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Koreáért
Valamennyi Lelkészi Hivatalnak.
Kedves Munkatársaink!

Az Országos Béketanács felhívást bocsátott ki a Koreában két 
esztendeje megkezdett amerikai gyarmatosító, támadó háború évfor
dulóján s a magyar társadalom minden tagját adakozásra szólította fel a 
koreai nép megsegítésére. Korea népe két esztendeje példát mutat a 
világnak a hazaszeretetből, mely kis népet is lenyűgöző erejű összefo
gásra és győzelmekre tud vezetni. Korea népe két esztendeje példát 
mutat a békéért való küzdelem áldozathozatalából és ma Korea az egész 
békétszerető emberiség számára a véres figyelmeztetés s ugyanakkor a 
jóakaraté embereket mozgósító felhívás arra, hogy állítsuk helyre, tart
suk fenn és szilárdítsuk meg az emberiség békéjét. De ugyanakkor, 
amikor Korea hős fiai a kínai népi önkéntesekkel együtt szembeszáll
tak és győzelmesen harcolnak két esztendeje a gyarmatosító támadókkal, 
a koreai nép, az asszonyok, a gyermekek s az egész békés polgári 
lakosság az amerikai támadók kegyetlen és embertelen hadviselésének 
szenvedő áldozata. Ez az amerikai hadviselés a baktériumfegyver be
vetésétől sem riadt vissza. Egész országterületeket villanyárammal és 
öntözéssel ellátó vízierőművek bombázásával, a hadifoglyok kínzásával 
és rostálásával, az uralmuk alá tartozó területen a polgári lakosság 
sanyargatásával és politikai üldözésével, az egész Koreában pedig vá
rosok és falvak bombázásával és felperzselésével zúdít mérhetetlen szen
vedést a koreai népre.

Mi, akiknek számára a béke szent s akik a békéért való küzdelem 
erkölcsi állásfoglalásából kifolyólag mély egyetértéssel vagyunk együtt 
a szenvedő Koreával, keresztyén kötelességünkből kifolyólag támogat
juk a békéért való küzdelemben oly mélységesen megpróbált koreai 
népet. Nekünk Isten békés, fejlődő hazát biztosít, munkát mindannyiunk 
számára s a munka után megérdemelt és elégséges kenyeret. A mi 
népünk napról-napra jobban boldogul s ezt állhatatos munkájának, de 
mindenekelőtt a. békének köszönheti. Mi, keresztyének ennek a nem
zeti munkának eredményeit és hazánk békéjét is Istennek köszönjük. 
Ebből az Istennek való hálaadásból indítson minket a Lélek, a jó szív 
és a szenvedők felkarolásának keresztyén elhivatása arra, hogy méltó 
módon kivegyük részünket a Koreáért hozott áldozatokból. Kérjük 
Munkatársainkat, támogassák a szószékről és lelkipásztori munkájuk 
közben azt a július hónap folyamán lefolytatandó társadalmi gyűjtést, 
mely Korea megsegítését célozza. Evangélikus népünk legyen áldozat
kész és bizonyítsa a gyűjtésben való részvételével békeszeretetét és 
keresztyén együttérzését azokkal, akik az elnyomott népek felszaba
dításáért, a világ békéjének megőrzéséért harcolnak és szenvednek.

Szolgatársi szíves üdvözlettel:
Dezséry László s. k. Dr. Vető Lajos s. k.

püspök. püspök
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Mikor konkrét az igehirdetés?
Dezséry László püspök előadása a bányai egyházkerületi lelkész

konferencián, Fóton. 1952. június 4-én.

Az igehirdetés Isten beszédét tekintve másod-, vagy harmadlagos 
funkció. Isten beszédének írásba foglalt bibliai szövege alapján Isten 
üzenetének tolmácsolása, az ige megszólaltatásának, kihirdetésének 
módján, melynek bizonyságtévő erejét a Szentlélek biztosítja. Ebből a 
megállapításból sok oldalról látszik az igehirdetés viszonylagossága. De 
éppen ezért kell foglalkozni szüntelenül az igehirdetés kérdésével, 
éppen ezért problematikus az és éppen ezért lehet megkérdezni azt is, 
hogy mikor konkrét, vagyis mikor megfogható. Nem az ige milyensé
géről beszélünk tehát, hanem az igehirdetés milyenségéről.

