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„H annover 1952"
A világ evangélikus sajtója így nevezi azt a nagy gyűlést, amelyet a 

Lutheránus Világszövetség július 25-től augusztus 5-ig tart Hannoverben.

HANNOVERTŐL HANNOVERIG
Az ősi Hansa városnak már eddig is nagy szerepe volt a Lutheránus Vi

lágszövetség történetében. Itt működött W yneken  F. lelkész, aki a világszövetség 
atyjának tekinthető. A Németországból kivándorolt és a szórványokban nagy 
nehézségekkel küzdő evangélikusok 'sorsán kívánt segíteni a német lutheránus 
egyházakhoz intézett felhívásával, amelyben kérte, hogy egyesült erővel nyújt
sanak segítséget a rászoruló evangélikusoknak. A lutheránus egyházak egyesülé
sére vonatkozó gondolatát 1842-ben a „Hannoveri pünkösdi konferencia44, majd 
1843-ban egy Lipcsében tartott konferencia a magáévá teszi és komoly mozgal
mat indít megvalósulásáért. Hannover tartomány egyházi elnöke volt 1868-ban 
az, áld az „Egyetemes Evangélikus-Lutheránus Konferenciát44 megszervezte és 
szembeszállt az erőszakos uniós törekvésekkel.

Ez a mozgalom vált a lutheránus egyházak egységének továbbépítőjévé 
német földön s alcímében így is jelölte meg célját: „A lutheránus egységért44. 
Hatása csakhamar túlterjed a német határokon s észak evangélikusságával, vala
mint az Amerikai Egyesült Államok evangélikus egyházaival is felveszi a kapcso
latot. 1901-ben a lundi, 1911-ben az uppsalai, 1925-ben az oslói konferenciák 
már a világ nagy lutheránus • egyházainak seregszemléi.

Az egységért a mozgalom három vonalon dolgozik: 1. Hidat verni az 
elválasztó országhatárok felett az egyes evangélikus egyházaikhoz. 2. Kézzelfog
ható segítséget nyújtani a rászorulóknak és a szórványban élőknek. 3. A közös 
hitvallásokhoz való hűségben munkálni az egységet.

Az első világháború utáni időben a német evangélikusság tehetetlensége 
következtében a konferencia vezetőségében 'amerikai befolyás érvényesült. Az 
amerikai Morehead-nek, a National Lutheran Counoil elnökének kezdeménye
zésére Eisemachban összeül az első Lutheránus Világkonferencia (1923). A gyű
lésre harminc nemzet evangélikus egyháza 150 képviselőt küldött ki. Itt alakult 
meg Ihmels szász evangélikus püspök elnökletével a Lutheránus Világkonvent, 
mely az Ágostai Hitvallás és a Kis Káté alapján álló segélymozgalom volt. 
A világkonvent még két ízben ülésezett: 1929-ben Kopenhágában és 1935-ben 
Párisban. Ezeken , a találkozóikon egyre világosabbá vált a még szorosabb, szer
vezett együttműködés szükségessége. Ilyen előzmények után alakult meg 1947- 
ben Lundban a Lutheránus Világszövetség (Lutheran World Federation). A 
lundi gyűlés alkotta meg a világszövetségben tömörült egyházak együttműködésé
nek alapját. A szabályzat szerint a világszövetség a következő célok érdekében 
munkálkodik: „Jézus Krisztus evangéliumáról egyöntetű bizonyságtevés; a hit és 
hitvallás egységének ápolása; a testvéri közösség és a közös tudományos munka 
továbbfeilesztése; a lutheri egyházak részvételének előmozdítása az ökumenikus 
mozgalmiakban: határozott lutheránus kezdeményezés a missziói és katechetikai 
munkában; szellemi és anyagi segélynyújtás44.
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A világ-szövetség munkája röviden „a Vöröskereszt és a Vatikán között44- 
helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy a világszövetség munkája nem pusztán jóléti 
természetű, de nem is egységes kormányzat alatt álló világegyház a célja. Ellen
ben tudatosítani és manifesztálni akarja azt, hogy mi az egyház. Egyház ott van, 
ahol az evangélium tisztán hirdettetik és a szentségeket helyesen szolgálhatják ki. 
Az egyház egységére nézve elég ebben egyetérteni. Ezt az egységet sem a nem
zeti hovátartozandóság, sem országhatárok, sem egyházszervezeti formák nem 
szüntetik meg, amikor az evangélium hirdetéséről van szó. A „centraliszitikus 
világegyház stratégiája44 azonban távol áll a szövetség célkitűzéseitől.

A viliágszövetségnek ilyen alapon való megszervezéséhen nagy szerepe 
volt néhai Dr. Micheljelder amerikai lelkésznek, aki 1947-től a világszövetség 
végrehajtó bizottságának titkára lett. A világszövetség jelenlegi elnöke Nygren  
Anders svéd püspök, helyettes titkára pedig — Michelfeider szolgálati idejének 
hátralevő részére — Lund-Quist Cári svéd származású amerikai lelkész.

A Lutheránus Világszövetségnek ötven tagegyháza van s huszonöt nem
zetből mintegy ötvenmillió evangélikust foglal magában. Benne tömörül tehát 
nemcsak a lutheránus egyházak nagy része, hanem egyben a világ protestantiz
musának is tekintélyes hányada.

„HANNOVER 1952“ MUNKATERVE
A világszövetség szabályzata szerint ötévenként teljes ülést kell tartani. 

1947-ben, Lundban, a legutóbbi teljes ülésen határozták el, hogy a következő 
tanácskozás Hannoverben lesz. A teljes üléseken a tagyegyházak 250 képviselője 
vesz részt tanácskozási és szavazati joggal. Rajtuk kívül még 250 helyettes kép
viselő és körülbelül 700 „hivatalos látogató44 jelenik meg. Az utóbbiak egyrészt 
a világszövetségbe még be nem lépett evangélikus egyházaik, másrészt az uniált 
evangélikus egyházak képviselői. A plenáris ülés tehát körülbelül 1200 tagból áll, 
akiknek egy része teológus, más része nem teológus, férfiak és nők vegyesen. 
Jóllehet a hivatalos látogatók a plenárius ülésen jogokat nem gyakorolhatnak, 
az alosztályok munkaülésein véleményüket mégis előadhatják s így indirekt mó
don hatással vannak a határozatok kialakítására.

„Hannover 195244 komoly munkaülésnek indul. A tanácskozások Összefoglald 
témája: „Az élő ige a felelős egyházban11. Ez a téma tömören magába foglalja 
az egyház külső és belső életének összes kérdéseit. Az összefoglaló témán belül 
a plenáris üléseken még több olyan kérdésről fognak tárgyalni, mely a világ 
egész evangélikusságát érdekli. így pl. a küknisszióróil, különböző teológiai kér
désekről, az állam és egyház viszonyáról stb.

A plenáris üléseken kívül a különböző munkaágak szerint hat alosztály 
fog dolgozni a hannoveri világgyűlésen.

1. A teológiai alosztály nyújtja az alapot az összefoglaló téma: „Az élő. 
ige a felelős egyházban44 megbeszéléséhez. Négy napon át vitatják meg ezt a 
főtémát a következő laltémáknak megfelelően: július 26-án: Megigazulás és krisz- 
tológia, július 28-án: Törvény és evangélium, július 29-én: Ige és szentség, 
július 50-án: Az egyház fogalma. A Lutheránus Világszövetség hivatalos tanul
mányi anyaga, amelyet ia magyar delegáció tagjainak is megküldték, a teológiai 
alosztály munkájának előkészítéséül a következő témákat ölleli fel:

1. Az élő ige. A) Az ige testté létele. B) A kereszt. C) A feltámadás.
II. Az élet, amelyet az élő ige ajándékozott. A) Az új élet születése. B) Az 

új éleit növekedése. C) Az új élet beteljesedése.
III. Az egyház felelőssége.
A teológiai alosztály elnöke: Regin Prenter dán professzor.
2. A világmissziói alosztály a következő témával foglalkozik: „Az evangé

lium a népeket Istenhez hívja.44 Az előre megküldött tanulmányi anyag a kö
vetkező kérdésekkel foglalkozik:

I. A  lutheránus üzenet az új vallási és vallásellenes mozgalmak felé.
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11. Egyház és egyházi autonómia. , ,
H l .  A  lu th erá n u so k  k ö zö tti  eg y ü ttm ű k ö d é s  lehetőségei és korlá tá i.
IV . A laikusok felelőssége és aktivitása az egyházban és a lelkészképzés.
V. Lutheránus könyvek és folyóiratok kiadása.
VI. A lutheránus egyház és az ökumenikus mozgalmak a missziói terü

leteken.
A világmissziói bizottság elnöke: Dr. F. A. Schiotz, U. S. A.
3. A harmadik alosztály a belmisszió kérdéseit a következő témával kap

csolatban tárgyalja meg: „Az evangélium az egész közéletet áthatja/4 A tanul
mányi anyag idevonatkozódag a következő kérdéseket dolgozza fel:

1. M it kell alapelvileg az egyház belmissziója alatt érteni?
11. Az egyház szeretetmunkája.

111. Az egyház és a szociális igazság, stb.
Az alosztály elnöke: D. Wolf hannoveri lelkész.
4. A negyedik, alosztály a sáfársággal és a bizonyságtevés szolgálatával fog

lalkozik a következő cím alatt: „Az evangélium a gyülekezetét szolgálatra és 
bizonyságtevésre ébresztgeti.44 A tanulmányi anyag itt a következőkkel foglalkozik: 

1. A  jelenlegi helyzet bizonyságtevést és sáfárságot kíván.
11. Az írás és a teológia bizonyságtevésre és sáfárságra szólít fel.
Ennek az alosztálynak az elnöke: Dr. Clarence G. Stoughton, U. S. A.
5. Az ötödik alosztály a diákság és az ifjúság problémáival foglalkozik a 

következő címen: „Az evangélium az ifjúságot teljesebb életre készíti fel.44
Az alosztály elnöke: Dr. Morris Wee, U. S. A.
6. A hatodik alosztály a nő és az egyház kérdéseivel foglalkozik a követ

kező címen: „Az evangélium a nőnek felelősséget ad az egyházban és a közös
ségben.44 Az alosztály elnöké Ellen Oesterlin (Svédország).

Meg kell említenünk, hogy ez az első világszövetségi ülés, amely külön 
alosztályban tárgyalja a nők egyházi munkalehetőségeit.

„HANNOVER 1952“ EGY NAPJA
Minden nap közös imádsággal kezdődik. Ezeken az imaórákon úrvacsora

osztás is lesz. Utána 9-től 10-ig Rendtorf professzor bibliamagyarázata követ
kezik. A délelőtt további része a plenáris ülésekkel telik el, amelyeknek határoza
tait népszerűén is ismertetik. Délután az alosztályok üléseznek. Az esti órákban 
a „Luther Hét44 részvevői találkoznak egymással.

Hannover városa nagy felkészültséggel várja a világszövetség gyűlésének 
részvevőit. Ausztriából és Izlandból, Olaszországból és Finnországból, Ausztráliá
ból és Lengyelországból, Indiából és Hollandiából, Kínából és Magyarországról, 
Amerikából és Jugoszláviából és magából Németországból is sokan jelentkeztek 
már. A rendezőség nyolcvanezer ember részvételére számít. A plenáris üléseket 
á Stadthalle 3500 személyt befogadó kupolatermében tartják. A nagyszámú rész
vevőt szállodákban, de főleg magánházaknál helyezik el.

A konferenciával kapcsolatban érdekes kiállítást szerveznek. A kiállítás 
bemutatja a Lutheránus Világszövetség ötven tagegyházának az utolsó 20—25 
évben megjelent egyházi irodalmát.

A világgyűlés részvevői előtt a reformáció történeti dokumentumairól 
készült hatalmas filmet pergetik le.

IMÁDKOZZUNK A VILÁGGYŰLÉSÉRT
A konferencia rendezősége nemcsak a részvevőket kívánja testvéri közös

ségben egybekapcsolni, hanem imádságos közösséget akar létrehozni az egész 
világ evangélikus egyházai között s ezért imádságszöveget küld meg minden 
ország evangélikus egyházának, hogy a konferencia előtt és annak tartama alatt
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az o tth o mmana d óik is könyöröghessenek a lutheránus egyházak együttimunkáliko- 
dása ügyéért. Ezeket az imádságokat alább közöljük:

GYŰLÉS ELŐTTI IMÁDSÁGOK:

1. Könyörgümk Hozzád mennyei Atyánk püspökeinkért, pásztorainkért és 
tanítóinkért, akik a Lutheránus Világszövetség tanácskozásaira összegyűlnek és 
felkészülnek. Szentlelked ereje által az igazság ismeretéiben vezéreld egybe a 
világ minden részéről az egyház tagjait. Világosítsd meg a püspököket, pász
torokat és tanítókat, hogy népedet helyesen-vezessék és tanítsák. Áldd meg Igéd 
hirdetését és szentségeid kiszolgáltatását; kösd össze mindazokat, akik a világ 
egyházaiból egybegyülekeznek, hitben és szeretekben, hogy egy lélekkel és egy 
szájjal dícsérjenk Téged és 'dicsőítsék meg a Te nevedet a mi Urunk Jézus 
Krisztus által.

2. Fölséges, örökkévaló l9ten, aki a szétszórtakat egységbe vezérled és 
megőrződ az egységet: kérünk Téged, gyütsd össze egyházadat egyező hitben, 
hogy a Te igazságodban hűséggel szolgáljunk egymásnak és egy szájjal valljunk 
és dicsőítsünk Téged. Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által kérünk.

3. Felséges Úristen, aki az egész keresztyénséget Szentlelked által meg
szenteled és uralmad alá hajtod, hallgasd meg imádságunkat és add meg kegyel
mesen, hogy minden tagja tiszta hitben, szentségben és igazságban előtted tet
szést nyerjen és kegyelmed által szolgálhasson Neked. Szent Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által.

il

GYŰLÉS ALATTI IMÁDSÁGOK.

1. Könyörgünk Hozzád mennyei Atyánk a Lutheránus Világszövetség gyű
léséért. Gyújtsd egybe az egyház tagjait a világ minden részéről az igazság 
ismeretében Szentlelked ereje által. Világosítsd meg a püspököket, pásztorokat 
és tanítóikat, hogy népedet helyesen vezessék és tanítsák. Áldd meg Igéd hirde
tését és szentségeid kiszolgáltatását; kÖ9d össze mindazokat, akik a világ egyhá
zaiból összegyülekeztek hitben és szerétéiben, hogy egy lélekkel és egy szájjal 
dicsérjenek Téged és megdicsőítsék a Te nevedet a mi Urunk Jézus Krisztus 
által.

2. Felséges Isten, aki a szétszórtakat egyesíted és az egybegyűlteket meg
őrződ: kérünk Téged, gyújtsd össze egyházadat a hit egységében, hogy igazsá
godnak való engedelmességben szolgálhassunk egymásnak és Téged egy szájjal 
valljunk és dicsőítsünk Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

1. Felséges, örökkévaló Isten,1 aki az egész keresztyénséget Szentlelked 
által megszenteled és uralmad alá hajtod: hallgasd meg imádságunkat és add 
meg kegyelmesen, hogy minden tagja a tiszta hitben, szentségben és igazságban, , 
ahogy Te kívánod, kegyelmed áltál szolgálhasson Neked szent Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztusért.
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A gyülekezeti énekválasztás és a lkalm azás 
fe la d a ta  és je lentősége

.Liturgikus mozgalmaink és törekvéseink istentiszteleti formáink 
Térformálását tűzték ki óéiul miaguk élé; azaz az elmúlt idők, főként a 
liberalizmus idején kiszáradt, megcsontosodott, csaknem élettelenné 
vált kullluszformák' meggazdagítását, m-egszínesítését, megélevenítését 
főként rég elfeledett, jórészt reformációkoraíbeli liturgikus kiincseiník 
,felfedésével és hasznosításával. Is'tein szavának és üzenetének kell így 
és ilyenformán ismét dominálóan érvényesülnie istenifczteleteinken s 
népünknek a kis Sámuel szerepére szorítkoznia: (Szólj Uram, hallja 
a te szolgád!* Kétségtelen, -hogy a most használatos R-affav Liturgikus 
Rend legfeljebb a felnit állomását jelenti e téren. Mindenesetre jó ifigyel- 
meztetőítábla volt ez is a 'mindegyre inkább szubjektivizmusba és imdi- 
vúdualizimuslha hajló egyházi és vallási depraváoióiiilknaik. Nem az a 
fontos és dlöntő, hogy te mit akarsz mondani Életed Uradnak és hogy 
te mit kívánnál Tőle, de hogy Ö mit üzen Neked Igéje által, élted útján 
ő hová kormányoz s életsorsodat egyedül ez az l engedelmességed, vagy 
engedetlenséged dönti el. A liturgikus törekvéseknek ez az útja azon
ban göröngyös és hosszú. Közben sok salak köziül kell az aranyporsze
meket összegyűjtögetnii és ösiszerákosga'tni és- sok jogosulatlan ellen
szenvet kell híveink köréiben szelíd felvilágosító és meggyőző munká
val legyőznünk, akik legtöbbször nem tudnak .különbséget tenni a 
miseáldozat é-s a liturgikus istentisztelet lényege között és éppen ezért 
mindenfele liturgikus törekvésben istentiszteleteiniknefc elkatholíizá'ó, 
helyesebben élrómaizáüódó veszélyét látják. Holott világos, hogy míg 
a miséáldozat Krisztus kerésztba 1 álámák a Szentíráisiból semmikéit) sem 
igazolható, sőt azzal világos ellentétben (Zisid. 9:12.) álló megismétlését 
jelenti, addig a mi ?l; fu,rg.:'.kuis istentiszteletünk Istfen igeüzenő és vezető 
alkalmainak kiferebé’yes^dése, kiteljesülése ólbajt lenni, Isten igéje 
szóban, énekben, imádságban* vízben, borban, kenyérben, Isten dicső
ségének és dicsőítésének minél teljesebb gazdagságában, a beszéd és 
éneik minél felennelőbib erejében és a magasztosság magaslataira emel
kedő szénséiffo-'ibein. — Bár ez az út tehát hosszú és akadáivoikkial teli, 
.mégis telhetünk már útközben is, ha keveset is, de az Úr mérlegén érté
keset. És ez a meglevő gyülekezeti énekeink tudatos és felelősségteljes 
beillesztése és felhaszmáHása istentiszteleteinknél. Ez az a belső és 'első 
liturgikus reform, amit mindén szolgáló 1 e'jkésztestvériink minden
további né'lkül keresztülv'het, igeszolgáliatait elmélyítheti, tudatosít
hatja a ami lényeges az Ige magvetése, számára,híveink szívét a befo- 
gadlisra és a termésre a Ik.allmasabbá tehet1.

Nézzük az alábbiakban ennek a feladatnak jelentősebb szempont
jait :

E1 őszöm a vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletünk Iközénekeit!
Itt mindenekelőtt arra kell rámutatnunk, hogy .a két közének ki

választása és egv-egv istentiszteleti szolgálatunkba beillesztése nem ki
sebb és jelentéktelenebb feladat, mint magára az igehirdetésre való 
készülés, mert ezek az énekek keretét, ágyát vetik a vasárnap igeüze- 
net'énelk. — Sőt gyakran megeslbetik, hogy a közének kiválasztása na-
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gyobb és nehezebb feladatot és tölbtb időt igényeli, mint az igehirde
tésre készülés a Dunántúli Émekesk'&nyv kizárólagos használata mel
lett. Ezért volt oly bő termése az utóbbi évek éneklfüzeteiinek, pótkiad- 
vámyainak stlb. Elgondolni is csábító, hogy mily előnyben vannak ebben 
a viszonylatban szlovák 1 elkészt-astvéreink, akik a Tranoseius tiszta 
evangéliumi vers és d a Illa mga zdagságánák oly csodálatos kincstárában 
dusikálódfaatinak. Márpedig megfelelő gondossággal kiválasztott közéne
kek nélkül maga az igehirdetés ereje szenved csorbát, az én okivá lasz tás 
felelőtlen, henye ciháin yiaigolása építés helyett botránkozást is szülhet.

Ki és milyen vezérlő szempont szerint válassza az éneket? —.
Mindig és minden körülmények közt a lelkész és ezt a szolgálatát soha
sem oszthatja meg, vagy ruházhatja át, mert ez istentiszteleti szolgá
lata egységének, homogén küldetésének megbontását jelentené. Tehát 
nem helyes, Ina fele-fele alapon akar az énekváliaszitásban kiegyezni a 
kántorral, vagy Ina hanyagságból és nemtörődlömségbőll ezt egészen rá
hagyja, Ez persze viszont távolról sem jel érdi azt, hogy most már a 
lelkész önkényeskedihetne az énaklvíálaszlásnáS1, személyes ízlése, vagy kí
vánsága szerint. Neki kell elsősorban meghallani az Ige üzenetét, ami 
megszabja az értékválasztás legfőbb, döntő szempontját lelkész, kántor 
és gyülekezet számára egyaránt.

A legtöbb vasárniajpmslk és ünnepnapnak tmegvan a maga kát, exoclhén 
igei üzenete, tanítása. A kinyilatkozáis objektív oldalán a krisztusi üdv
történet, tanítás, csodatétel egy-egy állomása; szubjektív viszonylatban 
ennék emberihez (ad te) szólása, hívása, útmutatása és az ember, a 
gyülekezet erre való reagálása, eddigi útjaink vizsgálata, a konkrét 
Ige mérlegére helyezése, megmérettetése, a Szentlélek ú'miuitatásá- 
nak érvényesítése gyülekezeti és egyéra-i életű,niklben. Ez a feladat min
den alkalommal két pillérre konkretizálódik és alapozódik az aznapi 
evangéliumra és epistolára, mint perikópára. És amint e két pillérre 
épüli fel minden ünnepi istentisztelet egész szedi enni épülete, úgy ez 
szabja meg a két közének választásának irányvonalát is. így úgy is 
,mondhatnék, hogy minden gyülekezeti istentdszteletüniknék ■—- mai 
liturgikus ttommá ja mielletfee— van egy evangéliumi és egy epcstolai köz
éneke. Főifiel&dat tehát az éntlkváillaisztásmál ennek a két vezérlőszempont- 
naik az érvényesítése — lényegileg tehát kereső kutató, feltaláló, ér
vényesítő objektív munka és feladat, adott mederbéh folyó szolgáló, 
az Igéihez alázatosan alkalmazkodó eljárás, nempedig önkényesikedőan 
kitaláló, egyénieskedő hangulatlforgács.1

Mármost az énekválasztás és alkalmazás oldálóróll vizsgálva a 
perikápákat, kiét helyzet adódba tik:

a) Az evangélium és az etpistola iá rgya, tartalma, üzenete világo
san egységes.Ilyenek a nagy ünnepek igei hínadlíisai Krisztus születé
séről, névadásáról, az epiifániiáról, haláláról, feltámadásáról, menny- 
bemeneteléről, a Szentlélek kitöltéséről és a Szentháromság kányllat-

1 Egyébként világos, hogy ennek a két irányadó szempontnak kell meg
szabnia ugyanilyanfoimán az oltára és 'szószáki imádságaink medrét is.
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koz tatásának kiteljesedéséről (Szentháromságvasárnapja), nemklülön- 
ben az ezek szellemi körzetébe eső vasárnapok perikápái. De vammaik 
egyelő vasárnapok is, amikor a perikópiák egységes igei üzenete nyil
vánvaló.2 Mi ez esetiben a teendőnk az énelkviílasztás terén? Az út 
magától adódik:

Az evangélium tudósít arról az üdv tényről, kinyilatkoztatási ak
tusról, -aimeiy'a megemlékezés — ünneplés történeti — hiteim alap
jául szolgál. Világos, hogy ide olyan ének kívánkozik, melyben az élő 
krlsztuslhiit a vallásos költészet művészi útján, az ember érzelmi vilá
gának szféráján keresztül tudat ásítja, életi át az Ige aznapi konkrét 
üzenetét a gyülekezettel, Sión Leányával, m iit Bach nyoméiban mond
hatnék «nach deni Affekt des Wortes». — Az epistolai (levélbeli) pe
rikópia rendszerint felelet erre: mit jelent az az evangéliumi perikópa 
aznapi, konkrét üzenete a bűnei alatt görnyedő lélek, az Isten kegyelmi 
útmutatását sóvtáxgó gyülekezet számára, hogy fogadja, hogy reagál 
arra, mik a nehézségeik, akadályok, hol nyílnak a lehetőségek az új 
élet forrása felié, hogy ébred bűntudat és szerető hála az értünk szen
vedő, utat mutató Megváltó iránt, szóval az ember figyelő, hálás odia- 
forduilása a magát a Krisztusban tökéletesen kinyilatkoztató Isten felié. 
Itt és éhben is világosan adódik az epistolai énekváliasztás irányvonala 
A gyülekezet, Sión leánya ebibein az énekben keresi a válasz kifeje
zését az evangéliumban közölt isteni üdvtényre (tanításira, cs odá té
tekre), bizonyságot tesz annak személyes átéléséről, elfogadásáról, 
ennek jövendő életútjáni érvényesítéséről, hálájáról, örvendezéséről az 
Ürban stih.

