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A gyülekezet imádsága

Szószéki imádságok
Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap.

Megváltó Jézusunk, Urunk és Királyunk! Hálát adunk kegyel
medért, hogy egyházadban megajándékoztál bennünket tiszta szent 
igéddel és evangéliumodat hatalmában mindeddig megtartottad. —  
Kérünkőrizd meg egyházunkat a tiszta evangéliumban és tarts meg 
minket mindvégig igéd tiszta ismeretében. Adj hű igehirdetőket és 
tanítókat, —  oltalmazd meg őket minden tévelygéstől. Vess gátat 
a hamis próféták hitetésének, hogy egyházad népét meg ne ronthas
sák. Árassz mindnyájunk szívébe égő szeretetet és hűséget igazhitű 
egyházunk iránt, hogy tiszta tanításához tántoríthatatlanul ragasz
kodjunk. Adj erőt, hogy keresztjét örömmel hordozzuk, harcát bát
ran megharcoljuk és a hamis próféták ördögi kísértéseit felismer
jük és visszaverjük. Add, hogy mindenkor az igaz hit jó gyümölcseit 
teremje életünk, —  az utolsó napon pedig a tieidnek ismertessünk 
és kegyelmedből az örök üdvösségre mehessünk, ámen.

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap.

Urunk Istenünk, mennyei. Atyánk! Hálát adunk jóságodért, 
hogy lelki-tesi ajándékaiddal kegyelmesen megáldottál, sáfárságra 
hívtál, munkatársaiddá tettél és arra méltatsz bennünket, hogy or
szágodért felelősséget viseljünk ezen a világon. —  Kérünk —  meny- 
nyei Gazdánk! — : őrizz meg, hogy atyai szereteteddel és jóvoltoddal 
vissza ne éljünk, kegyelmed javai elbizakodottá, restté és szeretet
lenné ne tegyenek. Add, hogy mindenütt, akaratod szerint szolgáljuk 
országodat és el ne fecséreljük, vagy használatlanul ne hagyjuk 
drága javaidat. Ints, hogy soha meg ne feledkezzünk a számadásról 
és Szentlelkeddel vezess, hogy e világ kísértései közt is mindig sze
reted világosságában, a hűség útján járjunk, egykor pedig kegyel
medből az örök hajlékokba befogadtassunk, ámen.

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap.

Megváltó Krisztusunk, örökkévaló Királyunk! Áldunk könyö
rülő irgalmadért, hogy mindent megtettél üdvösségünkre. Magasz
talunk, hogy népünket is népeddé, üdvözítő kegyelmed részesévé tet
ted és most is féltő szeretettel törődsz velünk. —  Kérünk: bocsásd 
meg, hogy olyan gyakran semmibe vettük hozzáuk látogatásod ke
gyelmét. Könnyeiddel lágyítsd meg kemény szívünket, hogy közénk 
alázkodó, mentő szeretetedet meg ne vessük, mint egykor a megátal
kodott néped, és ideigvaló pusztulásba és örök kárhozatba ne jus
sunk. Szentlelkeddel világosítsd meg szívünket, hogy még jókor meg
ismerjük, ami békességünkre való és igaz bűnbánatban Hozzád tér
jünk. Add, hogy megbecsüljük és buzgón használjuk igédet és szent
ségeidet itt a kegyelem országában, végül pedig bebocsátást nyer
jünk a mennyei Jeruzsálembe, a dicsőség hazájába, ahol Veled szün
telenül együtt lehetünk örök boldogságban, ámen.
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Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap.

Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Hálaadással imádunk szent 
szeretetedért, mellyel a kevélyeknek ellene állasz, az alázatosaknak 
pedig kegyelmet adsz. —  Kérünk: Szentlelkeddel világosíts és őrizz 
meg bennünket a farizeus önhittségétől és vezess el igaz törödelem- 
ben a publikánus szívbeli alázatosságára. Add kegyelmedet, hogy 
egyedül és egészen Krisztusunk megváltó érdemében bizakodjunk, 
akiben Te megengesztelődtél irántunk és így könyörghessünk Hoz- 

. zád: légy irgalmas nékünk, szegény bűnösöknek! Vezess igazságod 
útján és add, hogy megelevenítő kegyelmedért mindenkor hálás szív
vel szolgálhassunk, míg majd a diesőültek seregében színről-színre 
láthatunk és imádhatunk mindörökké, ámen. v 
Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap.

Kegyelmes Krisztusunk, drága Üdvözítőnk! Hálát adunk, hogy 
testbe jöttél és a bűnnek, halálnak, ördögnek rabszolgaságából tes- 
tünket-lelkünket kiszabadítottad s bennünket is arra méltatsz, hogy 
mindenestől Neked szolgáljunk. —  Kérünk: nyisd meg Szentlelke'd 
erejében hatalmas igéddel a mi bezárt szívünket és oldd fel nyel
vünk bilincseit, hogy ne vétekre, hanem dicsőítésedre, a Rólad való 
bizonyságtételre, segítő szeretetre, a tehetetlenek nyomorúságát is 
színed elé vivő könyörgésre használjuk. Fogadj minket is mindene
ket jól cselekvő üdvösséges akaratod szolgálatába, egykor pedig*en
gedj a dicsőség országában magasztalnunk Téged, aki az Atyával 
és a Szentlélekkel egységben élsz és uralkodói mindörökké, ámen. 
Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap.

Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk könyörülő irgal
masságodért, hogy szereteted gazdagságából nekünk adtad Szent 
Fiadat és Benne atyai szívedet megmutattad. —  Kérünk: gyújtsd 
lángra Szentlelkeddel szívünkben szereteted tüzét, hogy akik Tőled 
irgalmasságot nyertünk, irgalmasságot gyakoroljunk és ne vonjuk 
meg segítő szeretetünket azoktól, akik az élet útján közelünkbe ke
rülnek és segítségünkre szorulnak. Add, hogy sohase a magunk hasz
nát keressük, hanem evangéliumod világosságában mindig Szent 
Fiadra, az igazi irgalmas Samaritánusra tekintsünk és nyomdokain 
járjunk s hálás szeretettel szolgáljunk Neki szenvedő felebarátaink
ban. Végül pedig irgalmas Krisztusunk érdeméért fogadj be a meny- 
nyei hazába, ahol Téged Fiaddal és a Szentlélekkel egyetemben 
örök boldogságban imádhassunk, ámen.
Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap.

Mindenható Űr Isten, szerető mennyei Atyánk! Áldunk, hogy 
. Szent Fiad által bennünket kegyelmedre méltattál és igéddel és a 

keresztség szentségével a bűnnek iszonyú poklosságából érdernetlen 
voltunk ellenére új életre kiszabadítottál és egyházadban minden 
testi-lelki nyomorúságunkban és szükségünkben oltalmazol. —  K é
rünk : Szentlelkeddel serkentsd fel szívünket, hogy soha meg ne fe
ledkezzünk végtelen nagy jótéteményedről és a hála áldozatáról. 
Add, hpgy mindinkább félelmedben és irgalmasságodban való bizo- 
dalomban éljünk, Neked buzgó szívvel hálát adjunk, Téged egész
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*
földi életünkben magasztaljunk, egykor pedig az örök boldogságban 
az üdvözöltek serégében szolgálhassunk és imádhassunk, ámen.

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap.

Mindenható Isten, irgalmas mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy 
emberi testet és lelket adtál nekünk és földi életünkről jótétemé
nyeiddel gondot viselsz. Áldunk, hogy emberi nemünk megváltására 
nekünk adtad Szent Fiadat, aki testvérünkké lett és testvéreivé tett 
s megnyitotta előttünk mennyei országodat. —  Kérünk: ezután se 
vond meg tőlünk testi-lelki áldásaidat, hanem inkább taníts és ne
velj, hogy .földi életünk aggodalmai közt se feledjük el szívünk igazi 
főgondját: országodat és igazságodat. Szentlelkeddei növeld és erő
sítsd bennünk az igaz hitet, hogy Téged szeressünk és Neked szolgál
junk, egyetlen Urunk, és ne essünk a földi mammon rabszolgasá
gába, hanem kegyelmedből meggyőzhessük az Ínség, fösvénység és 
telhetetlenség minden kísértését jó és rossz napokban egyaránt. Add, 
hogy egyedül Reád hagyatkozhassunk minden gondunkkal itt a ke
gyelem országában és Téged magasztalhassunk örvendező szívvel a 
dicsőség hazájában, örök boldogságban, ámen.

Szentháromság ünnepe ulán 16. vasárnap.

Élet és halál Ura, kegyelmes Krisztusunk! Áldunk és magasz
talunk, hogy értünk emberré lettél s haláloddal és feltámadásoddal 
a bűn és örök halál hatalmából bennünket megváltottál és az örök 
élet örökösévé tettél. —  Kérünk: Szentlelkeddei erősítsd bennünk az 
igaz hitet és élő reménységet, hogy a múlandóság jelei közt is fel
támadásod erejében járhassunk. Evangéliumod világosságával osz
lasd el —  haláltgyőző Vitéz! —  szívünk félelmét a halál árnyéká
nak völgyén át vezető utunkon, hogy készületlenül ne találjon ha
lálunk órája. Te Magad légy útitársunk, hogy boldog véget érhes
sünk itt a földön, —  szent tested és véred legyen útravalónk, hogy 
az utolsó napon üdvösségre támadhassunk fel s Téged —  az Atyá
val és a Szentlélekkel egyetemben —• a dicsőültek seregében ma
gasztalhassunk és imádhassunk mindörökké, ámen.

Dr. Jánossy Lajos

FOTON szeptember 18— 23-ig

ÉNEKES-LITURGIKUS KONFERENCIA
lesz lelkészek, gyülekezeti munkások és az egyházak istentiszteleti életének 
megújulását szívén viselő minden érdeklődd számára.

Minden reggel és este templomi liturgikus keretbe foglalt igehirdetés 
(matutinum laudes es vespera), bibliakörök, apalozetikai liturgia és himé- 
Tologiai előadások, sok énektanulás. (Cantalé!)

Felkért előadók: Szabó. József püspök, Bottá István, Bárelanyi Zoltán, 
Lupták Gyula, Pröhile Károly, Schelty László, Schuleik Tibor, Sulyok Imre stb. 

Jelentkezés a fóti Mondák Belmisszióí' Intézet vezetőségénél szeptem
ber hó 10-ig.

Caníate énekfüzet 8.80 forintért kapható Harangszó-könyvkereskedés- 
ben (Gyó'r, Ráfh Mátyás-tér 2.) 10 példány rendelés esetén 10% kedvezmény.



Szentháromság után 8. vasárnap
A l ap  i g e :  Máié 7, 15—23.
Az eredeti szöveg többlete.

1. Az előző szakaszban a szoros kapú és keskeny út képével szemléltette 
Jézus azt, hegy „kevesen vannak11, akik az életre vezető úton járnak. A „kevés 
választottéhoz (v. ö. Máté 22, 14.) szól a következő szakasz: ez azokat a. 
veszedelmeket és kísértéseket állítja elénk, amelyek a keskeny úton járókat 
letéríthetiik az élet útjáról. Jézus igéjének a látóköre e szavaikban —  a köz
vetlen történeti helyzeten túl: —  kiszélesedik tanítványainak a gyülekezetére. 
A következő igék is a gyülekezethez szólnak; erről nem szabad megfeledkezni,, 
amikor azokat egyéni hitéletünkre alkalmazzuk.

2. Jézus szava feltételezi, hogy a tanítványokat a gyülekezet körén belül 
éri a kísértés veszedelme. A iLélek ajándékával jár együtt, hogy a, gyülekezet
ben támadnak próféták, akik isteni felhatalmazással tolmácsolják a gyüleke
zetnek Isten akaratát, Isten igéjét. De ahol próféták szólnak, ott fellépnek 
a „hamis próféták1' is, az olyan „prédikátorok", akik isteni felhatalmazásra 
hivatkozva, felhatalmazás nélkül „prédikálnak" s ezért nem Isten' igéjét hir
detik, hanem „önön szívükből próféták (Ezek. 13, 2.), A veszedelem a gyüle
kezet számára az, hogy ezek a tanítvány mezében, a hitnek a jogcímén szó
lalnak meg, éppen ezért a gyülekezetét pusztító „ragadozó farkasok“ -ká (a 
kifejezéshez v. ö. Ezek. 22, 27; Ján. 10, 12; Csel. 20, 29—30.) váltnak. .

3. A  16—20. versekben egy új képpel: a fa és gyümölcse egységének 
a képével adja meg Jézus a gyülekezetnek azt az ismertető jelet, amellyel 
óvakodhátik a veszedelemtől és védekezhetik ellené. A tanítvány személyéi, 
Istenhez és Krisztushoz ragaszkodó hitét nem lehet elválasztani e hit gyümöl
cseitől, az egész életfolytalásnlak a hitben gyökerező egységétől, a Krisztusban 
megszentelt cselekedetektől, a Krisztusról szóló bizonyságtétel „teljes bátor
sággal való szólásától" (Csel 4, 29.). A fa és gyümölcs egységének a képe 
már Keresztelő János igehirdetésében is megtalálható, v. ö. Máté 3, .10. Ahhoz, 
hogy mi a „gyümölcs", v. ö. Gál. 5. 22—23; Ján. 15, 1—-8. összefüggésében 
a „gyümölcs" Isten igéjének a terjedésére vonatkozik; I. Ján. 4, 1—3. szerint 
a hamis pröfétaság „gyümölcse" a testben, jött Krisztus tagadása.

4. A perikopa két utolsó verse nyíltan is abba az eszkatológikus össze
függésbe állítja bele Jézus igéjét, amely már ott rejtőzött a „fa és gyümölcse" 
képe mögött is. A tanítvány a Miatyánk harmadik kérésében könyörög azért, 
hogy „legyen meg Isten akarata" s ezzel magát is alárendeli ennek az isteni 
akaratnak, ennek akar szolgálni, ezt akarja véghezvinni. A hamis próféta 
„hamissága" éppen abban van, hogy „úr“ -nak mondja ugyan Krisztust és az S 
nevében prófétái, űz ördögöket, küzd a gonoszság hatalmai ellen, —  de való
jában mégis nem isteni felhatalmazásból, hanem „önön szívéből" prófétái 
és így a saját akaratát teszi meg Isten akaratának a mértékévé. Ezért kárhoz
tatja őt Krisztus az ítéletben. Krisztus, aki mindenben az Atya tanítását cse- 
lekszi, elutasítja magától még azt a tanítványt is, aki őt „úr“ -nak vallja, de 
nem a mennyei Atya akaratát cselekszi. Megrázó figyelmeztetés mindnyájunk 
számára, akik az ö tanítványai akarunk tenni! Karrier Károly

Gyakorlati alkalmazás.
Ezt az igét sem tanácsos kiragadni a hegyi beszédből. A hegyi beszéd 

minden mondatában a földi emberek országai fölé a mennyeknek országa

IGEHIRDETŐ MŰHELYE
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b orul. Mások a boldogok, más a törvény betöltése, másképpen kell alamizsnái 
adni és imádkozni, másképpen/ kell látni az égi madarakat és a mezei liliomo
kat és az emberek életét, —  a hegyi beszéd világosságában. Amíg a földön 
vagyunk, „az úton vagyunk". (5, 25.) És közvetlenül alapigénk előtt a 13— 14, 
versben tanítást kapunk arról, hogy van keskeny út és van széles út a földön 
járók számára. Ha ilyenféleképpen állítjuk fel a bevezetést, állítsuk ebbe a 
távlatba az ige tanítását is. ,

1. Őrizkedjetek a hamis prój étáktól. Ez a fogalmazás azt jelenti, hogy 
vannak hamis próféták. Többes számban vannak. Állandóan vannak. Most is 
és a világ végén is. (.Máté 24, 5; 41, 24.), őrizkedjetek'tőlük, mert veszedelemre 
visznek. A veszedelem pedig az egyetlen veszedelem, amely igazán fenyegeti a 
földön járó embert, hogy elveszíti az örök élelet. Ha tehát valamitől őrizkedni 
kell az embernek (kártól, betegségtől, szenvedésektől), ez az amitől legjobban 
kel) őrizkedni: az örök élet elveszítésétől. Az igám Krisztus és az igazi prófé
ták csak azt hirdethetik, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözül- 
jön  és hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

2. Azért kell nagyon őrizkedni a hamis prófétáktól, meri azok igaz 
prófétáknak látszanak. Juhok ruhájában jönnek hozzátok, (tehát mindegyi
künkhöz), de belül ragadazó farkasok. Szavuk kedves, alázatos, kegyes. Sza
vukról nem Ismerheted meg. Szavaikkal meg tudnak csalni, ezért veszedel
mesek,, de Jézus megadja a felismerés módját: gyümölcseikről ismeritek meg 
őket. Miután valóban arra igyekeznek, hogy akik hallják őket, azok ne Irigy- 
jenek és ne üdvözöljenek, (Lukács 8, 12.) gyümölcseik is csak a hitetlenség 
gyümölcsei lehetnek. A hamis prófétáknak nem lehetnek jó gyümölcseik. 
Tehát a hamis prófétákra hallgatóknak sem lehelnek jó gyümölcseik. Luther 
e szentigéről szóló egyik prédikációjában' azt mondja: „Aki jó gyümölcsöt 
akar, annak a fán kell kezdeni, azt kell megjavítani. Aki jócsclekdetet akar, 
annak az emberen kell kezdeni, akitől a jót várjuk." Krisztus ezt cselekedte. 
Velünk is ezt, akarja cselekedni. A gyülekezette} is ezt akarja cselekedni. 
Luther így folytatja: „Az embert senki nem teheti jóvá, a hit egyedül. És 
senki nem teheti rosszá, a hitetlenség egyedül." Minket is, gyülekezetünket is.

3. Minket t élre vezet hétnek a hamis próféták. Mert mi emberek vagyunk, 
megtéveszt hetök. Krisztust nem téveszthetik meg. Hiába uram-uramoznak, 
Krisztus itt is, most is tudja róluk, hogy ragadazó farkasok, de engedi őket, 
mert velük a harcot nekünk, mindenkinek külön kell megvívni. Viszont elke
rülhetetlenül szól majd az ítélet ama napon: Távozzatok tőlem ti gonosztevők.

4. Textusunk utolsó három verse már nemcsak a hamis prófétákról szól. 
Ez már rólunk is beszél. Ha mi is gonoszéletű keresztyének vagyunk, akkor 
hamis prófétái vagyunk Krisztusnak, ahelyett, hogy bizonyságtevő tanítványai 
volnánk. Sok keresztyén kegyes, kist vés, alázatos szavú, bárányok közölt bárá
nyok ruhájában jár. De éppen úgy gyümölcseikről ismerhető fel, mint minden 
hamis próféta. Embereket félrevezethet, megint megfeszítheti Istennek ama 
Fiát és meggyalázhatja őt. (Zsid. 6, 4.) Krisztust nem vezetheti félre. Ö azt 
mondja Ján. 10, 14. v.-ben: „Ismerem az enyéimet." —  Rettentő szó fog 
felettünk is elhangzani, ennek a szentígének a legfélelmetesebb szava, „sohasem 
ismertelek titeket." Ugyanazon ítélet vár ezekre: távozzatok tőlem

őrizkedjetek a hamis prófétáktól, Ne bigyjetek nekik. Csak Krisztusnak 
higyjetek, míg az úton vagytok. „Aki hisz a Fiúban, örök élete van annak".

Kemény Lajos
Az egyházi atyák igehirdetéséből:

19. vers: Sokan csak a pokoltól félnek. Én sokkal keservesebb büntetés
nek tartom az üdvösség elvesztését, mint a pokol gyötrelmeit. —  Elviselhetet
len büntetés a pokol. Mégis, ha valaki tízezer poklot készítene, ezzel semmit- 
sem mondana ahhoz a büntetéshez ké]>est: elveszteni az örök boldogságot 
és gyűlölni a Krisztusi, — Chrysostomos.
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Lulher 1529. július 18-i igehirdetéséből:

Azt mondják az evangélium ellenségei: az evangéliumnak egyetértést 
kell teremteni, ha ezt nem teszi, akkor az nem evangélium. Pedig Jézus ezt 
oiőre megmondta. Figyeld meg: ahol az evangélium munkálkodni kezd, ott 
megjelennek a hamis próféták is. Ahol Krisztus templomot épít, ott az ördög: 
is megépíti a maga kápolnáját.

Azért olyan fontos annak a megtanulása, mi az egyház és az ige és mii 
kell az embernek tudni, hogy ha a hamis próféták jönnek, különbséget 
tudjon tenni a hamis és igaz tanítás között.

Szentháromság; után 9. vasárnap
A la p  i g e :  Lukács 16, 1—9.

V á z 1 a t.

MI A KÖVETENDŐ A HAMIS SÁFÁRBAN?

Ennek a példázatnak vannak olyan vonásai, amelyeket nem szabad pél
dának venni és a szerint cselekedni. A hamis sáfár hűtlenül járt el. Gazdájá
nak rábízott javait té közölt a. Ilyesmire sohasem hatalmaz fel bennünket az 
ige. Jézus dicsérete szerint is a világ fiai a maguk nemében eszesek, éppen, 
azért a világosság fiai, akik más nemhez, nemzetséghez tartoznak sohasem 
másolhatják le minden további nélkül amazok cselekedeteit. Több eligazító 
igehely közül elég itt egyre hivatkoznunk. Rám. 12:2/a:j Ne szabjátok maga
tokat, ne igazodjatok e világhoz! Ügy is lehetne fordítani: Ne utánozzátok 
ezt a világot! Ne azonosuljatok vele! Sőt: Ne formálódjatok egy mintára! — 
A világ fiaiban, s ezek között a hamis sáfárban van tehát valami alapvető 
sajátosság, ami lény.egszerííen idegen a keresztyén emberek számára, Nem 
azt állítja elénk Jézus példaképnek.

De mi a követendő benne?
1. Az előrelátás. Mikor megsejtette a veszedelmet, azonnal arra gondolt, 

hogyan fog boldogulni a szorongatott helyzetben.
Hány keresztyén van, aki tud arról, hogy egyszer néki is számot kell 

adni a gazdája előtt. És mégsem készül rá. Jézus hasztalan figyelmeztet: 
„Vigyázzatok... váratlanul reátök ne jöjjön az a napi" (Lukács 21:34— 36). 
Mégis annyian alusznak, készületlenek, balga szűzként, üres lámpával várják 
a Vőlegényt. Mit sem törődnek az ítélettel. Belevesznek a világ gondjába, 
örömeibe, javadba. Hányán tanulhatnának a világ fiai előrelátásából.

2. A hamis sáfár céltudatosan használta az anyagi javakat. Ne zavarjon 
az most bennünket, hogy mást illetett az .elengedett tartozás. Ez már a hamis
sághoz tartozik. De lássuk meg azt a világos helyzetfelmérést, amellyel fel
ismeri kilátástalan állapotát: a maga munkájával nem fog tudni boldogulni. 
Másra szorul. Barátokat szerez azért magának.

A  keresztyén ember szorult helyzetében, az utolsó íté'elleor is segíthet
nek bizonyos barátok. A nagy szétválasztáskor (Máté 25:31— 46.) milyen’ siókat 
jelent majd, ha lesz éhező, akinek enni adott, mezítelen, akit felruházott, 
jövevény, lakit befogadott, beteg és fogoly, akit meglátogatott.

Veszed észre, hogy ilyen barátokat éppen a hamis mám monon, a pénzen, 
anyagi javakon lehet szerezni. Kövesd azért a hamis sáfár példáját: segíts 
a rászorulón, essen meg a szíved a nélkülözőn, adj, ne kíméld a javaidat! 
Ennél hasznosabban úgy sem tudod felhasználni. —  Pál apostol figyelmez
tetése is erre mutat: „Akik gazdagok e világon... jót tegyenek, legyenek 
gazdagok a jócselekedeteikben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset



gvüjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az ölök életet." 
(Í. Tini. 6:17— 19.)

3. A hamis sáfár mindenképen biztosítani akarta magát.
Ez azután már túlulal bennünket javaink szétosztásán, emberi szószólók 

szerzésén, az egyetlen Baráthoz, aki egyedül képes megmenteni.
Bárcsak úgy megrettentene hamisságod, a fenyegető számadás, hogy 

Őhozzá menekülnél, aki felvitte a keresztfára vádleveledet és végérvényesen 
odaszegezte a parancsoltatokban ellened szóló kézírást (Kol. 2:14.). ö  elmosta 
vérével kiáltó bűneidet. Helyet készített az örök hajlékokban. Befogadja 
mindazt, aki hozzámegy bűnösen és kegyelmet koldulva.

Indítson erre az útra is a hamis sáfár igyekezete! És ne tágíts, ne 
nyugodj addig, amíg Jézus Krisztus válságában, bűntörlő vérében nem hiszed 
bizonyosan üdvös séges jövendődet. Csepregi Béla

Luther 1529. július 25-i igehirdetéséből:

.4 hitből fakadó cselekedetek tesznek bizonyossá afelől, hogy valóságos 
hited van, az ige benned él és bűnbocsánatot nyertél. Mindent a hit által nyersz 
el, de a cselekedeteid teszik bizonyossá a hitedet, azokon keresztül érzed, 
hogy van hited. Cselekedetek nélkül, mondja Péter, olyan vagy, mint a vak, 
aki neki megy a falnak (2. Péter 1, 9.)'. Szívednek erősnek kell lennie elhiva- 
tásod felől és erre szolgálnak a cselekedetek.

A gyümölcs nem csinál fát, de megmutatja, hogy a fa jó-e, van-e benne 
erő és dús lé. Amíg nem terem gyümölcsöt, nem tudod, hogy termékeny-e. 
A hit is cselekedetek nélkül bizonytalan és tapogat; viszont a cselekedeteim 
megbizonyítják a hitemet.

Szentháromság után 10. vasárnap
A la p  i g e :  Lukács 19, 41— 48.

' Gyakorlati alkalmazás.

„Mindezek példaképpen estek rajtok, meghatlak pedig a mi tanulsá
gunkra." (I. Kor. 10, 11.) Nemcsak az ószövetségi történetekre áll ez, hanem 
Izr&clnek szentigénlkben leírt és megjósolt történetében is. „Azért hát tanul
junk belőle, mert nekünk szói" (Luthert.

1. Isten ma is gazdagon meglátogat a Krisztusban megjelent kegyelem 
drága idejével. Letagadhatatlan, hogy napjainkban alnyaszentegyházunkban, 
népünk életében is csodálatos „Kaires“ -okat teremt az Űr. Gyülekezeti ige
hirdetések számtalan alkalmán, lalkipásztcri látogatásokon, evangélízációlkon, 
konferenciákon zápor módjára hull mindenfelé az ige. Isten szüntelen kínálja 
a békességet a,bűnbocsánat drága örömlűzében a békét áhítozó népeknek és 
egyeseknek egyaránt. Bárcsak megmutatná igehirdetésünk a szószék alatt ülő, 
zaklatott életű, békességet szomjazó embereknek, hogy Jézus a békesség feje
delme, hogy egyedül Általa békélhetünk meg Istennel és nyerhetjük el a 
földi békességünket is.

2. Isten kegyelmes meglátogatását nem lehet büntetlenül visszautasítani 
ma sem. Isten nem engedi, hogy népe kemény szívvel megvesse nagy szere
idét. Egyszer számon kéri majd egyesektől és közösségektől egyaránt az 
elmulasztott alkalmakat, egyszer felelősségre von a hitetlen, vagy közömbös 
igehal'igatásokért. Számonkérő ítéletét azzal mutatja meg, begy a bálványozott 
régi formákat irgalmatlanul összetöri, a megszokott kényelmes életkörülmé
nyeket megszünteti. Ki ne látná meg a mai eseményekben Isten ítéletét, 
mellyel elbizakodott és öntelt egyházát bünteti? Igehirdetésünk ennek meg

2 95
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mutatásával bárcsak minél több kemény szívet lágyítana meg, minél több vak 
szemről venné le a hályogot és minél több lelket indítana a még most is 
tartó kegyelmi idő komolyan vételére.

3. Isten kétségtelenül megítélte a régi formákat, a régi társadalmi rendet, 
a külsőségekbe merült látszat-vallásosságot, de ezeknek romjain ma is építi 
az igazi anyaszentegy házat, A sóik sallangtól és nem odatartozó dologtól 
megtisztított anyaszentegyházaban hirdetted a tiszta evangéliumot, hogy a 
megítélt régi élet helyén új élet fakadjon. Aki hittel fogadja a bűnbocsámat 
drága igéjét, annak mitsiem számít az ítélet, ha szenvedéseitől nem is menekül 
meg, mert heíeplántáltatik Jézus Krisztus közösségébe, a minden ítéletet 
kiálló és felülmúló örök életbe.

így ragyog fed övéi előtt könnyön, nyomorúságon és ítéleten keresztül is 
Krisztus messiási dicsősége.

A vasárnap jellege.

Szentháromság utáni 10, vasárnapon az anyaszenlegyház már régóta 
Jeruzsálem pusztulásáról emlékezett meg, és ezért lett a bűnbánat vasárnapja. 
Némely gyülekezetben még ma is felolvassák a délutáni istentisztelet kereté
ben Jeruzsálem pusztulásának történetét. Kár, hogy ez legtöbb gyülekezetünk
ben, talán megfelelő szöveg hiányában, már feledésbe imént emlék csupán. Jö 
lenne ezt felújítani, mert az Űr igen-igen megáldhatja az ilyen megemlékezést.

Tatabányai munkaközösség.

(A  tatabányai munkaközösség tagjai: Boh-u-s Imre, dr Mezey Lóránt, 
Táborszky László, Trombitás Dezső és a tatabányai evang. egyházközség 
felügyelője. Vezette: dr Se hu lek Tibor, a kéziratot összeállított: Selmeczi János.)

Szentháromság után 11. vasárnap
A l a p i g - e :  Lukács 18, 9— 14.

Az eredeti szöveg többlete.

í. Az evangélista a farizeusról és vámszedőről szóló példázatot bele
állítja azoknak az elbeszéléseknek a sorába, amelyekkel afarizeusi kegyesség 
ürességét szemlélteti. Ebben a példázatban pontosabban a helyes imádkozás
ról van szó. Míg az előző példázat szerint Jézus arra inti tanítványait, hogy 
szüntelen imádkozással könyörögjenek Isten igazságának, azaz igaz ítéletének 
a kinyilvánításáért, addig ez a példázat azt szemlélteti, hogy nem minden 
kegyes imádság talál mégha lgattatásra.

2. Jézus példázata egyik legmegrázóbb leszámolás a farizeusi kegyes
séggel, —  ma úgy is mondhatnánk a „vallásossággal", sőt egyenesen a „hiyő 
kegyességgel". Jézus nem rajzol a farizeusról karikatúrát, azaz nem élezi ki 
egyoldalúan a farizeusi kegyesség „árnyoldalait." Még kevésbbé rajzol Jézus 
„hitetlen" farizeust, .tehát olyasvalakit, akinek a kegyessége csak magát és 
másokat megtévesztő látszat. Mindaz valóság, amiért a farizeus hálát ad Isten
nek. A farizeusnak a kegyessége annyira komoly és irtózása Isten parancso
latainak, a megszegésétől, a bűntől, annyira -eleven, hogy a törvényben előírt 
rendelkezéseken túl is igyekszik teljesíteni Isten akaratát, pl. a tizedszolgáltatás 
számára csak annyiban kötelező, amennyiben ő maga termeli a gabonát slb. 
Ez a farizeus tizedet ad azután a gabona stb. után is, amit a piacon vesz, 
hogy Istentől valamiképen el ne tulajdonítsa, ami az övé. S vájjon nincs-e 
oka neki hálát adni Istennek azért, hogy „az élet útján" jár, hogy ismeri 
Isten akaratát, s hogy Isten erőt ad neki parancsolatainak a megtartására?
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De Jézus nem „idealizálja" a vámszedőket sem. Azoknak a lelkiismeretét 
valóban sok gonoszság és bűn terheli. Ez a példázat sem mondja azt, hogy 
ez a vámszedő életfolytatása szerint más volt, mint a töbibek, hogy ő kivétel 
volt, vagy hogy csak külsőleg tartozott a vámszedők közé, —• Lalán mert nem 
volt más életlehetősége, —  azonban a valóságban, a szíve indulatja szerint 
istenfélő kegyes ember volt, aki nem járt el társaihoz hasonlóan.

Jézus mégis azt mondja (s így helyesebb a fordítás): „Ez megigazulva 
ment alá az ő házához, nem úgy mint amaz". Miért? Azért, mert a farizeus 
imádságában önmagát igazolta Isten előtt,, igaznak nyilvánította magát Isten
nel szemben, ezzel „felni aga sztál ta magát," Pedig Isten előtt nem az érvényes, 
amit mi emberek leszünk vagy ha mi magunk magasztaljuk feli magunkat: 
éppen az tesz hitetlenné bennünket Isten elolt, ha nem tőle várjuk megigazulá- 
sunkat, hanem ha azt biztosítani akarjuk a magunk számára. Ilyen önmagunk 
biztosításával válik kegyességünk, sőt hitünk is, ha nem bízzuk magunkat 
teljes szív-vei és kizárólag Tslenre,

S.Hogy mennyire a valóságból vette Jézus a farizeus rajzát, azt tanul
ságosan mutatja az az imádság, amelyet az írástudomány előírása szerint 
minden kegyes farizeusnak el keltett imádkoznia, amikor kijött a zsinagógából, 
„tíálát adok Neked, Űr Isten, hogy azok között adod részemet, akik a zsinagó
gában ülnek és nem.azok közt, akik az utcák szögletein üldögélnek. Mert én 
korán' útinak indulok, s azok is korán indulnak útnak: én korán elindulok 
a törvény igéinek a tanulására, s azok is korán indulnak a hiú dolgokra. Én 
fáradozok s ők is fáradoznak: én fáradozásomért (mennyei) jutalmat nyerek, 
de ők nem kapnak jutalmait fáradozásukért. S'etek én is és ők is. De én a 
jövendő világ életébe sietek, ők azonban a mélység kútjához sietnek." Jézus 
a példázatban éppen ezt a kegyes önteltséget utasítja el, mert az ilyenek 
„bízzák rá magukat arra, hogy ők igazak s veszik semmiive a többieket."

Karrier Károly

Gyakorlati alkalmazás.

t. A mi emberi ítéletünk is súlyos a gőgös emberről. Az ilyen embert 
visszataszítónak találjuk és úgy tapasztaljuk, 'hogy, önimádata következtében 
alkalmatlan mindén közösségi életre. Igénk azonban még ennél is keményeid) 
ítéletet mond: azzal, hogy az önmagát felmagasztaló ember megalázását hir
deti, tudlul adja, hogy az ilyen Isten ítéletét el nem kerülheti. Mindezek mel
lett a megdöbbentő az, hogy- az igének ez a súlyos ítélete egészen ellenünk 
fordul. Lehetetlen ugyanis a szóba nforgó farizeusban fel nem ismernünk 
saját magunkat. Mi vagyunk a vallásosságunkra büszke emberek, akik úgy 
képzeljük, hogy magatartásunkkal az Istent is gazdagíthatjuk és kémivalónk 
sincsen tőle. Talán, emberileg szólva, a farizeusnál is mélyebbre süllyedtünk, 
mert azt a farizeust a jótékonykodásban nem követjük és csak abban) vagyunk 
lelki rokonai, hogy az Ural teljesen félretoltuk Htunkból és csak saját erőnk
ből szeretnénk élni.

2. Ebből a kárhozatos helyzetből semmiféle emberi erőlködéssel nem 
menekülhetünk ki. Még az a legjobb megoldásnak kínálkozó próbálkozás is 
kudarcra van ítélve, hogy megpróbáljunk olyan alázatosakká lenni, mint a 
vámszedő. Minél jobban igyekezünk ugyanis ilyenek lenni, annál jobban tuda
tában vagyunk dicséretes -alázatosságunknak. Így aztán vége is az alázatnak, 
mert aki tudja, hogy alázatos, az már büszke is rá.

3. Csak az a megoldás, hogy Urunkhoz meneküljünk. Lehet, hogy- e 
pillanatban is sok. kérdésed van. Sok olyan kívánságod, ami miatt nem kell 
szégyenkezned Előtte és mégsem ezeket, fogod elmondani először. Minél köze
lebb vagy Hozzá, annál inkább csak egy imádságod marad: légy- irgalmas
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nékem bűnösnek! Őelőttle mindennél előbbrevalóvá válik ez a kérdés, 
mert Öelőtte megnövekednek a mi bűneink. Nem tud az ember 
úgy nézni Krisztus szentségére, hogy ne látná a maga bűnösségét. De minden
nél fontosabb, hogy csak Reá nézzünk. Azért szól is hozzánk, hogy hívására 
Fe'iéje forduljunk. Végül,is Tőled, aki meggondoltad: mennyire benned van 
a hiú dicsőségvágy, nem azt kérdem: meg tudsz-e szabadulni attól? hanem 
inkább azt: liiszel-e Benne? Nagybocslcai Vilmos

Luther igehirdetéséből:

A nagy szentek kárhozatra jutnak, a szegény bűnösök pedig megtartat
nak. Persze Krisztus olyan szentekről szól, akik saját és életük és cselekede
teik által akarják az Isten előtt érvényes igazságot kiérdemelni és olyan 
bűnösökről, akik szívből: szeretnének megszabadulni a bűneiktől és bűnbo
csánat és kegyelem után sóhajtoznak.

%

Szentháromság után 12. vasárnap
A la p  i g e :  Márk 7, 31—37.

Az eredeti szöveg löbblete.

31. v. A földrajzi közlés figyelmet érdemel. Tyrusból először északnak 
megy Jézus a föníciai tengerparton Sidonig, amely már a Libanonnal van egy 
szélességi fokon. Innét délkeletre, a „Tíz város" vidékére, a Jordán balpart- 
ján. Ezután újból átkel a Jordánon s így megy a Galileai ló vidékére. Három- 
négyszeres kerülő, de Jézus nem a földrajzilag legrövidebb utat választja, 
hanem arra megy, amerre munkáját szükségesnek ítéli. „Szertejárt jót csele
kedvén." A földrajzi meghatározás azért is figyelemreméltó, mert Tyrus, 
Sidcn, Tizváros, pogány lerülelen fokszik. Tehát Jézus Gaiileán, vagy mond
juk Izraelen kívül is megfordul, s már ez is mutatja, hogy megváltói tevé
kenységét nem korlátozza a zsidó népre. A szírofőniciai asszony leányát is 
meggyógyítja, s amikor Péter híres vallástételét teszi, akkor is a haláron 
kívül, Cae,sarca Philippi közelében van, amelyet Fülöp, negyedes fejedelem 
alapított Tiberius császár tiszteletére, hozzálévén a maga nevét is megkülön
böztetés végett. A „Tízváros", Dekapolisz a római uralom idején a Közép- 
Jordán keleti részén, túlnyomókig görög lakosú városok közössége, amelyeket 
Pompeius 64/ő3-ban Kr. e. közvetlenül siriai helytartó alá helyezett, A  Nagy 
Sándor hódítása nyomán elterjedő görög kultúra bizonyságai, s egyben véde
lem a keleti puszták be-betörő nomádjaival szemben.

.??. v. „Nehezen szóló". A görög-szó jelentése: dadogva beszélő, beszélni 
alig tudó, néma. Itt a 35, v. alapján („értelmesen beszélt") nem a „néma" 
értelemben. „Parókáiéin" segítségül! hívni, tehált több, mint egyszerűen kérni. 
Kifejezésre jut az igében a Jézus iránt való feltétlen bizalom, ami a benne 
való hitnek egyik döntő eleme. Ez a feltétele minden csodájának. Ahol nem 
talált hitre, olt nem tett csodát („az ő hitetlenségük miatt"). Jézushoz való út 
tehá nem a külső, testi csodáikon át vezet. Az egyszerű csodálkozás még nem 
hit, a hitetlenség hamar talál kibúvót: „A z ördögök fejedelme általi űzi ki 
az ördögöket." —  Jézus testi csodái szerető szívének, segítő készségének 
bizonyságai, de nem ezekből áll hivatásának lényege. Igéje által a beteg 
leiken kíván segíteni. A testi betegségből meggyógyítottak, vagy haJottaikból 
feltámadottalk idővel eltávoztak a minden halandók útján. De az evangélium 
igéje általi a bűn hatalmából megszabadítottak akkor is és az egymást követő 
nemzedékek idejében mind napjainkig, s ezután is :az örökélet várományosai 
lettek. — A Csodáról csak annyit, hogy az Istennek Jézus által közvetlen bele-'
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nyúlása az ember életébe. A csodák nem szűntek meg, ha mindjárt Isten a 
beteg test gyógyítását íotkozotason fejlődő orvostudomány számára engedte 
át (ez is Isten adománya!),, A bennünket körülvevő termásZetvilág csodái 
csak megsZidkottságuknái fogva tűnnek feli „természetesnek", s az evangélium 
igéje által megszabadult ember napjainkban is az élő, és pedig legnagyobb 
csoda. Ez kelti, hogy alázatosságra intse az embert, aki a maga erejéből 
egyetlen fűszálat sem tudna létrehozni.

33 v. A textusbeid gyógyítási csoda azon kevesek közé tartozik, ame
lyekben a csoda részletezése is megtalálható. Egyébként Jézus szavának erejé
vel gyógyít. „Legyen néked a te hited szerint." „Lázár jöjj, ki!" A gyógyítás 
folyamatának leírása inkább azt kívánja szemléltetni, hogy szükség van a 
Jézussal való közvetlen kapcsolatra.

34. v. A  gyógyítás előtt Jézus imádkozik. A testet öltött Ige az örök 
Istennel való egységből merít és cselekszik.

35. v. „Effatha", aramái szó. Nyilatkozzál meg, vagyis: füled, nyelved 
kötelékei oldódjanak meg. Jézus tehát aratnáí nyelven beszélt. Az, hogy az. 
Újszövetség mégis görög nyelven Íratott meg, Isten bölcseségének és kegyeV 
mének legkézzelfoghatóbb bizonysága. Csak így válhatott az akkori világ fő 
érintkezési nyelve révén ismertté s csak így terjedhetett az egész földön.

36. v. Jézus tilalma. Nem akarja, hogy a testi csodatevésben lássák 
hivatását. Ez csak járuléka a tulajdonképpeninek. Viszont érthető, hogy az 
egyszerű nép számára nem volt foganatja a tilalomnak. Csodálatukat és örö
müket közölni kellett másokkal is.

37. v. Alapértelmében a testi, nyomorúságon való segítésre vonatkozik; 
de lehet azután átvitt értelemben is a Krisztusra hallgató és róla érthetően 
bizonyságot tevő hívőre, mint Krisztus tuliajdonképeni csodájára vonatkoztatni.

Dr Kiss Jenő

Gyakorlati alkalmazás.

Sikclség és némaság emberi életünk kellős nagy nyomorúsága. Igen 
sokszor a kettő együttjár, mint siketnémaság. A siketnémaság megfoszt attól 
az áldott lehetőségtől, amit emberi közösségnek nevezünk. Nagy nyomorúság!

A testi nyomorúságunkat Jézus sohasem nézi a maga elszigeteltségében. 
Mögötte mindig ott látja a lelki nyomorúságot is. Gyógyításában mindig 
mélyebbre nyúl és orvosolja a lelkit is. A gutaütöttség lelkibénaság is, bűn
ben való megkötötzöttség. A  vakság lelki vakság is: Istennek és a testben 
megjelent Jézusnak, mint Krisztusnak nem-ismerése. A siketségben is láthat
juk Isten élő igéje meghaUásának képtelenségét és a némaságban a bizony
ságtevő élet teljes biiliincsbeverését.

A lelkiéletben is beszélhetünk siketnémaságról. Aki nem hallja Isten 
igéjét, az nem beszélhet róla, de ha akarna, sem volna képes beszólni Vagy 
ha mégis beszéli a le’kí siket, csak félrebeszélhet, vagy hamisan beszélhet.

A lellki siketnémaságnak is megvan a következménye. Elszigetel Istentől 
és elszigetel a lelki testvértől, a gyülekezet közösségétől.' Megnyomorodott és 
torz lelki életet szül.

Amikor igénk a nyelv feloldódásáról beszélj akkor bilincsekre mutat. A 
fület Isten igéje ellőll bedugja a hallani nem akarás, ,a lelki makacsság, vagy 
temérdek néven nevezhető bűn. A nyelvet megkötözheti a félelem, a belső 
sötétség, tudatlanság, szégyen és egy csomó bénító bűn. Az Isten igéjét nem 
halló ember és Istenről makacsul hallgató ember szörnyű bilincsei ezek. Az 
igazi ok mindig itt van. Minden más spanyolfalazás,

Akik az igét hallgatják, talán miaguk is szenvednek ezeknek a bilincsek
nek a terhe alatt. Amikor most mindezt prédikáljuk, nem alkarunk még 
inkább bilincsbe verni. Nem akarjuk azt mondani a siketnek: hallj, amikor
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maga is érzi a képtelenségét. A némának nem akarjuk azt mondani: beszélj, 
amikor maga is kesereg emiatt. Örömhírt, evangéliumot hirdetünk. Itt van 
Krisztus. Az irgalmas Szabadító, aki azért jött, hogy a siketet hallóvá, a 
némát beszélővé tegye, si,kétségünk és bénaságunk bilincseit feloldozza. Azért 
jött, hogy a nyomorult emberi prédikációban élő és ható igét, bűnösöknek 
szóló kegyelmet kaphassunk. Azért jött, hogy dadogó nyelvünk örömhírt 
mondó drága üzenet továbbítója, Istenét himnuszokban és zsoltárokban 
ujjongva magasztaló nyelv lehessen,

"  Ennek a harcnak egy mozzanata áill itt .előttünk a siketnéma meggy ó- 
gyításában. Ezért harcol Jézus minden igében és minden cselekedetében. Ez 
a Imre dúl értünk ott a kereszten. Az a tény, hogy a siketnémát kiviszi a 
tömegből, nemcsak szerénység. Azérl szakít ki és visz ki a világból, hogy 
egészen hatalma alá vehessen és egészen Isten színe elé állíthasson. Ebben 
a szent hármasságban oldozza bilincseinket, nyitogatja füleinket és szólaltatja 
meg nyelvünket.