1. Az igehirdetés akkor konkrét, ha az ige jó megértésén alapszik. 
Ezt minden igehirdető tudja és vallja. Tudjuk azt is, hogy igehirdetésre 
való előkészület közben meg kell értenünk az igét úgy, ahogyan azt a 
bibliában találjuk. Isten beszéde elhangzásának idején a maga akkori 
környezetében és azoknak az embereknek a számára, akik tazt először 
hallották, vagy akiken az ige akkor cselekedett, kell tisztán értenünk 
azt. Azt is tudjuk, hogy ez után vizsgálódnunk kell az irányban és 
könyörögnünk kell azért, hogy megtudjuk, mit jelent Istennek ez az 
igéje itt és most. Mégis igehirdetői munkánk általában hanyagul átlépi 
ezeket a köztudott és közösen elfogadott kötelezettségeinket. Igehir
detésünk azért falra hányt borsó, vagy levegőbe beszélés, vagy üres 
általánosságok ismételgetése, vagyis azért nem konkrét, mert általá
ban nem alapszik az ige jó megértésén.

2. Az igehirdetés akkor konkrét, ha az egyházban szól. Ez a tétel 
egyszerűnek látszik, mégis igen nehéz élni vele. Mindenesetre e tétel
lel én azt mondom ki, hogy az igehirdetés csak az egyházban konkrét. 
Az igének itt van érvénye s az ige egyáltalában osak ott szólal meg, 
ahol egyház van. A Szentlélekben —  akitől lényegében egyedül vár
ható az ige embereket elérő ereje, —  elsősorban az anyaszentegyházat 
hisszük, a szentek közösségét s vele együtt a bűn bocsánatát, ami itt 
hirdettetik s az örökélet reménységét, ami az egyházat összetartja. 
Az igehirdetés konkrétuma ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy az 
igét bizonyságtevő megszólaltatás útján konkréten alkalmazzuk az egy
házra és az egyház tagjaira.

Az igehirdetés tehát minden esetben az ige alkalmazása. Egy szót 
sem szólhatunk az ige alapján úgy, hogy azt valamilyen módon ne alkal
maznánk az itt és mostra .Sőt éppen azért kezdett az egyház az igehir
detésbe és azért folytatja azt lankadatlanul, mert tudja, hogy annak 
hitből-hitbe kell terjednie s hogy azt az egyszertörténtet, azt a párat
lant, amit Isten kinyilatkoztatásában kapunk, lehetetlenség „objektíve11 
vagy „sterilen11 tovább adni. Az igének éppen az üzenetjellege szűnnék 
meg, ha nem volna ott az igehirdetés, mint amiben maga a Szentlélek 
működik azért, hogy Isten kinyilatkoztatása alkalmazódjék az éppen 
mostani és éppen itteni emberre. _

Ha azt kérdezzük, megvannak-e azok az emberek, akik Isten kmyi-
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latkoztatáaát a biblia elbeszélése szerint hallották, meg vannak-e azok a 
bűnök és azok a kísértések, amik közt Isten beszéde megszólalt, és meg
igazító, tanácsoló erővel nyilvánult meg, akkor azt kell válaszolnunk, 
hogy nincsenek meg. Azok nincsenek meg. De megvannak az olyan 
emberek, az olyan bűnök és olyan kísértések, mint amikben Isten úgy 
mutatta meg magát, ahogyan a biblia szerint megmutatta. Azok a dol
gok és azok a szituációk, amik akkor voltak, nincsenek meg. De vannak 
olyan emberek és olyan szituációk, mint akkor. Amikor például Jézus 
tengerenjárásának története felhangzik, akkor egyik igehallgató számára 
sincs ott a tenger, sem a csónak, sem a tengerenjáró Krisztus, sem az 
a szituáció, hogy a tengerenjárást megpróbálják utánacsinálni Jézus 
Krisztus lába nyomán, de megvan mégis az olyan ember és az olyan szi
tuáció, aki és ami felé Krisztusnak ezt a biztatást kell közvetíteni és 
akinek el kell indulnia olyan szituációban, amelyben ugyancsak kötelezés 
a Krisztuskövetés bátorsága a tengeren j ár ás módján. Az igehirdetés akkor 
konkrét, ha alkalmazni tudja az igét az egyházban, a hívek konkrét 
életére, a nélkül, hogy az igével a felületes allegorizálás módján bánna. 
Az ige alkalmazása azonban kétségtelenül osak az egyházban történhe
tik, mert kétségtelenül osak az egyházban van meg az igével kapcsolatos 
és az igében való azon hit, ami ennek előfeltétele.

3. Az igehirdetés tehát akkor konkrét, ha az egyházból szól, ha 
azt az egyházban mondják és ha azt az egyháznak mondják. Mit értünk 
ezen?