Természetesen ez a két alapvetően vezérlő szempont, t. i. az isteni 
kinyilatkoztatás és az emberi bsfogadás-bizoinysiálgtevés .szempontja 
nem osztódik mindig ilyen világosan kétfelé az evangéliumi és episío- 
lai perikópa között, néha — bár aránylag ritkán — elosztódik, sőt 
fel is cserélődik. Ez azonban nem teszi kétségessé a közénekválasztás 
és alkalmazás feladatát ily esetben sémi. Az igeihirdetésnek úgyis meg 
kell találna minden ünnep egységes igei üzenetét, legfőbb krisztusi 
útmutatását; célkit ütését - templomi gyülekezetünk érezze tudatosan 
minden alkalommal, ma erre és erre az életproblémára kaptam isteni 
útmutatást, tanítást (Luther), ami előtt magiam tehetetlenül álltam — 
ez önként megszabja a prédikáciős ének választásának irányvonalát, 
amit az oltári Ige énekével együtt többé-kevésbbé minden esetben elő
készíthet, kiegészíthet.

Oly esetben, amikor az oltár: és szószéki ige között semmiféle 
nyilvánvaló összefüggés, egymásrautaltság, kiegészítés nem mutatko
zik — és ez a legritkább eset, mert közös cél mindig a volunta.s sal- 
vendli, az egyházi óv ünnep télén feléiben — az oltári és szószéki Ige 
külön-külön mutatja az énekváliasztás irányvonalát. Ily esetben az

2 Tárgyalási alapul természetesen az óegyházi, most is alkalmazásban 
lévő perikópa-renelet veszem. Egyebeknek — nézetem szerint — amúgyis 
csak úgy van gyakorlati létjogosultságuk, amennyiben ennek szellemi légkörébe 
illeszkednek bele.
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o'tári Ige, imádság és közének külön és a szóiszéki Ige, imádság és 
közének ugyancsak külön alkothat eigy-egy olyan egységet, amely a 
maga énekválasztási irányvonalát megszabja. Ily esetekben tehát az 
énekviálasztás feladata és jelentősége még csak megndhezbedik és meg
kétszereződik a szerint, hogy mindkét vonalon mily k'inyilatlkoztatási 
és hitbél. (objektív és szubjektív) szempontok érvényesülése kíván 
tért az énekválasztásnál. -

Nézzülk most már, hogy érvényesíthetők ezek az elméleti, útmu
tató irányelveik a gyakorlatban:

Vegyük például a legutóbbi Húsvét utáni második vasárnapot. 
Világosan mutatja mind az evangiégiuim, mind az epi&tola (Ján. 1 0 : 
11—16 — I. Péter 2:2il-—2ö.) központi üzenetét: «Jézus a jó pásztor •—- 
mi a tévelygő, megtérő juhok». Világosan és egyértelműen kívánkozik 
1)1. Énekesfcömy vünkből az o 1 téri-evangáliumi igéhez a 3>6!8. éneik «A'z 
Űr az én hű pásztorom», a 23. zsoltár feldolgozása; a szószéld-esp,'stó
lái igehirdetéshez a 321-es (lElléveditem, mint juh), vagy a 331-es (Fel
kerested fcünn. a pusztán az eltévedett juhot, 2. vsz.). Ha ez. utóbbit, vagy 
a 339-as t (T'ébolygó juh vagyok, 4. vsz.) úr vacsora i énekként tűzzük, 
ki, akikor ezen a vasárnapon elértük azt az eszményt, hogy énékeink 
is az Igét hirdessék s ennek a vasárnapnak igei üzenetét tán pregnán
sabban vésték híveink leikéibe, mint az esetleg szét föl yó -s zéth u 11 ó ige
hirdetés. Híveink lelkében ez a vasárnap, mint a jó pásztor vasárnapja 
maradandó nyomot hagy, személyes hitéletében Jézus, mint jó pásztor 
megelevenedő faktorrá lesz s állandó annak h'jvogatásia utána, az elté
vedt bárány után, aki kedvesebb néki, imint a nyájabeli. Ez után a vasár
napi gyülekezeti istentisztelet utóin hívünk bizonyára nem fog -úgy 
hazamenni, hogy «neim kapott semmit», sőt nagyon is tudja, mit ka
pott s a Szent Lélek az Ige ily közvetlen üzenete után valóban megkezd
heti hitépítő szolgálatát.

Vagy vegyük böjt 4. (Laetaue) vasárnapját. A vasárnap alaphang
ját, isteni üzenetének medrét a Liturgikus Rendünk bevezető votuma 
(Zs. 66:10) adja m-eg: «ÖrülLjetek és örvendezhetek mind, akik szere
titek az Urat! örvendjetek dicsőségének, bőségének! Ámen.* Ezen a 
vasárnapon tehát az istentiszteletnek a keresztyén öröm, az Úrbain 
való örvendezés útját kell a templomi gyülekezetnek megmutatni s az: 
igehirdetésnek erről bizonyságot tenni. Világosan vezet ebbe az irányba 
az oftiári evangélium, Ján. 6:1—IS. (A nagy kenyeres oda,) A pusztában, 
ellbagyatottságban, emberi reménytelenségben szűkölködőik, az éhezek 
és szomjúihozók bővelkednek «az Ür bőségében*, a pusztulástól rettegő 
tömegből Krisztus örvendező, Istent dicsőítő nyája, a számítható kö
veté! őd-zőik e világi csődjéből lés megcsúfolásából a kegyelemből élés 
diadalmas öröme válik. — Milyen szinte tökéletesen övezi ezt körül, 
vezeti be és juttatja személyes élménnyé a Tranoscius 779. éneke 
(Ajándékod bőségével, két hallal és öl kenyérrel .. . ), mély keresztül
vezet a bitből és kegyelemből 'élőik kinyilatkoztatásbeli történetén: a 
pusztáiban kóborló zsidóik és a manna, Illés a hollójával és a sareptai 
özvegy korsójával, vékájával, Dániel, Dávid az Űr oltalmában s Dávid 
vallomása: ^Gyermek voltam, megvénhedtiem, Sokat láttam életemben,
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   de azt meg nem értem így sem, Hogy igazat elveszítsen, Elhagyjon az 
Is te n » stb. Mi ez más, amint igehirdetés, ibizonyságtevés, Isten útmuta
tásának közvetlen tolmácsolása az éneik, a zene útján, isimét idézhetve, 
«nacn dean Atiíekt des Woi-tes*, amely Isten üzenetét az emberi lélek oly 
mélységeire tudja eljuttatni, mint semmjíéle racionális írásimagyarázUs.

Í Ugyanennek a vasárnapnak (Böjt IV.) jelorkeg igdhirdetósre kerülő
episíoiaja bal. 4:21—31. (Sára és Hágár) a törvény formalitásai 
kienyszíerzuibbonyáiból fc_szabaduió keresztyén szabadság önömiuzeneíe, 
mely boldogságot, békét taiál a Krisztust követő keskeny úton. TaiUi- 
hatnánk-e érihez niegielelőbb éneket, mint a ö t. Ekv. 576. éneke (Ör
vendezzél, ólh én lelkem, Feliedet a kínt, bánatot, Krisztusnál nyugal-

Í inat leltem, Csendes békét ő adott» stb.
Bámulás a bűn raibsiágátoan e viliágon és Krisztus szabadilása a 

keskeny ösvényen át az örökkévaló ürömiben tökéletesen fonódik ösiz- 
sze ebiben a koráiban. Csak az a baj, hogy sohase vesszük elő, mert a 
«Sakat Szenvedett Felett* címiielírással a halotti énekeink közé sorol
tatott s ennek ,megfelelően ugyancsak a «Jézus sebeidnelk. mélye, gyá
szos s egyébként is mai formájában depiravált tíallainmiihájába öltöz
tetett. Ped g kevés olyan koraiunk van, ami oly őszintén szemvedő- 
örvendező nyíltsággal fordulna az Evangéliumi gondviselő kinyilatlkoz- 
tatósáiiak elébe. — így itt is a vasárnap két közeliekében találkozik az 
isteni kinyilatkoztatás és az emberi vágyódás s így az allkalllmazott két 
gyülekezeti korái tökéletesen betöltötte hivatását: Igéi hirdtetett és az 
Igéhez vezetett.

Elegendő csak utalni rá, mit jelent a gyülekezetnek, ha Rogale 
(Hiúsiv. u. V.) vasárnapján a Dl. Ekv. '67. és a 27. énekét ónekeineti 
(«Zengd lelkem» és «lMi Atyánk»), vagy ha akár az Eslomihi-Ötvened va - 
siárnap az I. Kor. 13-t nem csak hallhatija, de a Dl Ekv. 442. énékéiben 
énekelheti is, vagy ha az emmausii vándorokról szóló igei híradlás és 
tanulság nemcsak az igeolvasásából, hirdetésből), hanem a Dt; Énekes- 
könyv 2i27. énekéből is int felé. Mindezek és hasonlók jól •alkalmaz
hatók tehát azokban az esetekben is, amikor csak evangéliumi, vagy 
az epistolai perikópához külön-külön mutatkoznak használhat óiknak.

Elsősorban tehát Igét kell nemcsak olvasnunk, hirdetnünk, de 
énekelnünk is, azaz itt is az Igére hallgatnunk és engedelmeskednünk, 
mintsem a magunk kívánságát halhatnunk és szorgalmaznunk. De 
világos, hogy ez a szubjektív forriáls, a hívő lélek könyörgő, dicsérő és 
hálaadó éneklése sem kerülhet háttérbe énekeink választásánál és al
kalmazásánál. Gondoljunk itt pl. csak Gerlhardt énekeire, vagy a leg
több böjti, bűnbánati énekünkre, az Evangéliumi Énekfüzet több érté
kes darabjára stb. Döntő azonban az, hogy istentiszteleti alkalma- 
z|Usa ezeknek is mindig csak. a konkrét Igéhez való viszonylatukban, 
alárendeltségükben történhetik*

* Jegyzet. Otíkénit kívánkozik a Lelkipásztor folyóiratunk számára is fel
adatul, hogy az egyes ünnepnapok igehirdetési vázlatai és útmutatásai mellé az 
alkalmiazibató énekek útmutatását is nyújtsa. Történt is már néhány íz'ben erre 
kísérlet, majd eigy, majd mindkét ének kijelölésével, de ez csakhamar abbamaradt 
Résziben tán a megfelelő választási és alkalmazási irányvonalak egységének és
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Természetesen a gyülekezeti éneik ily helyes, mert igeszerű, alkal
mazásának a lehetősége csak akikor nyílik meg a lelkész előtt, ,ha minid 
a kántor, mind a gyülekezeté uralja mindazt a koráldlallamot, ami 
legalább az Énekesikönyvben szerepel. Meri tudjuk jól azt, hogy az első 
és legdöntőbb akadály a gyakorlatiban a megfelelő ének alkalmazásánál 
minidig ez: «Jaj, ezt nem tuidják! —• Jaj, ezt sem tudjak! — Qnid 
niunc?» —• Világos azonban, hogy ez az akadály hamarosan építő 
gyülekezeti feladattá válik, egyszersmind a Lélek éltető leheletét viszi 
a bóbiskoló gyülekezetbe, ha helyesen 'fogjuk mieg: Tanuljuk meg az 
Éineikesikiönyv minden korálidiallamát! Ez a Dl. Énekesikönyv mai dal- 
lamállományát tekintve, egyáltalában nem ímegoldhiatat'lan feladat. 
Minden gyülekezetünkben van már legalább heti egy gyülekezeti bib
liaóra. Használjuk fel ezt — a kántorral jó egyetértésiben — egy-egy 
koráldaiilam megtanulására, begyakorlására is. S ha a b'bliiakör, mely 
mindenütt .úgyis a gyülekezet magja, már biztos az éneklésiben, bátran 
kitűzhetjük a kívánt koráit az istentiszteletre is. Orgona-harmóniaim- 
kísiéirettel bizton «elmegy » és a verssizialkoik ismétlődésiével az egész 
gyülekezet elsajátítja. —- Gondolom, egyiéh lelki haszon is származék 
ebből, élménnyé vlállnék az únollsiágba porosodó eigylházii éneklés és 
bevonulna a családi otthonokba; meggazdagítana a családi áhítatokat, 
sőt még a TranőseiUi.s-neveilte asszonyainkat is elérnénk, akik fülükbe 
zsongó kedves koraijaikat diuidolgatták főzés, takarítás, szövés-fonás 
közben is és. reggel ezzel az énekkel menteik ki a mezőre: ((Kiélj, szí
vein, zengj éneket, Híjad a te Istenied, Aki. mindén jókat ad S oltal
mába befogad!* Tran. 7/01. (V. ö. a Dt. Éikiv. 07. énöbével: Zengd lel
kem az új reggelt! íme egy út, ahol az Ige ugyancsak imádsággá válhat 
életünkben.

Végül még egyet. Ha gyülekezeti közénekeink feladatát és jelentő
ségét istentiszteleteink szolgálatában beláttuk és felmértük, aikkor 
igyekszünk azoknak ott méltó szerepét és megbecsülését is biztosítani. 
—- Elsősorban tudatosítjuk népünkkel azt, hogy a kát gyülekezeti köz- 
énélöüink nem gyülekezési toborző és nem oszlató mars, hanem az ün
nepi istentisztelet szerves része. Az. előbbi célt a preliuidáutm, aiz utóbbit 
a postlud'ium szolgálja. A gyülekezeti korálok és a liturgiikius énekver- 
scik már a templomban lélekben készen kell begy várják a hívőiket. 
— Ugyancsak a fentiekből következik, hogy teljesen helytelen, a ko- 
ráHoik szerepének fel nem ismeréséből és lebecsüléséből származó az a 
szfíítéhen-hosszaban alkalmazott gyakorlat, amit a koráléneklés meg
ás önkit ás álnak mondhatunk imiindközönségesen. Vagyis a 6, 8 esetleg 
11, 12 versszakiú éneikből fennél hosszabb a Dt. Ékvünikihen aligha van) 
egyszerűen elhagyunk négyet, ötöt, csakhogy aiz istentisztelet így né
hány perecéi megrövidüljön, vagy hogy a talán ezeknél az elhagyott 
óncikverselkiinél bizonyságtevő erőben sokkal szegényesebb prédikáció 
számára biztosítsuk ezt az időnyereséget. Kétes értékű csereüzlet! El-

öntudatának hiányában, részben ennek gyakorlati korlátozottságának következ
tében, azaz a kevés és helyesen nehézen alkalmazható anyag miatt. De úgy 
gondolom, hogy itt is hűséggel kell gazdálkodnunk a kicsinyen is, hogy majd 
a sokra méltónak ítéltessünk.
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tekintve attól, hagy a Korái mindig kereik egész, egységes igeiizen-ete, 
vagy istenlheztfordmliáisa van alaptémáját éis hangját tekintve, amelyet 
ha megtörünk, mintha egy imádságot szakítanánk féltbe. A mellett 
Koráijaiiiniak. gyakran legdrágább, legértékesebb versei így szinte ál
landóan kiesnek a gyülekezeti ének gyakorlatból. Pedig meglepő ered
ményekre bukkanunk, ha átvizisgáljuk ebből a szempontból1 énekein
ket és az Evamgéliuim mércéjére tesszük például különösen a böjti, 
vagy a bűnbánati énekeink befejező verse előtti énekverseket. — Arról 
aztán niem is szólva, hogy ez a megszakítás néha oly helyen is tör
ténhet k, hegy egyenesen nevetséget, botrámkozást szülhet. —• Gyökeres 
javulást itt persze csak a ritmikus korálénekflés bevezetéséivel hozha
tunk, amely majd módot ad csaknem két énefcvers elénckltásére annyi 
ijdő alatt, mialatt ma miég egyet húzunk-ínyúziunlk. Bár kántoraink itt 
is sokat tehetnek miég addig is az élénköbb, életelevehebb éneikliésmód 
szorgalmazására.

Iíezsssy Zoltán

A „H o lt-te nge ri tekercsek"

(A Budapesti Egyházmegye 1952. május 16-án tartott évi rendes 
közgyűlésének egyházmegyei felügyelői megnyitó beszéde.)

1947 tavaszán történt. Ju d a  pusztájában a tűző napfényben 
a Ta’amira-törzsbeli beduinok békésen legeltették kecskenyájai
kat. Az egyik kecske elkóborolt a nyájtól. Gazdája keresésére 
indult s közben a Holt-tenger észak nyugati végénél, nem messze 
Jerichótól barlangnyílásra bukkant, A jn  F askhá barlangja volt 
az. Bedobott egy követ és csörömpölés hangja jött fel. M ásodma
gával leereszkedett a barlangba. Azt hitték, kincsekre bukkan
nak. A rany helyett azonban csak több m int negyven agyagkorsót 
találtak , bennük sok, szám unkra ism eretlen írású  tekercset. K i
emeltek közülük néhányat és eladták egy betlehemi arab an tik 
váriusnak. Ez négy tekercset eladott a jeruzsálemi szír Szt. 
M árk-kolostornak, mert írásukat szírnek nézte, Három  tekercset 
E. L. Suken ik  professzor a jeruzsálem i Héber Egyetem szám ára 
szerzett meg. Sukenik  azonnal észrevette, hogy páratlanul érté
kes kéziratokról van szó, köztük bibliai szövegekről. M indent 
elkövetett, hogy a többi négy tekercset is megszerezze egyeteme 
szám ára. Ezeket azonban a jeruzsálemi szír m etropolita 1948-ban 
eladta az Egyesült Államokban.

Mit tartalmaz a hét tekercs?
1950 elejére mind az A m erikában eladott, m ind a Jeruzsá

lemben m aradt kéziratokat teljesen kibontották és szövegüket 
m egállapították, vagy legalábbis egyes töredékek alapján azono-
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sították. Valószínű, hogy a beduin feltalálók magasabb á r remé
nyében még további tekercseket rejtegetnek.

A világ közvéleménye azonban m ár két évvel korábban, 1948 
nyarán  tudom ást szerzett a „holt-tengeri tekercsekről4'. Az a 
hír, hogy a B iblia eddig ism ert héber kéziratainál sok, talán 
tizenegy évszázaddal régibb kéziratok vannak közöttük, nem 
csak a szaktudósokat hozta lázas izgalomba, hanem  a  be nem 
avatottak m illióit is. Hiszen W . F. Albright, a v ilághírű  sémi 
archeológus, a baltim orei Johns Hopkins U niversity profesz- 
szora m ar akkor „az újabb idők legjelentősebb kéziratleliede- 
zésének" jellemezte a tekercsek m egtalálását, amelynek „for
radalm i jelentősége van a bibliai és rokontudom ányokra".

A leietek hét teljes kézirat tekercset és sokszáz, a  barlang
ból később kiem elt töredéket tartalm aznak. A hét teljes tekercs 
a  következő:

1. Ézsajás próféta könyvének teljes szövege,
2. töredék Eszajás könyvének utolsó harm adával,
3. részben m egm aradt sorfeletti m agyarázat H abakuk pró

féta könyvének első két fejezetéhez,
4. egy ú. n. „szektárius okmány", mely számos érdekes rész

lete t és hosszabb költem ényt tartalm az egy a  K r. e. IX. század
ban virágzott, eddig ismeretlen zsidó szekta nézeteiről és szer
vezetéről,

5. hálaadó himnuszok (Hódújót) terjedelmes gyűjteménye, 
am elyet négy, eredetileg külön tekercsről vagy tekercstöre
dékről állítottak össze,

6. „A Világosság Gyermekeinek harca a Sötétség Gyerme
keivel" című eschatoiogikus jellegű szöveg Lévi, Ju d a  és Ben
jám in törzseinek képzelt háborújáról az edomitákkal, moábi- 
tákkal, am m onitákkal, filiszteusokkal és az „assuri kitteusok- 
kal",

7. a rég elveszettnek h itt Lám ekh könyvének egyrésze, 
amely igen szoros rokonságot tün tet fel a pszeudo-epigrafikus 
Énokh könyve első részével, valam int az Énekli könyvébe beke
belezett ú. n. Nóé könyvével.

Az első hat tekercs szövege hébernyelvű. A hetedik te 
kercs arám i nyelvű s határozottan későbbi nyelvezetű Bániéi 
könyvének arám i fejezeteinél, amelyeket m a a legtöbb tudós 
a K r. e. I II . századba helyez, de jelentősen régibb bárm ely, a 
feliratokon kívül eddigelé ism ert zsidó-arámi szövegnél.

Természetesen A jn Faskhá barlangja jóval többet rejtett, 
m agába ennél a hét kéziratnál. Minthogy negyvennél több 
korsó volt benne s m indegyikükbe több tekercs fért bele, leg
alább kétszáz tekercset lehetett egyidejűleg elraktározni ben
nük. Közülük sokszáz töredék kerü lt napfényre, amelyek 
tucatjával tartalm aznak különböző szövegeket. Eddig ism eret
len m unkákon kívül meghatározott részletek vannak közöttük 
Mózes I., II., III . és V. könyvéből, Dániel könyvéből és a
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pszeudo-epigráfikus Jubileum ok könyvéből. V alam ennyi kora
beli arám i írásit, kivéve öt töredéket Mózes III . könyvéből, 
régies szam aritánus, vagy ta lán  óhéber írásban.

