításában is bűnös. Teljesít
ménye sohasem é r i. el az abszolút mértéket, mindig relatív marad, s hangoz
zék ez bármilyen bántóan is, t-essék bármennyire „liebagetellizál:t“ -nak is, 
megvalósítóit életszenits-éige csak |„nyárspíolgájri“  mértékű, relatív változást 
eredményezhet. így tehát a törvény, mint informátor, legfeljebb csak arra 
használható, hogy elindítsa az embert: tessék ezt és ezt megvalósítani, de 
nem képesít arra, hogy a kívánt dolgot meg is valósítsuk. Használható-e tehát 
italami arra, amit általa nem lehet elérni9 Ha nem, akkor nem is beszélhetünk 
a törvény harmadik használatáról.

Deliát Isten azt akarja, hogy szentté legyünk, hogyan éri el akkor Isten 
ezt a céljátl? Ügy, hogy impultlálja, nekünk tulajdonítja a szentséget az ő 
Fiáért. Ilyen módon szentségünk nem habituális, hanem impulatív szentség 
lesz. Ez a szentség a bűnbocsánat evangéliumának hittel való .elfogadása által 
lesz az ember tulajdonává. Isten tehát az ő célját -az evangélium által éri el. 
Nem válik -a törvény sem szükségtelenné, mert az éppen feddő és elíté'ő tevé
kenysége által állandóan Krisztusra utal, s így lesz Krisztusra vezérlő meste
rünkké. De ez a törvény második használata. Ennél többről Luther nem haj
landó tudni. Azt, hogy -a törvény informál is, szükségtelen külön használatnak 
tekinteni, mert ezt a funkcióját első és második használata közben ugvis végzi.

Lupták Gyula

—  2 —

A törvény harmadik használatának az elmúlt számunkban felvetett teoló
giai problémája meglepően élénk érdeklődést -támasztott. Már ez is megérte 
az eszmecserét.

A teológiai vitának sohasem az -a célja, hogy -a magunk igazát bizo
nyítsuk, hanem, hogy a más-ik fél- által képviselt igazság-tartalmat átvegyük 
és a beszélgetést 'továbbvigyük, -előbbre segítsük. Sokszor nehezen tudjuk 
•ezt az egyedüli helyes „vitatkozó" állást elfoglalni.

Luplák Gyula fentebbi válá-sza tömören foglalja össze előző cikkét. Üj 
.szempontot az ott-mondottakon túl nem vet f-el, ezért a magam mondani
valójaképpen cs-ak utalok a cikkéhez fűzött -megjegyzésekre. Csak egy ponton 
kell őt most külön megállítanom: -a viták sokszor tapasztal®, érthető lendü
letében gyakran messzebb szeretnénk lökni a másik fél álláspontját, hogy 
'több teológiai támadófelületet nyújtson. Ettől óvakodnunk kell. A törvény 
révén a keresztyén ember áltál elérhető életszentségről, hát még mint Isten 
előtt megálló teljesítményről, beszélni — , nagy-on kirívó teológiai szarvashiba 
lenne. Ezt az álláspontot alig hiszem, hogy közülünk valaki is képviselné. Nem 
is esett róla szó.

De nézzük csak az eszmecserénk tanulságait: 1. Egyek vagyunk abban, 
—  -s ennek kiemelése Lupt-ák Gyula érdeme — , hogy a törvény harmadik 
"használatának az -az értelmezése, mintha a törvénynek a hívók életében csak 
tanácsadó, informáló szerepe volna, -elutasítandó. A törvény elsősorban le
leplező tükör és Krisztushoz űző korbács a hivő ember életében.
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, 2. Elismerem, hogy a „törvény harmadik használata“ —  kifejezés olyan 
teológiai félreértésekkel van megterhelve, ami miatt ez ia dogmatikai szak- 
kifejezés kárt csinálhat. Ám álljunk el tőle, hogy rosszul ne értsük, vagy 
pedig —  .•töltsük meg helyes tartalommal.

3. Vegyük komolyan és eredeti értelme szerint azt, amilt az Újszövetség 
útmutatásként ad a keresztyén életre. Hozzászólásomnak egyedül, ez az érdek 
volt a kiváltója és az intenciója. - Az újszövetségi igeneik ezit a nyilvánvaló 
erőteljes vonását ne mellőzzük el, ne másítsuk meg, ne féljünk tőle. N,em. 
az evangélium ellen szól az, sőt általa az evangélium hatalma lesz még na
gyobb előttünk.

Érveljek például Pál apostol leveleinek világos struktúrájával? Mindjárt 
a Római levélnek felépítésében megfigyelhetjük a „törvény“ -nek különböző 
használatát. Az első, inkább „dogmatikai14 főrészben áll előttiünk a törvénynek 
bűnt felfedő, összetörő szerepe (5, 20. stb.), a  levél harmadik, inkább „etikai41 
főrészében viszont helyet foglalnak a keresztyén életre vonatkozó tanácsok, 
intelmek, ia törvény betöltésének a szerétéiben adott útjára valló részletes 
figyelmeztetések (13. 8, 10. s általában ia 12—14. fejezetek..). A levél- szerke
zetében megfigyelhető ezt a kétféle (a mi terminológiánk szerint: második és 
harmadik), hasizná’iatot ' nem szabad egymással szemben kijátszani: Pál; egy
szerre veszi komolyan mindegyiket és egyiket sem akarja a másikkal elmosni 
vagy behelyettesíteni. Vájjon Italán azért írta le Pál: „örüljetek az öriilőkkel 
és sírjatok a sírokkal,!4’, •— hogy ebből egyszerűen csak bűnbánat fakadjon 
az olvasóiban, vagy pedig azért, mert ő hitte, hogy ezen az igén kérésziül 
Isten Szentlelke tényleg munkáltat a római keresztyénekben egymás örömé
ben és bánatában való tényleges osztozást? (Újra hangsúlyozom: a keresztyén 
ember nem ezért igazul meg, de a megigazult keresztyén ember életében 
vailósulgat törten a szeretet éppen az ilyen biztatásokon keresztül!) —  Gál. 
0, 2-ben Pál csak tükröt tart az olvasói elé, hogy megállapíthassák: rém hor
dozzák egymás terhét, —  vagy pedig —  Jiallatlian. dolog —  komolyan vette, 
hogy hordozhatják egymás terhét és ezzel —  szinte le sem merem írni, pedig 
Pál le merte írni —• betölthetik Krisztus törvényét, a szeretet,et?