A fentiekből világos, hogy az igehirdetés csak az egyházból jöhet. 
Nemcsak azért, mert senki más nem foglalkozhatik vele, mint az egy
ház népe, hanem azért is, mert az egyházon kívül nincs olyan „hely“ , 
ahonnan az igét megérteni, hinni és alkalmazni lehetne. Ez azt jelenti, 
hogy aki valóban igét hirdet, annak kikerülhetetlen sorsává válik, hogy 
azonosítsa magát az egyházzal s magára vegye az egyház minden gyalá
zatát és minden dicsőségét. Az egyházzal való közösségváilalása nélkül 
az igehirdetés nem lehet konkrét s így tulajdonképpen nem is igehir
detés. Nagyon tévednek azok, akik azt hiszik, hogy például a mi egy
házunkban lehet objektíve igét hirdetni a nélkül, hogy az ige
hirdető a végsőkig azonosítsa magát a mi mai magyar evangélikus egy
házunkkal, annak minden nyomorúságával, gondjával, feladatával és 
dicsőségével. A konkrét egyházra való tekintet nélkül, vagyis nem a 
konkrét egyházból táplálkozva és értve meg Isten üzenetét, lehetetlen 
igét hirdeti. Minden prédikáció nélkülözi a konkrétumot, amelynek 
mondója nem foglalt állást, vagyis nem vállalt közösséget a mi mai 
magyar evangélikus egyházunkkal.

Ha egy evangélikus lelkész úgy gondolná, hogy ő mintegy kiülhet 
ennek a mai magyar evangélikus egyháznak a közösségéből és onnan 
kívülről visszabeszélhet az egyháznak, akkor nagyon tévedne s egész 
beszéde fellengzőssé és általánossá válnék. Semmiképpen nem lehetne 
konkrét, embereket elérő és kézzelfogható. A „tiszta“  igehirdető ilyen 
képe, amit talán néhányan közülünk ápolgatnak magukban, tökéletes 
öncsalás és az igehirdetői szolgálat lényegi megtagadása.

Az igehirdetés akkor konkrét, ha azt az egyháznak mondják. 
Az egyház igehirdető szolgálatában nem lehet céíbavenni a világot.
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Az egyház nem tud közvetlenül a világhoz beszélni. A világ az egyház
nak mondott igehirdetést hallja s úgy érti meg, amint az az egyház 
életében megvalósul. Mert ahol az ige megértése, vagyis hitben való el
fogadása történik, ott. már az egyház van. Soha 6e konkrét tehát az 
igehirdetés, ha az a gyülekezet feje fölött átüzen a „nemegyháznak“ . 
Azok a dörgedelmek vagy hívások, amik a szószékről a „világot41 érik 
a mi részünkről, általában téves felfogásból származnak. Ezek nem 
teszik konkréttá az igehirdetést. Olyan igehirdetés, amelynek hallgatása 
során az ott ülő gyülekezet kikerülheti azt, hogy saját magára gondol
jon s a prédikáció egész üzenetét úgy nézheti, mint rádiózást a „nem- 
egyház" felé, soha sem lehet konkrét. Az igehirdetés találata a gyüle
kezetei kell érje, ott kell robbannia. A gyülekezetei kell megtérésre 
összetörnie s új életre elindítania. Ez nem azt jelenti, hogy az egyház 
zárt falak között beszél. De azt jelenti, hogy az igehirdetéssel az ige 
hallgatóit és megtartóit kell megcélozni. Ez így van még a misszióban 
is, ahol a misszionárius „egy maga44 beszél az „emberevőknek44. Mert 
az igehirdető nincs önmaga és mert egyébként is sajátmagának kell be
szélnie, hogy azt a beszédet a „világ44 meghallja és sajátmagában kell 
az ige gyümölcseit teremnie, hogy azt a „világ44 meglássa.

4. Az igehirdetés akkor konkrét, ha lelkipásztori célkitűzése van. 
Meggyőződésem szerint igehirdetést csak lelkipásztori célkitűzéssel lehet 
mondani. Ilyen célkitűzés nélkül ugyan miért is prédikálnánk? Ezért az 
igehirdetésnek nem az a kérdése, hogy „mondjon valamit44, hanem az, 
hogy mondjon valamit „ezeknek az embereknek44, akik éppen hallgatják.

