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S Z Ó S Z É K I  I M Á D S Á G O K
Szentháromság ünnepe után 23. vasárnap.

Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy kegyel
medből földi hazát is és mennyei hazát is adtál nekünk, és hogy szü
letésünkkel földi hazánknak, újjászületésünkkel pedig mennyei ki
rályságodnak alattvalóivá tettél bennünket. Kérünk: őrizd meg ha
zánkat minden veszélytől, növeld népünkben —  felsőbbségben és alatt
valókban —  az igazság és igazságosság iránti szeretetet, és add, hogy 
életünk minden földi értékével készségesen szolgálhassuk hazánkat. 
Vezéreld felsőbbségünket a Neked való engedelmesség útján, minket 
pedig tarts m.eg egyházadban a Hozzád valói, mindenekfeletti hűség
ben. Szentlelked terjessze evangéliumodat mindenütt, míg majd e 
világ országai mind Krisztusé lesznek és királyi hatalmá val egyedül ő  
uralkodik mindenek felett. Ne hagyd felejtenünk, hogy szíwel-lélek- 
kel, mindenestől a tieid vagyunk és mindenünkkel Neked tartozunk. 
Ügy' vezess kegyelmeddel földi vándorlásunkban, hogy végül meg
érkezhessünk igazi hazánkba és Téged a mennyország örömében 
magasztalhassunk mindörökké, ámen.

A  reformáció ünnepén, október 31-én.

Szent Isten, kegyelmes mennyei Atyánk! Áldunk, hogy üdvözítő 
evangéliumod világosságát választott eszközöd —  Luther Márton —  
szolgálatával egyházadban felragyogtattad és igazhitű egyházadat 
gonosz idők pusztításai közt is megtartottad. Hálát adunk, hogy még 
időit engedsz egyházadnak, hogy igéddel és szentségeiddel táplálja 
gyermekeidet, és térítse a hitetleneket. —  Kérünk: ne bánj velünk 
bűneink szerint, hanem inkább tartsd meg ezután is hatalmában a 
Kereszt evangéliumát, hogy néped egyedül Krisztus megváltó érde
mébe, engesztelő áldozatába vesse bizodalmát. Őrizd meg küzdő egyhá
zadat minden tévelygéstől és hamis tanítástól. Ébressz mindnyájunk
ban hűséges szeretetet anyaszentegyházunk iránt, amelyet felépítettél 
a próféták és apostolok alapkövén, lévén a szegeletkő maga Üdvözí
tőnk. Tarts meg mindnyájunkat a Hozzá való hűségben és szívbeli 
alázatban, hogy gyönyörűséges igáját örömmel hordozzuk. Könyörülj 
minden keresztyén evangélikus hittestvérünkön; különösen is könyör- 
güuk az idegenek közt szétszórtan élőkért és azokért, akik háborúságot 
Szenvednek Jézus szent nevéért. Hozd vissza az elszakadtakat és 
térítsd meg azokat, akik még’ nem ismerik Megváltónkat. Gyújts 
egybe mindeneket egyházad ölén a mi Urunk királysága alá, egy 
nyájjá, hogy egyedül az Övé legyen a dicsőség mindörökké, ámen.

Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap.

Mindenható és örökkévaló Isten! Hálát adunk, hogy Egyszülöt
ted feltámadásával győzelmet vett a halálon és nekünk is a feltáma
dás reménységét ajándékozta. ,— Kérünk; Szentlelkeddcl tarts meg
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minket a test feltámadásának boldog reménységében és ne engedd, 
hogy gonosz ellenségünk hitető beszéde, vagy hamis reménység erőt 
vehessen rajtunk. Erősíts meg szent evangéliumoddal, hogy a haláltól 
és a sír éjjelétől ne féljünk, hanem Megváltónk keresztjével és feltá
madásával vigasztalódva, Neked szentelt életben járjunk. Végül pedig 
add, hogy abban a bizonyosságban távozhassunk ebből a múlandó 
világból, hogy síri álmunkból az örök életre támaszt fe l bennünket 
Szent Fiad és Vele bemehetünk a mennyei örömbe, ahol Öt színről- 
színre láthatjuk és imádhatjuk mindörökké, ámen.

Szentháromság ünnepe után 25. vasárnap.

Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy Szent 
Fiad által előre figyelmezteted és felkészíted tieidet az utolsó idők 
gonoszságára. —  Kérünk: tarts meg Szentlelkeddel evangéliumod 
világosságában, hogy az idők jeleit meglássuk és a pusztító utálatos
ság meg ne ronthassa egyházadat és erőt ne vehessen rajta, Rövidítsd 
meg a pusztulás gonosz idejét Szent Fiad dicsőséges eljövetelével, 
aki véget vet a pusztító utálatosság hatalmának és kimenti népedet 
és a nyomorúságból megtisztítottan haza viszi a mennyei örök bol
dogságba, ahol Téged —  Szent Fiaddal és Szentlelkeddel egyetem
ben —  dicsőíthetünk mindörökké, ámen.

Szentháromság ünnepe után 26. vasárnap.

Üdvözítő Krisztusunk, élők és holtak Királya és Bírája ! Áldunk 
és magasztalunk, hogy eljössz ítéletre és királyi trónod előtt meg kell 
jelennie mindenkinek. —  Kérünk: add Szentlelkedet, hogy komo
lyan vegyük és jól használjuk bűnbocsátó kegyelmednek és hosszú- 
tűrésednek idejét. Add, hogy élő hitünknek bizonysága lehessen hálás 
szeretetünk. Tarts meg az igaz alázatosságban egész életünkben; irgal
madban részességünk késztessen a Te kicsinyeiddel jóltevésre szün
telen. Engedd, hogy irgalmadra hagyatkozva várhassuk ítéletedet: 
juhaid közé számiáltassunk és mint a Te áldottaid, örökösei  ̂ lehes
sünk az örök élet üdvösségének, amelyben Téged —  az Atyával és 
a Szentlélekkel egyetemben —  dicsőíthetünk és imádhatunk mind
örökké, ámen.

Szentháromság után 27. vasárnap.

Megváltó Krisztusunk, Urunk és Istenünk! Hálát adunk, hogy 
egyházadat szüntelenül figyelmezteted eljöveteledre és tieidet hű
ségre, vigyázásra inted e világon. —  Kérünk: add Szentlelked kegyel
mét, hogy éberen figyeljük az idők jeleit és ne e múlandó világban, 
vagy önmagunkban bízzunk, hanem evangéliumod világosságában 
élve, igaz hittel reméljük és várjuk dicsőséges napodat. A d j egyhá
zadnak hű és bölcs szolgákat, akik házad népét gondos szeretettel, 
Téged váró felelősséggel őrizzék és igaz eledellel —• igéddel és szent
ségeiddel —  táplálják, hogy híveid seregét készen találja visszajöve- 
teled nagy napja és az ne kárhozatra, hanem üdvösségre vigyen és 
irgalmad bennünket az örökkévaló mennyei öröm részesévé tegyen, 
ámen. - 7)r. Jánossy Lajos
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IGEHIRDETŐ MŰHELYE

A szentek szolgálata
Gyámintézeti igehirdetés. I I . Kor. 9, 5—8.

Mai szentiigénkben olyan ügyet állít az Isten Pál apostol szívén és tollán 
keresztül a gyülekezet elé, amelyet elő kelt készíteni. Ez az ügy tehát Isten 
megítélése szerint komoly és nagy ügy. Nem afféle mellékes, lényegtelen 
dolog, amit el lehet intézni akár egy vállrándítással, akár egy tessék-Jássék 
mozdulattal, hanem csak ikellő előkészülettel, Pál is ilyennek látja ezt az 
ügyet. Miféle nagy és komoly ügyről lehet itt szó, ha Pál egyfelől azt írja 
a korintusi híveknek: „A  szentek iránt való szolgálatról felesleges is néktek 
írnom“  (II. Kor. 9, 1.), tehát ti tisztában vagytok ennek az ügynek Isten előtt 
való fontosságával, másfelől mégis 2 teljes fejezeten keresztül egyebet sem 
magyaráz nelkiik, mint ezt az ügyet?!

1. Mi ez a nagy és komoly ügy? Pál apostol e szavakkal jelöli meg; 
a szentek iránt való szolgálat.-

Tudjuk, hogy amikor az Üjtestámentum szentekről beszél, akkor a 
gyülekezet népéről van szó. Itt közelebbről arra figyelmeztet az ige, hogy 
vannak gyülekezetek, amelyek a más gyülekezetben élő testvérek szolgála
tára vannak ráutalva; mint ahogyan ezt ma is látjuk. Isten népének gyüle
kezetei nem olyanok, mint a-z egyiptomi piramisok, amelyeket egyszer —  év
ezredekkel ezelőtt .— megépítettek, s azóta állanak és talán még néhány 
évezredig fognak állani. Isten népének ezen a viliágon az a sorsa, minit az 
alföldi homoké: a szél járása hol itt, hol ott fújja össze a homokszemek 
egy részét 1— 1 buckába; néhány hét, vagy hónap múltán pedig a meglévő 
buckóikat ismét szétfújja, hogy máshol hordja össze la homokot új buckákba. 
A mi időnkben különösen is látjuk, mennyire ez a sorsa itt a gyülekeztek 
népének. Meglevő gyülekezetek népe megfogyatkozik, a gyülekezet elerőtlte  ̂
nedik; máshol meg szanaszét szóródott hittestvérek egyszer csak azt veszik 
észre, hogy megnőtt a számuk. Felébred bennük a vágy iá gyülekezeti élet, 
a templom, az ige után. Amazoknak fogytán az erejük a gyülekezeti élet 
külső feltételeinek biztosításához, ezeknek meg még nincs meg az erejük 
hozzá. Amazok is, ezok is szükséget szenvednek, s rá uannak utalva a máshol 
élő testvérek támogató szolgálatária. Ennek a szolgálatnak az eredményes 
elvégzése céljából volt szükség az első keresztyén gyülekezetek körében a 
kellő előkészítésre és erre van szükség a mi időnkben a mi gyülekezteinkben.

2. Mit tegyünk e szolgálat érdekében? Erre a kérdésre Páli azt feleli: 
„Azt mondom pedig; Aki szűkén vet, szűkén is arat; és aki bőven veit, 
bőven is arat."

Mit tegyünk? „Vess!“ , feleli az apostol. Mit alkar ez jelenteni?
Nézd meg a vetés munkáját, bárhol folyik, akár kézzetl, akár géppel! 

Abban áll a vetés, hogy a magot, a sok verejtékkel és fáradsággal szerzett 
drága értékel bedugják, hintik, vagy szórják a földbe. Nem most és nem a 
magvetőnek lesz az elvetett magból1 ízes kenyere, kalácsa, hanem majd idő 
múltán és úgy lehet egészen más, a magvető előtt ismeretlen emberek számára.

Ilyen magvetésre szólít fel minket Isten igéje akkor is, amikor a szentek, 
tehát az ö  gyülekezeteinek népe szenved szükséget. Ahogyan a magvető 
szükség esetén megvonja még a maga és szerettei szájától is a vetőmagot, 
így kell megvonnunk magunktól és szeretteinktől azt az adományra valót, 
amivel az ínséges gyülekzetekben élő testvéreknek szolgálhatunk. Nem minden
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s zolgál a magunk táplálására azokból a földi javakból, melyeket Isten fárad
ságos munkánk gyümölcse gyanánt a mi kezünkbe telt le. Ennek egy részét 
még akkor is vetőmag gyanánt kell odaadnunk, ha úgy ilá'tjuk, hagy min.cs 
feleslegünk, nem tudunk adni, hacsak nem magunktól vonjuk meg. Ahogyan 
gazdasági életünk rendjében aiz első szükséglet nem a fejadag, hanem a vető
mag és csak azután köveilkezik iá fejadag, úgy az Isten népének életrendjében 
is az első nem a saját szükségletünk 'teljes fedezete, hanem első a vetőmag, 
amiből nem most és nem nekünk, hanem majd és másoknak terem meg' 
az Élet kenyere: az Isten igéje és a gyülekezeti élet minden áldása.

Ha teliéit a szentek szolgálatában fáradozó Gyám-intézet munkásai .nálad 
is bekopogtatnak, ne ezzel fogadd őket: nekünk nincs feleslegünk, adjon az, 
•akiinek többje van! Legyen dlkészítve, külön téve a szentek szolgálatára való 
gyá,mintézeti adományod, mint ahogyan .el van készítve és a többitől el van 
különítve a vetőmag!

lí.Isten igéje arról is szól, hogyan történjék ez a szentek javáraszolgáló 
magvetés: „Aki szűkén vet, szűkén is arat; és alki bőven vei, bőven is arab. 
Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; 
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten."

Ennek a magvetésnek lesz aratása. Hogyne lenne! El se maradhat! Ha 
az Isten még a gonoszok földjére is küld termékenyítő esőt és> nevelő nap
sugarat, hogyne küldene arna a vetésre, űmit az ö  szántóföldjébe büntettél?! 
Isten nem hagyja aratás, gyümölcs nélkül azt az adományt, amelyet -te a 
szentek szolgálatára fordítasz.

De: vetni lehet -szűkén és lehet vetni bőven. Arra van Ígéretünk, hogy 
Isten a mi magvetésünkből aratásit ériéi, de ‘arra nincs, hogy a szűk vetésiünk
ből bő aratásunk lesz. Pedig aratni mindenki bőven szeretne! Nyilván té is. 
Vess hát bőven, hogy bő aratást adjon neked az Isten!

Mert afelől semmi kétséged ne legyen, hogy a -te magvetésedből neked 
érik az aratás! A szentek szolgálatára szánt adományból nemcsak ismeretien 
gyülekezetekben épül ismeretlen hittestvérek számára templom, nemcsak ínsé
ges gyülekezetek háztartása lendül belőle egyensúlyba, nemcsak a szórványban 
élő testvérek és elkallódó lelkek felkeresésére és lelki gondozására kerül 
belőle költség. Isten mindezeken feliül neked, személyi szerint neked: a mag
vetőnek ígér aratást és pedig szűk aratást,' ha szűkén vetettél, bő aratást, 
ha bőven vetettél.

Hogyan adakozzál tehát a szentek szolgálatára? Nem szomorúságból, 
hegy most neked kevesebb marad; nem kénytelenségMl, hogy a körötted élő 
bit-testvérek előtti szégyenkezéstől megmenekedj, hanem jó kedvvel, mert ezt 
szereti az Isten. Lásd, mennyi bizalommal tette le Isten a te kezedbe azt is, 
amit nem neked, hanem a szentek szolgálatára szánt! Nem kételkedett abban, 
hogy te szomorúság és kénytelenség nélkül!, jó kedvvel oda fogod adni -azt, 
ami -a szentek szolgálatára való. Még azt is egészen nád merte bízni, hogy 
ez mennyi legyen. Azért tette ezt így, hogy meg lágyén az a nagy örömöd, 
hogy te adhattál, nem is szűkösen, hanem bőven adhattáL Éppen ezért most 
az Isten nem is az adományt készítő kezedet, nőm is a lapos, vagy duzzadó 
erszényedet nézi, hanem egyes-egy.edüí a szívedet. Ott figyeli, hpgyan tökéled 
el magadat aiz adakozásra. Ott figyeli, mennyi hittel, mennyi testvéri szere
tettel, mennyi Istennek tetsző jókedvvel készületed adományodat, s eszerint 
formálja, eszerint érleli a te magvetésed aratását. Csak nem hagyod, hogy 
az Isten az ő irántad való nagy-jó bizalmálval csalódjon? Csak nem teszed 
kockára a szíved szerint óhajtott bő aratást azzal, hogy nem, vagy csak 
szűkén, szomorúan, csak kénytelenségből vetsz?

4. Nézd, micsoda hatalmas aratásról tud az Isten titkainak sáfára! Ezt 
mondja: „Az Islert pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza -minden kegyei-
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inét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéte
ményre bőségben legyetek.11

Figyeld csak meg, hogy amikor az apo-stol elkezd beszélni ennek a 
-szentek szolgálatába állított magvetésnek az aratásáról, akikor egy léliek-zet- 
vételre beszél kegyelemről, elégségről, bős-égről és négyszer is kimondja egy 
mondatban -ezt a szót: minden. Minden kegyelem, mindenben elégség, minden
kor elégség, minden jótéteményre bőség: ezt tudja, és -ezt -akarja -a jókedvű 
adakozót szerető Isten -a ta magvetésed -aratása és gyüimöllcs-e gyanánt tene
ked adni. Neked szánja minden kegyelmét; bűneid bocsánatát egés-zen, belső 
nyugalmadat és békességedet egészen, tis-zltuló -és hittel, szeretettel megtölté- 
ke'ző új életedet egészen. Krisztusát egészen! Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy 
nem verejtékszagú kegyességben, nem magadra erői letétit -megelégedésben, nem 
kicsikart látszatjióltevésben fogsz tengődni, hanem -a szíved mélyén fogod 
boldogan tapasztalni, amit az apostol így fejezetit ki: „Ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az; a régiek elmúltaik, imé újjá -lett minden. Mindez pedig 
Istentől van.“  (II. Kor. 5, 17.)

Ez a-z ja bő aratás, amelyet Isten, az -aratás Ura, a jókedvű adakozók 
ölébe hullliat.

Kételkedsz? Túl-sok-naik találod? Nézz -a God-gol-a. hegyén nagypénteken 
felállított 3 kereszt közül a középsőre! Nem arról tanúskodik-m az, hogy „aiki 
az ő tulajdon Fiának nem ked-vezctt, hanem őt -mindnyájunkért odaadta, mi 
módon n-e ajándékoznia vele együtt mindeneket minekünk?" (Hóm 8, 32.);

Ilyen n-a-gy aratás falé indít bennünket az Isten sdkszor és sokféle
képpen. Most is. Jól lehet, ezt a nagy aratást nem a mi magvetésünkből 
fakasztja, hanem ©gyesegyedül a Jézus Krisztus érdeméért adja, de, hogy 
ezt a nagy -artást neked is szánta és neked is adni -akarja: -éppen ezt láthatod 
meg teljes határozottsággal abból, hogy ma újból' a szentek iránt való szol
gálatija küld -téged.

Készülj liát boldogan é-s indulj ebbe a szolgálatba örömmel! Ámen.
Nyirő József

Szentháromság után 23. vasárnap
Alapige: Máté 22. 15—22. (Oltár! ige: Fii. 3, 17— 21.)

Az eredeti szöveg többlete.
1. Az adógarásról szóló híres történetet -a-z evangélisták úgy mondják el, 

hagy a farizeusok a fogas kérdéssel meg akarják fogni, pontosabban: „tőrbe 
akarják csalni“  Jézust. Ezért a farizeusok —  a szélsőséges pietista kegyesség 
képviselői, -—• összefognak a Heród-es-pérti-akkal, tehát la hatalom embereivel1, 
akikkel -pedig különben éles ellentétben vannak. A vallásos kegy-esete és a 
ha-tailom képviselői együttesen állítják Jézust a' fogas kérdés elé.

2. Az adó megfizetésének a kérdése mögött ott izzik a messiási remény
ség, A rabbináitus számára általánosan elfogadott ala-pelv az, hogy valamely 
fejedelem hatalma arra a -területre terjed ki, amelyen az általa vert pénzt 
elfogadják. Ezért, -aho-l használják valamely fejedelem pénzét, ott elismerik 
őt uruknak. Izrael ura, királya Isten. Ezt a theolkráciát tagadja meg az, aki 
á földi uralkodó pénzét elfogadja, ill. neki adót fizet. Főként a zelóták vol-Uak 
azok, -akik így érveltek. Ezzel a theokráciét radikális politikai elvvé tették, 
s ezen az alapon megtagadták -az adófizetést a római hatóságoknak, A fogas 
kérdés tehát az, hogy vájjon össze lehet-e egyeztetni a theokráciát a valóságos 
helyzettel. Ha Jézus megtagadja a theokráciát, —  akkor válaszában a politikai



436

halálom előtt meghajol és annak javára dönt. Ha pedig ragaszkodik a theokrú- 
oíához, —  és ez a messiási reményt is magában foglalja, — akkor lázadóvá 
lesz a politikai hatalom szemében.

3. Jézus ellenfelei így teszik fel a kérdést: „Szabad-e a császárnak adót 
adni.“  A görög kifejezés tulajdonképpen így hangzik: „odaajándékozni." Ezen 
a kifejezésen érződik a fentebbi problematika: Izrael, a nép, a  földjé és amit 
az terem, az mind Istené. Jézus -eltehifejei tehát tulajdoniképpen azt kérdezik: Sza
bad-e a császárnak odaajándékozni azt az „adót", amely a hit szerint a való
ságban Istené. Jézus erre a ravaszul fogas kérdésre adja azt a meglépő választ: 
„Adjátok vissza a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!" 
A  felmutatott dénáron ott van iá császár képe: ez is mutatja, hogy ez a pénz
darab eredete szerint a császáré. Aki adót fizet, visszaadja a császárnak, ami 
a császáré. Ezért illeti meg az adó. De Jézus ugyanakkor figyelmezteti elten- 
íaleit: Van, ami Istené. S ez:t vitathatatlanul meg kell adni, vissza kell adni 
Istennek. Amivel Istennek tartozunk, azt nein tagadhatjuk meg tőié: ez is 
egyik döntő mondanivalója ennek az igének.

4. Jézusnak ez az igéje visszhangzik Pál apostolnál is, aki Rám. 13, 7-ben- 
ugyanazt az igét használja, minit amelyet peri-kópáuk alkalmaz. Ahogyan nem 
állott be Jézus a zelóta lázadók sorába, —  mohja az Isten1 királyságának a 
radikális eljöttét hirdette, —  úgy ‘teszi Pál apostol is keresztyén kötelességgé 
a felsőbbség iránt az engedelmességet. Ezt a vonalat is szükséges ebből a 
perikópából meghúzni.

Karner Károlyi

Gyakorlati alkalmazás.

E g y h á z  a v i l á g b a n

1. Ami itt az írásban történik, az újra és újra megismétlődik Isten- 
népének, az egyháznak életében. Vallásos embereik, akik rendszerint nemzeti 
eszmékért lelkesednek, vagy szekularizált tömegek egyképpen feladhatják 
és fel is adják a kérdést: miként viszonyul az egyház, s benne a keresztyén 
ember ahhoz a világhoz, amelyben benne éli? Néha egyes keresztyének, máskor 
az egyház egész népe állíttatnak ilyetén megkérdezés és belőle fakadó döntés- 
elé. A kérdés elevenünkbe vágóan ma is fel van adva a számunkra.

2. .1 kérdés elől nem lehet kitérnünk. Jézus maga sem tért ki előle. 
Jóllehet, -tudta milyen aljas szándék húzódik meg a -számára felettit kérdés 
mögött. Ismerte a kérdezők „álnokságát" és tudta, vallásos vélekedés vagy 
önző emberi érdek fönnállta állásfoglalásukat. Tudta azt is, hogy a feledet 
számára kockázatot jelent, Mégis felelt! Isten népe se térhet ki a felelet elől, 
ha megkérde-ztetik e világhoz és «  világ hatalmasaihoz való viszonyulása felől. 
Sőt! Ha nem is kérdeztetnénik meg effelől, magunknak kellene önmagunkhoz, 
intézni ilyentén kérdéseket. Hiszen rá vagyunk utalva arra, hogy önmagunk 
előtt ismételten is tisztázzuk e világhoz való viszonyulásunknak sokszor na
gyon is égető kérdéseit. Ha ezt megtenni elmulasztjuk. Isten népe ízelten, 
sóként olvad bele a világba vagy pedig etezágetellődik a világtól, is beburkolózik 
saját várának biztos menedéket kínáló sáncai -mögé.