A feloldozott embernek megnyílt az ül az élő Istenhez. Kedves és 
sóvárgott kenyér az ige. Belső parancsoló szükségszerűség a bizonyságtétel. 
A feloldozott embernek új út nyílt a másik ember felé: áldoll lelki testvéri 
közösség egyenként és gyülekezetben.

Aki ennek az érettünk vívott harcnak megszabadította, vagy eredmé
nyének nyitott szemű figyelője, meg fogja érteni, hogy még a kívülállók 
szívében is szeget üt és Isten népévé! együtt csodálkozva vallják: Mindent 
jó l cselekedett!

Kovács Géza

Luther 1529. augusztus 15-i igch:rdetéséből:

A hit nem más, mint a Jézus Krisztusba vetett teljes bizodalom. Jól 
iátjuk ezt ebben az evangéliumban, hogy az emberek milyen bizalommal jön
nek hozzá. A hit tehát minden cselekedetünk és érdemünk nélkül szívünk 
bizodalma ahhoz a Krisztushoz, aki a bajban segíteni tud rajtunk. Ezek az 
emberek a siketnémát Jézushoz viszik. Hiszik, hogy ő tud ezen az emberen 
segíteni.

A másik dolog a hit gyümölcse: a szeretet. Ezek az emberek a sikcl- 
néma iránt olyan szeretetet mutatnak, mintha ők maguk lennének a bajban. 
A szeretet az olyan szív, mely a másik baját meglátja és mayára veszi, mayáról 
megfeledkezve, hasznot és dicséretet \nem 'várva, annak segítségére van. A 
keresztyén életnek teremni is kell ezt a gyümölcsöt. És ha az .ember kezével 
és tanácsával nem is tudja azt megtenni, megteszi imádságával. Mert az imád
ság olyan sajátságos gyümölcs, mely hitből a szeretetet követi. Először a hit 
a Krisztusra tekint minden érdem nélkül. Aztán jön a szeretet, amely másokon 
akar segíteni anélkül, hogy a maga hasznát keresné. És ahol hit és szeretet 
van a szívben, ott nem marad el az imádság sem.

Szentháromság után 13. vasárnap
Az eredeti szöveg többlete.

A la p  i g e :  Lukács 10, 23—37.

Egyike Jézus legismertebb paraboláinak, amelyben megmutatja, hogy 
Istenországa polgárának miként kell viselkednie felebarátjával szemben. A 
parabola Istenországára vonatkozó képies történet az ember vagy természet 
életéből. Több, mint az egy mondatból álló hasonlat, vagy a részletesebb 
allegória. A fontos az, hogy megtaláljuk a „tertium comparalionis“ -t, ame-
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Ivet kifejezésre akar juttatni. Ezt itt abban foglalhatjuk össze, hogy amint 
az irgalmas samaritánus nem érdeklődött a félholtra vert utas ncmezetiségé 
felöl, azonképen nekünk is miniden bajha kerüli felebarátunkon segítenünk 
kel). Nem szükséges •— a parabola nem is vonatkozik rá —, az irgalmas 
samaritániusban Jézust keresnünk. Itt Istenországa polgáráról és nem uráról 
van szó.

A 23—24. v. mintegy ünnepélyes bevezetés, amelyben Jézus az Atyához 
való egyetlen viszonyára való utalással boldogoknak mondja a tanítványait, 
akik szemtanúi és fültanúi messiási működésének, melyet „sok királyok és 
próféták" szeretlek volna megérni. Messiási működését itt azon győzelmes 
szellemi harcban mutatja be, amelyet az őt kísérteni akaró farizeusi irány
zat egy tagjával szemben folytat.

25—29. v. A „nomikosz", zsidó törvénytudó, aki a tóra, valamint a 
hagyomány gondos tanulmányozása révén nyeri e megtisztelő címet. A fari
zeusokkal és szadduo/eusokkal együtt —  bár egymás közt súlyos differenciák 
voltak —  éles ellenfelei Jézusnak. Vitatkoznak vele ú. n. fogas kérdések 
fölött, de a vitáikban alul maradnak, s ez csak fokozza Jézussal szemben való 
gyűlöletüket, amely végül nyílt harcban robbant (ki. Textusunk első része 
rokon Márk 12, 28—34-gyel, és Máié 2Ú, 35— 40-el, Ezekből jobban kitűnik, 
hogy a Jézus ellen intézett támadás-sorozatról van szó.

Az „ekpeirazein" itt is ezt mutatja. Kísérteni, rossz értelemben, ellenséges 
indulatéi ember részéről; a sátán is kísértő. Az igének megvan a próbára tenni 
jelentése is, ez cselben Isten az alany, aki a hitre nevelés céljából tesz pró
bára, Itt. az előbbi jelentésben áll.

Mivel akar a törvénytudó kísértem? Mi a fogas kérdés? A döntő vallási 
kérdés, az örökélet kérdése, amelyre vonatkozólag azt hiszi, hogy Jézus mást 
tanít, mint a törvény, s így megfoghatja, s rámutathat, hogy mégsem a tör
vény és a próféták betöltésére, hanem eltörlésére jött. Jézus azonnal átlát a 
ravasz, megejteni akaró szándékon, s a törvénytudót a törvényre utalja. A 
keleti szokásnak megfelelően a kérdésre kérdéssel válaszol. A törvénytudó, 
a törvényről lévén szó, kénytelen felelni, de ezzel már tulajdonképpen elveszti 
a harcot. A  híres „sönia“ -ra utal V. Móz. 6, 5-re, amelyet a felnőtt ízraoli- 
iának naponként kétszer kellett imádkoznia: „Halljad Izrael, az Űr, a mi 
Istenünk egy Űr, szeresd azért". . . , hozzáfűzve még, mint Jézus Máté 22, 
39-ben, a szokott bővítést: „és felebarátodat, mint temmagadat" III. Móz. 19, 
18. alapján. Jézus megdicséri a törvénytudót a feleletért, ami bántja őt, 
mert érzi, hogy nem érte el célját, s még egy kísérletet tesz, hogy felül kere
kedjék: „De ki az én felebarátom?" A kérdésben megint ott van a megejtésre 
törekvés. A törvény a nép tagját, a szigorúbb .farizeusi irányzat ia párt tagját 
tekinti felebarátnak. Vájjon Jézus melyikei vállalja? Feszülten várja a feleletet, 
s Jézus/feleletként az irgalmas samaritánus példázatát mondja el. A parabola 
szépsége mellett a döntő momentum, hogy így kényszeríti Jézus az írástudót 
a felebarát jézusi értelmezésének elfogadására.

30—37. v. Az út Jeruzsálem és Jerichó közt, hogy —  üreges, sziklás, 
szakadékod, barlangokkal bővelkedő, szinte holdbéli kopár tájon át vezetett. 
Az a hatalmas földtörés, amely az egész Jordán völgyön végighúzódik, s a 
Holt-tengernek mélyén a tenger színe, alatti medencéjéhez vezet, e részen a 
.legvadabb. Még napjainkban is az az érzése az utazónak, hogy egy-egy éles 
fordulatnál rabló állja útját, írja Morton „Az Üdvözítő nyomában" c. jeles 
művében. A  szöveg szerint a kirabolt utast a ulonállók félholtan hagyják olt, 
vérbefagyva. Jézus erős éllel egy papnak és egy levitának, akiknek elsősorban 
kellett volna segíteni a hajbakenült utason, a szeretetnélküli magatartásáról 
beszél. Eljárásukat nem lehet enyhíteni azzal, hogy féltek a  tán még közelben 
tartózkodó rablóktól, vagy, hogy holtnak vélték a szerencsétlent, s a kultikus 
tisztátalanság veszélye nélkül nem érinthették volna meg. A samaritánus nem
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fél a rablóiktól s látja, hogy még élő emberről van dolga. Az elleniét annál 
élesebb, mert samari tónusok és zsidók ellenségek voltak. A samiaritánusok 
kevert népe az asszírok állal 722-ben Kr, e. elpusztított „Északi ország", Izráe’ , 
otlhon hagyott népének ia betelepített keleti idegenekkel kevert népe volt, 
s ezért a „tiszta vérű“  zsidók megvetették őket, s még országúikat is elkerül
ték, s Galileába Pereán át, a Jordán keleti partján mentek Samária helyett. 
A parabola életteljesen írja le, hogy miként .segít az „irgalmas" samari tónus 
a lassanként magához lérő szerencsétlenen, s viszi szamarán —  ez, volt a köz
lekedés céljára használt állat —  a „vendégfogadódba, a napjainkban is meg
levő „karaván szeraj", vagy „khan" helyére, ahol az állatok a kerített udva
ron védve voltak', s az utas is főként védelmet találhatott, A latin „dénár", 
amely megfelelt a görög „dra,chnm“ -nak, egynapi napszám volt. A törvény- 
tudó ugyanazt a kérdést veti föl, hogy ki az én felebarátom? sí a példázat arra 
felel, hogy ki volt a három közül iá rablók kezébe került szerencsétlennek 
felebarátja? de mégis kényszeríti a törvénytudót, ‘hogy Jézus értelmezése sze
rint feleljen. Jézus szavára: „Eredj el és te is hasonlóiképpen cselekedjél", 
a kísértő törvénytudó megszégyenülve elhallgat. A  parabola a „felebarát" 
fogalma univerzális értelmezésének uto’lérhetetlénül szép, mély, s igaz 
magyarázása. Dr Kiss Jenő

Gyakorlati alkalmazás.
.4 kerexztyénség a „szeretet vallása“ Nem tud a vallástörténet még egy 

olyan vallást említeni, mely ennyire hangsúlyozná a szeretetet, mint a keresz- 
tyénség, Isten szerető Atya (János 3:16.), Jézus a szeretet parancsát tartja 
a nagy parancsolatnak (Máté 22:34— 40.), új parancsolatként szeretettre buz
dítja tanítványait (János 13:34— 35.), a Hegyi Beszédben pedig határozottan 
megköveteli az ellenség szeretetet is (Máté 5:44). Ez az elméleti .'Mi a gyakorlat?

Keresztyénségünk elméletének és gyakorlatának egymástól való eltérése 
a felebaráti szeretet kérdésében mutatkozik meg a .legkirívóbban. Hit kérdé
sében lehet nagyon ügyesen leplezni a valóságot. Jól begyakorolt „kánaáni 
nyelvjárás" megtévesztheti az embereket. Az ilyen ember még önmagáról is 
elképzelheti, hogy jó keresztyén, /Isten gyermeke. A  szeretet azonban nem 
hamisítható, pótlékokkal nem helyettesíthető. Vagy van, vagy nincs.

Alaptermészetté kell 'lenni <a felebaráti szeretetnek a keresztyén ember 
életében. Hajlandók lennénk talán még gyakrabban imádkozni, miég többet 
olvasni a Bibliát, még rendszeresebben járni templomba, még áldozatkészek
ben adakozni, —  csak n.e kellene a szeretet parancsát olyan 'következetesen 
végrehajtani, amint azt Urunk kívánja. Amíg nehezemre esik szeretni, addig 
valami nincs Tendben a kere.sztyénséigemben. Amikor minden gátlás nélkül 
tudok szeretni, akkor vagyok csak igazán keresztyén ember. A felebaráttal 
való szerete.t-kapcs.olat csak akikor lehel valóság, ha .el tudtam fogadni Isten 
szeretelének Jézus Krisztusból felém áradó vallóságát.

A törvénytudó, aki miatt Jézus ézt a példázatot elmondta, jól ismerte 
a szeretet törvényét (27. v.), de nem tudta, hogyan kezdjen annak gyakor
lásához. Nem kötnek-e minket különféle előítéletek a szeretet gyakorlásában?
•—• A példázatbeli pap és levita bizonyosan tudta volna, kellően indokolni 
eljárását. Nincsenek-e nekünk is jól megfogalmazott mentségeink? Sem hiva
tás, sem származás nem mentesít a szeretet gyakorlása alól,

A  samaritánus vállalta a kifosztott, megvert és elhagyott ember meg
mentését még áldozatok árán is. Nemcsak .olajából és borából, pénzéből és 
idejéből áldozott valamit felebarátjának, hanem az életét is veszélyeztette 
azért, hogy azt megmentse. Meddig megyünk el a felebaráti szeretet gyakor
lásában?

Nem lehet mentség az irányunkban megnyilatkozó szere tétlenség. A 
samáriaiákat úgy a judabalielk, mint & galileaiak lenézték, megvetették, nem 
szerették. Aki szeretetlenséget tapasztal, agnak annál inkább kell szeretetet
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árasztania maga körül,—  ha tud. Csak az Isién .szereidétől álforrósodott szívű 
embernek válik alaptermészetévé a felebaráti szeretet.

Nem utópia, nem megvalósíthatatlan követelmény ia szeretet parancsa. 
Amiképen az örök üdvösség, amely után a törvénytudó érdeklődött, valóság 
lehet —  kegyeltemből, úgy az Isten szeretete átforrósíthatja az .embert — 
kegyelemből!. Akikor azonban ia bennünk buzgó felebaráti szeretet már nem a 
mi termékünk, hanem Isten ajándéka —  kegyelemből. Ez az a szeretet, mely
ről I. Kor. 13-ban olvashatunk. Ez a szeretet nem sallang, nem ráadás az 
életünkön, hanem feltétlen velejárója, nélkülözhetetlen ismertetőjele keresz- 
tvénségünkneik, az élő Istennel való kapcsolatunknak, amint azt I, János 
4:20-ban olvashatjuk. Jánor Pál

Szentháromság után 14. vasárnap
A l a p  i g e :  Lukács 17, 11 — 19.

Az eredeti szöveg többlete.

A görög szöveg különösen két ponton vezet bennünket mélyebbre a 
perikopa lényegének meglátásában.

A 14. vers szövegkritikai apparátusa arra hívja fel a figyelmünket, hogy 
ennél a gyógyítási csodánál hiányzik valami. Nevezetesen Jézus gyógyító 
szava; „Tisztuljatok meg!*, illetve „Megtisztultatok.* Ez .a betoldás —  való
színűleg a többi gyógyítási csodából átvéve —  egyedül a D-oodexben szerepel. 
Jézus tehát nem gyógyítja meg a béLpoklosóikat és mégis azt kívánja tőlük, 
menjenek fel a papokhoz Jeruzsálembe (hosszú, többnapos út!), mutassák 
meg ott magukat, amint ezt a gyógy útiaknak előírta a törvény (III. Móz. 14.). 
íme, a hit, mint „nem látott dolgokról való meggyőződés!" Saját szemük 
még csak bélpoklos testüket mutatja. Jézus igéje pedig a gyógyultak útjára 
küldi őket! A szemükben bíznak-e jobban vagy a Mester szavában? Jézus 
igéje megcselekszi bennük , hogy a hit döntésével bólpoklosan is rálépnek 
a gyógyultak útjára. „És lön, hogy míg odamentnek, megtisztulának* (14. v.).

A 18. versben Jézus ezzel jelöli meg az egyetlen visszatértnek, a sanvi- 
rilánusnak, a magatartását: dicsőséget adott Istennek (donnái dexan ló t’heó). 
A hit: Isten Isten-voltának elismerése, az 1. parancsolat betöltése. Akkor, 
amiikor a tíz bélpoklos a Krisztus szavára való teljes ráhagyatkozássa] rá’ép 
a Jeruzsálembe vezető hosszú útra, „dicsőséget ad Istennek." Ennek azonban 
folytatódnia kellene a gyógyulás után isi A  hit pillanatról-pillanatra, napról- 
napra Kiló igazatadás, dicsőségadás az Istennek. A szívünkben, a cselekede
teinkben, az életünkben! Ez itt csak ennél a lenézett, semmibevett samaritá- 
nusnál volt meg (Máté 21, 31.). Ezért lett a testi gyógyulás néki — egyedül 
néki a tíz közül '—  igazi gyógyulássá, megtartássá, üdvösséggé (sóstéria, 19. v.).

Nagy Gyula dr

Gyakorlati alkalmazás.

11— 12. vers. Itt adhatunk rövid leírást arról az elmondhatatlan nyomorú
ságról, amelyet a bélpoklosság jelentett. Testileg Lassú, kínos elcsenevészesedés, 
elrcthadás, folyton fogyó erő, végül halál. Akkor ezt a betegséget nem tudták 
gyógyítani, a kis kezdettől, az első foltocskától biztos" volt az út végig. Lelkileg 
kitaszítottak voltak, akikhez nem ért el többé a család, az ismerősök szeretete. 
Külön táborban élt a haldoklók csapata. —  Ez a 10 bé'poklos valósággal 
kitört a táborból. Az éhség és gyengeség .kétségbeejtő érzésénél nagyobb érzés 
mozgatta, kergette őket: vágy a menekülés után. Az egyetlen lehetőség kínál
kozott. Nyilván a .Mester csodálatos gyógyításairól szóló hír eljutott hozzájuk 
és felkavarta életüket. Mindenki eljötl-e a táborból vagy sem, nem tudjuk.
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Ez a líz valamire rászánja magát, amire annyian nem mernék rászánni magu
kat, elindulnak, hogy megkeressenek egy ismeretlent akinek csak jó híre van.

IS. vers. A .találkozáskor rövid, megrázó kérő imádság hangzik el. Ebben 
beismerik, hogy sem maguk, sem az emberek nem tudnak rajtuk segíteni, 
így pedig elvesznek. Másrészt az imádság tele van reménységgel, bizakodás
sal. Beismerik, hogy 'kérésük teljesítéséhez jogalapjuk, érdemük nincsen, ezért 
hivatkoznak a könyörül* tre. Akihez szólnak, az Jézus, azaz szabadító, tehát 
van ereje a könyörületességhez. Ezzel az imádsággal indul e! a csoda ese
ménye. A csoda, a szabadulás az ember oldalán mindig imádsággal kezdődik. 
Ennyire fontos az imádság! Életünkön meglátszik, milyen a mi imádságunk.

14. vers. Jézus eleget tesz a törvény előírásainak (III. Mózes 14:2— 112.) 
s egyben a papokat teszi meg a csoda tanúinak. Akik előbb még távol meg
állották, azok most megindulnak. Többre becsülték. Jézus ígéretét, parancsát, 
mint betegségük világos látását, a csont- és bőr-testet. Hittek Jézus szavának. 
Ügy kell lenni, ahogyan Jézus mondotta, nem lehet másképpen. Itt nem 
számít az okoskodás, el kell fogadni azt a szót és menni kel. Ütjük a hit 
útja, az engedelmesség útja, s ezért a gyógyulás útja. A hit nem azonnal, 
hanem útközben elnyerte igazolását. —i Ilyen hívő engedelmességet akar Isten 
bennünk látni. Ez az előfeltétele annak, hogy erejét megmutassa életünkben.

15— 16. vers. A  gyógyulás öröme tölti el őket, s az öröm osztozkodni 
akar. Kilencen az övéikkel osztozkodtak először, de az egymásrataláliás bol
dogságé otthon tartotta őket a' családnál, a munkánál, az elvesztett idő pótlá
sánál. S ha az első izgatom után eszükbe jutott Jézus és a hála, lassította 
őket a mindennapi dolog, később á gond. Majd el akarták felejteni, hogy 
mennyivel tartoznak a Mesternek, alattomosan elszöktek kötelességük elől. 
így visszaestek s kezdődött újból — fekélyek nélkül •—- a lassú haldoklás. 
Sokokban van ilyen időleges hit. A szükségben, hiányban, éhségben, erőtlen
ségben születik, >s Is ten keresésére, kérésre kényszerít. Ezt a hitet a meghall- 
gattatással, a csodával járó bőség .megöli. A múló hit „jutalma** is múló. 
Ezek a hívők „  minden kegyes érzés nélkül felfalják Istennek jótéteményeit.**' 
(Kálvint A könyöriilet nem érle el az igazi célját, a gyógyulás teljességét, az 
üdvösségben való megmaradási.

Egy — s éppen samáriáheli -— először Jézussal akart örömében osztoz
kodni. Nemcsak kérni és kapni, hanem köszönni is akart. Ez kapta a leg
többet. Többet, mint azok, akik azt vélték, hogy nincs számukra több ado
mány, s nincs is szükségük arra. A visszatérő azonban gazdagodott új. áldás
sal. Isten áldásaiból a hálás hívő számára újabb áldások növekednek.

17— 18. vers. Jézus megfootránkozik ekkora hálátlanságon. Pedig nem 
Neki van erre szüksége, hanem az embernek, aki kapott Istentől. A hálát
lanság kifejezi, hogy a régi. élet feltxmadt, de ez visszaesés, s megkemé- 
nyedéshez, kárhozathoz vezet. Ha Isten egyszerre elvenné tőlünk azt, amit 
időlegesen, s állandóan adóit és még nem köszöntük meg, egyszerre alig ma
radna valamink, vagy semmink se. Eget ostromló kérő, könyörgő imádsá
gaink ulán megdöbbentő az a némaság, amely eltölti a hálátlan hívőket.

19. vers. Az időleges hit nem tart meg, de a tizedik férfit Jézus már 
elküldhette élete útjára, megtartja hite. A  hit. megszenteli Isten adományait.
A gyógyulás üdvösséghez vezetett, elérte célját. Jézustól távol is Jézusé maradt 
a sa.máriabeli,

A történet Leleplezi • Izrael népének hálátlanságát. Ma a gyülekezet és 
tagjainak hálátlanságát. Jézusban Isién szeretettel és hatalommal felénk for
dul, érettünk és rajtunk csodát cselekszik, de magatartásunkkal kényszerítjük 
arra, hogy cl is forduljon tőlünk. Bűnbánattal' kell elismernünk hálátlan 
mivoltumkat s meglátnunk azt, hogy ilyen életünkön nem segít a család sem, 
más sem, csak az az egy: vissza ahhoz, akit elhagytunk, hogy kegyelmével 
megújítson. Váraiig Lajos
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Síenthárorrrság után 14. vasárnap; Cselekedet és gyümölcs.

Episi óla: Gál. 5, 16—24. Evangélium: Lukács 17, 11— 19.

Óemberünk csak a testnek kívánságait tudja véghezvinni. Ahol nincs a 
Lélek, ott mindig nyilvánvalóvá lesz, hogy az ember Istennők bűnös és a 
test kívánságainak szolgáló teremtménye. Minden cselekedetéből kitetszik, 
hogy újjá nem született állapotában, vagyis „testi" állapotában, távol van 
Istentől és csak azt képes cselekedni, amivel saját romlását idézi elő.

Óemberünk —  a testi ember —  néni képes Istenben bízni és őt dicsőíteni. 
Isten ajándékaira vagy nem ügyel, vagy saját magának tulajdonítja azokat, 
úgy találja, hogy azo-k a saját érdemei szerint valók. Ezért nem ismeri az 
Isten iránti hálát. Ez a „testi ember" semmit nem tud arról az Istenről, aki 
az emberrel irgalmastul bánik és a Krisztusért segít rajta éppen akkor, amikor 
azt nem érdemli meg.

Egyedül a Szentlélek által adjuk meg Istennek azt, ami Öt megilleti és 
viselkedünk az emberekkel úgy, ahogyan viselkednünk kell. A Szentlélek olyan 
embereket teremt, akik nem azért cselekszenek helyesen, mert így kell csele
kedniük, hanem azért, mert máskép nem cselekedhetnek. Az ilyen új ember 
növekszik abban, ami felebarátjának használ és ami hozzá illik. Aki nem 
dicsőíti Istent hit állat, az valójában nem képes felebarátjával s.ein igazán jót 
tenni; amit nem hitéből fakadva cselekszik, felebarátjának kárára lesz.

Az tud valójában jót cselekedni, aki hisz és akinek van Szentlelke. 
Krisztus és <7 Szentlélek nélkül való cselekedeteket nem tekinthetjük Istennek 
tetszőknek, hanem a test cselekedeteinek, melyeknek igazi mivolta annak idején 
nyilvánvalóvá lesz.

Asmussen.

Szentháromság után 15. vasárnap
A lap  i g e :  Máté 6, 24—34.
Az eredeti szöveg többlete.

Próbáljunk közelebb kerülni ennek a közismert perikópának az üzene
téhez a görög szöveg néhány kulcs-kifejezésén keresztüli

Mammon (mumónas)* Héber-arám eredetű szó. Származása bizonytalan. 
Legvalószínűbb az, hogy az „áman“  igével vau összefüggésben, amelyből az 
ámen ás származik (így azt jelentené, amiben bízunk, amire támaszkodunk). 
A hóhér-arám szóhasználatban és az Újszövetségben is mindig az anyagiakat, 
a vagyont, a földi javakt jelenti, de rossz mefflékízzel:. etikai értelemben, mint 
amelyek bűnből születtek, nem tisztességes úton kerültek valakinek a birto
kába, és vallásos értelemben, mint amelyek Istennel szembefordítanak, tőle 
elszakítanak (a földi mammon a „másik úr" Isten ellenében). E miatt a kettős 
mcllékjelentése miatt lefordíthatatlan kifejezés. Ilyen nevű bálványisten azon
ban egyetlen pogány vallásban sem volt (legfeljebb megszemélyesítésként 
beszélhetünk így róla).

Az Ószövetségben találkozunk olyan felfogással, hogy a vagyon, a földi 
javak Isten áldása (Jób története). Jézus igéje a vagyon démoni, csábító, 
megrontó hatalmára figyelmeztet. A bűn rajtunk lévő rontása teszi a földi 
javakat ilyen istenellenes „hamis mammonná" (Lukács 16, 9.),

Isten országa és az ő igazsága (basiléia, dikaiosyné). A  mamuton ellen
lábasa. E felé húz a tanítvány szíve. Ez legfőbb kincse és java.

A basilcia Isten uralnia az életünkben, a világban és az örökkévalóság
ban. A dikaiosyné az az igazság, amellyel megállhatunk Isten ítéletében, színe 
elolt, most és az utolsó napon. „Isten országának igazsága" (tehát az az igaz
ság, amellyel Isten országában vagyunk most és kerülünk egykor, az utolsó
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ítéletben),, a legnagyobb, legdrágább kincs (Máté 13, 44—46!). Ez,t csak azok 
látják, akiknek szeméi Isten megnyitotta a hitben. Ennek az igazságnak a 
hitben való ajándékulnyerése, megtalálása persze nem egyszeri esemény, ha
nem minden pillanatban, minden nap újra kell könyörögnünk érte és keres
nünk, törekednünk utána (zéteite, 33. v.j. Isten, országának az igazsága nem 
lordít szembe a világgal, nem! is emel ki belőle, hanem épen arra tesz képessé, 
hogy itt szolgáljunk Néíki (Máté 5, 1-6!) és kezéből hálaadással vegyük a földi 
élet javait („ezek mind megadatnak raéktek“ ).

Kicsiny hit, aggodalmaskodás (odigopistoi, merimnán), A „kicsiny hit" 
itt annyi, mint „semmi hil“  (ellentétben 17, 20-al!). A „merimnán" ige nem 
annyira a testi szorgaLm-atosk-odást, fáradságos munkát, mint inkább —  a 
magyar fordításnak megfelelően —  a belső lelki megtartást jelenti (ezt fontos 
tudnunk, mert főleg ennek az igeneik az alapján 'támadták a keresztyénséget 
sokan azzal, hogy a testi munkálkodást, fáradozást tiltja, a kenyérkereső 
munkál haszontalannak és feleslegesnek tartja, ;az ég madarai sem munkál
kodnak stb; erről itt szó sincs, teljesen hamis belem,agyarázás lenne ez az 
igébe). Jól látta már az óegyház: Jézus nem a munkál, hanem a munka gyöt- 
rését, kínzó gondját veszi le a tanítvány válláról, ha nem is szünteti meg 
fáradságos voltát (labor exereendus est, sollicitudo tollendak

Akinek a szíve a mammonhoz kapcsolódik, annak a világban való élei 
gond, gyötrődés, a munka és a 'hivatásteljesítés teher, szenvedés. Pedig vég
eredményben minden ilyen szorgalmatoskodás és aggodalmaskodás értelmedén: 
az életet (a psyché itt ezt jelenti, 25. v.), egy arasszal sem tudjuk általa hosz- 
szabbá tenni (a 27. versben ez a fordítás a helyesebb; a, „hélikia" elsősorban 
életkort jelent, csak másodsorban testi termetet).

Viszont akinek a szívében ott van az Isten országa igazságának mérhe
tetlen kincse és öröme, az a gond és aggodalmasko-dás gyötrelme nélkül tud 
élni, szolgálni a világban; Isten naipról-napra (34. v.) megadja néki a nagyobb
hoz a kisebbiket (33. v.) Persze csak az „Ország igazságába" íogozó hit tesz 
erre ‘képessé, semmi más! Ez a hit, a Krisztus-hit, tud .egyedül tanulni az ég 
madaraitól és a mezők liliomaitól. Ne vesszünk el itt általános moralizál,ásban 
az ég madarairól, Isten gondviseléséből (egyetemes! kinyilatkoztatás)! Periko- 
pánk kulcsa á 33. vers és nyitja, ura egyedül Jézus Krisztus.

Nagy Gyula dr

Gyakorlati alkalmazás.

Ne aggodalmaskodjál.

1, mert az aggodalmaskodás mammonimádás. Nemcsak az a maiamon 
rabszolgája és imádója, aki kincseket gyűjt, akinek gondolatvilágát és vágyait 
egészen betölti a már meglévő vagyon, ill. annak gyarapítása. Sőt, nem is 
csak az, aki vagyon nemlétében negatív előjellel ugyanezen állapotban van, 
tehát szüntelenül vágyakozik a vagyon után, hanem az is rabszolgája a 
mammonnak, aki egyszerűen csak aggodalmaskodik, amikor emberileg bizony
talannak látszik az existenciája. Rabszolgája, mert csak -akkor nyugodt, ha 
általa látja bizlosílotlnak előtét, megélhetését, s nem tud a láthatatlanra 
építeni. Éppen ezért az aggodalímaskodás színvallás, megvallása. annak, hova 
tartozom, kit szolgálok: Istené vagy a mammoaé vagyok? A jólét és gond
talanság idejében hosszan ,tisztázatlan maradhat hovatartozandóságomnak eme 
megvallása, A  szükség és a gond beköszöntése azonban leleplez, kipattantja 
a döntést és tisztázásra kényszerít, éles vagy-vagy elé állít. Ha a mamuton 
szolgája vagyok a -szükség -idején szüntelenül, rágondolok, szorult helyzetem, 
bajom szinte hipnotizál, pillanatra sem tudok szabadulni a gondok igézetéből. 
11a Isten gyermeke vagyok, szememet fel tudom emelni a bajokról őreá és 
tudok a szükségben is bízó, hálás és örvendező lenni. Két egészen ellentétes
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állapot ez. Rendkívül éles vagy-vagy. A szükség és gond existenciáiisan rám
szakadó nyomorúságában nem tudok tárgyilagos semlegességben maradni a 
két ellentétes hatalom között, nem is hűvös ide- vagy odapártolással csatla
kozom vagy egyikhez, vagy másikhoz, hanem a szeretel-gyűlölet, ragaszkodás- 
megvetés szenvedélyes kinyilvánításával fejezem! ki egyszerre az egyikhez való, 
határozott odaadásomat és ugyanakkor a másikkal való éles szembehelycz- 
kedésemet. Nincs középút, nincs két úrnak szolgálás, a szükségben nyilván
valóvá lesz, hogy csak egy úrhoz tartozom, csak egyet szolgálok. Az a 
kérdés ki az?

2, mert nincs okod az aggodalmaskodásra. Krisztus nem üres imperatí
vusszal, illetve tiltással akar bennünket megszabadítani az aggodalmaskodás
tól. Ugyan mit segítene a fuldoklón az, ha csak parancsokat kiállloznánk feléje, 
amint a habokkal küzködik? Ellenben az segít rajta, ha feléje dobok egy 
mentőövét és a mentőövhöz mellékelek egy imperatívuszt: fogd meg! Kapasz
kodj bele! Jézus is mindig így tesz. Amikor valakinek azt mondja: Higyj! 
•— ugyanakkor kínálja néki a hitnek a tárgyát, a hívesnek a lehetőségét, 
kínálja az Isten országát, önmagát. Amikor most azt mondja: Ne aggodalmas
kodjál! —• egyúttal eléd 'tárja az okot, ami képes kiölni szívedből az aggodal
maskodó érzéseket: „Jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szük
ségetek van“  (6:32), Eltartja az ég madarait, ruházza a mező liliomait, sokkal 
drágábbak vagytok ti az ő számára azoknál! Lásd, most sem rideg bíróként 
akar téged állásfoglalásra kényszeríteni nyomorúságodban, amikor a bajok ten
gerében fuldokolsz. Bármilyen éles vagy-Vagy is a döntés, ő  a te döntésedet 
nem nézi kívülről (szenvtelen érdeklődéssel, hanem szíve forró szenvedélyes
ségével dobja feléd az ő megmentő szer.etetét: Itt vagyok én, fogj meg engemet, 
kapaszkodj belém. Ez a szenvedélyes szeretet vitte ö t  a keresztfára, hogy téged 
a legexisteneiálisabb ínségből, a bűn nyomorúságából és a kárhozatból ki
szabadítson. Nincs okod az aggodalmaskodásra, amíg neked ilyen Krisztu
sod van!

3. mert nem célravezető az aggodalmaskodás. Nem javít semmit a hely
zeteden, ha aggodaknaskodio.1, A bajok nem szűnnek, a szükség nem kisebbe- 
dik, ,a problémák megoldatlanok maradnak. Sőt az (aggodalmaskodó annyira 
felzakiai,hatja magát, olyan nyugtalan idegállapotba kerülhet, hogy még töb
bet ront a helyzetén, mert ideges kapkodásában és fejvesztettségében nem 
tudja higgadtan áttekinteni helyzetéi, és nem képes azt a kifelé vezető utat 
választani, amely könnyítene rajta. „Kicsoda pedig közületek az, aki aggo- 
dalmoskodásával meghosszabbíthatja életkorát (termetét) egy arasszal?" (6:27).

Mi tehát a szükségben a -célravezető megoldás? „Keressétek először 
Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek." 
(6:33). Isten országában benne van az ilyen természetű bajoknak a meg
oldása is. Azonban Isten országa gazdagságának csak igen kicsinyke része 
ez a gondtalanulás. Isten országának -sokkal nagyobb, exis'tenciákat, sokkal 
mélyebben érintő ajándéka a bűnbocsánat evangéliuma, mert bármennyire 
életbevágóaknak látszódjanak is anyagi problémáink, testi életünk veszedelme, 
sokkal életbevágóbb problémánk nekünk a bűn. Mert a világi Ínség és nyomo
rúság legfeljebb a testi él,etünket veheti"el, de a lelkűnknek nem árthat, a  bűn 
ellenben örökéletünket veszélyezteti, és e rövid földi élet után örök gyöterelem- 
mel sújthat bennünket. „Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik .meg, a lelket 
pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind 
a testet elvesztheti a gyehennában." (Máté 10:28.) Keressük tehát elsősorban 
Isten országát és az ő igazságát, amely elsősorban ettől a legexisteneiálisabb 
veszedelemből szabadít meg bennünket. Ha Istentől olyan -szemet nyertünk, 
amely a legnagyobb veszedelemnek a bűnt látja, akkor a világi természetű 
bajok — ha nem is bagatelizálódnak egészen —  de máris kisebbeknek látszanak. 
S ha Isten országában megtaláltuk a Krisztus igazságát, amelyet nekünk,
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bűnösöknek tulajdoni! az Isten az ö Fiáért, akkor mély sziibadulásérzetiink, 
a megmenekülésnek az öröme még ekmyészöbbtíkké teszi a világi bajokat. De 
ezen a fő ajándékon kívül mintegy mellékesen, ráadásul megoldja Isten a 
világi bajokat is, Isten országának gazdagságából azoknak a megoldására is 
lelik. „Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, manódon ne ajándékozna 
vele együtt mindent minékünk!“  (Róm. 8:32.) A szükségből, a bajból való 
kimenekülésre tehát egyetlen célravezető megoldás van: Krisztus igazságát 
keresni. Nem is kell sokáig keresni, mert Isten ezen az igén keresztül is 
ezt adja. Lupták Gyula

Luther 1529. szeptember 5-i igehirdetéseim!:

Vedd szívedre ezeket az igéket és alázatosan hajtsd le a fejedet, amikor 
egy madarat látsz. Ez a madár énekli a maga Te deum laudamus-át. És ha 
megkérdeznéd: madárkám, miért vagy olyan vidám? hol van a szakácsod 
és a pincéd? azt felelné néked: Nem vetek, nem aratok, sem csűrbe néni 
takarok, mert van tartalékom és van egy kiváló szakácsom, mennyei Atya a 
neve.

Mert mik a világ összes kincsei az Istenhez képest? így beszél hozzád 
a kis madár: bolond -vagy a te pénz-isteneddel és szolgálatoddal. Korán 
felkelsz, nem énekelsz, egész nap robotolsz, éjszaka sem tudsz aludni a sok 
gondtól, mellyel tele van a szíved és a fejed. Én pedig énekelek, mintha ezer 
nyelven volna. És ahova csak megyek, találok egy-egy szemecskét és minden 
víz az enyém, mert az én szakácsom és pincérem mindezt elém adja. Ugyanezt 
mondja a virág is, ha megkérdezed.

Ezért ezek a hasonlatok a mi megszégyenítésünkre vannak. A mi szí
vünk azonban a mammonszolgálat vasfalával van körülvéve.. Az összes mada
rak és virágok prédikálhatnának éjjel és nappal, mi a Maliimon szolgálatában 
nem halljuk meg azok szavát és nem látjuk meg azok dicsőségét.

Szentháromság után 15. vasárnap: Az új ember és a teremtés adományai. 
EpistolaGál. 5, 25— 6, 10. Evangélium: Máté 6, 24—34.

Mint új emberek kerülünk helyes viszonyba felebarátainkkal. Mivel 
Krisztus hordozta terhűnket, megtanuljuk mi is mások terhét hordozni. Mivel 
Krisztus a mi dicsőségünkké lett, elveszítjük a lélektelen aggódást a magunk 
dicsősége felől! Mert Isten igéje elért minket, először a magunk dolgát akar
juk rendbehozni.

Mint új emberek a teremtés ajándékait helyesen értékeljük. Míg nem 
Krisztus uralkodik rajtunk Lelke által, földi életűnk és fenntartása rabszolgái 
leszünk. Szeretnénk az élelmezés és a ruházat kérdéseit megoldani, mielőtt 
Istennek országát keresnénk. Ezzel azonban olyan rangsort követünk, és a 
teremtés ajándékainak olyan rangot adunk, amely azokat nem illeti meg, 
— Ha azonban Krisztus lesz életünk egyetlen gondja, ö  mint életünk Istene, 
elveszi minden gondunkat és a földi javaik értékét és értelmét is helyes meg
világításba helyezi.

Nem mi választjuk meg e világhoz való helyes óiszonyunkat. Kétféleképpen 
alakulhat az: vagy a „test“  szerint rendezkedünk be; vagy engedjük, hogy Krisztus 
és az Ő Lelke határozza meg ételünket, —  aki ezt teszi, az a Létekből -arat 
örök életet.

Az új ember számára embertársaihoz és e világhoz való viszonya Krisz
tuson át vezet. Akinek van Krisztusa, az helyes viszonyban ticin a világgal. 
Akinek nincs Krisztusa, helytelenül viselkedik a világgal szemben sajátmaga 
romlására.

Asmussen.



Szentháromság után 16. vasarnap
A l a p i g e :  Lukács 7, 11 — 17.
Az eredeti szöveg többlete.

A szöveg teljesen síma, problémamentes; a magyar fordítás jól adja 
vissza az eredetit. Tehát csak néhány régisógtani és biblia-teológiai megjegy
zésre szorítkozunk.

Nnin Kapemsium közelében lévő galileai város vagy falu. Csak ezen az 
egy helyen történik róla, említés. „Mivel az özvegyek a nő alárendelt hely
zetének súlyát kétszeresen érezték, a Szentírás a gyámoltalan, segítségre szo
ruló. személyek közé sorozza őket és . . . Isten különös védelmének tárgyai.*1 
Ezért hangsúlyozza szövegünk, hogy az ifjú anyja özvegy nőit. —  Az izraeli 
háttérben különös hangsúly esik arra is, hogy az ifjú monogenés, egyszülött 
volt. —- A zsidók rendszerint a falakon kívül temetkeztek. Ezért találkozott 
Jézus a-temetési menettel -a kapuban. —  A koporsó 'nyitott volt akkoriban. 
Ezért tudott az ifjú felülni.

A történet csak Lukácsnál található. Ez az evangéliom Jézusban a nyo
morultak irgalmas Urát. szemléli.

Az evangéliumok Jézus három halott-támasztásáról tudósítanak: feltá1 
masztotla Jairus leányát, aki alighogy meghalt; a naini ifjút, akit már vi-sz- 
ki a temetőbe; és Lázárt, aki már negyednapos és sírban van. Mindhárom 
eset különleges döbbenetes példája a halál hatalmának és Jézus mindhárom 
esetben igével —  szavával —  mutatja mag -még nagyobb hatalmát.

Ez a halott-támasztás nem öncélú csoda, hanem .az emberi nyomorú
ság könyörülő megsegítése. Végső értelme szerint pedig je l arról, hogy Isten 
korlátlan hatalma Krisztusban betört a bűn vi'ágába és megfékezi még a leg
félelmetesebb hatalmat, a halált is. Ezért tűnik el a történetben teljesen az 
ember személye, az ifjúé is, akit feltámaszt és az özvegyé is, akinek vissza
adja a fiát. A történet centrumában a halál-igyőző Jézus ragyog, akiben meg
jelent a Messiás, Isten iraglmassága mindenek javára s akinek ez az egy 
Cselekedete fényes nyílként mutat az .eschato’höa. . Szabó József

Gyakorlati alkalmazás.
A naini ifjú feltámasztásáról szóló igében nagy örömhír és erőforrás van 

elrejtve gyülekezetünk, de a magunk számára is. Ügy kell örvendeznünk Jézus 
irgalmasságán, mintha mi is ott lennénk a naini sokaságban és szemünk 
láttára menne végbe mindaz, amiről az ige szól. Hiszen az a Jézus, aki a 
naini ifjút feltámasztotta, „tegnap és ma és mindörökké ugyanaz11, ő kész 
ma is mc,“könyörülni az embereken.

í.Olyan Jézusunk van, aki \rnegindult a naini özvegy nyomorúsága láttán. 
Igénk hangsúlyozza a naini özvegy gyászesetének súlyosságát, özvegyasszony, 
egyetlenegy fiának az elvesztéséről van szó. Jézus „megkönyörüle rajta és 
monda néki: Ne sírj!" Ebben a történelmi tényben nem láthatunk allegóriát, 
de lehetetlen, hogy ugyanakkor meg ne lássuk, hogy ami itt történt, az ki
nyilatkoztatás Jézus irgalmas szívéről. Az anya sem kéri a feltámasztást, senki 
meg sem álmodja, hogy lehetséges ilyen kegyelem! Legyünk biztosak abban, 
bog}' Jézus ma is így közelít hozzánk. Minden várakozásunkon és remény
ségünkön felül kész -irgalomra, csodálatosan mentő szeretette, ha olyan álla
potban fogadjuk, mint az özvvegy: magunk iránt reménytelenül, de a kegyelem 
nagyságán elálmélkodva, hegy „van még számomra i-s bocsánat.“  Jézus „ne 
sírj11 szava ma is az ilyenek felett hangzik el. örvendezzünk, hogy irgalmas 
Jézusunk van!

2. Olyan Jézusunk van, aki előlegezi a kegyelmet. A gyászoló anya előtt 
csak a koporsó és a halál kegyetlen valósága áll. Minden más lehetőség 
hihetetlenként halott. Nemcsak az anya gondolta így, hanem az egész gyász-
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menet. Vigasztaló szavakat talán reméltek Jézustól,, de ételre támasztó igét 
nem. Jézusnak ebben a történetben megnyilvánult magatartása egész műkö
désére szóló kinyilatkoztatás; előlegezi a kegyelmet. Övé minden kezdemé
nyezés,, Elénk jön és megelőz minket. Az ő kegyelme ma is megtapasztalható- 
úgy, ahogy Ady Endre bizonyságot lett róla: Mikor elhagytak, mikor a lelkem 
roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten.*' (Az Űr' érkezése.) 
Nem mi megyünk hozzá, hanem ő talál'ránk, és akkor velünk is megtörtén
het —  nemcsak egykor, hanem már itt és most — , hogy „amiket szem nem "* 
látott, fül nem hallott, olyanokat készít Isten az ől szeretőknek.* Örvendez
zünk, hogy elénk jövő és minket megelőző Jézusunk van.

3. Olyan Jézusunk van, akinek a szava életet teremtő szó. Ahogy a 
halott Lázár felett megszólalt feltámasztó szava, úgy hangzik most a naini 
ifjú felett: „Ifjú néked mondom, kelj leli* A hitetlen ember számára botrárr- 
kezás á 'halott feltámasztásának minden csodája; szerinte: onnan nem" jött 
még vissza senki. Ezt a csodát sem tehetjük racionálissá, mert ez csak hitben 
ragadható meg. A Szentlélek szólja nekünk ennek .a ■történetnek a kapcsán is, 
hogy ami „embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges.*1 A hit számára Jézus 
a feltámadás és az élet, s amikor néki tetszik, Isteni jogon rendelkezik éle
tünkkel, halálunkkal és feltámadásunkkal. Döbbenjünk rá az ő felettünk váló 
tulajdonjogának a jelentőségére; csak Jézus kezében van életünk, halálunk, 
feltámadásunk! Úgy élünk-e, mint akik tudják ezt? Örvendezzünk, hogy min
denestől Jézus kezében vagyunk!