K . A szakkörök persze, feszült figyelemmel várták  a teker- 
esek kiadását. Az 1. alatt em lített teljes Ézsajás-tekercset és 
a Habakukhoz ír t  m agyarázatot 1950-ben M. Burrows két tu- 
dóstársával az Am erican School of Orientál Research k iadá
sában tette közzé. Ugyanő 1951-ben kiadta a „szektárius ok- 
m ányt“ is. E. L. Suken ik  1948-ban és 1950-ben szemelvénye
ket adott ki úgy a Héber Egyetem, m int az Am erican School 
of Orientál Research tu lajdonába került kéziratokból.

A tekeresek kora
A „holt-tengeri tekercseknek1' m áris nagy szakirodalmuk 

van. Az 1950. végéig megjelent tanulm ányok bibliográfiája 9 
nyom tatott oldalra rúg1. A legfontosabb probléma, amely nem- 

‘ csak a szakköröket, hanem a nagyközönséget is izgatja, term é
szetesen a kéziratok keletkezésének ideje. Az idevágó vélemé
nyeket a rendelkezésünkre álló legfrissebb források alapján2 
az alábbiakban ism ertetjük.

Mihelyst a leletek napfényre kerültek, W . F. A lbricht bal
timorei professzor és Dr. S. A. Birnbaum  paleográfiái alapon 
rögtön a K r. e. 2. évszázadba datálták  azokat. Véleményükhöz 
a szakemberek többsége csatlakozik. Albright szerint a kézira
tok sokkal későbbiek a Kr. e. 3. századból származó és a felső- 
egyiptomi Edfu zsidó gyarm atán ta lá lt papiroszoknál és csere
peknél. viszont régibbek annál a sok feliratnál és leletnél, ame
lyet Herodes idejéből és az azt közvetlenül megelőző korból az 
utóbbi években mindnagyobb számmal találtak  Jeruzsálem 
területén. Ennek a datálásnak a helyességét bebizonyította G. 
Lankester Harding am erikai tudós és de V aux  francia atya, 
akik 1949-ben felásták m agát a barlangot és m egállapították, 
hogy a benne talá lt cserepek mind jellegzetesen késői hellénisz- 
tikus típusúak s nem készülhettek később Herodes koránál. Az 
összes kerám iai szakértők, akik  megvizsgálták '  a cserepeket, 
elismerték azok homogén jellegét s véleményük szerint nem 
datálhatok későbbre a Kr. e. 1. századnál. M inthogy pedig jav a
részüket a tekercsek elraktározására készítették, egyikük sem 
lehet jelentősen korábbi vagy későbbi a legkésőbbi tekercsek
nél. Az ásatók szerint a barlangot a K r. e. 2. század végén vagy 
az 1. század elején pecsételték le. Húr Albright professzor ezt 
az időpontot egv-két évtizeddel későbbre teszi, abban megegyez
nek a paleográfia, és a régészet szakemberei, hogy a, tekercsek 
elraktározásának időpontját nem tehetjük későbbre a K r. e. I. 
század közepénél. — ez pedig megfelel a Makkabeusok és Hero
des korai közötti átmenetnek.

Az ásatások során napfényre került kisebb kézirat! töre
dékek közül a Mózes III. könyvéből való öt töredéket az ásatók
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archaizáló szam aritánus vagy óhéber írásuk m iatt a K r. e. III. 
vagy IV. századba teszik. A lbright professzor azonban ezeket 
a töredékeket lsem ta r tja  idősebbeknek a Kr. e. II. vagy I. szá
zadnál, mert írásukat hasonlónak ta r t ja  a m akkabeus érmék 
archaizáló írásához.

Albright professzorral szemben S. Zeitlin, a philadelphiai 
Dropsie College professzora tartalm i és nyelvi szempontokra 
hivatkozva, am ellett tör lándzsát, hogy a kéziratok a korai 
középkorból, a Kr. u. VII. vagy V III. századból valók. Szerinte 
a tekercsek a kairói GenizábóP származnak, amelyben hasonló 
írású  töredéket találtak. Az 1947 ben felfedezett kéziratokat 
szerinte 20—40 évvel m egtalálásuk előtt vihették Egyiptomból 
Palesztinába és helyezhették el a barlangban. Hiszen, úgymond, 
egyetlen szakember sem látta  a kéziratokat a korsókban, — 
m ert onnan a beduinok emelték ki, — tehát a korsók kora nem 
lehet döntő a kéziratok datálásánál.

Zeitlin  professzor azonban szűk körével egyedül áll ezzel a 
nézetével. Érvelését Paul Kahle korábban bonni, jelenleg 
Oxford bán élő professzor két pontban dönti meg. Először is, a 
kairói Geriiza kéziratait pergam entre és papírra írták , a bar
langbeli kéziratok javarészét pedig bőrre és csak nehányukat 
papírra. Azután, még a legrégibb genizabeli bibliatöredéken 
legalábbis nyomai láthatók a pontozásnak, márpedig a barlang
beli kéziratokon nyoma sincs pontozásnak. Ez pedig azt bizo
nyítja, hogy a két leletet évszázadok választják el egymástól.

A  A  A lbright és S. Zeitlin képviselte két véglet között 
középső időpont m ellett tör lándzsát J. L. Teicher cambi'idgei 
professzor. Szerinte a tekercsek az ebioniták zsidó-keresztyén 
szektájának könyvtárából válók. Ez a szekta Kr. u. 35—70 táján  
vándorolt Transjordániába. Ott a IV. század elején teljesen 
eltűnt. Az ebioniták „tudós“ szekta voltak, tagjai tekintélyes 
irodalmi működést fejtettek ki. E ltűnésük valószínűleg Dioele- 
tianus 303. évi keresztyénüldözésének volt a következménye. 
Diocletianus edictuma elrendelte, hogy a püspökök és a pres
biterek szolgáltassák be szentkönyveiket a hatóságoknak elége
tésre. Valószínű, hogy az ebioniták, akik keresztyéneknek szá
m ítottak, csak úgy tudták m egmenteni szentkönyveiket, hogy 
elásták azokat régi, ugyancsak szentnek tekintett korsókban, 
Két hellénisztikus lám pással együtt, amely zsinagógájuk beren
dezéséhez tartozhatott. Teicher ezt a feltevését azzal tám asztja 
alá, hogy a Habakukhoz írt m agyarázatot tartalm azó tekercs 
X II. hasábján előfordul az ebioniták neve. Ez tehát egy-két 
évszázaddal későbbre teszi a tekercsek keletkezésének időpont
ját, m int Albright véleménye.

G. R. Driver oxfordi professzor szövegkritikai vizsgálata 
a lap ján  Teichernél még későbbre, de Zeitlinnél jóval korábbra 
a Kr. u. 200—500 közötti időszakra teszi a kéziratok keletkezé
sének a korát. Véleményét részben osztja P. Kahle professzor
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is, csakhogy míg Teicher a IV., Kahle  a III. század mellett k a r 
doskodik.

B ár a tudományos érvekkel a legjobban alátám asztott vé
lemény az Albrighté, a végleges döntést el kell halasztam nik 
addigra, amíg az A jn Faskhá barlangjában ta lá lt összes kéz
iratokat ki nem adják és meg nem vizsgálják. »

A kéziratok tudományos jelentősége
Közismert tény, hogy az Ótestamentum héber szövegét a 

Kr. u. V I—X. századokban működő masszoréták lá tták  el pon
tozással, azaz magánhangzójelekkel. Az 1950-ben kiadott teljes 
Ézsajás-tekercs még nem ism eri a pontozást, hanem  külön 
betűket használ a magánhangzók jelölésére (scriptio plena). B ár 
ez a szöveg eléggé gondatlan kéztől származik, eddig ismeretlen 
s jóval a Masszora előtt elveszett a lak tan i és lexikográfiái 
kincset tá r  elénk. Lényegesebb szövegvariánsait gyakran alá tá
m asztják a Septuaginta és más régi fordítások. M ásrészt azon
ban az Ezsajás- és Habakuk-tekercsek a görög fordításokkal 
szemben igen gyakran a masszorétikus szöveget tám ogatják s 
míg helyenként igazolják a m últban javasolt szövegjavítások 
jogosságát, sok esetben az efféle javítások jogosulatlanságát 
m utatják  ki.

Egy fontos tényt m áris m egállapíthatunk. Leszám ítva az 
egyáltalán nem lényeges olvasásbeli különbözőségeket, Ézsajás 
és Habakuk könyveinek most kiadott tekercsei nevezetes meg
egyezést, bár nem  azonosságot tün tetnek fel a masszorétikus 
szöveggel. A  tekercsek azt bizonyítják, hogy a masszorétikus 
szövegforma mögött hosszií hagyom ány volt. Hogy milyen 
bosszú, m a még nem tudjuk, hiszen mint lá ttuk  — a tudó
sok még nem egyeztek meg a kéziratok korát illetőleg. Annyi 
mindenesetre bizonyos, hogy a tekercsek századokkal régebbiek 
a Biblia legrégibb eddig ism ert, a K r. u. IX . és X. századokból 
származó héber kéziratainál is általuk a masszorétikus szöve
get jóval korábbra lehet visszavezetni, m int az eddig lehetsé
ges volt. H a ugyanis — Teicher, Kahle  és Driver nézete szerint
— a keresztyénség első századaiból valók, akkor egykorúak 
Aquila, 'Symmacbns és Theodotion görög, valam int a Targumok 
és a Pesittá  szír fordításaival és a V ulgata latin  fordításával,
— m árpedig mindezek a fordítások lényegileg a masszorétikus 
szöveget adják vissza. M inthogy azonban a tekercsek héberül, 
az Ótestamentum nyelvén íródtak s nem fordítások, sokkal 
döntőbb a bizonyságuk a masszorétikus szöveg hagyományos 
régiségéről, m int az em lített fordításoké. H a pedig — Albright 
nézete szerint — a tekercsek a keresztyénség első századaiban 
keletkeztek, bizonyságuk még régebbre nyúlik vissza. Egy m áris 
bizonyos. A z Ótestamentum szövege a masszára előtti időszakc 
bán lényegileg ugyanaz volt, m int ma. H a a Biblia héber szö
vege minden aprólékos részletében talán  nem is hibátlan, ezt
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a szöveget a m asszoréták olyan pontossággal őrizték meg, amely 
egyenesen páratlan  a keleti irodalmakban.

A jövőben tehát a Biblia héber szövegét sokkal nagyobb 
tisztelettel kell kezelnünk, m int az a m últban történt. Hol van 
m ár az idő, am ikor F. X . W utz  sa já t kénye-kedvére iparkodott 
m egállapítani a Septuaginta „héber alapszövegét?11 A Hódúját 
hímnuszanthologiája m egadja a kegyelemdöfést a ,m akkabeus 
zsoltárok" feltevésének, m ert ezek a  himnuszok nem későbbiek 
a Kr. e. II. századnál, alkotó elemeik pedig mozaikszerűen az 
Ótestamentum összes részeiből valók, beleértve a legkésőbbi 
zsoltárokat és Jób könyvét is. Az ugyanazon korabeli Habakuk- 
m agyarázat pedig lehetetlenné teszi, hogy a jövőben komolyan 
beszélhessünk hellénisztikus elemekről a  próféták könyveiben. 
Mellesleg, m aga az a tény, hogy a héber költészet görög fordí
tói annyira  félreértették m egszám lálhatatlanul sok szó és kife
jezés értelmét, am ikor ezeket a költeményeket a K r. e. I I  szá
zadban görögre fordították, amellett bizonyít, hogy ezeket nem 
írh a tták  ugyanabban a  században, hanem  jóval korábban. H i
szen az utolsó évtizedekben az ugaritikus irodalom emlékeinek 
feltárása a bibliai héber költészet m inden korára  fényt derített, 
bizonyítva annak nem csupán régi korát, hanem átszárm azta
tásának meglepő pontosságát is.

A  Biblia másszor etikus szövegének a  tekintélye tehát n a 
gyot nőtt a „holt-tengeri tekercsek" felfedezése és tanulm ányo
zása következtében. Lom tárba került a liberális protestáns írás
m agyarázat képviselőinek sok-sok önkényes szövegjavítása és 
bebizonyosodik a zsidó, valam int a konzervatív protestáns exe- 
gétika álláspontjának helyessége, amely a ne. varietur  elve 
a lap ján  a szövegjavítások helyett m indig is a masszorétikus 
szöveghez ragaszkodott és annak m egértésénél behatóbb nyel
vészeti és kútfőtanulm ányokra támaszkodik,

Dr. Somogyi József

J E G Y Z E T E K

*) E. Paul Kahle alant idézett művének 82— 90. lapjain.
2) W. F. Albriight, T he Archeology of Palestine (The Pemguin Books), 

London 1949, 222. és köv. lapjain. — J. L. Teiöber, The Dead Sea Scrolls, 
Documents of the Jewish-Ohristian Sect of Eb.ionites (The Jonrnal of Jewish) 
Stadies, London 1951, Nr. 2. — G. R. Driver, The Hebrew Scrolls from  tlve 
Neighbourhood of Jericho and the Dead Sea, (Friends of Dr. Wiíliain s Library, 
Fourth Leoture,- 1950), London, 1951. — Paul Kahle, Die hebraischen Hand- 
schriften aus dér Höhle (Franz Delitzsoh-Vorlesungeín), Stuttgart 1951.

*) Genizáknalt nevezilk a zsinagógák kamráit, amelyekben a használatból 
kikopott kéziratokat őrzik,
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Teológia és filozófia

Dr. F. Buti bázeli lelkész, egyetemi tanár székfoglaló beszéde 
a bázeli egyetemen 1952 február 8-án.

(Június végén hazánkban járt Dominique Micheli svájci lelkész, 
az Egyházak Világtanácsának titkára. A magyar ökumenikus bizottság 
rendkívüli ülésén elhangzott előadásában elmondotta, hogy Nyugat- 
Európában milyen nagy gondot okoz az egyháznak az, hogy az evan
géliumot a mai ember nyelvén szólaltassa meg. Ennek a feladatnak a 
legmerészebb munkása Bultmann Rudolf marburgi teológiai tanár, aki
nek «Neues Testament und Mythologie» című tanulmánya a nyugat- 
európai protestáns teológiai eszmélkedés egyik gyújtópontját alkotja 
ma. Alig van nyugati protestáns teológiai szaklap, amely úgyszólván 
minden számában pro vagy kontra ne foglalkoznék a Bultmann által 
fölvetett problémával, tíz Űjtestamentöm mitől á gi\e tinid tás árnak kérj 
désével.

Ezt az értekezést a Theologische Zeitschrift-ből, a bázeli egyetem 
teológiai fakultásának szaklapja 1952 március-—áprilisi számából vet
tük át s közöljük magyar fordításban, abból a célból, hogy lelkész- 
társaink megismerkedjenek azzal a munkával, amelyet a nyugati pro
testáns teológusok magukra vállalták akkor, amidőn az ott divatos 
egzisztenciális filozófiával megrontott nyugati gondolkodás számára 
hozzáférhetővé akarják tenni az evangélium örök üzenetét.)

*

A jelemkor- egyik legjelentősebb teológusának, >Bultmann Rudolf 
marburgi újtest ámen tumii 'professzornak imamlapsiág a szemére vetik, 
hogy túlságosan szóba áll korunk gondolkodásával s ezért az a veszély 
fenyegeti, hogy a teológiáit feloldja a filozófiáiban. Maga Bultmann ezt 
a szemrehányást a leghatározottabban visszautasítja. Almikor ő a mo
dem gondolkodással kapcsolatiba lép, akkor neki nem a teológiának 
a filozófiáiban való feloldása a lényeges, hanem inkább az, hogy olyan 
utal találjon, amelyen az ember ma még: egyáltalán becsületes és ko
molyan veendő módon teológus lehet.

Én magamat egyfelől Bultinannhoz bizonyos vonatkozásiban na
gyon közel állónak tudom s elvileg ugyanazt vetik a szememre, mint 
neki. Másfelől azonban az ö magatartása az egyik döntő ponton előt
tem is tarthatatlannak tűnik fel s úgy érzem, kénytelen vagyok rajta 
túlmenni. Ezért szükségesnek tartom, hogy Önök ellőtt ez alkalommal 
ezzel a váddiai, Bulim annak a teológia miitol ógiátlanlítása szükséges
ségéről szóló, sokat vitatott télele alapján leszámoljak.

Ebiből a célból úgy 'Szeretnék eljárni, hogy először röviden arról 
referálok, hogyan került BúMimamn abba a gyanúba, hogy a teológiát 
a filozófiában feloldja és hogy ő hogyiam védekezik ez ellen a gyanú
sítás ellen. Ezután álláspontját kritikai vizsgálat tárgyává teszem.
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Ebből majd 'végül néhány következtetés adódik számunkra a 'teológia 
és filozófia viszonyára nézve, ahogyan az ima előttünk lehetségesnek 
tűnik fel.

I.

A teológia felbomilasztásának vádját Buítmiann úgy idézte elő min
denekelőtt, hogy megállapítja: a mi mai világ,képiünk s önimegértésiinik 
az nj11estameiiitunnétól annyira különbözik, hogy ,számunkra lehetetlenné 
vált az újtestaimentuim üzenetének kora képzet és gondolkodásiformái
ban való hirdetése úgy, mintha közben semmi lsem1 történt volna. Mi 
a imódeirn természettudomány és technika által 'meghatározott világ
képben élünk. Ebiben a -mennynek és a pokolnak, a csodának, mint a 
természeti törvényszerűség hatályon kívül helyezésének, a szelle
meidben és démonokban való hitnek nincs helye. Utóbbinak azért se, 
mivel a modern ember egészen másképpen érti önmagát, mint ahogyan 
az az új'testaimen'lumfoan történik. Mi — akár naturalista, akár idealista 
módon -—, magunkat egységes lénynek fluidjuk s nem olyan különösen 
megosztottnak, hogy életünkbe idegen hatalmak nyúlhatnának bele úgy, 
ahogyan -azt az újteslaimentoui feltételezi. Nekünk más a történelemről 
alkotott képünk is, mint az újtesiialmentcfinnak. A világ közvetlenül: kü
szöbön álló végének varasát, mely az újtesllaimentom központi kijelen
tései mögött áll — jelenti ki 'Bulimián —, «az az egyszerű tény intézte 
el, hogy Krisztus párúziája nem történt meg csakhamar, mint ahogyan 
azt az újtetamentam várta, hanem a világtörténelem folyása tovább 
tartott — és ahogyan minden beszámítható ember meg van róla győ
ződve —• tovább is 'fog tartani.*

Éppen az ilyen megállapítás mutatja, hogy az új test ámen tóm üdv- 
iizenatének ia felfogása szempontjából nagy horderejű az a körülmény, 
ahogyan Búlttmann a mai ember világképét, ön- és történelemért,elime- 
zését figyelembe veszi. Eszébe se jut ugyan, hogy a mi mai világképün
ket és önimeg,értésünket abszolutizálja és számol azzal is, hogy egy 
korábbi, számunkra objektív formájában érvénytelenné lett világ- és 
történelemszemléletben jelentős meglátások fordulhatnak elő; de mindez 
nem akadályozhat bennünket abban, nem, is szabad hogy akadályozzon, 
hogy mindenekelőtt korunknak a sorsunkhoz tartozó világképét és ön- 
ímegértósét mint adottságot egészen komolyan vegyük. Elsősorban a 
teológus és az igehirdető ezen a ponton «abszolút tisztasággal és vilá
gossággal* tartozik önmagának és gyülekezetének.

Bili tornáim kijelentései eleinte ineoi is hagynak hátra kívánni valót 
világosság tekintetében. A modern ember tudományos világképe és 
egységes önimegértáse - alapján előtte az egész újtestamentiuimi üdvtiör- 
•ténés —• az ember Fiának emberré lételétől és csodáitól, fogva az 
emberiség bűneit állítólag eltörlő 'halálán, .feltámadásán, poklokra, és 
ímennybeszállásári át egészen a végső időkben való újra eljöveteléig: — 
«utólag át nem élhető*, «'hibeteitlen», «elintézett* mitológia. Ha az új- 
tes'tiaimentuimi igehirdetés számára még hitet követelünk, akkor ezek
től . a -mitológiai vonatkozástól teljesen meg keli! tisztítanunk.
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Mitosz-fogakna alapján Bultmann azonban a teológiának általa kö
vetelt m i t o 1 ógi á t Iia n í t ását nem csupán ilyen negatív módon érti. Sze
rinte éppen úgy idetartozik a mítosznak, mint egy bizonyos önmeg
értés kifejezésének, az új, pozitív megértésié. Lényegilleg ugyanis a mítosz 
egyáltalán nem alkar valamilyen objektíve érvényes világ- és történelmi 
felfogást tiik'PÖztetnd, hanem benne az nyer kifejezést, hogyan, érti ma
gát az ember azokkal a hatalmakkal szemben, amelyek cselekvésé és 
szenvedése oka és határa' gyanánt számára lapasztalhatőkká válnak. 
Bultmann tehát a mítoszt úgy érti, hogy az a vallásos átélés kifejezése, 

és pedig abban az értelemben is, hogy benne az. jut kifejezésre, mi
szerint az embert az ismert és számára rendelkezésre álló valóságakon 
lúl uralkodó hatalmak hogyan szabadíthatják meg világa ismert hatal
maitól, tehát hogyan tapasztalhatja meg a megváltást. Almikor azon
ban a mítosz azokról a túlvilág!, isfeni hatalmakról viliági és emberi 
módon beszél, a nem-o’bjektivizálandót objektilvizálja, a megfoghatat
lan t megfogíhatóvá, azt amivel nem rendelkezhetünk, olyanná teszi, 
hogy rendelkezhessünk vele, a saját kijelentéseinek tulajdonképpeni 
jellegét 'takarja el és leplezi. Ezért a mítosz már a lényege szerint is 
magában hordozza kijelentései és képzetei mdtológiátlanffásának ten
denciáját, — ami ebiben az esetben azt jelenti: magában hordozza azok 
interpretációjának követelményét a bennük kifejezésre jutó önmegértés 
céljából. Ez az, amit Bultmann az «egzisztenciális interpretáció*-na-k 
Heidegger filozófiájából származó fogalmával jelöl meg.