3. A keresztyén ember nincsen kiemelve a mdstani világkorszaknak 
—  végső sóiban is — Isten által megszabott rendjéből, császárok és egyéb 
hatalmasok unalmának köréből. Éppen ezért érvényes reánézve mind az az ed- 
kötelezés, ami ebből a helyzetéből magától adódóan következik. Munkájával, 
hivatásának hűséges teljesítésével, anyagi javaival nem saját maga rendel
kezik, nem saját magának szolgál, hanem a „császár" hatalma alatt van, az ren
delkezik vele, s ezekben a dolgokban neki tartozik engedelmességgel.

4. A keresztyén ember, noha ebben az engedelmességben él, egész életé
vel és szolgálatával mégsem embereknek, hanem Istennek van elkötelezve.
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Mindenestül Isten: uralma alatt áll és Istennek él. Ebben a világban való éleiét 
is ez szabja meg alapvetően. A „császárral" szemben tanúsított engedelimes- 
sége is tulajdoniképpen Istennek való engedelmességből fakad. —  Jézus szava, 
ami! itt Is mond hallgatói felé, Istennek határozott lígény-bejlmtése életünk 
egészére. Istennek ez a mindenek felett való hatalmi igénye éppen Jézus Krisz
tus keresztjében válik számunkra félreérthetetlenné. Hiszen ez a kereszt éppen 
azt jelenti a számomra, hogy többé már nem magamé, hanem mind testestül, 
mind lolekstül az én hűséges Uramé vagyok, aki szeretett engem és önmagát 
adta oda érettem. — Jézus tulajdonképpen ez elé a hatalmi igény elé állítja 
oda hallgatóit. Éppen azokat, akik ez elől akarnak elrejtőzni ■—  még a> „poli
tikai kérdés" felvetésével is. Jézus természetesen nem hágy egérutal. Szava 
végső sorban is Isten előtt való alázatos meghajlásra, totális igényének fenn
tartás nélküli elfogadására, életünk engedelmességben való odaszánáisára, —  
megtérésre hív.

Az egyház Ura ugyanerre hívja ma is a gyülekeztek Ennek a megtérésre 
hívó szónak az elfogadásából születik meg Isten népének, a gyülekezetnek, és 
benne az egye le keresztyén embernek is a helyes magatartása a világ felé. 
Csak Isten szerelel-igényénck elfogadásából születik meg az igazi szolgáltat 
ebben a világban s efelé a világ felé.

Laborczi Zoltán

Szentháromság után 23. vasárnap: Jövevény-voltunk.
E pisi óla: Fii. .7, 17— 21. Evangélium: Máté 22, 15—22.

Lehetséges, hogy a keresztyén ember kiessék a kegyelemből. Újra a 
Krisztus keresztjének ellenségévé válhatik és azt a dicsőséget, amelyben mint 
Krisztus tulajdonának része van, elvesztheti.

Kiesünk a hitből, ha nem akarjuk tudomásul venni, hogy jövevények 
és zsellérek vagyunk ezen a földön. Aki teljesen ebben a világban keresi élete 
él-leimét, mintha ez a viliág volna egyetlen hazája, nem élvezheti mennyei 
polgárjogát. Természetesén nem teíkint vágyódással e világ elmúlására^ és 
Krisztus viisszajövetelére. Ehhez túl jól érzi magát e földön! Nem kívánja 
testének elváltozását sem, mert teljesen >e földhöz ragaszkodván^ testet istenné 
tette a maga számára.

Mivel mi jövevények vagyunk ezen a földön, kettős igény terhét kell 
hordoznunk életünk végéig. Amikor az Űr Jézus azt mondja: Adjátok meg az 
Istennők, ami az Istené, és a császárnak, ami a császáré, nem azt akarja, 
hogy mi a világot az Isten és a császár között felosszuk, hanem azt akarja, 
hogy mi mind a két követelést komolyan vegyük. Éppen e kettősségben lát
szik meg a mi jövevény voltunk,

A hitből való kiesésre vezet minden olyan kísértet, mely életünket csak 
e g y  hatalmas akarat alá kívánja vetni —  legyen az az Isten akarata, vagy 
a világ akaróid —  mert tagadása a m i jövevény voltunknak és lehetetlenné 
teszi azt, hogy mi a viszajövő Urra várjunk.

Asmussen
\

Reformáció ünnepére
az idei előírt perikóparend nem közöl textust. Barth Kürolynak lapunk más 

helyén közölt igehirdetését ajánljuk lelkésztestvéreink figyelmébe (Prédikáció 

Máté 8, 23—27 alapján).
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Szentháromság után 24. vasárnap
Alapige: Máté 9, 18— 26. (Oltári ige: Kol. 1, 9—14.)

Az eredeti szöveg többlete.
Múlté evangélista csoportosítja a mondanivalóját. A Hegyi Beszéd 

{■5— 7. f.) után, ahol a tanító Jézust halljuk, a 8—9. fejezetben a gyógyító 
Jézus áll tíliőttünk. Evangéliumunk kettős csodatétele az itt közölt nyolc csoda 
között foglal helyet. Az evangélista azt kívánja hangsúlyozni, hogy aki igéjé
vel irányt szab a hívek lelki éltette számára, ugyanaz, a testi nyomorúságukon 
is tud segíteni, ha hozzá fordulnák. Jézus hatalma kiterjed festre-lélekre 
egyaránt.

A csodákról már korábban szólotlunk. Nem a csodatétel volt főfeládata. 
De tud és akar is segíteni a beteg testen, ha kérik őt, A leírásból kitűnik, 
hogy olyan „természetesen", olyan „könnyedén11 hajtja végre a csodát hogy 
az néki, az evangélium fonodájának, Isteni betörő uralmát hozó Krisztusnak 
parancsoló szavával végrehajtható cselekedete. A gyógyító .erő csak úgy 
áramlik ki belőle, minit azt a szemlélotesebb Márk evangéliuma ki is fejezi 
(Márk 5, 30.). De amint Jézusnál nem ez volt messiási hivatásának lényege, 
úgy a meggyógyítottnél is a főcél, hogy a nyiladozó hit öntudatossá váljék 
és Jézusban meglássák azt a gyógyító orvost, aki a bűnnek, halálnak, ördög- 
ndk hatalmából is ki tudja szabadítani az emberi.

Az ,,archón",. ifő, vezető ember, Márk pontosabb közlése szerint a zsina
gógái elöljárók egyike, akinek Jairus —  megvilágosíto11 —  volt a neve. 
Vezető zsidó főember, egyházi szolgálatban, Igen-figyelemreméltó, hogy a Jé
zussal élesen szembehelyezkedő vezető rétegnek egyik tagja is megtalálja a 
Jézushoz vezeltő utat, ha szüksége van rá. Vele szemben áll a szegény asszony, 
aki Márk közlése szerint, minden vagyonát elköltötte már tizenkét év óta 
meglévő, krónikus betegségére. Jézus tud segíteni gazdagon, szegényen 
egyaránt.

A két összekapcsolódó csoda egyilke halott feltámasztás! csoda. A  szinop
tikus evangéliumokban a aaini ifjú feltámasztása mellett az egyetlen. Prag
matikus jelentősége is van, mert az utolsó idők, a messiási kor jellemvonása 
a halottak feltámadása, ill. feltámasztása. Jézus úr a halál felett lis. Még a 
halál is engedelmeskedni kénytelen neki és parancs szavára visszaadni azt, 
akit már birtokba volt. A másik csoda azért jellemző, mert az asszony érinté
sére, Jézusból gyógyító erő árad ki, amit azonnal észrevesz. Az -asszony nem 
szól semmit, de bajában Jézushoz fordul és Jézus a -szátllan kérési, ruhájá
nak gyógyulás céljából való -megérintését is észreveszi és segít a néma 
szenvedőn.

Mindkét csoda feltételezi -a nyomorúságukban Jézust keresők -hitét. A 
főember meggyőződéssel/ mondja: Jer, vesd rá kezedet és megelevenedik. Az 
asszony azt mondja magában: Ha csak ruháját érintem, meggyógyulok. (Lukács 
közlése szerint ruhájának szegélyét, bojtját; 8, 44. A  kegye's zsidók IV. Móz. 
15, 38, ?:lapján Isten parancsolataira való emlékezésül bojtot viselitek. Jézus 
külső ruházata tehát megegyezett az övékkel.), A hit tehát nem eredménye, 
hanem feltétele Jézus segítésének. A hitet nem a csoda hozza létre, -hanem 
Jézus igéje. A csoda csak megszilárdíthatja és öntudatosíthatja a hitet.

Jézus a halált „alvásnak" mondja. Nem fizikai értelemben. Valóságos 
háláiról van szó, de Jézus úgy támasztja fel a halottakat, minthia csak az 
alvót kellene felébresztenie. Jairus Lányának „alvása" a hivő számára mutatja, 
hogy a halál csakugyan álom, amelyből Jézus szavára lesz a felébredés. A 
„konazion" -serdülő lánykát jelent.
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A „fuvolások4* és a „jajgató tömeg44 a népünknél ma is meglévő halotl- 
siratclk példájaként a gyászolás kifejezésé. Jozefus szériát még a legszegé
nyebb zsidó is két fuvolást és egy sirató asszonyt fogadott halottjának kopor
sója mellé. A régi animisztikus néphitnek —  amely fél a még közelben tartóz
kodó Kelektől —  a külsőleg is látható gyász jelzése lett.

Dr. Kiss Jenő

Gyakorlati alkalmazás.
A közelmúlt napokban ott Ültünk szeretteink virágborította sírjánál és 

akkor kénytelen-kelletlenül ott 'láttuk lelki szemünk előtt a magunk sírját is. 
,A fájdalmas érzésekbe és komor gondolatokba, amelyeknek ulórezgései még 
végigvonulnak lelkűnkön, ezzel a mondanivalójával szól bele a mai ige: Jézus 
a halál legyőzője, az élet Fejedelme!

1. Mióta ez az isteni örömüzenet hangzik ebben a világban, nincs többé 
helye a reménytelen gyásznak és hangos siratásnak, amely Jézus korában' 
a sipolók gyászdallaiban és a gyászházban tolongó sokaság jajveszékelésében 
jutott kifejezésre, és amely kélségbeejti a lelkeket ma is ott, ahol nem ismerik 
igazán Jézust. Jairus házában is, a ma halottas házaiban is így emeli fel 
szavát Jézus: „Akit sirattok, nem halt meg, hanem aluszik.44

Nem a halál borzalmasságáról akarja a figyelmet elterelni azzal, hogy 
álomnak mondja. Ne akarjuk mi sem behunyni szemünket a sötét átok elől, 
hegy .ezen a földön pusztulás és enyészet vár mindenre, ami egy ideig virul 
és erőtől duzaadozik, Sőt borzadjunk meg a szívünk mélyéig a halál természet- 
ellenességétől, mert nem tartozik hozzá a léthez, ahogyan a teremtő Isten 
elgondolta, hanem- szörnyű következményé annak eltorzulásának, Istentől 
elszakadtsógának, a bűnnek.

Mégis teljes joggal mondja Jézus a halált álomnak, mert1 aki halott, 
arra felébredés vár! Ez a felébredés Jairus leánykájának halálos álmából 
Jézus hatalmi szavára nyomban bekövetkezett. Senki sem merítheti ebből azt 
a reményt, hogy hasonló csoda történik majd akár övéinek, akár a maga 
halottas ágyánál. Mégis páratlan a jelentősége Jairus leánya feltámasztásának 
csak úgy, mint a mini ifjúénak és Lázárénak: az a biztatás és ígéret szól 
mindegyükből, hogy egyszer felébrednek mind, akilk alusznak. A kapemaumi 
halotlám.iasztás is jele annak, hogy Jézus .eljövetelével megváltozott a világ. 
Nem halál világa többé, hanem az élet vénásának világa! Mert többé nem 
a bűn zsoldja alatt sóhajtozó, hanem átka alól a bűnfoocsánatot szerző Jézus 
által felszabadított világ!

Halottakat sirató bánatunkban, a magunk halálától iszonyodó rettegé
sünkben azért járjuk Jairus útját, oda Jézushoz! Neki sírjuk el, ami szívün
ket nyomja. Tőle fogadjuk el az egyetlen igaz vigaszt: „A halottak alusz
nak!44 Egyszer majd felébreszti őket. Boldog életre azokat, akiket hitük Hozzá 
fűzött. Ez a hit megtartó hit! Megtart, megment a kétségbeeséstől halottás 
ágyaknál, halálos ágyakon. És életre ment, megtart az örök haláltól.

2. Hogy a Beléje vetett hit megtartó hit, ezt mondja Jézus a 12 éve 
beteg asszonynak is. Ennek a hitnetk az .erejével emelkedik az ember a romlás 
világa fölé, amelyet az Istenitől való elszakadás, a Vele való szembefordu 'ás 
tett betegség és szenvedés világává is. Ez a hit ízlslteti meg az emberrel Isten
nek még csak remélt, de Jézus által- elkészített új. világát, amelyben nem lesz 
többé betegség és szenvedés. Ennek biztató és bizonyos jele a beteg asszony 
meggyógyulása is éppen úgy, mint a tömérdek ember boldogsága, aki Tőle 
visszakapta testi egészségét.

Annak az asszonynak csak a ruhája szegélyét kellett megérintenie és 
áradt beléje az egészség csodálatos ereje. Jézus körül- minden élettel, egészség
gel telített, még a ruhája is! Ez nem jelenti azt, hogy a B-eiéje vetett igaz 
hitnek a világában nem pusztít többé betegség. Bár több ebben a világban
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a csodálatos gyógyulás, mint ahogyan a hitetlenség álmodná! És joga van 
minden betegnek csodát várni, ha igaz hittel, várja Jézustól, aki által Istené 
lett. Csodálatos tapasztalaitok igazolják a csodavárás jogosságát!

Mégsem az ilyen csodákon van a hangsúly és elmaradásuk esetén is 
megtartó -hit -a Jézusba vetett hitt! Betegágyakon és szenvedések között is 
megtart Istennél! És megtart annak az új világnak a számára, amelyben nem
csak halottat nem sirat többé senki sem, hanem betegség alatt sem. sóhajtozik 
többé seniki sem.

A betegség és a halál a bűn alatt szenvedő világ nyomorúsága. Egészség 
és élet  ̂az új világ ajándéka, amelyet Jézus elkészített. Erre az új világra 
irányítja -figyelmünket Jairus -leányának feltámasztása és a beteg asszony 
meggyógyítása. \  kettő megsegítése így -tartozik ös-sase. A z új világ Urához 
a kettő hitével meneküljünk gyászban és szenvedésben, —  a boldog reménység 
megtartó hitével!

Budaker Oszkár

Szentháromság után 24. vasárnap: A haláltól való megmenekülés.

Epistola: Kot. 1, 9—14. Evangélium: Máté 9, 18—26.

Krisztus megbizonyítoita, hogy ő a halál felett Űr! Betegek, akik hittel 
érintették ruháját, meggyógyultak; halottak, akikre kezét vetette, új életre 
támadtak fel.

Krisztus minket is meg akar menteni a haláltól. Ezért hirdetteti nekünk 
az igét, mely bennünk hatalmas -erővel munkálkodva, hitet teremt. (Ez az ige 
ébreszt bennünk élő ismeretet, mely megerősít minket -a kitartásra és hos-szú- 
túrésre örömmell; valamint lelki bölcsességet ád' Isten akaratának meigismeréisére

így tesz ő maga alkalmassá minket a szentek örökségében való részvé
telre. Mert aki elfogadja és-megismeri az ő erőteljes igéjét, annak rés-ze van 
a sötétség hatalmából való megmenekülésben. Annak van -öröksége a menny
ben; mint Krisztus országának tagja várja a dicsőség .megjelenését.

Krisztus által menekülünk meg a haláltól, aki minket lelki emberekké 
■lesz és így készít fel az ő szentjeivel való örök közösségre.

Asmussen

Szentháromság után 25. vasárnap
Alapige: Máté 24, 15—28. (Oltári ige: I. Thcss. 4, 13— 18.)

Az eredeti szöveg többlete.
1. A -perikópa részlete a-z úgynevezett szinoptikus apokalipszisnek. Ez 

pedig Jézusnak azokat a szavait gyűjti össze, amelyek részben- övéinek az 
apokaliptikus nyomorúságára, részben pedig az Emberfia eljövetelére vonat
koznak. Ebben a perikópában is világosan megkülönböztethető ez a két mozza
nat. Az elsőhöz tartoznak a 15— 22. versek, a másodikhoz a 23—28. versek.

2. Dániel próféciája, melyre Jézus hivatkozik, aklk-or keletkezett, amikor 
Antiochos Epiphanes meg akarta 'szüntetni a jeruzsálíemi templomban az ótes- 
ta-menfomi kultuszt, hogy helyette pogány áldozatokat vezessen be és helle- 
nizálni akarta a zsidóságot. Izraeli legalább is ettől- az időtől fogva tudta, mit 
jelent az apóka-l-iplikuis veszedelem. Dániel akkor jelölte meg a hit végvesze- 
delmét -először .avval a kifejezésével, hogy -a templomban a „pusztító utálatos- 
ság“ van (v. ö. 9, 27; 11, 31; 12, 11,). A  kifejezés rejtélyes szóvá® valami 
olyan utálatos dolgot jelöl meg, ami elpusztítja az oltárt és lehetetlenné teszi
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az áldozat bemutatását Isteninek. Dánielnek ez a rejtélyes kifejezése szimboli
kus magjallölésévé lett mindennek, ami Isten népe számára a végveszedelmel 
jelenti. Jézus azt parancsolja tanítványainak, hogy e végső veszedelem elől 
meneküljenek. A menekülés oka inam az, hogy a tanítvány fél a gonoszság 
hatalmaitól és a velük való szenibeszálliástói, hanem az, hogy a „pusztító 
utálatosság" az istenikáromlásnak olyan veszedelme, amellyel szemben tehetet
len az ellenállás és a tanúbizonyságtétel, — Jézusnak ezdk a szavai tükrözik 
az első paliessttinai tanítványok helyzetét és az evangélista nyilván azokra a 
súlyos időkre gondol, mikor Jézus igéit felijegyezte, amelyek az 1 században 
a palesztinjai háború idején szakadlak a gyülekezetre.

3, Krisztus nem hagyja a tanítványt vigasztalás nélkül az apokaliptikus 
veszedelmek idején sem. Isten a választottak javára megrövidíti —  és ezáltal 
elviselhetővé "(v, ö. I. Kor. 10, 13!) teszi —  a végső nyomorúságnak az idejét. 
Isteni ezzel1 is tanúsítja, hogy neki hatalma van a nyomorúság idői fölött is.

4. A parikópa másik gondolatköre a hamis krisztusok támadása és az 
Emberfia eljövetele körül mozog. Nyomorúságok idején mindig támadnak 
olyanok, akik magúkat szabadíitlóknak-,. „Krisztusinak vélik és ilyenekként 
adják ki. Jézus arra figyelmezteti tanítványait, hogy ne engedjék magukat 
általuk tévútra vezettetni. Ne keressék Krisztust másutt, mint ahol van, t. i. 
igéjében, amellyel szól hozájuk és inti őket Az Emberfia eljövetelét Jézus 
a villámlás képével szemlélteti. Ez a kép kettőt foglal magában: -ahogyan 
a villámlás -a vakító fénnyel, amelyet áraszt, kényszerít mindenkit arra, 
hc-gy észrevegye, olyan nyilvánvaló lesz az Emberfia is akkor, ha -megjelenik. 
Még a hitellenek és ellenségei is kénytelenek lesznek ől ismerni és elismerni. 
A másak értelme ennek a hasonlatnak pedig az, hogy miként a villámlás tűzzel, 
úgy az Emberfia ítélettel jelenük meg. Mert néki -adatott minden hatalom 
mennyen és földön (Máté 28, 18.). A tanítvány tudja, hogy Isten akaratából 
ez a hatalom, ha rejtve is, de valóban Krisztusé.

Karner Károly

Gyakorlati alkalmazás.

K r i s z t u s  s z a v a  a j ö v e n d ő r ő l .
Rejtélyesnek látszó, de első pil’anatr-a is rendkívül1 jelentős szavak ezek. 

A jövendőről beszél Jézus, egészen a világ végéig. Prófétai módon szól. A 
prófétai látás -olyan, mint amikor kilát ófonoeyfoó-l néz szót valaki. Latjai a 
hegyormok-at, de közből- a völgyeiket, -síkságokat nem látja.

Jézus a 24— 25. fejezetekben 2 ormot látat. Nem azért, mintha ö  nem 
látna ennél illőbbet, de azért, mert a tanítványok kettős kérdésére felel. 
(24:2— 3.) A fejjeleiben a „hegyormok" oly -közel látszanak egymáshoz, hogy 
figyelni kell -a megkülönböztetésre.

Kél kérdést vetünk fel: mit mond el Jézus? — miért mondja el?
/. Mit mond el Jézus a jövendőről? .
Szanti-génlk első fele (15— 20. v .)v Jeruzsálem lerombolásáról szól. Mikor 

következik be? Akkor, -amikor a „pusztító utálatosság" a templomban, a 
szenthelyen lesz. Dániel próféciája mondja ezt el. Egyszer már bekövetkezett 
volt. Kr. e. 168-ban Anti-ocbus Epiifanes, szír uralkodó Jeruzsálem elfoglalása 
után Zeusznak „szentelte" -a templomot s. az égő. áldozati oltárra pogány 
oltárt állított fel. A városban vérfürdői rendezeti. Télen vagy szombatom 
kétszeresen szörnyű ez, mert létvíz idején nehéz menekülni, szombaton me-g 
nem volt szabad a törvényszabta távolságnál (Ikb. 1 km.) messzebbre menni.

Tudjuk, hogy Uruník próféciája is beteljesedett: Titus Kr. u. 70-ben 
megostromolta és elfoglalta Jeruzsálemet, A  templom tövig leégett s a töme
gével keresztrefeszített zsidókon kívül több százezer volt a többi halottak 

. száma.
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A 21. verstől már a második orom van a szemünk előli: Krisztus uissza- 
jövetele. Ez a „nagy ny-omorúsá,g“  ideje, amely „egy hétig44 fog tartani (Dán. 
9:27.) s éhből különösem a második 31/* „év44 llesz borzasztó. A „választoltak4* 
is csak azért menekülnek meg belőle, mert a kedvükért megrövidítelük. 
Iszonyú .lesz a nyomorúság is (21— 22. v.) és a félrevezetés is. (23—26. v.) 
Ekkor lesz nyilván az antikrisztusi „nagy vacsora44 is. (Jel. 19:17— 21.) Össze
gyűlnek a holttestekre a keslyűk. (28. v.)