4. Olyan örömünk lehet, mint Jézus tanítm'inyainak volt, ha látjuk szava 
erejét. Ha nékünk ilyen Jézusunk van, akkor nem számít betegség, ínség, 
halál és koporsó, hanem Pál apostollal együtt kiáltjuk: „Hala1, hol a te 
fullánkod?** Ezt a diadalt ma is erezhessük, meri Jézus irgalmasságát, elénk 
jövő kegyelmét, étetet teremtő igéjét ma is megtapasztalhatjuk. Nem régi 
időik meséje ez a történet, hanem olyan Jézusról szóló kinyilatkoztatás, amely
nek mi magunk is tanúi és bizonyságai vagyunk. A mi gyülekezetünk Jézust 
dicsőítő szava legyen eyy a gyermekét visszanyert anya, a tanítványok és a 
naini sokaság ujjongó örömével, mert akkor is, ma is és mindörökké „meg
tekinti Isten az ő népét**, és kész a könyörülelre. Miért lennénk csüggedtek, 
kishitűek, tétovázók? Megváltónk van! Örvendezzünk! % Oltlyk Ernő dr

Szentháromság' után 16. vasárnap: Krisztus bennünk lakozása.
Epistola: Ej. 3, l í —21. Evangélium: Lukács 7, 11— 17.

Krisztusnak bennünk munkálkodó ereje: feltámadásának ereje. Mivel 
Krisztus feltámadott halottaiból, azért Ura a mi testi és lelki ha’álunknak is. 
Lelki életre való ébredésünk éppen olyan nagy csoda, mint egy halott vissza
térése az élők közé. Ilyen csoda cselekvésére csak Krisztusnak van lehetősége.
A  lelki életre való ébresztés csodáját munkálja Övéiben.

A feltámadott és megdicsőült Krisztus vesz bennünk lakozást. Bennünk 
munkálkodó ereje a dicsőségének ereje, mellyel saját képére változtat el min
ket. Aki minket megdicsőit, a Szentlélek az, aki minket megerősít és Isten 
szeretetét önti szívünkbe, így Isten maga van a Krisztusban a Lélek által 
bennünk.

Ez a kegyelmi állapot e földön fel üt múl hatatlanul nagy dolog. -Aki tudja, 
hogy Isién jó hozzá, az az Isten szeretőiének végtelen tengerébe vettetik, 
melyet értelmével nem tud felfogni, de a minden ismeretet meghaladó szere
tet imádójává válik. Ez a teljessége annak, ami egy teremtménynek osztály
részül juthat.

Feltáráadásának és megdicsőülésének erejében Krisztus az ö  Szent
lelke által lakozik bennünk. Kegyelmi álíapot ez, melynek jelentőségét csak 
az élet és a szeretet gyakorlása által mérhetjük meg.

Asmussen.



A BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET 
HERMENEÜTIKAI SZEMPONTBÓL

(A soproni lelkésztovábbképző konferencián elhangzott előadás.)

I.
A természettudományok kopernikuszi fordulata óta a Biblia 

ellen irányuló támadások legkedvesebb céltáblája a Genezis 1— 11. 
fejezete, ezek közül is különösen az 1— 2— 3. fejezet. Aki támadja, 
itt kezdi támadni; aki olvasni kezdi s azután leteszi kezéből, rend
szerint már ezeknél a fejezeteknél megállapítja, hogy ehhez a könyv
höz modern embernek nem sok köze lehet. A  modern asztrofizika 
fényévek ezreivel számol. A  paleontologia a föld életkorát százezer- 
évekkel méri csak az élők világa tekintetében is. A  régészet és az 
óköri történetkutatás is jóval korábbra nyúlik vissza annál, a dát
umnál, amelyet a bibliai időszámítás szerint —  USSHER püspök 
chronologiája szerint Kr. e. 4004-et, vagy a MT egy másik számítása 
szerint 4116-ot —  a teremtés esztendejének kell vennünk. Ezen az 
időponton keveset javít az, hogy a Samaritanus Pentateuch 4417-et, 
a LXX  -5598-ot- ad a teremtés .esztendejének. Nem csoda, ha a 
„modern" ember, miután máshol már eléggé „tájékozódott", azt 
mondja az első lap után erről a Bibliáról, hogy „Micsoda szűk és 
primitív világkép! Ki veheti komolyan! ? Mennyire tudománytalan, 
sőt tudományellenes egy ilyen iratot életünkre hatni engedni! Mit 
mondhat más kérdésben is, ha ezekben a dolgokban e z t  állítja . . .  ?“

Válóban tarthatatlan is az a világkép, amelyet a Biblia első 
lapjain, meg a továbbiakban is, találunk: a geocentrikus fixfirma- 
meniumos világ, a maga hármastagozottságával. Viszont nagyon 
érthető volt a geocentrikus világképhez való ragaszkodás azok részé
ről, akik Gén 1. és kk. fejezeteit halálosan komolyan vették a theo- 
logiai mondanivalója miatt. „Ha Gén 1— 3 nem igaz és nem ú g y  
igaz, ahogy le van írva, —  úgymond, —  akkor mi lesz a keresztyén 
hittannak a teremtésről, bűnről és megváltásról szóló tanításaival? 
A  Biblia, —  úgymond, —  történetnek veszi, a bűnt Ádámmal kezdeti 
el, Ádámot Krisztussal állítja szembe —  párhuzamba .. .“ —  és így 
tovább.

Ki ne emlékeznék a maga teológusi pályafutásának első heteire, 
hogy — ha addig esetleg még megőrizte volna Gén 1— 3-nak naív 
fundamentalista értelmezését —  az első ószövetségi bevezetéstani 
órákon, megismerkedve a „Papi író“ és a „Jávista" titokzatos sze
mélyiségével, Gén 1:1— 2:4/a illetve 2:4/b—25 párhuzamos és egy
másnak több ponton ellentmondó voltával, milyen lelkiválságon ment 
ksresztü'! Ügy állt ott talán, mint egy orvostanhallgató, akinek az 
első anatómiai órán a saját édesanyjának a hulláján kell bonctani 
gyakorlatot tartania. Lélektanilag nagyon érthető, bár teológiailag 
semmiképen sem menthető az a gyakori „teológusi fordulat", hogy 
„az ilyen tudományos bibliakritiká“ -tól és „teológiá“-tól egy életre-
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szóló immunizálódást kap és struccmadárként egy rosszul értelme
zett pietizmus forró homokjába dugja a fejét, makacsul ragaszkodva 
a fundamentalizmus valamilyen formájához.

Pedig kérdéseket nemcsak a tudomány vet föl, hanem hívő, de 
figyelmes bibliaolvasók is észrevesznek itt bujkáló kérdéseket: 
Miként lehetséges az, hogy Gén 1:27-ben az állatvilág megteremtése 
után teremtetik az ember éspedig egyszerre férfiú és nő (nyilván 
éppen úgy kollektíve, mint az á llatvilág); viszont Gén 2 :4/b köv. 
szerint a férfiú teremtése után ültet Isten kertet, teremt állato
kat, s csak amikor ezek nem bizonyulnak férfiemberhez méltó társ
nak, akkor teremtetik az asszony? —  Hogy lehet, hogy a világosság 
előbb teremtetett, mint a nap? —  Ki volt Káinnak a felesége; vagy 
talán olyan vérfertőzés útján terjedt el az emberiség a földön, ami
nőt az ószövetségi törvény (Lev 18:9, 20:17) különben halálos bün
tetés’ terhe alatt tiltott? —  Kiktől félt Kain, hogy megölik? Kik 
laktak Nőd országában? Kikkel épített Kain „várost"? (Gén 4:14 
kkV, stb. . .. Ezekre a kérdésekre felelni kell valamit! Nem lehet az 
a lelkipásztor megoldása, hogy utánamondja azokat a kegyes frázi
sokat a „Különös házasság" c. film képmutató káplánjának, amikor 
Medve doktor úr fölteszi neki a kérdést a teremtéstörténettel kap- 
csoMtban. A  Gén 1— 11. fejezetében még többel is szaporítani lehetne 
ezeket a kérdéseket. Gondoljunk csak „az Isten fiaira" Gén 6), az 
özönvíz kettős elbeszélésére és kronológiájára (6:19 két, 7 :15 hét-hét 
áüat bevitele a bárkába), a matuzsálemi életkorokra, az egész állat
világot magábafoglaló bárkára, stb.

Mindezeket a kérdéseket nem a modern bibliakritika vetette föl 
először, csak segített abban, hogy exisztenciális szükséggé tegye a 
komoly, teológiailag is feleletnek számítható válaszadást. A  modern 
összehasonlító vallástörténet belülről segített a természettudomány 
és történettudomány málasztó kérdéseinek. Aprólékos vallástörté
neti összehasonlítások megállapították, hogy nincsen ezekben a feje
zetekben szinte egyetlen szó sem, amelynek ne lenne valamilyen kap
csolata az Izrael történetét jóval *megelőző korból származó vallás- 
lörténeti-mythologiai anyaggal. Az összehasonlító vallástörténet a 
motívumok alapján bele is illesztette a bibliai teremtéstörténet ele
meit az ókori-keleti mythologia megfelelő helyeire. Mindezek uán 
úgy látszhat, hogy a Biblia első lapjai —  és így az egész Biblia — 
meg a modern ember között áthidalhatatlan szakadék van.

Nagyon érthető, hogy sok mindenféle kísérlet történt ennek a 
szakadéknak a betömésére vagy a hídverésre. Sokféle megoldást 
kínáltak a teológusok a fundamentalista és a még „teológiainak" 
mondható vallástörténeti magyarázat között meghúzható vonalon. 
Csak éppen megemlítjük a következőket:1)

, A közzétételre átadott előadást meg kellett rövidítenem. Aki a puszta 
fölsorolásnál többet kíván tudni ezekről a magyarázati módokról, azokat a 
konzervatív, főleg római kath. kommentárokhoz utasítom; ezeken kívül még 
ajánlom: Dr Aemilian SGHOEPFER, Geschtchte d. Altén Testaments mit be.s. 
Rücksicht auf das Verháltnis von Bibéi u. Wissenschaft, 5. Aufl, Brixen 25 kik. 
1915; Dr. Franz FELDMANN, Geschichte d. Offenbarung d. Altén Testments 
bis z. Babytonischen Exil, 3. Aufl. Bonn 1930, 10. kk.
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1. A  restituciós elmélet.
2. A  korikordanciás elmélet.
3. Az allegorikus elmélet.
4. Az ideális elmélet.
5. A  víziós elmélet.
6. A  modern összehasonlító vállástiCdomány szerint a Gén első 

két fejezetében a „P“  illetőleg a „J“ a maga monotheismusából ki
indulva és az ókori keleti kozmogóniai ismereteit fölhasználva, az 
Enuma elis-eposz stb. nyomában megalkotta a maga izraelita válto
zatát. De rámutat arra is, hogy Gén 1— 2 mellett az ŐT-ban szét
szórtan még másféle kozmogóniai képzetek is találhatók, amelyek 
—• természetesen —  szintén kapcsolatban állanak az ókori keleti 
mythologiával.

E hatféle meg nem nyugtató elmélet után vájjon mi lehet az 
a hetedik, amelyen megnyugodhat a keresztyén teológus, aki végig
olvasta és ismeri Bibliáját, és „tudja, kinek hisz“ , amikor az Űr 
Jézus kezéből fogadja el Isten üzenetének a teljes írást? Mert míg 
egyfelől Krisztusban semmi sem szakaszthatja el Isten szerelmétől, 
másfelől igen gyötrő kérdései a tudomány által fölvetett, most 
éppen csak érintett kérdések —■ hacsak bele nem menekül a verba- 
lista fundam'entalizmus szent racionalizmusába, a pietista strucc- 
teológiába, vagy pl. az „ágostoni“ gnózisba. A  probléma summázva 
ugyanis ez: a Biblia benne az Újszövetség, úgy tekint a teremtésre, 
Ádámra, mint történetre, viszont másfelől az irodalmi test annyi 
nehézséget mutat a megértés számára, a modern világképpel szem
ben annyi minden nehézséget találunk e két fejezetben, hogy miat
tuk a mai ember nem tudja történeti tudósításnak, a szó mai értel
mében, fölfogni a bibliai teremtéstörténeteket. —  Talán túl hossza
dalmasnak tűnt föl a probléma fölvetése, de úgy hiszem: szükség 
volt rá. Kiséreljük most megtalálni a kielégítő feleletet erre a sok 
s mégis egy kérdésre.

II.
A probléma hermeneütikai. Menjünk tovább azzal a megállapí

tásunkkal, hogy a Biblia történetnek adja elő, mégpedig nemcsak 
formája szerint történetként —  mint pl. a tékozló fiú példázatát — , 
hanem a tarthlmávai is a történetiség igényével lép föl.

A  bibliai hermeneütika egyik alapigazsága az, hogy az írás
magyarázat egyik legelső teendői közé tartozik az előttünk fekvő 
szöveg műfajának megállapítása. Parabolát allegóriának, allegóriát 
történetnek, vagy történetet allegóriának venni azt jelenti, hogy 
holtvágányra eresztettük írásmagyarázói fáradozásunkat s nem fog
juk tisztán hirdethetni az Igét sem. Bibliai költői képekben betű
szerinti természetrajzi, állattani, fizikai stb. oktatást keresni vég
zetes ballépést jelent. Nagyon helytelen lenne az is, ha Gén 1— 2-t 
közvetlenül konfrontálnánk a mai természettudomány elméleteivel. 
Nagyon helytelen valakivel, aki ezt a kérdést egyelőre csak ter- 
mészettudománvos ismereteivel tudja nézn;, apologetikai vitába kez
deni. A  „bibliai teremtéstörténeti és természettudomány“  előadáscím



a problémának legalább 200 évet túlhaladott beállítását jelentené. 
Hiábavalóbb dalgot nem művelhet teológus annál, hogy vitatkozik 
az úgynevezett „ modern természettudománnyal". Alapvető tévedése 
az lenne, hogy a bibliai bizonyságtételt azonos műfajnak venné a 
modern természettudós elméleteivel vagy tényszerű megállapításai
val.

A  bibliai hermeneütika egy másik, a mi fáradozásunk szempont
jából nagyon fontos igazsága az, hogy a bibliai írók nagy szabad
sággal használják a legkülönbözőbb műfajokat a kérügma hordozta- 
tájára. A  száraz történeti tudósítástól a mythosig nagyon sok foko
zatban és mértékben szól arról, amit isteni igazságként kíván elő
adni a szentíró. Van perikópa, amelynek formája történet, de tar
talma nem az (a tékozló fiú példázata így kezdődik: „Egy ember
nek volt két f ia . . . " ) .  Van, amelyik kétségtelenül a mythosvilág" 
színes palettájáról való festékkel van rajzolva, és mégis történetet 
kíván előadni (pl. És. 51:9 átdöfött sárkánya —  ki tagadhatná a 
babiloni Tiamatra való reminiscenciát —  az első exodus Egyiptoma, 
azaz az exodus történeti tényére mutat). Valamely bibliai üzenet 
történetisége tehát nem intézhető el egyszerűen azáltal, hogy a 
kérűgnaa irodalmi testéről a modern történetírás szempontjai felől 
azt lehet mondani, hogy nem történetírás; „monda, legenda, 
mythos“ .

A bibliai üzenet a hordozó esemény történetiségével áll vagy 
esik! Ezért annak az elismerése, hogy a bibliai írók szabadon hasz
nálják a különböző műfajokat, egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
számunkra közömbös lenne a történetiség kérdése, még akkor is, ha 
a megmagyarázandó szakaszra az irodalomtörténész és az összeha
sonlító vallástörténész szempontjából formailag a monda, a legenda 
vagy a mythos címkéje ragasztható. Az írásmagyarázó feladata a 
történetiség kérdését forma és anyag szempontjából a legkomolyab
ban fölvetni. Vannak olyan szakaszok, amelyek tisztán történeti 
tudósításnak vehetők s amelyeket bibliánkívüli adatok is ilyeneknek 
bizonyítanak. Van amikor egymástól divergáló elbeszélések közös 
mondanivalójában vagy mondanivalója mögött kell keresnünk a 
történetit. És van ahol —  irodalomtörténetileg vagy formatörténeti- 
leg szólva —- legendával vagy mithosszal állnánk szemközt, s mégis 
ragaszkodnunk kell egy' bizonyos értelemben a kérügma „történeti
ségéhez".

MeatörŰént eseményekről sokféle módon lehet bizonyságot tenni. 
A  krónikás följegyzi az eseményt és az évszánaot. A  történetíró 
válogat az események között, ok-okozat összefüggésében látja azo
kat, értékeli az eseményeket s végül egységes képpé merevíti a ki
ragadott mozzanatokat; munkájában mindig marad valami bizonyít
hatatlan, valami ihletésszerű, belevitt rend —  a legértékesebb s 
talán egyben a ,,legtörténetietlenebb“ mondanivalója. A  költő igen 
gyakran valóságon túli színekkel festi meg ugyanazt a képet. Min
denki tudja, hogy egy karrikatura, egy anekdota, egy monda vagy 
egy legenda egy-egy történelmi személyiség lényegét, mondanivaló
ját sokkal igazabban meg tudja ragadni és el tudja hirdetni, mint
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eoy közömbös krónikás vagy fényképész, akinek minden vonása ön
magában igaz. Félreismerni a műfajt s egy másik műfaj mértékével 
mérni az üzenetet: egyet jelent az üzenet félreértésével,'elveszítésé
vel-

Lássuk a problémát rövid példákon. A  krónikás így szól: 
Mátyás elfoglalta Bécset 1485-ben és a városnak sok nyomorúsá

got okozott.“ A  költő sokkal többet mond, amikor így szól:
. . .  „nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára .. .“ Nyilván
való, hogy ez utóbbi kijelentés a rideg történetírás és ^ még ride
gebb, csak a C. G. S. (centiméter —  gramm —  secundum)-rendszer
ben kifejezhető dolgokban hívő természettudományos gondolkozás 
számára lehetetlen kijelentés. A várak kőből vannak, a kövek mész- 
ből, kvarcból, gránitból; ezek az élettelen részei a nagy természet
nek s nem szoktak nyögni. Igaz tétel a maga nemében. De ebből 
tovább lehet következtetni s azt mondani, hogy: „Mivel a kövek 
nem szoktak nyögni, nyilvánvaló, hogy itt nem lehet az sem igaz, 
amit a szavak mondanak..." —  Másik példa: A  költő ki akarja 
fejezni Lenin életművének világtörténeti jelentőségét s ennek érde
kében olyan eszközöket használ, amelyek tulajdónképen számára egy 
letűnt ideológia kelléktárából valók; így szól: „Lenin élt, Lenin 
él, Lenin élni fo g . . Ha megkérdezhetnénk, hogy tudta ezt össze
egyeztetni a modern biológia és a materialista világnézet tételeivel, 
figyelmeztetne bennünket arra, hogy ő többet mívelt egyszerű kró
nikánál, és hogy amit írt, nem tehető sem a modern biológia, sémi 
a materializmus világnézetének mérlegére, hanem egy másik mű
fajba tartozik, ahol a C. G. S.-rendszer törvényei nem uralkodnak. 
\z ellen meg végképp tiltakoznék, hogy a biológiailag tarthatatlan 
kijelentés miatt valaki magának a nagy államférfinak a történeti
ségét is kétségbevonja. Műve itt van hatása meglátszik az emberiség 
életében és a mi számunkra beláthatatlan időkig meg is fog látszani.

De nemcsak a költő, hanem a történetíró sincsen meg olyan mű
veletek nélkül, amelyek nehezen állják ki a betű szerint értelmezett 
„história“  mértékét. Számtalanszor kénytelen hézagokat kitölteni 
következtetésekkel, itt tapasztalható tényekből visszakövetkeztetni 
sokszor a történelemelőtti időkbe, s azután ezekkel a megállapítá
sokkal éppenúgy bánni, mintha história.1'lag ellenőrzött, azaz doku
mentált, leírt, lefényképezett, hanglemezrevitt tények lennének, tgy 
pl. nincsen semmiféle írott, fényképezett dokumentumunk arról az 
eseményről, amikor az ember először gyújtott tüzet és ennél a tűznél 
megsütötte az első pecsenyét. De hogy volt egyszer egy ilyen első 
tűzgyújtás, azt minden történetínó ténynek veszi; történetis-égében 
nem kételkedik, hiszen itt van a tűz ezer formában közöttünk. 
Szintúgy nincsenek históriai dokumentumaink az emberiség legősibb 
korának osztályfejlődésére nézve; nem tudjuk, mikor alakult ki 
először két osztály. És mégis beszélnie kell erről is a történetírónak, 
mert az osztályok itt vannak; valamikor, valahol, egyszer történetté 
lett az „osztály". Ha már most egy ihletett költő akár a tűz, akár 
az osztálytársadalom keletkezését valóságontúli eszközökkel rögzíti,
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a mondanivalója történetiségéhez mégsem férhet szó: egyszer fö l
gyulladt valahol az első tűz, egyszer valahol kialakult az első osz
tálytársadalom. Mi pedig/ a költő, sőt a történetíró igazát ilyen —  
történetírói eszközökkel meg nem közelíthető, „dokumentálhatatlan“ 
és „bizonyíthatatlan", mindazonáltal kétségkívül —  történeti essrrié- 
nyek megragadásában nem azzal mérjük első sorban, hogy mennyi 
mozaikkövecskét tud összehordani egy eleve befejezhetetlen képhez, 
hanem azzal, hogy személyileg hogyan viszonyul a tűz társadalmi 
jelentőségéhez, vagy az osztálykérdéshez. Költő és történetíró azért 
írnak, hogy a mai embernek ezt a viszonyulását helyesen létrehoz
zák. Ki merné tagadni, hogy e fáradozásuk, célkitűzésük milyen 
mértékben befolyásolta a történetilég dokumentálhatatlan őskezdet, 
az „első" leírásában, amelyet történetként adnak elénk.

III.
De hagyjuk most a műfaj-kérdést s térjünk vissza a tanulmá

nyom elején említett kísérletekhez, amelyek a bibliai teremtéstörté
netnek a magyarázataként megszülettek. Utolsónak említettem az 
összehasonlító vaUástudomány mythologiai magyarázatát. Vala
mennyi közül ez visz bennünket előbbre s szolgáltat komoly segítsé
get a hermeneütikai probléma megoldásához. Bár a neoorthodoxus 
BARTH maga is megengedi azt, hogy a bibliai írók éltek bizonyság
tevésük közben a mythos kifejező eszközével is, mégis a BULTMANN 
által újból élénken propagált —  straussi eredetű — „Entmythologi- 
sierung“ -teológ:a nagyon érthetővé és jogossá tesz minden ideges
kedést bibliai teológusok részéről, ha a „mythos" szót hallják teoló
giai fejtegetések során. Aki ismer, tudja, hogy a bultmanni exiszten- 
cialista-ántihistorista teológiától a legtávolabb állok; előttem kérdé
ses az, hogy BULTMANN újszövetségi teológizálásának van-e még 
helye a keresztyén egyházon belüli BULTM ANN éles történet
kritikai kérdésfölvetése teljesen jogosult; minden kérdéssel még 
belül lehetünk az egyházon. De av kérdésre adott exisztenciálista- 
filozófiai felelete már nem keresztyén és —  nem is történetkritikai 
felelet a fölvetett kérdésekre. Kérem tehát olvasóimat, hogy most, 
amikor a „mythos" problematikája felől is megnézzük a kérdéses 
fejezeteket, ne gondolják, hogy egy pillanatra is egy gyékényen 
árulok Bultmannal, és valami hozzá hasonló módon kívánok az ÓT 
területén „mythologiátlanítani". Őt még a történeti eseményeknél 
is a történetietlen, időfölötti-időtlen, exisztenciális „kérügma" (vá j
jon az-e még az ilyesmi), engemet még a mythikusnak mondható 
kifejezések mögött is a történeti tény, esemény, igény: a történeti
ség érdekel. Bultmann számára pl. a föltámadás nem történeti tény, 
hanem az ősgyülekezet hitében „a kereszt jelentőségének kifejező
dése"; számunkra hiábavaló á keresztről való beszéd, a keresztben 
való hit, „ha a Krisztus föl nem tám adt..." (1. Kor. 15:14). Az 
Exodus mythikus színekkel való ecsetelésének a fölismerése semmi
kép sem vezethet oda, hogy akár történetietlennek mondjuk az Exo
dus tényét, akár pedig közömbösnek nyilvánítsuk a hit szempontjá-
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ból a történetiség kérdését. —  így  nem. közömbös az egész Biblia 
üzenete szempontjából a „történetiség11 kérdése Gén 1— 2-ben sem. 
BRUNNER úgy gondolja —  közelmúltban megjelent dogmatikájá
ban -—, hogy beszélhet a „teremtés" kérdéséről az ószövetségi terem
téstörténet tárgyalása, használata nélkül is, tisztán újszövetségi ala
pon. Kényelmes álláspont. Barth Károly tiszteletreméltó erőfeszí
téssel végigexegetálta az egész bibliai teremtéstörténetet, s ha christo- 
nomistikus unitarizmusávál nem ért is mindenki egyet, ha módszeri- 
leg az ószövetségi exegetának más útakon kell is járnia, ő mint 
szisztematikus a legnagyobb őszinteséggel fölveti a hermeneütikai. 
problémát Gén 1— 2-nél és hosszú szakaszt szentel annak a kérdés
nek, amelyet föntebb úgy neveztem, hogy műfaj-kérdés, s amelyhez 
most újból visszatérek.

/ BARTH is látja, hogy a krónika és a mythosz között sok foko
zata van a történetiség előadásának (KD III/l, 83— 103). Mindenek
előtt elvileg különbséget tesz Historie és Gsschichte között (83 kk. 
lap); ez ismerős fogás KÁHLER Márton óta. Historie-nek az olyan 
történetet nevezi, amelyhez hozzáférhetünk, amely emberi ismeret 
tárgyává lehet. Gsschichte az olyan történet, amely történet ugyan, 
de amelyet ml, sem nem láthatunk, sem föl nem foghatunk. „Ge- 
schichte, die wir nicht zu sehen und zu begreifen vermögen, ist aber 
jedenfalls ksine historische Geschichte. Historie, d. h. die dem Men- 
schen zugángliche, weil übersehbare, weil ihm wahrnehmbare und 
für ihm begreifbare Geschichte ist objektív: kreatürliche Geschichte 
im Zusammenhang mit anderer kreatürlicher Geschichte . . . und so 
ist Historie subjektiv: das Bild solchen kreatürlichen Geschenens 
in seinem kreatürlichen Zusammenhang. Eben dieser Zusammenhang 
fehlt aber dér Schöpfungsgeschichte. Als ihr Zusammenhang kommt 
nur Gott dér Schöpfer in Frage. Eben darum ist sie keine fjistorie 
und kann es von ihr auch keine Historie gébén. Eben darum kann 
sie nur unhistorische Geschichte sein, und kann es von ihr nur un- 
historische Geschichtsschreibung geben“ . . . (KD III/l, 84 alul). Jób 

' 38:3-ra hivatkozva („Höl voltál, amikor a földnek alapot vetettem?
Mondd meg, ha tudsz valami okosat!" . . .) találóan mondja: „Wo 
kein Historiker ist, da kann es offenbar schon darum. . . keine 
Historie gébén" (u. o. 86. lap). Teológiai tételként mondja ki á 
következőket: „Die Schöpfungsgeschichte ist unhistorisch, d. h. sie 
ist Geschichte in einer als Historie nicht wahrnehmbaren und nicht 
begreiflichen Weise; sie hat aller Historie gegenüber ihre eigene 
geschichtliche Wirklichkeit. Sie wáre sonst nicht die Schöpfungs
geschichte. Und so kann auch dér Bericht von ihr auf jeden Fali 
nicht als historische Relation verstanden werden" . . .  (u. o. 86. lap).

Őszintén leszámol azzal a ténnyel is, hogy a Biblia első lapjain 
„nicht mit esnem, sondern zv>si verschiedenen Schöpfungsberichten 
zu tun habén", és hogy tovább^ „es weist ein jeder dieser Berichte, 
vöm anderen her gesehen, peinliche Lücken und nicht zu behebende 
Widersprüche auf" ( u.o. 86. alján). A  bibliai teremtéstörténet 
praehistorisch és praenaturhistorisch jellegű. Mint ilyenről histo-

i •



318  

rische Geschichte-t nem lehet írni. A  Historie műfaját kizárja az 
itt előadandó Geschichte. Az ilyen történet előadási műfaját BARTH 
„Sage"-nak nevezi: „Es gab zu allén Zeiten und es gibt in aller 
Reéhtmássigkeit neben dér historischen und im Zusammenhang mit 
ihr die unhistorische' Geschichtsbetrachtung und das unhistorische, 
praehistorische Geschichtsbild dér Sage“ . . .  (DK III/ l, 88. lap). 
A  közelebbi meghatározása ez: „Ich verstehe im Folgenden unter 
Sage ein divinatorisch-dichterisch entworfenes Bild einer konkrét 
einmaligen, zeitlich-ráumlich beschránkten praehistorischen Ge- 
schichtswirklichkeit. Legende und Anekdote sind als Abarten dér 
Sage anzusprechen". .. (u. o. 88. lap). A  mythost, mint „höchst 
unwirklíche Geschichte“ -t elutasítja (u. o. 87— 88. lap, továbbá 91. 
kk. lap )). BARTH szerint a Bibliában ez a két műfaj —  Sage és 
Historie —  a legkülönbözőbb arányban keveredik egymással a tiszta 
Sags és tiszta Historie végletei között. A  teremtéstörténet tiszta 
Sage, annak a tárgyhoz képest egyetlen lehetséges fajtája: „divina- 
torische und dichtends G'3schichtssage“  (u. o. 90. lap). Divináción 
ezt érti: „die Schau des dér historischen Geschichte vorangehenden 
geschichtlichen Werdens, das sich aus dem gewordenen, in welchen 
sieh die historische Geschichte abspielt, erraten lasst". Az ilyen 
történet nem kevésbbé történet, noha a nyelvi köntöse költői, sőt 
bizonyos értelemben „in potenziertem Sinn Geschichte", mert a dol
gok velejét ez a műfaj jobban vissza tudja adni. A  mythos felé az 
különbözteti meg a „Sage“ -t, hogy nem spekulációnak a történetbe 
való öltöztetése (u. o. 90. k. lap). Ezért az igaza azonos az általa 
nyújtott történeti képpel1, amelynek mélysége abban keresendő, hogy 
további történetekkel egjSütt áll egy nagyobb összefüggésben, amely 
semmiképen sem valóságnélküli történet, hanem egészében, törté
netiségében örök igazság (u. o. 94. lap). A  „Sage" tehát szemrebbe
nés nélkül, irónia és leereszkedés és akkommodáció nélkül azt gon
dolja, amit önmagában és összefüggésében mond (u. o. 94. lap).

Talán'túl hosszúra nyúlt BARTH fölfogásának ismertetése. Ér
deme a kérdés komoly elővétele és megtárgyalása. Helytelen a 
Historie és Geschichte olyan éles szembeállítása, miközben a Histo- 
rie-vel szemben túl nagy a bizalma, —• mintha a szemünk előtt leját
szódó eseményeknek a megértése is nem lenne éppen olyan nehéz, 
mint a tőlünk időben már távollevő és csak hatásaiban jelenvaló 
Geschichte-nek. De mindez összefügg a BARTH öseredeti antihisto- 
rizmusával, amire már valóban ne térjünk ki. A  dolog velejére nézve 
azonban nagy igazság van abban, amit érez és ki akar fejezni, csak 
a rosszul választott terminológia miatt, no meg az elmaradhatatlan 
paradoxonok miatt, nem tud bibliaian elmondani.

A  „Sage" —  monda —  a magyarban még félreérthetőbb és bán- 
tóbb kifejezés, mint a németben. A  közember alig tudja megkülön
böztetni a mesétől vagy a hitregétől. (BARTH szemére is hányja 
az RGG-nek, hogy a mai vallástudományban még nincsen tisztázva 
ezeknek a fogalmaknak egymáshoz való viszonya; KD III/ l, 88.
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lap). A  műfajra a Biblia gondolatvilágának legmegfelelőbb elneve
zés: prófétailag látott történet, prófétai történetírás.-)

Az őskeresztyénség Jézus Krisztus valóságos történetében —- 
születéstől a mennybemenetelig, nemcsak a kereszt izolált eseményé
ben ! —  megvilágítva szemlélte az egész kozmikus történést. Jézus 
Krisztus profán-históriai eseményét ( =  „sub Pontio Pilato“ ) azon
ban még a közvetlen szemtanúknak is magasabb szemnyitás, azaz 
„kijelentés" következtében lehetett annak látni, ami volt: kijelentés
történeti és üdvtörténeti döntő eseménynek. A  história megvilágo- 
sítója maga a Próféta —  kát’ exochén és a Paraklétos, akit Ő kül
dött. A Biblia tehát leghistóraibb részében is több mint história, 
anélkül, hogy megszűnnék história lenni; azaz: prófétai történet.

A prófétai szemlélet dimenziója a történelem. Isten él. Szent 
neve, isteni parola: ’ahjáh ’asár ’ ah juh =  „Leszek —  aki —  leszek“ , 
illetve JAHW ÁH = „Ö lesz .. . 0  történni fog“ . A  Kozmosz törté
nete: a teremtő és megváltó Isten történetének tükre. Ezért a pró
fétai szemlélet szükségképen visszanyúlik tekintetével a teremtésig, 
sőt az elé is; de előre is tekint, a beteljesülésig, sőt azon túlra is. 
Minél távolabb áll egy esemény a prófétai látótól, annál jobban nél
külözi a mondanivalója, a bizonyságtétele a közönséges történetírás 
kellékeit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy amit mond, az nem tör- 
Újmeti a szó legkomolyabb értelmében. Ezek az események prófétai
lag szemlélt történet, „prófécia“  —  bármily szokatlan legyen is a 
szóhasználat éppen az őskezdettel kapcsolatban; de igyekezzünk el
felejteni a prófécia szó görög etimológiáját (pro-fémi). Az őskez
detet és a végső kiteljesedést is éppenúgy prófétai látással és hitben 
lehet megragadni, mint ahogy a Krisztus esemény egészen profán 
történeti tényeiből is csak kijelentés által lesz üzenet az Atyától.

j Isten emberei, a próféták sem szabadulhattak föl koruk világ
képe —- azaz koruk tudománya —  alól. Minél messzebbre tekinthet
tek vissza a maguk korának eseményeitől, annál szükségszerűbben 
fosztódott meg ábrázolásuk a profánhistóriai ábrázoló eszközöktől, 
a „dokumentációtól". De az egyidejű eseményekben is mindig volt 
históriailag megközelíthetetlen történés (szeplőtelen fogantatás), 
természettudományilag analogiátlan esemény (megdicsőülés hegyén, 
a föltámadott megjelenései), amelyek azok számára, akik átélték, 
azért nem kevésbbé voltak történeti események, mint a saját maguk 
születése, élete . . .  A  mi hitünk ezekkel a tényekkel áll vagy esik . .. !

A  Gén 1— 2-ben előttünk álló prófétai őstörténet olyan időkbe 
nyúlik vissza, ahová az ú. n. természettudomány is csak föltevések-

2) A terminológiámra azt lehetne mondani, hogy „cullmaimi" (v. ö. 
Christus und die Zeit. Die urchristtiche Zeit-u. Geschichtsauffassung, Zollíikon!- 
Zürich 1946, 84. kk.). A kijelentéstör(éneti theológia és holland református 
theologia hatásai között kialakult theologiai gondolkodásom CULLMANN 
könyvének megjelenése előtt is élt ezekkel a fogalmakkal; nyilvánosság előtt 
is többször előadtam (így pl. egy hathetes budapesti vasárnapi-iskolai vezető
képző tanfolyamon 1940-ben) azt, amit ma könnyen cullmannizmusoak nevez
nek, jóllehet, több lényeges ponton eltér C. idézett könyvétől.
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kel, azaz tudományos divinációval és költészettel —  ezt nem lebecsü
lésként mondom; a tudomány mély fúrójának a hegyén a kételkedés 
és a fantázia gyémántja csillog —  hatolhat el. A  tudományos fölte
vés a tudomány jelenlegi álláspontjáról ad értelmezést az őstörté
netről. Minden „hodiernus ( =  modern) föltevést le fog váltani a 
holnap tudománya. Minden tudományos föltevésnek mindig van és 
lesz egy nemtudományos komponense (pl. az, hogy a világmindenség 
végső magyarázatát szellemi vagy anyagi okban hiszi-e a tudomá
nyos világkép szerkesztője).

.. -4. Gén. első fejezeteinek a szerzői '—  minden bibliai íróval 
együtt —  a kopernikusz előtti, közelebbről az ókori-keleti világkép 
tudom,ányos keretei között mozogtak. Tudományos, mert tapasztala
tokon és megfigyeléseken nyugvó világkép volt az ókori is a maga 
korában; mythosszá a hozzáfűzött magyarázat tette. De ilyen ma
gyarázati eleme a modern világképnek is van. A  bibliai írók nem 
függetleníthették magukat koruktól és nem is volt a rendeltetésük, 
hogy a természet végső titkait fizikai képletekben kifejezzék. Nem
csak azt akarták magyarázni, ami van, hanem végigmutatni azon, 
ami történik. Ezért helyezi egymás mellé a felületes ember a pró
fétai történetírást és ókori mythoszt könnyelmű azonosítással, vi
szont nem veszi észre az alkati rokonságot a modern tudományos 
világkép és ókori mythosz magyarázata között.

M i a, mythos? —  Tapasztalati megfigyelések és exisztenciális 
szorongások ötvözete egy egész képpé. A  mythosban mondja el az 
antik ember azt, ami van, ami tehát mindig volt és lesz. Ez a ma
gyarázata szent szöveggé válva, rítussá tudományosodva egyenesen 
formálja is —  a hívője hitében — a jelent és a jövendőt a szent szó 
hatalmával. Jeleníti a jelent, idehozza a jövendőt. Tény és magya
rázat így olvad össze tudománnyá a modern ember számára is, ami
kor az élet keletkezéséről, az ember keletkezéséről, a világegyetem 
alkatáról és szerkezetéről stb. beszél úgy, mintha igennel felelhetne 
a Jób könyvéből imént idézett kérdésre: „Én ott voltam . . .“ (v. ö. 
Jób 38:3). A  tudomány is visszakövetkeztet, és ebben döntően befo
lyásolja a tudóst a maga tudomány ont üli létértelmezése. Az „őstör- 
ténete“ is másként fog alakulni, ha csak a C. G. S.-rendszerben ki
fejezhető valóságokat veszi valóságnak, vagy ha még ezen kívül 
egyebeket is. Antik mythos és modern „tudomány“ között a különb
ség, bármily nagy- legyen is, csak kvantitatív; mert mi a világót a 
maga egészében, empirikusan, soha megismerni nem fogjuk. Lényege 
szerint mindkettő hit-cselekedet.

A prófétai történet- és létértelmezés célja' nem az volt, hogy 
tökéletes hűséggel, tudományosan írják le a tapasztalati világot. 
Minden ilyen leírás múlandó értékű. Hanem az, hogy az ember 
létét, világát, a honnan-miért-hovát értelmezzék és meghirdessék. 
A prófétai történetíró nem természettudós és nem jósnő. hanem a 
múlt-jelen-,jövő ihletett értelmezője. mint egyetlen eaéqzé Istenben. 
Ezt az értelmet nem maga spekulálja ki, hanem kijelentésből veszi. 
A kijelentés maga is „ tö r té n e t i Is te n  tényekben leplezi le m agát, 
ezeket prófétai igével megmagyaráztál ja, amelyekre ismét tényekkel
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üti az igazság pecsétjét. Ez az összefüggő történet a kijelentéstörté
net. Ennek a három döntő eseménye a teremtés, a Krisztus-esemény 
és a beteljesülés. A  Genezis prófétai végszerzője — maga a hívő és 
kanonizáló ószövetségi gyülekezet —  visszafelé nézve ír prófétai 
történetet*1; a Jelenések könyvének szerzője, akit az ősgyülekezet 

hitben magáénak vallott és kanonizált, előrefelé tekintve ír prófétai: 
történetet. Szemléltető eszközül nem állott rendelkezésükre más, 
mint koruk és hallgatóságuk képzetvilága, mondjuk ki becsületesen 
és őszintén: az ókori kelet mythosainak fogalmi kelléktára. De en
nek ellenére történetet akartak írni, valóságos történetet, amelyet 
semmiféle „mythologiátlanítással** nem lehet időtleníteni és exisz- 
teneia-filozófiai képletekké desztillálni, történetet, amelyet a Lélek 
pecsételt számukra történetté s- amelynek mondanivalóját nem lehet, 
az elbeszéléstől függetlenül előadni; történetet, amelynek értelme 
az, hogy kérügma legyen, úgy amint van. Történetet, amely mint 
kérügma: nem fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi, stb. ismeretet akar 
adni, hanem döntéé elé akarja állítani hallgatóságát, —  Isten elé, 
a Teremtő elé akarja szólítani az elbúvó embert. A  teljes írás vilá
gosságában nézve a dolgot, csak■ kétféle létértelmezés lehetséges: 
az, amit az ember ad magáról, s az, amit az Isten ad az emberről. 
Az emberinek a lényege: menekülés Isten elől, kivédése igényének, 
fölébelterülés hatalmának. Ez az ókori mythoszok értelme is, ez a 
modern tudományos világnézeté is.

Ezt tudva, most már minden félelem nélkül és aggodalmaskodás 
nélkül emlegethetjük a továbbiakban a teremtéstörténetek mytho- 
logiai motívumait: a bibliai teremtéstörténetek lényege és célja a 
teremtés történetiségének a bizonyságtételével harcolni az ókori 
mythos világ- és emberértelmezésével. A bibliai teremtéstörténet 
azért „mythikus**, mert velejéig antimythikus. Szükségszerűleg dol
gozik mindkettő ugyanazzal az anyaggal: Világ —  ember —  termé
szet -— állatvilág —  bűn —  halál —  szenvedés —  békétlenség —  
igazságtalanság —  erőszak —  megoldás —  végső cé l. . . A  modern 
összehasonlító vallástörténet a legnagyszerűbb segédeszköz a ké
rügma megtalálásához, kifejtéséhez. A  mythosszal szembesítve 
mondja el igazán a mondanivalóit. A  prófétai történetírás az antik 
mythos örök körforgását átvágja és idővé, történetté feszíti ki a 
kezdet és a beteljesedés határoszlopai közé, egyetlen folyamatos, 
időbeli történéssé, amely egyben Isten lényét is tükrözi felénk, s 
amelyben Isten megszabadít bennünket a bűn s halál nyomorúságá
ból. A Biblia a történelem teológiáját kívánja adni. Ezért a tulajdon- 
képeni történetírása előtt —  amelyet Gén 11 végével, Ábrahámmal 
kezd el —  történet-teológiát ad az „első" eseményeken demonstrálva: 
Isten felöl leleplezi a történelem igazi mozgató erőit, azon a színpa
don, amelyet Isten jónak teremtett. Ezekre-a kérdésekre felel meg: 
Honnan a világ? Magától? Istenség emanációja? Ördög megtestesü
lése? Gigantomachia szüleménye és folyamata? Van értelme? Kié 
egyáltalán? —  Honnét az ember? A  föld hozta elő magából? Az 
állatvilághoz tartozik talán ? Csak rabszolgának teremtették az „iste- 
nek“ ? Férfi és nő —  kik vagytok? Állat az asszony, vagy a férje
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felesége, az embernek a fele? Van társa az embernek ebben a vég
telen világbán? Kinek a képe s hasonlósága? —  Honnét az ember 
nyomorúsága? Vak és kikerülhetetlen végzet? Miért kikerülhetetlen 
a bűn, mégha utálja is, aki elköveti? Hogy került a világba? Hogy 
lehet tőle szabadulni? Mit tehet az ember magában? Hogyan áradt 
el a bűn a földön? Mi az oka és célja a nagy katasztrófáknak? 
Hogyan keletkeznek a birodalmak? Mit tesz Isten a világért? Mi 
a szerepe ebben a tervében - Ábrahámnak, Izraelnek ? —  Ez elé a 
történet elé kezd bevezetést ezeknek a kérdéseknek a, megfelelésére 
a Biblia a teremtéssel.

Ismerjük azokat a mythoszokat, amelyekkel konfrontálja a pró
fétai történetíró a maga kérügmáját Gén 1 illetve Gén 2-ben.

a) Gén 1:1— 2:Jf/a —  hoz az Enuma elis-eposz stb. Őschaoszból
kiemelkedő istenségek zűrzavarát rendezi a Tiámat-ot, az őstengert 
legyőző Marduk. A  kettőibe vágott Chaoszból teremt világot; felé
ből eget, feléből földet. A  gonosz, a rossz, bele van teremtve a vi
lágba. Csak Marduk hatalma tartja féken és rendben. A  rend a 
sorstábiákra van írva, amelyeket féltve kell őrizni. A  világ rendjé
nek fönntartásában az ember is részt vesz a maga kultuszával: a 
teremtésmythos szent szövege erővel teljes varázs-szöveg. Űjév nap
ján elrecitálva elrendezi a következő esztendő dolgait. A  szent isme
ret, a „tudomány": birtokbavevő hatalom az ember kezében. Az 
istenek világát a tapasztalat egyre jobban kiismeri, ezért a maga 
világát egyre jobban birtokba tudja venni. A  legszebb imádságok 
fölé odakerül utólag a címke: surpu =  • varázslás, varázsformula. 
Az ókori embernek ez a mágiája' volt a tudománya, amellyel gazdá
nak vélte magát világában. Csakúgy mint a modern ember, amely
nek a tudománya az a mágiája, amellyel, azt hiszi, birtokolhatja ezt 
a világot, és úgy-ahogy-valahogy elforgathatja kerekét a belátha
tatlan s egyre szebb jövendő felé. EZ az a mythos, amive^ szembe
száll Gén 1:1 kk. a maga fönségesen egyszerű történetével: Isten 
előtt nem volt Isten, a semmi sem volt, csak Ő maga volt. Minden 
ami lett, azért, lett,' mert Ö szólt. S hogy mivégre lett ? Azért, hogy 
Képe szerelmes Fiúként szembenálljon vele s ő szerethessen. De 
hiszen erről szól az egész Könyv! >

b) Gén 1:26 kk. —  Marduk az embert vörös agyagból és Kingu 
démon véréből teremti „a mi képünkre és hasonlóságunkra" (ott 
is !). Tehát az ember nem tehet arról, hogy olyan amilyen: hogy 
fialandó, hiszen a földből van véve, és hogy. bűnös, hiszen Kingu 
démon vére ( =  lelke) van beléje gyúrva. Mennyi csábítóan „igaz
nak" látszó van ebben s mennyire menekül valójában az ember 
a bűn problémája elől. A  Bibliában a férfi és nő együtt az Ember; 
egymásra nézve teremtve. Az ember csak közösségben, békességben 
és engedelmességben boldog és szabad. Szuverén ura a földnek és 
partnere Istennek, amíg neki engedelmes. Micsoda az ember? Isten 
társa és tükörképe! Mi a célja vele Istennek? Erre itt még nem 
felel —  csak majd ama Magban, a Krisztusban. Minden biológiai és 
psychologiai hasonlóság ellenére is —  mindkettő nafas hajjah 
(1;24, 2:7 stb. v. ö. Pred. 3:18 kk) „élő lélek“  ( =  lény —- ez a



323

lényegi különbség ember és állat között. Az ember Isten társa. Űr 
a földön, amíg engedelmes. A  halálé, amint engedetlen. De Isten 
ott sem hagyja el . . .