Már most Bultmann ezt az egzisztenciális interpretációt alkarja 
alkalmazni az új testamentum! igehirdetésére, mely a mi világ-, és ön
megértésünk alapján tarthatatlan mitológiának tűnőik fel. Hiszi, hogy 
ilyen módon annak, ami egyébként számunkra .elintézett» dolog lenne, 
korunk számára nemcsak jelentőséget ad, hanem, hogy egyáltalán ez 
teszi annak eredeti intencióját érthetővé. Ha ugyan ,aczt mondja is, 
hogy ezt a feladatot nem oldhatja meg egyetlen amibe,r, hanem az egy 
egész nemzedéknek ad munkát, mégis el kell ismerni, hogy Bultmann 
mint az újszövetség egzegétája s az újtestamentumi teológia történésze 
és rendszeres művelője ennek a ,miunkárnak 'tekintélyes részét már el
végezte s az, ahogyan a teológiát egz,isztenicia 1 iz ál ja, hatást gyakorolt 
korunkra. Példaképpen az általa feltárt szempontok gazdagságából az 
újtestamentumi üzenet egzisztenciális megértésének csupán két alap
vonását szeretnénk kiemelni

Mire gondoljunk akkor, amidőn az újtestamentuim ezt a világot 
isten ellenes démoni uralom területének tekinti s olyannak, mint amely 
a bűn és. a múlandóság rabjává lett, Ebben a ikét-aeonos és bűn
eset mitológiában, ahogyan az különösen Pálnál szerepel, Bultmann 
annak a ténynek a kfejezését látja, hogy az ember ott, ahol ő csupán 
a végedben, a láthatóban és abban, amiivei láthatólag rendelkezik, va
gyis «ebhen a világ*-bán él, ennek a világnak és e világ múlandóságá
nak esik áldozatul, — és pedig egészen mindegy, hogy könnyelműén 
és vágyainak hódolva adja-e át magát 'csábító lehetőségeinek vagy pe
dig bizonyos etikai követeléseknek igyekszik-e eleget tenni. Mindkét 
esetben, akár «test szerint* él, akár a «törvény cselekedeteivel* di
csekszik, szabadság helyett e világ hatalmasságaitól való függőség álla-
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pólóba kerül s élet helyett halál lesz a jutalmai. Ez a bukás a véges és 
a rendelkezésünkre álló dolgok melletti saját döntésünk következmé
nye. Ez a 'bűn, mely a halált 'hordozza magában s a gondban jelent
kezik, hiába keres biztosítékot a végesben s a másokkal való,érdek- 
összeütközés során szeretetlenné válik, irigységet, haragot, féltékeny
séget és cíivód'ást idéz elő. Ez élet semmiségének és elhilbázottságánaik 
titkos tudatából azonban szorongás támad, s terrort kezd kifejteni.

Ezzel a bukással áll szemben a hívő új élete az üdvösségnek henne 
kezdődő üdéjével. Mit ént ez alatt az újtestiamentum? Buliimann ezt a 
lehetőséget, mint «elv;ilágiat!anodás»-t (Entweltlichumg) interpretálja, 
mint a múlandó világtól való belső függetlenséget és pedig mind er
kölcsi, mind erkölcsfeletti értelemben: vagyis, 'hogy az ember vágyait 
éppen úgy keresztre feszíti, mint ahogy semmit sem képzel be erről 
a teljesítményéről, hanem mindenben úgy jár el: «mintha nem: tenne*. 
A hit a rendelkezésre nem állóból él és ebben tapasztalja meg Isten 
kegyelmét, mint az új élet lehetőségét. Minden biztosíték feladása ré
vén az em]ber szabaddá lesz a jövőre, az Isten számára. A bűn, mint 
a miulandóba való kapaszkodás, megbocsáttatott. A hit az új élet le
hetősége. És mialatt az ember a görcsös ragaszkodásból származó szo
rongástól megszabadul, képessé lesz a szeretedre is, Jánossal mond
hatja el Bultmann:.«Aki hisz, annak már élete van, az már a halálból 
átkerült az életbe*. A döntő fordulat már megtörtént, és többé az.nem 
a jiövő mitológiai eseménye. Anélkül, hogy a világban külsőleg valami 
megváltozott volna, a hit új önnveffértése révén a jelen az üdvösség 
idejévé■ lett. A hit valóban «győzelem a világ felett*.

Így próbálja meg Bultmann pozitív módon az újtestamentom 
sniitológiá'tlahiítását, mint mitológiájának egzisztenciális interpretációját 
végrehajtani. A mitikus világkép és üdvtörténet többé nem kelt meg
ütközést, hiszen nem tárgyi értelemben vett fenntartásukról vagy el
utasításukról van szó, hanem kizárólag a bennük kifejezésre jutó ön- 
megértésről, Mint ahogyan .mindkét példa mutatja, Bultman hite sze
rint e módszer nemcsupán valamiféle modern mitosz-értelmezésre tá
maszkodhat ik, hanem egyenesen az újtestamentom maga hatalmazza fel 
rá, mivel szerinte már Pál apostol is és még konzekven sebben János 
végrehajtotta ezt az egzisztencializálást.

Persze, ő maga érzi szükségét annak a kérdésnek a felvetésére, 
hogy vájjon mégis nem sikkaszt-e el az újtesitamentiomi üzenetből va
lami lényegeset, — nevezetesén annak központi kijelentését, hogy Isten 
Krisztusban, Krisztus keresztjében és .feltámadásában egyszersminden- 
konra megváltotta a világot —r és hogy vájjon ennek a mitológiára 
emlékeztető (Krisztus-történésnek a kiküszöbölésével és iámnak az ember 
önmegértésé mitológiailag kifogástalan fordulatával történő helyettesí
tésével az mégis csak nem oldja-e fel a teológiát a filozófiában.

Ez a kérdés Bultmann számára azért is égetővé válik, mivel má 
olyan filozófiával állunk szemben, mely nemcsupán formai tekintet
ben képviseli ugyanazt az ismeretelméletet, mint amellyel mi éppen 
most BuUmannál megismerkedtünk, hanem tartalmilag is — ott, ahol 
ő is a tulajdonképpeni egzisztencia önimegértésénől beszól — meglepően 
egyező belátés'okira jut Bultmann mitológiátlanítotit teológiájával. A ma
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kissé kétes gyűjtőfogalom alá foglalt «egzisztenciális fxl o z ói i á»- ró 1 van. 
szó, erről a korunkra nézve tipikus filozofálásról, különösen is M. Hei- 
deyger egzisztenciális filozófiájáról. Kétségtelen, hogy Bultmann mítosz* 
értelmezését nemcsupán Pálnál és Jánosnál tanulta, hanem éppen úgy 
és még előbb a Ileideggerrel való közösségben és ennek az egész egzisz
tenciális kor-áramlatnak a hatására. A tárgyi tudományosság és a nem 
tárgyíasítható önmegórtés közti különbségtétel, továbbá a mitológiá
nak, mint az utóbbinak kifejésformája, mindenesetre tipikusan egzisz- 
lenoiáLfiliozófiiai jellegű. Ép úgy a tartalmi különbségtétel1 a tárgyi vi
lágban (gondba és szorongásba való elmerülés és a tulajdonképpenivé 
levés közölt, mely minden biztosíték feladásával a semmi mérésében, 
az életnek benne jelentkező transzcendens mélységében 'mutatkozik 
meg. Ügy látszik, valóban úgy van, mint aihogy Bul Imáim is elismeri, 
hogy «a létnek Heidegger-féle egzisztenciális elemzése csupán profán 
filozófiai kifejtése az emberi lét újtestaimentomi szemléletiének*, «hogy 
a (filozófia már önmaga látja azt, amit az újfestamentom mond*.

Hogyan lehetne ilt még a teológia és a filozófia közti különbség
ről beszélni? Teológiájának mitológiállanításával nem került-e Bult- 
manin imégis csak a filozófusok közé? Ezzel a lehetőséggel szemben, 
mely olykor őt magát ;is elrémíteni látszik, most azután az «Istennek 
Krisztusban való üdv tény e» eddig figyelmen kiívül hagyott mozzana
tára gondol, hogy megmagyarázza miszerint éppen ezen a ponton 
martad meg a teológia és a filozófia közti különbség. Mert a teológiá
ban is az ember önmegértéséről van szó, mint a filozófiáiban, nem pe
dig mitológiáról. S a hit és a szeretet sem valamiféle «misztikus termé
szetfeletti» dolog, hanem «az igazi emberség* állásfoglalása és visel
kedése. Míg azonban a filozófia azt gondolja, hogy «a Krisztusban 
végbement üdvtörténés* nélkül juthat ©1 erre a tiulajdonképeniségre, 
az újtestament'om és vele a teológia tudja, hogy «Istennek ama szaba
dító tette* nélkül az ember helyzete csak a kétségbeesés lehetne — ami 
olyan tény, melyen a filozófia «lázadó önkényességgel* próbálja magát 
hely t el-en ül t ált enni.

Eddig Bultmann teológiájának gondolatmenetét tisztán referálva és 
hallgatólagosan messzemenő egyetértéssel követtük. Most azonban po
zíciójának további kiépítése szemügyre vételénél más fejtegetési eljá
rásra vagyunk kénytelenek áttérni. A «Krisztus-történés* igénybevéte
lével ugyanis állásfoglalása annyira problematikussá válik, hogy azt 
már csak az immanens kritika formájában ismertethetjük. Ezért pro- 
grá'mmurik második pontjához érkeztünk, a teológia és filozófia bult- 
manni viszonymeghatározásának kritikai vizsgálatához. II.

II.

Nem jelent-e Bultmannak erre a Krisztusban végbement üdvtörté- 
nésre való hivatkozása a filozófiával szemben visszaesést a mai em
ber számára annyira hihetetlennek ítélt mitológiába? A «végbem ént üdv- 
történés*, mint az én megváltásom lehetővé válása okának hirdetése 
mégis csak más valami, mint valami mítosznak az interpretációja a
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benne kifejeződő önmegértés szempontjából! Még az olyan teológus
nál is, mint amilyen Bultmann, megtörténik itt az, ami Jasperst erre 
az ismert foifakadásra indította; «Igazságért fáradozó életem fájdalmai
hoz tartozik, hogy a teológusokkal való vita döntő pontokon meg
szakad, ők elhallgatnak, érthetetlen mondatot mondanak, valami más
ról (beszélnek, valami feltétlent állítanak, (barátságosan és jól oda
beszélnek, anélkül, hogy komolyan meggondolták volna, mit is mon
dott az ember előzőleg nekik — s a végén már nem érdekli őket a 
dolog. Mert egyfelől igazságukban biztosaknak érzik magukat, retten
tően (biztosaknak, másfelől nem látják érdemesnek, hogy velünk, nya- 

„ kas emberekkel tovább törődjenek)).
Nem! Ilyen1 rosszul Bultmann ügye nem áll. Éppen ő nincs azon 

a nézeten, hogy elég egyszerűen a ((befejezett üzenet*-et - hirdetni és 
hogy a többit bátran Isten kegyelmére és -haragjára szabad bízná. Ezen 
a döntő ponton is, ahol a Krisztustörténésről szól, nem szakítja félbe 
a modern emberrel való beszélgetést és — modern ember létére — 
nem .hagyja abba az újtestamentomi bizonyságokkal való beszélgetést 
sem. Szeretne ugyan az újtestamentomimal együtt a Krisztusban végbe
ment üidvtörténésről.beszéltei — és ez az, ami őt eddig az üdvtörténet 
teológusai által való teljes eretneknek nyilvánítástól megmentette, — 
de nem retten vissza attól sem, hogy a kereszttel és a feltámadással 
szemben is ragaszkodjék mitológiátlanítáisi tételéhez és azokra is al
kalmazza. A Motelen Isten Fia helyettesítő engesztelő áldozatának 
képzetében számunkra semmiképpen el nem fogadható mitológiát lát, 
mely még az újtestamentomon belül se mondja meg azt, amit ■mon
dania kellene. Sokkal világosabbá válik a kereszt értelme abban a 
másik, szintén mitológiai képzetben, hogy az az ítéletet és a diadalt 
jelenti e világ (hatalmasságai felett. Ez a mítosz azonban nem más, 
mint annak az iidvtapasztalatnak a kifejezése, amely «a hívő kőnkről 
életfolytatása* számára, vagyis minden biztosíték ama feladása és Is
ién szeretet-e előtti feliárulás számáira válik tehetségessé, ahogyan azt 
már egy korábbi összefüggésben kifejtettük. Ugyanúgy semmit sem 
akar tudni Bultmann a nyitott sírról, miint (.bizonyítékot nyújtó cso
dáról*, hanem az ú. n. 'húsvéti esemény síben: az új megváltó ön.- 
megérbés mitológiai kifejezését látja csupán, ahogyan az a tanítványok
ban a kereszt megértéséből alakult ki. Ez az önmegértés a miénk is 
lehet, amennyiben megérint bennünket az igehirdetésnek ott kelet
kezett üzenete.

Nagyon is érthető, hogy az «üdvtörténet* -nek ezzel az interpretá
ciójával szemben a mitoszhívő teológia Bultmanmak kénytelen a sze
mére hányni a teológiának a filozófiában való feloldását. Egészén az 
«Isten cselekvéséről való beszéd* végső, még megtartott maradványaiig 
valóiban önmegértésben olvad fel az újtestamentomi mitológia. Ezzel 
azonban nem csupán az az önellenmondás válik nyilvánvalóvá, amelybe 
Bultmann azon a revén kerül, hogy a filozófiával szemben üdvtényre 
hivatkozik, hanem itt is világossá lesz, hogy ő egészen egyszerűen an
nak a tehetőségnek a félreismerésében téved, amelyet pl. Jaspers ma 
mint (.'filozófiai hit»-et jelölt meg.
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Egyszer megjegyzi ugyan Bultmann, hogy egyik filozófus tanít
ványa, Kamit'h is «íilozáfiailag helyesnek* tartja az Isten cselekvésé
ről szóló «mitiikus ;beszéd»-et; do amikor az az Isten cselekvését abban 
szeretné látni, hogy a létező valóságnak1 a saját értelmét önmagából 
tárja elénk, akkor persze Bultmannak könnyű a1 lét1 kétértelműsége 
miatt itt «önkényesség»-rőt beszélni. És éppúgy vonatkozik ez a korábbi 
Heidcggernek «saját legtulajdonké.penibib lehetőségére való határozott 
ráhagyatkozás* fogalmára, de még annak az újabb írásaiban dokumen
tált «létiben való hitre* ás. De hogy a Krisztusban végbement üd'vtény- 
től eltekintő filozófiáira nézve az á lehetőség, hogy «a létet általában 
ajándéknak értse*, a Krisztuslörténéstől való ezen eltekintés miatti radi
kálisan «ki van rekesztve*, és hogy semmit sem tudhat a kegyeltem - 
ről —• az ilyen, állítás azzal a szereppel szetnihffi, melyet a traszicenden- 
ciára való vonatkozás és az Istenség, az jnönmagamaií ajándékul' bírás 
akaratomoiikívülisége* s a kegyelem maga például Jaspers filozófiájá
ban játszik, aligha tartható fenn,

Bultmanm csak azért tudja elvitatni a (filozófiai önmegérté.stől azt 
a lehetőséget, hogy a bukott Ságból kikerülhessen) a tólajdonképpeni- 
ságbe .s csak azért vetheti szemére, az önkényességet, m ivel— a saját 
előfeltételeivel ellentétben — a bukottságot még mitolőgiailag érti 
a helyett, hogy 'egzisztenciálisan értené. Ha az ember b'ukottsága ob
jektíve megállapítható állapotot jelentene a bűneset mítosza értelmé
ben, akikor mindenesetre a bukottságába való bepillantás nem jelent
hetne gyógyulást, hanem csak még nagyobb kétségbeesést, áléikor az 
üdvösségnek, mint a mítosz esetében, kívülről jövő beavatkozásnak, pl. 
valamilyen megváltó fellépésének a formájában kellene létrejönnie. 
De ha, ahogyan ezt éppen Bultmanm gondolja, a mítoszban azi ön- 
megértés egyik kifejezéséről van szó, akkor az Isten üdvcselekvésében 
nem lelhet mást látni, mint az önmegértésben azt a bizonyos változást, 
ahogyan azt Bultmann eMlógiatlanodás tómén a mai egzisztenciális 
filozófia kategóriáival jellemez. De akkor vagy Bultmann mitológiá!- 
lnnított üdvérteilmezése a filozófiai önmegértéshez hasonlóan: «ön- 
kényesség* — vagy pedig a filozófia éppen úgy tudhat az egzisztencia 
tulajdonképpenivé válásáról a kegyelem formájában, mint Bultmann.

:A filozófia természetesen félreértheti magát úgy, hogy az egzisz
tencia ajándékjellegébe való belátástól önkényesen elzárkózik. Ezt az 
önkényességet azonban meg is keserűn azzal, hogy esztelen dacba lo
vai ja bele magát, vagy pedig fáradt rezignációban ifut zátonyra. De 
nem lehet-e éppen abban a módban és eljárásban, ahogyan BuMmann 
a filozófiával szemben a Krisztusban való üdvtörténés kizárólagos
ságára hivatkozik, «ön.kényesség» — és nem tekinthetők-e azok a ne
hézségek, amelyek ebből a1 teológiára nézve éppúgy, minit a filozófiára 
nézve adódnak, a «Lékk ellen való bűn* következményeinek?

A buitmanini pociziónak ez a végzete az újtestamentomi igehir
detésnek egyik sajátosságával függ össze, amiben BuMmann nem hi
bás, vagy amire nézve csak annyiban téved, hogy nem számol) vele 
kellőképpen. Még erről kell néhány kritikai szót szólnunk.
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Mint hallottuk, Bultmann miitől ógiáflanítását azzal is indokolja, 
hogy a mítosz mar a lényege szerint mi to lágiá tla ni t ásra, illetőleg 
egzisztenciális interpretációra tendál, mivel tulajdonképpeni szándé
kától eltérően arról, ami tárgytalan, tárgyi módon beszél, Bultmann 
látása szerint a mitoszmak ezt az értelmezését már az ú jtestamentom 
is, különösen Pál és János képviseli s azt hiszi, hogy teológiáját új
test amentomi alapon tudja igazolni.

Mellesleg a mítosznak ez a felfogása mind általánosságiban, mind 
az újtestaimentomra való alkalmazásában nagyon vitás. Nem kétséges, 
hogy mi, mai emberek, akik, mint Bultmann helyesen fejti ki, nem 
tudunk többé a mitikus korszakban élni, hanem egészen más világ
képpel és 'önmegértéssel rendelkezünk, a mítoszt nem vagyunk képe
sek tárgyi megállapításai szerint igaznak tartani. És iha egyszer az 
újtestamentom mitikus jellege nyilvánvalóvá lelt, akkor az — ha egy
általán van még számúinkra mondani válója — csupán egzisztenciáli
san mitológiátlianítva érthető.

De más kérdés most már az, hogy vájjon ez a mitoszlhívő embe
rekre is érvényes-e, vagyis arra a korra, amelyben a világképet a tudo
mányos gondolkodás, az önmegértést a személyiség egységének tudata 
még inean határozta meg. A mitoszhívö ember számára a ahitosz nem 
jelenti az önmegértés egyik lehetséges kifejezését, mint számunkra, 'ha
nem annak állításaival még mint tárgyi valósággal számol. Mitikus 
gondolkodásának - megfelel mágikus cselekvése. Miután még nem a 
modern tudomány, a technika határozza meg, a mítosz és a mágia fo
galmát a mi ész járásunk szerint egyáltalán inern ismeri s azért se le
hetősége, se szükségérzete nincs arra, hogy miltblógiátllanítson és démon- 
talanítson. Benne él a saját világképében és önmegértésében, mint 
ahogyan mi a magunkéban étünk.

Nem kétséges, hogy ez az újtestamentomra is vonatkozik. rNeues 
Testament und Mythologie» (Újtestamenlom és mitológia) című érte
kezésének eleje, melyet eddigi fejtegetéseinkben főként alapul vettünk, 
mivel ebből indult ki a Bultmann körüli egész diszkusszió, ezt kitűnően 
jellemzi. Ahogyan ő itt az üdvösség végső drámája gyanánt annak 
színterét, egyes alakjait és aktusait vázolja, az valóiban alapját alkotja * 
minden 'újtestamentomi kijelentésnek. Az ú jtestamentom mitológiai jel
lege különösen abban jelentkezik, hogy ezt az egész eszcihatologiai kép
zetvilágot, melynek egyes alkotó elemei már a késői zsidó apotoalíiptiká- 
iban és hellenista gnózisban megvannak, a vég közeli varasává, eszcha- 
tológiái jelen szituációvá aktualizálja. Jézus és az őskeresztyénség 
számára a közeli vég várása .semmiesetre se csupán önmegértésünk 
egyik kifejezése, hanem ellenkezőleg: mivel ők e viliág végét mint köz
vetlenül küszöbön állót várják, ezért tudják úgy érteni önmagukat, 
ahogyan értik és tudnak úgy cselekedni, ahogyan az újtestamentom 
tudósításai szerint cselekszenek.

Az újtestamentcmnak ez az eszchatológiailag meghatározott gon
dolkodása és cselekvése Búlímann fejtegetéseiben nagyon kis helyet 
foglal el. De az az egész történeti szkepszis, amelyet különösen Jézus 
életének az evangéliumokban való leírása iránt érvényesít s az egzisz
tenciális interpretáció .minden művészete se tudja feledtetni vele e
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források meglétét. így megállapítja, mint már említettük, hogy az 
új testemen tóm a közeli vég várásá-ban csalódott, de azt is, hogy Pál 
(í. Kcrinlus 15:3—8.) Jézus feltámadását «fatális módan» szemtanúk 
felsorolásával imint történeti eseményt akarja bizonyítani. Hogy Bulí- 
miaim előtt miért tűnik lel az apostolnak ez az érvelése fatálisnak, 
az az-újtestamentomnak a végső események .bekövetkezésére vonatkozó 
már előbb elismert tévedéséből adódik. A. feltámadás, imint Pál ugyan
ebben a fejezetben leírja, az üdvösség eszchalolégiai drámájának egyik 
aktusa s ha ez, ahogyan Bultmann elismeri, Krisztus újraeljövetelének 
elmaradása következtében teljes mivoltában nem kezdődött el, akkor 
természetesen fatális dolog ennek a he nem következett történésnek 
az egyik részletét történetileg igazolni próbálni.

Itt keltene már most korunk egyik-másik teológusának a nevét 
megemlíteni, akik Krisztus elmaradt újraeljövetelének -ebben a taná
ban nem csupán a keresztyén teológia keletkezésének külső okát lát
ták meg, — mert 'ha a vég bekövetkezett volna úgy ahogyan azt az 
újtestamentom várta, akkor ma legfeljebb a kiválasztottak csinálhat
nák a theologia glóriáét az angyalok közösségében —. hanem akik 
Jézus halála üdvjeléntőségének az innen eredő problémájában az előre 
nem látott történelem folyamán egyre tovább -fejlődő keresztyén teoló- 

* gia legbensőbb motívumát ismerték fel. Sokkal -előbb, mint ahogyan 
Bultmann a maga mitológiátlan-ításával fellépett, Schweitzer Albert a 
keresztyénség belső fejlődésének ezt a törvényét a szükséges eszohato- 
lógiátlanítás törvénye gyanánt fogta fel, vagyis az újtestamentom-i -üze
net egyre fokozódó átértelmezésének a törvényét az eszchatológiátlan 
történeti folyamat értelmében. Innen -nézve a dolgot az, hogy BuM- 
man-n az újtestamentom mitikus üdvtörténetét helyettesíti az ebiből a 
történésből származó igének a sorsával a mai igehirdetésben, úgy 
tűnik fel, mint az utolsó csökevénye a végső időikre vonatkozó, régen 
tarthatatlanná vált mitológiának.