2. Miért és kinek mondja el ezeket Jézus?
Nem osatk egyszerűen azért, mert kérdezik, és nemcsak a 12 taativány- 

nak. Az elmondott szavak le is Írattak, Mint a többi, ezek is „meghaltak 
a mi tanulságunkra44.

a) Mert Krisztus visszajön és Isten gyermekeinek fel kell rá készülni. 
Nem csak Máté 24— 25. r, beszél .erről. Máté 16:27; Lukács 17:26. kk. A 
mennybemenetel két angyala is megjelentette a visszajövetelt. (Csel. 1:11.) 
Ott élt ez elevenen a tanítványoknak, s s az első századok 'hívőinek várako
zásában. Kb. a nagy Komstanlinusi szomorú fordulatig. Nem nehéz rájönni, 
hogy miért csak eddig! Innenitől „berendezkedett44 az egyház e világban. 
Pedig a felkészülésen és a várakozáson menekülés vagy elveszés fordul 
meg. (22 v.)

b) Jöjjünk rá, hogy ,büntetés-e nagy próba a nyomorúság. 15—20. v. =  
büntetés. Jeruzsálem bűne miatt következik be ez a nagy sbünhőd'és (Máté 
23:27—28; Lukács 19:41—44.) Kezdete a végső, örök bünhődésnek.

Isten ma is, köztünk is így cselekszik a bűneink miatt. Mindaz a néhéz,. 
ami veled és velünk történt =  ítélet. Méltán. De á cél nem a büntetés, hanem 
most még az, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Sokáig cselekedett ígv Izráel- 
IqI is. Zsolt. 106:39—46. Maga a zsoltáros is megtapasztalta ezt: 119:67; 71. 
Így válik a megtérő bűnös számára a büntetés ás kegyelemmé. Mint József 
testvéreinek is. „Büntetés44 Istenitől csak tatának és addig van, aki és aniig 
még a kárhozatban van. A megváltott lélek büntetését egyedül Jézus Krisztus 
szenvedte el a kereszten. A megkeseredő, lázadó szív azonban egyenesen 
végső ítéletté teszi a büntetést. Ügy, amint Jeruzsálem is, amelyet már pasz-, 
tullása előtt 4 évtizeddel elsiratott a-z Űr (Lukács 19:41. kk.'.

lsen kegyelmet tálált, gyermekei nem büntetésben, hanem próbálltatás- 
ban vannak. 21— 28. v. Ügy, amiint. József, vagy Páli apostol. Felkészíti vele 
őket az Ür az ő jövetelére.

c) Végül pedig gyümölcstermő szolgálatra serkent. (V. ö. 45—46. v.) 
Mai igénkben ismételten is előfordul egy szó, amelyen menekülés vagy elve* 
szés fordul meg. A  „választottak44 (22. és 24. v.) ök azok, akik az elcsüggedés- 
től és eihitetéstől szabadulnak. Érettük rövidül a nagy nyomorúság, hogy 
ök is el ne vesszenek. Kik a választottak? Nem elég csak arról beszélni, hogy 
az üdv részesei, akiknek ,a Szentliélék erről bizonyságot is ad. Igen fontos látni 
a választás célját. Ján, 15:16. Gyümölcstermés! Álbrahám a saját üdvösségén 
túl áldássá lett. Mózes is az Űr választottja (Zsolt, 106:23.), hogy áldássá 
legyen a népnek, Izrael se csak azért lett választott nép, hogy megtartassák, 
hanem hogy belőle támadjon az tüdv és áldásul legyen minden népeknek. 
Krisztus népe is azért „választott nemzetség'4 (I. Péter 2:9.), hogy ne csak 
„megtartásra való nép44, hanem ,királyi papság44 is legyen mások számára 
és ,szent nemzet44, azaz Isten tulajdona és eszköze, —  mert a szent szó ezt 
jelenti. Arról beszél ez, hogy lehetünk a saját üdvösségünknek élő, élvező és 
érzelmi „hívők44, —• de akkor -nem tartozunk igazán a választottak közé, és 
jaj a próbáltatásban, amikor csiak a választottak menekülnek. Kárhozat a 
vége. (51.1 v.)| Élet-halál kérdés ez. A felébredt népnek is, és a reájuk 
bízottaknak is.

Mai igénket ezekért mondja el Jézus az övéinek.
Sréler Ferenc



443

Szentháromság után 25. vasárnap: A végtől való megmenekülés.

Epistoía: I. Tess. 4, 13—<18. Evangélium: Máté 2i, 15— 28.

Az idők végén a keresztyénségre nagy nyomorúság vár. Krisztus' maga 
mondotta ezt előre. Ez a nyomorúság kettős: testi és telid, A keresztyének 
megkísérlik az előle való elfutást. Az ellenség melkísérli, hogy hamis krisztu
sokkal tévútra vezesse őket.

A történelem alakulására akkor is a keresztyének lesznek döntő hatással. 
Az elviselhetetlenül rettenetes napok miattuk ravidülnök meg. Ezért nincs 
helye annak, hogy ezektől az időktől való félelemtől pusztuljunk el. Inkább 
készülnünk kell reája, hogy annak idején bizonyságot tudjunk tenni remény
ségünkről és hitünkről.

Az Űr visszajövetele a világ végét és a keresztyének szenvedéseinek végét 
hozza magával. Addig a hitben meghaltak a Krisztusban élnek. Akik azonban 
akkor még élnek, azokat Krisztus magához veszi, hagy mindenkor vele legye
nek. Ezért van a vég tekintetében a keresztyéneknek reménységük. Nem is 
lehetnek reménység nélkül e világban. Mindenkor jó kedvvel kell a jövendő 
felé tekintendők.

E világ végén Krisztus megmenti övéit. Egyrészt megrövidíti érettük az 
utolsó idők nyomorúságát, másrészt eljövetelével az ő állandó látható közös
ségét ajándékozza nekik.

Asmussen

Szentháromság után 26. vasárnap
Alapige: Máté 25, 31— 46 (Oltári ige: iI. Thess. 1, 3— 10.)

Az eredeti szöveg többlete.
Alapigénk —  a nagy esichalológiai beszéd befejező része -— megrendítő 

képet fest a végső ítéletről. Próbáljunlk az eredeti szövegen keresztiül közefebb 
jutni hozzá.

A 31. vers az Emberfia eljöveteléről, angyalainak és dicsőséges trónusá
ról beszél. Ismerjük a „bar-násá" kifejezés messiási titkát. Jézus Krisztus 
a 'legtöbb embernek még ma is csak .„emberfia", isteni hatalmát a kereszt 
takarja. Az egyház, a gyülekezet azonban reménységgel várja és hitével már 
most látja, tapasztalja ennek az „emberfiának" rejtett isteni hatalmát. Akkor 
majd minden népnek meg kell ismernie ezt a dicsőséget.

A 32. versben Jézus ítélő Pásztorként áll előttünk. Ezé ki el 34-ből vett 
kép: a gyengéiket felemeli és bekötözi, az erőseket (bakokat, helyesebb for
dítás a „kecskék" helyett), az ön'telteket, pedig kiveti. Jézus pásztori szere
tőié itt a váiasztásittevő Pásztor szeretete! Minden szantimenitalizmus eltávoz- 
tatására szólaltassuk tmeg ezt az ítélő Pásztorról szóló igét is a gyülekezet felé!

A 40. vers szerint Jézus azonosítja magát a ,,kicsinyekkel" (eilachístos 
ritkábban jelént felsőfokot, rendesen csak hangsúlyozott alapfok: igen kicsiny, 
alázatos). Kik ezek a Jézus „testvérei" (adelphoi)? Kétségtelenül a gyüleke
zet. A világ szemében kicsinyek, de számanitartottak, {testvérek Jézus szemé
ben. Az egymásközti testvéri szere lj az Isten, Krisztus iránti szeretet próba
köve (I. Ján. 4, 20—21.).

A 41. vers az „örök lűz“  (egyes variánsokban „külső sötétség"), képével 
nevezi a végső, örök, megnevezhetetlen gyötrelmet. Ez a Sátánnak (a görög 
szöveg szerint egyesszám!) és angyalainak, seregeinek készíttetett. Ekkor már 
áz dkárhozók is ,jkyrios“ -hak szólítják Jézust. Ez az ige kizár miniden olyan
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emberi spekulációt, mintha Isten „foglalkozása az volna, hogy mindenkinek 
megbocsásson1* (Voltaire). A kárhozat félelmes, végső realitás.

Vele szemben áll az „ország.“ Örökség ez, amel ya világ felvettetése óta 
el van készítve az üdvösségrejulófcnak (34. v.). Mindkét kifejezés azt mutatja, 
hogy nem érdem szerint, hanem kegyelemből lesz az övék. Az örökségért 
nem az örökös dolgozik meg. És amit Isten készített el, azt nem mi szerez
tük, érdemeltük meg magunknak. A- hit álltai vagy cselekedetek által való 
megigazulás kérdése elkerülhetetlenül felmerül a háttérben, ezzel az igével 
kapcsolatban. Elég itt annyit mondanunk, 'hogy legjobb —  nem ismert és 
számon sem 'tartott, mert a Szentlélek által indított —  cselekedeteink is 
rászorulnak Isten bűnbocsátó kegyelmére. Mennyivel inkább mindaz, ami 
még a legtökéletesebb hívő élétén is folt és bűn ó-embere miatt!

Nagy Gyula Dr.

Prédikáció.
Kr i s z t u s ,  a Bí ró .

1. Itélőszék előtt megállkni mindig ütonepies, félelmetes érzés. Azzá teszi 
az igazság szentsége és a hatalom felsége, mely az ember fölé emeli az ítélet 
trónusát. Mégha ember ül is rajta, gyarló, akár a többi, a szó, mely elhangzik 
róla, nem pusztán emberi, de isteni méltóságot árui: el. Ezért szorul el a 
'kisdiák szíve,, ha a katedra .elé hívják ki. Ezért támad az emberben nyugtalan
ság, ha idézést kap a bíróságra. Ez teszi gyatrelmessé a port, mélyet telki
ismeretünk indít ellenünk mindennapos mulasztásaink, tévedéseink, vétkes; 
tetteink miatt. Látható és láthatialan ítélőszékek előtt kell nap-nap után meg- 
áütamunk, Per és félelem, ítéletvárás és ítélet, fellebbezés és újra per és újra 
félelem: ez a földi élét, s a világtörténet is ez!

De hát meddig így? Isten igazsága és mindenhatósága sohasem fog 
véget vetni ennek az örök nagy pörnek? Isten ítélete mindig csak töredékesen 
emberi ítéleteken keresztül és éppen ezért ideiglenesen villán föl előttünk? 
Nem tartogait-e Isten a világ számára egy legfelsőbb, megfellebbezhet étien 
ítéletet, midőn elegyítetlenüii, tisztán ragyog fel szentsége és dicsősége, hogy 
örökkön-örökké világoljon a mindenség felett?!

Krisztus Urunk tud erről az utolsó ítéletről. Az imént hallottátok jö
vendőbe mutató nagyszerű szavait. Az ő ítélőszéke é)é gyüjtetnek majd mind 
a népek; alkik valaha éltek, .mind egy • szálig, hogyvelvegyék a megdícsőiilt 
Emberfiának ítéletét. Az lesz a világítóiét.

Volt a keresztyénség történetének i® olyan korszaka, mely alig tudott 
mit kezdeni az utolsó ítélet fejezetével. Azt mondották: felesleges egy ilyen 
végső ítéletre várni, hiszen a történelmen belül állandóan folyik az ítéltet, 
‘■gvik esemény ítél a másik felett; a költő szavával: maga a, világtörténet a 
világítélet Csakhogy ez azt is jelentené, hogy mindig az erősebbé az igazság 
és Isten is csak az erősebbnek segít. Nekünk az írás szerint tudnunk kell a 
világfoletti ítéletről is, amely a Krisztus ítélőszéke előtt folyik majd le, az Ő 
törvénykönyve szerint és végre is pontot tesz az emberi nem szédítő, vad 
hánykódásaiira. Az egyházi esztendő vége felé az utolsó ítélet bizonyosságát 
hirdeti az egyház az embereknek.

2. A  wittenbergi városi templom északi oldalán egy kőbe vésett hatalmas 
kép fogadja a látogatót. Krisztus, a világ ítélő bírája ül ott szivárványtrónusán. 
Körülötte angyalok serege, fújják az ítélet trombitáját. Krisztus szeméből nem 
sugárzik jóság, szelídség, csak Ikönyörtelen komolyság, kegyetlen szigorúság, 
így látta őt a XVI. századbeli művész. —  Luther is panaszkodik korára: úgy 
szoktatták őt gyermekségétől fogva, hogy éli kellett sápadnia az ijedtségtől, 
ha Krisztus nevét hallotta, mert csak arra tanították, hogy Krisztus szigorú,
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haragos bíró! Kétségtelenül egyoldalú, középkori kép volt ez a Megváltóról. 
De nem estünk-e mi az ellenkező végletbe? Nem feledtük-e, hogy Krisztus 
nekünk bírónk is az utolsó ítéletben? Vájjon előbbre vagyunk-e azzal, hogy 
mi minden 'sápadás és ijedelem nélkül olvassuk az utolsó ítéltet fejezetét?

Jézus itt az Emberfiának nevezi magát. Ebben a névben pedig benne 
foglaltatik az ő titokzatos személyének két egymással ellenkező, mégis egy
mást kiegészítő vonása. Emberfia ő, aki tudja, mit tesz embernek lenni, mert 
belealázkodoitt az emberi testbe, megkóstolta a szenvedést és a halált; {télétet 
tesznek rajta, s a Megkenőzottr,a mondja Pilátus; íme az ember De ugyan
akkor ö az a régi próféciákban megjövendölt Új Ember .is, a' mennyből jövő 
Emberfia, aki a világnak új szakaszát hozza, midőn megjelenik az ég felhői
ben, angyalok seregétől kísérve, isteni dicsőséggel. Akkor majd ő lesz ítéletet 
Pilátus és minden ember fellett.

Jézus Krisztusnak, az Emberfiának tehát két eljöveteléről kell tudnunk. 
Egyik nem nélkülözheti a másikat, különben fél-iKrisztiusunlk van csupán. Mit 
ér önmagában az ő első eljövetele, megítélte lése, értünk történt halála, bűne
inknek ezáltal lett teljes kiengesztelése, ha másodszor is el nem jő hatalom
mal, és be nem visz miniket ibha az országba, ahol nincs többé bűn, fájdalom, 
ha'ál. Viszont az is mit ér, ha mi csak szivárványtrónján látjuk őt haragos 
tekintettel, de nem tudjuk, hogy ő az, aki értünk .szenvedett és műiket szeret 
és a kárhozat poklából .kiszabadít? A kettő együtt az Emberfia!

Akik mármost nem hisznek abban, hogy Krisztus a mi bírónk és. hogy 
az ő kezében van a világ ítélete, azok egyébként hiába hivatkoznak reá, nem 
ismerik öt és Krisztus sem fogja ismerni őket azon .a napon. Bárcsak egy 
pillanatra bele sápadna a világ Krisztus nevének hallásába, eszébe vévén, hogy 
bírája nevét hallotta kiejteni! Tudjuk-e mi keresztyének szerte a világban az 
apostollal, hogy „nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus 
ítólöszéke ellőtt, hogy kikí megjutalmazhassák aszerint, amiket e testben csele
kedett, vagy jót, vagy gonoszt* (II. Kor. 5, 10.)/? Egyáltalában tudja-e a mai 
ember, akár vezető, akár vezetett, akár pogány, akár keresztyén, tudja-e, hogy 
nem elég számot adni önmagának, embertársainak, népének, de számot kei! 
adnia a Legfőbb Bírónak is? Ha tudná a világ, hogy Krisztus a bírája, men
ten ellsápadna, s letenné öldöklő fegyverét,

3. Oly találóan jegyzi meg Luther-, hogy itt Jézus az uloílsó ítélteiben 
voltaképpen az ötödik parancsolatot kéri számon az elébe gyüjtöttektől. Nem 
mintha á többi parancsolatot nem kívánná meg .tőlünk, csak egy példát hoz 
arra nézve, hogyan fog minket megítélni azon a napon. Azt mondja Luther: 
A „Ne ölj!“  parancsolata Jézusnak a szájában azt teszi: Segíts felebarátodon 
nyájasan és (légy javára mindenben. Ha szomjúhozik adj: innia. Ha szüksége 
van rá, add oda neki felsőruhádat. Ezek az ötödik parancsolat cselekedetei, 
mert az ötödik parancsolat azt követeli tőlünk, hogy mi egymás iránt barát
ságosak és könyörületesok legyünk. Ha pedig ezt elmulasztottuk, sőt! ellen
kezőié:;*, egymásban kárt tettünk, tudjuk meg: Krisztus nem feledi a gyilko
sokat 1 így Luther.

A  világot Krisztus a saját törvénykönyve, a hegyi beszéd evangéliuma 
alapján fogja megítélni. Nemcsak azt nevezi majd gyilkosnak, aki megölte 
felebarátját, de azt is, aki haragszik az ő atyjafiára vagy szidalommal illeti. 
Es ez utóbbi azt mondja, éppúgy méltó az ítéletre, a főtörvényszékre, sőt a 
gyehennára, mint amaz (Máté 5, 21—22.). Az Emberfia azon a napon nem 
lesz tekintettel, másféle-fajta mértékre, például arra, melyet a társadalom szo
kása szentesített vagy arra, hogy te egyénileg miként magyarázod magadnak 
az ötödik parancsolatot. Krisztus minderre nem lesz kíváncsi akkor.

Azt fogja megkérdezni: adtunk-e enni az éhezőnek, inni a szomjúhozó- 
nak, befogadtuk-e a jövevényt, felruháztuk-e a mezítelent, meglátogattuk-e 
a beteget és a foglyot? Törődtünk-e övele? Mert Ö, az Embernek Fia «izo-
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nosítja magái ezekkel az emberekkel, a szegény, elnyomott, ínséges Kicsinyek
kel; testvéreinek nevezi őket, sől Ö maga jár rangrejtve a koídusgunyájuk 
alatt, hogy megtapasztalja, védik-e 'a gyengét az erősek, mint ahogyan ö, 
védte a juhocskáil; irgalmasok-e az emberek egymáshoz, mint ahogyan Ö 
megkönyörült az elesetten, a bűnösön; és megvan-e a szeretet, amit Ö elho
zott a földre?! Különös mérték ez. Földi bíró iíly mértéket nem is alkalmaz
hat; senkinek sem mondhatja: aszerint ítéltek meg, milyen viszonyban vagy 
vélem, barátom vagy-e, vagy pedig ellenségem! Jézus azonban igenis miaga- 

, magát teszi az ítélet mértekévé; amit vétettünk, azt Ö eJlenie vétettük és 
ami jót tettünk, azt Ö vele cselefeedtük. Mert Ö nem pénzen fogadott ügyvédje 
a nyomorult embereknek, hanem drága vér által lett megváltója, ezért tulaj
donosa is, öröik bírája és Istene!

4. Egyediül ez magyarázza azt is, mikép lehet oly csekélynek látszó 
dolgon elkárhozni, mint aminő egy falat kenyérinek vagy egy ital víznek a 
megtagadása, s viszont mikép lehet oly igénytelen cselekedetért üdvösséget 
nyerni, mint aminő egy mezítelen ember felruházása. Már Chrysostomus a 
IV. században észrevette, milyen szerényen keveset kér Jézus. Nem kívánja 
egy fogolynak a kiszabadítását, csak a meglátogatását; nem kívánja egy beteg
nek a meggyógyífcá'sáit, csak az ápolását, S még hozzáfűzhetjük: nem a töme
ges eredményeket keresi, hanem azt, hogy eggyel-eggyel, akit éppen utunkba 
ejlett a szükség, hogyan cselekedtünk. De kicsinységek ezek? Kicsinység Krisz
tust az utcán (Látni éhezve, dideregve? Kicsinység Krisztusit a betegágyon ta
lálni lesoványodva, kétségbeesetten? Kicsinység Krisztust liáncravervte lelni 
börtönök mélyén, vagy egy otthontalan jövevényben felismerni őt, az Ember
fiát? Ez fogja kettéválasztani a világi léiéikor az emberiséget, ez a „kicsiny" 
valami, melynél nagyohbról az utolsó ítélet bírája sem tud!

Az emebrt meghölkkenti az az egyszerű mozdulat, ‘amellyel a királyi 
pásztor' elválasztja a juhokat a kecskéktől és a juhokat a jobbkeze felől, a 
kecskéket pedig a balkeze fellő! állítja, és a jobhkeze felől állóknak az Atya 
országát adja örökségül, a balkeze felől állókat pedig az örök gyötrelembe 
taszítja. Nincs kihallgatás, nincs tárgyalás a Krisztus ítélőszéke elölt. Blébb 
hirdeti ki a végleges ítéletet, csak azután indokolja. S ha még megszólalnak 
a jobb- és balkeze felőli álilíók, ez már mit sem változtat a sorsukon! Az embert 
.meghökkenti ez a világos kettősség: örök élet vagy örök halál. Jókai hősei 
jutnak az eszünkbe, az ő csupajó és csuparossz figurái, végletes emberek. 
Dohát csakugyan ilyen végletes, abszolút különbség ember és ember között 
az, hogy valaki Krisztus követője-e vagy sem? Annyira elesik aiz utolsó ítélet 
napján minden más különbözőség, vagyonbeli, tehetségbeli, fajtabéli, társa
dalmi, történelmi, világnézeti, s mégmogaminyi különbözőség ami embert 
embertől elválaszt és csak ez az egy marad, csak ö  marad: Krisztus?! Igen, 
Testvéreim! Krisztus a világ bírája, tehál Krisztus a világ sorsa.

Ezért mindennél félelmetesebb az ő ítélőszéke előtt megálltam vagy csak 
arra a percre gondolni is, mert ott tisztán, elegy!tétlenül ragyog fel az Ö 
igazságának szentsége és az ő világhatalmának dicsősége. Utolsó, feliebbez- 
hetetlen, végső sorsot készítő az ítélete.

És mégis, minden félelmet essége ellenére is, nem egyetlen reménységünk 
és jó útra vezérlő csillagunk az utolsó ítélet bizonyossága? Hát nem ez vflt-é 
véget az örök pernek és félelemnek, és nem a reá való készülés tisztíthatja-e 
meg a világot?!

A keresztyén ember nemcsak remeg tőle, de bízik is benne, sőt boldog 
örömmel várja az utolsó ítéletet, ahol nem idegen tesz ítéletet rajta, hanem 
megváltó Ura, Krisztusa, az az Emberfia, akivel ő naponta találkozik, enni 
és inni ád néki, befogadja, felruházza, meglátogatja. Nincsen boldogabb ember, 
mint aki állandóan a Krisztus ítélőszéke előtt tudja magáit és így készül a 
világ bírája elé, ki eljövendő ítélni élőket és holtakat. Ámen. Scholz László



Szentháromság után 26. vasárnap: Az ítélettől való megmenekülés.

Epistola: II. Thesx. I, 3—10. Evangélium: Máté 25, 31— ifi.

A  keresztyének üldöztetései uz Isten igazságos ítéletét készítik elő. A r. 
üldözések idején a keresztyének Krisztushoz láncolódnak egészen, hogy az 
ő nyugalmában maradjanak mindörökké, A világ megmutatja, hogy semmi 
köze Istenhez és nem is vár Istentől semmit. Krisztus ama napján ez teljes
séggel nyilvánvalóvá válik.

Isten aszerint ítél meg minket, hogy földi életünkben megtaláltuk-e Krisz
tust az emberekben! Nem ítéltetik el az, aki hisz, mert aki hisz az emberek
ben — akikre Krisztus igéje Utal — az. ige által magát Krisztust látja és úgy 
szolgál nekik, mintha magának Krisztusnak szolgálna.