Álljon szemben a két létértelmezés: itt a mythoszé, ott a kije
lentéstörténeté. Érezzük, miért olyan igénye a bibliának a történeti
dig. Istennek azért van joga igényét bejelenteni az egész emberi
ségre, mert ő a teremtő'. Volt egyszer egy teremtés. Az emberiséget 
Isten teremtette. A  bűn belépett egyszer ebbe a világba és az ember 
hozzájárulásával lépett be .. . És így tovább. Ezt a voltot, ezt a 
történetet csak a hit ragadhatja meg. De mi tudjuk, sokkal jobban, 
mint a Genezis szerzői, hogy „Kinek hiszünk". Nincs mit szégyel
ljünk azt, hogy csak hitben ragadható meg ez a történet. Hasonlót 
tesz az a tudós is, aki a tűz ténylegességéből és használatából, vagy 
az osztály ténylegességéből kiindulva visszakövetkeztet az első tűz- 
használat, az első osztálytagozódás történeti tényére az emberiség 
életében. Ki volt ott az első pecsenyesütésnél, az első két osztályra 
szakadt osztálytársadalom születésénél? Senki! és mégis úgy beszél
het róla a modern történet'tudós, mint történeti tényről. A szónak 
nem a dokumentált história értelmében, hanem azért mégis a szónak 
teljes történeti jelentésével. „Volt egyszer egy első emberi t ű z . . . !“ 
így  mondjuk mi a bibliai prófétai történetírással: Volt egyszer egy 
teremtés, egy első ember, egy első bűn; és így és így volt. Ezért 
beszélünk mi nyugodtan „teremtéstörténetről", sőt még teremtés- 
történetedről is.

Esztelenség, sőt bűn, úgy szembeszállni a modern tudományos 
világképpel, mintha azt helyettesíthetnénk a Genezisével, a bibliával. 
De árulás lenne hallgatni arról a kérügmáról, amelyet Gén 1 kk. 
hordoz a prófétai történetlátás által adott, és ezért szükségképen 
mythikusnak mondható, elbeszélés-ruha alatt. Magyarázatunkban 
tudnunk kell, hogy a Gén 1 kk fejezeteiben az ábrázolásban egybe
ötvöződnek a „históriai" és a „mythikus", azaz az egykorú világkép 
és tudomány elemei a prófétai történettel. De éppen azért ötvöződ
tek egybe a kériigmáví#, mert Gén 1 kk. igazi célja hallgatóinak 
a képzettartalmát és magatartását „mythologiátlanítani“ , őket ma
gukat pedig a teremtő Istennel szembesíteni.

A bibliai teremtéstörténet igaza nem a profán tudomány igaz- 
fogalmának a dimenziójában él, ezért mondanivalóját nem érinti a.z 
a tény, hogy a tudománynak ma más föltevése van a világ előállá
sáról. A bibliai ember nem akkor „igaz“ , ha a dolgok felől igaz tárgyi 
ismeretei vannak, hanem ha a Teremtő ŰR Istennel igaz viszonyban 
van. Egyszerű, tudatlan emberek helyes viszonyulásán is fölragyog
hat Isten igazsága az életük bizonyságtételébe#. Ha a forma alatt 
az üzenetet megragadtuk, látni fogjuk, hogy a mai ember számára 
sincs más üzenet, mint a Genezis első hallgatói számára: „Ádám, 
hol vagy ?“  Ezt az üzenetet minden kor számára úgy kell elhirdetnie 

» az Egyháznak, hogy az üzenet ruhájáról az üzenet tartalma felé a 
legőszintébb módon segíti hallgatóságának megjárni az útat. Egy 
bor sem élhet meg az Atyák írásmagyarázatából. Isten igéje él és a 
ma élőkhöz akar szólni. A mai írásmagyarázónak pedig a modern
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összehasonlító vallástörténet minden eredményét föl kell tudnia hasz
nálni, mint idegen nyelv szótárát, a bibliai szövegek és így a „te
remtéstörténet" magyarázatában. Csak ebben az esetben tehet b i
zonyságot arról, hogv a teremtéstörténet valóban teremtésről szóló 
történet, csak akkor lesz hitelképes a bizonyságtétele, ha a modern 
hallgató megérzi, hogy a hírnök hitét tudományos becsületesség és 
őszinteség tüze siti át s nem kegyes frázisokkal és szóvirágokkal 
igyekszik vallásos kábulatba szédíteni. Az igazság szabaddá tesz 
bennünket a szöveg egyenetlenségeinek, túlhaladott világképének 
botránkozásától. Isten Lelke pedig egyre mélyebb igazságokra vezé
rel el bennünket, ha mi az üzenet engedelmes hírnökeivé válunk.

Dr. Pákozdy László Márton

Liturgikus reformáció kezdete 
a r. katolikus egyházban

Kevesen tudják, hogy a róntai katolikus egyházban lassan, de szívósait 
tör előre az ú, n. „nép-liturgikus“ mozgalom, amelynek célja, hogy a liturgiát 
a néphez közel vigye és általában az első évszázadok liturgikus örökségét 
megelevenítse. Az eszköz ehhez nemcsak a liturgia népszerűsítése és a misének 
magyarázása, hanem a híveknek a misében való minél aktívabb bekapcsolásar 
sőt a misének az anytunyeluen való közvetítése. Magyarországon is hangzik 
már olyan mise, amelyben a pap halkan recitáló latin szavait a hiifek köréből 
megbízott laikus „lektor“ magyarul mondja a gyülekezetnek. A liturgikus 
mozgalom erőteljesen kapcsolódik a biblia-mozgalomhoz, amellyel kapcsola
tosan folyóiratunk már adott részlet-beszámolót (Katolikus bibliaverseny ta
nulók között. Lelki/iásztor 1949. július-augusztusi szám.) A mozgalom vezető 
folyóiratának címe is emlékeztet erre: Bibéi und Liturgie. ( Szerkeszti Dr. Pius 
Parsch. Wien-Klosterneuburg.) Noha az evangélium világos felismerésétől 
még távolabb áll a liturgikus mozgalom, de három ponton közel kerül a 
rcformátori keresztyénséyhez: az ősi egyházi liturgikus formák felelevenítésé
vel, az ú. n. objektív kegyesség hangsúlyozásával (a liturgia szövegeihez és 
az oltári szentséghez kapcsolódó kegyesség, amely számára Isten kegyelmének 
ezekben megnyilvánuló munkája a döntő), végül pedig a Szentírásnak elő
térbe állításával olyan alapra lép, ahol a rcformátori kérészigénséggel való 
találkozásnak nagy lehetőségei vannak.

A római katolikus egyház ismert rugalmasságával helyet adott a mozga
lomnak, de levagdalta a dogmatikai szempontból számára legveszélyesebb 
törekvéseit. A jelenlegi pápa, XII. Pius végezte ezt el „Médiatár Dei et ho- 
minuirí‘ kezdetű euci&likájában. (Nem tévesztendő össze az alábbi cikkben sze
replő elődjével, X. Piiis-szal!} Ebben többek között a következőket mondja:' 
„A múlt század végén és a jelen század elején különleges módon felébredt 
az érdeklődés a liturgikus tanulmányok iránt, mégpedig nemcsak magánem
berek dicséretes buzgalmából, hanem mindenekelőtt a kiváló bencésrend 
egynémely kolostorának .komoly es kitartó munkája révén. Ily módon nem
csak több európai országban, hanem még a tengeren túl is üdvös versengés 
támadt ebben a kérdésben. Ennek-a dicsérendő versengésnek üdvös gyümöl
csei megnyilvánullak tudományos téren, amikor a nyugati és keleti szertar-
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lások mélyebb és alaposabb ismeretét hozták magukkal, de megnyilvánultak 
sok kereszténynek lelki és magánéletében *s.“  (4.) „ , .  .lelkiismeretűnk pa
rancsa megköveteli, hogy figyelmünket ráirányítsuk arra a' liturgikus meg
újulásra, amelyről egyesek beszélnek, és gondosan ügyeljünk arra, hogy a 
kezdeményezések ne menjenek túl a kellő határon, sem pedig a legkisebb 
hibába ne essenek." —  A sola gratia tanításának nagyon halványan felvillanó 
töredékét, amely a liturgikus mozgalom „objektív kegyesség“ -gondolatábari 
kifejezésre jut, azonnal elfojtja a pápai őrködés a semipelagiánus dogma felelt. 
>,Ügyeljetek azokra az új elméletekre, amelyeket az úgynevezett tárgyi vallá
sosságról (pieías obiectiva) hangoztatnak. Ezek az elméletek ugyanakkor 
amikor Krisztus titokzatos testének dogmájáról, vagy a kegyelem szentség
közlő hatásáról vagy a szentségeknek és az eucharisztikus áldozatnak hatásá
ról beszélnek, mégis arra irányulnak, hogy az úgynevezett alanyi vagy sze
mélyes vallásosságot háttérbe szorítsák, avagy teljesen mellőzzék." .. (28.) 
„Nyilvánvaló, hogy a szentségek és a szentmiseáldozat önmagukban is erőt 
hordoznak, mivel Krisztusnak cselekményei, akiből, mint Fejből, szétárad a 
kegyelem a titokzatos test tagjaihoz is, —  de ez az erő csak akkor válik 
hatékonnyá, ha a lelkünk alkalmas a befogadására. . . .  A megváltás műve, 
mely. önmagában véve független a mi Akaratunktól, csak akkor szolgál üdvös
ségünkre, ha saját közreműködésünket is hozzáadjuk." (31.) Az enciklika 36. 
pontja' ezért hangsúlyozza a szentségek objektív kegyelmi munkájától elvá
laszthatatlanul „az egyes hívek érdemszerző cselekedetét, amellyel a szentsé
get kiszolgáltatják, illetőleg felveszik."

Még néhány érdekes idézet a liturgikus mozgalommal foglalkozó pápai 
enciklikából: „Kétségtelen, hogy az Egyház élő tagoknak összesége, s éppen 
azért a szent liturgiát illető kérdésekben is fejlődik, növekszik, változik, alkal
mazkodik az idők és körülmények szükségeihez, de azért mindig úgy, hogy 
tanításának tisztaságát a legkisebb csorba se érje. Mégis, teljességgel el kell 
ítélni mindazok merészségét, akik tudatosan lakarnak behozni új liturgikus 
szokásokat, avagy olyan régi és feledésbe ment gyakorlatokat akarnak újjá
éleszteni, (amelyek elleniéiben állnak a jelenlegi /örvényekkel és rubrikákkal. 
Nagy fájdalommal értesültünk arról, Tisztelendő Testvérek, hogy . . , vannak, 
akik a szentmiseáldozatnál a nép nyelvét használják..." (68.) . „A  latin nyelv 
használata,. .  szembeszökő és szép bizonysága az egységnek, és ugyanakkor 
a leghatásosabb biztosíték mindennemű tévtanítás becsúszása ellen." (59.)

„Vannak. .. ma olyanok, Tisztelendő Testvérek, akik visszatérnek régi 
■elítélt tévtanokhoz, és azt tanítják, hogy az Újszövetségben a papi hatalom 
minden keresztény hívőt megillet. . . Ügy képzelik tehát, hogy a szentmise
áldozat a szó szoros értelmében vett együtt-bemutatás (concelebraitio) révén 
jön létre, és kívánatosabbnak vélik, hogy a pap a hivek seregével együtt 
k  öncélét) rá Íjon, 'semminthogy külön mutassa be az áldozatot a nép . jelenléte 
nélkül■“ (S Í.) A továbbiakban arról beszél, hogy „azt a vérontás nélküli 
áldozatot, amelynél Krisztus az átváltoztatás szavai nyomán áldozatként meg
jelenik az oltáron, kizárólag a pap mulatja he, mégpedig mint Krisztus szemé
lyének a megtestesítője, nem pedig mint a nép képviselője. , . . Ebben a szo
ros értelemben vett bemutatásban a hívek kettős módon vesznek részt: a pap 
keze által és a pappal egyesülve." (90.) „A  pap keze által: azért mert Krisz
tussal együtt az egész Anyaszontegyház bemutatja az áldozatot, A pappal 
egyesülve: azért, mert egyesítik imádságukat, könyörgésüket, engesztelésüket 
és hálaadásukat a pap imájával." (91.)

A pápai .enciklika ezután dicséretre méltónak mondja azt a törekvést, 
hogy a liturgiában az összes jelenlévők tevékeny részt vegyenek: imájukkal, 
énekükkel. (103; 146.) Ajánlja, hogy prédikációkkal, sorozatos szentbeszédek
kel, tanulmányi hetekkel tárják fel a hívek előtt a szent liturgia kincsesházát.
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Az 1947. november 20-án kelt enciklika e néhány részlete is rendkívül 
tanulságos bepillantást enged abba, hogy miképpen szelídíti meg a pápa ezt 
a végeredményben forradalmi robbanóanyagot tartalmazó mozgalmat, amely 
szabad kibontakozása esetén messze túlnőhetne a liturgikus megelevenedem 
kérdésén és előre lökhetné a római katolikus egyházat a reformáció felé. 
Főképpen az objektív kegyességtől és a túlzó „archeologizmustól“ (199.) 
határolja el a pápa az egyházát, tehát éppen a kegyelem egyedülható mun
kálja és az első századok örökségéhez való visszatérés gondolatát nem engedi 
előretörni.

Mindezek alapjóm különös érdeklődésre tarthat igényt annak a fiatal 
magyar római katolikus papnak alább közölt cikke, melyet kérésünkre a Lelki-1 
pásztor számára irt a liturgikus törekvésről, mint ennek a mozgalomnak 
egyik lelkes hazai harcosa. (Szerkesztő.}

1827-ben pappá szentelnek egy fiatalembert a le Mans-í kated- 
rálisban. A  fiatal pap neve Prosper Gueranger. Le Mans-egyházme
gyének saját galikán misekönyve és zsolozsmája van. Az ifjú  pap 
azonban megismerkedik a. római misszáléval is. Megismeri az ősi 
szövegek keményveretű zaímatát, komoly fönségét, megszereti a 
római liturgiát. Ea a. lelkesedés jóbarátaira is átragadt. Közben gyer
mekkori álmainak színtere, a solesmesi egykori bencés priorátns ódon 
középkori épülete, .ahol gyermekkorában annyiszor megfordult, mely
nek szépségét annyiszor megcsodálta, —  eladó lett. Újságokban hir
dették, de vevő nemigen jelentkezett. Gueranger barátaival és néhány 
áldozatos támogatóval mozgalmat indított az épület megvételére. 
1832-ben sikerült az épületet megvennie, s a következő évben püspöke 
engedélyével bevonulhatott, néhány társával az ősi kolostorba, hogy 
szigorú bencés életet éljen, egészen Szent Benedek elgondolása szerint. 
Hősies igénytelenséggel küzdöttek le a kezdet sok nehézségeit. A  ben
cés életforma programmja: ,,Ora et labora.“  A  nap munkáját (f iz i
kai munka) az oráció, az imádság szövi át.

Gueranger és társai pontosan végezték el az előírt liturgikus 
kötelességüket, A  10—-12 szerzetes ugyanolyan ünnepélyességgel vo
nult a kápolnába a hórákrg, mintha nagy tömeg látná őket, A  kis 
közösség előtt egy új világ tárult fel. A  szövegek itt a magányban 
mintegy megnyíltak előttük. Csak most látta Gueranger, hogy az 
éveken át mondott, szövegek mily értékes kincseket hordoznak méhük- 
ben. E gazdag kincsesbánya felfedezésének élménye, érett gyümölcsbe 
hatalmas munkájában a ,,L’ Annee Liturgique"-ben (A  liturgikus 
év, az egyházi esztendő). Ezt a nagyközönség számára írta, A  litur
gia gazdag tartalmi szépségét, tárta fel benne.

Solesmesben egyre szebben fejlődött a közösségi és a liturgikus 
élet. Az ősi gregorián dallamok évszázadok során —  kivált a több
szólamú, és a hangszeres zene hatása alatt megromlottak. Solesmes
ben nagy kutatómunka indult, meg. Összeszedték a legrégibb kódexe
ket, hosszas tanulmányok után megfejtették a dallamok írásjegyeit, 
és fáradságos munkával sikerült egymásután visszaállítani a grego
riánt eredeti tisztaságában.
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Ekkoriban igen felvirágzott mindenfelé az archeológia. Rómá
ban is. Egymásután kerültek napvilágra rég elfeledett katakombák, 
bazilikák, és az ókeresztény festményéken keresztül az ősegyház lelki
sége áradt. Az emberek érdeklődtek a régiek szokásai iránt. A z 
archeológia tanította meg az érdeklődőket arra is, hogy sok templomi 
felszerelési tárgy a századok folyamán elkorcsosult, elvesztette eredeti 
formáját, és vele együtt, szépségét is. Pl. a gyönyörű, bőredőjü 
ókeresztény paenulából lett a csúf, nagybőgő alakú miseruha. Soles- 
mes az ősi* bár nem használatos, de szebb formák szerint készített új 
miseruhákat. Ezek eleinte nagy ellenkezést váltottak ki mindenfelé. 
Sokáig hivatalosan is tiltva voltak. Lassankint azonban polgárjogot 
nyertek, és ma már mindenki csodálkozik azon, hogyan lehetett egy 
ókeresztény miseruhát valaha tilalmazni.

Solesmes egymásután bocsájtotta ki az új fészekrakó rajokat. 
1861-ben alakul Németországban a Duna mellett Beuron, majd Maria 
Eaach. Mindkettő kisugárzó fókusszá lesz, és megkedvelteti az „Opus 
Dei“ -t, a liturgiát. Soron követik Prága (Emmaus), Seekau és a 
többiek. Beuron és Maria Laach azonban csakhamar híressé lesznek 
képzőművészeti iskolájukról. Beuronban Desiderius Lenz rakja le az 
új szakrális művészet, alapjait. Ne felejtsük el, hogy szerte Európá
ban mindenütt vajúdó kérdés a művészet korszerű megnyilatkozása 
a. másolásba fulladt utánzási csömör után. Valami^ új született D. 
Lenz keze alatt, hogy méltó keretet adjon a liturgiának. Ez az ú j : 
konglomerátuma egyiptomi remimniszenciáknak, ókeresztény szimbo- 
lisztikának, bizánci ikon-festészetnek, román és gótikus miniaturák- 
nak, modern kolorizmusnak. Szigorúan geometrikus kánonja szubli
málja az embert, Univerzál, tipizál, sematizál —- íg y  próbálja meg
közelíteni és megjeleníteni a természetfölötti valóságokat. Bizonyos, 
hogy ez az iskola nem volt, de nem is lehetett életképes, dê  arra jó 
volt, hogy komponense legyen a bontakozó modem egyház-művé
szetnek.

Ezek a liturgikus centrumok kovászként hatottak. Kisugárzásuk 
lassan érezhetővé vált. Legalább környezetükben felolvasztották a 
liberális multszázad közönyének jegét. Pedig nem tettek mást, mint 
méltóan végezték a liturgiát Isten dicsőségére. Íg y  pl. a Prága mel
letti Emmaus-kolostor szerzetesei nem folytattak pasztorációt (hiszen 
nem ez volt a feladatuk), nem is prédikáltak, az emberek mégis tó
dultak hozzájukprédikált a. liturgiájuk.

A  hívek, ( akik e centrumok köré csoportosultak, lassan igényel
ték, hogy ők is értsék a liturgiát, s annak szövegeit. Ez az organikus 
fejlődés hozza létre az első kétnyelvű missziálékat, már a 80-as évek
ben. Bár a liturgia még szigorúan papi liturgia, a nép még .csak 
hallgatója, szemlélője, márűs jelentkezik a liturgia népszerűsítésének 
nagy akadálya, a latin nyelv. A  Szentszék igen súlyos érvek alapján 
még ma is idegenkedik a honi nyelv bekapcsolásától, hátimég akkori
ban. Ezen a nehézségen akart segíteni a nép nyelvére lefordított 
misszálé.

Még X . Piusnak kellett jönnie, hogy .a lényeg kibontakozzék. 
X. Pius pápasága önmagában is külön fejezet. Benne és általa
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summázódott sok korigény. Ő a megfogalmazója,. és megvalósítója 
sok vágyálomnak.

Plébános volt. A  nép papja, aminthogy származása szerint is a 
nép gyermeké. „Don Béppi" így becézték hívei. Plébános volt ő a 
püspöki székben is, bíborban is, és a pápai trónon is az maradt, 
plébános, buzgó, szent plébános,' aki „ismeri övéit“ , minden gondo
latukat, vágyukat igényüket. Akkor, amikor mindenki diplomáciai 
megnyilatkozást várt az új pápától, politikumot, (tiuseppe Sarto, 
—7 X . Pius —  enciklikát: ad ki a liturgiáról, a szent zenéről. Elren
deli a solosmesi bencések által visszaállított gregorián dallamok hasz
nálatát, irányt mutat a szent zene fejlődésének ,buzdítja a püspökö
ket, hogy a híveket is kapcsolják be aktívan a liturgiába.

Még ennél is fontosabb azonban az Eucharisztia gyakori vételét 
sürgető cnciklikája. Ezzel adott a liturgikus megújhodásnak tartalmat, 
s valósította meg jelmondatát: „Imstaurare omnia in Christo!" Itt  
kanyarodott rá az, ősegyház lelkiségének útjára: a sacramentumból 
élő egyházközség kegyelmi erőforrására. (Tudnunk kell, hogy odáig 
csak ritkán áldozhattak a hívek, még zárdákban is csak egy héten 
egyszer. Már pedig a „Panis quotidianus supersubstantíalis“  nélkül 
nemigen bonfakozhatik ki erőteljes kegyelmi élet.)

Volt ezenkívül még egy egész sereg liturgikus intézkedése. A  jó 
mag el volt vetve. Az Úristen pedig adta hozzá a növekedést, Német
ország, Ausztria, Hollandia, Belgium, majd- Franciaország és Észak- 
Amerika, egyszóval azok a helyek, ahol Solesmes mintájára liturgikus 
kisurgázó gócok voltak, megindították a liturgikus érdeklődést. Kü
lönösen az 1914-es világháború után fogadták szívesen az új —  bár 
régi —  forrást, a liturgia kincsesházát. Meg kell állapítani, hogy 
német földön hozta legérdekesebb és legszebb gyümölcseit abban áz 
időben. Romano Guardini, az olasz-származású, de német nyelven író, 
kiváló ifjúsági apostol volt a liturgikus gondolat fő hordozója. A  
Quickboim -— ifjúsági mozgalom volt liturgikus munkájának fő terré
numa, s így az ifjúságon keresztül, annak lendületével és frissesé
gével terjedt a gondolat. Ebben az időben a liturgikus érdeklődés 
a klasszikus, szabályos, papi liturgia felé irányul. Terjesztik a két
nyelvű Misszálét, latin nyelven iparkodnak bekapcsolódni a cselek
ményekbe gregorián énekkel, előadásokon ismerkednek meg az egy
házi év, a szentségek tartalmi gazdagságával, megszeretik a szimboli
kát, a szertartások keretéül szívesen használnak olyan felszerelést, 
meljr a legősibb szabású, de egészen korszerű, és az irodalomban egy
másután jelennek meg ismeretterjesztő, tudományos, de népszerűsítő 
és á liturgia gondolatvilága által megtermékenyített aszketikus mű
vek is. Különösen ez utóbbi a fontos, mert ez beszédes bizonyítéka, 
hogy mennyire átformálja a liturgián keresztül kiáradó ősegyházi 
lelkiség a modern lelkeket is. • •

Mindez már eddig is szép eredmény, de a legérdekesebb, leg
merészebb, igazán jellemzően korszerű az a másik ág, melynek Parsch 
Piusz, klosterneuburgi ágostono kanonok az atyja.

Mielőtt tovább mennénk, egy rendkívül fontos mozzanatra kell 
utalnunk: a liturgikus érdeklődés mindig együtt já r  a Biblia szere-
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tétével és a Biblia szeretete közel visz a liturgiához. Tcrmészétszerü 
ez azért, mert. a liturgia szövegei szent írási helyek. Hiszen az egész 
zsolozsma gerince a zsoltározás, és valahol csak ének élénkíti a litur
gia menetét, legtöbbször zsoltái* szerepel. Lényeges eleme >a liturgiá
nak a lekció, amely nagyobbrészt ugyancsak szenlírási szakasz. De 
a többi elemeken is érződik a szentírási veret. Lehetetlen tehát be
hatolni a liturgia mélységeibe a Szentírás ismerete nélkül, viszont 
a Biblia szeretető megszeretteti az állandóan gyakorolt liturgiát. Tény, 
hogy katolikus híveink mind a liturgiától, mind a Szentírástól eltá
volodtak. Tény, hogy kifejlődött egy erősen szubjektív jellegű kegyes
ség, sok primitív, periférikus elem. rétcgeződéséből. (Hasonló jelen
séggel a mi aklunkon is többször találkoztam.) A z ilyen lélek 
természetes, hogy nem találja meg a liturgiához való kulcsot, mert 
hiányzik belőle a Biblia keményebb eledelén nevelődött lelki alap. 
Az ilyen’ idegenkedik a liturgiától. Idegenkedik pedig mindaddig, 
míg csak valaki föl nem töri számára a Biblia dióhéját. Ezért ná
lunk a liturgikus mozgalom édestestvére a bibliai mozgalom.

Parsch Piusz fejlődése különösképpen alkalmas illusztrációja az 
előbbi tételnek. Az első világháborúban tartalékos lelkészként a keleti 
frontra kerül és csapata egy kárpátokmögötti kis galíciai faluban 
vesztegel égy esztendőn túl. Ebben a kis elzárt fészekben kezdte ölni 
őket az unalom. Parsch Piusz pedig, eleinte csak unalomból, biblia
órákat kezdett tartani. Témája volt; Jézus élete a négy evangélium 
alapján. A  katonák érdeklődése óriási volt, sőt egyre inkább fokozódó. 
De mint Parsch mag'a is bevallja, számára is felejthetetlen élmény 
volt minden bibliaóra. Bevallja, hogy most fedezte fel a Szeutírást. 
Elhatározta, hogy ha az Úristen hazasegíti, otthon is tartani fog 
bibliaórákat. Úgy is lett. Otthoni tapasztalatai is ugyanazok voltak: 
a hívek éhezték a Bibliát. És bibliaóráinak kis közössége volt az általa 
elindított ,,nép-liturgikus“  mozgalom bölcsője. E mozgalom fe jlő 
dése teljesen organikus volt. A  hivek igényéből nőtt. ki. Úgy kezdő
dött, hogy eleinte a vasárnapi szentlecke (epistola) sokszor nehéz 
szövegére kértek felvilágosítást, aztán kezdtek érdeklődni a többi 
miseszövegek iránt, majd a mise kialakulása volt az újabb probléma, 
később felvetődött & gondolat, hogy nem volna-e lehetséges a mise- 
szöveg imái közül valamit közösen mondani! —  azután az újabb 
ötlet az volt, hogy nem lehetne-e németül énekelni a mise énekré
szeinek megfelelő tartalmú énekeket és így tovább . . .

Így született meg a hivek igényéből a „Betsingmesse“ , mely 
legjellemzőbb Parsch nép-liturgikus mozgalmára. Lényege, hogy a 
híveket a rubrikák által is megengedett módon, mégis saját, anya
nyelvükön kapcsolja be a liturgiába. A  pap mindent szabályosan, az 
előírásoknak megfelelően végez, ahol szükséges, tolmácsot, lektort 
állít be. Ez a „kecske-káposzta4‘ -megoldás a gyakorlatban igen bevált, 
s hogy fejlődésének milyen beláthatalan lehetőségei nyílnak, misem 
bizonyítja jobban, mint hogy a második világháború után a német 
nyelvterület engedélyt kapott Kómától, hogy énekelhetik a hivek saját 
nyelvükön a mise énekrészeit a legünnepélyesebb misében is.

Parsch nem állapodik meg a misénél, közkinccsé teszi a zsolozs-
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mát, szentségek és szent élmények szövegét is. Felújítja régmúlt idők 
gyakorlatát. Temploma, a klostemeuburgi Sankt Górt rúd kápolna, 
egészen újszerű, bár teljesen az ősi hagyományok alapján rendezte 
be. Az oltár egyszerű kőasztal a szentély elején. Sem gyertya tartó, 
sem feszület nincs rajta, csupán az egyszerű vászonterítő borítja. 
Az Eucharisztiát fali pasztoforiumban őrzik oldalt. Az Arcus 
triumphalisról gemmás kereszt csüng alá, az oltár előtt két hatalmas 
gyertyatartó áll. A  pap a hivekkel szemben misézik. E „versus 
populum“  -oltár azóta már egész Európában ismert- lett, sokfelé 
építettek ilyet, különösen Franciaországban, ahol épp az utóbbi év
tizedben terjedt el és virágzik a Parsch-féle népliturgikus mozgalom.

E mozgalom eszközei: folyóiratok, szövegkiadványok, új, olcsó, 
modern nyelvezetű, bő kommentárral ellátott bibliák, képek, kegy
tárgyak. Terjesztik és ébren tartják: liturgikus kongresszusok, lelki- 
gyakorlatok, előadások. Ma már a kolostori liturgikus centrumok 
mellett egész sor népliiurgikus centrum is létesült.

H A ZÁ N K B A N
A  liturgikus mozgalom nálunk Magyarországon is megindult, 

bár egészen más kezdeti erőkkel mint külföldön. ígaz, hogy már a 
múlt- században is egészen kiváló munkák jelentek meg az irodalom
ban, de hiányzottak a liturgiát teljes fönségében gyakorló, csak a 
liturgiának élő centrumok. Á  huszas években irányul nagyobb mér- 

- tékben a figyelem a liturgia iránt. Legkiválóbb magyar apostolai 
a liturgikus mozgalomnak Szunyogh X . Ferenc, Eadó Polikárp, az 
azóta elhunyt Korompay József, aki mint a Pazmaneum elöljárója, 
egy egész papi generációt nevelt ebben a szellemben. Tulajdonképpen 
a negyvenes évek elején vált igazán igénnyé és napjainkban szerte az 
egész országban lassan gyakorlattá, párhuzamosan a biblia-mozgalom
mal. Azonban rúég így is jó 25 évvel elmaradtunk a. külföld mögött.

ER E D M É N YE K
Végére érve a cikknek, nézzük meg, és mérjük le a liturgikus 

megújhodás eddigi belső eredményeit,
1. Az aggodalom, hogy a liturgikus mozgalom üres formalizmus 

kinevelője, alaptalannak bizonyult. Ahol értelmesen vezették a híve
ket ezen az úton, komoly objektív, theo- és gratia-centrikus, vagyis 
mélyen evangéliumi, egyszerű, egészséges, nem agyonkomplikált lel
kiség fejlődött ki. (természetesen ott, ahol a megfelelő biblikus ala
pokat is lerakták!)

2. Látszik az eredménye a közösségi életben is. A közös imád
ság és, éneklés oltárközösséget teremt, az azonos lelki beállítottság 
pedig megadja az alapját a keresztény közösség megtapasztalásának. 
Ez az „egyház-élmény* * eleven valósággá teszi a 'páli Corpus Christi 
Mysticum tanítást. Érdekes megfigyelni, hogy azok az egyházközsé
gek, melyekben eleven a liturgikus élet. egyszersmind a legpezsdülőbb 
egyházközségi életet élik. Ily  módon felel meg a liturgia a modern 
ember kollektív igényének.

3. Csupán samínázásképpen ismét megemlítem a Biblia felé for
duló figyelmet, mely szintén a liturgikus mozgalom eredménye.



4. Az Ige mellett a Kenyér minél gyakoribb vételét- eredmé
nyezte, hiszen e lv : ne legyen szentmise áldozás nélkül. Az eucharisz
tikus élet elmélyülése pedig az egész keresztény élet fejlődését jelenti.

5. Végezetül ökumenikus szempontból is érdekes a hatás. Meg
figyelhető tény, hogy a liturgikus mozgalom vezetői, de vezetettjei is 
szeretettel üdvözölnek minden ökumenikus törekvést. Közelebb hozza, 
a lelkeket egymáshoz sok kérdés világosabb, reálisabb, józanabb látása, 
de mindenek felett, épp a christocentrikus liturgia nevelőhatásakép
pen a mi közös Urunk, a Jézus Krisztus mélyebb szeretete.

'  ( — i — a )

A munka értelme
Egyik legégetőbb etikai feladatunk, hogy kidolgozzuk, 

mi az, amit a keresztyénség pozitívumként és többletként 
adni tud a munka és hivatás kérdésében mai világunknak. 
Ezért a lett a munka ökumenikus egyházi témává világ
szerte. Ezért foglalkozott nemrégiben nálunk, Magyaror
szágon is külön ökumenikus teológiai konferencia ezzel a 
problémával.

Nekünk, a lutheri reformáció örököseinek, Luther 
nyomán különösen van mit mondanunk ezekben a kérdé
sekben. A következőkben egy rendkívül érdekes, egészen 
új szempontokat feltáró és új összefüggéseket megmutató 
cikket ismertetünk, részben kivonatosan, részben fordítás
ban, GUSTAF W INGRES lundi (svédországi) teológiai 

. professzor tollából. Megjelent a Svensk teologisk kvartal- 
skrift 19i9, 278. kk. lapjain és német fordításban az 
Evangelische Theologie 1950 júliusi számában.

1. A munka szolgálat a másiknak
Rövidre fogva azt mondhatjuk: a munka értelme a felebarát 

java. Mindenfajta foglalkozás, amire erőnket fordítjuk* valamiképen 
szolgálat mások jóléte és életfönntartása érdekében. A  munka igázi 
értelmét felismerni és vállalni annyi, mint önmagunkat feláldozni 
és erőnket a mások szolgálatába állítani. A  felebarát’ szeretetet és 
a hitvallásbeli munkát semmiképen sem szabad széjjelválasztani, 
ezek a legszorosabban összetartoznak!

, A  munkának ezt az értelmét mindenki megértheti és felfedez
heti, akár hisz Istenben, akár nem. Ha a munka nagy összefüggésé
ből egyetlen kis rész-munkafolyamatot kiveszünk, egyetlen kéz mun
káját, zavar áll be az egészben. A  nagy munkanélküliségi periódu
sok annak a jelei, hogy maga a társadalom beteg. Nemkevésbbé 
jelei a társadalom megbetegedésének, ha emberek nagy csoportjai 
rendelkezésükre álló bevételekből a nélkül élhetnek, hogy dolgoz
nának.

A  munka értelme embertársaink java: ehhez az általános és 
mindenki által elfogadható tételhez a keresztyén kinyilatkoztatás
nak és Isten igéjének tulajdonképen nincs sok hozzátennivalója. Ez
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azzal függ össze, hogy a munka a mi cselekvésünk. Ezért a törvény 
birodalmához tartozik, tehát az egyetemes kinyilatkoztatással van 
összefüggésben és az emberi értelem megítélése alatt áll. Isten nem 
azért küldte Krisztust a világba és nem azért adta igéjét, hogy ilyen 
dolgokban oktasson bennünket. Mivel értelmi kérdés, a keresztyén 

•ember a munka felől bárkivel megvitatásba elegyedhetik és a meg
egyezés kilátásai ebben a kérdésben —  akár egy pögánnyal fo ly
tatott beszélgetésben is —  meglehetősen jók.

2. A munka értelmének megrontója : a bűn
Ebből az értelmes belátásból és egyetértésből azonban a legke- 

vésbbé sem következik, hogy egymás kölcsönös segítése és szolgá- 
lása a munkán keresztül mostmár valóban harmonikusan és zavar
talanul meg is valósul. Hogy az értelem valamit helyesnek ismer fel, 
ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a valóságos emberi együttélés 
a szerint is igazodik. Luther, aki a törvény és az értelem kapcsola
taira rámutaott, meg van győződve arról is, hogy az ember minden
nap lábbal tapossa a törvényt, vagyis, hogy minden cselekvését az 
értelmetlenség bélyegzi. Az ember lázadásban van Isten ellen. Ez 
a lázadás abban vetítődik ki a világra, hogy mindenki elsősorban 
magára gondol, képtelen másként tenni. Ezt a reánk nehezedő kény
szert, akaratunknak ezt a szolgaságát nevezi Luther az írással egy
behangzóan bűnnek.

Ha a munka értelme a felebarát java és a bűn az a kényszerűség 
rajtunk, hogy Isten és felebarát ellenében a m a g a m  javát keres
sem, akkor pedig a bűn pontosan ellene dolgozik a munka értelmé
nek. Megrontja a munka lényegét. A  helyett, hogy munkámmal 
embertársaim, felebarátom javát akarnám szolgálni, megromlott szí
vem folyton ezt kérdezi: mi az én hasznom belőle, hogy ezt a mun
kát végzem? A  bűn uralma alatt ebben próbálom a munka értelmét 
megkeresni, keresek, keresek, de sohasem kapok feleletet. „Valaki 
igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt —  mondja Krisztus — 
és valaki elveszti azt, megeleveníti azt“ (Lk  17, 33).

3. Mások munkájából élünk
Hogy a munka értelmét és a hétköznapi hivatásvégzésben rejlő 

nagy szolgálati; lehetőségeket felismerjük, gondoljunk azokra a dol
gokra, amelyekre csak egyetlenegy nap is szükségünk van! Mennyi 
elrejtett önmegtagadás és kötelességteljesítés áll ezek mögött a dol
gok mögött ! Pedig még csak a legbanálisabbról, a tárgyakról van 
szó. Ha ételünket fogyasztjuk, dolgozó emberek egész sorának szol
gálata van mögötte, a paraszttól és halásztól a háziasszonyig. Ami
kor könyvet olvasok vagy pár sort leírok, még ma is csak régi 
tanítóm élete-munkájának egy darabja alapján tehetem ezt, bár ő 
már elfelejtve és köszönet nélkül pihen valahol a sírjában. A  halál 
közénk lépése igen sokszor nagy szolgálat abban a vonatkozásban, 
hogy meglássuk az élet értelmét. Csak a sírnál lesz némelykor nyil
vánvalóvá, milyen üres volt egy-egy megcsodált emberélet és milyen 
mélységes értelme volt más életsorsoknak, —  olyanokénak, akik
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ragyogás és feltűnés nélkül tékozolták el magukat. Az igazán nehéz 
áldozatok, melyeket a szürke hétköznapok verítékében hoztak embe
rek, akik a saját énjük ellenére ezt a legelkeseredettebb harcot talán 
hangos nevetéssel, friss humorral vagy esetleg nagy hallgatással 
takarták el, —  ezek az igazán nagy áldozatok sohasem foghatók 
meg. így is van jó l! Az élők szolgáljanak egymásnak a mindennap 
szürke munkájában, szeretetben. A  halottak pedig feküdjenek elfe
lejtve sírjaikban, addig a napig, amelyről meg van írva: „És íme, 
vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók 
lesznek" (Lk 13, 30).

4. Istentisztelet a pult mögött és megszentelődés 
a cipészműhelyben

A bűn rontásának az a következménye, hogy a kereszt yénség 
elveszítette az élet igazi látását, hogy hétköznapi munkánk és a fele
baráti szeretet olyan végzetesen elszakadtak egymástól. Ha valaki 
közülünk hivatása munkájában áll, pl. pult mögött árusít vagy cipő
ket készít, és ugyanakkor — mint mondani szokták —  „komolyan 
keresztyén akar lenni", akkor a specifikusan keresztyénit az üzletén 
és a műhelyén kívül keresi. A  „megszentelődés" csak nem gondol
ható el ebben a mindennapos sivár egyhangúságban!? —  így gon
dolja az. ember. A  felebaráti szeretetnek —  véljük —  abban kell 
megnyilatkoznia, hogy a másik „leikével törődünk", „lelkibb módon" 
próbálunk feléje fordulni. S így egészen elfelejtjük, hogy a felebarát 
iránti szeretet, amelyet Krisztus kíván, egészen hétköznapi, szürke, 
egyszerű segítésedből tevődik össze. Hogy a felebarátunk lelke is 
akkor nyílik meg igazán előttünk, ha nem önző, tetszelgő módon, 
„felülről“  próbálunk „ lelkileg“ lehajolni hozzá, hanem melléje állunk 
hétköznapi ügyes-bajos dolgaiban, gondjaiban és mindennapi mun
kánkkal is szolgálunk néki. Igen, a jól elkészített cipővel és a becsü
letes kiszolgálással is a pult mögött!

Mert Isten az élet legszimplább és legközönségesebb tevékeny
ségeibe is el akar kísérni bennünket és meg akarja szentelni egész 
életünket. Isten megszentelő ereje és hatalma nem szorítható vissza 
elzárt területekre, életünk „szent" ,  „keresztyén“ szféráiba, hanem 
ahogyan Isten felé a hitben, ugyanúgy az embertárs felé a szeretet
ben jelentkezik. Ennek a szeretetnek legtermészetesebb, leggyakoribb 
és legáldottább területe pedig mindennapi hivatásunk munkája.

5. Hétköznapi munkánk végső értelme
A két példa, amelyet kiválasztottunk, megmutatja, ami itt a 

lényeges. A dolgozó embernek minden pillanatban az embertárssal 
van dolga. Akkor is, ha az nincs jelen, ha munkája közben nem áll 
mellette és nem látja. Minden fogás, minden mozdulat: vagy segítő 
szolgálat vagy kártokozás. A  távollévő felebarátnak, akié lesz majd 
a készülő cipő, vagy a jelenvalónak, akit épen kiszolgálunk. A  leg
több munka rejtett, szürke szolgálat. Ebben az elrejtett, mindennapi 
szeretetszolgálatban hűségesnek lenni úgy, hogy munkám közép
pontjában ne a magam, hanem a felebarátom érdeke álljon —  ez 
az a felebaráti szeretet, amelyet Krisztus tőlünk kíván! Amikor erőm
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szétforgácsolódása nélkül, a profán és keresztyén tevékenység min
den szétválasztása nélkül törődöm azzal, amivel embertársaimnak itt 
a földön szolgálhatok, akkor ez a maga egyszerűségében a hívő élet 
istentisztelete.

Nemcsak munkahelyem és hivatásom lesz így „szentté“ , nem
csak a munkám télik meg egyszerre értelemmel és veszíti el sivár 
szürkeségét, hanem az emberi élet m i n d e n  területe és minden 
rejtett zuga is szentté, Istené lesz így! Nem kell többé külön „vallá
sos cselekedetek", „jócselekedetek" után kutatnom. Munkám elnyeri 
végső értelmét és hétköznapom színültig telve lesz olyan dolgokkal, 
amiket Isten parancsolt nékem, amikkel a' másik emberen keresztül 
Őt szolgálhatom.

Krisztus Urunk azt mondja: „Amikor alamizsnát osztogatsz 
(irgalmasságot cselekszel), ne tudja a te balkezed, mit cselekszik 
a te jobbkezed" (Mt 6, 3). Aki igazán ád, mindig titkon ád. Külön
ben nem ád, hanem megtartja, tudniillik saját jócselekedet formájá
ban. Titkon akkor adunk a legalkalmasabb módon, ha világos nap
pal adunk, ha munkánkban és hivatásteljesítésünkben adunk, ame
lyet mások elfogadnak és amire senki sem gondol, hogy megkö
szönje. A  felebarátunkkal való jócselekvés azzal lehet titkonvalóvá, 
ha például a pult mögött jó árut adunk, a vevő érdekét tartjuk szem 
előtt, vagyis ha magunkat és a magunk érdekét keményen meg
tagadjuk. Minden munka naponként állít ilyesfajta döntések elé, 
harcba önző énünkkel. S az ilyen naponkénti,-munkánk közben való 
„jócselekedetekben" az a jó, hogy sajátságos módon gyorsan elfe
lejtjük őket, a mindennap elnyeli őket. Sohasem 1esznek a számon- 
tartott ,,jócselekedetek" egyre magasodó, tűrhetetlen tornyává, ezzé 
az Isten számára elviselhetetlen lelki „kiválósággá". Nem, elnyelet- 
nek, eltűnnek a földben mint az esővíz. Nem tudja a balkéz, mit 
cselekszik'a jobb.

Megszentelésünknek, keresztyén új életünknek és hivatástelje
sítésünknek, hétköznapi szürke munkánknak ezekre az egészen új 
látást, sivárnak tartott mindennapunknak új fényt adó, mélységes 
összefüggéseire legelőször épen Luther és a lutheri reformáció hívta 
fel a figyelmet. Ennek az egészséges biblikus-reformátori látásnak 
a megrontása, amikor a hétköznapot és a munkát kirekesztjük a- meg
szentelés köréből és azt „különösen szent cselekedetekben" keressük. 
Alaposan végig kellene gondolnunk, vájjon keresztyénségünk nem 
jár-e a végzetes tévedés és az élet igazi feladatai előtti szemethunyás 
útján, amikor a megszentelésnek erről a mindennapos, közönséges 
útjáról egészen megfeledkezik? Amikor az életen belül szent terü
leteket hasít ki, melyeken Istennek akar szolgálni, de az egyéb, a 
szürke, a hétköznapi életét éli Isten nélkül, igazi reménység nélkül, 
a szentségtelen és profán olyasféle érzésével, mint a II. század gnósz- 
tikusai vagy a halódó középkor szerzetesei.