Kik ezek az emberek?
Sok lelkész törekszik arra, hogy prédikációja „gyülekezetszerű44 

legyen. Ezt azonban általában úgy igyekszik elérni, hogy célba vesz a 
gyülekezetben egy embert, akivel éppen hétközben beszélgetett s annak 
problémáját általánossá téve, elemzi a szószéken. A Juli nénin vagy Pista 
bácsi problémája, amint azzal a kapu előtti beszélgetésben találkoztunk, 
nem a mai ember problémája. Az ilyenféle ú. n. lelkipásztori esetekre 
épített prédikáció magánügy és rosszabbik kiadásában a „kiprédikálás44. 
Az igehirdetés nem akkor konkrét, amikor Juli nénit vagy Pista bácsit 
többszáz ember érdektelen jelenléte mellett „élete kérdésének megol
dásához juttat44, mert ezt lelkipásztori beszélgetésben kell elvégezni. 
Az igehirdetés akkor konkrét, ha az általánost veszi célba, azt érti meg, 
azt elemzi és abban ad a gyülekezet egésze számára útbaigazítást. Ma 
nem az a kérdésünk, hogy miben él ez vagy az az ember, hanem az a 
kérdésünk, hogy mibei él ma Az ember.

A mai ember a történelem szédületes iramában, páratlan fordulatai 
közt és mégis a történelem céltudatos előrehaladásának eredményeit ta
pasztalva él. Ami ma történik, az mindannyiunkkal történik. Fordulata 
van az emberi életnek s benne az emberi élet kétségtelenül leglénye
gesebb, legdominánsabb és legelhatározóbb vonatkozásainak. Az ember
nek a termeléshez, a magántulajdonhoz, a társadalomhoz való viszonya 
tekintetében van fordulat. Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem 
éppen ez az a legfontosabb, amiben az emberek élnek, s amiben —  mint 
általánosban —  merülnek fel a személyes problémáik. Nem lehet kon
krét az az igehirdetés, amely abban, amelyben az emberek általánosan
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élnek és méghozzá életük legdöntőbb életviszonyai szerint alapjaiban 
rázkódtatnak meg és rendeztetnek újra, hallgat vagy semmitmondó 
frázisoikkal handabandázik. Az emberek tekintetbe nem vétele prédi
káció közben, nem egyéb, mint a papok munkakerülése. Ez a papok igazi 
munkakerülése. A szocializmus építésének idején élünk és a szocializmus 
építésének helyén. A szocializmus építése az az életkeret, amiben ma 
az emberek életük leglényegesebb bontó és alkotó tényezői részéről 
érezhetik magukat érintve. Sőt nemcsak érintve, hanem munkába híva, 
mozgósítva, sőt a közösség erkölcse szerint, a társadalmi felelősség tör
vényei szerint felelősség elé állítva. Mit tekintsen konkrét feladatnak 
az igeihirdető, ha nem azt, hogy Isten igéjét ennek az embernek szá
mára megszólaltassa, segítse a bontásban és az építkezésben egyaránt 
az ember hitben kapott személyes szabadsága, életszolgálatának Isten 
előtti felelőssége és az emberek számára szeretetben vallott lekötele
zettsége alapján.

Olyan igehirdetés, mely nem Segít lebontani az emberek szívében, 
godolkodásában és magatartásában azt a múltat, ami már a valóságban 
úgy sincs s ami már csak az emberi szív, értelem és magatartás begya
korlottságban él, —  nem lettet konkrét. Az igehirdetés egyik legfonto
sabb lelkipásztori feladata ma az, hogy hozzájáruljon a múlt mara
dékainak, csökevényeinek lebontásához az emberi élet belsejében. Ne 
felejtsük el, hogy az igét hallgató gyülekezet nagyon sok tekintetben 
öncsaló, önámításban él. Ahhoz a múlthoz ragaszkodik, aminek beren
dezkedése, viszonyai és kiváltságai a valóságban már senki számára nem 
léteznek. Isten igéjének megvilágításába kell helyezni ezt a múltat és 
a szív, az értelem és a magatartás hitbeli új döntéseihez kell eljuttatni 
mindazokat, akik a megigazító és eligazító szót lesik az ajkunkról.

De azt is kimondom, hogy az az igehirdetés sem lehet konkrét, ami 
nem segíti az embereket abban az építkezésben, amit a lebontott múlt 
helyébe, a jelenben a jövő számára kell elvégeznünk. Át kell segíte
nünk éppen a hívő embereket korunk nagy változásain Isten igazságá
nak és világosságának lelkipásztori erejével. Isten nem tanácstalan a 
mai történelmi helyzetben sem, Istent nem érte semilyen meglepetés, 
Isten tehát konkrét utasítója tud lenni az embereknek, konkrét igéje 
alapján, ha az igehirdetés vállalja az engedelmességet.