Az emberiség kettős vég felé halad. Mikor Krisztus szentjeivel és hitreittel 
megjelenik, ítéletet tart. Atyja láldottainak adja az országot, de bosszitt ált 
azokon, akik Istent nem akarták ismerni. Asmussefí

Szentháromság után 27. vasárnap
Alapige: Máté 24, 37—51 (Oltár ige: II. Péter 3, 3— 13 )

Az eredeti szöveg többlete.
Alapigénk két kulcsszava a „parousia" és a „g rég-o rwi le". Az első a 

visszatérő Krisztus, a második magunk felé fordítja a tekintetünket. Vájjon 
lielyesen várj,uik-e Krisztus napjának eljövetelét?

A ,,parousia“  (37. v.) egyformán lehet jelenlét és megérkezés. Az Újszö
vetségen kívül két speciális jelentése volt. Szakrális, pogány vallási kifejezés
ként a láthatatlan istenség lenyűgöző, megdöbbentő erejű megjelenését jelen
tette. A hivatalos nyelvben pedig terminus, technikus, magiasrangu hivatailho 
koknak és uralkodóknak a provinciáikban tett fényes látogatására. Az. Újszö
vetségben ez a szó egy helyen vonatkozik az Antikrisztus megjelenésére (II. 
Thess 2, 9.), egyébként mindig Krisztus második, dicsőséges vissza jövetele.

Alapigéník Krisztus parazitájának kél fő vonását állítja a gyülekezet elé. 
A paruzia hirtelen és váratlan esemény llesz. Ezt példázza Noé nemzetségének 
esete és az éjszakai tolvaj hasonlata. Amilyen váratlanul, előkészület leírni 
találta a vízözön Noé evő-ivó, világi dolgokban elmerült kor társait és amilyen 
kiszámíthatatlan a tolvaj éjszakéi órája, olyan hirtelen tör rá Krisztus napja 
erre a világra. Ez a nap pedig a Kyrios, a dicsőséges és hatalmas Bíró ítéle
tének napja lesz. Erre is két példázat figyelmeztet. A mezőn dolgozó két mun
kás és a két őrlő asszony köziül „egyik felvétetik", t. i. Isten országába, a 
másik „ottbagyatik", t. d, a veszedelemre, a kárhozatra. A befejező példázat 
(45—ö l. v.) ugyanezt üzeni a gyülekezetnek, de már nemcsak arról beszél, 
hogy ítélet lesz, hanem arról is, ki áll meg ebben az ítéletben. A „hű és bölcs 
szolga" (45. ,v.|

Mi a helyes magatartás, ha ilyen váratlanul jön és örök sorsunk létől 
dönt «  Krisztus vissza jöveteled Az alapige felelete egy szóba sűríthető: ,,grégv- 
reite!" Legyetek ébren! A  közönséges gondolkodás szerint ébernek, szemesnek 
tenni pontosan azt jelenti, amit a példlázatbelií hűtlen szolga tesz: nyitott 
szemmel lesni ki minden evilági lehetőséget, a legjobb faliatokat és ti legna
gyobb hatalmait, dicsőséget (49. v.). Az evangélium szerint ez. alvás, .ellfelejl- 
keaés az éberségről! A „hű és bölcs szolga" tekintete az utolsó nap felé 
fordul. Látja a láthatatlant. Várja azt, amit senki sem vár. És hűséges Ahhoz, 
akiről ez a világ elfeledkezett. Még valamit tegyünk ehhez hozzá. Az evangé
lium szerint ez a Krisztuson függő tekintet nem bénítja meg a szolgáló szívet
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és kezel „Boldog az ar szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ily munkában 
talál“ (46. v.). Ha ez az ige elsősorban a gyülekezet pásztorára vonatkozik is, 
nem korlátozható rája. A szolgálat és hűség ebben a (világban minden keresz
tyén, az egész gyülekezet feladata.

Nagy Gyula dr.

Gyakorlati alkalmazás.

A z  ige hangsúlyozza Jézus vis száj ö vételének és vele az ítéletnek várat
lanságát és bizonyosságát. Éppen azért állandó készenlétre inti a keresztyé
neket. Hogy mi legyen ez a készenlét, ahhoz két irányban van alapigénknek 
megszívlelendő mondanivalója.

1. Az, ami az embert k&szé teszi Krisztus • vissza jövetelének napjára, 
az nem valami külső, hanem belső dolog, amit külsőleg alig lehet érzékelni.

Retten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két 
asszony őröl a malomban: az- egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Kelten 
teszik ugyanazt és a dolog mégsem ugyanaz. Valami belső dolog döntő különb
séget von a két munka közé. Ennek a belső dolognak a hiánya teszi az emberi 
igazán éretté a kárhozatra. Érdemes megfigyelni, hogy amikor Jézus leírja 
az emberek elfoglaltságát az özönvíz napjaiban, azokét, akik elvesztek, akkor 
nem szól bűnös dorbézolásokról, tivornyákról, nem beszél gyilkosságokról és 
házasságtörésekről, hanem kizárólag olyan tevékenységet vagy elfoglaltságot 
említ meg, ami magában véve nem mondható bűnösnek, hanem az emberi élet 
legtermészetesebb dolga: az emberek észnek, isznak, házasodnák és férjhez- 
mennek mindaddig, mígnem eljön az özönvíz és mindnyájukat elragadja. Azt 
is szabad mondanunk, hogy legnagyobb részük nem azért pusztult el, amit 
tett, hanem amit nem tett; azért, ami hiányzott belőle. Elpusztultak egyszerűen 
azért, mert hiányzott életükből Isten, hiányzott az életükből Krisztiéi, hiány
zott az életükből a hit. Keresztyén) ember előtt • világos, hogy Isten Krisztus 
által lakozik az ember életében, Krisztus pedig hit által lakozik a szívünkben, 
ahogy Pál apostol mondja. (Ef. 3, 17.) Nem mentegethetjük magunkat azzal, 
hogy nem tettem ezt és nem tettem azt, tehát jó és rendes ember vagyok, áld 
nyugodtan várhatom az ítélet napját. Az a kérdés, hogy ki tölti be a beilső 
világomat. Az élet természetes dolgai 'úgy betöltheíik az életemet, hogy nem 
marad hely az életemben Isten számára. Nem arról van szó, hogy külsőleg 
láthatók-é rajtam a kegyesség életformái. A Jézus által említett mindkét 
asszony a mezőn dolgozik és mindkét asszony őröl, tehát hétköznapi dolgok
kal van elfoglalva mind a kettő, de belül, ott ahova csak Isten szeme lát, 
vem valami döntő különbség, és ez a Krisztusra tekintő hit.

Természetesen, amikor arról a hitről beszélünk, amelyik késszé teszi 
az embert Krisztus vissza jövetelére, akkor ezen csak azt az élő hitet érthetjük, 
amelyik komolyan felismerte az ember bűnösségét és megragadta a bűnbocsá
nat ajándékát Krisztus vérében, amelyik hit által Krisztus betölti egész belső 
világiunkat. Ez a Krisztusra tekintő hit teremt hálás, örvendező szivet az 
emberben, amelyik szüntelenül Isten kegyelmének és jóságának a dicséreté
vel és mag&sztalásával van elfoglalva. Ez a hit aranyozza be a szürke hétköz
napokat is és teszi istentiszteletté a leghétköznapibb cselekedetet is. Eltű
nik a munka verejtékszaga és .a Krisztusban való élet jó illata árad a feg- 
igénytelenebb és legmegvetetitebb munkából is. Ebben van az a döntő különb
ség, ami miatt az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

2. Azt mondottuk az elején, hogy két irányban van mondanivalója alap 
igénknek arról, hogy mi az a készenléti állapot, amelyben a keresztyéneknek 
'áruiok kell Uruk visszajövetelét. A : első a Krisztusra tekintő hit, az Istennel 
való viszonyunk rendezettségére mutat. Hozzá tartozik azonban a készenléti 
állapothoz az embertársainkkal való viszonyunk rendezettsége is. Erre vonal-



.foozólag nyújt Jézus útbaigazítást az Urukat váró szolgákról mondóit példá
zatában.

A hű és bölcs szolga, aki készen várja Urát, az Ura által számára ki
jelölt munkával van elfoglalva és eledelt ad az ö házanépének a maga idejé
ben. Ha azt keressük, hogy ez mit jelenít reánkvonatkozóan, akkor ismét két 
dologra kéül gondolnunk.

Bizonyára azt akarja számunkra Jézus mondani ezzel a példázattal, hogy 
munkánkban döntő fontosságú, hogy az a mi Urunktól számunkra kijelölt 
■munka és ne magunkválasz tóttá munka legyen. Nem lehet eléggé hangsú
lyozni, hogy a keresztyén életben döntő a Krisztus akaratának való alá
rendeltség.

Közelebbről nézve pedig a dolgot, arra kell gondolnunk, hogy amikor 
a szolga számára az ő ura azt rendelte, hogy adjon eledelt a házanépének 
a maga idejében, akkor ez jelenti embertársaink testi és lelki javaiért való 
munkálkodást. Nem önmagunkért élünk, hanem Krisztusért és Krisztus által 
embertársainkért. Érettük való szolgálattá kell válni életünknek. Itt sem eshe
tünk egyoldalúságba. Nem Krisztiit szerint való, ha embertársainknak egy
oldalúan csak a testi vagy csak a lelki szükségleteit tartjuk szem előtt szolgá
latunk során. Nem Krisztus szerint való az a lelki szolgálat, amelyik nem kész 
az anvagi segítésre is, d»e elhibázott az a szociális segíteni akarás, amelyik 
nem akarja meglátni, hogy minden anyagi nyomorúságnál nagyobb a lélök 
nyomorúsága a bűn miatt.-

A lélek számára szolgáló táplálék az evangélium, amelyik hitet ébreszt 
az Úr Jézus Krisztusban és megtérésre indít. Akkor várjuk készen Urunkat, 
ha szüntelenül tevékenyek vagyunk abban, hogy a Krisztusról szóló örömhírt 
vigyük embertársainknak, ha nem fáradunk bele abba, hogy őket vigasztaljuk, 
erősítsük, hitre segítsük az evangélium által. Lehetetlen, hogy akit a Krisztusra 
tekintő hit belső békességgel, örvendező, hálás szívvel ajándékozott meg, az 
ne vegye észre embertársainak nyomorúságát, akik félelmek között és vigasz
talás nélkül élnek a Krisztus üdvözítő kegyelmében való hit hiánya miatt.

A boldog szolga, akiről Jézus beszél, az evangélium hirdetésében .elfoglalt 
szolgája Jézusnak. Erre a szolgálatra valamilyen formában mindig nyílik lehe
tősége minden keresztyén embernek, a ír i g körülöttünk Krisztusban örvendező 
hit nélkül élő emberek vannak, addig mindig megvan annak a lehetősége is, 
hogy valamilyen formában bizonyságot tegyünk előttünk arról a Krisztusról, 
akinek mi békességünket és boldogságunkat, életünket és üdvösségünket kö
szönhetjük.

Túrmezei János

Szentháromság után 27. vasárnap: Az éberség.

Epistola: 11. Péter 3, 3— l i .  Evangélium: * Máté 25, 1— 13.

Kísértő dolog az, hogy ég és föld ma Isten igéje által megkiméltetik. 
A kereszívénség ellenségeinek ez a körülmény alkalmat ad arra, hogy Krisztus 
vissza jövetelét gúnyolódva .egyáltalán kérdésessé tegyék. A keresztyéneket pe
dig arra kísérti, hogy Krisztus ígéretét ne vegyék komolyan és ezért el
aludjanak.

Előre megmondatott nekünk, hogy az Űr napja úgy jő  majd el, mint a 
tolvaj. Semmi okunk sincs mégsem arra, hogy kételkedve osüggedezzünk, vagy

* Az evangélium más, mint a ifii idei perikóparendünkben, de az epis- 
tolára vonatkozólag alkalmas segítséget nyújt itt is Asmussen.
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elaludjunk. Inkább dicsérnünk kell Isten türelmét, aki nem akarja az ember* 
vesztét, hanem hogy mindnyájan az igazság ismeretére jussanak.

A tőlünk megkövetelt éberség a h i t ,  mely a láthatatlanra tekint. A  hivő 
tudja, hogy jövevény a viliágban. Ezért éri a világ ellenszenve és tartja őt 
éberen! A világ ellenérzésének közepette tesz a hivőben nagy az éhség az örök 
élet után és llesz erős az imádság, vajha hamar eljönne az Ür!

Istennek a világ felé megmutatott hosszútűrése kísértés a keresztyén 
ember számára. Ebben a kísértésben az segít rajtunk, hogy hiszünk Krisztiik 
kilátásába helyezett vissza jövel elében. Iliit által menekülünk meg, mely nem 
átallja magát jövevénynek vallani ebben a világban.

Papi nemzetségből származott. Az Isten háza és igéje iránti szeretetet szent 
tradícióként a szülői házból hozta, magával, Nagyaityjia örökébe lépett, amikor 
a népes osernátfailui gyülekezet, szinte gyerek fejjel, meghívta lelkipásztorá
nak, Itt munkálkodott 20 éven át. Ez a gyülekezet volt az ő földi szerelme, 
amiért engedett mindent kárba veszni. Akkor sem hagyta el, amikor 
mint fiatal kolozsvári Teológiánk tanára, magasabb pozícióiba kerül
hetett volna. Hivei meg is becsülték. Rajongó szeretettel vették körül1 és 
vakon követték, mert tudták, hogy minden gondolatával csak az ő javukat 
szolgálja. Isten kegyelméből el is érte, amit akart: gyülekezetéből minta
egyházat szervezett, ahová mindenki tanulni járt.

Az a szolga volt, aki öt talentumot kapott, s azokkal úgy sáfárkodott, 
hogy más ötöt nyert, Munkája messze túlnőtt gyülekezete határain, s az 
egész egyházkerületre rányomta bélyegét, Lelkészi gárdánknak legtehetsége
sebb, legtöbbre hivatott tagja volt, kit mindenki vezetőjének fogadott el. Sok
oldalú ember volt és sok mindenhez értett. A zenéhez épúgy, mint a gyakorlati 
mezőgazdasághoz, vagy a turisztikához, vagy a csángó népi emlékek felku
tatásához. A legnagyobb érdeme mégis az volt, hogy a maga dinamikus,, 
örökké izzó leikével nagyszerűen tudta az embereket munkára ösztönözni, 
s a lelkileg megmozdultakat észszerűen foglalkoztatni, hogy abból mindenkinek 
haszna tegyen. Ennek eredménye volt az a szép murikaközösség, amely a 
legutóbbi években a Csángóföldön a lelkészek között kifejlődött, s annyi 
sok hasznos gyümölcsöt termett.

Ebben ő maga dolgozott legtöbbet. Hihetetlenül gyorsan és sokat tudott 
dolgozni, mintha érezte volna, hogy sietnie kell. Állandóan tele volt tervek
kel, új kezdeményezésekkel A nagy rohanásban nem is tudott mindig a mélyre
hatóin!, s a sok tennivaló közt mindent végbevinni. Több dolga befejezetlenül 
maradt Veszteségünk ez is.

Minden munkája között a legkedvesebb volt egyházunk isfentisztelieti 
rendjének lutheri albpokra való visszavezetése. Ebben látta élete hivatását.

Asmusseir

Dr. K I S S  BÉLA
1908 IX. 29-1951 VIII. 13



+ BÁRDY ERNŐ
Fekete papi civilén kívül senki nem látta más ruhában. Luther-köntösé- 

ben helyezték 85. -évében ravatalra is Budapesten. Leibicban (Szepes megye) 
született. Késmárkon és Miskolcon végezte középiskolai tanulmányait. Pozsony, 
Erlangen, Lipcse városában tanulta a teológiát, 1893-bain, lelkésszé szentelé
sének évében kerül Mezőberénybe mint az I. -kerületi egyházközség segéd- 
lelkésze. És ez az egyházközség lelt java életmunkájának színtere. A következő 
évben, 1894-foen tanítói oklevelet szerzett a szarvasi evangélikus tanítóképző
ben és mint aktív tanító is működik a gyülekezetben. Ezután Erdélyben a 
szász egyház szolgálatában mint ifjúsági utazó-lelkész töltött el nyolc eszten
dőt. Miután a parochia megüresedett, visszahívták Mezőberénybe, ahol 
1903— 1945. végzett áldott lelkészi munkát. Az airad-békési egyházmegye al- 
csperese is lett és pályája végén tb. főesperessé is választották. A nép azt 
mondta róla: tetőtől talpig pap. Ha temetési menetet vezetett az utcán, magas, 
termetes alakja kiemelkedett és ha énekeitek -a menetben, hangja messze 
elha&t'szott.

Paipi egyéniségét az egyház nagy ügyének lelkesedéssel való szolgálata 
tömötté el. Budapesti nyugalma éveit is a szolgálat utáni nostalgia jellemezte. 
Örömmel ragadott meg" minden szolgálati lehetőséget és boldog vált ha ige
hirdetésre készülhetett. Papi egyéniségé tükröződött pásztori hűségében, ame
lyet kiváltképpen' az imádsággal hordozott pásztó ralis alkalmaik árultak el. 
Teológiai jártasságát is a nagy ügy szolgálatába állította. A bibliát aẑ  eredeti 
nyelveken olvasta. Félszázaddal ezelőtt honosította .meg gyüliekzelünkben a 
teljes egyházi liturgiát. A  gyülekezet németnyelvű .énekeskönyvét háromszor 
adta ki és bőven ellátta függelékében imádságokkal, passió-történetével és 
leotionariummal. Unser Glaube c. lankönyvét sokan dicsérték és használták. 
Idősebb korában is lépést tartott a tudománnyal Káplánjaival gyakran olvasta 
együtt aiz új telógiai munkákat és heves vitákba is merült. Amerikai útja csak 
megerősítette kionfesszionális meggyőződését, A Jézus Krisztusban való hit 
számára természetes, magától értetődő kegyelmi adomány volt. A fides qua 
credűur és a fides quae creditül' egyirányba mutatott nála: Jézusra, az inkai- 
jtácáó csodájára. Kun Kaiser József
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Ezért harcolt, vitázott, írt, agitált a végtelenségig, egv megszállott lélek szent 
fanatizmusával. Törhetetlen hittel vailota, hogy az egyház ősi liturgikus 
elemeiből folyó erő kiemeli tespedéséből a hitéletet is. Nem hittünk neki. De 
a tényeit őt igazolták. Tanítómesterével, Járosi Andorral megindult liturgikus 
mozgalmat ő tovább vitte, kifejlesztette és bellavikte a köz,tudatba, s ma erdélyi 
gyülekezeteinkben nemcsak új istentiszteletét látunk, hanem új élet jelei is 
kezdenek mutatkozni.

Ez a legnagyobb jutalom, amivel az Űr sok önzetlen fáradtságát meg
koronázta. Ez fogja egyben az emlékét is minden márványnál jobban meg
őrizni. Sírjánál éreztük, mi az: „Nem az én gondolataim, a ti gondolatadtok" 
(És. 55, 8.). Valóban, nem akarjuk elhinni, hogy elment tőlünk. De lázadni 
sem akarunk. Csak fáj a szívünk, mert szegényebbek lettünk, s kialudt 
megint egy lobogó fáklyánk. De hálát adunk, hogy világított, s hogy Isten 
szeretete megmarad örökké.

Argay György 
püspök
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BARTH KÁROLY 65 ÉVES
Barth Károly ebben az esztendőben hatvanöt éves. Ez az év

forduló alkalom arra, hogy a világ protestantizmusa kétségkívül leg
nagyobb élő tanítójának jelentőségéről néhány gondolatot elmondjunk.

Az a világvisszhang, amit éppen ez az évforduló felvert., sejtet
heti velünk, hogy a fenti megállapítás: Barth Károly a protestantiz
mus legnagyobb élő teológusa, nemcsak nem túlzott, hanem nagyon 
száraz megfogalmazása Barth jelentőségének. Beszédes jelei vannak 
annak az elismerésnek és érdeklődésnek, átmi valóban világviszony
latban feléje fordul. Már ötvenedik születésnapja alkalmával egy 
„Festschrift”  kiadásával tisztelték meg tanítványai és barátai. A z 
azóta eltelt tizenöt esztendő igazi méreteiben bontakoztatta ki Barth 
jelentőségét. A  németországi egyházi harc („Kirchenkamf” ) s az 
azt előidéző nemzetiszocialista veszedelem a már akkor is világhíres 
teológust egyszeriben az egyház prófétai szolgálatának élvonalába 
lendítette. íg y  lett Barth korunk egyházi életének prófétája a szónak 
helyesen vett értelmében. Állásfoglalásait, iránymutatását a törté
nelem máris fényesen igazolta, s szava, hozzászólása ma már nemcsak 
a világkeresztyénség, de szinte lehet mondani, az egész müveit embe
riség számára figyelmet keltő. „Schleiermacherig kellene visszamm- 
nünk, ■ hogy hozzá hasonló jelentőségű férfiút találjunk, nemcsak a 
teológiai tudomány, hanem általában az egész emberi kultúra és 
szellemi élet tekintetében. Azzal a nagy különbséggel azonban, hogy 
amig Schleiermaeher egy csúcspontjára jutott fejlődés érett gyümöl
cseit tárhatta elő nagyszerű összefoglalásban, addig Barth az első 
világháború végén lépett fe l, telíát akkor, amikor éppen ez a schleier- 
macheri korszak omlott össze menthetetlenül. A  katonai összeomlás 
akkor nyilvánvalóvá tette a szellemi válságot is. S azok között, akik 
a ehaoszban új utat próbáltak mutatni, Barth hangja, mint pusztá
ban kiáltó prófétáé tűnt fe l.”  (H . Diem: Dér Theologe Kari Barth. 
Előadás a müncheni rádióban, 1951. május 10-én.) S hogy Diem 
véleménye nem túlzott, s nem egyedülálló *, arra nézve áll jon itt 
néhány'idézet, amely Barth nagy életművét, az immár nyolcadik 
kötetében megjelent Dogmatikáit méltatja: „Minden bizonnyal vissza 
kell nyúlnunk a protestáns orthodoxia korába., a klasszikus dogmati
kák idejébe, hogy hasonló műre leljünk, mint Barth Dogmatikája. 
Ami azonban Barth művét ezektől, mondjuk például Gerhard János 
Loei-jától jellegzetesen megkülönbözteti, az éppen az a teológiai 
metanoia, ami egész problematikáján végigvonul, s ataely arról tesz 
tanúságot, mennyire foglyul ejtette Barth gondolkodását Istennek 
a Jézus Krisztusban kijelentett szabad kegyelme.”  (H . Vogel, „Ver- 
kündigung und Forschung, München.” )

’*,,Barth ma az az ember, akivel szemben mindenkinek orientálódnia kell" 
— inti már 1931-ben Gáncs A, a közvéleményt. (G, A . „Mit tanulhatunk 
Barth Károlytól?" 1. o.)
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„A  Dogmatika Barth Károly életműve. Több annál: évszázadunk 
legérettebb szellemi terméke. Magában is cáfolata annak az állítás
nak hogy korunkban nem írnak már jelentős müveket, s hogy nap
jaink teljesen a technikai megszállottság jegyében állanak. Ha. mos
tanában valami korszakot jellemző épületet emelnének, ezt á könyvet 
kellene alapkövébe befalazni. Mert egykor —  ha Isten úgy akarja —  
nagyobb lesz ennek a műnek a jelentősége, mint a televízióé, vagy 
az atomrombolásé. ’ ’ (Rudolf Stickelberger, „Reformierte Schweiz” , 
Zürich.)