Noha Bultman pozíciója zavaros az újtestamentc-mhoz való vi
szonyára nézve, próbálkozása — ellentétben más mai teológuséval — 
mégis legalább azzal az előnnyel jár, hogy belőle kiindu-lóan a filozófiá
val való tárgyalás mégis lehetséges és hogy a mai ember nála kaput 
találhat az újtestamentomlioz. A tárgyalás és az együtthaladás csupán 
ott válik lehetetlenné, ahol a kizárólagos egyszeri hittény hangoztatá
sával a teológiát a filozófiától el akarja határolni. Ez a törés azonban 
onnan ered, hogy Bultmann modernizáló mitoszfellfogását történetileg 
tarthatatlan módon magyarázza bele az újtestamentomba, hogy azután 
az újtestamentom mitológiájának ma mindenképpen érthető mitológiát- 
lan megértését annak mitikus gondolkodása és cselekvése alapján is
mét mitológizálja, mivel az újtestamentomi mitologikus eszchatológiá- 
nak a vég elmaradásával indokolt problematikájával nem számol kellő
képpen. Ilyenformán az újtestamentomi üdvténynek egzisztenciális ér
telmezésében meghasonlik, ami sem a miíoszibívő üdvtörténeti teológiát 
kielégíteni nem -képes, se-m a mai filozofálás önmegértése előtt meg 
nem állhat.
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III.

Mindenekelőtt jó lenne, ha világossá lenne előttünk: ma nincs többé 
lehetőség arra, hogy a teológia a filozófiával szemben jogosan faivat- 
kozhassék valamilyen úgynevezett iidvtényre a történelemben. A teológia 
minden igyekezete valóban egy ilyesféle hivatkozásban csúcsosodik 
ki, amikor a filozófiától meg akarja magát különböztetni. De éppen 
ez az, ami a folizófiailag gondolkodók előtt mitológiává teszi, amit 
mein tudnak elfogadni, hanem mint valami idegen dolgot, kénytelenek el
utasítani. És itt nem egy-két ú. n. «filozóifus koponyá»-ról van szó, 
vagy olyanokról, akik valamilyen különleges gondolalrendszerre esküd
tek ifiéi, hanem ellenkezőleg: egyszerűen a mai emberről, akinek bátor
sága van arra, hogy a világképnek és az 'önmegértésnek, amelyben és 
amelyből ténylegesen él, ezeket a következményeit az átöröklött vallási 
képzkkre vonatkozólag maga előtt beismerje, a nélkül, hogy ugyanakkor 
illúziókba ringatná magát azok viszonylagossága és változandó,sá-ga' felől.

•Bultmann program,m ja a teológia mitológiátlanítáSára és exisztencia- 
lizálására vonatkozólag kiindulásánál ennek a mai filizófiai comrrenn 
sense-in-ek a kifejezését tünteti fel. Pozíciója és pedig éjppen ennél a ki
indulópontnál fogva csak akkor válik tarthatatlanná, amikor vele ellen- 
tótiben mégis csak mitológiai módon jónak és szükségesnek látja, hogy 
kizárólagos üdveseményről beszéljen. Teológiájának egész komplikált- 
sága és homályossága innen származik. De éppen ilyenformán belső 
ellenmondásaiban és tarthatatlanságában igazolja azt a 'tételünket, hogy 
lehetetlen a teológiát valamilyen egyszeri és kizárólagos üdvtényire ala
pítani.

Ez alól a konzekvencia alól csak úgy lehetne kibúvót keresni, ha 
az ember Bultmann dolgával egyáltalán nem foglalkoznék, mivel benne 
már eleve a teológia élárulását látná. De ez teljesen kilátástalan próbál
kozás, mivel a teológia így mitológiává és a hit babonává lenne. Bult
mann joggal jegyzi meg: «Nem lehet villanyfényt és rádiókészüléket 
használni, betegség esetén modem klinikai és gyógymódokat igényibe
venni s ugyanakkor az Űjtestamentom szellem- és csodavilágában hinni. 
És aki azt tartja, hogy ő a saját személyére nézve erre képes, annak be 
kell látnia, hogy ha ezt ő a keresztyén hit magatartásának jelenti ki, 
ezzel a keresztyén igehirdetést a jelenkorban érthetetlenné és lehetet
lenné teszi.* — Az a humor, .amely az ilyen megállapítás okom könnye
dén túl akarja magát tenni, legfeljebb akasztófahumor lehetne s vele 
csupán a «!ahilis egzisztenciákra* — ahogyan mégegyszer Bultmann 
mondja — lehetne -benyomást gyakorolni, de nem lelhetne komolyan 
teológiával foglalkozni. Ahol azonban az ilyen teológiáiból valamilyen 
hasznos dolog mégis csak kikerekedik, az azzal függ bizonyára össze, 
hogy képviselőjének természetes önmegértése alkalmilag mégis csak 
jobb, mint teológiai rendszere — noha ez állandóan gátolja és eltor
zítja azt — és hogy a keresztyén örökségben, mindenekelőtt eredeténél 
fogva olyan önmegértés szólal meg minden akadályon és torzításon át 
újra meg újra, amelyet a filozófia is minden időiben, -mint igazi humá
numot ismert fel és ismert el. És végül még -erről kell néhány szót szól
nunk.
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Az úgynevezett tidytényre való hivatkozással 'ellentétben, mely a 
történelemben egyszersmindenkorra ment volna végbe, mii azt tartjuk, 
hogy az. Igazi és valódi üdvösség mindenkor önmegértésünkben megy 
végbe, mégpedig akkor és ott, ahol az ember önmegértóse során a saját 
tulajdonképpeni valójához jut el. Éppen fiuütmann nyithatná meg a mai 
filozófiával karöltve a szemünket az ilyen tulaj dónk éppeniség alapstruk
túrájának a meglátására, ümi lényegileg szabadulás a gondoktól és szo
rongástól terrorizált s ezért szeretetlen világba való elmerüléstől arra- a 
tapasztalásra, hogy végső sorban a bajban, bűnben és báláiban hordoz- 
laiunk és szerctetben van részünk s ilyenformán feltárulunk g saját'sor
sunkban épágy, mint a közeli és a távolabbi embertársainkkal való kö
zösségben adódó új lehetőségek előtt.

Erre nézve számunkra Bultmannal és részint a mai egzisztenciális 
filozófiával együtt a keresztyén örökség maradandó értékű. Mégis ezen 
a ponton túlmegyünk Jasperssel Bultimannon. Mi nem szólunk Bult- 
mannhoz hasonlóan félig mitológiai módon mégis csak az egyszeri üdv- 

. tényről és nem teszünk úgy, hogy ez üdvtény alapján következetlenül 
elzárjuk a filozófia elől az üdvösség útját. A mellett maradunk, hogy a 
Lélek szele fúj, ahová akar és hogy mi nem irthatjuk elő Istennek azt, 
hogy hol és hogyan jelentse ki magát üdvösségünkre — különösen nem 
olyan kijelentések alapján, mint amilyenek az Űjtestamentoméi, melyek 
számunkra mitológiai formájuknál fogva nem csupán elfogadhatatla- 
nokká lettek, hanem a vég közeli varasának tárgyi aktualizálásával téve
désnek is bizonyultak. Miként Bultmann, úgy a mítoszban mi is vallási 
átélés lecsapódását s az Üjtestamentom. eszchatológiaii mitológiájában egy 
egészen különleges üdvtapasztalás kifejezését látjuk. Ezek a bizonyság- 
tevések . felhívhatják figyelmünket önmegértésünk olyan lehetőségeire, 
amelyek különben talán el lennének zárva előliünk, de azok nem kerül
hetnek be önmegértésünk helyére. Igazi. tartalmuk szerint mi azokat 
csupán öinmegértésünk alapján érthetjük meg. A mítosz megértése és 
önmegértésünk kölcsönösen feltételezik egymást. Mi a nagy örökségből 
elünk s rajta érlelődünk, a mítosz a szerint bizonyul élőnek, hogy 
ebben a folyamatban az, ami elhalt, hogyan választódik fej s a régi ho
gyan újul meg akkor, amikor általa önmagunkhoz térünk. .És így a mí
tosz nem csupán tárgyi kifejezése az egyszer megtapasztalt üdvnek, ha
nem -szimbóluma a ma lehetséges megváltásnak. Az igazi.üdvtörténés 
nem áll mitológiai kijelentések objektivitásából, hanem az olyan iön- 
 megértésből, mely az ilyen mítoszokban jut kifejezésre s egzisztenciális 
interpretációjával összefüggésben újra meg újra megismétlődhetik.

Ilyen értelemben nem látunk alapelvi különbséget a teológia és a 
filozófia között. Mindkettőben végeredményben csak az ember önmeg- 
érléséről lehet szó. És ezt mindkettő úgy közelíti meg, hogy megkérde
zik hagyományaikat a bennük kifejezésre jutott, vallási mítoszokban 
és filozófiai spekulációkban kiformálódott önmegértésre nézve, hogy így 
egymás kölcsönös gazdagításával és kritikájával az ember szituációja ko
ronként lehetséges elmélyítésére és tisztázáséra s a tulajdonképpeni em
berségnek bennük meglévő lehetőségeinek beteljesülésére jussanak.

Valójában a nyugati szellemi élet e két jelensége közt ma itt egy el 
nem hanyagolható különbség esete forog fenn. Ez a különbség abból
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áll, hogy a teológiáira eredeténél! fogva egy mítosz és ennek a mítosz
nak a történetiesitése van rábízva, .mely — nem önhibáján kívül — a 
filozófia számára messzemenően idegenné és érthetetlenné vált, amiért 
ez tőle, mint valami idegen testtől elfordult: az észchatolcgikus Krisztus- 
mítosz és annak páratlan .beiktatása a történelembe a messiási öntudat 
révén, amelynek alapján tanított, élt, cselekedett és a halálba ment a 
názáreti Jézus.

A transzcendenciára való minden közvetlen utaltság, vallásilag szólva: 
minden teremtésszerű istenifiúság ellenére, ahogyan azt a filozófia és. a 
teológia ismételten mint általános igazságot, mint a imindenségben való 
létből egyszerűen levezetendő, az ember által realizálható valóságként 
adta ki s amely ellen mint a korábbi liberális teológia különleges hibá ja 
ellen Bultmanin joggal védekezik, az igazi keresztyén teológiának az 
eszehatoló,gikus Krisztus-fogalomnak, mint Isten különleges beavatkozá
sának .a jelképe révén a tulajdonképpeni emberség és a valódi emberi 
közösség kegyelmi jellegére kell rámutatnia. Az ilyen önmegértésnek és 
szellemi 'megértésnek a realizálása, a .bűnsorstól való szabadulás és az 
élet, mint engesztelés, nem lehetségeseik a kereszt merész vállalása és a 
feltámadás csodája nélkül. De már most a. teológusnak minderről a mai 
embernek nem érthetetlen és elfogadhatatlan módon, nem egy 
hihetetlen, úgynevezett igazhitűségben kellene bizonyságot tennie, 
hanem úgy, hogy az állítólag hitetlen filozófus is észrevegye 
akkor is, amikor ő kudarcról és önmagunk ajándékul nyeréséről beszél, 
a Krisztus-történés megváltó igazságát érti ezalatt és hogy alapjában 
véve neki nem lenne oka arra, hogy távol álljon az egyháztól, hanem 
hogy neki éppen az egyházra van szüksége. És minden beszédnél job
ban hatna «a konkrét éle tf oly tatás» bizonyságtétele.— hogy mégegyszr 
Bultmann egyik fogalmát használjuk.

Ebiben a tekintetben azonban semmi sem lehetne nagyobb szolgála
tára, mint Jézus személyiségének konkrét képe, ahogyan az első há
rom evangélium az Isten országáról szóló mondásaiban és hasonlatai
ban is Isten országáért való cselekvésében és szenvedésében rajzolja meg. 
Ez a tológiát és filozófiát megóvná minden elvontságtól, minden, dog- 
matizálástól és spekulációtól, amibe pedig olyan könnyen beleesnek. 
A most olyan ferde szemmel nézett liberális teológiának kétségtelenül 
nagy tette volt, hogy a felvilágosodás korától fogva a Krisztus-dogma 
díszruhájából kivette és érvényre juttatta ezt a történeti Jézust. Nagy 
hibája csupán abból állott, hogy azt hitte, hitét erre a történeti értékre 
alapozhatja és így hisztorizinusba esett, vagy —- ahol annak tarthatat
lanságát felismerte — a történettől idegen spekulációkba tévedt. Ma, 
amikor Bultmannal együtt úgy látjuk, hogy kikerülhetetlenül az Űjtes- 
tamentom mitológiai jellegével jutottunk szembe s az egzisztenciális filo
zófia lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a mítoszt, mint az önmegértés ki
fejezését értékeljük, abban a helyzetben lehetnénk, hogy a történeti 
Jézusban a Krisztus-mitosznak azt a történeti erejű, konkrété élő meg
valósulását lássuk, amelynek páratlanságán előttünk1 i.s nyilvánvaló le
het az, hogy történeti helyzetünk valóságában mit jelent az .fenatitáo 
Christi.

A Krisztus-mítosznak, mint a tulajdonképpeni egzisztencia önmeg-
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értése kifejezésének alapján nyílik meg. a szemünk annak meglátására, 
ami a történeti Jézuson jelentős, s a történeti! Jézus alapján megelevene
dik számunkra a Krisztus-gondolái.

Ahogyan nem tehetjük véka alá a Krisztus-gondolatot, ugyanúgy 
.— mint a hasonlat szerinti rest szolgg a maga egy talentumát — nem 
szabad a történeti Jézus-képet a saját tehetetlenségünk és Isten kizáró
lagos cselekvéséről szóló dogma «földjébe* elásnunk. Minti keresztyének, 
ezt a világosságot kötelesek vágyunk a vékára helyezni, úgy, hogy min
denkinek fényi jék, aki a házban van. Sőt hagynunk kell, hogy lángra 
gyújtson bennünket s ilyenformán a ránk bízott talentummal, akár sok, 
akár kevés az, úgy gazdálkodjunk, hogy az gyümölcsöt teremhessen.

A keresztyén teológia, melyet ez a feladat érdekel, nem talál majd 
többé időt arra, hogy a filozófiával szemben, hiú módon saját magát 
igyekezzék érvényesíteni s az igazi filozófia sem fogja antik mitológiá
nak tekinteni a teológiát. Es aktkor meg fog tapasztalni valamit a régi 
mondás igazságából1: önima humana naturaíiter cihristlana, s A. 
Schweitze.rril együtt el szabad mondania: «Mint a legmélyebb vallás, 
nekem a keresztyénséy egyúttal a legmélyebb filozófia is.»

„Az, aki szándékosan elködösíti a lényeget választékos 
szavakkal és elrejti gondolatát a gyülekezet elől, akit tanítani 
akar, csak azt éri el, hogy a bolondok megcsodálják nagy tu
dását, míg a bölcsek meglátják bűnös gyengeségét, hiú biisz- 
kélkedését és kétszínűségét“.
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A lelkész lege lem ibb  do lga  a préd ikáció ra  va ló
készülés

(Az 1952. m ájus 28-án tarto tt III. országos esperesi értekezlet 
tanácskozása és rendelkezései.)

A III . országos esperesi értekezleten rövid előterjesztést 
tettem  a prédikációra való készülésünk ügyében. Közismert 
tényeket állapítottam  meg. E  tények azonban igen szomorúak. 
Egyházlátogatáisom során szerzett tapasztalataim ról számoltam 
be és még arról a  sok hírről, ami lelkészeink igehirdető szolgá
latáról hozzánk befut. Felhívtam  az esperesek figyelmét arra, 
hogy lelkészeink jó része alig készül a prédikációira s a helyzet 
most m ár odáig fajult, hogy 'a főistentisz teleti _ prédikációkat 
sem készítik el előre, sőt m ár három lelkészbeiktató istentisz
teleten is vettem részt, ahol az akkor beiktato tt lelkész készü
letlenül beszélt. H a egy lelkész, aki még ilyen alkalomkor sein 
gondolja, át azt, amit m ondani fog, akkor milyen alkalom lehet
séges még az életében, am ikor szükségesnek ta r tja  a jó elkészü
lést. Á ltalánosan elharapódzott az a szokás, hogy lelkészek 
rövidebb, hosszabb- vázlatokból beszélnek és m indig ritkább 
azoknak a  sora, akik prédikációikat gondos előtanulm ányok 
után m egírják, m egtanulják és elmondják. Megvallottam, hogy 
magam is a vázlatról prédikálok közé tartozom. Ezt sok elfog
laltságom kényszeríti reám  elsősorban, de hozzáteszem, hogy 
az én igehirdetői szolgálatomban mégis jelen van egy állandó 
ellenkező kényszer is, az, hogy hetente írok újságnak cikkeket, 
prédikációkat és rádióprédikációkat,, s ez a sok, részletesen ki
dolgozott igehirdetés megőriz attól, hogy elm aradjak, hogy egy
szerűen továbbmondjam a  hosszú évekkel^ elhagyott theölogiai 
véleményeket s alkalmazzak begyakorlott és soha vizsgálat t á r 
gyává nem tett írásértelm ezéseket és fordulatokat. Az igehir
detésem stílusát is fejleszti a sok írásbeli m unka s így valam i 
módon a vázlatról-prédilkálás ellenére is meglehetősen szabato
san prédikálhatok. Az én szolgálatomban" is azonban sokkal 
erőteljesebb volna, a mondanivaló, ha a prédikálást m indig 
megelőzhetné a szórul-szóra való felkészülés. Mi történik azon
ban azokkal, akik sohasem kényszerülnek írásra, ezeket a szö
vegeiket soha sem kell kitenniök egyházi és világi nyilvános
ság elé s közben rendszeresen úgy prédikálnak, hogy legjobb 
esetben bő vázlatot használnak. Az történik  velük, am it nagyon 
széles körben lehet most m ár tapasztalni lelkészeink között. 
Régi sablonokat prédikálnak újra, semm it sem fejlődnek theo- 
logiailag, képtelenek szabatosan kifejezni m agukat úgy, hogy 
az az egyházi és világi k ritika  szempontjából elfogadható legyen 
és m indig jobban terjed az a szószéki „halandzsa", amiből semmi 
megfogható! nem lehet hazavinni.

Ennek a ténynek szemébe kell néznünk. Prédikáló egyház
nak, melynek igen jól kell tudnia magáról, hogy az igehirdetés-
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I bői él, elsőrangú feladata, hogy felszámolja az igehirdetés szol
gálatának lebecsülését éppen az igehirdető részéről. Az itt  mu
tatkozó lustaság, lazaság és felelőtlenség olyan nyilvánvaló 
bűn, ami valóban aláássa az egyház egész szolgálatát. E l kell 

i érnünk azt, hogy a lelkészek, ha nem is vasárnapról-vasárnapra, 
p de legalább rendszeres időközökben teljesen kidolgozott prédi

kációkat készítsenek, és ellenőriznünk kell azt, hogy a lelkészek 
valóban készülnek-e' leglényegesebb m unkájukra: a főistentisz
teletek igehirdetéseire. E fejtegetések végén azt javasoltam, 
hogy rendeljük el, hogy a lelkészeknek időnként, vagy egy 
bizonyos ideig, vasárnapról-vasárnapra előre meg kelljen kül
deniük .m egírt prédikációikat az espereseknek. A püspökök 

f ennyi prédikáció áttanulm ányozását nem végezhetik el. Az 
esperesek azonban foglalkozhatnának lelkésztársaik prédiká- 

[ cióival és mindenesetre elérhetnék azt, hogy legalább techni
kailag ellenőrizzék, hogy papjaik felkészülten mennek-e a 

: szószékre. Minden tartalm i ellenőrzés nélkül is nagyot javul- 
í hatna, fejlődhetnék m indannyiunk . igehirdetésefc,ha liétről-hétre 

rákényszerülnénk a prédikációk leírásával mondanivalónk és 
stílusunk csiszolására.

Rövid előterjesztésemet az esperesek igen nagy érdeklődés- 
; sel hallgatták és régen tapasztalt eleven tanácskozás alakult 

ki közöttük. Az az első hozzászólások után  is kiderült, hogy az 
esperesek m indannyian éppenúgy lá tják  a kérdést, m int én. 
M egállapították, hogy egyházmegyéjükben a prédikációra való 
készülés általában -laza s hogy vannak notórius nem-készülők 
is. Érdekes azonban az esperesek több megnyilatkozása ebben 
a kérdésben.

Fábián Imre  azt mondta, hogy ő nem kérné be a prédikáció
kat, m ert ezzel ú jra  erősen m egterhelnénk a  lelkészeket. E llen
ben azt javasolta, hogy az esperesek váratlan  kiszállásokkal 
ellenőrizzék- pap ja ikat ebből a szempontból.

K em ény Lajos azonban úgy látta, hogy bizony meg kell 
terhelni ezzel a rendelkezéssel azokat a lelkészeket, akik m agu
kat nem terhelik meg az igehirdetés komolyanvételével. Vissza
emlékezett arra, hogy amikor a rádiós istentiszteletek szerve
zése az ő kezében volt, milyen megdöbbentő volt szám ára, hogy 
nem egy lelkész azt válaszolta a felkérésre, hogy - azért nem 
vállal rádiós istentiszteletet, m ert soha sem szokta leírni: a pré
dikációit és képtelen arra. Kemény Lajos, aki hosszú lelkész! 
szolgálata a la tt (ennek én is tanú ja  vagyok) m inden prédiká
cióját leírta, ham ar megértette azt a megjegyzésemet, am it 
előterjesztésemben tettem, hogy a prédikációra való készületlen- 
ség bűne különösen a m i. nemzedékünk bűne, a huszas, ha r
mincas, negyeveneseké, m ert bizony apáink lelkiism ereteseb
ben fogták fel igehirdetői h ivatásukat és általában tiszteletre- 
méltóan komolyan v itték  a szószéket.

Molitórisz János arró l számolt be, hogy a kem enesaljai 
egyházmegyében a lelkészi munkaközösségben meg szokták
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beszélni a prédikációkat és azt a véleményét fejezte ki, hogyha 
ezt m indenütt még rendszeresebben végeznék, sokat jav ítha t
nánk a helyzeten.

Moravcsik Sándor'. azt kérdezte, ki biztosítja az esperest, 
vagy a  püspököt a felől, hogy a lelkész valóban el is m ondja 
azt a, prédikációt, am it neki beküldött. Ez a  kérdés sem volt 
jogtalan, m ert tudok egy lelkészről, ak it egyszer püspöke arra  
ítélt, hogy egy félévig minden prédikációt beküldjön neki s 
ez a lelkész azzal dicsekedett, hogy ő ugyan eleget tesz a  püs
pöki rendeletnek, de a beküldött beszédeket még egyszer sem 
m ondta el. Ekkora cinizmus is létezik közöttünk. Azok az évente 
általában a püspökhöz bekért prédikációk is jórészt úgy készül
nek légüres térben, k irakatnak  és püspöknek, nem a gyüleke
zetnek. Ez is belevilágít abba, hogy lelkészeink jórésze egészen 
lelkiism eretlenül viszonyul az egyházi fegyelemhez, éppen az 
igehirdetésre vonatkozóan. Svédországban azt láttam , hogy a 
lelkészek kötelesek olvasni a prédikációikat a szószéken. Lehet, 
hogy az a tapasztalat, amiből a svéd egyház valam ikor így ren
delkezett, nagyon hasonlított a mi m ostani tapasztalatainkhoz. 
Talán egyházunk érdekében egyszer idáig is el kell jutnunk, 
ha a lelkészek m aguktól nem ébrednek rá  a felelősségére an
nak, hogy a mi egyházunk az igehirdetésből él.