Mindez persze az igehirdető állásfoglalását igényli, azt a belső 
döntő fordulatot, amit éppen annak kell elvégeznie, aki vállalkozik 
más emberek lelkipásztori irányítására, térítésére és az új életben való 
vezetésére. A legnagyobb jaj az egyháznak, ha pont az esetben lenne rá 
alkalmas az az ige, hogy „vak vezet világtalant44.

Az igehirdetés éppen akkor lehet csak konkrét a múlt lebontásá
nak. é*s a jövő építésének idején, ha az egyház ezt a bontást és építést 
egészen és elsősorban magán gyakorolja. Mit sem szólhatunk a „világ
hoz4' és a „világról"4, ha nem tudjuk világosan megmondani magunknak 
és magunkról, hogy mi bennünk a régi és mi bennünk a kilátásos új. 
így az egyháznak az állásfoglalás kockázatát elsősorban saját magában 
és saját magára nézve kell vállalnia. Az állásfoglalást mindenképpen 
meg kell kísérelnünk, ha konkrét igehirdetést akarunk végezni. A mi 
mai történelmi állásfoglalásunk valóban kockázattal jár. Ez a kocká-
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zat azonban a hit kockázata és a benne való győzelem kizárólag annak 
a függvénye, hogy tudjuk-e Isten igéjét ma és itt engedelmesen hall
gatni és megérteni. Sok lelkészt az zavar, hogy folytonosan lesi, igazol
ják-e egyházunk állásfoglalását az események. Ez helyes vizsgálódás. De 
nem helyes a vizsgálódás, ha a lelkészek azt nézik, hogy az események 
úgy igazolják-e az egyház állásfoglalását, hogy közben folyton az egyház 
érdeke biztosíttatik. Sokan közülük primitíven azt gondolják, hogy az 
egyház állásfoglalásából, az egyház érdekei el'őmenetélének kell elő
jönnie. Ez hamis gondolkodási mód. Mindig csodálom, hogyha a lelké
szek az egyházi állásfoglalástól ezt a „hasznot14 várják és elkeserednek, 
ha ez a haszon nem folyik 'be az egyház kasszájába. Meggyőződésem 
szerint éppen ennek a haszonnak elmaradása mutatná igazán az egyházi 
állásfoglalás szükségességét, ez sürgeti igazán a még radikálisabb szám
vetést a konkrétummal s mindezzel éppen Isten vezet minket még ki- 
kerülhetetlenebbül az egyházi kockázat vállalásához, hogy állást foglal
junk a mai történelemben, és az igehirdetést odaalkalmazzuk az embe
rekhez, akik azt hallgatják. Isten üdvözítő igéje örök érvényű és 
elevenen alkalmazható a mai emberek életére is. Eléri a mai embert. 
Legyünk tehát engedelmesek és bátrak az igehirdetésben.

Megismerés és tapasztalás
l.

Az újabbkori szellemtörténet legkimagaslóbb eseménye a természet
tudományók előretörése s nyomában olyan technikai és orvosi eredmé
nyek, amelyek számunkra még teljesen föl sem fogható módon indí
tották el 6 részint el is végezték világunk és életkörülményeink átalakí
tását. Az új kérdések egész sora azonban ezzel nemcsak, hogy nem oldó
dott meg, hanem éppen csak, hogy felbukkant. A természettudomány 
fokozatos szellemi érvényesülése olyan tény, amellyel számolnunk kell 
s nem számít, hogy az egyes ember ezt a folyamatot örvendetesnek, vagy 
aggasztónak tartja. Várható az is, hogy a mai természettudomány és 
gondolkodás jellegzetes vonásai egyre erőteljesebben és átfogóbban fog
nak érvényesülni az emberi élet egyéb kérdéseinek és területeinek az 
átgondolásánál is. Ez különösen vonatkozik a modern természetkutaiás 
kifejezett empirizmusára*

Vitathatatlan, hogy az empirizmus a mai természettudomány leg
feltűnőbb eleme. Egyesek egyenesen aggodalommal állapították meg 
„az empirista beállítottság túlerőre jutását11. Azt lehetne ugyan mon
dani, hogy a természettudományok mindig is empirikus tudományok 
voltak, azonban az empirikus megismerés hangsúlyozása éppen a mo
dern haladás során kapott különleges hangsúlyt: mindenekelőtt abban 
az értelemben, hogy azok a nagy kérdések (vagy nagy kérdésterületek),