Miben áll Bariknak ez a páratlan teológiai es egyházi, sót alta
lános szellemtörténeti jelentősége? Mi sem áll távolabb tőlünk, mint 
az emberdicséret szándéka, s így kétségtelen, hogy nem az emberben, 
hanem müvében kér esendő a rendkívüli, a miiben, ami viszont nyíl- 
ván egyedül azt dicséri, aki „mindeneket megcselekedhetik a miben- 
nünk munkálkodó erő által.”

Rendkívül nehéz feladat Barth művének jelentőseget néhány 
mondatba sürítve meghatározni. Hiszen ez azt jelentené, hogy néhány 
mondatba kellene süríteni azt a mondanivalóját, amit eddig csak 
dogmatikája megjelent nyolc kötetében közel 6000 oldalon mondott 
el! Erről a dogmatikáról mellesleg a közelmúltban magyarázó könyv 
jelent .meg, amely többszáz oldalon ismerteti a művet. Barth jelen
tőségének felmérése nyilván a jövendő egyháztörténetírásának fe l
adata lesz. Mégis megkíséreljük itt legalább néhány szempontra
felhívni a figyelmet. , ,

Barth Károly egyik legelső és leglelkesebb magyar méltatom 
Gáncs Aladár volt. '('Mit tanulhatunk Barth Károlytól? Debrecen, 
1931.) Egészen megdöbbentő, hogy Háncs Aladár milyen mesterien 
ragadja meg az akkor még csak pályája kezdetén álló Barth teológiai 
mondanivalójának velejét. Mindenkinek ismernie kellene ezt a füze- 
let mert szempont iái ma is helytállóak, s üzenete nem avult el. 
Bárcsak annak idején többen olvasták és megszívlelték volna azt 
amit a magyar evangélikus ébredés szellemi atyja Barthtol tanult. 
A  jelek sajnos ennek ellenkezőjét mutat ják.Pedig Gáncs Aladár 
nyilván azt az. utat járta meg Barth megismerésénél, amit e sorok 
írója is: a személyes meggyőződés útját. S talán nem.lesz hiábavaló, 
ha erről most néhány szót szólok. , ,, , ,

Először 1934 nyarán találkoztam Barth Károllyal egy nemzet
közi diákkonferenciáján a keresztyén diákszövetségnek, Genf mellett, 
La Chatagnerieben. Barth akkor „A  keresztyén ember, mint bizony- 
ságtevő”  című, később nyomtatásban is megjelent előadását tartotta 
meg. Eleven, szellemes előadásmódja, közvetlen, kedves humorú egyé
nisége már akkor megfogott. Mbndanivalojanak ertelme, célzata 
azonban rejtve maradt előttem. Nem értettem azt a tüzet, amely 
szavait hevítette, az élt, ami finomra csiszolt fogalmi fegyverzetet jel
lemezte'; nem értettem harcát, amit számomra —  akkor —  láthatalan 
ellenfelek ellen vívott. Értetlenségem, sőt idegenkedésem fokozódott, 
amikor égy esztendő-múlva Bőseiben hallgatója lettem. A  dogmatika 
előadásainak nyelvezete —  jóllehet minden szavát értettem —  kínaiul 
hangzott, a sok idegen név, utalás, a teológiai irányzatokkal, s teolo-
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g ásókkal folytatott vita egy idegen világ kényelmetlen érzetét kel
tette. Csak lassanként, s szégyenkezve jöttem reá, hogy értetlensé
gemnek magam vagyok az oka: hiányzott nálam a kellő teológiaitörté
neti és filozófiai tájékozottság. Egyszóval műveletlen voltam, s ezért 
nem értettem Barthot. Azóta sem hat rám az eíéle érv, hogy „Barthot 
nem lehet megérteni” , s a hasonlók. Egyszerűen az az igazság, hogy 
•műveletlenek vagyunk s ezért nem értjük —  persze nemcsak Barthot 
—- hanem általában a nehezebb fajsúlyú teológiai irodalmat sem. 
Ezen persze könnyű segíteni, csak egy kis szorgalom kell hozzá.

Barth teológiájának jelentőségére azonban igazán akkor figyel
tem fel, amikor hazajöttem Báselból és beálltam az egyházi mun
kába. Napról-napra, hétről-hétre, amint egyre jobban megismertem 
az egyházi életet, papok és hívek gondolkodását, hallgattam a prédi
kációkat és beszélgettem a gyülekezet népével, tanítottam a konfir
mandusokat és —- vesződtem a konfirmációi kátékkal és egyéb tan
könyvekkel, egyre világosabban, s szinte bántó fénnyel villant fel: 
mit akar Barth Károly, kivel, s mivel vívja kemény harcát, miért 
villog oly élesen fogalmi fegyverzetének kardja, miért nem mindegy, 
hogy mit mond az ember és hogyan mondja, —  mire való a teológia 
és miért életfontosságú kritikai funkciója az egyház számára. Most 
kezdtem igazán érteni és értékelni egykori tanárom tanítását, most 
mélyedtem el komolyan írásaiba, s emlékeztem néha villanásszerűen 
egy-egy megjegyzésére. S most fedeztem fel Barthot, az egyház taní
tóját, a leggyakorlatibb teológust, akinek egész müve izig-vérig a 
gyülekezet mindennapi életének szolgálatában áll, s akinek éles fegy
verzete azért villog, hogy az egyházi élet, az emberi kegyesség bozót
jában vágjon járható utat, —  mindig az Utat tartva szem előtt.

Igen, mert itt, a gyakorlati egyházi szolgálatban találkoztam 
a kegyes emberrel, s «  vallásosság burjánzó formáival, az önmagával 
elégedett gyülekezettel, s az önmagáért való egyházzal, —  egyszóval 
mindavval, aminek Barth hadat üzent, amivel, s bármily különösen 
hangozzék is —  amiért felvette azt a harcot, amire az életét tette reá. 
Mert a vallásos ember ellen üzen hadat Barth, hogy a hit emberét 
megnyerje s az egyház emberi tákolmányát bírálta kíméletlenül, hogy 
segítse benne kiformálódni Jézus Krisztus gyülekezetét. Teológiája 
Imrei teológia volt, fegyvere mindig élesre töltött, s mindig célba, 
talált —  s azóta rájöttem, hogy minden teológia szükségképpen ilyen, 
a Pálé. is ilyen volt és a Lutheré is. Hiszen a teológia az egyház ön
vizsgálata. az ige fényében, s így szükségképpen a szüntelen bűnval
lás és bűn bánat szolgálata, a tudomány teljes vérfezetében, s az igaz
ság keresésének könyörtelen elszántságával. S ez a teológia az egyház 
teológiája volt, az egyházért s az egyháznak s az egyházban végzett 
szolgálat; dogmatikája első félkötetének első kiadását még Keresz
tyén Dogmatikának címezte, a második kiadásban már Egyházi Dog
matika lett a címe!

így értettem meg Barthot, az állítólag annyim elvont és elméleti 
teológust a gyakorlati élet és munka fáradtságában és harcaiban, s 
így kezdett mondanivalója reflektorfényben égni a számomra az
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egyházi élet hátterén. Első műve, az 1918-ban megjelent, s azóta 
kilenc kiadást megért Római Levél, köztudomásúlag forradalmi ha
tású volt akkoriban. Számomra izgalmas élménnyé vált —  pedig 
neves hazai teológusunk hirdette róla, hogy senki se érti, talán maga 
Barth se s nem átadottam a római levélről Barth könyve s Luther 
kommentárja segítségülhívásával gyülekezeti bibliaórákat tartani —  s 
nem vallottam vele kudarcot. Ami nagyon is érthető: hiszen a líómai 
Levél úgy született meg, hogy „egy ember, aki kétségbeesetten veszi 
észre, hogy igehirdetésének nincsen hatása, merészen elindul az okok 
felkutatására. . .  Egy darabig szinte megvonja magát Saíenwyl-i kis 
gyülekezetétől, hogy nekifeküdjék a legtermókenyítőbb igehirdető 
legfőbb művének; a Római Levélnek.”  (Gáncs A. i. m. 2. o.) Barik 
teológiája az igével gyülekezetéért küzdő lelkipásztor forró tusaiból 
született meg. Nem véletlen, hogy általánosan elterjedt vélemény 
Barikról: igehirdetőnek talán még nagyobb, mint tudósnajk. Leg
újabb prédikációi kötetbe gyűjtve jelentek meg, „Fürelitet eneli 
nicht” ! cím alatt.

Aki ezért meg akar vele ismerkedni, legjobban is teszi, ha nem 
a Dogmatika vaskos köteteivel kezdi, hanem valamelyik kisebb írását 
veszi kezébe, vagy éppen prédikációit. A  „Református Egyház”  e. 
lap 1951. július-augusztusi számában * igen hasznos Bibliográfia je
lent meg Barth magyarra is lefordított müveiről. Ebből is kitűnik, 
hogy a Dogmatika szélesen hömpölygő köteteinek írója éles szemmel 
figyeli az egyházi élet s általában az élet folyását, s nem habozik 
hozzászólni, állásit foglalni a legmaibb ma időszerű és legidőszerűbb 
kérdéseiben —  persze mindig úgy, hogy az örök ige fényébe igyek
szik azokat vonni. S az bizonyos, hogy még aki sokszor nem is tud 
mindenben egyetérteni állásfoglalásaival, az is kénytelen elismerni, 
hogy amihez Barth hozzányúl, az rögtön izgalmassá válik. Ez történt 
néldául, amikor néhány éve a keresztség kérdését bolygatta meg. 
Egyszerre nagy zsibongás támadt, szinte világszerte a teológiai ber
kekben; a kérdésnek egész irodalma lett, s mellesleg elterjedt a hír, 
hogy Barth baptista lett. Ez utóbbi persze nem volt igaz, de az bizo
nyos, hogy a keresztség kérdése, helyesebben a gyermekkeresztelés 
gyakorlata odakerült a "teológiai vizsgálódás gyujtópontjába, s ebből 
mindnyájunknak csak haszná ló it: kérdés lett számunkra az, ami 
felől még eddig nem sokat gondolkodtunk, s alkalmunk lett az elmé
lyedésre, a probléma tudatosítására.

Ez a kis példa is szemlélteti, hogy nem, túlzás az az állítás, hogy 
a Római Levél megjelenése óta jórészt Barth kérdésfeltevéseiből élnek 
a kontinens, teológusai, s művének jelentőségéről még ellenfelei is 
kénytelenek akaratlan bizonyságot tenni; akad ugyanis például olyan 
dogmatikai mű, aminek alig van oldala, amelyen a szerző ne szállana, 
vitába —  Barth Károllyal. Ügy is meg lehet tehát művét határozni, 
hogy ö a nyugati teológia. nagy nyugtalanítója és inspirálója —- per
sze azért, ennél sokkal több is.

* Melegen ajánljuk olvasóink íigyeSmébe; teljes terjedelmében, Barth 
Károllyal foglalkozik. 
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Barth életművének egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a 
„modern protestáns orthodoxia”  atyjának kikiáltott teológus meny. 
nyíre fejlődőképes. A  Római Levélről a Dogmatika legutóbbi kötetéig 
(Anthropológia) megtett út mutatja ezt. Dogmatikája első félkötetét 
1927-ben teljesen átírva adta ki újra. S azóta is szüntelen önvizsgá
latban dolgozik, tételeit újra, meg újra bírálat tárgyává teszi s ha. 
szükségesnek látja, revideálja. Hogyan is lehetne ez. máskép: hiszen 
az ige teológusa szükségképpen szüntelen bünbánatban él, s a krízis 
prófétája maga is permanens krízisben tudja müvét és önmagát 1 
Ezért nem lehet Barth müvét egyszerűen elskatulyázni, beleszorítani 
valamely teológiai izmus prokusztesz ágyába, —  legkevésbbé a 
„barthianizmusba. ”  Ugyancsak ezért Barth műve szétfeszíti a fele
kezeti korlátokat. Dogmatikáját találóan 'az ökumenikus dogmatiká
nak nevezte az ökumené egyik vezetője; s ez éppen nem azt akarja 
jelenteni, hogy tanítása színtelen és határozatlan. Hanem azt, hogy 
a retformátori tanítás velejét ragadja meg úgy, hogy abban a refor
máció egyházai egyetérthetnek. Barth a svájci református egyház 
tagja. Balga dolog volna azonban mármost ezért azt vélni, hogy mon
danivalója kisebb jelentőségű, vagy éppen jelentéktelen az evangé
likus egyház számára. Az ilyen szűkkeblű, felekezetieskedés (kon- 
fessionaiizmus) egyébként is méltatlan a reformáció örököseihez, akik 
az eéclesia semper reformari debet elvet vallják. Barth műve sokkal 
nagyobb, semhogy egy felekezet kereteibe beszorítható lenne. Sok 
szigorú református egyébként sem vállalja őt reformátusnak, ezzel 
is tanúságot téve arról, hogy az ő teológiája valóban közös kincse 
az egész protestantizmusnak. Mint ahogy egy Schleiermachert, Blum- 
hardot, A. Schweitzert, vagy Schlattert sem lehet azzal elintézni, 
hogy valamely felekezet körébe utaljuk őket. Barth esetében ez még1 
kevésbé lehetséges.

H. Diem fent idézett előadásában abban a tömör mondatban 
próbálja összefoglalni Barth művét, hogy: Isten— Isten; vagyis a 
teológiában, s ez persze azt jelenti: az egyházban, magával az élő 

. és valóságos Istennel van dolgunk. Mit jelent azonban ez közelebbről? 
Nyilván azt, hogy Isten nem spekulációnk, élményeink és vágyál
maink tárgya, hanem a magát szuverénül kijelentő Isten, aki nem 
bízza magát találgatásainkra és vélekedéseinkre, hanem a Jézus 
Krisztusban mutatta meg, hogy kicsoda és mit akar. Barth teológiája 
krisztocentrikus teológia, még pedig olyan konzekvensül, ami szinte 
váratlan a teológia történetében. S ebben is, mint sok egyébben, 
Luther hűséges tanítványának tudja magát.

A  Jézus Krisztusban magát kijelentő Isten azonban itt és ma. 
igéjében és szentségeiben van jelen közöttünk. Egyáltalában; Isten 
csak az igében teszi magát hozzáférhetővé. Minden egyéb út, amin mi 
Istent megközelíteni próbálnék, veszedelmes tévút. Barth teológiáját 
joggal szokták az ige, mégpedig a kizárólagos ige teológiájának ne
vezni. Minden kísérletre, ami ezt a kizárólagosságot valami egyéb 
elemmel, például az emberi értelem, élmények, képzelet világával, 
vagy a körülöttünk zajló valósággal, konkrétül a természet, vagy a
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történelem világával kívánja ötvözni, Barth hihetetlen-érzékenységgel 
reagál. S méltán t A  teológia naturális veszedelme éppen a mi esztenr 
deinkben kilépett a dolgozószobák magányából vagy az akadémikus 
viták hűvös légköréből a mindennapi valóság kézzelfogható, sőt élet
bevágó, sőt halálosan veszedelmes terébe! A  németországi egyházi 
harc, az a félelmetes kísértés, ami az egyház hitét és tanítását a 
hitleri ideológia felöl érte, s aminek szellemi hatása, eszmei bűvölete 
minden külső elnyomásnál, egyházüldözésnél ezerszerte veszdelme- 
sobbnek mutatkozott, mindnyájunkat fe l kellett, hogy rázzon, s min
den időkre éberekké kellett, hogy tegyen éppen ezen a ponton. Ismét: 
megmutatkozott, hogy Barth müve mennyire életes és valóságon* 
mennyire az egyház szolgálata akar lenni ebben a mi mostani időnk
ben, mennyire az egyház életéből fakad, abban gyökerezik és azért 
lüktet a vaskos kötetei tudásának minden sora és minden szívdobba
nása. Az a szenvedély, amivel Barth magát éppen az egyházi harcba 
vetette, az az ifjú i fürgeség, amivel a meglett férfiú benne részét 
kivette, s az az őrálló éberség, amivel azóta is az egyház, —  s lehet 
mondani: a világ minden egyházának, helyesebben: az egy közönsé
ges keresztyén anyaszentegyháznak, az ilyen értelemben vett öku- 
menének életét figyeli, mutatja, hogy ez az ember az egyház tanítója 
és így éppen ebben a minőségben az egyház szolgálója akar lenni 
és semmi más.

•Ezért prédikál Barth 'akkor is, amikor Dogmatikáját adja elő, 
s köteteit írja, s ezért súlyos és mellőzhetetlen a mondanivalója 
éppen a mi számunkra, akik az egyházban az ige szolgái, lelkipász
torok és prédikátorok vagyunk, Luther óta talán senki nem tett olyan 
hangsúlyt a hirdetett igére, az ,,ausserUch, mündlich W o tt” -ni, a 
prédikációra, mint éppen ő. Tőle, ha egyebet nem is, de azt feltét
lenül megtanulhatjuk, hogy a leik "szi szolgálat elsőrenden és lénye
gében igeszolgálat. Egészében az, s ami belőle nem az, az értelmetlen. 
S ez az igeszolgálat azt is jelenti, hogy nekünk semmink sincs, ásni 
magunktól való lehetne, hanem mindig és mindenben az élő Isten 
beszédének szerszámai és sáfárai vagyunk a reánfcbizott emberek 
között. Ez a szolgálatunkban a félelmetes és egyúttal ez benne a 
vigasztaló és gyönyörűséges is. Ez teszi —  emberi erővel —  elhordoz- 
hatalanul nehézzé és teszi másfelől egyedül lehetővé a lehetetlent, az 
Isten szolgálatának halálosan merész és kitérhetetlcnül szükségszerű 
szolgálatát.

Ez a szolgálat persze csak egyféleképpen lehetséges és értelmes: 
az egyházban. Hiszen íz  ige az egyházban szól. viszont ahol az ige 
hangzik, ott van az egyház. Hiszen az egyház azoknak közössége, akiket, 
az ige gyűjtött össze, s akik így. mint az igének hallgatói és megtar
tói, részei az élő Ige, a Jézus Krisztus testének. Barth teológiájának 
másik gyújtópontja —  az ige volt az egyik —  kétségkívül az egyház. 
Az egyház valóságát újtestamentomi értelemben az eklesiat^o fedezte 
fe l ismét és tette a teológiai gondolkodás egyik pillérévé, miután 
a megelőző századok teológiája a vallásos embert, s a vallásos embe
rek társulatát, legjobb esetben a keresztyénséget helyezte előtérbe.
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Ez az egyház persze Barthnál nem kész valami, nem biztosítékait, ön
magában hordozó üdvintézmény, a jog és szervezet, szertartás és 
hivatal emberi támasztékaival egybeszerkesztett építmény, hanem, az 
Jge kegyelmező ítélete alatt álló, szüntelen megkérdőjelezett, állan
dóan születésben lévő gyülekezet, aminek realitása egyedül a Szent
lelek Úristen realitásában és elhatározásában van, vagyis sohasem 
adottság, hanem hitünk tárgya, az eljövendő aeon Ígérete, de mostani 
reménységünk valósága is.

Ez az egyház, a gyülekezet, valóságos hús-vér emberekből áll, 
s i t t  el «  hétköznapok kézzelfogható világában. Nem véletlen, hogy 
Harfch teológiájában olyan középponti jelentősége van <i „karácsony 
csodájának” , az Ige testté-lételének. Az egyház élete ennek az inkar- 
naciónak a folytatása. Meg nem szűnő nyomatékkai hangoztatja ezt 
Barth, mindenféle ,,keresztyén”  idealizmussal, spiritualista. perfek- 
ekmizmussa!!. kegyeskedő világtagadással szemben. Joggal lehetne 
Barthot a második hitágazat teológusának nevezni, -— hiszen Luther 
óta talán senki nem ragaszkodott annyira a Deum, quaerere in 
Uhristo-hoz — , mégis csodálatosan meleg szívvel fordul az első hit
ágazat világa felé. Persze mindig úgy, hogy a másodikból kiindulva, 
s a harmadikon keresztül. Éppen Dogmatikája legutóbbi kötetei tesz
nek tanúságot erről. A  teremtett világ, s az ember, mint Isten te- 
mntménye áll újabb vizsgálódásainak homlokterében. Roppant je
lentősége van ennek éppen most. amikor az utóbbi évek világot meg
rázkódtató -történeti katasztrófái nyomán elemi erővel tört fel a 
kérdezés az ember mivolta, s az emberi lét értelme iránt. A z existen- 
ciálfilozófia és az existencializmus korában, két világháború után 
Barth az írás világánál keresi a feleletet a nagy kérdésre: Micsoda 
az ember? S tanításából egy egészen új, s hallatlanul nagyvonalú 
keresztyén^ humanizmus körvonalai bontakoznak elő. Szokás volt 
Barthot régebben etikátlansággal vádolni, azzal, hogy a dogmatika 
tételeinek elvont fejtegetéseibe merülve, közönnyel viseltetik a 
valóságos ember, s annak mindennapi életkérdései iránt. Nos olvassuk 
csak el a Dogmatika II./2— III./3. köteteit, s feltárul előttünk az 
emberi élet egész problematikája a maga legapróbb részleteiben; s 
mindez viszont hallatlan következetességgel nyer megvilásítást a 
kinyilatkoztatás centrumából, Jézus Krisztus felől. Lélekzetelállítóan 
izgalmas és egyúttal feloldóan megnyugtató, amit Barth a teremtés- 
történet, részletes exegézise során például a házasságról, az emberi 
együttélés problémáiról, az embernek a világhoz való viszonyáról 
mond. Aki ezeket a fejezeteket, elolvasta, az meg- kell, hogy érezze: 
itt nemcsak egy nagy teológus beszél, hanem egy nagy ember is, aki 
meleg szívvel, násztori bölcseséggel és felülről való isteni derűvel 
és humorral tudja szemlélni és értelmezni az emberi lét nagy és a>pró 
kérdéseit.

Innen érthető, hogy Barth soha nem volt dolgozószobája reme
téje, mégkevésbbé katedrája foglya. Ma sem az. Az egyház tanítója 
akar lenni és maradni. Ezért lehetett és lehet őt ott látni teológiai, 
sőt, egyéb egyházi konferenciák előadói asztalánál és —  hallgatósága
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sorában, egyházi gyűléseken, zsinatokon és egyéb összejöveteleken. 
Vállalta az Egyháziak Világtanácsa amszterdami !világgyülésének 
megnyitó előadását (1948.) s az összeomlás után elsőnek lépett a még 
romokban heverő bonni teológia katedrájára, hogy azzal segítsen az 
éledező német egyházi életnek, amire annak leginkább szüksége volt: 
igaz keresztyén tanítással, a teológus ifjúság nevelésével. Ezekből 
az előadásokból született meg a Kis Dogmatika. S azóta is minden 
fontos kérdésében az emberiségnek hallatja Barth szavát, vitázik, 
levelez, s nem fél a félreértésektől, rágalmaktól, vállalja a tévédé* 
emberi lehetőségét, az esetleges kudarcot és csalódást is, mert akarja 
vállalni, feltétlenül és minden körülmények között a felelősséget. 
A  felelősségnek ez az elszórni vállalása talán egyik legjellemzőbb vonása 
a hatvanötesztendős Barth Károly eddigi életpályájának. Ezért lehe
tett szolgálatát azzal a roppant jelzővel illetni, hogy prófétai.