6. Az ó-ember hétköznapi halála
Amikor világossá lesz előttünk, hogy Isten az ég és föld te

remtő Ura, hogy ez az Isten emberré lesz, akire istállóban találtak
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rá, aki eszik és iszik, akit poroszlók gonoszul meggyaláznak, akkor 
látjuk meg: Isten számára semmi sem „túlságosan" közönséges, 
piszkos vagy nyomorúságos. Ellenkezőleg, Ő talán sokkal inkább 
lakik a mélységben, és itt a mélyben, a szolgálatban és a nyomorú
ságban végzi legnagyobb cselekedeteit, teszi legnagyobb csodáit. Itt 
a mélységben győzi le nagy ellenfelének, a Sátánnak hatalmát, az 
öndicsőség hatalmát.

Ez a gonosz hatalom ott lakik valamennyiünk szívében. Földi éle
tünk értelme, hogy ez a hatalom, az „ó-ember“ , meghaljon. Nem hal 
meg ugyan teljesen, amíg testileg is meg nem halunk és be nem 
takar a föld. De minden teher, amit itt a földön el kell hordoznunk, 
hozzájárulhat halálához, ha ezeket a terheket rendeltetésként hittel 
és hallelujával Isten kezéből vesszük el.

Önmagunk halála a munkában, a hétköznapok terhe alatt, nem 
más mint az eljövendő nagy halál egy része, —  ezért nem menekül 
előle,- ném csukja be előtte a szemét és nem szépítgeti az, aki előtt 
a. munka és hivatás nagy életfeladata feltárult. Nyitott szemmel 
olyannak látja az életet, amilyen: tele halállal és ezért tele értelem
mel. Mert énünk halála —  ha hitben elfogadjuk —  ó-emberünk, tehát 
ellenségünk halálává, tehát —  sokkal inkább, —  igazi életünkké, 
megújulásunkká, tisztulás fürdőjévé lesz. 'Azoknak, „akik a láthatat
lanra néznek" (II. K. 4, 18). Sorsunk legkeményebb és legnehezebb 
részének van gyakran a legmélyebb lelki értelme!

A  munka és hivatás erről az oldalról új megvilágításba kerül. 
Nem szünteti ez meg előző tételünket, hogy a munka az embertárs 
javának szolgálata. Ellenkezőleg: hogy mindennek a felebarátom 
javát kell szolgálnia, ebben van az a fenyítés és halál, amelyre 
nékem naponként szükségem van a megtisztuláshoz és élethez.

7. A „szürke" hétköznapot újjáteremtő kegyelem

így  lesz a keresztségem —  Krisztussal való együttmeghalásom 
és feltámadásom, tehát ó-emberem halála —  hétköznapi munkám, 
hivatásteljesítésem értelmévé. „Keresztségből való életté“ , melyet 
hivatásunkban és otthon élünk önmagunk megöldöklésének és a tü
relemnek ezerféle, egyformán prózai, szürke formáiban. így ágazik 
el és árad bele a keresztség, az úrvacsora kegyelme hétköznapi éle
tembe, felebarátom felé forduló munkámon keresztül: így  lépnek ki 
a szentségek az „egyháziasság" elzárt, szűk szférájából és áradnak 
bele erejükkel földi életünk egészébe. így  lesz valósággá, hogy az 
egyház pulzusa ott ver, a keresztyén élet ott folyik, ahol sürögnek- 
forognak a kezek és zakatolnak a gépek.

íg y  tárul fel előttünk, hogy mindennapos „szürke“  kötelesség- 
teljssífssünk egyáltalán nem valami „profamim", Istentől távolálló 
dolog és hogy a földi élet munkazaja nem feltétlenül megrontója 
Istennel való szent közösségünknek. Az egyház élete cselekvésre ösz
tönző élet. Ha valaki a felebarát elől Istenhez menekül, nem Istenhez 
jut el, hanem legfeljebb önmagához, a saját énjéhez. Krisztus soha
sem lehet centrummá, ha a másikat, a felebarátot, kitaszítjuk a
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centrumból. A  keresztyén szeretet és szolgálat csodája: ha a fele
barát a középpont, Krisztus a középpont!

A szentel: közösségének szentsége semmi más, mint az, hogy 
közöttünk és bennünk minden az ige és szentségek által történik. 
Minden az Isten munkája, ami szent, nem pedig a miénk, — de az 
Ö munkája a mélységben és alacsonyságban megy végbe: ha abba
hagyjuk a különleges jócselekedetek utáni hajszát és tekintetünket 
a felebarátra irányítjuk. így áramlik át az ige, a keresztség és az 
úrvacsora áldása lényünkön, életünkön.

Közli: Nagy Gyű1 a dr.

Bereczky Albert: Ajtónyitás
Meglehetősen leszoktunk a prédikál ős kötetekről. Termés sem 

igen van belőlük mostanában, meg aztán .jobban rákaptunk a jó 
kommentárokra, az eredeti szövegre, s a készülés műhelymunkájá
nak gyötreimes gyönyörei sokak számára megízetlenítették a „be
tanult" prédikációkat. Miért is innánk inkább másodkézből, mikor 
a forrásból is meríthetünk?

Bereczky Albert prédikációs kötetének mégis örülünk, mert ta
nulságos példa arra, hogy egy ízig-vérig modern igehirdető, aki még 
hozzá a mai református egyház vezető püspöke, hogyan merít az 
ősforrásból.

A  külsőleg is csinos kis könyvet igen ajánlom szolgatarsaimnak. 
22 prédikáció. Egyszerű, halk, mégis nagyerejű beszédek ezek. 
Semmi sincs bennük a sokszor emlegetett „kálvinista" kenetességből. 
Mindegyik prédikáció olyan, mint mikor valaki meleg szóval kenye
ret és sót nyújt a barátjának.

Egyik-másik beszéd jó példa arra, hogy kell a mai embernek 
a mában az evangélium elárulása nélkül prédikálni.

Mindaz, amit a kötetről így röviden elmondtam, szemlélhető az 
alábbi prédikációban. szabó József.

Az evangéliumért
„Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédihálásom* 

mát ingyenvalóvá tegyem a Krisztus evangyéliomát, hogy 
ne használjam ki ama szabadságomat az etxmgyéíium hir
detésénél. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad 
nagyok, magamat mindenkinek szolgáiéivá tettem, hogy 
többséget megnyerjem. .. Ezt pedig az evanyyélomért mive- 
íem, hogy részestárs legyek abban.“ ( l  Kor. 9, 18: 19, 23.y

Pál apostol szívébe.és életgyakorlatába pillanthatunk bele, amikor leve
leit olvassuk, különösen mélyre enged bepillantani ez a mai szakasz. Pedig 
egyszerű és hétköznapi ügyből született ez az egész levél is és benne, ez a 
résziét is. Mifit ahogy a nagy keresztyén tanítások mindig az életből születtek
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és mindig az élethez szólnak. Itt arról van szó, hogy a koriathusiaknak sok 
gyengeségükben, kísértésükben és bűneikben eligazítást kellett adni. Emlékez
zünk rá. milyen képet festett az apostol erről a gyülekezetről. Bizony, nagyon 
is emberek voltak ezek, akik egymáson megbotránkoztak és egymást meg
botránkoztatták, akik egymással vitaikoztak, veszekedtek és akik között még 
a legsúlyosabb erkölcsi nyomorúság is előfordult. Mit lett az apostol? Termé
szetesen első dplga az volt, hogy hirdette nekik az evangéliumot. Enélkiil 
nem születhetett és nem élhetett az egyház soha, se akkor, se most. De az 
apostol azt is tudja, hogy milyen embereknek prédikálja ő ezt az, evangé
liumot, Rövidre szabom: olyan embereknek, akik a rosszat naigyon könnyen 
elhitték. Bízom* úgy látszik testvéreim, kétezer évvel ezelőtt Korinthusban az 
emberek hajlandók voltak a gyanakvásra és hamar hiteit adtak a rossznak. 
Ismétlem: ez kétezer évvel ezelőtt és Korinthusban volt így. Már most .elégte 
ilyen embereknek csak prédikálni?

1.

Púinak nyilván az volt a feladata, hogy a hallható evangéliumot lát
hatóvá kellett tennie és erre az apostolnak csak egyetlen eszköze volt: a saját 
nyomorult élete. Ügy kellet odaélnie a koritnhusiak elé az evangélium igazsá
gát, hogy közvetlenül, nagyítóüve gnéltkiil is láthassák. Nagyon érdekes az a 
lecke, amit Pál éppen a.z őt megrágalmazó korinthusiak számára adott. A 
loofce az volt, hogy nem fogadott el tőlük semmi anyagi támogatást. „Ingyen
valóvá tette a Krisztus evangéliumát.“  Mert szépen beszélni akkor is sokan 
és sokai tudtak, —  de itt az önfeláldozó és semmi jutalmat nem kívánó élet 
beszélt. A levélből a sorok között ki lehet olvasni egy finom humorú felhívást 
a lótó-futó prédikátorok felé, hogy: ezt csináljátok utánam. „Legyetek az én 
követőim." Ez volt a Pál „dics:Okedése“ , ahogy mondja és ő erről nem mon
dott volná le még a halál árán sem.

De a hagy Pál ezt elmagyarázza, föltárni előttünk az ő lelkének bölcs józan* 
sárfa és forró szenvedélye. Ez a keltő’ együtt. Ez a kettő összhangban és egyen
súlyban. Ha 'mi külön szemléljük is ezt a  kettőt, ne felejtsük el, hogy ez a 
kettő egy és mi csak színeire bontjuk a fényt.

Milyen volt hát ez a bölcs józansági Az adott esetben az apostol józan
sága úgy nyilvánul meg, hogy világosan megmagyarázta, mennyire helyes és 
jogos, hogy a gyülekezeteik az evangélium hirdetőit eltartják. De ő sohasem 
elszigleive, hanem mindig nagy és egyetemes összefüggésben látta az életet, 
s ezért azt is világossá tette, hogy az evangélium szolgái nem kivételes és 
kiváltságos lények, hanem olyan dolgozó emberek, akikre ugyanaz a szabály 
érvényes, mint másokra. Egyszerűen: azoknak is enni keik Az apostol feli
használja itt az alkalmat, hogy elmondja azt a nagy alapvető és egyetemes 
törvényt, hogy méltó a munkás a maga jutalmára és ez az Isten rendelése 
az élet minden területén. Aki .elolvassa ezt a fejezetet, látja, hogyan sorolja 
fel az apostol a példákat. A katonának zsold jár, a szőlőmunkást megilleti 
a gyümölcs, a pásztort ia nyáj teje táplálja, a szántóvető pedig azzal a remény
séggel szánt és csépel, hogy enni fog a kenyérből. Mózes törvényéből még 
azt is idézi,, hogy az állatokra is érvényes Istennek ez a rendélete.

így szélesíti ki ez a bölcs józanság a kérdést és így tanítja a. gyülekezet 
minden munka megbecsülésére és arra, hogy a munkásnak részesedni kell a 
munka eredményében, áldásában. És ebbe az egyetemek törvénybe, tehát a
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munkán alapuló társadalom törvényébe helyezi el aztán a saját .szolgálatál. is: 
neki is joga volna „az evangéliumból: élm“ , ahogy maga az Ür rendelte. És 
ezt az apostol más gyülekezetek esetében meg is tette, s elfogadta, sőt igényelte 
a gyülekezetek anyagi szolgálatát. Bibliaolvasó emberek emlékeznek rá, hogy 
a filippibeli gyülekezetét külön meg is dicsérte azért, hogy részesek voltak 
az ő eltartásának gondjában és terhében. Az apostol tehát némely gyülekezet 
esetében élt azzal a szabadságával, hogy eltartásáról gondoskodjanak. De a 
korinthusiaknál —  nem. Még amikor később a korinthusiak megszégyeUék 
magukat, hogy őket így tünteti ki az apostol, még akkor sem. Mert őket, a 
rosszat könnyen elhivő embereket, keményen és végig meg kellett fosztani 
attól a lehetőségtől, hogy akár csak látszat-valószínűséggel is alátámaszthassák 
rágalmaikat.

2.

Miért tette ezt az apostol és hogyan telte?
Azért tette, mert forró szeretet m it benne az emberek iránt, és úgy, 

ahogy a szeretet mindig szokta tenni. Tudniillik a szeretet mindig másokra 
gondol és sohase magára. A jogos követelésről le is lehet mondani, szeretet- 
ből. íme az apostolnak szabadsága lett volna elfogadni a koríthusiak viszont
szolgálatát, és szabadsága volt el nem fogadni. Mert értsük meg: az igazi 
szabadság olyan teljes, hogy le is lehet mondani a gyakorlásáról. Az a szabad
ság, amit ki kell élni, az már rabság. A szabadságról már mondottam, hogy 
mindig úgy tekintsünk rá, mint szép keretre, amiben 'az a legfontosabb, hogy 
milyen a benne lévő kép. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy mindig attól függ 
a szabadság értéke, mire használjuk. Az apostol a korinthusiaknak adott 
leckével minket arra tanít, hogy a teljes szabadság képes és kész arra, hogy 
magát korlátozza,, sőt arra is, hogy az önmaga érdekérőftteljesen le is tudjon 
mondani. Mikor és miért? Akkor, ha ezt mások javáért és egy nagy ügyért 
szükségesnek tartja, ö  szükségesnek látta ezt a lemondást a korinthusdakért, 
azokért az emberekért, akiket minden gyarlóságukkal, rágalmazó és civakodó 
természetükkel együtt nagyon szeretett, —  és szükségesnek látta az evangélium 
ügyéért, ami neki egyetlen forró szenvedélye volt. Hitelre méltó akart lenni, 
nem önmagáért, hanem, a korinthusiakért, és az evangélium ügyéért. A  
hítelre-méltó'Ságot olcsón sohasem lehet megnyerni, ennek szabott ára van: 
az életünknek önzetlen elégetése az ára annak, hogy hitelreméllók legyünk. 
Az apostol esetében is ezt látjuk, aki lemond a kenyérről a . korinthusiak 
érdekében.

Szükségtelennek látom ennek a nagy apostoli tanításnak a gyakorlati 
alkalmazását. De gondolkozzatok rajta, mit jelent ez a mi egyházunk számára. 
Ha megértettétek a szabad és- mindenkinek szolgáló szeretet útjait, egyszerre 
tisztán és világosan) fogjátok látni a mi életünket s a mi mai időnkben az 
egyháznak, a keresztyén embernek az útját.

1 3‘
Még világosabb lesz ez, ha szólok egy szót arról, hogyan valósította 

meg az apostol ;a szolgáló szeretetnek ezt a nagy elvét.
Hármat emelek ki.
Először úgy valósította meg, hogy teljesen azonosította magái azokkal 

az emberekkel, akik között élt. Beleélte magát azoknak az embereknek a gon
dolkozásába és belülről igyekezett megérteni őket. „Zsidóiknak zsidóvá, tör-
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vény alatt valóknak törvény alatt valóvá, törvény nélkül valóknak törvény 
nélkülivé, erőtleneknek erőtlenné, mindeneknek mindenné lett". Ugye, így 
élni nem könnyű, sőt egyenesen lehetetlen —  a magának élő ember számára. 
De az apostol közösségi ember volt. Mélyen és igazán ott élt, ahol a többi 
ember. Nem a fejük fölött, sőt még csak nem is velük és közöttük, hanem 
szinte bennük. Hát így kellene az egyháznak csinálni.

A másik, amivel nagy elvét az apostol megvalósította, így fejeződik ki: 
„akaratom szerint", ami azt jelenti: készségesen, örömmel. Semmit sem lehet 
jó l csinálni, ha az ember a szívét-lelkét bele nem. adja. Minden munkához, 
amit az ember végez, szükséges ez a belefelejtikező és beletemetkező készség. 
Az apostol, amint mondottam, annyira szerette az embereket, hogy önmagáról 
megfeledkezve, szinte bennük éli. Most tegyük mellé: annyira szerette a mun
káját is, hogy teljesen eltűnt, elveszett a munkájában és a munkája mögött. 
Mi volt a jutalma? Ahogy ő maga mondja: maga a: szolgálat, amit végezhetett. 
"Nem! volt szüksége más jutalomra, mert teljesen kielégítette őt az az ügy, 
amelyet szolgált és az a szolgálat, amit az ügyért végezhetett.

Végül emeljük még ki, hogy az apostol mindig a célra nézett. „Ezt 
pedig az evangéliumért művelem." Azért tudott ő apró vitákból mindig fö l
emelkedni egyetemes igazságokhoz és az egyetemes igazságokból azért tudott 
megint alászálUni a mindennapi élet apró dolgaihoz, mert szüntelenül ott volt 
a szeme előlit a cél. Ha a cél hiányzott, vagy csak meghomályosodott Volna, 
egész eddig vázolt magatartása félr.ecsúszott, vagy elhibázott lett volna. Meri 
gondoljátok csak el, hogy enélkül a nagy cél nélkül az emberekkel való teljes 
önazenosítás mi lett volna egyéb, mint üres hízelgés és silány alkalmazkodás? 
„Zsidóknak zsidóvá, erőtleneknek erőlenné, mindenkinek mindenné" lenni, 
mit jelentett volna ez önmagában véve? Ismétlem: silány alkalmazkodást és 
üres hízelgést. És a munkába való elmenülés is előbb-utóbb lélektelen rab
szolgasággá fajult volna el. De ő mindig az ügyre nézett, a szívét forrón 
betöltő evangélium ügyére, az Isten szerelőiére, ahogy Jézus Krisztusban meg
jelent, s telve volt a szíve örömmel, hogy ö ebben az ügyben részestárs lehet. 
Minél nagyobb az ügy, annál drágább ára van a benne való részesedésnek. 
Nem olcsón, és nem áldozat nélkül, hanem éppen minden árat szívesen meg
fizetve kell az evangélium ügyét szolgálni az emberek között az emberek 
javára.

Adná Isten, hogy fölragyogna mpst előttünk az apostol boldog arca. 
Szegény, gyönge, beteg, erőtlen, ütött-kopott, hajléktalan vándora ennek a 
földnek, és mégis öröm és békesség sugárzik felénk az életéből, az a forró 
szeretet, amivel szerette az embereket bűneikben és szolgált az evangélium 
ügyének. Ez az út, ugye, előttünk is nyitva van? Ebhez nem kell Pál apostol
nak és nem kell nagy embernek lenni, egész kis embereknek is lehet ezt az 
utat járni, mert szeretni, szolgálni, eltűnni és elmerülni a munkában minden
kinek lehet. Nem kell hozzá más, éppen csak az a Szentlélek Isten, aki meg
tanít minket szeretni az embereket és hinni az evangélium ügyéiben.

{1950, szeptember.) Bereczky Albert
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Az Ószövetség mai magyar nyelven
Mint lelkészi karunk előtt ismeretes, a Biblia mai nyelvre való 

átültetése már esztendők óta komoly munkával folyik. Az Üjtesta- 
mentum fordítása már elkészült és megjelenését várjuk. Külön bi
zottság dolgozik az Otestámentum fordításán. Ha Isten is úgy 
akarja, ahogy a fordítók tervezik, úgy már a közeljövőben megjelen
het a Genezis revideált magyar szövegének próbakiadása. Ez elé 
készített „A  Biblia mai nyelven1* címen bevezető tanulmányt 
Dr Pákozdy László debreceni teológiai professzor, az Ószövetségi 
Szakbizottság ügyvezetője. (A  tanulmány egész terjedelmében meg
jelent a Református Egyház c. folyóirat folyó évi május 15-i számá
ban.)

A  bevezetésben a tanulmány írója az új biblia-revízió időszerű
ségét igazolja. Károli Gáspár fordításának ma használatos revideált 
formája 1908-ban jelent meg. Ez a revízió nem az eredeti szöveget, 
de sokszor magát az eredeti Károli-fordítást sem tekintette alapnak, 
hanem —  amint a jegyzetben olvashatjuk —  •„ . . .  még a közmon
dássá vált bibliai szállóigéknek is nagyobb lehetett a tekintélye, mint 
az eredeti szövegnek, a középosztály finomkodó beszédének kellett 
inkább engedni, mint a próféták szókimondásának**.

' í,,A mi korunkban számos nagy és még több kisebb jelentőségű 
bibliarevizió, számos új fordítás készítése folyik világszerte. Mun
kálataik egybehangolása, a nehézségek közös és egyöntetű megol
dása érdekében a bibliareviziók és fordítások munkásai részére kü
lön tudományos szakfolyóirat jelenik meg 1950 óta (The Bibié 
Translator, Londonban, illetve Amsterdamban). Ebben a szakfolyó
iratban nemrégen a revíziók élettartamát húsz esztendőre becsülte 
egy nemzetközi szaktekintély. “

,,Harminc-negyven év alatt olyan sokat fejlődtek a bibliai tudo
mányok, hogy erről a fejlődésről két emberöltővel ezelőtt csak ke
vesen mertek álmodni. Manapság ezért világszerte általános fárado
zás folyik a különböző közhasználatban lévő fordítások megújítá
sára. Húsz esztendővel ezelőtt azért kezdtek el komolyan foglalkozni 
egyházaink az 1908-as szöveg újabb revíziójával, mert felismerték: 
a magyar keresztyénségnek sem lehet rosszabb, elavultabb Bibliája, 
mint a finn, svájci, holland, vagy egyéb atyafiaknak, sőt számos 
afrikai, ázsiai s más világrészbeli missziói területen élő ú. n. ifjú 
egyháznak.“

„A  Biblia magyar szövegének alapos megújítása állandó feladata 
az egyháznak. Minden ilyen munka a Károli Gáspár hagyatékával 
való igaz sáfárkodás bizonysága. Az ige maga kötelezi erre a refor
máció népét.**

1948 végéig-a magyarnyelvű Biblia kiadótulajdonosa a Brit és 
Külföldi. Biblia-Társulat volt. A Társulat a harmincas évek elején 
felkérte Czeglédy Sándor volt teol. professzor, ceglédi református 
lelkészt és D. Dr. Raffay Sándor volt teol. professzor, evangélikus 
püspököt az 1908-as revízió újabb revideálására. E két tudós mun
kájaként jelent meg 1938-ban a Próbabiblia.



/„A Próbabibliát nem jutalmazta akkora elismerés, mint amek
korát a revizorok fáradsága megérdemelt volna. A  fordítással szem
ben általában azt hozták fel, hogy nemcsak á nyelvet modernizálja, 
hanem sokszor elszakad a Biblia eredeti képeitől is, és kispolgári 
eufémizmusokhoz, szépítésekhez folyamodik. Sokan hasonlították 
ebben a tekintetben á közismert német Menge-íé\e fordításhoz.11

A Próbabibliával szemben megnyilatkozó kritika eredményeké- 
pen a református és evangélikus egyház szakemberei ketten-hárman 
vettek át egy-egy könyvet és észrevételeiket közölték a revizorok
kal. Czeglédy Sándor hagyatékában halála után megmaradt az Öszö
vetség egy gépelt, szövege, mérvet s. Ószövetségi Szakbizottság
munkája alapszövegének tekint. Eleinte ezt akarta a közös Biblia- 
bizottság végleges szövegnek elfogadni, de végül is úgy döntött, 
hogy az Újszövetségi Szakbizottsághoz hasonlóan, amely már 1947 
augusztusában megkezdte munkálatait, Ószövetségi Szakbizottságot 
is szervez. Ez utóbbi 1948 elején kezdte meg munkáját. A közös 
Bibliabizottság jegyzőkönyve szerint „ . . . n e m  új fordítás készül, 
hanem a Czeglédy-féle szöveget nézik át, éspedig elsősorban a ma 
forgalomban lévő átdolgozott, a régi KároK-fordítás és az eredeti 
héber szöveg alapján.“  —  „A  munka vezető szempontjának az Ószö
vetségi Szakbizottság azt fogadta el, hogy az eredeti szöveget hű
ségesen tolmácsolja.11

A  Bizottság havonta tartott 5— 10 nanos munkaüléseket. Már 
a 30-ik munkaheténél tart. Az eredeti tervtől eltérően, versről versre 
megbeszélő módszerrel dolgozták át a sorra kerülő anyagot. „Mun
kánk közben —  írja Pákozdy professzor —  egyre több javítás bizo
nyult szükségesnek, s ha egy-egy kérdésnek eldöntése megtörtént, 
egy-egy fogalomra megtaláltuk a Czeglédy-, a revideált, vagy a régi 
Aároii-f ordításból, vagy a mai nyelvből a megfelelő szót, sokszor 
fáradságos utánakereséssel kellett visszafelé is minden előfordulási 
helyen kijavítanunk a saját munkánkat." —1 A  revideálás nehezebb 
munka volt, mint egy új fordítás elkészítése. ^

Minden igény kielégítésére legalább három fordítást kellene ké
szíteni. Egy tudományos jellegűt, az eredeti szószerinti fordításával, 
egy irodalmi jellegűt, amely inkább az író szándékaira, mint a 
betűre, figyelő népies fordítás lenne és egy eredeti /íaroZi-f ordítást 
facsimilében, csak a legszükségesebb változtatásokkal.

Az új revízió szövege folyamatos nyomású. Nem néhány modern 
külföldi fordítás utánzására, hanem azért, hogy az összefüggések 
nyilvánvalóbbak legyenek. „A  folyamatos szöveg figyelmesebb olva
sást kíván, de éppen ezért eredményesebb olvasásra vezet." —  Köny- 
nyebb tájékozódás céljából a szöveg-hasáb szélén van a versek szá
mozása. mely a héber Biblia nemzetközileg elfogadott versszámozá
sához alkalmazkodik s ezért az eddigitől néhol eltér.

A lehetőség határai között minden héber szót következetesen 
ugyanazzal a magyar szóval fordítanak, de mindig a bibliai üzenetre 
figyelve s nem gépiesen alkalmazva a szavakat. Az idevonatkozó 
jegyzetből például megtudjuk, hogy a náfeis ( = . lélek) és ruah 
( =  szellem gépies megkülönböztetése érdekében felmerült, hozzá 
nem értő követelések teljesíthetetlenek.



Megtörténik, hogy a jóhangzás kedvéért a gyakran előforduló 
szót rokonértelművel cserélik fel (mondani —  felelni). —  A  héber 
we ( =  és) kötőszó a magyar nyelvben kb. 25— 30 féleképen fordít
ható. Ennek fordításánál az értelemnek megfelelően használnak más 
kötőszót is az „és“ mellett (de, hanem, mégis, stb.). —  A  héber 
hinnék ( =  íme) helyett, mely váratlan fordulat kifejezésére szolgál, 
a szöveg elevenebbé tétele érdekében gyakran használnak más szava
kat (lásd, éppen, most, nézd, stb.). —  Isten nevét (Jahwah) „ iír“  
szóval fordítják, de nagy betűvel szedetik: LJR. —  Károli Gáspár 
nyomdokaiba lépve, nemcsak utaló helyeket közöl az új revízió a 
lap alján, hanem hellyel-közzel szavak magyarázatát, egyes nevek 
fordítását, sőt rövid tárgyi magyarázatokat is. —  Több rokonhang
zású héber betűt fonetikusan írnak át. —  Az egészen bevetté vált 
bibliai neveket meghagyják megszokott, a Vulgatára és Septuagin- 
tára visszavezethető alakjukban (Ábel, Jáfet, Nóé, stb.), viszont a 
kevésbbé ismerteket az eredeti héber hangzásuknak megfelelően ír
ják át. ,,Az Ószövetség népének joga van a maga neveihez, amelyek 
szinte kivétel nélkül hitvallást is jelentenek." —  A  szövegközi cím
iratok újrafogalmazásával a szakasz könnyebb megértését szolgál
ják. —  Bevezetik az utaló helyeknél a Biblia első öt könyvének 
nemzetközileg elfogadott rövidítéseit (Gén., Ex., Lev., Num., Deut.).

A  tanulmány befejező részében a szerző tárgyilagos bírálatot kér 
a próbafüzet olvasóitól, pontosan megjelölve még a külső formákat 
is, hogy a beérkező bírálatok könnyen legyenek kezelhetők. Továbbá 
köszöntet mond mindazoknak, akik munkájukat támogatták. Végül 
hálát ad Istennek, hogy üzenetét új hangon szólaltatja meg a mai 
ember számára.

Befejezésül idézem a tanulmányhoz csatolt utolsó jegyzetet: 
„A z Ószövetségi Szakbizottság tagjai református részről: D. dr. 
Kállay Kálmán debreceni református teológiai professzor az ószö
vetségi tanszéken, a bizottság elnöke; dr. Tóth Lajos az ószövetségi 
tudományok pápai ny. teológiai professzora; dr. Pap László buda
pesti teológiai professzor az ószövetségi tanszéken; dr. Pákozdy 
László Márton debreceni teológiai 'professzor a bibliai vallástörténet 
és segédtudományai tanszéken, a bizottság ügyvezetője. —  Evan
gélikus tagjai: dr. Deák János soproni ny. ószövetségi teológiai pro
fesszor, a bizottság társelnöke; dr. Pálfi Miklós soproni teológiai 
professzor az ószövetségi tanszéken; Botyánszky János mezőtúri 
evangélikus esperes, aki a bizottságnak a gyülekezetekhez való kap
csolatait ápolja feleségével együtt; Zászkaliczky Pál fóti lelki- 
pásztor. —  Itt jegyezzük meg, hogy dr. Pap L. professzort más
irányú elfoglaltságai eddig megakadályozták abban, hogy a bizott
ság munkájában rendszeresen résztvegyen. —  A  Magyar Biblia- 
Tanácsban együttműködő többi egyházak nem küldtek be képviselőt 
a bizottságba. Hálás köszönetünket nyilvánítjuk nekik testvéri bizal
mukért."

Adja az Űr, hogy a tanulmány után mielőbb olvashassuk a 
Biblia egyes könyveit is mai nyelven, s az új öltözetben megjelenő 
régi üzenet lehessen személyessé nemzedékünk számára. Jávor Pál



„HISZEN TESTVÉREK VAGYUNK!"
A német evangélikusság találkozója Berlinben

Egy konferenciai előkészítő füzet van előttünk, amely „W ir sind doch 
Brúder“ címen ‘Berlinben, a Német Delmokratikus Köztársaság területén jelent 
meg és az 1951 július 11— 15-ig uyyanott tartandó evangélikus napok előadá
sainak anyagát tartalmazza, hogy a résztvevők előre foglalkozzanak vele. Jó 
példa ez a tervezet arra, hogyan kell ma életközei konferenciát rendezni.

Most harmadízben rendezik meg ezeket az evangélikus napokat. Az első 
kettő a nyugati zónában (Hannover Essen) volt. A  füzet és a meghívás tehát 
nemcsak a keleti, hanem az egész német egyházhoz szól. A német egység gon
dolata is meghúzódik mögötte. A bevezetőt Dibélius püspök és a Lelkipásztor 
beszámolójából már ismert von Tadden Trieglaff írták alá.

Az előszó számol azzal, hogy egy ilyen konferencián nyilvánvalóvá lesz 
nemcsak az, ami összeköt, hanem mindaz is, ami elválaszt. Ma sok német 
lelke vérzik és ez szemrehányásokban fog nyilvánulni. Kelet és nyugat, 
vájjon megértik-e egymást az egyházban? Ezért a következő megszívlelendő 
tanácsokat adja: 1. Tegyük le színes szemüvegeinket és a valóságot lássuk. 
He ric elgondolásainkhoz ragaszkodjunk mindenáron, hanem a testvériséghez. 
2. Krisztus követése különböző alakot ölt, amint különböző helyzetben lévő 
embereket szólít meg az ige. Egy lépés helyességéről sohasem lehet ítélni, 
csak a helyzet teljéi ismeretében. Keleti és nyugati testvérek sohasem ítél
hetik meg egymás lépéseit kielégítően. Arra kell ügyelni, hogy a megnem- 
értésböl bizalmatlanság ne keletkezzék. F  civil ág osítétst kérhetünk, inthetjük is 
egymást, de mindenekelőtt meg kell hallgatnunk a másikat és imádkoznunk 
kell vele. 3. Egy konferencia azért jön össze, hogy bátorítson, és nem azért, 
hogy elcsüggesszen. A bajokat nem kell elhallgatni, de Isten tetteit észre kell 
venni a gyülekezet éleiében és erről bizonyságot tenni. A. A találkozó meg 
fogja mutatni azokat a választó falakat, amelyek a német keresztyéneket is 
egymástól elválasztják, de megmutatja az erőt is, amely azokat legyőzi, s 
amely Krisztus keresztjéből származik, ö  lerontotta a közbeveteU választó falait.

A konferencia öt napos. Az első nap a megnyitás, az utolsó —  vasár
nap —  istentiszteletek és reprezentatív zárórgyülés napja. Egyébként minden 
nap van reggeli- és esti istentisztelet úrvacsorái alkalommal, reggeli imia- 
közösség, bibliaolvasás és énektanulás. Délelőtt a résztvevők A csoportra 
oszlanak és meghallgatják a konferenciai előadásokat, amelyek munkacso
portok szerint különbözők.

WIR SIND DOCH BRÚDER (HISZEN TESTVÉREK VAGYUNK...)

I. munkacsoport.. . IN DÉR KIRCHE (AZ EGYHÁZBAN):
1. előadás: Miért az 'egyházi
2. előadás: Szükség van a gyülekezetre.

II. munkacsoport.. . ZU HAUSE (O TTH O N):
1. előadás: Kiék a gyermekeink?
2. előadás: Férj és feleség.

III. munkacsoport . . . IM VOLK (NÉPÜNK KÖZÖTT):
1. előadás: Gonosz-e a hatalom2
2. előadás: Két úr szolgái.

IV. munkacsoport. . .  BEI I(ER ABBÉIT (A  MUNKÁBAN):
1. előadás: Miért dolgozunk tulajdonképpeni
2. előadás: Egyikünk sem élhet a másik munkája nélkül.



Az előkészítő füzet ezután sorra ismerteti az egyes előadások anyagát 
nagyon világos és eszméltetö gondolatmenettel. Érdekes és tanulságos törek
vés ez arra, hogy a konferencia valóban közös munka színhelye lehessen, 
ahol a résztvevők tevőlegesen hozzájárulhatnak az eredményhez.

Nincs helyünk ahhoz, hogy valamennyi előadás anyagát ismertessük, 
csak hármat veszünk elő példaképpen, s ezleket is erősen rövidítjük. Abban 
a reményben tesszük, hogy nemcsak tájékozódásul szolgálnak a jelentős német* 
országi konferencia és a német keresztyénség kérdései felől, hanem lesznek 
olvasóink között, akik konferencia vagy gyülekezti napok rendezésénél vagy 
más gyülekezeti alkalommal hasznát veszik. Több hasonló témáról jelentek mge 
a Lelkipásztorban mostanában cikkek, ezeket a témákat már csak ezért sem 
szükséges elővennünk (a 11. munkacsoport második előadása kapcsolódik a 
házasságról közölt bibliatanulmányunkhoz, a IV. munkacsoport mindkét elő
adását erősen érinti. „A munka értelme“ című tanulmányunk a jelen számban.)

Miért az egyház?
, I. munkacsoport, 1. előadás.

E kérdésre rendszerint hasznossági szempontból igyekeznek megfelelni, 
s erkölcsi (kevesebb fesz a bűnözés, engedelmesebbek a gyermekeik),, kultu
rális, vagy ideológiai szolgálatait emlegetik és értékelik. Az egyén szempont
jából vigasztalást, vagy ünnepi hangulatot várnak tőle, vagy útbaigazítást 
nehéz helyzetekben. Esetleg éppen politikai progra minőt.

Nekünk Jézust kell megkérdeznünk. Ő feladatát abban jelölte meg, hogy 
az embereket megmenteni jött. Krisztus veszélyben látja az embert. Fenyegeti 
életének értelmetlensége, vallásos erőfeszítéseinek gyümöleste fensége, a szen
vedés, a világ igazságtalansága, a bűn kísértése és a halál félelme. Jézus nem 
új tant hoz, hanem az üdvöt, Isten szere tétét. Élete és halála erről tett bizony
ságot, mert minden bajunk az Istentől való távolságban gyökerezik. Az egy
háznak az a parancsa, hogy erről tegyen a világban bizonyságot, és ez az 
Ígérete; Ura a világ végezetéig jelen lesz benne, bőgj7 művét' az egyházon ke
resztül bevégezze. Ez az egyház létjogosultsága,

Mennél döntőbben teljesíti ezt a feladatát az egyház, annál kevésbbé 
szorul arra, hogy létjogosultságát más utakon bizonyítsa. Ez azonban nem 
jelenti, hogy hatása a templom falain túlra nem terjed. Ö a földnek sava, 
s a világ világossága. Ha a szülők Krisztuséi, a gyermekek egészséges légkör
ben nőnek fel. Ahol keresztyének hordozzák a felelősséget egy üzemben vagy 
hivatalban, ott az meg fog látszani a munkán.

Feladata lesz hát az egyháznak, hogy tagjait’ a szolgálatban való hűségre 
figyelmeztesse. Ismernie kel] tehát a kor égető kérdéseit, tudnia kell, mely 
pontokon van a mai ember bajban, kísétésben, kétségben vagy kétségbeesés
ben, Mivel az Isten iránti engedelmességnek az élet ezer döntései között kell 
megmutatkoznia és nemcsak a csendes kamrácskában, —• az igehirdetésnek 
konkrét és aktuális módon kell a világban hangoznia. Az egyháznak ott is 
beszélnie keli, ahol a keresztyén, engedelmesség lehetősége veszélyeztetve van. 
Ez pedig lelkipásztori feladat, s ezért ennek a figyelmeztetésnek egyéntől- 
egyénileg kell hangoznia és csak azután nyilvánosan.

De azután az egyháznak a lelkiismeret hangjává kellene lennie a nép 
között. Ha Isten rendje valahol1 megbomlik, az egyháznak bátorsággal kell 
bírnia, hogy Isten nevében felemelje tiltó kezét, ha az igében döntő és józan 
ítélete van a dolgokról. Mindenek felett azonban vigyáznia kell, hogy minden 
szava, tette és -proklamációja szeretetből történjék, s nem hatalmi tekintélyű 
vagy pénzügyi poziciónyerés céljából. Ha a politikushoz van szava, akikor 
sem szabad politizálnia, vagy párttá lennie. Hiszen az a kiváltsága, hogy Isten



harcol érette, s a maga számára nincs Kiharcolni valója.
Ha így érti meg önmagát, akkor Annak megbízásából cselekszik, akié 

„minden hatalom mennyen és földön**, s ezt a hatalmai és megbízatást senki 
sem veheti el tőle. Akkor tud szeretni ott is, ahol gyűlölik, tud gyógyítani 
ott, ahol néki sebeket osztanak és tud üldöztetésben is dicséretet énekelni.

Szükség van gyülekezetre
I. munkacsoport 2. előadás.

Ha gyülekezetről esik szó, a templomlátogatókra és úrvacsorázókra 
gondolunk. Hiába vagyunk azonban istentiszteleti Látogatók. Az a kérdés, 
hogy a gyülekezet legfőbb jele felismerhető-e közöttünk: itt bűnbocsánatból 
élő emberek vannak. Ez a hegyen épített város kincse, mely sehol máshol nem 
található. A  Szentírás azt mondja a gyülekezetről, hogy az a megváltottak 
serege, akik abból élnek, amit Istentől kaptak: a bűnbocsánatból, s azt 
tovább is adják.

Hol látjuk, hogy a bűnök bocsánatával élnek gyülekezeteinkben? Kizá
rólag a liturgiában,, a bűnbánati és gvónási imádságban? Vagy talán a lelki- 
pásztori beszélgetésben is? Történnek ilyenkor bűnvallások? Valóban fel
oldó zást nyújt az ilyen beszélgetés,vagy csupán a gyermeknevelésről, állat
tenyésztésről vagy segélyezésről van szó? És hol látjuk egymás között gyakor
latilag, hogy bűnöket bocsátanak meg egymásnak, családtagok, családok, fele- 
kezetek és népek?

' Milyen nagy szükség van igazi gyülekezetre és keresztyénekre, akik 
nem szégyeneinek erről a tegfotilosabbról beszélni! Természetesen legelőször 
a lelkészi közösségeket és presbitériumokat kötelezi ez. Az adminisztratív és 
anyagi dolgokat is el kell; intézni, de nem úgy, hogy közben az élő gyüleke
zetét nem is lehet észrevenni. Nem vált-e ritkasággá az olyan egyházi ülés, 
amelyen bűnök bocsáttatnak meg? Már pedig ha együttléteinknek többé nem 
ez a célja, akkor a tárgyalás egész menete elvilágiiasodlk és megfeledkezünk 
Jézus szaváról: „de nem úgy lesz ti köztelek!** Taktikázunk, igyekezünk biz
tosítani befolyásunkat, és megőrizni méltóságunkat, vigyázunk arra, hogy 
nekünk senki se bocsásson meg semmit és mi sem akarunk senkinek sem 
megbocsátani.

Sokan érzik, hogy éppen a lényeges dolog hiányzik. Egyes keresztyén 
csoportok, körök és egyesületek úgy akarnak ezen segíteni, hogy annál na
gyobb önigénnyel lépnek fel. Mindenki önmagát döntőnek és leglényegesebb' 
uek tartja, az egyháztanácstól kezdve a legkisebb imaközösségig. Ez nem 
vezethet jóra, mert közben eláruljuk a testvériséget, s lemondunk arról, amit 
Isten éppen a másikon kérésziül akar nekünk adni. Ha mást nem, annyit, 
hogy a másik gyenge hite figyelmeztethet, hogy éni sem állok olyan erősen. Ne 
higyjem, hogy a lelkész nélkül, vagy ha lelkész vagyok, a gyülekezet közös
sége nélkül keresztyén lehetek.

Ha így folytatjuk, az egyes keresztyén könnyen magányossá lesz a gyü
lekezetben és a gyülekezeti élet perifériájára sodródik. Ott aztán nem fűzi 
többé az egyházhoz legfeljebb néha egv-egy hang a sajtóban, vagy a rádión 
keresztül. De az sem éri el, ha nem él a gyülekezetben. Mit érnek egyházi 
nyilatkozatok .a gyülekezettel való kontaktus nélkül, és konferenciák, ha a 
kiküldöttekért otthon nem imádkoznak? »

Szükség van a gyülekezetre és ez azt jelenti, hogy szükség van testvéri
ségre, közösségre! Ha az egyház fenn akar maradni, a gyülekezet nem lehet 
többé csupán tárgya az egyházi cselekményeknek. Amikor a németországi 
egyház Hitler idején harcot folytatott a tévtanítás és az egyház kisajátítása 
ellen, az nem leli volna lehetséges a gyülekezetek hite, bátorsága és hűsége



nélkül. Az egyháznak állandóan kapcsolatban kell lennie a körülvevő szellemi 
áramlatokkal és nem elégedhetik meg az istentiszteleti élettel. Ez pedig elsősor
ban a laikusokon keresztül lehetséges. Az ő hivatásuk nem az, hogy műked
velő lelkészek legyenek, hanem hogy keresetlenül és tolakodás nélkül Isten 
útbaigazító szavát továbbmondják embertársaik felé. Persze betanult bőbeszé
dűség helyett ez sóikkal inkább történik a segítő cselekedet, csendes példaadás 
és helyettes szenvedésvállaláson keresztül. Skót vezető egyházi ember meg
állapítása: „A jelenkori egyház az egyszerű hívek munkája által növekedik.14 
Azokon keresztül, akik a legkülönbözőbb hivatásban ismerik a gyülekezet nagy 
titkát: nekik megbocsáttatott és ezért ők is tudnak nnegbocsájtaní. Feloldoz
tattak bilincseikből és ezért tudnak oldani,. (Szerette őket az Ür, ezért tudnak 
szeretni. Keressük tehát a módját, hogy testvériségben szolgáljunk s egymást 
bizonyságléteire hívjuk.

Két úr szolgái
III. munkacsoport 2. előadás.

A keresztyéneknek tuladonképpen csak egye uruk van: Krisztus, aki 
ha egyszer ránktette a kezét, akkor Isten országának polgárai és új világ 
tagjai vagyunk. De ez az új világ nem más csillagzaton, nem is kolostorban 
van. Krisztus a földön építi országát és előre lemondott arról, hogy tanít
ványait e világ kötöttségei alól kivegye. Krisztus jön, ez a, világ pedig elmúlik; 
de addig, amíg testben élünk, részünk van rendezettségében vagy káoszában, 
jólétéiben vagy pusztulásában. Mindkét lábbal benne állunk mindkét világban: 
az elmulóban és altban, amelyik jön.

Csábító a menekülés gondolata. A világot sorsára hagyni és szent rossza 
vonultságba menekülni, vagy legalább is kétlaki életet élni: hétköznapokon 
és ünnepnapokon, az ajtót mindig behúzva .magunk után,- mikor egyikből a 
másikba lépünk. Ez a menekülés nem bibliai. Ott a keresztyén ember kettős 
existenciájáró.1 van szó, amely alól még az egyház sem kivétel.

Politikamentes existenciába való visszavonulás úgysem mentene meg a 
hatalom és szeretet konfliktusaitól. Aki adót fizet, vasúton utazik, és személy
azonossági igazolvánnyal rendelkezik, az nem adhatja át magát annak az 
illúziónak, hogy állam nincs. Ha másnak engedi át a kormányzást, már azzal 
is politikai döntést hajtott végre. Egyszerűen rábízhatja másokra, hogy a 
közigazgatásba tisztaságot, a rendészetbe és a bíráskodásba igazságosságot, a 
pénzügyekbe korrektséget vigyenek be? A keresztyén .szeretet nem éppen arra 
kényszerít, hogy a hit adományai és ereje birtokában a hatalmi visszaéléseknek 
a nyilvános életben ellenszegüljön, még ha tönkre megy is bele?

Természetesen nem hallgathatjuk el, hogy a belső konfliktus lehetőségei 
így nagyobbak lesznek. A  hegyi beszéd elveivel hogyan űzhet valaki politikát 
és hogyan láthatja el hivatalát? De ha félreteszi, hogyan állhat meg Isten 
előtt? E világ bonyodalmai között harcolnia kell, hogy Jézus iránt való 
engedelmességben maradjon: ahol már csak gyűlölet van, meg kell kísérelnie 
a békítési; ahol csak paragrafusok uralkodnak, meg kell látnia a testvért; 
ahol a személyes érdek előtérbe lép, ki kell; tartania a tárgyilagosság mellett. 
Ha pedig kudarcot vall, akkor is van számára bűnbocsánat.