* empíria =  tapasztalat
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amelyeket korábban empirikusan megtámadhatatlanoknak tekintettek, 
különösen a fizika expanzív fejlődése révén az empirikusan kezelt kér
dések sorába kerültek. Ilyenformán az a szellemi haladás, amely a 
megelőző évszázadban a nem-euklidesi és Riemann-féle geometriákkal 
kezdődött és századunkban az Einstein-féle általános relativitás-elmélet
tel ideiglenesen grandiózus befejezést nyert, arra vezetett, hogy a geo
metria is a fizika egyik részévé, tehát az empirikus természettudomány 
egyik részévé lett. A geometria számunkra ma éppen olyan empirikus 
tudomány, mint a mechanika, vagy az elektrodinamika; holott még 
nemrégen a geometriát már apriori, a „durván tapasztalté tényék
től független megismerés mintaképének tekintették s a mechanikát a 
lehetőség szerint ugyancsak hasonló értelemben fogták fel.

A megelőző időknek ebből a felfogásából a fizikai gondolkodás 
modern fejlődése semmit sem hagyott még. —  Nem csupán Kant „tiszta 
szemléletiének megismerési értékét tagadják ma oly radikálisan, hogy 
csupán a megszokás lélektanát ismerik el a szemléleti gondolkodás alap
jaként; hanem a tiszta gondolkodásnak azt. a szívesen hangoztatott 
képességét is, hogy a valóság szükségképpeni alaptörvényeibe közvetlen 
belátásra képes, olyan képzetnek tartják, mely a modern kutatómunka 
realitásai között többé nem talál támpontot. Talán a logika és a szám
tan bizonyos legegyszerűbb alapjaiban lehetne még látni ama bizonyos 
apriori maradványát, mely korábban olyan elterjedt elismerésnek ör
vendett s amelyhez legalább még a geometriát is oda6orolták. De itt is 
a legnagyobb óvatossággal kell véleményt alkotnunk, mert a matema
tika alapjaira vonatkozó kutatások legújabb eredményei kedveznek 
annak a benyomásnak, hogy még a logikailag ellentmondás nélküli 
gondolkodás puszta lehetősége is talán tapasztalatilag igazolandó tény.

A jelenkor persze, a természettudomány egy más jellegzetes voná
sát is tüzetes megvilágításba helyezte. A természeti összefüggésekbe 
való mélyebb behatolás során egyre újabb példáit fedezzük fel annak 
az elrejtett összhangnak, mely világos és szép matematikai formulákkal 
fejezhető ki. Kutatásaink folyamán, amihez bizony ismételten hozzátar
tozik a heurisztikus hipotézisek felállítása, gyakran jutunk el ered
ményre, ha bízunk abban, hogy valamely még ismeretlen, egyelőre 
csupán gyanítható törvényszerűségnek szintén a matematikus szépérzé
kének megfelelő formája lesz, —• ami talán persze semmi mást nem 
jelent, mint hogy a lehető legegyszerűbb lesz. Az elméleti fizikai 
kutató számára a matematikai harmónia és az elrejtett valóság ezen 
összhangja a legmegragadóbb és egyúttal a legvonzóbb élmény; és 
gyakran mondották, hogy az ismeretelméletnek tudásunk empirikus 
jellegét túl egyoldalúan kihangsúlyozó felfogása, a tények ezen jelentős 
jellemvonásának nem szolgáltat igazságot.

Noha mindez bizonyára nagy figyelmet érdemel, mihelyt meg
próbáljuk megrajzolni a fizikai ismeretelmélet összképét, nagyon mellé
fognánk, ha komolyan állítanánk, hogy annak bármiféle köze is lenne 
olyan apriori megismerési lehetőséghez, amilyet Kant képviselt és 
amely majdnem minden spekulatív metafizika alapját alkotja; hiszen a 
természeti törvényszerűségnek ez a fizikusok által felfedezett harmó
niáját éppen tapasztalatilag állapították meg. Hogy a harmónia általá
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nos elve bennünket, miközben bízunk benne, egyes konkrét esetekben 
helyes gyanításokra vezet, semmit sem változtat azon, hogy a gyaní- 
tás helyességének végérvényes bizonyítékát kizárólag a továbbiak során 
elvégzett megállapításokban látjuk; de amíg idejutunk, a gyanítás 
puszta gyanítás imarad és minden konkrét esetben más, ugyancsak mate
matikailag harmonikusan jelentkező gyantásokkal cserélhető fel.