Ebből a felelősségvállalásbő] fakadó szeretetével fordult régtől 
fogva a magyar protestantizmus felé. Kétszer járt nálunk, 1936-ban 
és 1948-ban. Szolgálatának jelentősége számunkra egyre nő, mint 
ahogy nő magyar tanítványainak serege is. Most, amikor születésé
nek hatvanötödik évfordulója, zajló világesemények közepette is, meg
állítja egy percre a lélek és a szellem embereit, gondoljunk azzal a 
szeretettel reá, amivel ő hordoz Isten előtt bennünket. S ha úgy vél
jük, hogy van valami köszönnivalónk neki, hálánknak egyedül értek 
mos módja, az lesz, ha útmutatásai nyomán még sokkal hűségesebb 
tanítványai igyekezünk lenni, —  nem neki, hanem a Mesternek, aki
ről minden bizonyságtétele szól, s még szorgalmasabb és lelkesebb 
művelői a teológiának, az ige tudományának, amelynek ő egy életre 
elkötelezett szerelmese. Nem is kérhetünk számára egyebet Istentől, 
minthogy ebben az áldott szenvedélyben éghessen,  ̂ s világíthasson 
a néki adott világosság mértéke szerint, mindnyájunk hasznára, 
Urunknak dicsőségére, még nagyon nagyon sokáig.

Groó Gyula

E számunkban a „Tanítsuk az egész gyülekezetét! Vegyük kezünkbe a 
krétát!*4 című cikkünk foglalkozik többek között Wemer Pfendsack „Kennst 
<lu <ten Weg?“  című munkájával, amely konfirmációi előkészítéshez szolgáló 
útmuiaió. A rajzos munkát Foltiu Brúnó lelkész magyarra fordította és a 
dunántúli lelkészeik a püspöki hivataltól folyamatosan megkapják. Érdemes 
les® másoknak is beletekinteni e munkába. Túróczy Zoltán püspök ezeket, 
írja róla körlevelében: „Werner Pfendsack perem-városában, Richembcn; lel
kész. Junge Kirche egyik vezető embere, Tliurneysen egyik legközelebbi mun
katársa. Az útmutató nem arra való, hogy szolgaikig lemásoljuk, 
de arra kiválóan alkalmas, hogy hitoktatásunkat és konferenciai e lő ' 
készítő munkánkat elmélyítse és abban új indításokat adjon.** A  munka 
módszere nagyon figyelemreméltó. Rajzai és szövege ügyes és mogk«p<>- 
Magyar nyelven való közzététele komoly szolgálat.
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Prédikáció Máté 8, 23—27 alapján
Az az óhajtás és az a törekvés gyűjtött most itt össze minket, 

hogy szeretnénk egyház lenni: úgy élni, gondolkodni, cselekedni 
ebben a mi mostani időnkben, mint akik egyház aikarunk lenni, mert 
.erre kaptak elhívást és parancsot. S ha valóban szeretnénk egyház 
lenni, minden okunk megvan arra, hogy erre az igére figyeljünk: 
„Mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai.”  Ez a sor
rend, s nem fordítható meg. Nem mi szádunk hajóra, s azután ma
gunkhoz hívjuk Jézust, hogy keljen útra velünk, hanem Jézus lép 
először a hajóba s öt követik tanítványai. A z  egyház semmiképpen 
sem lehet a írni vállalkozásunk! Legjobb szándékaink és legelszán
tabb igyekezetünk mellett is balga Okoskodás, vakmerő kaland lenne 
így az egyház, s az érte vállalt szenvedés jól megérdemelt büntetés. 
Nőm ott van az egyház, ahol mi kezdünk valamit Jézussal, hanem 
ott, ahol ( j  kezd el valamit velünk, ahol Ö méltat bennünket arra, 
.hogy minden érdemtelenségünk ellenére is kezdjen valamit velünk. 
Ezért az egyházban egyedül övé a hatalom, övé a felelősség, de övé 
a parahcsolás joga is. S mi követhetjük őt, vele lehetünk, erényeink
kel —  amennyiben vannak ilyenek —  és bűneinkkel együtt s Ő 
felhasznál bennünket, úgy, ahogy vagyunk, s ahogyan neki tetszik.

Nem véletlen, hogy a tanítványok magatartását az írás ezzel 
a  szóval fejezi ki; követték őt. S az sem véletlen, hogy éppen egy 
hajóba követték. Bizonnyal nem véletlen az, hogy az egyház az egész 
Űjtestamentom. tanúsága szerint szüntelen indulóban van, útban, 
menetközben. Mert bár kétségtelen, hogy az egyház itt él, ebben az 
időben és térben, s ugyancsak nem légüres térben, hanem e világ 
terében, mely az általunk oly jólismert illatokat és -— mérges gázo
kat terjeszti, —- mégis, akár a hajó, az egyház is bár térben, de nem 
mindig ugyanabban a térben él. Nincs kötve emberekhez és viszo
nyokhoz, történelmi feltételekhez, hanem mindig útban volt, s min
dig is útban lesz. Mivel mindenütt otthon kell lennie, sehol sem lehet 
végleg otthon. Mivel mindenütt kész szállást venni, mindenütt 
késznek kell lennie arra is, hogy búcsút vegyen, s felkerekedjék.

Miért van ez így? Azért, mert az egyház örökkévaló hajlékok 
felől jön, s azok felé tart, s azok felől tesz bizonyságot, mint felülről 
való jel, —  ezért nem lehet itt maradandó lakhelye. Hiszen Ura 
mondotta magáról: a rókáknak barlangjok vagyon, s a madaraknak 
fészkük, de az ember fiának nincsen fejét hová lehajtania! S aki 
kezét az eke szarvára vetette, az ne nézzen hátra más után!

„És imé, nagy háborgás löt a tengeren.”  Hogy a világ, amely
ben az egyház él, milyen veszedelmes, az nem mindig nyilvánvaló 
előttünk. Hiszen vannak távoli viharok, s vannak miknek már csak 
&z emléke kísért, némelyek pedig a tenger rejtett mélységeiben töm-
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bolnak. Nemde mintegy húszegynéhány esztendő előtt * mi is csak 
könyvekből, s esetleg újságokból tudtunk a világ veszélyeiről. Olvas
tunk arról, hogy volt egyszer egy harmincéves háború, s egy francia 
forradalom, s hallottuk a búr háború távoli híreit. „Es ime, nagy 
háborgás lön a tengeren.”  Az utolsó évtizedekben megváltozott kö
rülöttünk a világ, viharos, izgalmas, mozgalmas lett az élet. Most 
már tapasztalatból tudjuk, milyen a veszélyes világ és az élet. Még 
pedig azért veszélyes, mert az ember az. Az ember hazug, tolvaj, 
gyilkos, parázna^ belegázol mind a tíz parancsolatba, mert nem tartja 
meg az elsőt: „En vagyok a te Urad Istened, ne legyenek néked más 
Isteneid!”  M i pedig idegen Isteneknek szolgálunk. Ez néha sokáig 
nem lesz nyilvánvalóvá, amig azután egyszer, hirtelen emberi életünk 
lappangó nyavalyája iszonyú viharokban tör felszínre. S ilyenkor- 
nőm tehetünk egyebet, mint hogy bevalljuk; igen, ilyen az emberi 
élet s a világ, nincs az a szörnyűség, ami benne meg ne eshetnék. 
S mindaz, ami velünk történik, csak megérdemelt büntetésünk.

„Annyira, hogy a hajét elbontják a hullámok!”  A  világ viharai 
közepette él az egyház. Bármennyire is szeretnék, hogy az egyház a 
béke és a boldogság szigeté legyen, nem így van, hanem hajó az 
egyház, amit elborítanak a habok. A  világ minden nyomorúsága a 
miénk is, a keresztyéneké, az egyházé. Hiszen az egyház is emberek
ből áll, s minden emberi bűn az egyházban is megtalálható. Sőt: 
még csak itt igazán! Emlékezzünk csak a háború idejére: nemde az 
volt a legfélelmetesebb, hogy az egyház maga is belekeveredett a világ- 
ügyébe, s minden egyház a maga népének győzelméért imádkozol? 
íg y  lesz az egyház mindig tükör a világ számára, amelyben különös 
világossággal ismerheti fel a saját bűneit. Csoda-e, ha az ítéltetnék 
az Isten háznépén kell elkezdődnie szükségképpen. íg y  kell ezért 
az egyháznak a maga sorsában, akár üldöztetésében is felismernie 
Isten igaz ítéletét. S ezért viharos időkben az egyház első dolga a 
bűnbánat: mea culpa, én igen nagy vétkem!

„Ö pedig aluszik.”  Jézus alszik a hajóban. S ez nyilván azt 
jelenti: a világ viharos tengerén hányódó hajóban, az egyházban, 
amely' részes a világ nyomorúságában és bűnében, mindennek elle
nére ott van Jézus Krisztus. S ezért, csak ezért, mivel az Ü r nem 
hagyja el egyházát, nem vész el az egyház, a hajó nem süllyedhet 
el. isten kinyújtott tenyerén van az egyház, s így, egyedül kegyelem
ből, megtartat ik a világ végezetéig.

Alszik Jézus a hajóban. Elrejtve, észrevétlen van egyházában 
jelen. Cselekvése is igénytelen, nem feltűnő. Szolgai alakjában van 
velünk az egyházban. És mégis: nem szunnyad és nem alszik Izráel- 
nek őrzője! Jézus Krisztus emberi testében maga az élő Isten virrasz- 
tott a Genezáreti tó hajója felett. S a tanítványok hitének ez a 
próbája csak árnyék;:, volt annak a keménye próbának, ami elé akkor 
kerültek, amikor Jézust a sírboltban fekve látták. Ezt a próbát kell 
nekünk is megállanunk, amikor Isten láthatatlan hatalmába kell

* Barth 1935-ben mondotta el ezt a prédikációt!
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fogóznunk, jóllehet szemeink csak tűmben nyomorúságot és erőtlen
séget lathatnak.

„ Tanítványai hozzámenvén felkötték öl, mondván-. Uram ments- 
meg minket, mert elvessünk.”  ínséges és viharos idők megnyithat
ják az egyház szemét annak meglátására: erőnk magában mit sem ér 
mi csakhamar elvesznénk! De, —  de van velünk valaki, aki egyedül 
segíthet: Jézus Krisztus. A  m i erőnk kifogyta ép azt mutatja meg, 
hogy mekkora az ő ereje. S ha ezt felismertük, —  s éppen erre a 
felismerésre van szükségünk! —  akkor kiálthatunk hozzá- segíts 
uram, mert elveszünk!

S Jézus engedi magát felkelteni. Milyen mélyen megalázza 
magat: hívhatjuk, s készseggel enged szavunknak. Ha az egyház mos
tani idejét ébredési időnek nevezzük, akkor legyünk tisztában : 
elsősorban Jézus ébredéséről van szó. Minden azon múlik, a mi fe l
ébredésünk is, hogy Jézus keljen fel közöttünk. Ez az egyház ébre
désének igazi titkai, hogy ő  felkel és közénk áll s ez az, amiért 
kiáltanunk s könyörögnünk kell: Uram vedd magad kezedbe a. kor
mányt, cselekedj magad a mi erőtlenségünk és balgaságunk köze
pette.

Jézus megdorgálja tanítványait, s ez természetes. Mert ahol ő 
felkel és cselekszik egyházában, ott lesz csak igazán nyilvánvalóvá 
a mi egész nyomorúságunk, kishitűségünk, elesettségünk. Ahol Isten 
egyházának reformációt, ébredést ad, ott az emberek egészen kicsi
nyek lesznek, ott feltárul épp az egyház embereinek, a keresztyének
nek, a hívőknek minden nyomorúsága és bűne. Akkor megszégyenülünk 
azért, hogy miért nem bíztunk már eddig és sokkal jobban Őbenne, 
miért nem bíztunk egyedül Őbenne, s miért építettünk a magunk 
erejére. S akkor számonkéri Jézus minden félelmünket' és aggódá
sunkat., amivel hitünk gyengeségét lelepleztük.

„Ekkor felkelvén, megdorgálta a szeleket és a tengert és Un  
nagy csendesség.”  Jézus jelet ad tanítványainak. Nem neki volt erre 
szüksége —  és az egyháznak sem lett volna reá szüksége, hiszen azt 
semmi vihar el nem veszítheti. Hanem nekünk van reá szükségünk, 
hogy jelét lássuk királyi hatalmának, mintegy előizét a feltámadás 
diadalmának. Isten kegyelmének a túláradása ez: nemcsak kegyel
m e  hozzánk, hanem ezt meg is mondja és meg is mutatja. S ezzel, 
mikor jelet ad, nemcsak az egyházban történik valami, hanem a. 
világban is. Eláll a szél, s kisimul a tenger. Jézus parancsol e világ' 
hatalmainak, a démonoknak is, és határt szab tombolásuknak. Annak 
műve ez aki megígérte: fané, mindent újjá teszek. Erről az: új világot 
teremtő hatalmáról ad most jelet tanítványainak.

„Kicsoda Jézus?”  —  ez a kérdés ragadta meg az emberek 
szívét. S ez így van jói. Mert a jel kell, hogy Jézusra mutasson: 
nem az a fontos, hogy élül-e a vihar, hanem az, hogy ő, az Űr, 
velünk van. Lehet, hogy még nem engedi magát felkelteni. Talán 
aludni látszik, ám hatalma, azért nem kisebb. Akárhová vezet is mari
két, a döntő az, hogy rajta csüngjünk, s őt kövessük. S ezért, hogy 
követhetjük, adjunk neki mindig, mindenképpen hálát.

Kivonatosan közli: G. Gy.
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Tanítsuk az egész gyülekezetei 
Vegyük kezünkbe a krétát
Nemrégen jelent meg német nyelven két könyv. Mindegyik 

újabb indítást ad arra, hogy miként lehet egészen egyszerű rajzok 
Segítségével szemléletessé és ezzel vonzóvá tenni a gyülekezeti taní
tást. Az egyik könyv Werner Pfendsack-é- Címe: Kennst du den 
Weg? (Reinhard, Basel, 80 lap.) A  keresztyén tanítást foglalja 
össze rendkívül közvetlen, világos és egyszerű módon, nagyon egy
szerű rajzok, ábrák felhasználásával. Tulajdonképpen konfirmációs 
tankönyv is lehetne, de ennél többes. Az egész gyülekezet számára 
használhatóan vázolja fel több tanítási egységben a leglényegesebb 
•és leggyakorlatibb hitbéli tudnivalókat. —• Kurt Fröhr: Das Zeich- 
nen im kirchlichen Unterricht c. könyve (Kaiser, München, 138 lap) 
valójában munkaközösség műve. 126 ábrát közöl. A  rajzolás elvi 
és módszeres kérdéseit veti fel. Nem kész tanítási vázlatokat ad, 
hanem különböző megoldási lehetőségeket közöl és példákat mutat 
be. A  bibliai történetek pálcika-emberek által való szemléltetése 
helyett előnyben részesíti a jelképes ábrákat.

Mielőtt ezekből a könyvekből néhány szemléltető rajzot ízelítő
ként bemutatnék, mégpedig abban a módosításban, ahogy munkám 
közben használtam őket, három olyan kérdéssel szeretnék foglal
kozni, amelyek a flanellképes tanítások nyomán vetődtek fel.

HÁROM TAPASZTALAT
A  flanelles evangélizációk kapcsán arra a tapasztalatra jutot

tunk, hogy a gyülekezet felnőtt tagjai éppen olyan figyelemmel és 
érdeklődéssel fordultak a tanítások felé, mint a kicsinyek. Az elfe
lejtett, vagy megszürkült bibliai történetek újra elevenné váltak. 
A  tanítást a gyülekezetben nem lehet tehát pusztán az iskolába 
járókra korlátozni. A  tanítás nem csak gyermekmunka. Az egész 
gyülekezetét kell tanítani. A  körülöttünk formálódó világ is arra 
figyelmeztet, hogy mindenkinek, a meglett korú embernek is tanulni 
kell. A  lelki ébredezés nyomán egyre több gyülekezeti tagban ébred 
vágy, hogy hitéhez tudományt ragasszon. Ha pedig az egyetemes 
papság elvét valljuk, akkor a gyülekezet minden egyes tagjára áll 
a közmondás: a jó pap holtig tanul. Jelentős kezdeményezés ebből 
a szempontból a bányai egyházkerületé, ahol Dezséry püspök be
vezette, vagy inkább felújította a családi istentiszteleteket, a he
tente kétszer tartandó kátéprédikációk ősi rendjét. A  tanításnak ez 
a formája módszeresség szempontjából még sok meggondolni valót 
mutat, de mégis hivatalos és kötelező módon kapott helyet a gyüle
kezeti munka rendjében.

 A  flanelles tanítások egy másik tapasztalattal is gazdagítottak. 
A tanítást és hitébresztést: nem lehet mereven szembeállítani és
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szétválasztani. A  gyülekezeti tanítás nem lehet egyszerűen hideg, 
tárgyi ismeretek közlése. A  tárgyi ismereteken keresztül is az élő 
Jézus Krisztus megismerésére kell eljutni. A  tanítás nem gyüleke
zeti tanítás, ha végső céljának nem a Jézus Krisztussal való sze
mélyes kapcsolat létrejöttét és megerősödését tekintjük. Jézus, 
mikor tanított, tanításával mindig hitet ébresztett. Ügy taní
tott, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók. —  
Ezért helytelen az is, ha ázt tartjuk, hogy a gyülekezetben tanítani 
csák a felébrediteket, a hitre jutottakat lehet, a többieket evangéli- 
zálni kell. Ezzel ismét csak megszűkítjük a tanítás körét. Az egész 
gyülekezetét kell tanítani, nemcsak a megtérteket, de evungélizálva 
kell tanítani. ,

A  flanellképes tanítások harmadik tapasztalata azt mutatja, 
hogy a tanítást' jelentős mértékben segíti, ha szemléltetünk, ha a 
tanításra figyelő gyülekezetnek nemcsak a fülét, hanem a szemét 
is igénybevesszük. A  figyelést és az emlékezést lehet ilyen 'mó
don jelentősen megkönnyíteni. Ha igazán akarunk tanítani, szinte 
magától jutunk el a szemléltetés kérdéséhez. Figyeljük meg a gyer
meket. Milyen szívesen néz képet. Egy-egy jó kép mennyi helyes 
érzést tud télvetni benne. Emlékezzünk vissza iskoláskorunkra. 
Milyen csend le tt  egyszerre az osztályban, amikor a tanító kezébe 
vette a krétát és felrajzolt valamit a táblára. A  gyermeknek a szem
léltetés iránt, az áttekinthető dolgok iránt való szeretetét a fe l
nőtt tovább őrzi lelkében. Pusztán lélektani szempontból vizsgálva 
a kérdést, azt kell megállapítani, hogy a szemünkön át sokkal több 
hatást, tudunk befogadni, mint amennyit a fülünkkel fogunk fel. 
Ha tanítás közben a szemünket nem foglalkoztatják, könnyen elka
landozik figyelmünk. Különösen érvényes ez a mail ideges és fegyel
mezetlen belső világú emberre. Ezért kell szemléltetnünk, ha taní
tani akarunk.

NÉHÁNY ÁBRA
A szemléltetésnek természetesen sokféle módja és lehetősége 

van. A  flanellképek alkalmazása csak az egyik állandóan és túl 
sűrűn nem is használható lehetőség. Most a falitábla és a kréta: 
használatára mutatunk be néhány megoldást az említett könyvek
ből. A  rajzokat a helyszínen, tehát tanítás közben is készíthetjük, 
de némelyiket már előre fel lehet rajzolni. Ha a jelenlevők is raj
zolnak, jobb a közös rajzolás. Színes kréták használata még kifeje
zőbbé teheti az ábrát.

A z 1. számú ábra a I I .  Hitág'azat magyarázatának szerkezetét mu
tatja be áttekinthető módon Fröhr rajza nyomán. Itt azt láthatjuk, 
hogy a táblád jól elrendezett írás is képszerűen hat. Először a há
rom kérdést írjuk föl. Azután a feleleteket úgy, hogy helyet ha
gyunk a jelképeknek és végén a jelképeket rajzoljuk be. Pl. az 
1. kérdésnél: Kicsoda Jézus Krisztus? —  a dicsfény arra mutat, 
hogy valóságos Isten, a jászol a valóságos emberre utal, a korona 
pedig azt jelképezi, hogy nekem uram akar lenni.
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A  2. sz. ábra Palesztina vázlatos térképét mutatja. A  bibliai tör
ténetek térben és időben végbement valóságos események és nem az 
emberi lélek kivetített vágyálmai. Ezért jó olykor a térképet elő
venni. A  térkép azonban kusza és nem áttekinthető. Egy ilyen váz
lat a lényeget emeli ki. A  hallgatók is könnyen lerajzolhatják. Szer
kezete egy szabálytalan téglalap. Nyugati szegély a hajlott vonalú 
tengerpart. Keleti határ az északról dél felé futó Jordán. Miközben 
felrajzoljuk a folyót, elmondhatjuk, hogy nem szelíden kanyarog, 
hanem sietve rohan. A  Hermon hegységben ered és a Holt-tengerbe 
ömlik, 1000 méteres az esése. Szélessége 40 méter. A  Holt-tenger 
a föld legmélyebb pontja. Szintje 393 méterrel van lejjebb a tenger 
szintjénél. Vize négyszerié sűrűbb sótartalma miatt a tengerénél. 
Holt, mert nincs lefolyása. Hal nem él meg benne. Környezetében

PM£51TIM
I. Kicsoda Jézus Krisztus?

ISTEN #    e m b e r  

nekem  #  URAM
II.Mit tett értem?

MEGVÁLTOTT —  . ■
Miből?Mivel? bűntől, halálltól, őr- dögtő l
Mivel? Ártatlan szenv vedé

sével és HALÁLÁVAL
III.Miért tette?  .

hogy én egészen #  az ÖVÉ legyek.

1. sz. ábra 2. sz. ábra

növény nem terem, mert kipárolgása mindent megöl. A  Genezáret 
tava északon sokkal kisebb. Eleven, zöldelő vidék veszi körül. Ha
lakban ma is gazdag. A  Jordán beleömlik, de tovább is folyik rajta. 
Az a keresztyén élet, amelyik az ige ajándékát tovább adja bizony
ságtételben és a szeretet tetteiben, a Genezáret tavához hasonló. 
Az a keresztyén élet, amelyik mindig csak kap és adni nem tud, a 
Holt-tengerhez hasonlít. —  A  Genezáret tavával egy szinten áll a 
tengerparti Karmel hegy. A  Holt-tenger északi végével egy vonalba 
esik Jeruzsálem. Samária a két vonal középpontjában van. Köny- 
nyen lehet, esetleg más színű krétával, berajzolni a 12 éves Jézus 
útját Názáretből Jeruzsálembe. Miként kelt át a karaván a Jordán 
balpartjára —  Samáriát kikerülték a vándorok! Hogyan mentek át 
a Jordánon ismét s vették útjukat Jerikó felé, ahonnan egynapi 
járóföld volt még Jeruzsálem.
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4  3-sz' ábrát Frí>hr nyomán a kántork^pző tanfolyam hallgatói 
számára készítettem, mikor az istentisztelet kérdésével foglalkoz
tunk. Először a Krisztus-monogrammot rajzoltam fel. Az istentisz
telet csak azért lehetséges, mert Jézus Krisztus ígéretet tett, hogy 
ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, ott van közöt
tük. Az ilyen gyülekezet hajlékot épít a maga számára, templomot. 
Ekkor rajzolom fel a templomot jelképező vonalakat. Amii a temp
lomban történik, az az istentisztelet. Az istentiszteletet görög szó
val liturgiának nevezzük. Liturgia szolgálatot jelent. A  gyülekezet 
istentiszteletét kétféle szempontból is megvizsgálhatjuk, Isten és

A  LITURGIA = SZOLGÁLA T .