Ez által az erőfeszítés által nem valósítja meg a keresztyén ember Isten 
országát. Semmilyen rendszer nem fejlődhet azzá. (Ezért nem is hirdethet 
keresztes hadjáratot senki.) E világ minden rendje —  ia családtól az államig — 
a tökéletlenség és múlandóság bélyegét viseli magán, s kötelékeiben a bűn 
szövevényében bonyolódunk. Mégsem lehet mondani, hogy Isten csak a 
csendes kamrácskában van jelen. Az állam s minden e világi rend is Isten 
kezének —  habár bal kezének (Luther) —  adománya, amelyek nélkül a viliág
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már széthullott volna. Engedelmességgel tartozónk tehát neki (hacsak Isten 
iránti engedetlenségét nem követel).

Így értjük meg, hogy Isten világpolitikájának nem a világ jelen állapo
tának örökkététele a célja, hanem, hogy az ő népét e világ elmúlásán keresz
tül üdvösségre juttassa. Könnyen elfelejtjük, hogy a keresztyének legsürgő
sebb feladata marad: embereket menteni át Isten országába. A  keresztyén ember 
minden e világi és politikai munkáját csak ez az előjel igazolhatja: arra a 
napra tekint, amelyen minden lérd meghajol a világ Ura előtt.

*

Amint e húrom előadási anyagból látjuk, a német evangélikus keresz- 
tyénség igehirdetése sokkal inkább az értelemhez szóló, mint nálunk és 
theológáaitag is képzettebb módon történik, főképpen pedig életközei s a hivő 
ember helyét ebben a világban mutatja meg, ami nálunk nagyon hiányzik. 
Ezzel szemben az a benyomásunk, hogy a mi euangélizációnkon a bünbocsá- 
nat evangéliuma személyesebben és döntőbben hangzik. Az az érzésünk, hogy 
ezt kell tenni és amazt nem elhagyni.

Uzon László

Próbálkozásaim a bibliaórákkal
Érdekes volna végigtekinteni azon, hogy a gyülekezetben végzett ige- 

hirdetési alkalmaink között, hogyan fejlődött ki a bibliaóráinknak az a for
mája, amit gyakorolunk.

Továbbmenőleg érdekes volna vizsgálódni azon, hogy ez az igdhirdelési 
alkalom és forma hogyan jutott válságba.

Mert válságban van. Ez engem külÖnsCiéppen a bibliaórán mondott ige
hirdetés vonalán izgat. Magamon és lelkésztársaimon egyre inkább veszem 
észre, hegy a biibliaórai igehirdetés fellazított kötetlen kisprédikációvá kezd 
erötlcnedni. Az előnyei mellett mindinkább ütköznek ki a hátrányai és kísér
tések Nem kell rá annyira készülni, mint a vasárnapi prédikációra. Elolva
som a textust, kissé elgondolkodom fölötte & „majd csak tudok róla beszélni.“  
Formája kötetlenebb. Szabadabban, közvetlenebbül, hétköznapibb nyelven 
beszélhetek. Az élethez közelebb van az ilyen bizonyságtevés —  gondolom. 
Valójában egyszerűen pongyolább vagyok, mint vasárnap. Nem kell olyan 
kereken felépíteni és összefoglalni a mondanivalói, így kiemelkedhetnek az 
ige gyakorlatibb részletkérdései. Valójában csak fegyelmezetlenebbül elnyúj
tom a beszédet. De ha az eddig gyakorolt formának csupán a jó vonásai 
domborodnának is ki, akkor is úgy érzem: kevés. Bibliaóráinkban sokkal 
inkább tömörülni kezd gyülekezeti életünk, semhogy ennyire lazán engedve 
kihasiznélatlianul hagyhatnánk. Persze, megtartom laz evangélizáló jellegű 
bibliaórákat azzal a törekvéssé!!, hogy igyekszem egyre komolyabban készülni. 
Bibliaóráink tömege s az azokon résztvevő hivek lelki igénye azonban új 
próbálkozásokra késztet.

Három próbálkozásomat hadd írom le a nyert tapasztalatokkal együtt. 
Nagy területen fekvő, de szórvány nélküli fővárosi gyülekezetemben (valló
jában egyetlen nagy szórvány) több helyen tartani szokott bibliaóráink 
közül hetenként két általános alkalom van a parocliián, (tehát nem ifjúsági, 
asszony vagy férfi bibliaóra). Ezek között a csütörtöki az evangélizáló jel
legű, mindig a napi útmutató-ige alapján, A keddi az eddig különböző helye-
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ken tartott házi-bibüaórák parochiájára szorult alkalma. (Házi bibliaóráink 
azért vannak ezen kívül is.) Ma már mindkettőn ugyanaz a gyülekezet vesz 
részt, Jedlentős részben rendszeres bibliaolvasók. Ezért próbálkozom a keddi 
órákon féléves váltással az alábbi két módon.

1. Bibliaismertető órák. Egy óra anyaga egy egész bibliai könyv, Az 
ÜT könyvein mentünk így végig. Mindig előre jeleztük a következő óra anya
gát, s kértük, olvassák el előre otthon a jelzett egész könyvet. Textusként 
néhány olyan verset olvastunk fel a jelzett könyvből, ami lehetőleg a könyv 
mondanivalójára jellemző s ami köré csoportosítva beszélhettünk a) a könyv 
szerzőjéről, b) keletkezési körülményeiről, c ) érdekesebb és jelentősebb szö
veg-problémáiról, d) tartalmi felosztásáról, e) központi nagy. mondanivalójá
ról. A csattanó mindig evangélízáló jellegű volt. Igyekeztünk ragaszkodni az 
egy óra — egy könyv elvhez. Összevonást Csupán a katolikus leveleknél tet
tünk, s a római levélről, s a Jelenések könyvéről beszéltünk 2, illetve 3 órán 
át. Az órák után kérdéseknek adtunk helyet. Kiemelkedőbb tapasztalatunk: 
felettébb érdekelte híveinket a könyvek íróinak élele, az inspiráció kérdései, 
s egyes nehezebb szövegrsézek értelmezése.

2. Egyháztörténeti bibliaórák. Az ötletet ehhez' a Lelkipásztorban nem
rég ifjú sági alkalmak számára közölt sorozat adta. Az első órákon szorosan 
felhasználtuk á közölt szöveget, persze felnőttek nyelvére transzponálva, A 
A Lelkipásztor-sorozat megszűnése* után magunk folytattuk. Folyamatos 
történelmi áttekintés nagyon hosszúra nyújtotta volna ezt a sorozatot, s mivel 
nem is egyháztörténet-tanítás vo lf a célunk, inkább eseménycsoportokat, jelen
ségeket, vagy jelentősebb egyháztörténeti alakokat vettünk. Mindegyik óra 
anyagához textust keresltünk s aköré csoportosítottuk mondanivalónkat, Így 
beszéltünk egy-egy órán pl, a pápaság rojmlása, —  szerzetesség, —  Assisi 
Ferenc, —- Augusztinus, —  „előreformátonokM, 1—1 reformáció (több órán át), 
—  orthodoxia, — pietizmus, —  felvilágosodás stb, fejezetekről. A  textusválasz
tás nem mindig vdlt könnyű és sikeres, olykor azonban világosan adódott, 
mint például Assisinél Jézus tanítványkiküldő beszédéből. Érdekes, hogy 
jelentős érdeklődést váltottak ki itt is az életrajzok, valamint a felekezeti 
kérdések (sok a vegyesházas ír.

Mindkét fajta órára természetesen jelentősen kellett készülnöm. Hozzá
férhető ŰT-i bevezetésekből, exegetikai könyvekből, majd egyháztörténeti mű
vekből. Ki nem mondhatom, hogy magamnak is mennyire hasznosak voltak 
ezek iaz órák.

3. Be kell számolnom egy harmadik fajta próbálkozásomról is. Ezzel 
a vasárnapi igehaMgatást szeretném elmélyíteni, s nem kis mértékben magamat 
rászorítani a komoly készülésre. Ez 'a próbálkozásom két vetületben folyik.

a) A gyermekbibliakör-vezetők előkészítő órája. Textus: a következő 
vasárnap igehirdetési alapigéje. Óránk menete ez: összeolvassuk a textust 
görög szövegből, többféle magyar, német, angol, francia és finn fordításból. 
Elolvassuk az. esetleges párhuzamos helyeket, a magyarul hozzáférhető exegé- 
zist s a Lelkipásztor exegetikai és gyakorlati közléseit. Igyekszünk ezek alap
ján magunk exegetálnd, végül összeállítjuk a gyermekbibliaóra anyagát (ami 
éhből láthatólag gyülekezetünkben mindig a perikópa szerint halad). Ezek az 
óráink szerdán este két, két és fái óra hosszat is el szoktak tartani.
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b) Az érettebb ifjúság szombat délutáni bibliaórája, Textus: ugyancsak 
a másnapi prédikáció textusa. Az óra menete: röviden exegetálom a szöveget, 
majd átadom a szót, ki-ki mondja el, hogy a megértett textus alapján mit 
vár az igehirdetéstől. 'Ha nehezebben indul a beszélgetés, azzat indítom meg, 
hogy elmondok a textus alapján 2— 3 prédikáció-vázlatot, köztük szándékosan 
olyat :is, ami helytelenül fogja meg a textust, s felteszem a kérdést, melyik 
volna jó, s miért.

Ezt alig néhány hete csinálom, tehát eredményről nem igen tudok be
számolni. Legfeljebb magam felé: kénytelen vagyok alaposan készülni.

Éppen ezért azt hiszem, továbbra is folytatom.
Koren Emil

Lelkésztovábbképző konferencia Sopronban
A június közepén megrendezett lelkésztovábbképző konferencián 

a résztvevők létszáma a legmerészebb reménységeket is meghaladta. 
Körülbelül 120-an fordultak meg a konferencián; zömmel mind a 
kilenc napon át résztvettek, kisebb százalékban a konferencia első 
vagy második felére jöttek és csak kevesen voltak, akik egy-két 
nap ill. előadás alkalmára jelentek meg. A  résztvevők közül néhány 
papné és teológus volt, a nagy többség lelkész. A  konferenciát a 
Teológiai Akadémia rendezte. A  résztvevők elhelyezése és ellátása 
terén a Lelkésznevelő Intézet tanujelét adta hálájának a lelkészi kar 
iránt, amely az elmúlt tanévben különösen jelentős támogatásban 
részesítette a gyülekezetek révén az intézetet.

A konferencia gazdag programmjából a Lelkipásztor sorrakeríti 
a legjelentősebb előadások közül azokat, amelyeknek tárgya mosta
nában nem szerepelt folyóiratunk cikkei között. Az egyik legna
gyobb hatású előadást —  dr. Pákozdy László debreceni református 
teológiai akadémiai tanárét —  jelen számunkban közöljük. Az elő
adásokat általában nagy figyelemmel kísérték, ami a komoly tanul
mányi munka következtében adódott hosszúságuk miatt (az előadá
sok általában meghaladták az egy órát) nem lekicsinyelendő jelen
ség. Élénk hozzászólások követték az előadásokat. A  hozzászólások 
több esetben nélkülözték ugyan a kellő teológiai tájékozódottságot, 
de nagyon örvendetes, hogy a konferencia résztvevői gyakorló lel
készi szolgálatukból nézve a témát, komoly érdeklődéssel és .tanulási 
készséggel kapcsolódtak bele a keményebb veretű teológiai előadá
sokba. A  legkitartóbb hozzászóló a konferencia ,,szeniora“ , Lamnek 
Vilmos nyug. lelkész volt, akinek tréfás ünnepélyességgel a rendező
bizottság humoros latin szövegű díszoklevelet adott át elismerése- 
képen a konferencia végén. Általában a konferencia nem nélkülözte 
a jókedélyt, ,a kirándulásnak és a helyi nevezetességek megtekinté
sének lehetőségét sem. Ha a teológiai; eredményt nem is ezen mér
jük, de mégis van annak jelentősége, hogy a konferencia hangulat
jelentését a végén így fogalmazhattuk meg: nagyon jó.

A  konferencia programmja végül is így alakult: A kérdésessé 
vált Szentírás. 1. Az inspiráció kérdése. Dr. Wiczián Dezső. 2. Az 
üdvtörténet kérdése. Dr. Koncz Sándor. 3. A  kánon kérdése. Dr. Kar-
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ner Károly. 4. Exegetikai módszer-kérdés. Dr. Pálfi Miklós. —  
Időszerű problémák a Szentírásban. 1. A  teremtéstörténet. Dr. Pá- 
kozdy László. 2. Fejedelemségek és hatalmasságok az Újszövetség- 
ben. Veöreös Imre. 3. Keresztyénség és társadalom találkozása az 
Újszövetségben. Dr. Vető Lajos. —- Mai teológiai kérdések. 1. Tör
vény és evangélium. Dr. Nagy Gyula. 2. A  hitvallásosság mai értel
mezése. Szabó József. 3. Hol a világ? Balikó Zoltán. 4. Keresztyén 
történetszemlélet. Dr. Ferdinánd István. —  Egyházunk mai kérdései.
1. Hogyan hallgatja a világ az egyház igehirdetését? Dezséry László.
2. Régi énekeskönyv —  új énekeskönyv. Dr. Schulek Tibor. 3. Gyüle
kezeti éneklésünk. Fasang Árpád. —  Gyülekezeti szolgálatunk. 1. Se
gítőtársak mozgósítása. Káldy Zoltán. 2. A  lelkipásztori látogatás 
és beszélgetés. Tarjáni Gyula. 3. A  néplélektan szerepe gyülekezeti 
szolgálatunkban. Dr. Ottlyk Ernő. 4. A  kazuális beszéd mai jelentő
sége. Dr. Kosa Pál. 5. Rajzolás a katechetikai munkában. Benczúr 
László. 6. A  gyülekezet életének rendje. —  Reggeli bibHatanulmány: 
A  hegyi beszéd. Groó Gyula. Esti bibliatanulmány: Ámos könyve. 
Csepregi Béla.

A  konferencia jele volt egyházunk teológiai érdeklődése fokozó
dó sónak. Isten adja, hogy a lelkésztovábbképzésnek jövőre hasonló 
folytatása lehessen.

A  gyámintézet tervszerűségéért
Egyházunk nagymultú és nagyjövőjű intézménye a Gyámintézet. Közös 

feladatunk, hogy gyűjtéseinek támogatásával, de miunkája megújulását elősegítő 
tanácsokkal is támogassuk: Folyóiratunk már 1947. januárjában —  a jelenlegi 
szerkesztő szerkesztésében megjelent első számban —  figyelemreméltó elgon
dolást hozott dr Győriffy Béla lelkész Idllából, amelyre egyházunkban többen 
felfigyeltek és ma is számontartják.

Hasonlóan nagyjelentőségű kezdeményezésinek tartjuk Nyírd József szent
gotthárdi lelkésznek, a dunántúli egyházkeéületi gyámintézet elnökének e hó
napiban tárgyalásra kerülő javaslatát. Lényege: ezután készítsen a kerületi 
gyámintézet e l ő r e  segélyezési tervet, Iamely két részre oszlik: építkezési 
segélyekre előjegyez évente 4— 5 ilyerí erőfeszítést végző gyülekezetét; állandó 
segélyezésre elő jegy Al a szervezés alatt lévő Vagy pedig már megszervezett 
missziói, anyásodó gyülekezeteket. Az első csoportba felvett gyülekezetek közül 
1— 1 az egyházkerületi szeretetadoníányra, az egyházkerület lelkészeinek ado
mányára, továbbá egy-egy területileg közelfekvő egyházmegyei megszervezendő 
gyűjtésre nyer kijelölést. A  második csoport gyülekezetei az egyházkerületi 
gyámintézeti gyűjtésből —  az előző cél támogatása mellett bizonyos kulcs sze
rint — fennmaradó összegből kapnak nem egyenlő arányú, hanem méltá
nyosság szerinti segítséyet.

A javaslat jelentős előnyei: 1. A  gyűjtések konkrét cél kitűzésével foly
hatnak, amely a gyülekezeti áldozatkészséget elősegíti. 2. A gyámintézeti kér
vények előre kerülnek elbírálásra, ami a gyámintézeti segélyezés és a gyüle
kezeti vállalkozások tervszerűségét egyaránt biztosítja. 3. MegalktdályozZa a 
segélyek szétaprózását, mégis lehetővé teszi a rászoruló gyülekezetek állandó 
támogatását. (A második jcsonoríba kb. csak 10— Í2! ggülékezef kerülne Dunán
túlion, s az első csoport segélyezésére fordíttatnék a nagyobb összeg.)

Legyen ez a javaslat a gyámintézet megújulásának egyik kicsiny, de 
sok reménységre jogosító jelévé!
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IGEHIRDETÉSE



Egynéhány szó
ide kívánkozik a szószékről magyarázott Római levél második főrésze 

elé is.
Hiszem, nem kevésbbé szószékre való ez is, akárcsak „az életnek 

megigazulásáról“  szóló első főrész.
A  szövegben való elmélyedésem végérvényesen meggyőzött arról, 

hogy ezt a három fejezetet jogtalanul' szoktuk pusztán a theodicea 
és a predestináció kérdéseinél kiragadni. Sőt arra is rávezetett, hogy 

nem az Izrael sorsáról való ixíli prófécia itt az egyetlen üzenet.
Ez a három fejezet szó szerint Isten igéje számunkra. Isten szó

lít meg általa és hív hitre minket a gyülekezetben. „A hit beszéde“  
(10, 18.) mihozzánk éppenúgy, mint volt Rómába. Tartalmában 

tökéletesen egyezik az első nyolc fejezet „beszédével'1, az evangé
liummal, a Krisztus Jézusról szóló örömüzenettel. Mindössze az hang
súlyosabb benne: Higgyetek! higgyetek az evangéliumban! Az evan
gélium a hit beszéde, mert semmi egyebet nem láván, mint hitet,, 
meghallását a keresztről hangzó kiáltásnak: „Elvégeztetett“  és a 

kész váltság elfogadását.

Hirdessük a hit beszédét!

Budapest, 1951. Szentháromság vasárnapján.
S. L .
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Kárhozatra is kész szeretet.
Bőm. 9, 1— 5.

Mint egy magasba szárnyaló, nap közelségében járó sasmadár 
kezd zuhanni, lva vadász fegyvere teliben találta, úgy bukik le az 
apostol is Istent dicsőítő himnuszának magasságából a lelki gyötrelem 
mélységébe. Az imént még a. megváltás boldog énekét énekelte, most 
pedig egyszerre kiönti szívének ürömnél keserűbb panaszát.

Eskü alatt teszi, jóllehet, nem szokott esküdözni. Krősködik, 
bizonykodik, előre is hitelt kíván szerezni szenvedélyes szagainak. 
„Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem 
együtt tesz bizonyságot a ^Szentlélek által, hogy nagy az én szomorú
ságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma." Lám, nem kisebb 
tekintélyt, magát Krisztust hívja tanúul és a Szentlélek által meg
szentelt lelkiismeretére mondja, amit mond; emésztő nagy bánat dúl 
az ő kebelében!

Bánatának oka; I z r a e l .
A  választott nép elvetette Krisztust. Semmi kétség, ez a tragédia 

bekövetkezett. Nemcsak, hogy a nép hivatalos vezetői keresztfára 
juttatták a Messiást, de maga. a nép is nagy többségében elutasította 
a feltámadott Krisztusról tanúskodó apostoli igét. Közte, Pál apostol 
és az ő atyjafiai, test és vér szerint való rokonai közt beállott a törés. 
Pedig ő is izraelita. Rettenetes még kiejteni is: Krisztus választja el 
őket, Izráel Messiása!

Hát hogyne fájna neki Izrael eleste! Pogánvok apostolává lett 
ugyan Isten kikutáthatatlan bölcs végzése szerint, de azért nem 
feledte el tulajdon népét. Szereti most is lobogó szerelemmel s éppen, 
ezért fáj néki oly metszőén, szívet hasogatóan a köztük bekövetkezett 
szakadás. Belenyugodhat ő abba, hogy előkészítetlen pogány lelkek 
szinte egycsapásra elnyerik a Krisztusban való üdvösséget, a válasz
tott nép pedig, melyet Isten századokon át vezetett, nevelgetett az 
idők teljességére, a döntő órában csütörtököt mond ?!

Éppen Izráel fiaival esik meg ez, „kiké a fiúság és a dicsőség 
és a szövetségek, meg a törvény adás és az isteni lisztelet. és az ígére
tek; akiké az atyák és akik közül való test szerint a Krisztus, aki 
mindeneknek felette örökké áldandó Isten." A lig  győzi felsorolni 
az Isten kitüntető ajándékait, melyekkel a többi nép közül kiszemelt 
népét felékesítette.

Az ember néha elámul azon, hogy Isten itt-ott ritka jókedvéből 
mily gazdagon meg tud ajándékozni valakit. így  ámulhatunk például 
mi, ma élők Schweitzer Albertén, a 75 éves nagy misszionáriuson, 
Élete javarészét Afrikában töltötte. Kiváló filozófus, remek tbioló
gus, képzett orvos, a Bach-muzsikának világhírű interpretátora, 
tehetséges íróember. Ennyi tehetséggel ritkán áld meg Isten egy lel
ket. Valamiképpen így kell ámulni az Izraelnek adott páratlan örök
ség gyöngyszemein is: Isten elsőszülött fiának nevezte őt; a
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szövetségláda felett dicsőséges jelenlétével ajándékozta meg; a tíz- 
parancsolattal szövetséget kötött vele, vagyis oly életrendet adott neki 
a kinyilatkoztatott- törvényben, mint egyetlen más népnek se; isten- 
tiszteíeti kultusza Isten rendelésén alapult; Ábrahámmal és a többi 
ősatyával ők dicsekedhetnek. S ami a legragyogóbb gyöngyszem: 
maga Krisztus is test szerint belőle származott; Isten nem átallott a 
minden dicsőségét beleplántálni Izraelnek egy gyermekébe!

Nos, ez az Izráel tagadta meg az ő Urát-Krisztusát. Ez üldözi 
őt, ki Saulusból Pállá lett megtérésekor; üldözi, kitaszítja vad 
gyűlölettel. Nem hiszi többé róla, hogy' ő még szereti a fajtáját. M it 
tehet- mást : esküvel bizonyítja, hogy ő nem szakadt el végleg népé
től. Összekötik öt népének fiaival perzselő könnyei, melyeket szünte
lenül hullat értök, s szeretet-ének kínja, mellyel kárhozatuk sorsán 
gyötrődik.

Sőt több, több van benne, mint szakadatlan fájdalom szeretett 
honfitársainak elvesztett üdvössége miatt. K á r h o z a t r a  i s  k é s z  
s z e r e t e t  lángjai lobognak benne s emésztik őt! Kitör belőle a 
szó, mint a vulkán tüze: „Kívánnám, hogy én magam átok legyek, 
elszakadva a Krisztustól az én atyámfiáiért, akik rokonaim test 
szerint* *.

Ha meglepő volt Pál apostol esküvése, még inkább az átok alá 
kívánkozása Izraelért. K i látott ekkora szerctetet, mely minden áldo
zatra kész, még a tulajdon üdvösségének elveszítésére is, csakhogy 
felebarátait a pokoltól megmentse?!' Neki az élet volt Krisztus és 
most- ettől az örökkévaló élettől kész elszakadni, róla lemondani test
vérei javára, akik ugyanakkor neki ellenségei és gyűlölői.

Csak egy hasonló történetet találunk, idevágót, a bibliában is: 
Mózesét, ki az aranyborjú bálványozása után közbenjár népéért 
Istennél; bocsánatért könyörög a következőképpen: „Bocsásd meg 
bűnöket ; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, amelyet 
írtál** ( I I .  Móz.. 32, 32.). Nem akar népe nélkül élni; ha azt pusz
tulásra ítélte Isten, akkor vegye el az ő életét is. Ez is lobogó szeretet, 
az elveszett nép iránt, lobogó szeretet, mely kész a helyettes áldo
zatra is !

Testvérek! Nagy szó ám, életet adni veszendő bűnösökért. Olvas
tam egy missziói történetet, mely erre újólag ráébreszt ott. Go h u, az 
ifjú  kínai volt kormányzó Formoza szigetén. Krisztus gyermeke. A  
hegyilakók az ő rábeszélésére abbahagyták az emberáldozatot. De 
egyizben nagyon száraz esztendő köszöntött rájuk. Pogány papjai 
tanácsára a nép újra emberáldozatot követelt. Gohu ismételten el
utasította őket, de a feltüzelt nép egyre hevesebben fenyegetőzött. 
Végül hát engedett. Menjetek holnap reggel a szent ligetbe —  mon
dotta nékik •— , gyújtsátok meg az oltár tüzet; érkezni fog hozzátok 
egy ember piros talárban és csuklyában; vágja le azt azonnal a pap 
és áldozza meg. Másnap így is történt, A  kés villant és jól célzott. 
A z áldozat megtámolyodott, majd földre dőlt. Visszahullott a csuklya 
és Gohu arca tűnt elő. Ezt a reggelt nem feledte el a nép. Szikla
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sírba temette a nagy áldozatot, s ezt írta rá: Egy gyertyaszál, mely 
míg másoknak világított, fölemésztette önmagát.

tíohu azonban csali a földi életét adta áldozatul a veszendők 
megmentésére. De Mózes és Pál apostol az örök kárhozatot is készek 
lettek volna vállalni az ő nagy szeretetükben! Föl tudjuk fogni ezt?

S ha fölfogtuk, nem kell-e azt kérdezni: kívánhat tőlünk ilyesmit 
:az Isten? Mózes áldozatát nem fogadta el. Pál apostol szavai közül 
is kiolvasható vállalkozásának lehetetlensége:, „kívánnám" mondja, 
de jól tudja, hogy nem cserélhet sorsot Izraellel. És mégis ez semmit 
sem változtat készségének a komolyságán; mindenre kész az ő szere- 
tete, még a kárhozat vállalására isi

K r i s z t u s t ó l  tanulta ezt a szeretet. ( )  is, hogy szánta a 
sokaságot, hogy szánta vesztébe rohanó népét. Kész volt életét adni 
a veszendő bűnösökért. És az Isten az ő áldozatát el is fogadta. Az ő 
golgothai szenvedése s kínos halála több volt ám a test halálánál: 
a kárhozatot kóstolta 'meg, az átkot vette magára, az Istentől szakasz- 
tatott el: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" 
Luther ov bennünket attól a gondolattól, mintha Krisztusnak, Isten 
Fiának könnyű lett volna szenvedni. ,,() valóban és igazán odaadta, 
magát az Atyaistennek a mi javunkra az örök kárhozatba. Emberi 
természete szerint éppúgy viselkedett, mint egy ember, ki a pokolban 
örökre el fog kárhozni. Ezért az ő Isten iránt való szeretetéért Isten 
hamarosan fe l is támasztotta őt a halálból és a pokolból és így a 
poklot megsemmisítette." Ezután hozzáfűzi még Luther meglepőn: 
„Ebben kell öt minden szentnek imitálni, kinek kisebb, kinek nagyobb 
mértékben. S mennél tökéletesebbek a szeretetben, annál készsége
sebben és annál könnyebben lesznek rá képesek".

Luther tehát tud arról, hogy Isten mégis bizonyos értelemben 
akarja a kárhozatra is kész szeretet önfeláldozó készségét mibennünk. 
Akarja különösen azoknál, akik még tökéletlenek a szeretetben, kik
ből ki akarja irtani a titkos önszeretetet. Pál apostol példájában 
Luther éppen azt dicséri, hogy az apostol a maga iránt való tökéle
tes gyűlöletben mutatta meg a mások iránt való tökéletes szer etetet. 
Istent és felebarátot nem azért kell szeretni, hogy ezzel a magunk 
üdvösségét biztosítsuk. Istent magáért Istenért kell szeretnünk, 
úgyannyira, hogy ha a mi kárhozatunk az ő dicsőségét növelné vagy 
elveszett felebarátainkat megmentené, akkor arra is örömest késznek 
kell lennünk. Addig senki sem tudja, vájjon igazán szereti-e az 
Istent, míg meg nem tapasztalta önmagában, hogy erre a nagy áldo
zatra is képes volna. Persze végül is lehetetlen, hogy' valaki kívül 
maradjon Isten üdvösségén, aki ennyire odaáldozza magát' Isten aka
ratának. Ezeket Isten kimenti a kárhozatból. De viszont azokat 
inkább beletasztíja, akik nem volnának készek Istenért és a fele
barátért megkóstolni az örök halált ! A  kárhozat elől menekülők 
előbb odakerülnek, mint aki!; készek belemenni mások javára.

Oh mily törpe a mi szeretetünk népünk, felebarátaink, ellensé
geink iránti M ily önző a mi kegyességünk, mellyel elsősorban ma
gunknak igyekszünk útlevelet szerezni a mennyországba! M ily áttetsző
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a mi lélekmentő szolgálatunk titkos .hátsó szándéka:  elkerülni a 
kárhozatot!' Nem is szólva, arról a sok kárörömről, mely kacag ben
nünk a hitetlen embertársak baján, s arról a temérdek rosszkíván Ság
ról, amit mi „megváltottak" a kárhozat útján rohanó bűnösök 
nyakába hajigálunk, hadd vigyék magukkal azt a pokolba.

Szeretőire van szükségünk, lobogó szeretettre, kárhozatra is kész 
szerétetre, melynek egyetlen gondja, van csupán: a népnek, a fele
barátnak, az embertársnak az üdvössége!

Szentek kerestetnek, Mózes és Pál apostol fajtájából valók.vagy 
legalább a (Jóba fajtájából valók: égő gyertyák,, kik el emésztődnek, 
mások világosságára!

2

Isten ígéretei és a mi igényeink.
Rám. 9, 6— 13.

A  választott nép elvetette az ő Krisztusát. Efelett bánkódik 
mélyen az apostol. Saját üdvösségét is odaadná, ha Izráel'állapotán 

‘ változtathatna vele. Oh jaj, Isten Izráele elesett!
De nem vet-e ez árnyékot magára Istenre is? Bukásáért kétség

telenül maga. Izráel felelős. Nemhiába sír Jézus Jeruzsálem felett, 
mondván: „Hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, miképpen 
a tyuk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá; és te nem akartad." 
(Máté 23, ,37.) S mégis nem ve't-e árnyékot magára Istenre is? 
Hiszen az Izráel kiváltságos ajándékai között ott ragyognak „az 
Ígéretek" (4. v . ) : az Isten Ígéretei!

A  látszat valóban az, hogy Izráel bukásával Isten is kudarcot 
vallott. Mintha egy édesapa minden szeretekét rápazarolja kedvenc 
gyermekére, s éppen az csúfolja meg őt; ilyen színbe került most 
az Isten. Ügy tetszik, hogy meghiúsult a beszéde, teljesítetlen ma
radt az ígérete. Izraelből nem az lett amit mondott; ígért felőle. 
Dehát lehet ily ingadozó valami az Isten beszéde, ily roskatag az ő 
ígérete? Ennyire ki van tévp Isten az emberek viselkedésének? Az ő 
szent isteni tervei ily könnyen fölborulhatnak választott gyermekei
nek hitetlenségén? Lehetetlen! Lehetetlen! Már az Ótestamentomban 
meg van írva : „Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek 
fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é 
valamit, hogy azt ne teljesítené?" (IV . Móz. 23, 19.)

Pál apostol is igazolást keres az ótestamentomi szentiratokban 
Isten számára. És meg is találja. K é t  ő s a t y á n a k ,  Ábrahámnak 
és Izsáknak a történetében világos bizonyítékát leli föl annak, hogy 
nem hiúsult meg az Isten beszéde, nem roskadt össze az ő ígérete.. 
Nem pedig azért —  mert sohasem is szólt az ö ígérete a test szerint 
való Izraelnek, az egész népnek a maga természetes állagában, hanem 
kezdettől fogva csak egy kiválogatott résznek. Egyízben már levele 
elején felvette a küzdelmet a zsidóságnak hamis biztonságérzetével 
szemben, midőn a. körülmetélkedés testi jegyére büszkén hivatkozók 
felé. odakiáltotta: „Nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem aki



belsőképpen a z . (2, 28— 29.) „Most,ezt a két pátriárka történetéből 
cáfolhatatlanul bizonyítja is.

Hogy is volt az Á b r  a h á m m a l  ? Mikor az Ű r angyalai 
látogatást tettek nála, azt ígérték néki, hogy egy esztendő múlva fia.; 
születik Sárától. Ez emberileg képtelenség volt, hiszen vének voltak 
már mind a ketten. Isten azonban megtartotta ígéretét, s az ígéret 
fiaként megszületett Izsák. Volt ugyan. Ábrahámnak több gyermeke 
is más anyáktól, de azok csak természettől születtek, nem. az Isten 
Ígéretéből. Isten ígéretének hordozója csak a Sárától született Izsák 
volt. Ö volt az. igazi „mag" Isten szabad s megmásítathatalan elha
tározásából. Ezt Ábrahám sem értette meg eléggé. Nehezen akarta 
elbocsátani a szolgálóleánytól lett másik fiát, lámáéit. Ezért mon
dotta neki Isten: csak engedd el, nem. róla, hanem „Izsákról nevez
tetik a te magod." (I. Móz. 21, 12.) Pál apostol ezt jogosan így 
magyarázza: „Nem a testnek a. fiai az Isten fia i; hanem az ígéret 
fiait tekinti magul." Nem mindnyájan fiák tehát, akik Ábrahám 
ivadékai. Nem mindnyájan izraeliták, akik leszármazás szerint azok. 
Kik az Istennek igazi fiai? Akik úgy születtek mint Izsák: Isten 
elhívása alapján, az ő minden emberi elgondolást meghaladó ígé
rete szerint.

Nos, Istennek ez az ígérete nem csúfolhatott meg. Izraelben is 
egy kicsiny rész az Isten igaz Izráele. S azok a pogányok is, akik 
leszármazás szerint ugyan nem Ábrahám fiai, de Jézus Krisztusban 
hisznek, mind egy szálig Isten választott népéhez tartoznak, az új 
lelki Izraelhez. Nem. roskatag az Isten ígérete. Megáll az, mint a 
sziklaszírt! Csak akadnak, akik. rosszul magyarázzák az írásokat, 
akik az ő puszta leszármazásukra hivatkoznak, akik Isten ígéretei 
mellé oda merik helyezni az ő igényeiket, vakmerőn követelődznek 
és hamis biztonság ölén ringatóznak. Nem az Isten ígéreteinek, hanem, 
ezeknek az alaptalan Igényeknek kell összeroskadniok!

Az apostol szinte hallja az ellenvetést: hát: persze, Izsákkal 
különleges a helyzet: ő különb volt Ábrahám többi fiánál, nem. is 
egy anyától születtek; az ő esete ritka eset. Pál apostol előre el 
akarja hallgattatni ezt az ellenvetést és ezért még egy másik példát, 
is. felhoz, éppen a házaséletet élő I z s á k é t .  Az ő két fia, Ezsau 
és Jákob egy asszonytól született, Rebekától, s ráadásul ikrek voltak, 
úgyhogy, tehát minden tekintetben egyenlők. Mégis mit olvasunk az 
írásban? Mikor még a* ikrek meg sem születtek. így szólt Isten 
Rebekának: ..Két nemzetség van a te méhedben: és két nép válik 
ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz és a na
gyobbik szolgál a kisebbiknek.'4 (I. Móz. 25, 23.) íg y  is történt. 
Ezsau jött elsőnek a világra és nyomban rá Jákob. Ezsau utódai 
lettek az edomiták, ez a vad és fékezhetetlen nép, testvérnépe a 
Jákobból lett Izraelnek, de ellenséges és istentelen. Nem csoda ha 
Majakiás próféta' által azt. mondotta az Űr: „Jákobot szerettem, 
Ezsaut, ellenben gyűlöltem." (1, 2— 3. v.) Ezt nem a testvérpárra 
mondja az ige. Mégkevésbbé szabad belőle azt kiolvasnunk, hogy Isten 
Jákobot üdvözítette, Ezsaut pedig örök kárhozatra vetette. A  két
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népre mondja. Ábrahám után Izsákra, Izsák után Jákobra és népére 
szállott az ígéretnek kincse, nem pedig Ézsaura és gonosz népére. 
Isten kifürkészhetetlen akaratából, perelhetetlen elhatározásából tör
tént így, hogy a nagyobb szolgált a kisebbnek. Az elsőszülőtt Ézsau 
háttérbe szorult. A z Isten elment mellette. Isten döntése pedig még' 
annakelőtte esett eképpen, mielőtt az ikrek megszülettek volna, jót 
vagy gonoszt cselekedhettek volna. Lám, Isten végzését még az 
erkölcsi maguk tartása sem befolyásolhatta.

Ez mármost csak elégséges bizonyíték arra nézve, hogy Ábrahám- 
nak s Izsáknak nem minden ivadéka hordozza az Isten Örökkévaló 
ígéreteit, melyeknek vége a Krisztus. Két Izrael szerepel már az 
őstörténetekben is: az egyik a test szerint való, a másik pedig a lelki 
Izrael. Isten az ő ígéreteiben sohasem, kötötte magát a természettől 
való gyermekhez, hanem mindig csak a maga kiválasztó akaratához. 
Ebből újólag csak az következik: Isten ígéretei nem hiúsultak meg, 
nem vallottak kudarcot, nem roskadtak össze; meg még az is, hogy: 
senki sem követelődzhetik Isten előtt az ő származására vagy csele
kedeteim hivatkozva, senki sem állhat Isién elé bármiféle gőgös 
igénnyel.

Gondoljátok, Testvéreim, hogy Pál apostol bizonyító eljárásá
nak ma már nincs meggyőző ereje vagy éppen felesleges ilyesmivel 
terhelni emlékezetünket? Én nem gondolnám.

Minket, mai keresztyén gyülekezetét is érintsen meg ez a. téma: 
I s t e n  í g é r e t e i  és a m i  i g é n y e i n k .

Luther ezekből a szentigékből a következő eredményt vonja le: 
„Ne'm a test tesz minket Isién gyermekeivé és az ígéret örököseivé, 
hanem Isten kegyelmes kiválasztása. Ezért a Lélek és Isten kegyelme 
akkor születik meg a számunkra, csak akkor születhetik meg, ha a 
testnek a gőgje megaláztatott.“  Oh be kemény szavak. S. mily 
biblikusak.

Vájjon a testnek ez a gőgje nem ágaskodik-e bennünk, éppen 
bennünk, kegyes keresztyénekben? Kern bizakodunk-e mi is testiekben, 
a test erejében, a leleményességühkben, az összekötettéseinkben, az 
emberek segítségében, a világnak és a sorsnak ilyen vágj7 olyan ala
kulásában? Nin csenek-e követ elődzéseink, igényeink vagy legalább is 
hőn óhajtott kívánalmaink, amelyekkel Istent ostromoljuk? Talán 
jólétért, egészségért, néha napján bűnbocsáhatért, elvétve az örök 
üdvösségért is, de mindig csak az érdemeinkre hivatkozva: tisztes
séges, becsületes munkánkra, templomjárásunkra, imádkozó életünkre, 
jótékonyságunkra hivatkozva.

Döntő kérdésünk ez mindahánjóinknak: mire támaszkodom ént 
Merek-e én támaszkodni Isten ígéreteire és csak arra ? Ad-e nékem 
elég erőt és bátorságot Istennek az az ígérete, hogj7 ő velem van a 
Krisztus Jézusban? Luther írja  egj-helyütt: „A  világ bátorsága csak 
addig tárt, míg van mire támaszkodnia. A  keresztyén ember bátor
sága azonban csak Istenre hagyatkozik. Készlete, tőkéje sincs más, 
csak az Isten. Evvel dacol minden gonosz ellen. Egész más bátorság



7

ez, mint a világé.“  Merek-e én Istenre támaszkodni, semmit sem 
várni magamtól meg az emberektől, de mindent Ö tőle?

Vagy úgy vélem: roskatag fal az Isten ígérete, komolyan rá 
nem támaszkodhatom; rozzant szekér, messzire vele el nem juthatok ? 
Nos, az Isten ígérete rendíthetetlenül megáll akkor is, ha nem én, 
hanem más támaszkodik rá és az Isten szekere biztosan célhoz ér 
akkor is, ha én nem ültem fel reá. De hogy az a fal, amire én támasz
kodom, nem dől-e össze mihamar, s az a szekér, amelyre én felszálltaim, 
nem fordul-e árokba rövidesen; erre nem jó elbizakodottan vála
szolnom.

Vagyis Isten ígéreteit én nem hiúsíthatom meg, legfeljebb én 
maradok ki az ígéret gyermekei közül, jóllehet Isten engemet a Jézus 
Krisztus által magához hívott, el nem került, mellettem el nem ment, 
ígéreteivel ma is támogat. Aki nem akar Isten ígéreteiből élni, hit
ben járni, hanem a maga erejére támaszkodik, Istennel szemben pedig 
legfeljebb követelődzői tud —  ám lássa, Istennek nem, csak magának 
árt. Egy modern keresztyén gondolkodó írta: „Ha egy ember meg
tagadja Isten imádását, ezzel éppenúgy nem csökkenti Isten dicső
ségét, mint ahogyan nem tudja kioltani a Napot az az őrült, ki cellá
jának falára ráfirkálja ezt a szót; sötétség." Isten ígéreteinek a 
dicsőségét sem csökkenti az, aki nem hisz bennük, csak éppen magát 
rekesztette ki az Istennek mindenképpen megvalósuló ígéreteiből!

Engedjük azért, megaláztatni magunkban a testnek a gőgjét. 
Mondjunk le a földi támaszpontjainkról, s mint az ígéretnek a fiai 
kapaszkodjunk meg abban a Jézus Krisztusban, akiben „Istennek 
valamennyi ígérete igenné és ámenné lett" (I I . Kor. 1, 20.).

3. •

Isten istensége.
Róm. 9, 14— 29.

Izráel szomorú hitetlenségének kérdésével küszködik az apostol. 
Legutóbb az ősatyák történetéből megbizonyította, hogy Isten ígére
teit a választott nép hitetlensége azért meg nem hiúsította. Istenre 
nem vetődhetik árnyék, Isten nem. vallhat kudarcot. Isten kiválasztó 
akarata nincs emberek viselkedéséhez kötve. Éppen ezért semmiféle 
követelödzéssel nem léphet a por-ember a hatalmas Isten elé.

A  most következő szakaszban az apostol egyre inkább erre a 
hatalmas Istenre veti tekintetét, Nem veszti ugyan szem elől Izraelt, 
hisz annak kárhozatával viaskodik, de éppen Izráel fájdalmas esete 
viszi őt egyre mélyebben bele az Isten, fenséges lényének és minden 
emberi gondolkodást meghaladó cselekvésének szemléletébe. Nem 
kisebbről kell ma elmélkednünk Pál apostol szavai alapján, mint az 
I s t e n  i s t e n s é g é r ő l .

Bizony félelemmel foghatunk hozzá csupán. Luther, mikor a 
Római levél magyarázata során ehhez a szakaszhoz ér, megvallja: ő 
ezek felett a kérdések felett nem merne előadásokat tartani, csak
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azért teszi, mert kötelezve van reá. Ez olyan erős bor és olyan 
kemény eledel, hogy csak a tökéleteseknek való. Ö azonban tejen táp
lálkozó gyermeknek tudja magát velünk együtt és ezért azt a taná
csot adja: „Senki se dőljön bele ezekbe a töprengésekbe, akinek a 
lelke még nincs megtisztítva, hogy valamiképpen a borzadálynak és 
a kétségbeesésnek a mélységébe ne essék, hanem elébb tisztítsa meg 
szívének szemeit Jézus Krisztus sebeinek a szemléletével.“  Kezdjünk 
mi is hozzá ekképpen: az értünk meghalt Jézus Krisztusnak szent 
sebeiben bízva.

I s t e n  —  I s t  en ! Nem ember, ezért róla gondolkodni sem 
szabad emberien. Természete és cselekvése nem emberi, hanem merő
ben isteni. Igaznak bizonyul ott, ahol mi igaztalannak találjuk őt. 
„Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem1 * —  hallottuk. Még 
mielőtt megszületett volna Izsák két ikerfia, Isten már az egyikhez 
kegyelemmel közeledett, a másik mellett pedig mellőzve elment.. . 
„Vájjon nem igazságtalan-e ez az Istentől V ‘ Csak így kérdezhetünk 
mi emberek. Az apostol azonban így felel; „Távol legyen/* Isten 
sohasem cselekedett máskép. Isten mindig úgy. cselekedett, hogy ö 
Isten maradt.

Idézi a Mózesnek mondott isteni igét, melyben Isten az ő nevét 
és lényét tárja szolgája elé: „Könyörülök azon, akin könyörülök és 
kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek/* Könyörülő és kegyelmes 
Isten tehát Ő, csakhogy teljesen szabadon, emberektől függetlenül. 
Irgalmának semmiféle emberi mértéke nincsen. Isten irgalma csak ő 
magától függ!' Könyörül, akin akar! Méltó senki sincs az irgalomra, 
az Isten kegyelmét kiigényelni nemi lehet. Az Isten könyörületc nincs 
az ember hatalmában, hanem megfordítva, az ember van mindenestül 
kiszolgáltatva az Isten szabad akaratának. Könyörül rajtam; ha 
akar, könyörül rajtam.

• „Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, 
hanem a könyörülő Istené.** Vagyis hiába akarok én, hiába futok, 
törekszem, fáradok én, ha az Isten rajtam nem könyörül. Az ő 
irgalma ajándék, puszta ajándék. Nincs rá kötelezve, nem kény.szent- 
hetem ki tőle. Ha megkapom, megkapom; ha megtagadja tőlem, 
hasztalan minden utána siető szenvedélyes igyekezetem.