Balogh Ernő igen őszinte nyilatkozatot te tt arról, hogy a 
prédikációra való késziiletlenség melegágya az evangélizációk 
és konferenciák szelleme, melyeken sajá t tapasztalatai szerint, 
— ifjú  titánok megmosolyogták nem egyszer a lelkiismeretes 
idősebb lelkészt, aki a reggeli könyörgést leírt szövegből ta r 
totta. Ezeken az alkalm akon a „Szentiélekre bíztak m indent", 
a Szentlélek azonban nem segít a  lusta papoknak. Balogh Ernő 
azt követelte, hogy állítsuk helyre a lelkészi becsületet abban 
a vonatkozásban, hogy legyen most ú jra  szégyen az, ha valaki 
nem  készül. Ezt a felszólást sokan helyeselték.

Ném eth Károly  azt mondta, hogy igen helyes javaslatnak  
ta rtja  azt, hogy a lelkészek küldjék be előre a prédikációkat. 
Előre és nem utólag helyreállítva valam ilyen vázlatot.

Rőzse István  tiltakozott a túlságos ellenőrzés ellen és azok 
nevében beszélt, akik rendszeresen készülnek és mégis sokat 
bíznak a Szentiélekre. Ö félne váratlan  repülőlátogatásoktól, 
m ert az azok által előidézett légkörben a lelkész éppen azt nem 
tudná megvallani, amit benne a Szentlélek indít. De term észe
tesen Rőzse István is nagyon fontosnak tarto tta, hogy lelké
szeink közszellemét javítsuk meg a prédikációra való készülés 
becsületes szempontjából.

K em ény Lajos arró l beszélt ismét, hogy az ő apjától egy 
püspöki látogatás alkalm ával szám onkérték a leírt prédikáció
kat és apja, a falusi pap, hosszú évekre vj^szamenőleg elő tudta 
adni dátum szerűen nemcsak a főistentiszteletek, de a kazuálék
igehirdetéseit is. Ez az igazi példa.
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Molitórisz János hangsúlyozta, hogy a lelkészek közszelle- 
mének a k ialak ítása a  legfontosabb ebben az ügyben.

Hering János felhívta a figyelmet arra , hogy a papi egyé
niség is nagy kérdés, m ert különbözők a lelkészek abból a szem
pontból, hogy vázlatból, vagy teljesen kidolgozott prédikációk
ból tudják-e jobban érvényesíteni m ondanivalójukat. A mód
szert egységesíteni nehéz, de igen alaposan kell törődnünk ezzel 
a kérdéssel.

Schulek Tibor felhívta a figyelmet a notórius nernkészü- 
lőkre és felhatalm azást kért arra, hogy az esperesek ezekkel 
szemben egyénileg is eljárhassanak.

Az értekezleten részvevő G rünvalszky Károly  azt javasolta, 
hogy a lelkésznek legyen kötelessége az, hogy m inden prédi
kációjának írásos nyoma, legyen az akár leírt prédikáció, akár 
vázlat, kerüljön ik ta tva  az egyházközség irattárába.

A hosszú vita u tán
az esperesek a következőket határozták és megbíztak 
engem azzal, hogy mint a lelkész} munkaközösségek 
országos vezetője, tegyem közzé ezeket a határozatokat.

(1) Minden esperes köteles kiszállásokkal és az egy- 
házmegyei lelkészi munkaközösségeken keresztül ellen
őrizni a lelkészeket a tekintetben, hogy készülnek-e a 
prédikációkra.

(2) Minden esperesnek felhatalmazása van arra és 
idevágó rendelkezéseiket püspöki jogkörből kifolyó
lag támogatjuk, — hogy a nótárius nemkészülőktől 
rendszeresen és előre is bekérhessék a prédikációkat.

(3) Megerősítjük az egyházmegyei lelkészi munka- 
közösségekben a prédikációk állandó kritikáját és a 
közös foglalkozást az igehirdetés konkrét feladataival.

Í4) A püspökök évente többször fognak bekérni 
prédikációkat és alkalmakat teremtünk arra, hogy ezek 
meg is bíráitassanak.

Í5) Minden lelkész köteles 1952. június 1-től kezdve 
minden prédikációjának írásos nyomát az egyházköz
ség irattárában elhelyezni. Erre a célra az iktató
könyvben e g v számot kell nyitni és az összegyű j
tött prédikációkat évente egy kötetben elhelyezni. 
Esperesi és püspöki kiszálláskor ezt ellenőrizni fogjuk.

Í6) Kérünk minden Lelkésztestvért arra, hogv sa
ját fejlődése érdekében legalább havonta egy prédiká
ciót szórul-szóra írjon meg akkor is, ha ez eddig soha 
sem volt szokása.
Az esperesi értekezlet e beszámolómon keresztül is Isten 

gazdag áldását k ívánja  minden Lelkésztestvérünk igehirdetői 
szolgálatára.

„Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra .“
DEZSÉRY LÁSZLÓ.
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Igehirdetések
Szentháromság utáni I. vasárnap

II. Thess. 3, 10— 13.

Jézus Krisztus a Miatyánkban arra tanított sminket, hogy vigyük Isten 
színe elé a mindennapi (kenyér ügyét. Most, amiikor az ország jövő évi kenye
réről van szó, az aratás és begyűjtés munkáiban, vigyük Isten színe elé az ország 
és vele együtt a magunk kenyér-kérdését. Hallgassuk nxeg, hogyan küld eligazí- 

• tást Isten igéje életünknek ebben a kiemelkedő eseményében.
Isten úgy teremtette az embert, hogy feladatául a föld mívelését és őrzé

sét tűzte ki: „És vévé az Ur Isten az embert és helyeztető űt az éden kertjébe, 
hogy mívelje és őrizze azt.“ (I. Móz. 2. 15.) Isten úgy akarja, hogy az ember 
minden értékhez csak munka árán jusson. Ezért nem terem a föld kenyeret, 
hanem kalászt. A szén is a född mélyében pihen, ahonnan elő kell bányászni. 
Ezen a világon semmi sincs készen, hanem mindent munkával kell előállítani. 
Pál apostol a maga példáját állítja a tesszalonikai hívek elé, amikor azt mondja: 
„Ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel
nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére/4 (II. Thess. 3, 8.) 
Majd pedig rámutat a keresztyén lelkiismeretből fakadó munkakötelezettségre: 
„Amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dol
gozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyeik rendetlenül élnek közületek, 
akik semmit sem dolgoznak, hanem nyu ghatatdiankodnak. Az ilyeneknek azonban 
rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkál
kodva, a magok kenyerét egyék. Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó 
cselekvésben.44 (II. Thess. 3, 10—13.) Éhben világosan kifejezésre jut az, hogy 
a munka összefűz minket embert ár sainíkkal. Aki nem dolgozik jól és eredménye
sen, az megkárosítja embertársait, terhére van a többinek. A munka sohasem 
magánügy, de különösen nem magánügy az aratás és betakarítás munkája, amely
ben az ország kenyeréről és hazánk iránti kötelességteljesítésünkről van szó.

A keresztyén ember hitének gyümölcsei a munkában való helytállás terén 
jelentkeznek. Itt dől el, hogy szeretjük-e igazán Istent és szeretjük-e embertár
sainkat. Isten előtt a szeretetben cselekvő hit a kedves, úgy, ahogy János apostol 
írja: „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és való
sággal.44 (I. Ján. 3, 18.) Isten szeretetéről nem beszélhetünk addig, amíg nem 
szeretjük felebarátunkat. János apostol azt mondja: „Aki nem szereti a maga 
atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Az a parancsolatunk 
is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, (szeresse a maga atyjafiát is.44 (I. Ján. 
4, 20—21.) Isten iránti szeretetünk tehát éppen az egymás iránti szeretetben 
tükröződik. Szeretetünk gyakorlására bőséges alkalom kínálFíozik, amikor kalláka- 
munkában segíthetünk egymásnak a nagy dologidőben. De embertársaink fogla
latának, népünknek, hazánknak a szeretete is itt dől el, a munkában való helyt
állás vonalién.

Isten igéjének a munkára vonatkozó szavai minden emberre egyformán 
vonatkoznak, természetesen a nőkre is, hiszen Isten előtt nincs személyválogatás, 
nincs férfi, sem nő, hanem mindnyájan egyek vagyunk a Krisztusban. Isten az 
asszonyt azért teremtette, hogy segítőtárs legyen az életben és a munkában egy
aránt, 'amiikor ezt mondotta: „Nem ió az embernek egyedül lenni, szerzek néki 
segítő társat, hozzá illőt..44 (I. Móz. 2, 18.) A kalászt szedegető bibliabeli Rutb 
a példaképe a mezőn dolgozó asszonynak, akinek Boázz'al való házasságát Isten 
gazdagon megáldotta. (Ruth 2, 7.)
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Isten igéjének azokról is van szava, akik Isten és felebarátaik szeretete 
helyett az önszeretetnek és az önzésnek az útját járják. Akit csak ez a szempont 
vezet: „Kaparj kurta, neked is jut“, meg hogy- „Szemesnek áll a világ", aki csak 
magával törődik és onásök munkáján élősködve akar élni, az Istennek olyan 
ítélete alá esik, mint a balgatag gazdag, aki nem akart dolgozni, csak önmaga 
élvezetével törődött, amikor ezt mondta magában: „En lelkem, tedd magadat 
kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél.14 (Luk. 12, 19.) Isten igéje szerint: 
„Méltó a munkás laz ő jutalmára" (Mt. 10, 10); de ez nem jelentheti azt, hogy 
valaki kivonja magát kötelessége alól, vagy hanyagul végezze munkáját, amelytől 
embertársainak jövő évi kenyere függ, mert ebben az esetben ez az ige ítéli 
meg: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyék." (II. Thess. 3, 10.)

Viszont^ „aki a szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten is 
őbenne" (I Ján. 4, 16). Pál apostol szerint a keresztyének kötelessége az egy
másért való élet: „Akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, 
akár tisztességgel illettel* egy tag, vele örülnek a tagok mind." (I. Kor. 12, 26.) 
Ezzel az összetartozás-tudattal kell nagy osaíládként dolgoznunk az aratás és 
hegyiijtés munkáiban is, mert ha mindenki megteszi a maga kötelesiségét, előbbre 
jut falunk, megyénk, országunk, hazank. Mindnyájunk élete és munkája össze
függ embertársainkéval. Aki a szantóföldön dolgozik, nem lehet meg munkás- 
testvérei általi készített gépék, szerszámok, ruhák nélkül, de nem lehet meg a 
nélkül a sok más érték nélkül sem, amelytől szebbé lett az életűink. Viszont a 
gyár, a banya, a kultúra dolgozol sem lehetnek meg a föld népének értékei nél
kül, mert nagy családként össze van kapcsolva a sorsunk, ezért kell beteljesed
nünk szeretettel.

Dolgozó népünk nagy családja nem lehet meg vezetés és irányítás nélkül. 
Pál apostol Róma-beliekhez. írt levele ezt mondja: „Minden lélek engedelmesked
jék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és 
amely hatalmasságok vannak, az. Istentől rendeltették." (Róm. 13, 1.) Ehhez 
hozzáteszi Pál apostol a 4. versben, hogy a felsőbbség: „Isten szolgája, a te ja
vadra." Luther ezt úgy magyarázza, hogy a felsőbbség feladata atyai gondos
kodással körülvenni azokat, akiknek vezetésére, hivatott. Mi keresztyének tehát 
Isten iránti engedelmességből, Isten igéjének eligazító szava nyomán követjük'  
mindazokat a rendeléteket, amelyeket népünk vezetői kibocsátanak, hogy minél 
bőségesebb kenyér kerülhessen majd az ország asztalára. Ha Isten igéjének fényébe 
állítjuk az aratási és begyűjtési munkák feladatait, akkor különösen sokat mond 
számunkra Pál apostol, amikor ezt írja: „Adjátok meg azért mindenkinek, amivel 
tartoztok; akinek az adóval, az adót, akinek a vámmal, a vámot, akinek a félelem
mel, a félelmet, akinek.a tisztességgel, a tisztességet: Senkinek semmivel ne tar
tozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti felebarát
ját, a  törvényt betöltötte." (Róm. 13, 7—8.) íme, Isten örökkévaló igéje így hirdeti 
számunkra mindennapi kötölességeink hűséges teljesítését.

Isten akaratának a követése nem marad jutalom nélkül. Jakab apostol 
levele azt mondja: „Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, 
akik békességben munkálkodnak." (Jak. 3, 18.) Isten nem a szavaikból, hanem a 
cselekedetekből ítél. Akik békességben munkálkodnak, békességet kapnak. Jól vég
zett munkánk nem választható .el békénktől. Az* aratás és begyűjtés egyúttal 
békefeladat, amelynek sikeres megoldása erősíti egész népünket, gazdagítja hazán
kat és szilárdabbá teszi a békét, amelyet annyira óhajtunk.

Isten igéje erőt is ad akarata teljesítésére. Ezt tapasztalta meg Pál apostol 
is ia Jézus Krisztus iránt való bizodálmas hitben, amikor így kiált fel: „Min
denre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!" (Fii. 4, 13.) Jézus Krisztus 
erőforrás, aki őt megtalálja, az örömteli szívvel, bizakodva és reménykedve járja 
az életet, mert ha a munkában naponként meg is fárad az ember, naponként új 
érőt vehet. Isten igéje azt i? megmondja, hogy honnan: „Hát nem tudod-é és
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neon liallottacl-é, hogy örökkévaló Isten az ü r , aki teremtő a föld határait? Nem 
fárad el és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsesége! Erőt ad a megfára- 
dottnak és az erőtelen erejét megsokasítjA. Elfáradnék iaz ifjak és meglankadnak, 
megtántorodmalk a legküllönibek is, . de akik az Urban bíznak, erejük megújul, 
szárnyralkelnek, mint a saskeselyűlk, futnak és nemi lankadnak meg,- járnak és nem 
fáradnak el!“ (Es. 40, 28—31.)

így lehet a keresztyén ember olyan, amilyet Pál apostol alapigénkben 
kívánt, azaz olyan, aki „meg nem, restül .a jó cselekvésében", és olyan, amilyet 
Jézus Krisztus kívánt, hogy t. i. a keresztyén ember meg nem ízatlenült só, he
gyen épített város és világ világossága legyen. (Mt. 5, 14.)

Bárcsak ilyenek tudnánk lenni mi evangélikusok népünk és hazánk iránti 
kötelességünk teljesítésében, Isten helyesen felfogott akaratának követésében!

Szentháromság utáni II. vasárnap

1. Jdn. 3:11— 18.

János apostolnál az élet a szeretettel elválás zbbatatlainul egyet jelent. A sze
re tétlenséget meg egyenesen halálnak nevezi.

A hívők számára a szeretet lett a csodák hídja, melyen átmentek a halál
ból az életbe. Ebben az új életben Jézus Krisztus a példáiké púnk, aki mikor életé
nek már minden ajándékát odaadta, végül az életét is feláldozta. János apostol 
nem engedi a szeretetet ennél kisebb mértékkel mérni.

Az első keresztyének jellemző vonása volt a felebaráti szeretet. Számukra 
a keresztyénség Isten szeretetének elfogadása és a világiba való továbbadása volt. 
Ő!k csaik egyet tudtak gyűlölni: a bűnt. De az embert szerették a ' Krisztusban 
Krisztusiért.

,,Ne csodálkozziatok, ha gyűlöl titeket a világ!44 Ha az apostol ezt a verset 
a mai keresztyéneknek írná, anniak szavait így is értené: „Ne esadálkozzatok, . . . 
ha gyűlöl titeket a világ!“ — a ti keresztyénségtekért. A tisztaságot, a szeretet 
boldogító 'világát keresi az azt annyiszor hirdető keresztyénségben. Vájjon meg
találja? Nem lát te rút önzést, haszonlesést, keresztyén népek között véres hábo
rúkat, aggokat, gyerekeket egyformán pusztító gyilkos fegyvereket? Igen, ..a 
teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését44 s ba csalódik 
bennük, felgerjed haragja a keresztyénség ellen, hiszen a képviselőit nézi, azo
kon keresztül gyűlöl és ítél.

ítélet alá vetett mai keresztyénség, „ne csodálkozziatok, ha gyűlöl titeket 
a világ!“

Most pedig tartsunk ítéletet önmagunk felett, vájjon elmondhatjuk-e: „mi 
tudjuk, hogy ál talonén tünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiáit44? 
Az apostolnál és kora híveinél ez mind befejezett tény. A mi keresztyémségünk- 
ndk nem jellemző szava-e a ,.kellene44? Náluk azért volt ez életük vallomása, 
mert mellette ott volt a bizonyság pecsétje: „mert szeretjük a mi atyánkfiáit44.

Erezzük át mindnyájén a felelősséget a keresztyén névvel kapcsolatban! 
-Jusson sokszor eszünkbe egy hitetlen nagy ember megjegyzése: „Nem hiszek a 
Megváltójukban, mert sokkal megváltoittajbbakniak kellene lenniük.44

A keresztyénség igazi ereje most is mindig a szeretedben van. Akiben ez nincs 
meg, annál a keresztyénség osalk puszta külsőség. Még nem értette meg Jézust, 
szeretete sohasem hatolt le a lelke melyéig.
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A hitnek, hogy hebizonyítsa magát, szeretetne van szüksége. Nélküle csak 
zöldelő fa, értékessé a gyümölcs, a szeretet teszi. Az élet mindig cselekvés, gyű
rné leső zés. Ezért élet a szeretet, mert az is állandó cselekvés, gyümölcsöz és. Azért 
halál a szeretetlenség, mert ott nincs az életfán gyümölcstermés, az ilyen fa pedig 
„kivágattatik és tűzre vettetik44. (Máté 7 :19.)

Jézus is miniig cselekvésnek tekintette a hívő életét. „Nem minden, aki ezt 
mondja nékem, Uram! Uram! megyen he a mennyek ■országába, hanem aki ose- 
lekeszi az én mennyei Atyám akaratát.44 (Máté'7:21.) „Úgy fényijét a ti vilá
gosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. . .“ (Máté 5:16.) 
Ommiagft. küldetését, messiási voltát is nem az általa hirdetett igékkel igazolja, 
hanem azt mondja Keresztelő János küldötteinek: „Menjetek el és jelentsétek 
Jánosnak, amiket hallotok és láttok: a vakok látnak, és a sánták járnak; a pok- 
lusok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak. feltámadnak és a szegények
nek evangélium hirdettetik.44 (Máté 11:4—5.)

Hit és szeretet mindig összetartozik!
Ahol nincs szeretet, ott tévelyégnék. Bölcselkedés vagy kegyes hangulat az 

ilyen keresztyenség, melynek gyakran az a legnagyobb önzés a rugója, hogy 
magának az élet bajai kozott békességet, reménységét kapjon s biztosítsa leliti 
üdvösségét. Ilyenek a mindig csak önmagukkal törődő, mindenkitől, istentől is 
csak kapni szerető ellenszenves kegyeskedok.

Vigyázzunk arra, hogy hitünk pozitív szolgálatiba lendüljön. Az a veszély 
fenyeget, hogy hitünk meddő lesz. Talán nem követünk el gonoszságot, de any- 
nyira csak magunkkal törődünk, hogy a mások baját meg sem látjuk. Az irgalmas 
samaritánus példázatában is így tett a pap és levita, kik féltették üdvösségüket, 
s hogy „tisztátalanok44 ne legyenek, nem segítettek.

A mai keresztyének közül sokan azt hiszik, hogy ha egy csomó „nem44-mel 
körülbástyázzák magukat, ükkor már vallásosságuk rendben van. Nem öltem, 
nem loptam, senkit nem bántottam stb, Ezék jól figyeljenek arra, hogy Jézus is 
tud „nem44-eket a szemünkre vetni: „Mert éheztem és nem adtatok ennem; 
szomjúhoztam és nem adtatok innom; jövevény voltam és nem fogadtatok be 
engem; mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem; beteg és fogoly voltam 
és nem látogattatok meg engem.44 (Máté 25:42—45.)

Az elmulasztott jó cselekedet nem kisebb bűn az elkövetettnél. Az elsza
lasztott pillanat soha többé vissza nem tér. Az igazi szeretet jellemzője: egysze
rűen nem  emlékszik arra, amit tett.

A szeretet jellemvonásai:
1. önzetlenség.
2. Áldozatkészség. Ezért nincsen igazi szeretet szenvedés nélkül. A legdrá

gább szeretet a földön mindig az édesanyáké marad, mert ők szenvednek a 
legtöbbet.

Ha egymásnak adósai vagyunk az életünkkel, mennyivel inkább anyagi 
javainkkal. Azért „akinek van miből élnie és elnézi, hogy az ő atyjafia szükség
ben van . . . miképpen marad meg abban az Isten szeretete?44 Isten gyermeke 
csak szociális érzésű lehet. A világ javait nem tekinti a saját tulajdonának, 
hanem ahol szükséget lát, ott mindig segít testi és lelki nyomorúságon egyaránt. 
Alamizsnaosztogatással nem tekinti megoldottnak a szociális kérdést, hanem 
minden erejével munkálkodik maga is egy olyan társadalmi berendezkedésért, 
ahol mindenki számára van munka és a munkásnak tisztességes megélhetés. 
Tudja, hogy nem jótékony „úri44 nők kellenek, kik a koldúsoknak kegyes ado
mányokat osztogatnak, hanem béke, munka és jólét.

Ez a szeretet új erőt az Isten szeretetéből vesz. A golgotái keresztfánál 
kapjuk Isten szeretetét s visszük tovább magunkkal az életbe. Mikor segíteni kell, 
csak egyet látunk, a szenvedő embert. Jézus mindenkit megnevezett az irgalmas 
samaritánus példázatában, csak a megsebesítettet nem: annyit tudunk róla, 
hogy egy ember volt.
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Ez az Ige tűikre, nézzük meg jól magunkat! Zárjuk szívünkbe szentleckénk 
utolsó szavát: „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel 
és valósággal.44

Ámen.

Szentháromság utáni III. vasárnap
I. Pét. 5:6—11.

A nagyváros utcáin gyakran láthatunk gyermekeket vezető szülőket, vagy 
világtalanokat karonfogó gondois kísérőket. A járatlan gyermekek, a testi látást 
nélkülöző vakok bellerohannának a járművekbe, halálos szerencsétlenségbe kerül
nének, ha egy-egy kéz meg nem fogná őket és vissza nem húzná onnan, ahol 
veszedelem leselkedik rájuk. Amíg ezeket a mindennapi képeket látjuk, nem 
tudom, ki tekint rajtuk keresztül tovább? Ki látja azt a hatalmas kezet is, mely 
az egész világot, benne mindnyájunk életét is csodálatosan vezeti? A hívő em
berek régóta beszélnek Isten szeméről, mely mindent lát, Isten arcáról, mely 
hol elkomorul, hol pedig mosolygóssá válik, Isten kezéről, mely mindent irányít, 
eligazít, erősen fog, védelmez, célhoz vezet. Isten kezéről legtöbbször úgy - szó
lunk, hogy azt mondjuk: áld, simogat, védelmez bennünket.