A gyantásból álló ítéletalkotás és a gyanítás tapasztalati ellen
őrzése tehát alig hasonlít komolyan vehető módon a tiszta gondol
kodásnak azzal a Kant által oly rendkívül (hatásosan formulázott 
igényéhez, mély szerint az emberi szellem belső, előttünk közvetlenül 
bizonyos törvényei alapján a valóság számára előírhatnánk megjelenés
módjának törvényeit. Az emberi értelemnek ez a szörnyű felfuvalko- 
dottsága ellentétben áll azzal a mély alázatossággal, mely a legnagyobb 
tisztelettel fogadja el a tapasztalati tényeket és amely minden nagy ter
mészettudományos megismerés előfeltétele.

2 .

Korábban már megkíséreltem, hogy az itt jelentkező ellentétet úgy 
tüntessem fel, mint azt a különbséget, mely a történelem során egymást 
leváltó korszakokat jellemzi s amelyek persze nem egy bizonyos idő
pontban válnak el símán egymástól, hanem sokszorosan egymásba szö
vődnek. Kifejtettem, hogy az a nagy szellemi teljesítmény, amelyet már 
a történelem előtti s a történelem hajnalán megjelenő ember a nyelv lét
rehozatalával végzett, ismereteit bizonyos tekintetben a nyelv összefüg
géseiben kristályosította ki, noha még nem jutott a tudatosságnak arra 
a fokára, amelyet a nagy kultúrák korszakai értek el. Az a szellemi 
munka, mely ezeket a félig tudatos ismereteket teljes tudatosságra 
emelni törekedett, annak idején kénytelen volt elismerni, hogy a puszta 
gondolkodás kép“s arra, hogy a megismerés kimeríthetetlen értékeit 
napvilágra hozza anélkül, hogy közben új tapasztalatok figyelembevé
tele szükségesnek mutatkoznék.

Mai látásunk elismeri a metafizikai spekuláció nagy szellemi erő
feszítéseit, mint egész szellemi fejlődésünk szükségképpeni részleteit, 
azonban csupán korlátolt és lényegileg történeti jelentőséget tulajdonít 
nekik anélkül, hogy a továbbhaladás lehetőségét ebben az irányban 
akceptálná. És valóban, ha a modern természettudományos gondolkodást 
nem csupán nem kívánatos tévelygésnek, hanem korunk jogos jellem
vonásának tartjuk, az átöröklött filozófia nagy részét kedvezőtlen pro
gnózissal kell szemlélnünk.

Az az évszázad, mely technikai teljesítményei révén világunkat 
döntően átalakította, hihetetlen képet mutatna, ha szellemi téren is nem 
haladna nagy változások felé: szellemi életünk, ha a ma még csupán kez
dődő, de mozgási iránya szerint körülbelül már látható fejlődése során 
teljesen kibontakozik, egészen más alakot fog ölteni, mint amilyen még 
csak nemrégen is volt.

Természetesen az ilyen kilátás sok kortársunk számára inkább 
fenyegetőnek és aggasztónak tűnik fel, mint ígéretesnek. Amennyiben 
ezek az aggodalmak olyan hajlamokon alapulnak, amelyek megszokás-
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ból származnak, vagy’ —  banális kifejezéssel élve —  egyéni ízlésnek 
felelnek meg, aligha befolyásolhatják a további fejlődést. De kétségte
lenül akadnak olyan aggodalmak is, amelyek e fejlődés téves meg
ítélésén alapulnak.

Mindenekelőtt ímeg kell említenünk azt a széltében-hosszában elter
jedt véleményt, mely korunk szellemi erőit úgy látja, hogy azok két 
ellenséges táborra oszlanak. Ez az elterjedt nézet a materializmust, pozi
tivizmust, empirizmust, ateizmust csaknem azonosnak tartja s a termé
szettudományos (de különösen technikai) gondolkodást velük lényeg- 
szerűen összekapcsolja. Másfelől a metafizikát és a vallást elválasztha
tatlanul összetartozónak veszi úgyannyira, hogy a hagyományos meta
fizikai filozófia elleni támadást a vallás szempontjából is károsnak 
tartja. A számunkra még nem is távoli múltban a dolgoknak ezt a fel
fogását protestáns körökben rendszerint úgy precizírozták, hogy az idea
lista filozófiát a vallásos világkép szükségképpeni formájának tekin
tették. .

Ez a nézet még ma is sok emberre nézve döntő, ha figyelmét ezek
nek a kérdéseknek szenteli; jogosságát megvizsgálni s amennyiben 
objektíve jogosulatlannak bizonyul, ugyanakkor leküzdeni, ma a legsür
gősebb feladatok közé tartozik. Minket itt az érdekel, hogy vájjon a 
protestáns keresztyénség ezzel a fejlődéssel szemben ellenséges maga
tartást tanúsítson-e, vagy pedig a megbékélés és az egymásra találás 
belső lehetőségeit keresse.