Csakúgy tolulnak elém igék, ahol kétségtelenül m egál la pí th af ó la g nem 
a törvény első (mindenkinek szóló paranosetó) vagy második használatáról 
van szó, hanem éppen a hívőknek szóló útmutató „ t ö r v é n y r ő l Olvassuk 
végig nyugodtan pl. Ko,li 3, 1— 17-et. Pál itt úgy biztat az úji életre, hogy az  
evangélium alapján adja —  ha úgy tetszik —• a „törvényt": bocsássa tok meg 
egymásnak, amiképen Krisztus is megbocsátott néktek. Ne hazudjatok egymás 
ellen, mivel Jevetkeztétek amaz óembert és felöltöztétek amaz újembert. I g y  
c s a k  keresztyénhez szól a törvény, Krisztus törvénye, a szeretet új pa
rancsa. Hiszen éppen az evangélium meghallásia .ad lehetőséget, hogy valami 
megvalósuljon életükben az -alázatosságból,, , szelídségből, hosszútűrésből.

Helyes értelme a „törvény három használatának“  csak ez lehet: A tör
vény mindenkinek hirdeti az Isten követelő akaratát. De más az, amikor ez 
csak bizonyos etikai korlátot jelent (első használat); más az, amikor a tör
vény révén bűneink és mulasztásaink tárulnak fel (második használat); és 
más az, amikor az evangéliumon át biztató útmutatásként szolgál a hitnek 
engedelmességére (harmadik használat). Az első és harmadik használatot éppen 
az különbözteti meg, hogy az elsőnél evangélium n é l k ü l ,  a harmadiknál 
az evangéliumon á t hangzik Isten akarata. És ez döntő különbség, mert 
egészen más az, amikor Isten c s a k  k ö v e t e l ,  mint az, amikor úgy tárja 
elénk parancsait, hogy előbb hálás engedelmességre indít az evangéliummal.

Veöreös Imre.

Szabad Győr-nyomda, Győr — F. v.: Mentler Endre



Hamarosan megjelenik
dr Kiss Jenő: Újszövetségi görög-magyar szótár 

második, bővített kiadásban
Az első kiadású szótár már régen elfogyott, pedig ismételten 

sokan keresték nemcsak evangélikus, hanem a református egyház
ból is lelkészek, teológusok és az Újszövetség eredeti szövegében 
elmélyülni kívánó gyülekezeti tagok. A második kiadást ez a nagy 
érdeklődés tette lehetővé. Újszövetségi teológiai professzorunk 
jelentősen bővítette a szótárt az egyes szavak jeletftésárnyalatai- 
nak, előfordulási helyeinek feltüntetésével és bibliai alapfogalmak 
rövid kifejtésével. Magyar nyelven ez lesz az egyet1en megszerez
hető újszövetségi szótár. Ára 75 Ft. Megrendelhető kiadóhivata
lunknál is. A könyvet a református konvent sajtóosztálya adja ki-

' A szemelvényeket Luther igehirdetéséből dr. Pusztay László közli. 
Asmussen „Az egyházi esztendő" című könyvét dr. Kosa Pál és Muntag 
Andor dolgozzák magyarra.

Az elmúlt nyáron
a Lelkésznevelő Intézet megszervezése keretében sok teológus 
végzett gyülekezetben kisegítő szolgálatot. A teológusok nyári gyü
lekezeti foglalkoztatása több szempontból is eredményes volt. A gyü
lekezeti életben sok gyakorlati tapasztalatra tettek szert, ezenkívül 
a lelkészeknek is sok segítséget jelent és lehetőséget ad pihenésre, 
Lelkésznevelő Intézet a lelkésztestvérek figyelmét erre a lehető
ségre. Akik teológus nyári szolgálatát igénybe óhajtják venni 
rövidebb, vagy hosszabb időre, azok a kérésüket legkésőbb május 
folyamán jelentsék be a Lelkésznevelő Intézet igazgatójának (Sop
ron, József Attila-u. 42).

Az elmúlt nyáron többek között egészen kicsiny gyülekezetek 
is meglepő készséggel karolták fel ezt a gondolatot s a lelkészük 
kezdeményezésére perselypénzből, adományokból előteremtették a 
szükséges összeget, sőt volt gyülekezet, amelynek buzgó tagjai a 
paróchiára vitt természetbeni adományokkal a teológus ellátásához 
is szépen hozzájárultak, Elhelyezés és ellátás mellett  ̂ általában 
havi 150 Ft összeget biztosítottak a teológusnak. Püspökeink az 
idén is támogatóan álltak a gondolat mellé, amelynek megvalósítása 
a lelkészeknek is sok segítséget jelent és lehetőséget ad pihenésre,
konferencia részvételre.