S hogy még jobban megrémüljünk, a fáraó esetét is emlékezetbe 
idézi az apostol. Meg van írva, hogy maga Isten teszi őt dacolóvá, 
Isten tervét akadályozóvá. Egyenest avégett támasztotta Isten a 
fáraót, hogy az ő ellenállásán is megmutassa isteni hatalmát, diadal
masan győző mindenhatóságát. A  kétségtelenül gonosz fáraó ugyan 
a saját erejével kérkedik, s úgy véli, hogy önmaga elhatározásából, 
tulajdon fegyvereivel szegül ellene Izráel Istenének. Az iszonyúbb 
valóság azonban az, hogy Isten rángatja őt mint haragjának eszkö
zét. A  fáraó keménysége nemcsak az ő pogány szívének keménysége. 
Isten maga keményíti meg őt. „Annakokáért, akin akar könyörül, 
akit pedig akar, megkeményít“ .
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Ennyire Isten az. Isten! Eiuiyiw más, mint az ember. Mind 
kegyelem, mind harag dolgában feltétlenül szabad, szuverénül cse
lekvő.

És lehetetlen, hogy ne legyen Isten. Ezt az ő természetét és 
fenségét soha meg nem tagadhatja. Akkor se, ha az ember igazság
talannak, önkényeskedőnek tartja ő t ; akkor se, ha az ember 
v á d o 1 n i kezdi őt.

Egy ilyen vádat vész ajkára az apostol is: „Miért fedd hát 
engem !" Ha mindent Isten cselekszik és az ő cselekvésének ellen
állni nem lehet, van-e még erkölcsi joga az Istennek ahhoz, hogy 
engemet vétkeim miatt korholjon? Akkor én semmiért sem lehetek 
felelős! Akkor minden rosszért is az Isten felelős! Szinte fölemel
jük hangunkat lázadón és ingerülten: Uram, hogy mersz feddeni 
engem ?!

Az apostol azonban rögtön megcsitít. A  kellő alacsonyság . zsámo
lyára letérdeltet, sőt a porba: „Kicsoda vagy te, oh ember, hogy 
perbe szállasz az Istennel?" Vagy ahogyan Luther mondja: itt szá
junkra kell tenni a kezünket! Az ember csak teremtmény. A  teremt
mény sohasem kérheti számon teremtőjét, éppen úgy nem, mint a 
készítmény a készítőjét, az agyag a, fazekast. Egy közönséges célra 
készített bögre nem lázadhat fel azért, mert őt nem díszes virág
vázának- formálta mestere. Éppenígy az Istennek is joga és hatalma 
van arra, hogy tetszése szerint készítsen edényeket: irgalmának edé
nyeit, és haragjának edényeit.

Azokban. a versekben, melyek az irgalom és harag edényeiről 
szólnak,, valamint a szakasz hátralévő verseiben megint áttetszik az 
eredeti probléma: Izráel állapota. Izráel a maga hitetlenségével lett 
Isten haragjának az edényévé. Istennek azonban még így is célja 
van vele. Nem pusztítja el rögtön az engedetlen népet, sőt nagy 
türelemmel azért hordozza, hogy dicsőségét megmutassa az irgalom 
edényein. Kik ezek? Zsidók és pogányok együttesen, akik hisznek 
a Jézus Krisztusban. Az egyház. A z apostol boldogan hiszi, hogy 
Izraelből a hivő maradék és a pogányok közül az elhivottak együt
tesen alkotják az egyházat, az új lelki Izraelt, Ez az irgalomból vá
lasztott sereg puszta létével bizonyítja, hogy mégis; megvalósulnak 
az Isién ígéretei. Még haragján által is irgalmassága diadalmaskodik. 
Mindebben azonban az Isten felettébb szabad. Szabadakaratú Isten. 
Isten!

Testvéreim! Nem árt, ba. mi is észbevesszük: az Isten Isten! 
Nem ember. Nem is egy . óriásira nagyított ember. Téves volna azt 
gondolni, hogy ha az ember képességeit, jótulajdonságait végtelenre 
nagyítjuk, s elhagyjuk gyarlóságát, múlandóságát, akkor már meg
kapjuk az Isten képét. Szó sincs róla. Isten nemcsak több, mint az 
ember, hanem más, merőben más, mint az ember. Isten. Az egyetlen 
teremtő és szabad akarat, ki mindent cselekszik, mindent magával 
tovaragad, hatalma alól senki, semmi ki nem vonhatja magát. Luther



egy ésaiási igére alapozva (ÍJs.,10, 15.) nagyon szemléletesén mondja; 
a fának a halogatása nem a fejsze müve, hanem a favágóé; a kutya 
verése nem a boté, hanem azé, aki a botot forgatja. Isten kezében 
a fejsze is, a bot is! Isten cselekszik a hivő által is, a hitetlen által is. 
Ami jót mi mint Krisztus gyermekei végbe viszünk, ami akarat és 
igyekezet tőlünk telik, azt Isten ereje cselekszi bennünk. S ami 
gonoszt az ördög e világban végbe visz, felségesen a mögött is ott 
a mindent mozgató Isten; úgy rángatja ő az ördögöt is, mint az ács 
egy csorba fűrészt; bizony rossz munka hull ki a fogai közül.

Talán furcsának találjuk, hogy ilyen az Isten ? Az Isten Isten. 
Fenséges, nagy, hatalmas, ésszel, s emberi gondolat mértékével fel- 
érhetetlen. Ahogyan -Luther tanítja: elrejt őzködő Isten,' kikutatha- 
tatlan Isten, aki akkor is bölcs, igazságos és jó, midőn mindennek 
éppen az ellenkezője látszik a mi szemünkben. Ha ezt furcsáljuk, 
akkor nekünk törpe, p i c i n y k e  I s t e n ü n k  van csupán, ember- 
orcára festett Isten-képünk, emberi értelemmel formált Isten- 
fogalmunk/' Isten azonban nem fogalom, mi éppen nem tudjuk őt 
megfogni, markunkba ragadni, ellenkezőleg, ( j  fog meg minket és 
( j  markol meg minket. i

Egy Kínában munkálkodott misszionáriustól hallottam, hogy 
ott a pogány népnek ezerféle bálványa van. Van bálványa a szem
nek, a fülnek, az esőnek, a szélnek, a betegségnek, a szerencsétlen
ségnek, még a rablásnak és a házasságtörésnek is. Mielőtt valaki 
gonosztéttét elkövetné, leborul a bálványa előtt tömjénpálcikákat 
égetve e l . gonosztette sikeréért. S jaj a bálványnak, ha valami nem. 
sikerül. Leveszik a falról s jól megverik, néha még a pagodát is szét
rombolják dühökben, mely telve van bálványaikkal. Látjátok, ilyenek 
a pici istenkék. E l lehet velük bánni, kényszeríteni lehet őket vagy 
bosszút állni rajtuk. Kíváncsiskodni lehet titkaikba. S perelni lehet' 
velük. Vájjon nem alacsonyát juk-e le néha mi is a mi teremtő Urun
kat ilyen fából faragott bálvánnyá? Nem úgy gondoljuk néha: azért- 
van (j, hogy minket kiszolgáljon? Jézus Krisztustól megtanultuk Öt 
Atyának hívni, s valóban az is. De vájjon az Atya iránt való teljes 
tiszteletet és feltétlen engedelmességet is megtanultuk-e Jézus Krisz
tustól? Az ő atyasága nem jogosít fel minket pajtáskodásra, de nem 
is szünteti meg Űr-voltát.

Könyörülök, akin könyörülök. ,,Kemény szó ez —  mondja 
Luther —  a büszkéknek és okosaknak, de édes és örömmel fogadott 
a szelídeknek s alázatosaknak, mert ők magukon kétségbe esnek. 
Éppen ezért, fogadja el őket az Űr.“  Ez a jó : magunkon kétségbe
esni, s az Istennek magunkat életre-halálra kiszolgáltatni. Mennél 
inkább kétségbeesünk magunk felett, annál közelebb vagyunk a ke
gyelemhez. Az Isten irgalmában nem kell kételkednünk. Pál apos
tollal együtt mi is az irgalom edényeiül el hívottak között tudhat juk 
magunkat. Csak azt megértsük s alázattal elfogadjuk, hogy ez az 
Isten szabad irgalmassága, irgalmassága csak Ö magától függ.

Ha pedig mégis borzadálv és kétségbeesés mélységébe von le az 
Isten istenségén töprengő gondolatunk: meneküljünk Krisztus sebei
hez'és rejtőzzünk el azokban, Luther tanácsa szerint tisztítsuk meg

10
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szemünket az értünk keresztre feszített Jézus Krisztus látomásával, 
s úgy boruljunk le a mi mindenható Urunk előtt. A  kikutathatatlan, 
elrejtőzött Isten előtt, ki még a keresztfát fűrészelek és ácsolok kezét 
is isteni hatalmával rángatta, hogy szabad irgalmának menedékét 
nekem megnyissa!

Oh nagy Isten! Könyörülj én rajtam !

4.

Esztelen buzgóság.
Róm. 9, 30— 10, 3.

Képzeljük el azt az éppen nem lehetetlen esetet, hogy valaki 
utazni akarván, két kezében, vállán csomagokkal megrakottan keresz
tültör a pályaudvar embertömegén, félrelöki és erőszakosan megelőzi 
az előtte menőket, felhág egy .vonatkocsi lépcsőjén, biztosítja magá
nak a. legkényelmesebb helyei, úgy várja önelégülten az indulás per
cét, s csak amikor már kilómétereket futott, be a mozdony, veszi észre, 
hogy rossz vonatra szállt. Ellenkező irányban halad, nem közeledik, 
hanem egyre távolodik célpontjától. A keserű felfedezésnek ebben a 
keserves percében milyen nevetségessé válik minden sietsége, törte- 
tése,_ ügyeskedése, mellyel látszólag sokakat megelőzött. A  fő dolgot 
mégis csak elvétette.

Valami efféle látása van Pál apostolnak az ő szeretett népe, 
Izrael felől. „Bizonyságot teszek felölök, hogy Isten iránt való buzgó
ság van bennök, de nem megismerés szerint.'‘ E s z t e l e n  b u z g ó 
s á g  ! Buzgóság, amely lángol az Istenért, hévül, sőt izzik a törvény 
betöltésének feszült igyekezetében, szenvedélyesen törekszik az Isten 
akaratának keresésében s elérésében; de igazi ismeretnek, belátásnak 
a, híján van. Helyes ítélőképességnek a nyoma sincs benne. Világos- 
látás nélkül szűkölködik. Esztelen buzgóság, dőre igyekezet!

Izrael Pál apostol szerint a fő dolgot vétette .el. A z  önigazsáynak 
a vonatára szállt ahelyett, hogy engedte volna vitetni magát az isten 
igazsága által, mely egyedül visz az üdvösség állomása felé. „Az 
Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekez
vén érvényesíteni, az Isten igazságának neim engedelmeskedtek." Ez 
Izrael tragédiája. Az önigazságnak járhatatlan útján minden erejét 
megfeszítette, hogy előbbre jusson, de nem juthatott előbbre, mert 
az járhatatlan út. Isten maga zárta el, Isten maga emelt torlaszt, 
Isten maga jelezte piros lámpával: tilos a bemenet! A  törvény csele
kedeteiből nincsen igazságunk az Isten előtt. Ugyanakkor Isten meg
nyitotta a hit útját. Felajánlotta ajándékképpen az ő kegyelmes 
igazságát, csak hittel, bizodalommal el kellett volna fogadni. De 
Izrael ezt nem ismerte, félreismerte, nem méltányolta, csökönyösen 
kitartott a maga elgondolása mellett. Lelkesedéssel, Utolsó lehelletig 
lobogó buzgósággal törtetett a népek tömkelegén át a rossz vonatra. 
Ez Izrael tragédiája.
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De több. mint tragédia: vétek. Azt mondja az apostol: nem 
engedelmeskedtek az Isten igazságának. Az engedetlenség pedig, 
vétek. Izráel maga okozta tragédiáját hitetlen engedetlenségével. S 
ha a 9. fejezet nagyobb részében Pál apostol az Isten kikutathatatlan 
végzésével, szabad akaratával magyarázta a választott nép zömének 
elestél, most leveszi tekintetét Istenről és odafordítja a, vétkező em
berre és ezzel is magyarázatát adja a történetnek. Nemcsak Isten 
végzése miatt van harag alatt ez a nép, hanem a saját bűne miatt is. 
A  kettő titokzatosan egybeesik. Az engedetlen ember engedetlensé
géért maga felelős még akkor is, ha harag alatt való állapota. Isten 
kikutathatatlan akaratából van.

Izrael engedelmességét az apostol nevén is nevezi; Krisztust el
taszította magától. „Beleütköztek a beleütköző kövébe, amint meg 
van írva ; Imé beleütköző, kövét és megbotránkozás szikláját teszem 
Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.“  A  botránkozás szik
lájáról, a félredobott kőről szóló ótestamentomi próféciát már Jézus 
Krisztus magára alkalmazta a szőlőniívésekről mondott példázatában 
(Máté 21, 42.) s az egész Újszövetség Krisztusra érti (Lukács 2, 34; 
I, Pét. 2, 6— 8 ; Csel. 4. 11.). Pál apostol is ezen a helyen. Krisztust 
az Isten a Sionba az üdvösség sziklájaként helyezte le, hogy aki hittel 
belekapaszkodik, az megmentessék. Izráel azonban éppen Krisztuson 
botlott még, benne csalódott, rajta ütközött és botránkozött meg 
mind a messiás-gyilkosságig. Megnevezhető vétke a Krisztus ellen 
való vétkezése.

Pál apostol sajnálja az ő népét. Ezek után sincs más kívánsága 
és könyörgése Istenhez, mint az. hogy vigye üdvösségre. De a jelen 
helyzet úgy fest, hogy ártörvény igazságát hajszoló kegyes zsidóság 
a maga nagy többségében az Isten Sionából, a Krisztus anyaszent- 
egyházából hiányzik; ugyanakkor a pogányok, kik egyáltalában nem 
tülekedtek, igyekeztek a törvény útján, a hit által, a Jézus Krisztusba 
vetett egyszerű hit által oda bekerültek. Meglepő, de letagadhatatlan 
eredmény. * *

Mit tanulhat ebből a m a i g y ü l e k e z e t ,  az Isten drága 
Siona? Módfelett sokat. Kíséreljük meg levonni magunk számára 
a. tanulságokat.

Az első tanulság minden esetre az, hogy va?i esztelen buzgó
ság is. Nem minden vallásos buzgóság tetszik az Istennek. Még akkor 
se, ha őszintén mondhatjuk, hogy Istenért való buzgóságnak érezzük 
azt. Pál apostol jellemzi magát úgy, amikor egvízben elmondja meg
térése- történetét : G-amáliel lábainál neveltettem föl. taníttattam az 
atyák törvényének pontossága szerint, „buzgó lévén az' Istenhez" 
(Csel. 22, 3.). Ez az ő Istenhez való buzgósága azonban semmiképpen 
sem teszelt az Istennek! Esztelen buzgóság volt. Világoslátás nélkül 
szűkölködő. Damaskusnak kellett jönni ahhoz, hogy világosan lásson.

Meg kell vizsgálni magunkat, hogy minemű buzgóság t-aláltatik 
bennünk. Gyülekezeteinkben szemmel láthatóan felfedezhető a buzgó 
egyháztag típusa. Áldozatkészség jellemzi, a templom szorgalmas lá
togatása, sürgés-forgás az egyház ügyeiben, egyszóval buzgóság mind
azokkal szemben, akik nem buzognak, akik egy lépést sem tesznek,
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akiket semmi sem érdekel. Hát nem ez a büzgóság az élő, áradó víz 
a tónak mozdulatlan posványosodó vízével szemben? Vigyázzunk, na
gyon vigyázzunk. Ügyieket, megcsaljuk magunkat. Csak magunkat, 
mert Istent nem lehet megcsalni a mi esztelen buzgóságunkkal. 
Buzgó ember! Á llj meg egv percre: jó vonaton ülsz? a fő  dolgot 
nem vetetted el? Krisztus a te üdvösséged? hit által van megigazü- 
lásod? bizonyos vagy a te bűneid bocsánata és az örök élet felől? 
Ez a fődolog. Ha e tekintetben rendben vagy, akkor buzogj tovább, 
de ha nem, akkor jobb, ha abbahagyod, egyelőre abbahagyod és nem 
áltatod magad azzal, hogy te Isteneddel rendben vgy. Bizony hány 
olyan buzgó hívünk akadhat itt közöltünk is, kik hosszú évek szor
galmas igehallgatása után még mindig homályosan látnak az üdvös
ség és a Ilit döntő kérdéseiben. Nem ismerték fel még a vagy-vagy-ot: 
vagy a magunk cselekedeteire támaszkodunk és akkor elvesztünk *—  
vagy a Krisztus érdemében bízunk és akkor megmentetünk. Kérj 
Istentől világoslátást a buzgóság mellé, vagy ha kell, annak ellenére !

Ezzel máris súroltuk azt. ami második tanulságul kínálkozik: 
le kell tennünk az önigazságról. Nincs még valami, ami kegyetleneb
ből elszakasztana minket Istentől, mint a saját igazságunknak a 
tudata. Ezerszerte gonoszabb ez minden durva vétkünknél, melyet 
szájunkkal vagy tagjainkkal végbeviszünk. Ez a szívnek a bűne. Ez 
a tulajdon énünknek a bálványozása. Megint Pál apostolra hivatko
zom. Á  Filippi levélben számot ad arról, hogy éppen feddhetetlen 
farizeusi kegyességét ítéli most már kárnak t és szemétnek a Krisz
tusért; nincs már más vágya, csak az, hogy találtassák a Krisztusban 
„mint akinek nincsen saját igazsága törvényből, hanem van igazsága 
a Krisztusban való hit által" (3, 9.). Megtérését és keresztyén voltát 
tehát így is jellemezheti: nincsen többé saját igazságom, de van igaz
ságom a Krisztusban. Ez az igazi megtérés. Ez volt Lutheré is. 
Luther nem erkölcsi züllésből tért meg, mint Augustinus, hanem a 
szerzetesi kegyességnek a buzgóságából, az önelégült vallási önigaz
ságból. Midőn ez végbement életében, akkor világosan hirdette is. A  
Zsoltár diktátumaiban olvashatjuk a következőket: „Illetlen dolog
isten iránt, ha valaki Krisztus igazságát keresi", vagyis ne akarja 
és keresse az ember azt, amit Krisztusban adott az Isten, amit Krisz
tustól kell elfogadnunk. Sőt az Első zsoltár magyarázatában így ír: 
„Nem lehet bennünk Isten igazsága, ha elébb a saját igazságunk 
mindenestül tönkre nem ment; különben az Isten igazsága nevetséges 
volna és Krisztus hiába halt volna meg értünk".

Öli a mi pók-énünk! Magunkból szőtt hálónkba akarunk ragadni 
mindent, s magunkba falni. Be nehéz ezt megölni, megfeszíteni, a 
magunk elképzeléseiről, akaratáról akárcsak emberek előtt is letenni; 
hát még az Isten előtt! Pedig Jézus ss*m kevesebbet ért ezen: „Aki 
én utánam akar jőni, tagadja meg magát és úgy kövessen engem".

Egy kvéker, John Woolman, aki úgy látszik szükebb hazájában 
nevesebb, írta le a következő élményét. Súlyos betegségében a halál 
mesgyéjén elfeledte a nevét. Gyötrődött azon : kicsoda ő? Ekkor látott 
látomásszerűen egy homályos tömkeleget, s megtudta, hogy nyomorult 
emberek, s hogy ő is közéjük tartozik és többé nem. szabad magára
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gondolni, mint önálló lényre. Több óra hosszat vergődött ebben az 
állapotban. Ekkor egy angyali hangot hallott: ,,John Woolman ha
lott." Ekkor visszaemlékezett rá, hogy ez volt az ő neve. Lassan 
öntudatra tért, s gondolkodva a mennyei hang értelmén, elepedt 
száján elsőnek ezek a szavak törtek k i: „Krisztussal együtt megfeszít- 
tettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gál. 2, 20.). 
Megértette a misztériumot. Hogy ő halott, csak annyit jelentett: a 
saját akarata halott! —• Vájjon élek-e még „én", vagy már csak 
a. Krisztus él bennem?!

Végül még egy tanulságot. Ez felettébb vigasztaló és bátorító. 
Azokhoz szól, akik nem voltak eddig buzgók sem az Isten parancso
latainak a megtartásában, sem az egyház szolgálatában. Testvéreim! 
Jézusnál ti is azonnal megkaphatjátok a teljes igazságot, csak higgye
tek Őbenne! Nézzétek a pogányokat, akik nem. keresték a törvény 
betöltését és az apostolok prédikálására egyszeriben befogadták az 
üdvösséget. Ügy jártak, mint az a tanácstalan utas, aki a vonat abla
kából hallja a hívó szót: erre tessék felszállni; és hisz a szónak, és 
felszáll, és az üdvösség állomása felé megy. Higgyetek Jézus Krisz
tusnak. Izráel mai napig nagyobb részében nem hitt és mennyi po
gány nép megelőzte! Mélyen vallásosak és tisztes erkölcsi igyekezető 
emberek és kiművelt fők és maguk igazságát kergetők —  oh hányán 
lemaradnak, de te, ha most e percben hiszel, mindent megkaptál 
azonnal! Ha pedig nem hiszel, ez nem tragédiád csupán, hanem 
engedetlenségednek a. vétke! H iggy tehát! Kérlek, higgy a Kő
sziklában !

Még áll az ígéret: aki Őbenne hisz, meg nem szégyenül!

Rövid úton.
R óm. 10, 4— 11.

Ügyes-bajos dolgokat intéző bizottsági üléseken hallottam nem 
egyszer ezt a hivatalosízű kifejezést: „Rövid útón." Amikor ugyanis 
az ügyek előadója olyan kérést terjesztett elő, melyet nem írásbeli 
kérelem formájában nyújtottak be neki, csak egyszerű élőszóval, 
akkor kezdte rendszerint így a bejelentést; „rövid úton" ezt meg 
ezt kéri valaki. Rövid úton, minden instanciázás nélkül, sok betű le
írása, illeték lerovása, bélyeg felragasztása nélkül, csakúgy egysze
rűen, szóban előadva a hamaros és sikeres elintézés bizonyos remény
ségében.

Ezt írom ennek a bibliai szakasznak is a fejlécére: rövid úton. 
R ö v i d  ú t o n  a z  ü d v ö s s é g r e  —  erre tanít meg az apostol. 
Nem új éppen, amit mond. Levelének első főrészében fejezeteken át 
bizonyította, hogy a törvény kacskaringós útján sohasem érünk cl 
az üdvösségre, csak a Krisztus igéjébe kapaszkodó hit útja visz oda. 
Ez a rövid út; hit által igazulunk meg a törvény cselekedetei nélkül. 
Levelének második főrészében eddig is sajnálattal tekintett Izraelre,



15

mely a törvény útján próbálkozott, Krisztust pedig elvetette, a benne 
való hitet megtagadta, Ez a tragédiája, sőt a vétke.

Must annak bizonyításába fog bele az apástól, hogy ez a kétféle 
út már az Ótestamentom szentirataiból világosan kitűnik, Krisztus 
eljövetele véget vetett a törvénynek; többé nem a törvényből, hanem 
a hitből Van az igazság, az Isten előtt való megállás. Efelől az apos
tol maradéktalanul bizonyos. Bizonyossá teszi őt. felőle Krisztus- 
tapasztalata. De az ótestamentomi szentiratokat kutatva felfedezi éles 
szemmel, hogy azok is tanították ezt a rövid utat; nem volna szabad, 
hogy ismeretlen legyen az Izráel előtt. Két igét idéz Mózes könyvei
ből. Egyik helyütt azt olvassuk, hogy Isten végzéseket és rendeléseket 
adott népének, „melyeket ha megcselekszik az ember, él azok által.“  
( I I I .  Móz. 18, 5.) Ezt nevezi Pál apostol „ t ö r v é n y b ő l  v a l ó  
i g a z s á g n a k . "  Ez a kacskaringós út, a végére járhatatlan út, mert 
hiszen ki az, aki megcselekszi az Úrnak minden rendelését, ki az, 
aki meg tudja tartani a törvényt, ki nem hibáz itt is, amott is?!

Egy másik helyütt azonban másféle fajta igére bukkan az' apos
tol Mózesnél. Mózes a szövetség megújítása után áldást hirdet a taeg- 
térőknek, átkot az engedetleneknek. S bár „parancsolatnak" nevezi 
azt az igét, melyet az Isten az ő szájából hallat a nép előtt, mégis 
olyan parancsolatnak, „amely nem megfoghatalan, sem távol nin
csen." Nem kell felhágni érte a mennybe, nem kell érte menni ten
geren túlra, mert közel van. „Felette közel van hozzád ez ig e : a te 
szádban és szívedben van" — kiáltja oda Mózes a népnek (V. Móz. 
30; 11— 14.). Pál apostol boldog ujjongással fedezi fö l ezt a „közeli 
Igét", mert felismeri benne a „hit beszédét" , amit ő is hirdet apostol
társaival egyben. Ö is azt hirdeti, hogy itt van, készen minden, Isten 
a Krisztusban mindent elvégzett; egész közel jött hozzánk, olyan 
közel, hogy a szabadító evangéliumot az apostolok szájába adta, 
emberi ajkakra; elég meghallani és hinni benne és máris a mienk. 
Elképzelhető ennél rövidebb útja az üdvösségnek?

A  mózesi ige formáján is fölfedezi a Krisztusban lejátszódott 
esemény némely mozzanatát. Vitathatatlanul Krisztusra mutat a 
mózesi ige. Nem kell felhágni a mennybe az igéért, mondja Mózes. 
Hát persze, hogy nem kell, hiszen Jézus Krisztus a: mennyből szállott 
alá. Nem szükséges Öt aláhozni; az Ige testté lett. De nem kell Őt 
felhozni sem a tenger mélységéből, a halál birodalmából, hiszen Ő 
már feltámadott és él és örökké jelenvaló. Itt van, kéznél van. közel 
van, felettébb közel ábban az igében is, amit az apostolok hirdetnek.

Az apostolok hallgatóitól nincsen tehát messzebb az üdvösség, 
mint amekkora távolság van az apostolok szája és a hallgatóknak 
a füle között.. Csak meg kell hallani. Persze igazán meghallani, hittel 
meghallani. Ügy meghallani, hogy a fülünkön át a szívünkig hatol
jon az ige. Nem a dobhártya rezgését, hanem a hivő hallgatást kell 
itt értenünk. Ezért is mondja mind Mózes, mind Pál apostol: „Közel 
van hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van",

A  szájnak pedig kettős szerepe van. Először is hallom az igét 
másnak a szájából; ha hittel befogadom, akkor elmondhatom magam-
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ró l: a szívemben van. szívemből hiszem. De ha szívemben hiszem, 
akkor ugyanaz az ige kitolni az én szájamon is, s vallástétellé lesz 
emberek felé. így  terjed az ige szájtól-szájig a szíveken keresztül.

Ez a ,,h i t b ő l  v a l ó  i g a z s á g n a k " ,  a megtartatásnak, az 
üdvösségnek az útja, .„Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról 
és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt, megtart a tol. ‘ ‘ 
Meri a szívével hisz az ember és így jut igazságra, éá a szájával tesz 
vallást az ember és így jut üdvösségre. Mégegyszer idézi az apostol 
az egyízben már idézett prófétai mondást : „Ak i hisz őbenne, meg 
nem szégyenül.“  A  hit útja az üdvösség útja, mert ez az egyetlen 
sima, célravezető, rövid ú t!

Hatalmas szózat ez ma is, mihozzánk is, édes Testvéreim!
Nemcsak az a nyomorúsága ennek a világnak, melyben élünk, 

hogy elszakad az Istentől, s kisebb gondja is nagyobb annál, mint 
hogy az üdvösségével törődjék, de talán még nagyobb nyomorúsága 
az, hogy ha mégis bármi okból keresni kezdi az üdvösséget, nem az 
egyetlen rövid utat választja. Oh milyen komplikálttá tudjuk mi 
tenni azt, amit az Isten egyszerűnek szánt. Mintha a technikánk 
eredményei valóban szimbolizálnák a lelkünk állapotát is: fölrepü
lünk a magasba, a sztratoszférába és nem találjuk az Istent; búvár- 
naszádokon lemerülünk az óceán feneketlen mélységeibe és nem 
Jelünk rá. Pedig itt van közel, ember-közelségben, amint emberi han
gon, érthető emberi nyelven hirdettetik a Krisztusról szóló' örömhír. 
Mindössze ezt kell meghallani, s hittel befogadni. Olyan komplikált 

, dolog ez? Olyan megfoghatalan és elérhetetlen?
De nem, ehelyett mi is az ember ősi ösztönével a c s e l e k e d e 

t e k  v a l l á s o s s á g á t '  akarjuk, élni. .Rálépünk a nagy kerülőre. 
Amha valaha egyszer célhoz vinne; de útvesztő vadonába visz! Nem 
is érti az ember első pillanatra: miért maradi etekintetben a modern 
ember is? Építkezésében az egyszerű síma vonalak uralkodnak, köz
lekedésében a gyors célhozérkezés a döntő, nagy szándékainak kivi
telében nem kertel, és nem várja a lassú fejlődést, hanem robbant 
és egyenes utat tör. Csak éppen Istent keresgéli lassacskán, kacska- 
ringós ösvényeken. Kell, hogy mélyebben rejtőző oka legyen ennek.

Luther tapint rá nagyon találóan Római-levél magyarázatában. 
Az ember azért választja szívesebben a cselekedetek útját, mint az 
igébe kapaszkodó egyszerű hitét, mert a maga nagyságát keresi. 
Ezért kívánja a nagy tetteket, kiváló teljesítményeket, a vallás terü
letén is a szembeötlő áldozatokat. Pedig már Jeremiás próféta, által 
megmondotta az Űr: nem kell neki a sok égő és véres áldozat, csak 
az kell neki, hogy hallgassanak a szavára (Jer. 7, 21— 23.). Luther 
szerint Isten a próféták által mindig csak egyet vetett a nép sze
mére: nem akarják meghallgatni az ő szavát, nem akarnak hinni 
az ő beszédének. Azért nem neheztel, hogy kevés az áldozat, azért 
neheztel, hogy nincs hit.

A  hit olyasvalamire is képes, amire a vallásos cselekedetek sem 
képesek. Megöli az ó-embert/ Nagyszerű mondatokat ír le itt- Luther: 
Isten mán a cselekedetek sokaságát, hanem az ó-embernek a halálát
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kívánja p az ó-embert azonban csak a hit képes megölni, mert csak a 
hit képes arra, hogy az ember értelmét, saját bölcseségét megalázza 
és Istennek vesse a lá ; az ó-embernek is, akárcsak a kígyónak, a fejé
ben van az élete. Ha ez a fe j eltapodtatik, a saját okossága véget ért, 
akkor halt meg az ó-ember. É»s ezt viszi végbe a hit, mely megtagadja 
magát, letesz magáról és mindenestül Isten igéjére bízza magát. A  
cselekedetekben is nem azt, keresi, hogy nagy-e, kicsiny-e, jár-e érte 
dicséret az emberek részéről, hanem az ige szerint ítéli meg a csele
kedeteket. Annyit ér minden cselekedet —  kicsiny vagy nagy, 
világraszóló vagy jelentéktelennek tetsző, emberi megítélés szerint 
eszes vagy bolond cselekedet — , amennyire Isten parancsán alapul! 
Az igével kell mérni a cselekedetet, nem pedig a cselekedettel az igét,

kz az egyik igazi oka annak, hogy a mai ember számára a közeli 
üdvösség távolivá lesz: nem akarja megadni önmagát.

A  másik oka talán abban van, hogy szívének a hitét nem tudja 
ajkára is venni! A  v a l l á s t é t e l  h i á n y z i k  a h i t é b ő 1. A  
vallástétel elmaradása azonban csonka hitet árul el, elégtelen, tökélet
len hitről tanúskodik csupán. Sőt előbb-utóbb megfojtja a szívben 
repeső hitet. A  szívnek teljességéből szól a száj. Ha nem mer szólni 
a száj, akkor megreped belül a szív. A  repedt szív hasadékain át 
elillan a hit illata, s marad a keserűség fanyar füstje.

Amennyire összetartozik Istennél a megigazUás és az üdvösség, 
annyira elválaszthatatlan a keresztyén embernél a szívbeli hit és a 
szájjal való bátor bizonyságtevés a feltámadott Úr Jézus Krisztusról. 
Nem elégséges tehát a másiknak a szájából fülemen keresztül szí
vembe fogadnom az Isten kegyelmének igéjét, a' Jézus Krisztusról 
szóló evangéliumot; ez csali a fele útja az üdvösség rövid útjának is. 
Az én szívemből fel kell, hogy törjön és a számból a másik ember 
füléig kell, hogy jusson a hitem; akkor teljes az. Akkor üdvösséget 
elnyerő, üdvözítő hit.

Vájjon nem itt hibázzuk-e el az üdvösség útját? Nem e miatt 
béna-e hitünk, bár megszületett már nem egyszer az ige hallásakor 
a szívünkben? Nem itt leli-e magyarázatát az a furcsa tény, hogy 
évszámra, sőt féléleten át szószék alatt ülő hívek nem bizonyosak az 
üdvösség felől és valóban nem nyertéli még el a megigazuiást, jól
lehet állandóan ébredez bennünk a hit. Közel vannak az üdvösséghez, 
a békességhez, a győzelemhez és mégis messze, mert szívtől a szájig 
nem ér fö l a hit.

I)o hát hogy’ készítsen az Isten számunkra még rövidebb utat? 
Mindent végbevitt értünk, a Krisztusban mindent nékünk ajándéko
zott. Hogy nekünk semmi nagyot cselekedni ne kelljen, ő hozta meg 
a legnagyobb áldozatot Jézus Krisztusnak oda áldozásával. A  róla. 
szóló evangéliumot emberszájba adta, hogy felettébb közel legyen 
hozzánk. Es csak annyit kér tőlünk, elveszett emberektől: fogadjuk 
el ajándékát, halljuk meg szabadító igéjét, higgyünk a Jézus Krisz
tusban tiszta szívből és valljuk őt Urunknak a világban. Hát még 
ez is sok? Ennyi hála nincs bennünk? Ennyi hálát nem kelt ben-
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nürtk? Dőre módon messze vidékeken nyargalunk, cselekedeteink 
mocsaras, lapos tájain?

Jézus Krisztus e szószék néhány méteres távolságából emberi 
ajakról így szól ma hozzád: „Én vagyok az Üt. Itt vagyok, várlak, 
örömest hordozlak, lépj rám! Ne komplikáld a dolgot, ne is halaszd: 
higgy Bennem és vallj meg Uradnak!"

6.

Engedetlenség.
lióm. 10, 12— 21.

Vádoló szavainak csúcsára ér az apostol. Már eddig^ ismételten 
rávilágított Izráel vétkére. Izrael beleütközött a kősziklába, Krisz
tusba. A  tiúajdon igazságát igyekezett érvényesíteni. Isten igazságá
nak meg nem engedelmeskedett. A  hitnek rövid útja helyett a tör
vény járhatatlan útjára vetette rá magát nagy makacssággal. Harag 
alatt való állapota, bár az Isten kifürkészhetetlen akaratából van, 
nem puszta tragédia, hanem súlyos véteknek a ̂ büntetése. Most az 
apostol mégegyszer kezébe veszi a. vádolás pattogó ostorát es kímélet
lenül rásujt vele népének a hátára: tiéd mindenestül a felelősség 
mindazért, ami történt. Engedetlenséged vétke miatt van rajtad 
az ítélet!

E n g e d e t l e n s é g  ! Súlyosabb szó ám ez, mint ahogyan 
hangzása után megítélni szoktuk. Nem az apró-cseprő bűneink közé 
tartozik, hanem a mi főbűnünk az Isten ellen. Izráel elrettentő pél
dája tanítson meg minket félni az engedetlenségtől. Ha mi engedet
lenek vagyunk, akkor Isten hiába tett meg mindent üdvösségünkre, 
s hiába hozta közel hozzánk az ő szabadítását. Az engedetlenség min
dent megront s a bekövetkező „tragédiákért11 elviselhetetlenül fele
lőssé tesz! Ennek a tudatában figyeljünk szakaszunkra.

Nincs különbség zsidó meg görög között —  kezdi az apostol. 
Már t. i. atekinitetben, h og y  mikép jutunk üdvösségre. H it által, a 
hitnek rövid útján. Hinni jézus Krisztusban, az Úrban, róla vallást 
tenni, az ő nevét segítségül hívni: zsidónak, pogánynak egyaránt 
csak ez az üdvösségre jutás útja. Nem úgy áll tehát a dolog, hogy 
a pogány higgyen az apostolok hirdette evangéliumban, a zsidó meg 
próbálkozzék továbbra is csak a törvénnyel, mintha neki ez a külön 
ösvény volna fenntartva. Nincs különbség. Isten egy. Egyformán 
Ura mindeneknek, egyképpen kegyelmes mindenekhez. Csak Krisztus 
nevét kell imádkozó ajkunkra venni. Izráel sincs az üdvösségből ki
rekesztve, csak hívja segítségül Krisztus nevét és megtartatik.

Persze azt Pál apostol is jól tudja, hogy a Krisztus nevének 
segítségül hívása, mély oly jellemző volt a keresztyén istentiszteletre, 
nem a levegőből támadt, nem a semmiből kelt életre. Megvannak 
előzményei. Egy egész sor feltétele van. Visszafelé haladva ennek a 
láncsornak egymásba illeszkedő szemeit tapogatja ki az apostol, míg 
a kezdőszemhez nem ér. Tegyük meg vele ezt a felfedező utat. 
Kicsoda hívja segítségül Jézus Krisztust, az Urat? Csak az, aki
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hisz Őbenne. Kicsoda hihet Őbenne? Csak az, aki hallott felőle. S mi 
a feltétele annak, hogy halljunk felőle? Az, hogy legyen prédikáló, 
aki hirdeti az igét. A  végső fundamentum tehát maga Isten. Ha 
Isten nem küld senkit, akkor nincs aki prédikáljon, nincs mit hallani, 
nincs miben hinni, nincs aki segítségül hívja az TJr nevét. Vagy így 
is á l l : ha valakit nem Isten küld, az hiába prédikál, azt hiába hali- 

' gatják, annak hamis tanításában hiába hisznek, hamis hit nem veheti 
ajkára az Űmak nevét. T ö k é l e t e s  l á n c s o r  ez. Egymásba 
kapaszkodó szemei a következők: Isten küldése, megbízása —  a pré
dikáló, az igehirdető —  az élőszóval hirdetett hallható ige —  a, benne 
való hit —  a hitből fakadó imádság, Jézus Krisztus nevének segít
ségül hívása. A  legvégén pedig az üdvösség maga, mert hiszen 
„mindenki,, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik11.

H ol szakadt el ez a lám Izrael számáraf Talán nem küldött 
Isten hozzájuk senkit, aki prédikálta volna nekik az evangéliumot, 
s így nem is hallottak róla? Óh dehogy! Ők éppúgy hallották, mint 
a többi népek. A  19. zsoltárból vett idézettel bizonyítja ezt az apostol. 
Ott a csillagos ég beszédéről van szó. Amiképpen azt meg lehet hal
lani a világ bármely táján, éppen így elhatott az evangélium üzenete 
is a lakóföld véghatáráig.

Még egy ehhez hasonló kérdést vet fe l az apostol; talán hallotta 
Izráel, de nem értette meg, nem ismerte fel, hogy Isten szól belőle? 
Megint ótestamentomi verseket Idéz és alkalmazza azt Izráel jelené
nek állapotára. Ezek az idézetek azt bizonyítják, hogy Isten még az 
„értelmetlen11 pogány népnél is megérttette magát, még azokat is 
magához tudta vonni, kik egyáltalán nem keresték őt; következés
képpen lehetetlen, hogy Izráel, a választott nép, az Isten szavához 
hozzászokott nép, az Istent kereső nép ne értette volna meg Isten 
hivását Jézus Krisztusnak és az ő apostolainak a beszédéből.

Hol szakadt meg tehát a lánc? Isten megbízást adott, küldöttei 
megjelentek, az ige hangzott... Mindebben nem esett hiba. De a 
hit láncszeménél állt be a szakadás. Izrael nem hitt az evangélium
nak, vagy ami itt ugyanaz: nem engedelmeskedett az evangéliumnak. 
Isten, m int. egy rakoncátlan, hazulról elfutó gyermek után szaladó 
édesanya kiterjesztett kézzel hívta, szólongatta az ő népét, de az tuda
tosan ellene mondott, ellene szegült, ellene állt, nem engedelmeske
dett! Hallotta, értette, de nem akarta!! Isten mindent megtett,, ami 
rajta állt, népének hitetlen engedetlensége azonban megszakította az 
aranyláncot. Rajta van minden felelősség!

Testvéreim! Váljék ma számunkra súlyosabbá a szó: engedet
lenség, —  mint éreztük eddig. A  h i t  e n g e d e l m e s s é g  is. A  
hit engedelmeskedik. Nem egy ugyan ez a két szó: hit és engedelmes
ség, de a kettőnek szoros kapcsolata van. Olyannyira, hogy néha, 
így mai szentigénkben Pál apostol is szinte cserefogalmakként hasz
nálja őket. Maga mondja ismételten, hogy a hallásból kellene támad
nia. a hitnek. Mégse azt mondja, hogy Izráel nem hitt az evangélium
nak, hanem azt, hogy nem engedelmeskedett az evangéliumnak. 
Hitetlensége itt éppen engedetlenségében mutatkozott meg .szembe
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tűnőén. A  Római levél legelején is hallottuk már, hogy az Isten 
kegyelmének az evangéliumát „a hitből való engedelmességnek az 
okáért' ‘ kaptuk, vagyis avégett, hogy hittel befogadjuk, engedelmes
séggel bevegyük. (Rém. 1, 5.) Egyhelyütt János'evangélista felváltva 
használja ezt a két fogalmat. „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; 
aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát életet, hanem az 
Isten haragja marad rajta." (Ján. 3, 36.) Péter apostol első leve
lében hasonlókép szembe vannak állítva a hívők és az engedetlenek 
(I. Péter 2, 7.) ; ez csak azért lehetséges, mert a hit engedelmeskedés 
az evangélium, igéjének. Nem minden engedelmesség hitből való, van 
vak és lélektelen engedelmesség is, de az igazi hithez mindig hozzá
tartozik az igének való engedelmeskedés is.

Felhozok egy egyháztörténeti példát. Assisibeli Ferenc rendjé
nek főszabályává tette a feljebbvaló iránti feltétlen engedelmességet. 
Egyízben egy szerzetese ez ellen vétkezett. Rögtön bűnéből való ki- 
gyógyításához fogott hozzá a nagy rendalapító. Sírgödröt ásatott, 
melynek mélysége embermagasságú volt. Beleállította â  vétkest. 
Társai parancsszóra kezdték a gödröt behányni. Amikor a térdéig ért 
a föld, Ferenc lehajolt, merőn ránézett és megkérdezte: „Nem vagy 
még halott? Megtörött már az önakaratod? Akarsz engedelmes
kedni?" Amaz keményen hallgatott. Folytatták a sír betemetését. 
Melléig, nyakáig, végül szájáig ért a homok. „Nem vagy még ha
lott?" kérdezte tőle mégegyszer. Szeméből semmi szánalom jelét nem 
olvasta ki a vétkes. Megszólalt hát az akaratában összezúzott lázadó: 
„Halott vagyok;' —  Ez is engedelmesség. Nem egy szerzetesrend 
így képzelte el az engedelmességet és így gyakorolta is. De ez nem 
az igazi. Az igazi engedelmesség a hitnek engedelmessége, mely ma
gától és örömest odaszánja magát Krisztus kézére. Az ilyen ember 
hallja az evangéliumot és úgy hisz benne, hogy mindjárt magáévá 
tette, megpróbálja, gyakorolja, enged néki.

Mi sajnos sokszor annak a viszáját cselekesszük, amit a szerze
tesek. Azoknál az engedelmesség. elnyomta a hitet. Nálunk a hit 
mellett jelentéktelenné lesz az engedelmesség, mintha bizony az igazi 
hitnek nem kellene engedelmeskedni is! Legutóbb felfedeztük hitünk
nek egyik tökéletlenségét abban, hogy nem tudunk ajkunkkal vallást 
tenni szívbeli hitünkről az emberek előtt. Ma lássuk meg hitünknek 
engedelmesség tekintetében való hiányosságait. Ahol a szívben igazi 
hit. repes, ott megmozdulnak tagjaink az engedelmességre is.

Miért nem tudom én  segítségül hívni az Űr nevét? Miért 
vagyok én oly bizonytalan az üdvösségem felől? Jó lesz őszintén ki
kutatnom ennek az okát.

Talán nem hallottam az evangéliumot? Üres kifogás. A  Jézus 
Krisztusról szóló ige talán soha oly hatalmasan és széles körben nem 
hangzott a világban, mint ma. A  missziói munka méretei tekinteté
ben messze meghaladtuk az apostoli kort. Mindenütt ott vannak az 
Isten-küldötte evangélium-hirdetők, ezernél jóval több nyelven pré
dikál a szentírás, a technika vívmányai az ige szolgálatában is álla
mik. És legfőképpen én meg te nem mondhatjuk, hogy nem hallottuk.



Talán nem értettem meg? Még gyakoribb mentség, de kopasz 
mentség- csupán. A z lehetséges, hogy az írást minden versében, sorá
ban nem értem; az lehetséges, hogy az igehirdetés sok homályosságot 
hagy még bennem Isten dolgait illetően. De az képtelen lehetetlen
ség, hogy Isten meg nem szólított volna még engemet, s fö l ne ismer
tem volna, meg ne értettem volna: Isten állt utamba, Isten állt. elém.

Ha Izráel felől azt mondja az írás, hogy Isten kiterjesztett 
kézzel futott utána, akkor mondhat-e rólunk, új Izraelről, Krisztus 
anyaszentegyJiázáról kevesebbet? „Egész napon kiterjesztettetai kezei
met." Mindenkor tehát! Nemcsali az nem lehet kifogásom, hogy nem 
hallottam, nem értettem, de még csak az sem, hogy Isten ritkán 
közelített hozzám. Egész napon, mindenkor, most is megtesz mindent 
az üdvözlésemre. Ha én az én Uramnak nevét segítségül nem hívom 
és az üdvösségből kiesem, csak én magam vagyok ebben a hibás. 
Az engedetlenségem, az ellene mondásom, az ellene szegüléseta pecsé
teli meg sorsomat!