3. sz. ábra

ember szempontjából. Mindkét esetben liturgiának, szolgálatnak kell 
mondanunk. Ha Isten szempontjából nézzük, azért liturgia az isten- 
tisztelet, mert ott Isten szolgál nékünk az igében és a szentségek
ben (felrajzolom az ige és az úrvacsora szimbólumát) úgy, ahogy 
Jézus szolgált a tanítványoknak, lábuk megmosásakor.' (János 13.) 
Ha az ember szempontjából nézzük az istentiszteletet, akkor is litur
giának kell mondani, mert az ember nem a maga képességeit mu
tatja be az istentiszteleten, hanem szolgál. Róm. 12. értelmében 
testünket, azaz időnket, figyelmünkét, hangunkat, tudásunkat, pén
zünket odaszánjuk Istennek élő áldozatul, tehát szolgálatára állunk 
mindezekkel. A  kántor művészetével nem uralkodni akar a lelkek
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felett, hanem szolgál Istennek. A  lelkész sem szabadon csapongó 
szónok, hanem engedelmes szolga, liturgus. Ének, imádság,, prédi
káció, orgonajáték, perselyezés, mind szolgálat kell hogy legyen. 
Ennek ábrázolására rajzolom fel a gyertyákat. Jézus Krisztust 
azonban Isten Úrrá tette az élet egész területén. Ő Úr a templom 
falain kívül is. A  templomon kívüli életben is néki szolgálunk. A  ke
resztyén ember egész élete istentisztelet, liturgia, szolgálat. Ezért 
beszélhetünk az istentiszeletnek egy tágabb köréről, amiről Jakab 
apostol is szól, amikor Jézus Krisztus irgalmas szolgálatát elfo
gadva, szolgálattá válik hétköznapi életünk a legkülönbözőbb élet
hivatásokban is.

A  4. ábra tulajdonképpen egy kész evangélizáció vázlata Ezsaiás 
55, 8— 9 alapján, az ember útjáról és az Isten útjáról. Isten a te
remtés végén megállapította, hogy minden igen jó. Az ő közelében 
lenni, szeretetben és szabadságban élni valóban jó. Ez az Éden. Az 
ember azonban a kísértő szavára hallgatva Istennél jobban akarja 
tudni, hogy mi jó és mi rossz néki. Ellene tör. Ezt fejezi ki a fe l
felé irányuló vékonyabb vonal. Ennek a lázadásnak azonban Isten 
szerető szigora gátat vetett. Az ember útja nem elképzelése és a 
kígyó ígérete szerint megy tovább. Megtörik és zuhan lefelé a szen
vedés, a veríték, a halál állomásain át a kárhozat felé. —  Isten útja
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más. Isten útja felülről indul ki a mélység felé. Ezt szemlélteti a 
vastagabb vonal. Isten útja az emberré létei. Magára ölti a mi tes
tünket és a mi vérünket a Jézus Krisztusban. Magára veszii bűneink 
büntetését: szenvedésünket Betlehemben, verítékünket Jeruzsálem
ben, halálunkat és kárhozatunkat a Golgotán. Bűnné lesz értünk. 
Mindezt azért teszi, hogy feltámadásával és mennybemenetelével 
újra megajándékozzon azzal, amit elveszítettünk: Isten közelségével, 
a szeretetben és szabadságban való élettel, az örök élettel.

Az 5. sz.-ú, négy képből álló tanítás Pfendsack könyvének beveze-

K é r d é s  és felelet

téséből való átdolgozás; Az emberi élet nagy kérdéséből indul ki. 
Életünk a bölcső és a koporsó határai közé van szorítva. Egy biztos 
ténnyel számolnunk kell. Meg kell halnunk. De mi lesz aztán? Nem 
vagyunk magunkra hagyatva ebben a kérdésben. Isten magáévá 
tette kérdésünket. Ő maga akadályozza meg, hogy félre ne tolhas
suk magunktól. Erre figyelmeztet Zsolt. 39, 5— 6. —  Micsoda tehát 
a halál? A z ember a maga részéről többféleképpen próbál felelni. 
Az egyik felfogás szerint pont az élet végén. Nincsen utána semmi.
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A  másik szerint kérdőjel. Egy nagy talány. A  harmadik szerint 
felkiáltójel. A  halál megváltó, megszabadít a földi nyomorúságtól. 
A  Biblia is ad választ. Szerinte kettőspont. Utána még jön valami. 
Vagy üdvösség, vagy kárhozat. Ezért váltja ki az ige az emberi 
lélekből a következő kérdést: Mit kell cselekednem, hogy örök életet 
nyerjek? (Csel. 16, 30.) —  Hol kapunk feleletet erre a kérdésre? 
A  Bibliában. Ezért kell tudakoznunk az írásokat. (János 5, 39.) 
Ez a tudakozás, keresés, azt jelenti, hogy 1. időt kell szakítanunk 
rá, türelemre és kitartásra van szükségünk; 2. meg kell hajolnunk 
a Biblia mondanivalója előtt, alázattal kell olvasnunk; 3. nem sza
bad kétségeskednünk, ha nem kapunk azonnal feleletet. Remény
kedve kell olvasnunk. Aki így olvassa a Bibliát, azon beteljesedik 
Jézus ígérete: aki keres, talál (Máté 7, 8,) —  Micsoda a Biblia? 
—  Egy egész kis könyvtár. Különböző időkben írták ezeket a köny
veket. Különböző emberek, különböző dolgokról. Még nyelve sem 
egy. Mégsem sokféle dblogról van benne szó, hanem alapjában véve 
mindig kettőről: Istenről és az emberről. Ezért es?v ellipszishez ha
sonlítható. amelynek két gyújtóüontja van, de csak egy középpontja, 
ez a kereszt, Istennek a szeretete az ember iránt.

Itt említem meg, hogy Laborczi Zoltán az üdvtörténet vázlatos 
szemléltetésére nagyon kifejező rajzokat készített, amelyek sokszo
rosításban is megjelentek és a dunántúli püspöki hivataltól meg
kérhetők.

KÉT KÉRDÉS
Befejezésül két kérdést vessünk fel.
1. Az első elvi kérdés. Vájjon ez a szemre beállított tanítás 

nem bibliaellenes-e ? A  Biblia szerint a hit nem látásból, hanem hal
lásból van. Az eddig elmondottakat Róm. 10, 17. mérlegére kell 
tenni. Fröhr válaszát kísérlem meg röviden összefoglalni.

„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által". A  tanítás 
célja nem lehet más, mint a meghallott igének hittel való elfoga
dása. Az ige azonban nem közvetlen úton, hanem testileg jut hoz
zánk. Az Ige testté lesz és emberi ajkak által hirdetve hangzik 
felénk. Isten tehát földi, emberi módon szól hozzánk.

Az ige hittel való elfogadása, az igére való engedelmes hall
gatás is hasonlóképpen történik. A  hit hallását az ige hangjának 
fizikai, füllel való felfogásával és megértésével kötötte össze Isten.

Az igehirdetés pusztán akusztikai meghallása, a füllel való hal
lás és a hit hallása azonban nem azonos. Ezért lehetséges az, hogy 
valaki hallván, nem hall és nem ért (Máté 13, 13). A hit hallása 
emberi eszközökkel elő nem segíthető. Csoda. A  Szentlélek Isten 
munkája mibennünk. „A  saját értelmemmel és erőmmel nem tudnék 
az én Uramban, a Jézus Krisztusban hinni, sem őhozzá eljutni, 
hanem a Szentlélek hívott engem az evangélium á lta l. . . "  —  mondja 
a Kis Káté. | • ’

A füllel való hallás, a szavak helyes megértése azonban a mi 
hatalmunkban van. Ez lélektani folyamat. Ezen a ponton felelősek
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vagyunk azért, hogy érthetően és megfoghatóan beszéljünk. Ezen a 
ponton szabad és szükséges is, hogy lélektani ismereteinket felhasz
náljuk és szolgálatba állítsuk. A  kényelem és lustaság jele, ha a ma 
rendelkezésünkre álló. pedagógiai, lélektani, módszertani tapasztala
tokát figyelmen kívül • hagyjuk, semmibe vesszük. A  hitet ugyan 
senki számára sem biztosíthatjuk ezekkel az eszközökkel, de lusta
ságunkkal megakadályozhatjuk a hitre jutást. A  kréta és a flanell 
tehát nem pótolhatja semmiképpen a Szentlélek munkáját, az érte 
való könyörgést, készülésnél és a tanításnál a néki való odaadó en
gedelmességet. Ezekkel az eszközökkel szeretetből meg akarjuk. 
könnyíteni a figyelést és a hallottak emlékezetben tartását.

Fröhr szerint ezért állandóan két kisértés ellen kell küzdenünk 
tanítás közben. Az egyik kísértés az, hogy módszertani, pedagógiai 
és lélektani ismeretek birtokában az ige üzenetét elpszichologizáljuk. 
Rutinos tanítóknál milyen nagy kísértés ez! A  másik kísértés, hogy 
az említett ismeretek lebecsülése és félretojása következtében a ta
nítás fejek felett elsuhanó teológiai monológgá válik, az üzenet 
sterillé és elvoiittá lesz.

A  két kísértés mellett még egy harmadik félreértést ic meg 
lehet említenünk. Sokan indulnak ki abból a felismerésből, hogy a 
mai ember kifáradt a prédikáció hallgatásában. A  szemén át fogja 
fel a dolgokat és nem a fülével. A  szájjal hirdetett ige helyett ezért 
a szemmel megragadható „igehirdetésre11, a szimbólumokra, általá
ban az egyházi, művészetre nagyobb hangsúlyt kell tenni. Ilyen érte
lemben „látható igehirdetésnek11 szoktak mondani egy kifejező mű
vészi oltárképet, vagy egy szimbólummal ékesített levelezőlapot. 
Ezen a ponton valóban szükséges arra utalni, hogy a hit hallásból* 
van. Isten csak két látható igét adott nékünk: a keresztséget és az 
úrvacsorát. A  jelképek és ábrák maguktól némák: semmitmondók. 
A  hirdetett igének meg kell előznie, vagy követnie kell őket, hogy 
valamit emlékezetünkbe véssenek. Az ige erejében való bizakodás 
meggyengülésének, a hitbeli megerőtlenedésnek a jele, ha valaki a 
személyes bizonyságtételt kikerülve abban bizakodik, hogy majd 
művészi szimbólumok és az egyházművészet alkotásai ébresztenek 
hitet a gyülekezetben.

2. A  második kérdés gyakorlati. Gondolkoznunk kellene afelől, 
hogy miként lehetne az egész gyülekezetei tanítani.- Felül kellene 
vizsgálni bizonyos gyülekezeti szolgálatok hatását. Hány esetben 
erőtlenedtek meg pl. a maguk idején frisseséget hozó bibliaórák. 
Sokszor nem más egy-egy bibliaóra, mint hosszúra nyújtott vasár
napi prédikáció, amelyre nem kell olyan komolyan készülni. Nem 
lenne jobb az ilyen bibliaórák helyett bibliai tanfolyamot beállítani, 
szemináriumszerűen tanulni és tanítani? Egy református lelkipász
tor mondotta el, hogy a vasárnap délutáni, elég gyéren látogatott 
istentiszteletek helyett családi istentiszteleteket tart, kátéprédiká
ciókat, de módszertani szempontból változatos formák között. Oly
kor flanellképek segítségével tanít. Máskor gyermekekkel jelenít 
meg bibliai történetet és az üzenetet táblára rajzolt ábrában rögzíti.
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.Máskor krétával kezében a tábla mellé áll. Egyetlen kérdést vesz 
csak elő. A  végén egy igevershez csatlakozva, rövid, de .„kihegye
zett" prédikációban teszi egészen személyessé a tanítást. A  délutáni 
istentiszteletek látogatása az eddigiek többszörösére nőtt. Kicsinyek 
és nagyok egyformán érdeklődnek. —  Nem lenne-e jó konfirmációi 
oktatásunkat, a kátéprédikációkat módszertani szempontból is felül
vizsgálni, vájjon kényelemből és megszokott Ságból nem maradtunk-e 
le valahol. Mindezt egy ember nem végezheti el azonban. Közös 
munkában kellene összefogni egymás segítésére.

írásom szándéka tehát röviden két tétel:
Tanítsuk az egész gyülekezetét!
Vegyük kezünkbe a krétát!

Benczúr László

Az evangélikus keresztyén egyházfegyelem
(Disciplina ecclesiastica.)

Ezen a cínuerí dolgoztain fel egyházunk egyházfagyelmi tanítását, A 
témának -alig van. irodalma. Az Egyház evangélikus megújhodása, a refor
máció sem ajándékozott nettónk olyan megoldást, amely ma is elégséges volna. 
Anakronizmus is volna m ai. kérdéseink megoldását tisztára ott keresnünk! A 
századok folyamán azonban még az is elhomályosult, amit a reformáció tár
gyunk szempontjából teológiailag jelentett. A teológia tisztánlátás hiánya 
miatt azután széles területeken eltorzult a gyakorlati keresztyén egyházi-gywfe- 
kezeti élet valóságos torzóit is. De általában véve is sokfelé kezdték érteilanet- 
kezeti élet világos torzóit is. De általában véve is sok ifelé kezdték értellmet- 
'lennek látni azt, ami a reformáció korában magától értetődő velejárója volt 
az egyházi megújhodásnak. Ezért kezdtem a Szentírás útmutatásának az ismer
tetésével munkámat és folytattam hitvallásaink bizonyságtevésének megszólal
tatásával tárgyunk ismertetését. A  szentírásd anyagnál az értékelés szempont
iából elsősorban az apostoli atyák íráséntelmezléséhez tartottam magamat, 
ínért ők értették mag legjobban a kijelentést; és, az az egyházi gyakorlat, amelyet 
náluk Látunk, a bibliai anyag legjobb illusztrációja. A hitvallások üzenetének 
a megértésénél is iaz egyházi rendtartások segítségét vettem igénybe, amelyek 
realizálták azt a teológiát, amely a reformációban újhódotl meg. A  Szentírás 
útmutatásának a figyelembevételével, valamint hitvallásaink, bizonyságtevése- 
nek az üzenetével elindultam hosszú századokat áttekintő útra és a törté
nelem tanulságának serkentő és riasztó példáival jutottam el mai feladataink
hoz; Folyóiratunk lapjain mos* ismertetem .tanulmányaim összegezését, mun
kám eredeti szövegezésében.

Az áttekintés kedvéért ideiktiatom a tartalomjegyzék fejezetcímeit:
I. A Szentírás útmutatása.

Ií. Hitvallásaink bizonyságtétele.
III. A történetem tanítása,
IV. Evangélikus keresztyén egyházfegyelmiünk teológiai értékelése.

Jegyzet: A szövegben előforduló, rövidítések: B. =  Díe Bekenntnisschráfícn 
dér E. Luth, Kirche I—II. 1930; W. A. =  Luther műveinek weimári kritikai 
kiadása.
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Összefoglalás
Az az egyházi magatartás tehát, amelyet egyházfegyelemnek 

neveztünk amelyben az Egyház hitét-vesztett, elerőtlenedott tagjai 
tele tőreiül pásztoraié szeretetével, az organizált egyházLgyülekezeti 
eleiben bontakozik ki, alakul és formálódik pásztorkodássá. Az Egy-
iiaz legyeimig magatartása pásztorális magatartás. A z  Egyház __ és
ez az, amit tárgyunkkal kapcsolatban kiváltképpen nem szbad feled
nünk . —— mint Krisztus eleven teste, organikus egység. Az, org'aui- 
kus egysegeit alkotó Egyháznak az egyházfegyelem pásztorális gyakor
lására barom tényezője van: az egyes keresztyén emberek, mint a 
gyülekezet tagjai, azután az ©gyedeket összefogó korporális szervként 
funkcionáló egyházi-gyiilekezeti fórum, amely az Egyház és a kon
krét gyülekezet összeségét képviseli, nevezzük azt kép visel őtest ülfet- 
nek, egyháztanácsnak, presby tóriumnak, konventnek, konzisztórium- 
na*k, egyházközségi biróságniak vagy bárminek. Az egyházi orguiiiz- 
nius harmadik tényezője, amely által az Egyház fegyelmi magatar- 
tasajt gyakorolja, a gyülekezetben szolgáló egyházi hivatal. Az egy
házi hivatal újra tagolt orgánum: Beletartoznak püspök, esperes és 
lelkész eppen úgy, mint a gyülekezetben azok a gyülekezeti tagok, 
akik mint gyülekezeti munkások, vagy nevezzük őket bármilyen név
vel, ebben ármunkában forgolódnak. E három tényező harmonikus 
együttműködését feltételezi az evangélikus egyházfegyelmi magatar
tás, amely pásztorális jellegű és ha a fegyelmezés különböző hivata
los aktusaira sor is kerül, mert a. preventív fegyelmezés nem jutott 
célhoz; ezek az aktusok medicinális beavatkozásait, igeközlésből áll
nak, tehát gyógyító orvosságnak tekintendők. Az aktusok a gyüleke- 
zeti-egyházi^ élet szeretetközösség jellegéből is folynak és az egymás 
iránti felelősség motiválja a fegyelmi magatartást is, mint minden 
pásztorális munkát.

Ezen a ponton van lényegbevágó különbség az evangélikus fe- 
gvelmi  ̂magatartása között, atnety magát Krisztus szolgálójának 
tartja és a _ különböző protestáns denöminációk között, amelyek kü
lönböző variációkban enyhébb és szigorúbb elvhűséggel a. „keresztyén 
demokrácia”  gondolatából származnak. De ez választja el az Egyház 
fegyelmi magatartását a pápai monarchia elképzeléséhez olyan lelke
sedéssel ragaszkodó romlott római felfogástól is. E felfogás meg
értés© és megismerése érdekében hosszú századakat jártunk be. Leg
jellegzetesebb ez a tévelygés a judikátorikus tevékenységet folytató 
klérus „pásztorális”  munkájában. A  hierarchia fejével, a csalatkoz- 
batalan pápával, Krisztus „helyettesével”  abszolút monarchiát alkot. 
Ez a monarchia azonban inkvizíciójával és jezsuifizmusával —  amint 
ezt a történelem tanítása igazolja —  szöges ellentétben van Bibliánkkal.

Az evangélikus egyház a biblikus bázis alapján formálta törté
nelme során egyházi cselekménnyé a fegyelmi magatartást, amelyet 
mint pásztorális magatartást jellemeztünk és értékeltünk. Az egyház- 
fegyelem ugyanis alkalmazott igehirdetés, praedicatio speciális ima, 
és mint az Egyház pásztorális magatartása végső esetben is nem
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egyéb, mint az igehirdetés konzekvenciáinak a megvonása és semmi- 
képpen sem büntetés, retorzió. Ezt az egyházfegyelmi magatartást 
az egész Egyház végzi a konkrét gyülekezetben is. A  különböző fegy- 
házfegyelmi tényezők együttmunkálkodása által valósai meg! (V . o. 
I. Kor. 5, 4— 5.) Kiváltképpen látjuk ezt az apostolok és az apostoli 
atyák által vezetett ősegyházban és nincs ez máí&éppcn a reformá
ció korában sem. Valóban szent egyházi cselekményről van itt szó, 
amelyet akár 'egyes emberek végeznek, akár végső fokon a gyülekezet 
fóruma előtti ügy lesz belőle, a Szentlélek munkájának tartunk. Ezzel 
adva van az egyházfegyelem lehetetlenségének, de ugyanakkor diadal
mas lehetőségének is a "feltétele. Lehetetlen, ha emberi erőlködésnek, 
fogjuk fel. Ebben van a pozitívjelzésü, eéltüzésíi egy ház fegyelem 
csődje, mint az elvilágiasodott protestáns történelmi formációkban és 
az összes szektában, mind a romlott római egyházban. Lehetséges, 
ha emlékezünk arra, hogy az egyházfegyelem alanya Jézus, az élő 
és uralkodó Krisztus, az Egyház feje, aki szolgái eszközei: az egyház
fegyelmi tényezők által cselekszik velünk. Istennél minden lehetséges! 
Jézus, a mi Urunk, fe l akar használni ebben a szolgálatban embere
ket ! És fel akar használni minden keresztyént, aki tagja az Egyház
nak. Gyakorlati szerephez juthat itt a reformáció korában felismert 
egyetemes papság elve. A  Néki engedelmeskedő hitben erre az egy
házi magatartásra kényszerít az Úr minden pásztort, aki pásztorságát 
Tőle vette, minden gyülekezetét, amely önmagában is teljes Egyház 
és ennek az Egyháznak minden korpora tív szervét. Minden evangé
likus értelmű egyházi magatartás, az egyházfegyelmi magatartás mö
gött is ö  áll! (V . ö. Ján. 16, 8.) Ezért hangsúlyozzuk az egyház
fegyelemről szóló evangélikus tanításban az egyes keresztyének pász
torolás felelősségét éppen úgy, mint a pásztorok kötelességét, vala
mint a gyülekezeti korporális szerv munkáját.