Nézzük meg mai igénkén keresztül, milyen hatalmas Isten keze, s meny
nyire szerető kéznek kell elfogadnunk. Péter apostol ennek az igének központi 
mondanivalóját ebben a messzeszálló felhívásban fogalmazza meg: Alázzátok 
meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt! Vegyük tudomásul, hogy Isten 
keze nemcsak áld, simogat, védelmez, hanem erősen ránk tenyerei. Földi élet
változások, életünket lesújtó, megpróbáló szenvedések, koporsók, halál beszélnek 
erről. A legtöbb ember Isten hatalmas keze alatt élve azon mesterkedik, hogyan 
szakíthatná ki magát ennek a kéznek erős fogása alól, hogyan szabadulhatna 
meg a nehéz, kellemetlen helyzetből. Nem gondol arra, hogy amint a járatlan 
gyermeknek és a testi látást nélkülöző világtalannak vezetőre van szüksége, úgy 
neki is életbenmaradását, örök üdvöisségét jelenti Isten hatalmas keze. Nem 
hiába, nem ok nélkül tartja rajtunk Isten a maga hatalmas kezét. Igénknek 
mindjárt az első verse megmondja, mit akar vele elérni: hogy felmagasztaljon 
titeket annak idején.

Isten hatalmas keze alatt élni más szóval annyit jelent, elfogadni min
denben az Ö vezetését, vállalni Tőle az időleges alávetettséget, hogy kegy elmé
ből elnyerjük a felmagasztaltatást annak idején. Alázzátok meg magatokat Isten
nek hatalmas keze alatt! .Feleljetek igennel mindarra, amit Isten cselekszik, 
örömmel fogadjátok azt, ahogyan Ö vezet. Koporsó mellé állított? Talán kis 
gyermeked fekszik bennej aki csupa élet és ígéret vo lt. . . Minden reményedet 
sírba tetted vele? Isten jól tudja, miért kellett olyan hamar visszavennie. Gon
dolj arra, amivel Pál vigasztalta Filemont Onezimussal kapcsolatban: „Talán 
azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza.44 (File- 
mon 15. v.) Nem sikerülnek egyéni elgondolásaid? Kudarcot kell vallanod sok 
mindennel. Elcsüggeszt, fáradttá tesz, hogy Isten különféle próbák alá vet. 
Kérj Tőle új erőt, és az egész éjszaka hiába fáradó Péterrel mondd: „Mindazáltal 
a Te parancsolatodra levetem a hálót.44 (Lk. 5:5.) A lázbetegnek az órák napok
nak, a napok egész örökkévalóságnak tetszenek. Néha láziban égve mondod te is: 
Uram, ne sújts tovább, nem bírom ki, összeroskadok! Próbáld tördelni a hitnek 
ezeket a szavait: Isten hatalmas keze hozta ezeket reám; Isten hatalmas keze 
felmagasztal annak idején. Az ilyen meghajlásban és leosendeisedésben hatalmas 
erő van. Aki így próbál imádkozni, amíg az élet mélységeiben jár, megtanulja:
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„Jó, hogy megaláz karod, Jómra lön Te ostorod:
Így ismerem bűnömet, Igaz ítéletedet,
Csak adj erőt, nem bánom, Csapásodat elvárom,
Csendes szívvel hordozom, Csak hitem el ne fogyjon.LÍ

(381. sz. éneik 8., 9. verse)

Isten hatalmas keze alatt előbb-utóhb megérzi az ember, hogy az a kéz 
nemcsak ránehezedik, hanem földi gondokat is átvesz, elhordoz hely ettünk. 
Milyen édes zengéssel és mennyi megnyugtató bizakodással mondja az apostol: 
Néki gondja van reátok! Oh, az életnek legnagyobb baja az, hogy mi erről 
nagyon el szoktunk feledkezni! Isten nem kímél meg szenvedésektől s azt hisz- 
szük, nekünk kell szembenézni azzal a rettenetesen nagy kérdéssel is: meddig 
tart a szenvedés, mi lesz velünk, elbírjuk-e a gondterheket ? . . . Félelmetes árny 
mindnyájunk fölött az a sok-sok gond, mely először csüggeszt, azután álmat
lanná tesz, végül Isten atyai arcát is eltakarja. Vegyük tudomásul, hogy az 
életünk felől való törődés gondja Istené. Valaki egyszer azt mondotta nekem: 
Csali ott növekedhetnek a gondok, ahol a gondviselő Istenre nem gondolnak! 
Dehát nekünk van gondviselő Istenünk, aki eltartja az égi madarakat, aki szép
séges sziromruhába öltözteti a virágokat, és aki megígérte, hogy az Ö tudta 
nélkül semmi nem eshetik meg velünk.

Vigyázzunk azonban arra, hogy a szent gondtalanságot össze ne tévesszük 
semmiféle könnyelműséggel. Amit az embernek kell elvégeznie, azt nem hagy
hatja rá Istenre senki, mondván, hogy: „Neki gondja van re át ok u. Az apostol 
szava nem ment fel senkit sem a fáradságos, verítékes munkától. Inkább arra 
késztet, hogy ne emésszük fel erőnket, munkaképességünket hiábavaló gondok
kal, töprengésekkel.

Meg ne szűnjél gondot viselni családodról. Ha családapa, családanya 
va‘gy — ez a feladat reád vár és senki más nem végezheti el helyetted. Meg ne 
szűnjél munkával és példával dolgozni hazádért, népünkért, közös holnapjain
kért. Ne azt nézd, ki mennyit tesz, hogy valamennyire megközelítsed a többieket, 
hanem arra gondolj, mennyire kötelez Isten s milyen nagy feladatok megoldá
sára ad erőt néked is hatalmas karja! Meg ne szűnjél imádságoddal, áldozatoddal 
segíteni gyülékezetedet, mert Isten az anyasze-nlegyház épületébe a te áldozato
dat és imádságodat is bele szeretné építeni.

*

Ha megfigyeltük, ebben az igeszakaszban az apostol intései, figyelmez
tetései szinte szenvedélyes hangúvá válnak. És ahogyan levelének a vége felé 
közeledik, ez a szenvedélyes hang nem is marad abba. Nagyon erősen szíven 
találnak gyors buzdításai: Józanok legyeték, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, 
az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: akinek álljatok 
ellen, erősék lévén a hitben . . . Mintha azt mondaná:- Isten felé gond nélkül 
álljatok, a világban azonban sok gonddal járjatok és nagy feladatokkal birkóz
zatok meg! Péter nagyon jól látta azt a veszélyeztetettséget, melyben az ördög 
miatt, de egyesek nagyfokú elbizakodottsága miatt is élnek a keresztyén hívek. 
Aki hitben erős, az nem bukhatik el ^emilyen veszélyes ponton. Amennyire erős 
valakinek az Istennel való kapcsolata, annyira érzi az erőt a kísértésekben is. A ha
talmas kezet — Isten hatalmas kezét — erősen meg kell fognunk. Éppen úgy, 
mint annak a gyermeknek, aki érzi, hogy szaladnak, gázolással fenyegetnek a 
járművek körülötte. Legyen kinki józan, vigyázó! Tisztán, szenvedélytől mente- 
sen, nyitott szemmel, világos látással járjon mindenki a maga életútján. Kap
csoljon minden lelket folyton erősödő szál a testvéri közösséghez. A gyülekezet
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tagjai olyanok, mint a menetelő nagy hadsereg. Egy a vezetőjük, egy cél lelke-' 
síül őket. ín agy ieiki erőt ad az, hogy a vnagnaik minden pontj án ugyanazok a 
kísértéseik' is mennek végbe raj tűik, ue ugyanazok a győzelmeik és femiagasztai- 
tatasok örvendeztetik is mindnyájukat. Oih, vajha aki ezit a leveiet olvassa, ezt az 
igehirdetést hallja — boldogan és örvendezve megerősödnek ebben a bizonyos
ságban ! _

De meg kell erőisödni minden keresztyén szívnek abban a bizonyosságban 
is, hogy isten hatalmas keze, mint megmentő  ̂kéz, mint kegyelmes kéz jelent 
meg közöttünk Jézus Krisztusiban. Ahogyan Pál mondja a Titushoz írt levélben: 
„Megjelent isten üdvözítő kegyelme mindén embernek.‘4 (2:11.) O az út, az 
igazság és az élet. Ü a világ világossága; alki ott követi, nem járhat a sötétség
ben. U is kinyújtja kezét utánunk. Azt a kezet, melyet rátett a vakok szemére, 
hogy járni tudjanak az élet útvesztői között; ne csak a testnek halálos veszedel
mei, hanem a kárhozat örök -halálra vivő veszedelmei elől is lti tudjanak térni 
és amilyen világosan megláthatják bűneiket, olyan világosan lássák meg szaba- 
dítójukat, akiben Péter .szavai szerint örök dicsőségre hívott el minket Isten.

Ennek az örök dicsőségnek boldog bizonyosságában kell nekünk is örven
deznünk, s mai hallgatásunkat azzal keli befejeznünk: Mindezért Övé a dicsőség 
és a hatalom örökkön örökké. Töltsön el mindnyájunkat a hálaadás szent érzése, 
hogy az élet minden változása között Istent magasztaljuk, és tudjuk megalázni 
magunkat az O hatalmas keze a la tt. . .

Ámen.

Szentháromság ünnepe utáni IV. vasárnap
Róm. 8:18- — 23,

Isten minden igéje sötétségbe világító világosság. Mai igéje is az. Nem
csak azért, mert szenvedéseik terhe alatt sóbajtozóknak a reménység sugarát vil
lantja fel és a hiábavalóság sötétségbe vesző, céltalan útjain bolyongóknak egy 
végső cél világosságát ragyogtatjia meg, hanem azért is, mert a tévedések sötét
ségéből a tisztánlátás világosságára vezet el.

Mjai igénk a keresztyénségnek egy nagy té/edését akarja eloszlatni az Isten 
kinyilatkoztatásának világosságával.

A keresztyénség évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül abban a tévhit
ben élt, hogy. a keresztyénség eszméje mindeneik fölött álló, a világ életét irá
nyítani tudó és erre jogot is formáló eszme. A keresztyénség egyenesen felada
tának hitte az emberiség szellemi életének irányítását mind politikai, mind 
szociális, kulturális vonatkozásban. Mindenre ráragas.ztotta a „keresztyén44 jelzőt 
mint címkét és beszélt keresztyén Magyarországról, sőt keresztyén Európáról, 
keresztyén kultúráról stb. Ezzel azt gondolta, hogy megadta az elképzelhető 
társadalmi formák között az egyedül lehetségest és egyedül üdvözítőt. Hihetet
lenül gőgössé vált a keresztyénség ezzel a magatartással. Lenézett minden más 
felfogást és elítélt, eretneknek bélyegzett mindenkit, aki ettől eltérő nézetet vallott.

Isten igéjének világossága ma már arra akar rávilágítani, hogy a .„világ
megváltó keresztyénség44 álma hazug illúzió. Ne akarjuk a keresztyénség jelsza
vával képzeletünk-építette légváiiból uralni a világot! Erre nincs felhatalmazá
sunk az Istentől. A keresztyénségnek a világhoz való viszonya nem az úrnak a 
szolgához váló viszonya, hanem valami egészen más. Hogy milyen ez a viszony 
a keresztyénség és a világ között, arra akar Isten mai igéje rávilágítani.

Az első, amit Isten igéje az egész világra nézve ágyetemlegesen megállapít 
az az, hogy „az egész teremteti világ egyetemben fohászkodik és nyög44. Az

232



egész teremtett világ, tehát keresztyének és nem keresztyének egyformán alá 
! vannak vetv-e a fájdalom törvényének. A keresztyének ninoseneik kivéve a szén* 

védések terhe alól. A 18. versben a keresztyénekről mondja Pál, hogy „most 
szenvedünk11, a .23. versben pedig ugyancsak a keresztyénekről állapítja meg 
külön is kiemelve, hogy nemcsak a nem keresztyén világ, hanem még „maguk 
a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk". A Biblia sehol 
sem beszól arról, hogy Isten valamilyen tekintetben is kivételt tenne a keresz

ti tyénekkel, jobban szeretné őket, mint általában bárkit, mások fölé emelné őket. 
O egyformán felhozza napját a jókra is és a gonoszokra is, de egyformán adja 
a szenvedés poharát is egyháza tagjainak is és az azon kívül élőknek is. Sem
mivel sem esik tehát más elbírálás alá a keresztyénség, mint általában a világ.

Hogy ez mennyire így van, azt nem szükséges bővebben bizonyítani. 
Mindenki tudja, hogy a mindennapi kenyér megszerzése a keresztyéneknek 
ugyanúgy verítékes, kemény munkát jelent, mint általában bárkinek a teremtett 
világon. A betegségek nem kerülik el a keresztyén embert és nemcsak a nem
keresztyéneket támadják meg. A halál sem válogatja csak az egyházon kívül élő
ket, hanem bizony elragadja az egyház tagjait is. Nincs különbség! Bizony „az. 
egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög".

De miért van ez így? Miért kell a keresztyéneknek is ugyanúgy sóhaj
tozni ebben a világban, mint a nemJkeresztyéneknek? Igénk erre így felel: Mert 
a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett. Az egész teremtett világ a rotha
dandóság rabságában sínylődik. Nemcsak a világ, a keresztyének élete is alá 
van vetve a hiábavalóság, rothadandóság törvényének. Isten vétette ez alá a. 
törvény alá akkor, amikor az első emberpár bűnbeesésével eljátszotta az Edenhez. 
való jogát. Akikor jelentette ki Isten, hogy az ember ezentúl orcája verítékével 
fogja megkeresni kenyerét és hogy az embernek, mivel porból vétetett, porrá 
kell lennie.

Istennek a világtörténelem hajnalán hozott ítélete vetette az egész terem
tett világot a hiábavalóság és rothadandóság rabságába. Attól kezdve az ember 
élete és munkája — bármilyen szép és jó legyen is az — a múlandóság bélyegét 
hordozza magán. Ez tehát a bűn következménye rajtunk. £s ezt a terhet hordoz
nunk kell, nekünk éppen úgy, mint általában a világnak. Mi keresztyének ugyan
úgy érezzük ennek súlyát, mint bárki más.

Talán azt sem kell részletesebben fejtegetni, hogy milyen keservesen. 
tapasztalja keresztyén és nem-keresztyén egyformán munkája hiábavalóságának 
átkát. Hányszor hallunk háziasszonyokat keservesen kifakadni, hogy hiábavaló 
a munkájuk. Minden nap élőiről kezdik a takarítást, főzést, mosogatást és semmi 
látszatja mégis a munkájuknak. Dolgozó emberek, akik szeretnének hasznosat 
és maradandót alkotni, milyen gyakran kénytelenek megállapítani, hogy mun
kájuk az enyészet, a múlandóság martaléka lesz. Az egész teremtett világ egy
formán a hiábavalóság átka alatt nyög.

Van azonban a mai ige szerint még egy magyarázata anniak, hogy miért 
nem emelhetik a keresztyének magukat a nem-keresztyének fölé. Aminthogy 
egyformán fohászkodik és nyög mind az egyház népe, mind pedig általában a 
világon bárki, mivel egyformáin hiábavalóság alá vettettek, úgy egyformán 
reménységben jár mind Isten népe, mind pedig az őt elfelejtek. Az egész: 
teremtett világnak az a reménysége, hogy „megszabadul a rothadandóság rab
ságától az Isten fiad dicsőségének szabadságára".

Az egész teremtett világot az a reménység élteti, hogy egyszer megszűnik 
a munkának a hiábavaló volta. Az egész teremtett világ azon dolgozik, hogy ez. 
bekövetkezzél!. Keresztyén és nem-keresztyén ember egyformán erre vágyakozik.. 
Az Istenben hívő ember tehát nem képzelheti azt, hogy az ő várakozása ez csu
pán, hiszen a nem-keresztyén ember is ebben a várakozásban és reménységben él.

Azt, hogy a keresztyén embernek és a nem-keresztyén embernek ez a 
varakpzasa mennyiben azonos, Pál apostol szavaiból nem lehet kiolvasni. Nem
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tudjuk megmondani, hogyan gondolta Pál azt, hogy „ia teremtett világ sóvárogva 
várjia az Isten fiadnak megjelenését". Az mindenesetre bizonyos, hogy a világ 
nem úgy várja a testnek a bűntől való megváltatását, mint ahogyan a keresztyén 
ember. A világ a maga föladatának tekinti ezt,, amelyért kész harcolni és dol
gozni, a keresztyén pedig végső fokon Istentől várja a bűnöktől, a hiábavalóság 
átka alól való szabadulást, noha maga is mindent megtesz, hogy életével, csele
kedeteivel ne a bűnnek, hiábavatóságnak szolgáljon. Talán más a reménység 
rúgója, ami a keresztyén ember és a nem keresztyén ember reménységét illeti, 
de végeredményben egyformán reménységben járnak éspedig egyformán ugyan
abban a reménységben járnak, mert egyformán a hiábavalóság átkától való meg
szabadulást várják. Ha pedig az egyház ugyanúgy reménységben jár csupán és 
nem beteljesedésben, mint a világ, honnan vesszük akkor . magunknak a bátor
ságot arra, hogy uralkodni akarjunk a világon 1

Isten mai igéjének világosságával ezt a sötétséget alkarja eloszlatni. Nem 
uralkodásra hivattunk el, hanem szolgálatra. Aminthogy Krisztus sem azért jött 
erre a világra, hogy uralkodjék, úgy mi sem kereshetünk magunknak más, talán 
kedvesebb hivatást. Mi magunk is, a Lélek zsengéjének birtokosai fohászkodunk 
és nyögünk a : hiábavalóság átka alatt várva a fiúságot, a mi testűn lenek meg
váltását. Nyomorúságunk és a hiábavalóság átka alá veteitségünk közepette nem 
az vigasztal bennünket, hogy gyógyszert ajánlunk a világnak arra a betegségére, 
amelyben mi magunk is benn vagyunk és amelyből mi magunkat sem tudjuk 
végérvényesen kigyógyítani, hanem az a reménység éltet bennünket, hogy Isten 
végül is megszabadít bennünket a rothadandóság rabságaiból \ az Isten fiai dicső
ségének szabadságára. Ámen.

Szentháromság utáni V. vasárnap

I. Péter 3:8— IS.

I. Ha végignézzük az egyház történetét, szomorúan láthatjuk, hogy tele 
van szeretetlenséggel. Nem akarta és nem tudta megérteni azokat, akik nem 
vallották magukat keresztyénnek. Minden ellen harcolt, ami nem ő maga volt. 
E harc kövei'.kezményeként született meg egy csomó egyházi átok. Ennek terhe 
és keresztje alatt nemcsak azok görnyedtek meg, akik más elvet vallottak, mint 
a hivatalos egyház, nemcsak azok, akik más világnézet szerint szemlélték a 
körülöttük lüktető életet, hanem meggörnyedtek azok is, akik a keresztyénségen 
belül akartak tisztu/ltabh látásból új életet kezdeni. Máglyatüzeket lobbantott fel 
a vallási türelmetlenség, szent Bertalan-éji mészárlásokat eredményezett s kímé
letlen harcot hirdetett a más nézetek és szemléletek ellen.

Ha végignézünk a keresztyénség életén, ugyanezt láthatjuk az egyes ke
resztyén embereknél. Az egész világ számára nyilvánvalóvá lett az évszázadok 
folyamán, hogy a keresztyén ember semmivel sem különb a nem keresztyénnél. 
Ugyanúgy tud gyűlölni, mint azok, akiknek nincs Krisztusuk, a bosszú gondo
lata éppen úgy rabbá teszi, mint >a nem keresztyéneket, szeretetlent égé ugyanúgy 
kiütközött, mint a többieknek. S ő t . . .  annál csúnyább volt. hiszen mindazt, 
aminek teliesítését a maga életén belül megtagadta, másoktól követelte.

így történt meg, hogy 'a keresztyénség elveszítette hitelét a világ előtt. 
A világ nem hihetett annak a keresztyénségnek. annak az egyháznak, amikor 
a szeretetről és egymás megértéséről beszélt, mélynek az élete éppen az ellen
kezőjét mutatta, mint amit hirdetett.

S samos, a keresztyén ség ma sem él másként. Ma is megtalálható az egy
házak életében ez a vallási és világnézeti türelmetlenség. Ma is milyen elkese
redetten tud harcolni egyik felekezet a másik ellen. Talán egyik-másik vonalon
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enyhült a hasra ereje, de a reverzális 'kérdésben még ma is szinte kíméletlen tud 
lenni. Világnézeti vonalon sem változott. Nem akiarja és nem tudja megérteni, 
hogy Krisztust nem lehet ráerőszakolni azokra, aíkiík hallani sem akarnak róla 
s külön ősiképpen nem lehet azt várni, hogy úgy viselkedjenek, miint akiknek 
Krisztusuk van, akkor, amikor a keresztyén ember maga sem tud olyan lenni, 
mint amilyennek a világot szeretné látni.

Ezért mondja Isten ebben a mai igében: végezetre mindnyájan legyenek 
egyértelműek, atyafiszeretők, irgalmasok, kegyesek: nem fizetvén gonosszal a 
gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, 
tudva, hogy arra hivattatok ell, hogy áldást örököljetek.

Azt kívánja Isten ezzel övéitől, hogy az ő népe mindenek előtt tanuljon 
meg tűrni. Nem zúgolódni és nem lázadozni, hanem tűmi, amikor esetleg go
nosszal fizetnek néki, vagy szidalmaztaitás éri. Tanulja meg elviselni a nehézsé
geket szelíden és alázatosan s ne akarjon más lenni s ne akarjon másként élni, 
mint amilyen volt és ahogy élt Mestere. A keresztyénség a maga életében tegyen 
bizonyságot arról a szeretőiről, amit keresztyénségében, Krisztus-hitében nyert. 
Ne várja azt, hogy magasra emelje a világ és dicsőítse, de tanuljon meg áldást 
mondani, amikor ennek ellenkezőjét kapja. Nem mártíromságból, hanem mert 
ez az élete, nem lehet és nem viselkedhet másként, osalk így. Természetesnek 
kellene lenni ,s Isten azt is kívánja, hogy ez természetes legyen. Tanuljon meg 
mindenki fellé szeretettel viseltetni, a jóbarát és az ellenség felé egyaránt. S csak 
ha mindez természetes és magátólértetődő állandó jellemzője lesz életének, akkor 
örökli azt az áldást, amiről Isten igéjében beszél.

II. Amikor Luther Márton a reformáció munkáját végezte, a katoliciz
muson belüli egy csomó hazugsággal találta szembe magát. Szinte akárhová 
nyúlt, akármit nézett, mindenütt felfedezte a csalást. Nemcsak anyagi vonalon 
látta ezt, hanem lelki ügyekben is. Az, hogy munkáiban olyan meggyőző erővel 
tudott hadakozni a katolicizmus ellen, azért is történt, mert annak az egyháznak 
a tisztátalansága, amelyik ellen felemelte szavát, mindenki számára nyilvánvaló 
volt. Az emberek maguk láthatták és maguk győződhettek meg arról, hogy nem 
ártatlan, agyat élesítő vitatkozásról van szó, hanem vérre menő harcról az egyház 
tisztaságáért.