S nincsen erről énnekem tapasztalatom, temérdek tapasztalatom ? 
Mihelyt engedetlenül hallgatom az igét, megszakad az- aranylánc! 
Nem tudom segítségül hívni az Űr nevét és szétfoszlik az üdvösségem. 
Az elszakadt -láncot ott kell összeilleszteni, ahol a szemek elváltak 
egymástól. Mi engedetlenek úgy jutunk újra az üdvösség útjára, 
ha ma az igét hittel halljuk meg, azaz engedelmeskedő hittel. Tudjuk 
mi mindnyájan, felettébb jól tudjuk, miben voltunk engedetlenek, 
hol álltunk ellene az Isten szent igéjének. Nos ezeken a pontokon 
kell ma engednünk az Istennek: bocsánatával hadd hegessze be a 
szakadásokat, s az engedelmességnek leikével megújítva hadd vehes- 
sük újra imádkozó ajkunkra az Űr nevét.

Oh áldott, szózat: mindenki, aki segítségül hívja az Ű r nevét, 
megtartatik!

7.

Most is van maradék.
Bőm. 11A 1— 10.

Elérkeztünk a harmadik fejezethez, egyben az utolsóhoz, mely
ben Pál apostol a választott nép iszonyú bukásának titkát bogozgátja. 
Isten nem vallott kudarcot, ígéretei .akkor is megállanak, ha Izráel 
nagy többségében Krisztust eltaszította magától. A  felséges Isten 
■szabadon gyakorolja irgalmát és keményíti meg az engedetleneket, 
Izráel mindenesetre vétkes múltjának és jelenének köszönheti, hogy 
a harag edényeként mutogatják őt a népek között, Eddig jutott el 
két fejezeten át az apostol a nagy titok bogozgatásában.

Most azonban hirtelen fordulattal a fátyolfödte jövendőbe néz- 
I z r á e l  j ö v e n d ő j é b e .  Prófétaságra vállalkozik. Egy modern 
írásmagyarázó mondja: „Ez a fejezet a legmerészebb, amit az apostol 
valaha írt !"  Prófétai szemét belefúrja a jövendő ködtakarröjába, s 
világosan akar látni a lelkét égető kérdésben: „Avagy elvetette-é Isten 
az S népétt“  Haragjának ítélete, mely most rajta van, végleges-e? 
Mint egy háborús pusztításokból maradt roskadt rom égre meredező
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üszkös falakkal, úgy fog Izrael heverni a népek országútján örök 
időkre? Vagy pedig ez a megkeményítő ítélet csak ideiglenes, s a 
végső időkben kegyelemre fordul vissza?

Az apostol nagyon határozottan felel: „Nem vetette el Isten az 
ő népét, melyei eleve ismert.“  Választott népe marad akkor is, ha 
haragjának vesszejével sújtotta. Még az ő. engedetlenségét is föl 
fogja használni isteni szándékainak végrevitelére. Megépíti egyszer 
a romot., mert az ő hűsége megáll. Bár az ő népe hűtlennek bizonyult, 
„ő mégis hű marad, ő magát meg nem tagadhatja'' (I I . Tim. 3, 3.)

De van-e ennek csak egy szemernyi jele is? —  kérdezhetné 
valaki az apostoltól. Hiszen te magad mondottad, hogy Izrael elve
tette magától Messiás-Krisztusát, ellene szegült az Isten evangéliumá
nak és mindenestül a harag edényévé tétetett. Van-e csirája a jobb 
jövendőnek ?

Az apostol reá mutat legelőbb is önmag á r a :  „Én is izraelita 
vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemezetségéből való." 
Hát nem bizonyítja csak ő maga is, hogy van csirája a jobb jöven
dőnek? Az ő megtérése, Krisztus Jézusban való hitrejutása, az egy
házban. való apostolsága csak eléggé bizonyítja Istennek Izrael iránt 
való tántoríthatatlan hűségét!' Még egy ilyen' embert is, aki nemcsak 
leszármazás szerint, de egész lelki valója szerint törvényhajszoló, 
Krisztustagadó, keresztyénüldöző Izráel-fia volt, megmentett Isten 
az ő hűségével, befogadta a Krisztus testébe, az anyaszentegyházba, 
sőt apostolságra hívta el!

Lám, az apostol nem resteli a maga példáját a római gyülekezet 
szeme elé kirakni, pedig ez a gyülekezet nagyobbrészt pogánykeresz- 
tyénekből állt. Másutt is nem egyszer hivatkozik leveleiben az ő nagy 
életfordulására, s bizonyára szóbeli igehirdetése során is el-elmondo- 
gatta. Álszerénység lett volna elhallgatnia, mit tett véle Isten. Magá
ban látta az Isten hűségének első jelét hitetlen, gonosz időben, midőn 
népének fiai megkeményedtek. Ugyanígy cselekedett már Ésaiás pró
féta. midőn gonosz időben magára és fiaira nézve vigasztalódott: 
„Imhol vagyok én és a fiák, kiket adott nékem az Űr jelekül és 
csodákul Izraelben." (És. 8, 18.)

Testvéreim! Vájjon ma nem Isten hűségéről tanúskodhatunk-e 
mi is egy elvetemedett nemzetség közepette? Miért csüggedünk? Aki 
minket, minket hitvány, bűnös isteni akaratának nem egyszer ellene 
szegülő gyermekeket az ő gyülekezetében megtart szent magként, s 
a reménység csirájaként, az ne tudna az ő népének dicsőséges jöven
dőt készíteni? Csak ne hallgassuk el valamiféle álszerénységből a mi 
kicsiny életünk nagy történetét, amit az Űr keze vitt végbe. Istentől 
adott, órán merjünk hivatkozni a magunk élete példájára, mint az 
Isten hűségének tagadhatatlan jelére, s bátorítsuk magunkat is vele 
zordon időkben.

Ám térjünk vissza Pál apostol gondolataihoz. Tud ő saját magán 
kívül másokról is Izraelből, akik hisznek a. Krisztusban, akik élő 
bizonyítékai az Isten hűségének. Nyilván a z s i d ó k e r e s z t - y é n
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g y ü l e k e z e t e k r e  gondol. S na fá j neki, hogy Izrael a maga 
nagy többségében Messiását elvetette, tud háíadatosan örülni azon, 
hogy a választóit népnek egy törpe kisebbsége mégis hitre jutott 
és ott él a Krisztus egyházában.

Nem esik bele abba a hibába, amibe Illés esett bele, midőn 
Jezábel elől futva, a pusztában kétségbeesetten haláláért könyörög. A  
Hóreben pedig búsulásában így vádolja Isten előtt az ő népét: 
„I ram, a te prófétáidat megölték és a te oltáraidat lerombolták; és 
csak én egyedül maradtam és- engem is halálra keresnek." Nagy 
hiba volt Isten embere részéről ez a vak esüggedés. A  valóságnál; 
egyáltalában' nem felelt meg az a sirám, hogy ő árván magára ma
radt Isten ügyével. Isten feddőleg fe l is világosítja őt: „Meghagy
tam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak/ ‘ 
7000 ember igazán nem sok egy országban, bizony csak töredéke a 
választott népnek Illés idejében, de mégis több, mint egy árva, 
csüggeteg lélek. Istennek láthatatlan serege vette körül Illést s Isten 
azt akarta, hogy ez neki hitet adjon a küzdelemre.

Pál apostol nem esik Illés hálójába. Ö látja a hétezerét. Ügy 
véli, hogy az ő apostolságának küzdelmes idején is megismételte Isten 
azt, amit Illés idejében cselekedett. Boldogan kiáltja el; „Ekképen 
most is van maradék a kegyelemből való választás szerint." Puszta 
kegyelemből. Egyedül Istennek köszönhető, hogy az egész választott 
nép el nem veszett engedetlenségében. Puszta kegyelemből tehát, de 
van most is maradéka az igaz Izraelnek. Mint már említettem, az 
apostol nyilván a zsidókeresztyén gyülekezetekre gondol s szerte mind
azokra a szétszórt zsidókeresztyénekre, akik a pogánykeresztyén 
gyülekezetek tömött soraiban fel-feltüntek. Amit a próféták jöven
döltek, Ézsaiás, Ámos, Mikeás (És. 1. 9; 6, 13; 7. 9; Ám. 5, 15; 
Mik. 4 7.) a szent magról, a maradékról, az „most“  teljesedett be 
Pál apostol szerint, vagyis az apostolok korában; beteljesedett, hogy 
Isten nem az egész népet menti meg, hanem csak a maradékot.

Fis így igaz ma is. Az eredmény nagyjából azóta sem változott 
meg. A  választott nép zömében nem nyerte meg. amit keresett, az 
Isten igazságát. De a belőle kiválasztott töredék-rész elnyerte a 
Krisztusban. Ma is vannak Izrael fiaiból hivő keresztyének itt-ott 
szétszórva a nagyvilágban. S ez az a szent maradék, melynek szólnak 
a régi ígéretek.

,,A többiek toegkeményíttettek' ‘ , mondja az apostol. Semmit 
nem von vissza abból, amit két fejezeten át oly halálos komolyan 
fejtegetett. Az engedetlen népet Isten megkeményítette. Addig, addig 
nem akart hallgatni Isten szavára, míg most már nem is képes. 
Csak nemet képes mondani az evangéliumra. Tompa kábultság és 
érzéketlenség léikével van « megverve. Asztaluk tőrré, hálóvá lett: 
gondtalan, vidám óráik is veszedelmet rejtenek. Mindezt továbbra is 
fenntartja, az apostol. De a maradék megmentetik. A  maradék Isten 
hűségét dicséri. A  maradék táplálja a reménységet arra a végső 
üdvösséges időre, midőn az Isten meg fogja dicsőíteni magát válasz- 
tottainak nagy sokasággá növekedett seregén.
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Ezzel a reménységgel nemcsak Pál apostol táplálta szorongó 
lelkét, de a keresztyén egyháznak minden korszaka. Kiváltkép' azok 
a korszakok reménykedtek a maradék eljövendő diadalában, melyek 
nagy nyomorúságot láttak. Eszünkbe juthat itt mindjárt az első 
század végetája, melyben a Mennyei Jelenések könyve íródott. 
Vigasztaló könyv a szorongatott hívek számára. M ily megkapó a 
7. fejezet elején a 144.000 Krisztus-hivő megpecsételése angyali 
kezektől. Szimbolikusan Izráel 12 törzséből, törzsenkint 12— 12.000 
hívő pecsételtetik meg szörnyű katasztrófák szünetjében. Itt már 
Izráel nem a test, szerint való Izraelt jelenti, hanem a keresztyén 
egyházat, az Isten új Izraelét, Minden nyelvből és népből valók 
pecsételtetnek meg. Megpecsételtetnek, hogy a sátáni hatalmasságok 
ostromának megőriztessenek. A  szám pedig, a 144.000 azt jelenti, 
hogy senki sem. fog hiányozni, aki az Isten választottal közé tartozik, 
Istennek egész Izráele, egész egyháza megmentetik. Most csak mara
déknak tetszik, egy maréknyi búzának, de a nagy ítélet aratásakor 
óriási égi mezők telnek meg seregeiből.

Reménységeit) akar gyújtani bennük is pia az ige, Testvéreim! 
Oh milyen maradéknak tetszik ma a keresztyénség a világban sőt 
sokan úgy vélik, csökevényes maradvány csupán, ősidőkből ittfelej
tett relikvia. Magában a lceresztyénségben is hogy’ összezsugorodott 
az igazán hívőknek hitvalló csapata. Milyen maroknyi a mi magyar 
evangélikus egyházunk, benne a mi kicsiny gyülekezetünk. Milyen 
könnyén elcsüggedünk, elpanaszoljuk: kevesen vagyunk. Egyre több 
a megkeseredett Illés, ki a halálba akar menekülni küldetése elől. 
Nos, Pálok kerestetnek, akik valóságos nyomorúságok és szívbeli fá j
dalmak között is, azok ellenére is bizakodva, vallják; most is van 
maradék!

M o s t  i s v a n  m a r a d é k .  Ebben a mi időnkben is van az 
Istennek szent maradék népe. Talán láthatatlan, mint az a 7.000 
Illés idejében. Talán csekély számú, mint a zsidókeresztyének Pál 
apostol idején. Talán remegő szívűek, mint Kisázsia hét gyülekezeté
ben a Páthmosz szigetére száműzött agg János apostol idején. 1 )e 
van de él. de győzelemre vár! Isten maradék sereggel is megnyeri 
csatáját. Efelől nem lehet kétségünk.

Csak az a kérdés, hogy te meg én a maradékhoz tartozunk-e? 
S nem a ,,többiekhez", a megkeményedettekhez, kikben a bódulat 
lelke van. látván nem látnak, hallván nem hallanak mind e mai 
napig? Akik vígan dőzsölnek asztalaiknál, hogy a saját kelepcéjük
ben vesszenek el? Az Isten maradékához tartozol-e? Hinned kell, 
hogy oda tartozol. Ésaiás így szól: „Ha. nem hisztek, bizony meg nem 
maradtok." (És. 7, 9.) Ha nem hisztek, nem tartoztok a mara
dékhoz.

Hitre hív az ige. Ma minket éppúgy, mint akkor régen a test 
szerint való Izraelt, S mint akkor nem mindenki tartatott még, csak 
áld hitt a! Krisztusban, úgy ma se tartatik meg más a keresztyénség- 
ben. Csak a hívő maradék!

Most is van maradék. H iggy te is és megmaradsz!
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Kevély vadolajfa.
Kőm. 11, 11— 24.

Ott hagytuk el, hogy Pál apostol a hívő maradókban leli vigasz
talását. Hogy Isten nem vetette el végkép az ő választott népét, 
hanem még szent tervei vannak vele, bizonyítja a maradék: Izráel 
Krisztus-hivő seregecskéje. Vakok és háládatlanok volnánk mi, ma 
élő keresztyének is,' ha visszatekintve meg nem látnánk, mennyire 
igaza volt az apostolnak csak a maga korára nézve is. K ik írták meg 
számunkra az Újszövetség könyveit, az evangéliumokat, a leveleket, 
a mennyei Jeruzsálemről szóló próféciákat! Nemde ők, az Izráel 
hívő maradéka, Máté, János és a Saulusból lett Pál? Milyen szegé
nyek volnánk ő nélkülökt

De Pál apostol még egyébbel is vigasztalja magát az elbukott 
nép jövendőjébe fúrva látnivágyó szemét. Reménykedve várja a, 
megbotlott nép fölemelkedését, egészben való megtérését. Örvend a 
maradéknak. Minden áldozatra kész, hogy legalább némelyeket meg
mentsen. De ezek mellett nem tesz le arról a bizakodásáról, hogy 
egyszer, talán még az ő életében, de mindenesetre a Krisztus vissza- 
jöveteléig az ő népe m i n t  n é p  i s  m e g t é r  Urához-Krisztusához.

Vakmerő reménységének horgonyát Istenbe veti. Istenbe, ki 
csodálatos kézzel vezeti a népeket; nem nyugszik bele abba, hogy 
választott, népe elrontotta a maga dolgát, hanem a rosszat is jóra 
fordítja. Mert Isten nem ám valami mozdulatlan kövér bálvány, 
hanem szakadatlanul gondolkodó, tervező, akaró, szándékait ezer 
akadályon kér észt ül vivő, bonyodalmakba is belebocsátkozó és kendő 
utakat is szívesen megjáró és temérdek gonoszt üdvösségre fordító 
hatalmas Isten! Lám Izráel beleütközött a Krisztusba, engedetlen 
hitetlenséggel megbotlott benne és nagyot esett. De mit kerít elő 
ebből Isten? A  pogányok üdvösségét! „A z ő esetük folytán lett az 
idvesség a pogányáké" írja Pál apostol. A  maga tapasztalatából 
beszél. Pisidiai Aniókhiában a káromlásra fakadó zsidóknak Barna
bással együtt nyíltan megmondja: „Szükséges volt, hogy először 
néktek. hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, 
ímé a pogányákhoz fordulunk." (Csel. 13, 46.) íg y  lett ő pogányok 
apostolává. Isten Izraelnek a keményszívűségét is felhasználta valami 
jó ra : hirdettetett az evangélium a pogáhyoknak. így  lett Izráel 
szomorú esete a pogány világnak gazdagságával, Istennel való áldott 
megbékélésévé.

Csakhogy itt nem fog megállni az Isten gonoszt jóra fordító 
keze. Kerülő úton, a pogányok megtérítése után visszafordul az Isten 
kegyelme elesett népéhez. Jó értelemben beteljesedik az a mózesi 
prófécia, hogy Isten „felingerli" az ő népét pogány népek által. 
A  pogány népek üdvösségét Istennel való boldog közösségét látván 
féltékenységre gvúlnak majd és elfogja őket a vágj', hinni Krisztus
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bán, a Messiásban, felvétetni az igazi Izi’áelbe, a keresztyén anya- 
szentegyházba! Luther magyarázata szerint Isten itt úgy cselekszik, 
mint egy kegyes atya, ki hiába intette fiát, hiába parancsolt neki 
és hiába tiltott és minden eredmény nélkül verte meg; ezért végső 
eszközhöz folyamodik, s az örökséget fia  előtt másnak kezdi kiosz
tani, de csak avégett, hogy a rossz gyermeknek megfájduljon a szíve 
belé, féltékennyé legyen, fölingerel tessék az atyai örökség megraga
dására. Pál apostol belelát az Isten atyai kezének ebbe a titokzatos 
cselekvésébe s maga is kész utánozni. Pogányok közt való apostol- 
kodásának végső célját abban látja, hogy atyjafiait felingerelje és 
megtartson közülük legalább némelyeket.

Oh micsoda nagy nap lesz az, ha ez az elbukott nép egyszer 
megtér! Az apostol előre ujjong. Az a nap nem lehet más, mint a 
v é g i d ő teljessége. Ha Izráel elvettetése a pogány világ számára 
áldást hozott, akkor Izráel megtérése életet hoz a halálból, vagyis 
akkor már csak a halottak feltámadása következhet el és a visszatérő 
Krisztus diadalmas uralkodása,

Pál apostol ezt még a saját nemzedékében várta. Nem teljesedett 
be. Mert egyedül csak Isten tudja a napot, melyen a váltság órája, 
ütni fog. De az apostolnak a várakozása a keresztyén egyház mara
dandó reménységébe tartozik azóta is: Izráelnek egyszer meg kell 
térnie, mégha csak az idők végén is; a keresztyénségnek pedig 
missziói kötelessége van iránta. Ezt a missziót akkor végezzük leg
inkább, ha igazán éljük keresztyénségünket, ha a Krisztussal való 
közösségünk kívánatossá lesz az elesett Izráel féltékennyé tett’' fiai 
között. De vájjon kívánatos-e számukra úgy élni, ahogyan mi élünk ? 
Vájjon féltékenységre ingerli-e őket a mi békességünk és gyönyörű
ségünk a. Krisztusban? Vájjon nem a hitvány keresztyénségünk aka
dályozza leginkább az ő megtérésüket?

Komoly bűnbánatra hívó kérdések ezek, s megóvni akarnak 
minden e l b i z a k o d o t t s á g t ó l .  Izráel elesett fiaira nem kevé- 
lyen. hanem félelemmel kell néznünk. Ami velük megesett hitetlen
ségük miatt, az velünk is megeshetik. Már Pál apostol idején meg
kísértette a pogányokból lett keresztyéneket ez a felfuvalkodás. Az 
apostol komolyan óv tőle. Alázatosságra inti a kegyelembe fogadott 
pogányokat a harag alatt álló Izráel iránt.

Legalább is arra figyelmezteti őket, hogy tiszteljék Isten szent 
kezét, mellyel ő magának Ábrahámot és az ősatyákat elhívta. Két 
képpel bizonyítja az apostol, hogy ez a szent kezdet megszenteli 
Izráel történetének folytatódását is. Aratáskor az első kenyeret, a 
zsengét Istennek áldozták, s ezzel megszenteltetett az egész aratás, 
minden tészta, melyből kenyeret sütöttek. Ugyanígy az atyákért szent 
az egész nép. Isten magáénak tudja, mégha büntetni kell is.

A  másik kép még szemléletesebb s hosszabban időzik is mellette 
az apostol. Mikor Isten az ő népét kiválasztotta, altkor egy nemes, 
szelidolajfát plántált magának a népek nagy kertjében. Ábrahám és 
Izsák voltak ennek a fának a gyökere. Szent, gyökér. De ha a gyökér 
szent, az ágak is azok, az egész fa az. Mi történt? Isten az ő enge



detlen népit kénytelen volt ítélettel sújtani, haragjában lemetszett 
róla. ágakat. De nem hagyta a fát kopaszon, beleoltotta egy vadolaj
fának ágait.. S most azokat hordozza és táplálja a zsíros gyökér. 
Minden kertész megcsóválja a fejét ennek hallatára. K i hallott már 
ilyet: nemes fára vadhajtást ráoltani? Visszás eljárás ez. Nos pedig 
Isten valóban ily különös módon, emberi értelem számára visszásán 
járt. el, midőn Izráel kitörött ágai helyébe a pogányokat oltotta be 
a Krisztus egyházába. A  pogánykeresztyénség vadolajfája ezért 
hálát adhat Istennek, de semmiképpen sem vetheti meg a szelidolaj- 
fát. Mint gyökér hordozza az ágat, úgy hordozza Izráel története, 
az ótestamentomi kinyilatkoztatás a római pogánykeresztyén gyüle
kezetét is. Ne kevélkedjél hát vadolajfa!

Még tovább megy az apostol intésében. Szinte hallja a pogány- 
kenesztyének szájából az elbizaikodás szavát : azért vágta le őket az 
Isten, hogy minket helyükre illesszen! Valóban így van, feleli az 
apostol, csak gondoljátok meg azt is, hogy miért van így? Amazok 
a hitetlenségük miatt törettek ki, ti pedig a Krisztusba vetett hit 
által jutottatok be az egyházba; amazok megtapasztalták a szigorú 
Isten keménységét, ti pedig az ő kegyes jóságát, most legalább is 
jóságát tapasztaljátok; de ha meg nem maradtok alázatosan a hitben, 
vigyázzatok, hogy az ő szigorúságát ti is meg ne kóstoljátok, mert 
az az Isten, aki a természetes ágakat nem kímélte, nem fogja kímélni 
az idegen vadócot sem! Azért kevélv vadolajfa, fel ne fuyalkodjál, 
hanem fé l i !

Oh de komoly intés ez azóta is minden hívőnek. Nagy kincs a 
hit. Hit által lettünk részeseivé a Krisztus testének, az anyaszent- 
egyháznak. I lit  által vagyunk bizonyosak az üdvösségünk felöl. A  
hit nagy merészséggel szökik fel a kegyelem trónusához és ragaszko
dik az Isten ígéreteihez akkor is. ha annak látszólag itt a földön 
minden ellene mond. Nagy bizonyosság a hit. Csak a mi kévéi y  
lelkünk hamis önbiztonságának oszlopává ne legyen, mert akkor Isten 
kidönti azt alólunk. A  Ilit addig Ilit. míg alázatos míg Istennek 
félelme fogja körül, míg tanul az elesők intő példájából. Vadolajfa, 
fel ne fuvalkodjál, hanem fé l j ! Mintha azt mondaná ezzel az apostol 
a római pogánykeresztyéneknek és nékünk. ma élőknek: Testvérek! 
a z  i g a z i  h i t  a l á z a t o s ,  az igazán hívőket azon a viselkedé
sen lehet megmérni, melyet a hitetlenek, a kegyelemből kiesettek, 
a harag alatt állók iránt mutatnak, akár zsidók azok. akár Krisztus
hivőbői lett Antikrisztus-zsoldosok. A  hivő embernek fá j a mások 
elveszte. A  hivő ember imádkozik értük. Szóval és élettel missziót 
végez közöttük, s elrettentő példájukon okulva, alázatosan féli az 
Istent. Kevély hivő? Ez a. két fogalom nem fér meg egymás melleit.

Testvérem! ki most hitben állasz, fel ne fuvalkodjál, hanem 
félj. A megvetést, lenézést, a hitetlenek gyűlöletét irtsd ki a szíved
ből, különben magad is hamar elbukó!, a Krisztus törzséről levágatok

Te meg Testvérem, ki most éppen elesett állapotban találtató!, 
kit hitetlenséged, engedetlenséged miatt Isten haragjával sújtott le, 
s kirekesztett a magával való békességből, ne emészd el magadat

Z7
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kétségbeesésedben. Reménykedjél magád felöl, ahogyan az apostol 
reménykedik a választott nép fe lö l: ha meg nem maradnak a hitet
lenségben, Isten ismét beoltja őket; hát hogyne tenné meg, ki a vad- 
olajfaágat is képes a szelíd törzsbe beoltani, hát hogyne tudná a 
hitetlenségbe süllyedt hivőt visszailleszteni a régi ágak közé.

A  hívőnek azt üzeni ma az t ír : maradj meg az Isten kegyes 
jóságában, alázatos, félő hittel maradj meg benne!' A  hitből kiesett
nek azt- üzeni ma az Ű r: ne maradj meg a. hitetlenségedben, hanem 
újra h iggy ! Nincs a mi életünkben sem mozdulatlanság, mint aho
gyan az isten sem mozdulatlan Isten. Lehetőség van a bukásra és 
lehetőség van a, megtérésre. S mily áldott az Isten, hogy még az 
elesésünket is felhasználja üdvösségünkre. Bonyodalmakba bocsát
kozik értünk, kerülő utakat megjár értünk, csak hogy el ne vesszünk.

Kevély vadolajfa, alázattal hajtsd meg irgalmasan felséges 
Istened előtt a fejedet!

9.

Bölcs az Isten!
Rám. 11, 25— 36.

Nagy gondolatokkal hömpölygő levele során már másodízben 
jut el az apostol olyan pontra, melyen Istent magasztaló himnuszba, 
torkollnak fejtegetései. Miként a 8-ik fejezet végén, úgy itt a 11-ik 
fejezet végén is magasan zengő énekkel dicsőíti az Istent. Mind a 
két dicséretével egy-egy nagyobb szakaszt zár le levele során. Mind
két alkalommal ugyanazt az Istent imádja-: a Jézus Krisztusban 
megváltónkká lett Mindenhatót. Mind a kétszer akkor emelkedik 
himnuszi magasságba a hangja, midőn a végső üdvösség napjába 
tekint föl bizonyos reménységének sóvárgó szemével.

Ami árnyalat megkülönbözteti ezt a két záróhangot, csak a 
megelőző fejtegetésekből következik. Levele első főrészének a végén 
maga az apostol tesz vallomást bizonyos meggyőződéséről, a teljes 
váltságba vetett győzhetetlen hitéről'; persze nemcsak a maga nevé- 
_ben, hanem Istennek minden megváltott gyermeke nevében: meg 
vagyok győződve, hogy senki és semmi nem szakaszthat el minket 
az Istennek szerelmétől. A z Istennek irántunk való változhatatlan 
szereidét magasztalja. Most levele második főrészének a végén pedig 
inkább az Isten bölcsesége előtt borul le hódoló imádattal, aki nem
csak egyes gyermekeit üdvözíti, de a népekét is úgy kormányozza, 
hogy mindeneken, zsidókon és pogányokon, az egész . emberiségen 
könyörüljön! A  Megváltó Isten nem tagadja meg magát; mint Te
remtőt. A z irgalmas szeretet A tyja mélyen bölcs Isten is. ,,0h Isten 
gazdagságának, bölcseségének és tudománynak mélysége! Mely igen 
kikutathaitatlanok az ő ítéletei és kinyomozhatatlanok az ő utai“  !

Mintha csak így szólna ma hozzánk az ig e : B ö l c s  az  I s t e n !  
Jertek, imádjuk Őt !
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I z r a e l  t i t k á t  kutatva jut erre a boldog következtetésre 
az apostol. Misztériumnak, titoknak nevezi azt az isteni végzést, 
döntést, mely az o választott es elbukott népe, felöl Isten üdvteivében 
bizonyosan benne foglaltatik. Titok, mert közönséges ésszel fe l nem 
fogható. Csak akinek Isten kinyilatkoztatja, akinek bepillantást en
ged jövendő terveibe, az jelentheti meg az ilyen titkot az emberek- 
nek. Pál apostol állítja, magáról, hogy neki föífedetett a titok. Lehet, 
hogy éppen levélírás közben, Izráel sorsával való imádságos tusa
kodása közben világosította meg- öt a Lélek. Ehhez hasonlót olvasunk 
nála az I. Korinthusi lévél 15-ik fejezetében; „Imé titkot mondok 
nektek/' (51. v.) Misztériumnak, titoknak nevezi. ezen a helyen 
Istennek azt a végzését, döntését: mi legyen azokkal az élőkkel, kiket 
élve talál a földre visszatérő Krisztus? Az apostol állítja, hogy őt 
Isten beavatta ebbe a. titokba. Az akkor élők nem alusznak el az 
előttük meghaltak módján, hanem egy szempillantásban elváltoznak 
a dicsőséges test állapotára.

Izráel felől is megjelenteti tehát a titkot az apostol, hogy a 
római keresztyének valamiképpen ne a. maguk bölcseségérc hagyatva 
vélekedjenek ebben a kérdésben, különben könnyen elbizakodottságba 
esnének. Mi hát a megoldódott rejtély? Izrael megkeményedése nem 
végleges. A  nép nagyobb része ugyan hi t ellenül elvetette Krisztust, 
s ezért. Isten haragjával sújtotta őt. De haragjának határt szab. 
Izráel elesését Isten bölcsen felhasználta arra, hogy az evangélium 
eljusson a pogány népekhez s ha majd minden pogány népből a 
választottak már a Krisztus egyházába bementek, teljes számmal be
mentek, akkor elkövetkezik Izráel megtérése is. Isten hűséges irgal
mából. Akkor az egész Izráel megtartatik, mint már a próféták 
ígérték a népnek a bűnbocsánat és üdvösség napját. Akkor nem Pál 
apostol, meg Máté, meg János, meg a szétszórt zsidókersztyének 
kicsiny maradéka képviseli majd az egyházban a test szerint való 
Izraelt; akkor Izráel mint nép tér meg az ő megfeszített Messiásához.

Hogy az apostol gondolatait hibátlanul megértsüli, szükséges 
megismételnünk: ő ezt még a saját nemzedékében várta., miképpen 
a Krisztus vissza jövetelét is. S ami talán még fontosabb: nem egyes 
telkekre nézve tesz itt kijelentéseket, hanem a népre nézve. Föl se 
veti itt azt a problémát, hogy mi lesz azokkal, akik a Krisztus meg
feszítése óta az ő levélírásának időpontjáig Izráel fiai közül hitet
lenül elaludtak; éppen így nem gondol a Krisztus születése előtt 
elhunyt nemzedékek tagjaira se. Ezeknek a száma azóta sok évszázad 
alatt megsokszorozódott, hiszen a Krisztus visszajövetele és a közvet
len előtte várható megtérése Izraelnek egyre kitolódik Isten órájának 
titokzatos járása szerint. Az „egész Izrael" megmentését ezért semmi
képpen nem érthetjük úgy, hogy a választott népnek minden egyes 
tagja eleve üdvösségre van rendelve. Különben miért feddené őket 
az apostol hitetlenségük és engedetlenségük miatt? (9— 10. fe j.) Mint 
ahogyan az is világos, hogy a „pogányok teljessége" sóm minden 
egyes tagja az összes pogány népeknek, hanem csak a választottak. 
Az egyesekre vonatkozó misztérium az apostolnak sem fedetett fel. 
Erről ő is hallgat. Izraelről és a pogányokról csak mint népekről 
szól itten.
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Izraelt, mint népet nem vetette el végleg az Isten, csak há t r a ,  
vetette'. Hűsége és bölcsesége diktálja ezt neki így üdvösségszerző ter
vének végrevitele során. Tulajdon népe az evangéliumnak ellene állt 
és ezért gyűlöletessé tette magát az Isten előtt. De ő mégis hűséges 
az ö választásához, szereti gonosz népét az atyákért, nem bánja meg 
és nem vonja, vissza elhívását. Hűségét segíti bölcsesége. Jóra for
dítja, amit népe elrontott. Egyelőre bölcsen hátra veti az ő népét 
és eljuttatja a Krisztusról való evangéliumot a pogány népekhez. 
Azok . is engedetlenségben, istentelenségben, kárhozatos bűnökben 
vannak fogva tartva. Fölkínálja nékik a bünbocsánatot és könyörül 
rajtuk, s íme sokan elfogadják. Ha pedig már minden pogány nép
ből elfogadták a választottak, akkor visszatér az Isten az ő engedet
lenségbe rekedt népéhez és rajta is könyörül. De többé már nem 
kezdi élőiről ezt a bölcs módszert. Cöak két fordulója van népeket 
üdvözítő váll ságművének. Először Izrael bukását használja fe l az 
Isten arra, hogy az üdvösséget a. pogányokhoz is elvigye. Másodszor 
a, pogányokat használja fe l az Isten arra, hogy az ő népét féltékeny
ségre felingerelje és bevigye az egyházba. Ez többé elölről nem kez
dődik, mert azután jő a vég.

Luther találóan és kedvesen emlegeti magyarázatában ezen a 
helyen Krisztusnak ótestamentomi előképét, Józsefet. Józsefet el
adták testvérei, Egyiptomba kerül és nagy méltóságra jut. ínségük
ben atyja és testvérei Egyiptomban csodálatos módon reátalálnak, 
s az éhhaláltól megmentetnek. „íg y  fognak a zsidók is, kik Krisztust 
a pogányok közé kitaszították s ahol Ö most uralkodik, végül Őhozzá 
menni az ige után való éhségtől hajtva, s így fogják Őt elfogadni 
a pogányok közi ‘ ■.

, Lám, mily bölcs az Isten. „Mindeneket engedetlenség alá re
kesztett, hogy mindeneken könyörüljön.“  Végeredményben nincs 
különbség zsidók és pogányok között, az emberiségnek e két nagy 
része között. Elébb egyik, majd a másik bukott el és tartatott fogva 
az engedetlenség rabszíján. Isten mindkét esetben, egymás után, s 
egyiket a másikra nézve eszközként felhasználva: engedetlenségből 
karolta fel a. népeket irgalmának karjaiba. Egyforma az esetök 
zsidóknak, pogányoknak: hitetlenségből hitbe. Nincs ok büszkélkedésre 
egyik oldalon sem. Ha Isten a történelmet nem hűsége és irgalma 
és bölcsesége szerint kormányozná, mindenkinek oda kellene veszni 
az engedetlenségnek börtönében. A  bölcs Isten azonban TJr az enge
detlen népeken is.

Nos, meg van fejtve a nagy titok? Meg is, nem is. Az apostol 
bizonyos benne, hogy neki Isten bepillantást engedett a titokba, 
isteni kormányzásának titkaiba, mellyel üdvösségre viszi a népeket, 
S mégis legvégül a k i f ü r k é s z h e t e t l e n  Isten előtt borul le 
imádó felkiáltással: „Oh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudo
mányának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei és 
kinyornozhatatlanok az ő utai!‘ ‘ Mennél többet megtudunk az Isten- 
titkaiból, s mennél többet prédikálunk róla az ő kinyilatkoztatásai 
alapján, annál inkább tapasztaljuk: elrejtőzött, kifürkészhetetlen,
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megmérhetetlen gazdagságú, bölcseségü és tudományéi Isten ö. 
Érteni nem lehet, csak imádni szabad ö t !  övé a tudás és ismeret 
mélysége; mi ahhoz képest a mi parányi értelmünk mécsvilágaf Övé 
a bölcseség; vájjon szüksége van-e néki arra, hogy mi tanácsoljuk 
ö t?  Övé a gazdagság tengere; talán bizony a mi kagylóhéj-élctünk 
tartalmával akarjuk gazdagítani ö t?  Tőle ered minden. Benne áll 
fenn minden. S mindennek Ö a végső célja. is. Övé a, dicsőség 
mindörökké!

Szinte nehéz az áment is rögtön ki nem ejteni az apostol hálaadó 
dicsérete^ után. De talán mégis szükségünk van nekünk, ma élő 
keresztyéneknek is m é g  n é h á n y  s z ó r a ,  egyenest nekünk 
szegzett szóra.

Testvérem! Hiszed-e, hogy bölcs az Isten? Bölcsen igazgatja 
a te életedet is? Belátod-e, hogy nem az Isten bölcsesége szorul iga
zolásra, midőn sorsod érthetetlen nyomorúságain tanakodol, s már- 
már kezdesz kételkedni az.ő bölcseségében; hanem te szorulsz rá temér
dek hibáddal, vétkeddel, engedetlenségeddel, rontásoddal az Isten 
bölcsészére! Hányszor keresztülhúztad már az Isten eredeti tervét 
veled, s csak az Isten bölcsesége az, hogy újra tudja kezdeni veled 
a. kegyelem útját. Hiszed-e, hogy a bölcs Isten így győz rajtad, még 
bukásaidból is jót hozva elő?

Ks hiszed-e, hogy, ő Űr a népek engedetlenségén iá? Hiszed-e, 
hogy ö a teljességet akarja, egész Izráelt és a pogányok teljes szá
mát és az emberiséget mindenestül? Nem látod a történelemben a 
váltságmű előrehaladását? Ne ejtsen kétségbe. Kinyomozhatatlanok 
az ő utai. Mint a madár nem hágy nyomot a levegőben, ha fejed 
felett elszállt, így sokszor az Isten kezevonását se ismered meg a 
népek történetében. És mégis Őreá nézve vannak teremtve mindenek.

S végül hiszel-e az egyházban, a keresztyénségben, mely ma 
Istennek az igaz Izráele, választott szent népe, hiszed-e, hogy Isten 
bölcsen irányítja az anyaszentegyház sorsát is? Nem mintha itt nem 
történhetnének bukások, engedetlenségek, sőt megkeményedések; de' 
mert ő  Ura az egyháztörténetnek is, győz az övéinek hitetlenségén 
is, és mert az ő hűsége és könyörülete .mindörökre megáll!

Ha hiszel ebben a te bölcs Istenedben Egyszülöttje a Jézus 
Krisztus által, akkor borulj le előtte és imádd Öt önfeledten, s 
feledve az egész világot is.

Övé a dicsőség mindörökké, ámen.
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T á j é k o z t a t á s
a Protenstáns Egyházi Alkalmazottak „Bethesda" Kórházáról.

A budapesti Bethesda-kórházat (Budapest, XIV, Hermina-út 53.), az 
egészségügyi kormányzat továbbra is a Ref. Egyház tulajdonában hagyva 
Protestáns Egyházi Alkalmazottak kórházának jelölte ki. Erre az új ökumdr 
nikus szolgálatra kijelölt Bethesda Kórház a Ref. Egyetemes Konvent által 
képviselt négy ref. egyházkerület közös, osztatlan, tulajdonába ment át. Az 
egyetemes konvent a kórház ügyeinek intézésére igazgató-tanácsot szervezett, 
melynek tagjai között az Evangélikus Egyetemes Egyház képviselője is he
lyet foglal.

A Protestáns Egyházi Alkalmazottak Bethesda Kórháza április 16-án 
kbzdte meg új minőségében működését és azóta csak protestáns egyházi alkal
mazottakat vesz fel ápolásra és gyógykezelésre. A z Egészségügyi Minisztérium 
pontosan meghatározta azoknak körét, akik a Bethesda-kórházat ápolás, ille
tőleg gyógykezelés céljából igénybe vehetik, akár mint SzTK (volt OTI), 
akár mint fizető betegek.

I. A Bethesda Kórház szolgálatát igénybe vehetik:

1. A magyarországi protestáns egyházaik püspökei, esperesei, theológiai 
tanára, leiké szói, s. lelkészei, valamint ezek közvetlen családtagjai, (3413/Bp./ 
623/1951. VII./2, sz. 1, pont.)

2. A protestáns egyházközségek, egyházmegyék, egyházkerületek és orszá
gos szervek, valamint az ezek által fenntartott .egyházi intézmények rendsze
resített állásra (alkalmazott főhivatású egyházi tisztviselői. (0074/B— .1969. 
iics, V. 29.)

3. Az egyházzal kötött egyezmény értelmében az államosítás alól mente
sített iskolák és kollégiumok nevelő személyzete és egyéb alkalmazottai, vala
mint ezek családtagjai, özvegyek és árvái. (0074/B— 1951. VII. 2, IV. 13.)

4. A békéscsabai evangélikus, a budapesti református, evangélikus, 
nxethodista, a /debreceni református, a győri evangélikus és a nyiregyházi re
formátus diakonisszaintézetek diakonissza tagjai. (3413/Bp/1951./VII/2sz2)

5. A budapesti, debreceni, pápai, sárospataki, soproni theológiai akadé
miák és a budapesti baptista lelkészképző intézet hallgatói. (3413/Bp/623/1951. 
VII./2, sz. 3.)

6. A berekfürdői diakónusképző intézet növendékei. (3413/Bp/623.1951. 
VII./2. sz. 4. pont.),,

7. A protestáns egyházak által fenntartott intézetekben elhelyezett és 
eltartott gondozottak. (0074/B— 1951. ücs. V. 29. 2. pont.)

8. A Bethesda Kórház igazgató tanácsának nem lelkészt jellegű és egyházi 
javadalmat nem élvező tagjai, (0074/B1951. ücs. 3. pont.);

9. Az 1— 3 és 8. pontban felsoroltak családtagjai, az ezek köréből nyug
díjazottak, valamint ezek özvegyei és árvái. (0074/B—-1951. ücs. V. 29. 4. p.)

II. Az SzTK alapon való beutaltatás ügymenete:

Kérjük a kórházzal közölni, (Bethesda-kórház, Budapest, XIV. Herminá
id 53.), hogy mikorra és milyen osztályra (belgyógyászat, sebészet, gégészet, 
nőgyógyászat, szülészet) kívánja felvételét. Erre a kérésre a kórház megküldi 
a „Betegfelvételi lapot". Ezzel a betegfelvételi lappal — , ha a munkavállaló 
kéri beutaltalását hosszú, fehér munkáltatói igazolvánnyal, ha családtagja, 
fehér, pirosbelűs munkaadói igazolvánnyal —  a helybeli SzTK rendelőorvoshoz 
kell elmenni és tőle orvosi javaslatot kérni kórházi beutaláshoz. Ezeket az 
iratokat jogosítás, illetve kórházi beutalási lap kiállítása céljából be kell 
küldeni, vagy vinni a területileg illetékes- SzTK Alközponthoz. (A helybeli- 
SzTK rendelőorvos megadja a felvilágosítást, hogy ez hol van.) Az A'kőzpont



áltaj jogosított kórházi beutaláshoz kérni jöhet az útiköltség megtérítését, 
mert az E, Ü. Minisztériuminál történt megegyezés szerint az SzTK az útikölt
séget az ország bármely pontjából megtéríti.

III. A Bethe.sda-k6rházban az orvosok szakszerű és lelkiismeretes szolgá
latával párhuzamosan, folyik a betegek lel,ki-gondozása, A belegápolói szolgá
latot a kórházzal kapcsolatos Budapesti Ref. Diakonisszamtézef diakonissza- 
testvérei látják el. Minden reggel áhítat van és vasárnaponként istentisztelet. 
Igeszolgálatunk vezérfonala az Evangélikus Egyház kiadásában megjelent 
„Útmutató". A súlyos betegeket rendszeresen .látogatja a kórház lelkésze.

Isten iránti mélységes hálával vettük el az ő  kezéből ezt az újabb alkal
mat a protestáns egyházak hívei között való ökumenikus szolgálatra és őszinte 
szeretettel várjuk evangélikus testvéreinket, akik a kórház szolgálatainak 
igénybeyéteiével nagy mértékben hozzájárulhatnak e niagymultú protestáns 
szeretetínfézmény további működésének lehetővé tételéhez.

Akik ,a soproni Evangélikus Teológiai Akadémiára való felvételüket 
óhajtják, ezirányú kérvényüket legkésőbb július 30-ig nyújtsák be a dékáni 
hivatalba, (Sopron,, Sztálin-tér 78.), A felvételi kérvényhez a következő okmá
nyokat kell mellékelni: a) születési bizonyítvány; b)  a legmagasabb iskolai 
végzettségi bizonyítvány; c) helyhatósági vagy más olyan bizonyítvány, amely 
a kérvényező lakását, vagyoni helyzetét, szüleinek foglalkozását és kereseti, 
ül. vagyoni viszonyait feltünteti; d) orvosi bizonyítvány (részletes); e) keresz
telési bizonyítvány; f )  konfirmálási bizonyítvány; g ) az illetékes lelkész és 
esetileg vallástanító lelkész bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek a 
bizonyítványa, aki a folyamodónak a legutóbbi éveikben lelkipásztora volt; 
h) esetleges egyházi működéséről szóló bizonyítvány. Mellékelni kell továbbá 
olyan részletes önéletrajzot, amely feltárja a leikészi szolgálatra indulás okait 
is. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, indokolt esetben hiteles másola
tokat is Lehet mellékelni. A másolatokat „egyházi belhasználatra" egyház- 
községi lelkész is hitelesítheti,

A tanulmányi idő négy év azok számária, akik az előírt felvételi vizsgát 
leteszik. A felvételi vizsga anyagára vonatkozóan a dékáni hivatal küld út
mutatót a jelentkezőknek. Akik a felvételi vizsgára nem jelentkeznek, vagy 
azt nem állják meg, azok a négyéves teológiai tanulmányi idő előtt egy elő
készítő évet kötelesek iaz Akadémián tölteni.

A fenti kérvénnyel egyidőhen' ,a jelentkezők kérjék felvételüket a soproni 
Evangélikus Lelkésznevelő Intézetbe, Ez a kérvény az Intézet igazgatóságához 
küldendő (Sopron, József Attila-u. 42.) részletes önéletrajzzal. A férfihalllga- 
tók részére az Intézetben való bentlakás kötelező, a nőhallgatók elhelyezéséről 
az Intézet gondoskodik. Ugyanebben a kérvényben lehet folyamodni 'tartásdíj
kedvezményért (az előkészítő év alatt tartásdíjkedvezményben senki nem 
részesülhet). Közelebbi felvilágosítást az Intézet igazgatója ad levélben! 
megkeresésre, „

Felvétel a  Teológiáira