Felhasználjuk a régi terminológiát is, amely az exommunicaUo 
minorról és az excommunicatio maiorról beszél. Az óegyházi és a 
romlott római gyakorlat azonban, amely ezt a terminológiát formálta 
és kialakította-, csak komponense lehet mai teológiai értékelésünknek 
és mint történelmi tapasztalat szolgál nekünk. Az excommunicatio 
minor, a lelkipásztor kezében képezi a pásztorkodás egyik eszközét 
és a gyónással kapcsolatos: az oldozat helyett a bűnök megtartása,, 
peceata retinere. Ezt természetesen a lelkészi titoktartás pecsétje,fedi, 
mint a gyónásban megszólaló bűnvallást is.- A  dolog természetéből 
következőleg ez magánjellegű: excommunicatio minor privát a és ez 
mindig provizórikus. Számol azzal, hogy feleslegessé válik, célhoz 
jut és feloldódik a megtérésben a renitentia megszűnésével. Nyilvá
nosságra más úton juthat és akkor is csak azért, hogy erőteljesebb, 
nyomatékosabb legyen a hatása. Ez a magánjellegű excotamunikáció 
két okból lehet nyilvánossá: az egyik az, amikor úgyis nyilvános 
a vétkes magatartás, a másik pedig az, ha huzamosabb időn keresztül 
túrt és minden pasztorális intés feleslegessé válik, eredménytelenné 
lesz. Többé-kevésbbé nyilvánosságot kölcsönöz az ügynek az is már, 
ha bibliai útmutatás szerint többszörösen eszközölték az intést. A, 
hivatalos publikáláshoz azonban a korporatív szerv közreműködése
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.szükséges. Ez azonban már átmenetet képez a nagyobb fokú exkom- 
munikáció felé. Ez az excommunicatio minor jmblica, tehát, az 
exkommunikácio minor szigorúi)!) fokozata. A z excommu ni ea tio 
maior-t mindig- korporális szerv állapítja meg, de amíg eddig jut az 
ügy, már megelőzte és elvégezte 'munkáját a személyes, pasztorális 
szolgálat. Ez az excommtmicatio maior ordinaria a provizórikus 
minorrai szemben mindig defioitív és nyilvános. Hai a korporatív 
gyülekezti szerv az eredménytelen intések után megállapítja a maior 
estét, a főhatóságnak is jelenti tüstént az ügyet. A  főhatóság írás
ban megkeresi az excommunicandus-t és ha így sem éri el az intés 
^célját, a főhatóság rendelkezésére foganatosítják a gyülekezetben 
excommunicatiot. Vilmar figyelmeztetését helyénvalónak tartjuk, hogy 
az exeommunicáció fognatosjtása előtt 8 nappal előzze meg azt a 
depnecatio publica, amelyet az oratio oecumenci<a-ba foglalva szólaltat 
meg az Egyház liturgiája. Az egyházi főhatóság által meghatározott 
vétkek esetében, (arra gondolunk, amit Sarcerius pure crimina notú- 
ria-nak jelöl) mellőzhető és mellőzendő is a fokozatok betartása. 
Vilmar 1. Kor. 5-ben jelölt bűnre, továbbá céltudatos, erőszakos 
szentségtörésre és a nyilvánvalóan szándékos profanizálás egyéb ese
teire, Isten gyalázására, szülő-gyilkosságra és ezekhez hasonlókra gon
dol ebben a vonatkozásban. (V ilmar: Von dér christlichen Kirchen- 
zueht. I I I .  fejezet.) Nem minden esetben vezet tehát az utunk a 
minoron keresztül a maior-hoz. De még az ilyen esetben is, amikor 
nem vonható kétségbe a bűn, sem. annak a fokozóta, csupán a. korpo- 
rális szervek kapcsolhatók ki' és a többszörös intés mellőzhető, de az 
előzetes figyelmeztetés el nem kerülhető. Ezt nevezzük excornmuni- 
 catio maior extraordinaria-nak szemben az ordinaria-val, amelyet 
crimina notoria esetében alkalmazunk és amelyre a rendes egyház- 
fegyelmi fokozatok betartása után kényszerülünk.

Ha az illető testvér, aki az exkommunikációnak teszi ki magát, 
az előzetes eljárás folyamán megtér, confessia pxrblica-t téve oldali le 
fel nyilvános istentisztelet keretében. A  definitive megállapított és 
végrehajtásra került exkommunikácio azt jelenti, hogy ezen a ponton 
túl megszűnik a pasztorális munka és az Egyház imádsága fordul 
•csupán a liturgiában Isten felé ezekért az elesettekért, akik egyház
tagságuk minden jogosítványát elveszítették, amit a konfirmáció al
kalmával nyertek. Az excommunicatio minor viszont csak az úrva
csorái közösségitől való -separálást, izolálást jelenti. Mezőberényi I. 
területi gyülekezetünkben évenkint egyszer, az egyházi esztendő 
utolsó és első hetében keressük fe l írásban ezeket az exkommunikál- 
takat és hívjuk őket megtérésre. Ugyanezeken a vasárnapokon szólal
tatjuk meg\ a közegyházi imádságban az értük szóló könyörgésünket. 
Jó volna a reconciliatio idejét is (meghatározni évi egy, esetleg több 
alkalomban, és megjelölni az egyházi esztendőben a reconciíiaciós 
alkalmakat is.

Reconciliatio-ra. az excommunicatio minor pnbliea és az excom- 
mnnieatiö maior eseteiben kerül sor; A  reconciliatio aktusa, tulajdon
képpen a nyilvános gyónásból (cönfessio publica) és az oldozathól 
áll. A  reconciliatio megszünteti az exkommunikácio minden követ
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kezményét. Az aktus maga mint egyházi szent cselekmény az Urra-1 
és az ő' gyülekezetével való kommunáéval végződik..Amikor az exkom
munikált keresi a bűnbocsánatot és a bűnbánat útjára lép, útjának 
az illetékes (tehát az exkommunikációt foganatosított) lelkészt hiva
talhoz kell vezetnie. A  lelkipásztori beszélgetés eligazítja őt minden 
kérdésben. A  korporális szerv állásfoglalása után a főhatóság feloldja 
az exkommunikációt és az illetékes gyülekezetben megtörténhetik a 
nyilvános gyónás és oldozás ntán az úrvacsorához való bocsátással 
a Teconciliatio. Ez által az illető visszanyerte azt, amit elveszített: 
a bűnbocsánatban az életet és az üdvösséget. Ezért jelölhető a rccon- 
ciliatio aktusa az in pacom reddere kifejezéssel is.

A  pásztorális magatartásként felfogott egyházfegyelmezés nem 
világiasodhatik el, hiszen lényege szerint igehirdetés, konkrét, szemé
lyes applikálása az igének, életkörülményekre való alkalmazása az. 
élő Isten üzenetének. De az elvilágiasodás veszedelme azonnal és 
állandóan aktuálissá válik, mihelyt nem élő organizmusról van szó 
és mihelyt nem lehet feltételezni szolgáló, élő gyülekezetei Ez a mai 
egyházi állapotunk egyik legnagyobb, talán egyetlen nyavalyája is. 
Az élő organizmust alkotó Egyháznak ura az Űr, aki a Mennyben 
van szentjeivel; a földön küzdő gyülekezet evangélizáló és pasztoráló 
szeretetével Néki szolgál. Az egyházi válság áruló jele az, ha egyes 
keresztyének felelősségének a tüze lobog itt is, ott is, egymástól el
szigetelten és mellőzve a korporális szerveiktől es_ félrevezetve és 
kicsinyéivé a „pásztortól.”  Ugyanez a válság nyilvánvaló ott is, 
ahol á magára maradt pásztor viaskodik egyedül és a jóhiszemű de 
tagjaiban erőtlen és engedetlen (hitetlen!) egyházi szervek minden 
tehetetlensége zavarja a gyülekezeti életet. A. három egyházi fegyelmi 
magatartásra elhívott tényező közös munkálkodása^ tárgyunk szem
pontjából az Egyház jó rendjének az érdekében nélkülözhetetlen.

Igerealizmusunknál fogva —  amely lutheránus teológiai isko
lánk alapja és sajátja — az egyházfegyelmet szent egyházi cselek
ménynek tartjuk, amelynek gyakorlásánál■ Isten igéje ténnyé válik 
számunkra, akár cselekvő, akár szenvedő részesei vagyunk az egyház- 
fegyelemnek. Egyenes következménye ez az evangélikus Egyház Isten 
májéról szóló tanításának. E tanítás értelmében ugyanis Isten igeje 
hatékony, efficax, operatív. (B. I I . 1075, 2 4 -4 0 .V . ö. B. I. 61 5. 
Szent Pál ezt Isten hatalmának (dynanus tou Theou Rom 1 lb.) 
mondja nyomában a reformátor Istentől jövő hatalomnak (potentia 
ex Deo' veniens W. A. LV I. 169, 29— 170, 2.). Ugyanígy hallottuk 
amint Brenz beszél ebben a vonatkozásban dívnia clementia et poton- 
tia-ról. Csak egymás mellé kell helyeznünk ezeket a szavakat; dyna.- 
misz potentia, hatalom;- és nyilvánvaló lesz előttünk, hogy amit 
ezek a szavak jelentenek, az hatékony cselekvő erő, efficax-operatív 
cselekmény. Az evangélikus értelmű egyházfegyelmi magatartást is, 
mint más —  előttünk, mai nemzedék előtt, még feledésbe nem ment — 
szent egyházi cselekményt, a gyakorlati élet szükségé teremtette meg. 
Szükségszerűség hozta létre, és igegyakorlat teremtette, formálta, 
keretét. Ebben a cselekményben, amelyet az egyházfegyelmi magatar-
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tas biblikus bázisának az igéi határoznak meg, az igét gyakoroljuk, 
realizáljuk, esel ebédjük, szolgáljuk. Krisztusnak engedelmeskedünk! 
iJelekat professzor szerint az egyházi szent cselelmiényekben közvetve 
cselekszik velünk az Ür emberek szolgálatának az igénybevételével 
A  szentségekben viszont közvetlenül az ö  munkáját tapasztaljuk 
rajtunk. A  szentségek megelőzték az Egyházat, Krisztus a szentsé
gekre építette Egyházát. Az egyházi cselekményeket viszont az Úrnak 
engedelmeskedő Egyház formálta, alakította ki igeszölgálatának a 
tormáiként; a cél az Egyház fenntartása, megőrzése, egybefogása, 
pasztorolása, kormányzása, megtisztítása, nevelése. (V . ö. F r  Delekat- 
Die Ordnungen dér Ev. Kirche.) Azt a szent egyházi cselekményt, 
amelyet egyházfegyelemnek mondunk, azt is az élet, a gyakorlat, a 
tapasztalat alakította ki, s fegyelmi mgafartásra bátorodó Egyház 
a célszerűség szempontjából ragadta meg és alakította ki benne az 
egyházfegyelmi magatartás kereteit. Ezért vette fe l az Egyház hit
vallásaiba a reformáció idején az intés-feddés-t, imint a keresztyén 
felebaráti szeretet megnyilatkozásának kötelezését, mert a biblikus 
bázis félreérthetetlen útmutatása nyomán nem tehetett egyebet. Ezért 
került sor az excommunikáció minor és maior, s az előbbinek privata 
és publiea, az utóbbinak ordinária és extraordinaria meghatározással 
való differenciálódására. Ennek az egyházfegyeltoi magatartásnak 
nagy jelentősége van a gyülekezet egészének egyes tagjainak az éle
tében,  ̂hiszen végső fokon egyrészt az ítélő Ür megszólalása, másrészt 
a halál és kárhozat karmaiból szabadító mentőhatalom gyakorlása. 
Alapvető érdek húzdik meg azonban a mögött a követelés mögött, 
hogy az egyházfegyelmi magatartás végső konzekvenciáinak a meg
vonása nem prím ér, hanem sekundér jellegű dolog. Csak ennek a 
követelésnek a fenntartásával alakulhat ki a gyakorlatban az egyház
fegyelem szorongató szükség szerinti gyakorlásának a feltétele. Ezért 
követel ilyen értelmű teológiai értékelés mellett helyet az Egyház 
fegyelmi magatartása, az Egyház életének minden gyakorlati élet
nyilvánul ásában, és ennek következtében a gyakorlati teológia min
den tudományágában.

Az alábbiakban ennek a következményét vonjuk le és alkalmaz
zuk egyházfegyelmi tanításunk kötelezését homiletikai, katechetákai, 
Murgikai, • poimenikai és kybemetikai vonatkozásban.

*

Az egyházfegyelmi magatartás a homiletikában és a ka techeti kában 
indirekt feladatot jelent. Az intés-feddés ugyanis és az ezen szolgálat, folyamán 
akuttá váló legszemélyesebb igehirdetés —  amely személytői-személyhez szól 
és a. legkonkrétabb helyzetben szólaltatja meg Isten üzenetét, tekintet nélkül 
arra, hogy a hivatalos szolga, a lelkipásztor végzi vagy bármely más gyüle
kezeti tag eszközlii —  nem vonható a homiletika feladatkörébe, hanem annak 
a helye az .egész gyülekezet életét áttekintő poimenikában van. Homiletikai 
és katechetikai feladat azonban az egyháziegyetemről szóló tiszta tanítás 
megszólaltatása. Az igehirdetés, de a kathechézis is, az egyházfegyelem szem
pontjából is alapvető szolgálat. Bárcsak intézne el mindent a hívek életében 
a bűnt leleplező, megmutató, feltáró Szentlélek, aki az Igét használja fel1 esz
közéül. A bűnnel való harc a prédikációban kezdődik és folyik az Egyházban,
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s egyházfegyelmi cselekményre, mint az igehirdetés cselekmény! jellegű konkrét 
alkalmazására, csak végső esetben ultimra ratio-ként .kerülhet sor. A  liiturgiá- 
ban az egyházfegyelmi aktusok formáját, módját kell megtalálni. Kybemietikai 
feladatok megoldása nélkül pedig nincs is meg a feltétele a teljes egyliózfe- 
gvchili magatartásnak. Ezekkel a kérdéseikkel foglalkozik lainiultmányom őt 
záró paragrafusa.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos egyházi meg
újhodásunk mun&álása érdekében a teológiai munka, amely az egyházi taní
tásunk körül való konszenzust építi. Erre volna szükség ma a gyónás és benne 
kiváltképpen az áldozat kérdésében, s tárgyunkkal, az egyházfegyelemmel 
kapcsolatban is. Ezt szeretném ezzel -a tanulmányommal is szolgálni.

Kán Kaiser József

Öngyilkosok mellett
Az öngyilkosság kérdése Súlyos teológiai, etikai probléma, s az öngyil

kosság kísértéseivel küszködök pásztorolása nem kevésbbé súlyos pásztorális 
gond. Klepper Johann, ismertnevú német költő 1942-ben feleségével és leányá
val együtt önként választotta a halált, mert a hitleri rendszer faji törvényei 
őt ugyan nem, de legkedvesebb hozzátartozói életét fenyegették. Abból az 
alkatomból kifolyólag, hogy költeményei most kiadásra kerültek, német egy
házi körökben vita folyt arról, vájjon hogyan lehetett öngyilkos a mélyen 
hívőnek ismert költő? A vitához Grüber prépost, a híres berlini „Grüber- 
iroda“ vezetője is hozzászólt, aki anriak idején az üldözöttek ezreit mentette 
meg. Hozzászólását teológiai méhjsége és pásztori melegsége miatt, amellyel 
ezt a nehéz kérdést megközelíti, olyan tanulságosnak tartjuk, hogy az alábbi
akban közlünk részleteket belőle. A közlemény eredeti címe: Ihr Irrweg — 
unsere Mitschitld.

„Amikor egy ember eldobja életét, ezzel kiszakítja magát Isten kezéből, 
s olyan poklokon megy keresztül, amiről alig lehet fogalmunk. Hiszen maga 
a halál is borzalmas valóság, mennyivel inkább akkor az önként választott 
halál, amelyben az ember a legszörnyübb módon hull ki Isten kezéből. Csak 
aki maga is megismerte magányos és elhagyatott órát, a halál hatalmát és 
borzalmait, sejtheti valamelyest, milyen iszonyatosak azok <: percek, amelyek 
a méregpohár kiürítése és az öntudat elvesztése között leperegnek. K i ismeri 
a pokol félelmeit, amit a lélek szenved azokban a másodpercekben, amelyek 
«  halálos ugrás és a vég között eltelnek?

Ezért, amikor emberek erre az útra lépnek, akkor nekünk, keresztyének
nek csak egy dolgunk lehet: a bűnbánót és felelősségünk kínzó tudata. Mert 
felelősek vagyunk minden testvérünkért, aki erre az útra lép, |s különösképpen 
gyötrő a bűntudat vádja azokért, akiket a náci-rendszer hajszolt erre az útra.

Amikor 1939-ben egy Németországgal határos állam miniszterével tár
gyaltam az üldözött zsidók beutazási engedélyének megadásáról, s ő a nehéz
ségekre hivatkozott, azt feleltem neki: Miniszter úr, a most halálba hajszolt 
emberek lelkeit egyszer öntől és tőlem fogja Isten számonkérni.

Mikor a koncentrációs tábor foglyaként elérkezett hozzám! Johann 
Klepper halálhíre, megint csak arra az Igére gondoltam, ami ilyen esetekben 
mindig eszembe szokott jutni: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg 
az én téstvérem.“ ( János 11 :21.) Igen, nem lépne testvérünk erre az útra 
soha, ha a döntő órában mellette állott volna az Űr Jézus egyik felebarátjíi- 
nak, „Krisztusban testvérénekalakjában. Valahányszor emberek a halált 
keresik, vétkes akkor minden keresztyén, aki nem tud úgy bizonyságot tenni 
a Feltámadottról, hogy visszatarthatná atyjafiát. Klepper fiam konfirmációja
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alkalmából egy verssel ajándékozott meg, amelyet I. 'Fim. 2, 8. alapján írt_ 
Ha ez a férfiú, aki Csakugyan Istenhez emelte imádkozó kezeit, a döntő 
órában mégsem találta meg Isten kezét, annak nyilván az volt az oka, hogy 
hiányzott mellőle „testvére a Krisztusban'1 S vétkesek voltunk mindannyian, 
kik évtizedeken át minden reformációi ünnepen, minden alkalmas és alkal
matlan alkatommal gondtalanul énekeltük: „Kincsünk, élelünk, nőnk és gyer
mekünk mind elvehetik“, mert a döntő érában nem álltuk meg a helyünket, 
őszintén megvallom: mindig örülök, ha nem kell énekelnem Luther énekének 
í .  versszakát. S ha mégis úgy fordul, hogy énekelnem kell, akkor hallgatok 
ezeknél a 'szavaknál: „nőnk és gyermekünk“ . Mert kincsét és életét még csak 
odaadja az ember. De abban nem vagyok biztos, hogy nőmet és gyermekeimét 
is fel -tudnám-e áldozni. Kiépper sem tudta, s ezért lépett a kétségbeesés 
sötét útjára.

Valahányszor azokra a testvéreinkre gondolunk, akik véget vetettek éle
tűiének, mert összeroskadtak a terhui alatt, álljunk melléjük alázatod bün- 
váltással: mi vétkünk, mi igen nagy vétkünk. Velük együtt azonban szabad 
az 5. kérést imádkoznunk: „bocsásd meg a mi vétkeinketKrisztus keresztje, 
a bűnbocsátó kegyelem jele, ott áll mindenek és mindnyájunk felett“ . G. Gy.

Egyházunk új zsinati ülésszakra készül. Ez tulajdonképpen 
folytatása az 1948. végén egybegyült zsinatnak. Az ú j zsinati tár
gyalások anyagának problematikája rövidesen az egyházmegyei 
íelkészi munkaközösségek elé. kerül. Nem akarunk ennek elébevágni, 
s ezért érdemileg most éhég nem foglalkozunk az ú j zsinati ülésszak 
kérdéseivel. Bizonyára részleteiben fel tudja használni íelkészi karunk, 
az 1949-ben folyóiratunkban közölt sorozatot („Zsinat elé” ) ,  noha 
az események sodra ú j meg ú j helyzet elé állít. A  íelkészi munka- 
közösségek a püspöki értekezleten —  október 16-án, lapzártánk 
után —  ismertetett zsinat élőké szító anyagot lelkiismeretesen tárgyalják 
meg, amikor majd kézhezkapják. Ne feledkezzenek meg arról, hogy az 
örök egyház a mai történeti helyzetben él. Ez a látás tegye őket —  az 
egyház szolgálata érdekében —  rugalmassá az ú j-ra  és megfontolttá 
a m a  r  ad  a n d  ó-ra. Az egyházi alkotmánynak mindenkor az a fe l
adata, hogy jó  medret ásson az egyház életének. Ez a meder pedig ma 
a szocialista forradalmi változás földjén vezet. Ú j zsinati munkánk: 
során az ecelesia militans helyzetének tudatában kell merésznek és 
óvatosnak lenni az ú j egyházi törvények megalkotásában.

Adja az Isten, hogy a zsinat ne egyházpolitikai érdekek ütköző
pontja, se a különböző egyházi erők mérkőzése legyen, hanem sok 
szeretettel és bizalommal, megértéssel és mégis felelősséggel egymás 
iránt, valósággal imádságainkban hordozott, Isten akaratának alá
zatos keresésében végigtusakodott, megszentelt alkalommá váljék, 
ahol készül egyházunk jövő arca. Ehhez sok önmegtagadás, a másik 
látása iránt való nyitottság és mindenekfelett az ige körül meg
teremtődő testvéri közösség kell.

„íme, mily jó  és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az 
atyafiak... Csak oda küld áldást az Ú r és életet örökké!”  (133. 
zsoltár.) “ V- I -

ZSINAT ELŐTT



Mit tegyünk, ha nem tudunk imádkozni
Ezúttal nem mint lelkipásztornak kell felelnem, hanem mint dogmatikus

nak és exegétának. Ha személyesen tették volna fel ezt a kérdést, akkor egé
szen máskép felelnék. Általánosságban mármost ezt mondhatom: arra a kér
désre: mit tegyünk, ha nem tudunk imádkozni, egy másik kérdéssel felelek: 
kicsoda tud imádkozni9 Van egyáltalában olyan ember, aki elmondhatja: 
tudok imádkozni? Attól tartok, hogy aki így vélekednék, az bizonyosan nem 
tud imádkozni. Viszont azt, aki arról panaszkodik, hogy nem tud imádkozni, 
megvigasztalhatom: éppen ebben az állapotában van nagyon közel ahhoz, 
hogy csakugyan imádkozzék! Hiszen az igazi imádság. olyasvalami, ami nem 
a mi fáradozásunk eredménye, hanem egyszerűen végbemegy; igaz, hogy mi 
visszük végbe, csakhogy nem azért, mintha tehetségünk volttá hozzá, hanem 
azért, mert Isten gyermekeivé fogadott bennünket. S ha gyermekei vagyunk, 
akkor hozzá kiállunk. Mindez azonban nináten hatalmunkban; az sem, hogy 
ő  gyermekeivé fogadjon, s az sem, hogy kiálthassunk hozzá, Valóban, mi 
nem tudunk imádkozni, S a 'Biblia mégis azt parancsolja: kérjetek! Te pedig 
panaszosan ismételgeted: hiába, nem megy, nem tudom megtenni. Ilyenkor 
gondolj Krisztus Urunkra, aki a kereszten érted Is imádkozott! Nem.dfhetsz 
egyebet, mint hogy el kell fogadnod az ő kegyelmét. S ha igent mondasz 
Isten kegyelmére, akkor fogadsz szót az imádság parancsának is. Hiszen 
nem egyéb az igazi imádság, mint ez a kis fohász: igen, igen Atyám. Sőt 
minden imádság ezzel kezdődik. Ebben benne van az egész Miatyánk és a 
Glória és a Kűrié és minden könyörgés, amit az egyház valaha imádkozott. 
S minden imádságunknak-mindig újra ehhez a fohászkodáshoz kell vissza
térnie. Mert az imádkozás igazában nem művészet, hanem az Isten gyerme
keinek természetes szabadsága. —  S ha nem tudsz imádkozni, nem kell egye
bet tenned, minthogy egyszerűen élsz ezzel a szabadsággal.

(Barth Károlyinak 1936-ban Magyarországon tartott előadása után. feltett 
kérdésére .adott válasza.)

' A folyóiratunkban közölt „Szószéki imádságok“  úgy készülnek, hogy 
a textus exegézíse után felhasználja szerzőjük a megfelelő evangéliumhoz tar
tozó, egy-egy görög, latin, reformációkorabeli német, mai német, angol, svéd, 
norvég, tót, valamint régi magyar imádságot is, hegy valóban a z , egyház 
imádsága szólaljon meg szószékeinken. Ezért hasznos segítség —  amint 
többen is kifejezték v— a prédikációra való készülés során is, mert irány
vonalat ad, ugyanakkor pedig a használatban lévő magyar agendák terjengős 
és kevésbbé textusszerű imádságai, vagy a sokszor pót-prédikációvá váló és 
Istent kitanítani akaró szabadimádságolk helyett jól használható.

A tömör mondatok felbontása lehetséges.

Szabad Győr-nyomda* Felelős vezető: Mentler Endre