Majdnem ugyanezt lehet elmondani a későbbi korok egyházairól is. Ami
kor reformáció történt, mindig egy csomó szennyet és tisztátalanságoit lehetett 
találni. Minden reformáció felfedezett egy csomó hazugságot s az egyház élete 
ma sem színtisztaság. Ma is vannak dolgok, amiket elrejtenek egyének és közös
ségek a napfény elől. Hogy ez így van, megmutatkozik abban is, hogy azok a 
nem keresztyének is tudnak ezekről, akik elől pedig éppen rejtegetni és takar
gatni akarja. Egészen természetes hát, hogy az úgynevezett világ szüntelenül 
az egyház és a hívők fejére olvassa ezeket a hazugságokat.

A világnak nincsenek gátlásai, hogy szemügyre vegye és másokkal is 
szemügyre vétesse a keresztyénség és az egyházak hazugságait. Azért a keresztyén 
ember, amikor ezeket a vádakat hallja, ne érezze megsértve magát s ne játsszon 
haragszomrádot a világgal, hanem tartsa magát Istene szavához, aki mai igéjé
ben is így szól: aki akarja az életet szeretni, jobb napokat látni, tiltsa meg 
nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szobának álnokságot: Forduljon el a go
nosztól és cselekedjék jót: keresse a békességet és kövesse azt, mert az Ür 
szemei az igazaikon vannak s az ő fülei azoknak könyörgésén, az Ür orcája pedig 
a gonoszt cselekvőkön.

Isten tehát azt akarja, hogy az ő egyháza tiszta egyház s az övéi tiszta 
keresztyének legyenek. Tiszta egyház a mindennapi életében, az egyház ügyeinek 
intézésiben, s tiszta a szószéki szolgálatában is. Ne beszélien igazságról, amikor 
gonoszsággal teljes, ne hirdesse Krisztussal közösségben lévőnek magát, amikor 
a sátánnal cimborái. Legyen az egyház is és a keresztyén ember isinyiilt, őszinte, 
akinek nem ke1! rettegnie és félnie minden pillanatban attól, hogy tisztátalansága
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felfedeztetik. Tartsa magát Mesteréhez! Legyen tiszta a keresztyén ember élete! 
Egyenes és nyilt keresztyénséget kíván az isten mindenkor az övéitől. Tiltsa meg 
nyelvét s ne prédikáljon se a szavaival, se az életével álnokságot, mert a tisz- 
tátaianságot nem tűri az Isten az övéi között.

III. A keresztyénség számára mindig nyomorúságot s kudarcot jelentett 
az, amikor több akart lenni, mint aminek Isten szánta, vagy amikor mást akart 
cselekedni, mint amit az Isten várt tőle. Ne vezessen a keresztyénség keresztes 
háborúkat és ne áhítozzon világi dicsőségre, hatalmi babérokra, nem ezt várja 
tőle Isten. Ne akarja szociális reformokkal lepni meg a világot, bízza ezt a 
világra, sokkal jobban ért ehhez, ne gazdasági közösség legyen, hanem hívő egy
ház és hívő közösség.

Mert ezt várja tőle az Isten és ezt várja tőle a világ is.
Isten azt várja övéitől, hogy népe megszentelje őt szívében, hogy ne 

foglalkozzon mással, csak a hit dolgaival. Gerjessze magában az Isten kegyelmi 
ajándékait. Ne akarja megváltani a világot, hanem ezeket a kegyelmi ajándé
kokat ossza szét ebben a világban. Őrizze reménységét, féltve, mindennél job
ban és mindennél értékesebbnek tartva, hogy megtarthassa az Isten. Ugyan
akkor legyen szüntelenül kész arra, hogy erről a reménységről beszámoljon 
szelídséggel és félelemmel. Isten azt akarja, hogy népe Istenének vallja őt, 
tudja és vallja, az a reménység élteti és viszi előre, hogy egyszer teljesen 
valósággá lesz számára mindaz, amit Isten a Krisztusban neki' adott.

Ezt várja a keresztyénségtői a világ is, amikor sóvárog az Isten fiai 
megjelenése után, hogy amikor megkérdezi az Isten népét, akkor ez a nép 
tudjon szelídséggel és félelemmel beszámolni erről a reménységről.

Ezt akarja népétől az Isten! Eredj el és élj akarata szerint!
Ámen.

Szentháromság utáni VI. vasárnap

Rám. 6:3— 11.

Hogy nagyon sokszor az egyház és világ viszonyában zavar, félreértés 
és meg nem értés van, annak az oka az, hogy nem tudjuk, ki az igazán ke
resztyén. Amikor erre a kérdésre felelünk, általában a keresztyénség külső jelére, 
a keresztiségre gondolunk, ez a külső megjelölés azonban nem tud eligazítani 
minket úgy, hogy határozott választ kapjunk akár mi, akár a világ a kérdésre. 
A keresztség,, mint a keresztyénség k iilső jele sokkal tágabb kört fog egybe, 
mint amilyen az a valóságban. Nem lehet tisztán elhatárolni a keresztyé
neket a nem keresztyénektől. A világ látásában ez azért okoz zavart, mert 
keresztyénnek veszi mindazokat, akiknél ez a külső jel megtalálható s sok eset
ben kiderül, hogy bár bírnak ezzel a jellel, mégsem tartják magukat keresz
tyénnek, az egyház számára pedig azért okoz zavart ez a tisztázatlanság, mert 
nem tudja, tulajdonképpen kikkel számolhat, kikre tarthat igényt azok közül, 
akiknek nevét megtalálhatja az egyház keresztelési anyakönyvében.

Nagyon fontos volna és szükségszerű is, hogy maga az egyház tisztán 
lásson, hogy tudja, kik tartják magukat keresztyénnek és kik valójában a keresz
tyének a megkereszteltek közül.

I. Isten igéjében, Pál apostol szavaiban éppen a keresztségnől tanulha
tunk. Nézzük hát meg mindenekelőtt azt, mi a kereszitség ereje.

A keresztségnek igénk szerint kettős jelentése van: halál és feltámadás. 
Ez a halál és feltámadás a teljes és tökéletes megigazulást jelenti. Ha az ős
ikére sztyénség gyakorlatát nézzük, akkor látjuk meg igazi értelmét. Az alá-

236



jnerítés jelenítette a halált és a kiemelkedés az élletet. Ezt újjászületésnek is 
nevezzük. Mindannyiszor, amikor mi a bűnből kilábalunk, tulajdonképpen nem 
teszünk mást, mint visszatérünk a keresztség erejéhez, amelytől a bűn miatt 
elestünk és a nekünk adott ígérethez, amit mi a bűn miatt elhagytunk, mert 
az egyszer adott ígéret örökké érvényes marad s mindig: készen áll, hogy ha 
ismét visszatérünk, tárt karokkal felemeljen.

A kere.sztségnél a fődalog az, hogy higyjünk abban az ígéretben, amin tulaj
donképpen minden megfordul: -aki hisz és rn egkereszt elked ik, az üdvözöl. Ahol 
ez a hit hiányzik, ott mám használ semmit a keresztség, sőt . . . árt. Nemcsak 
abban a pillanatban, amikor megkeresztelkedünk, hanem későbbi életünkben is. 
A hitetlenség meghazudtolja Isten ígéretét. Ez a legnagyobb bűn. A gyenge és 
bűnös ember pedig semmiben nem hisz nehezebben, mint az üdvösségben, aki 
pedig ezt nem tudja hinni, nem üdvözülhet, mert nem hisz az Isten igazságában.

A kereszitség külső jelével sokan vannak megjelölve, de csak azok igazán 
keresztyének, akik hisznek a keresztség erejében, akik nem valami egyszerű, 
ártatlan vallásos locsolásnak tartják, hanem tudják azt, hogy az üdvösség szá
mukra készen van. Készen, mert megkereszteltettdk. Az, aki hisz a keresztségbem, 
vagyis hisz a keresztség igazságában, az Istennek az emberrel kötött felbont
hatatlan szövetségében, az mindig megtapasztalhatja ennek a kereszitségnek az 
erejét. Az igazi keresztyén embert az különbözteti még a többi megkeresztel
tektől, hogy megerősödik a szíve és felbátorodik az irgalomban való reményke
désre, ha meggondoljia, hogy a neki adott isteni ígéret, amit nem lehet letagadni 
s ami változatlanul érvényes, még a bűnei miatt sem szenvedett változást, hanem 
Isten hű maradt hozzá kegyelmével. A keresztyén ember mindig tudja, hoigy ha 
minden cserbenhagyja is, ha minden összedől is életében, Isten nem hagyta el, 
hanem vele van. Bízik szüntelenül Isten ígéretében s tudja, ha Isten vele van, 
akkor ki lehet ellene?

Ezt hitte Izrael népe, amikor megtértek ahhoz az Istenhez, aki kivezette 
őket Egyiptom fogságából, erre a szövetségre és ígéretre emlékeztette őket 
Mózes, s nekünk, Isten mai népének, Isten ígéretében kell bíznunk.

Ki a keresztyén ember? Az, aki részesült a keresztség szentségében s egész 
életén át hiszi és vallja, hogy élete üdvössége szempontjából döntő volt számára 
Istennek ez a minden mást megelőző kegyelmi cselekedete, az azonban, aki 
hatályon kívül helyezi ezt s azt hiszi, egy régi vallásos cselekedet volt csupán, 
amelyikből semmi baszna nincs, alti nem él ennek a szentségnek az erejével, az 
nem keresztyén ember.

II. A másik dolog, amire az apostol ebben a mai igében figyelmeztet, az, 
hogy a keresztyén ember életében e szentség erejének meg kell valósulnia. Azt 
jeleníti ez, hoigy a keresztvíznek vérré, életté kell válnia.

A keresztség nem csupán pillanatnyi, hanem maradandó cselekmény. 
Mindaddig, amíg élünk, kettős feladatunk van, amire ez az isteni cselekedet 
kényszerít: meghalni és feltámadni. Meghalni a. bűn számára, hogy ne kezd
hessen velünk a bűn többé semmit s mi se tevékenykedhessünk a bűn területén.

Ez érvényes ma is. Az életünknek kell keresztségnék lenni. Az ó-Adámot, 
bűnös természetünket állandóan arra szoktatni, hoigy naponként legyen kész a 
halálra, a hűn öldöklésére. Mindez a hitben való élet által valósulhat meg, úgy, 
hogy ellenie állunk a bűnös kívánságoknak fáradsággal, munkával, gonddal és 
mértékletességgel.

Ez a kötelezés mindenkire érvényes, aki keresztyénnek tudja vaigy akarja 
tudni magát. A keresztyén ember kényelmes életét, megmérgezi -a keresztség. 
Kényelmes nyugalomban senki nem tanul meg tűrni s boldogan élni.

így fogja át a keresztség -az ember egész életét. Ezért kell azt komolyan 
venni, dicsérni és áldani érte Istent szívből és vidáman. Ha erőt vesznek rajtunk
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a bűneink, mindig Isten ígéretéhez teli visszatérnünk, amit a keresztségben 
adott, s ehhez kell ragaszkodnunk. Isten kegyelmének gazdagságét csak szilárd 
hittel -tarthatjuk meg s a megtaipaiswtalt kegyelemért mindig hálát kell adni 
vidáman Istennék. így lesz a keresztség erővé, majd vérré az ' ember életében, 
s akinek azzá lett, az a keresztyén ember.

Rádiós prédikáció
Textus: Jak. 1:16—21.

Keresztyén Gyülekezet!
A Szent Lélek Ür Isten ezen a vasárnapon szertejár nagy városokban, 

kiesi falvakban, magányos tanyákon és egy hatalmas láthatatlan énekkar össze- 
tohorzását végzi. A mai vasárnap ugyanis Camtate vasárnapja, amely már nevé
vel is az Unnak való vidám éneklésre szólítja' fel az Anyaszentegyház népét. A va
sárnap nevét a 98. zsoltárból kapta, ahol többek között ezt olvashatjuk: „Éne
keljetek az Urnák új éneket, mert osodadolgokat cselekedett. Tudta! adta az Ur 
az ő szatoadítását. Vígan énekelj az Urnák te egész föld! Harsenjatok fel, örven
dezzetek és lengedezzetek."

A Szent Lélek által összegyűjtött énekkarban azonban nem lehet régi 
.szívvel énekelni, mert a szívnek teljességéből szól a száj és a régi szívből csak 
hamis, disszonáns ének telik. Itt csak új emberek énekelhetnek, akik tudnak 
új éneket zengeni az Urnáik.. Csak olyanok, akik a Szent Lélek Isten újjászülő 
munkája által új szívet, új életet és új nyelvet nyertek, és így megszabadultak 
múltjuktól s vele együtt a régi szív és régi élet terheitől, megkötöttségeitől, 
hitetlenségétől és most a Jézus Krisztus bűntörlő vérének ereje által felszaba
dultak a szabadító . Ür szívvel és élettel való dicséretére.

Amikor a Szent Lélek Isten ezt az új szívű és újnyelvű énekkart felszólítja 
az éneklésre, akikor ugyanez a Szent Lélek Isten igénkben arra is megnyitja 
szemeinket, hogy lássuk: miért is énekelhet ülik ujjongó szívvel hálát az Urnák. 
Arról szól ugyanis igénk, hogy Isten akarata szült minket az igazságnak igéje 
által, hogy az Ö teremtményeinek váliami zsengéje legyünk. A „teremtmények 
•zsengéje14 kifejezés arra nyitja rá szemeinket, hogy Isten jót akar ezzel a világ
gal. Nem elpusztítani akarja, hanem újjá teremteni, amit leginkább azzal mu
tatott meg, hogy ezért a világért odaadta onnét felülről való legjobb adományát 
és legtökéletesebb ajándékát, Jézus Krisztust. Benne és általa végzi Isten önnek 
a világnak az újjáteremitését, á második' teremtést, amely még az első terem
tésnél is csodálatosabb és dicsőségesebb. Nem vonult hát ki a megváltó Isten 
ebből a világból és nem hagyta azt magára, sőt inkább a kereszten nyilvánvalóvá 
lett szeretetével és irgalmának teljességével fordul feléje, dolgozik, benne és 
erejének csodálatos hatalmával munkálkodik a felőle való jó terveinek a meg
valósításán.

Istennek ez az újjáter'emtő munkája, a második teremtés mindenekelőtt 
az új emberek teremtésében nyilvánul meg. Ezért írja Jakab apostol: „az Ö aka
rata szült minket' az igazságnak igéj e által, hogy az ő teremtményeinek' valami 
zsengéje legyünk.44 Isten hirdetteti az Ö igéjét, Jézus Krisztus haláláról és fel
támadásáról szóló evangéliumot és ahol ez az ige gyökerei ver, ott van a Szent 
Léleik is és minden emberi hozzájárulás és közreműködés nélkül Jézus Krisztus
ból való új embert teremt, aki egészen más gondolatban, szóban és cselekedet
ben, mint a régi ember. volt. Istennek a világ felőli jó gondolatai és tervei ezeken 
az új embereken keresztül valósulnak meg. Az ő szíveikén keresztül ömlik bele 
a világba Isten szeretete, irgalma és ereje. Az igazság igéje által újjászületett
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emíberekből álló énekkar Cantate vasárnapján mindenekelőtt ezért az onnan 
felülről való jó adományért, az új életért dicséri az Urat.

De ez az új ember azért is tudja megvidámított szívvel dicsérni az Urat, 
mert bizonyos abban, hogy „minden jó adomány és tökéletes ajándék onnét 
felülről való és a világosság Atyjától száll alá44. Az új ember ezért mindig meg- 
nyilt ég alatt áll. Nem úgy él ezen a földön, mint aki felett lezárt és süket 
az ég, hanem úgy, mint áki felett Jézus Krisztus által megnyílt az ég és nyitva 
is marad és ezen keresztül állandóan reáhullik a világosság Atyjának fénye. Ezen 
a megnyílt égen keresztül naponként éli át a gyermeknek az Atyjához való sza
bad hozzájárulás és vele való beszélgetés örömét és veszi át kezéből az onnan 
felülről való jó adományokat; elsősorban a Szánt Lélek ajándékát és vele együtt 
a békességet, örömöt, üdvösséget, kenyeret, munkát és családot. Isten népe ne 
felejtsd: nyitva feletted az ég és nem lehet olyan egyéni és közösségi kérdésed, 
amely a nyitott ég csodáján keresztül napomként meg ne oldódna. Azért 
Cantate! Énekeljetek!

A Jézus Krisztusban újjá lett ember azért is tud örvendező szívvel éneket 
mondani Istennek, mert tudja, hogy az az Isten, aki a megnyílt égen keresztül 
mint Atya van felette, változhatatlan Isten. így mondja ezt igénk: „Nála nincs 
változás, vagy változásnak á r n y é k a ö  az, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. 
Változatlanságát mindenekelőtt szeretetének és hűségének változatlanságával mu
tatja meg. Irántunk váló szeretető semmivel sem kisebb most, mint volt akkor, 
amikor az 0  egyszülött Fiát adta értünk és szeretetének ereje nem változik hol
nap sem. Erre a változatlan szeretető és hűségű Istenre bátran lehet életet építeni.

Az újszívű és újénekű ember azt is boldogan vallja, hogy ettől a változ
hatatlan Istentől csak jó és tökéletes ajándék származik. Ami Tőle jön, az mind 
jó. Éspedig nemcsak az a jó, amit mi az első pillanatban jónak látunk: bűn
bocsánat, öröm, békesség, üdvösség, munka, egészség, hanem azok is jó adomá
nyok, amelyeket először, sőt talán később is még nagyon sokszor nagyon is 
rossznak látunk. 0  tudja, hogy mi a jó a mi számunkra, mert hiszen az O 
akarata a legfőbb jó és sokszor éppen a legrosszabbnak gondolt adományai 
alatt, azokban elrejtve a legdrágább ajándékokat nyújtja nekünk. Ezért az új 
ember, ha még egyelőre nem is látja, de hitben tudja énekelni Cantate vasár
napján: „Mind jó, amit Isten tészen, Tudja Ö mi szükséges.44

A Szent Lélek Ür Isten azonban nemcsak azért szüli újjá az embert, hogy 
egy-egy Cantate-vasámapon beálljon egy Isten-dícsérő kórusba és dicsérje Istent 
bűnbocsátó és új életet ajándékozó szeretetéért, de aztán a hétköznapi életében 
maradjon minden a régiben, hanem Isten azért ítéli meg múltúnkat és azért 
hajtja végre rajtunk újjáteremtő csodáját, hogy egész életünk egy Isten-dícsérő 
énekké váljon. Vagyis meg kell látszódnia a mi életünkön a kívülvailók felé is, 
hogy Isten minden jó és tökéletes ajándékai által megajándékozottak vagyunk. 
Ezért mondja Jakab apostoli igénkben: „elvetvén azért minden undolkságot és 
a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely meg
tarthatja a ti leikeiteket.44 Akinek Isten a bűnbocsánat evangéliumában tiszta 
ruhát ajándékozott, az nem járhat többé szennyes ruhában, annak határozottan 
el kell szakadnia attól, amit Isten életében megítélt, ami régi életének bűne és 
megkötöttsége voílt. Annak le kell ve+kőznie a régi élet szerint való óembert 
és fel kell öltöznie az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és 
valóságos szentségben. Az új embernek a Szent Lélek vezérlete alatt, annak 
gyümölcseiben kell járnia: szeretetben. örömben, békességben, szívességben, 
jóságban, hűségben, szelídségben, mértékletességben.

Ennek az új életnek az embereikhez való viszonyban különösen meg kell 
látszódmia. Ezért mondja igénk: ..légy késedelmes a haragra, mert ember ha
ragja Isten igazságát nem munkába44. Azért ez az vn ember önfeláldozó szere
tettel szolgálja a másik embert egészen életének odaáldozásáig. Ez az úi ember 
tudja, hogy nem önmagáért, hanem a másikért van. Azért a Krisztustól kapott
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.szeretettel munkálja a másik ember javát. Ez az új ember szívének egész szere- 
tétével és erejének teljes latba vetésé vei, felszabadultan munkálkodik egyre szebbé 
épülő hazánk és népünk boldogulásáért. Bs mivel Isten iránta való haragja Jézus 
Krisztusban megengeSzteltetett, mivel így Isten megbékült vele és ő is Istennel, 
azért egész szívvel fáradozik azon, hogy a másik ember is békességre jusson. így 
békekövetté lesz ezen a világon, aki nem elégszik meg azzal, hogy neki békes
sége van, hanem fáradozik azért, hogy másoknak is békessége legyen. De a maga 
feladatának tartja ezentúl azt is, hogy mint új ember dolgozzon a nemzeteik 
közötti béke ügyéért és a háború veszedelmének az elhárításáért.

Ez az új ember úgy születik, hogy hallgatja Isten igéjét. Minden az ige 
meghallásán fordul meg. Ezért olvassuk igénkben: „legyetek gyorsak a hallás- 
ban“. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a magunk és Isten ügyéért elsősorban 
tegyünk valamit. Pedig • ennél előbbrevaló feladatunk, hogy hallgassuk és meg
ragadjuk azt, amit Isten Jézus Krisztusnak halálraadásával és feltámasztásával 
új életünkért és üdvösségünkért tett. Ha meghalljuk azt, amit Isten értünk tett, 
akikor megtörtént a legnagyobb tett, mert Isten tettének meghallásábó'l új élet 
és üdvösség fakad. Ebből a meghallásból következik aztán a jó cselekedetekben 
valósuló, a kívülállóik előtt is kedves gyümölcstermő élet. Ebben a hazában sok- 
száz templomban vasárnapról vasárnapra és hétköznapokon is hirdettetik az Isten 
hatalmas tetteiről szóló ige és rajta keresztül Isten kegyelmesen cselekszik ve
lünk. Dicsérjük Istent, hogy szabadon szól az evangélium, és így új emberek szü
letnek az Isten dicsőségére.

Keresztyén Gyülekezet, hallj átok: Isten a legjobb és legtökéletesebb aján
dékát, Jézus Krisztust odaadta érettünk bűnből és halálból való szabadulásra és 
most is Öt adja nekünk a hirdetett igében. Aki ezt most komolyan hiszi, az 
most nem tehet mást, mint ujjongó és megvidámított szívvel, friss lélekkel róla 
beszél és róla énekel. Isten népe, te megajándékozott nép, Cantate vasárnapján 
teljen meg a szíved örvendező hálaadással és „hárfával és hangos énekléssel, 
trombitákkal és kürtzengéssel dicsérjed az Urat“.

Imádkozzunk! Szerető Mennyei Atyánk! Hálás szívvel köszönjük Teneked, 
bogy jót gondoltál erről a világról és csodálatosan munkálkodsz abban. Köszön
jük, hogy igéd áTbal végzed az új ember teremtését, aki új szívvel és új nyelvvel 
és egész élettel Téged dícsér a T e . szabaditásodért. Könyörgiink Hozzád, hajtsd 
végre rajtunk az újjáteremtés csodáiét, hogy zsengéi lehessünk áz új teremtés
nek. Könyörgünk Anyaszentegyháznnkért, hogy a tiszta ige hirdetője legyen, Áldd 
meg népünket, hogy békében építhesse országunkat. Könyörgünk Anyaszentegy- 
házunk és népünk vezetőiért. Adj nékik böloseséget és erőt szolgálatúk betölté
séhez. Mindenért Teneked legyen dicséret és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.
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