Cikkünkben nem merészkedhetünk el oly messze, hogy ezt a nagy
távlatú kérdést teljes terjedelmében megtárgyaljuk. Csupán azt az egé
szen szerény célt igyekszünk szem előtt tartani, hogy néhány vonását 
világítsuk meg közelebbről. Ugyanakkor rögtön szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy a keresztyén gondolkodásnak a modern világgal (tehát a természet- 
tudományok világával) való új eszmecseréje, mint összprobléma —  
melyet itt többé nem tartunk szem előtt —  a legsürgősebb feladatnak 
tűnik fel. A keresztyének közül egyesek ma is azt gondolják, hogy utun
kat még továbbra is a modern természettudományi és technikai világ 
elkerülésével kell tovább folytatnunk, tehát hogy egyáltalán nem szük
séges ezt a mai modern világot komolyan vennünk. Azonban ez előttem 
súlyos tévedésnek látszik. A keresztyén gondolkodás, a keresztyén világ- 
szemlélet, a keresztyén filozofálás csak akkor lehet életképes, ha a 
modern világ legnagyobb szellemi vívmányait be tudja iktatni a saját 
megismerései sorába.

3.
A fentiekben az empirizmus és a pozitívizmus szoros kapcsolata min

denképpen jogosult; minél erőteljesebben hangsúlyozzuk tudásunk 
tapasztalati eredetét, —  sőt azt az elhatározásunkat is, hogy csupán azt 
tekintjük tudásnak, amit tapasztalatilag bebizonyítottunk (ideszámítva 
a belőle logikai úton levezethető igazságokat is) —  a radikális pozitiviz
mus módszeres alapelvét elismerve, annál inkább hajiunk arra, hogy 
csupán olyan megállapításókat szabad elfogadnunk, amelyek tapasztala
tilag igazolhatók (a „pozitivizmus11 fogalmát itt úgy értjük, ahogyan azt 
a fizika területén értik.) Ezt a módszeres alapelvet a modern fizikában
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a legszélesebb körben elismerik; a relativitás elmélete és a kvantum- 
mechanika nélküle el sem gondolható.

Ez az alapelv nyilvánvalóan arra késztet, hogy azokat a fogalmakat 
egészen elkerüljük, amelyek a hagyományos metafizikai filozófia közép
pontjában állnak, amilyen az abszolutum, a valóban létező, a „Ding 
an sich“ , a transzcedens, amelyek a modern fizikus számára minden
képpen értelmetlen szavakat jelentenek; s azáltal sem kapnak tartalmat, 
ha a bűvész ügyességével átalakítjuk őket és például a létező létéről 
vagy a lét létéről beszélünk.

E módszertani magatartás radikális alkalmazása a „ tudatot transz- 
cendáló valóság"-ot nem mintha tagadná, hanem tagadását inkább ép 
olyan értelmetlennek tartja, mint igenlését; minden rá vonatkozó kije
lentést kerül. A mai fizikusok magatartása idevonatkozólag nem rögtön 
áttekinthető: az imént használt formulázást többnyire kiélezettnek tar
tanák, de ugyanakkor gyakorlatilag a kérdésfelvetéssel szemben tanú
sított tökéletes közönyük révén a pozitivista felfogáshoz csatlakoznak, 
sőt azt bizonyos tekintetben túl is licitálják.

Meg kellene vizsgálni, hogy vájjon a vallásos világszemlélet valóban 
szükségképpen összefügg-e egy bizonyos metafizikával. Itt mindenek
előtt figyelemreméltó, hogy újabbliori fejlődése során maga a protestáns 
teológia erősen eltávolodott az idealista filozófiától.

Az áz elterjedt meggyőződés, hogy a metafizikai filozófia a vallá
sos gondolkodás szükségképpeni tartozéka, arra a nézetre támaszkodik, 
hogy az Isten fogalma alatt valamiféle filozófiai fogalmat kell értenünk, 
mely az „abszolutum11 fogalmával áll közeli kapcsolatban, vagy pedig a 
„valóban létező“ -vel, vagy a „transzcendens“ -sel. Mindenesetre általá
ban azt hiszik, hogy az a pozitivisztikus módszertani alapelv, mely az 
említett filozófiai fogalmakat értelmetleneknek tartja, az Isten-fogalom 
el nem ismerésére, tehát ateizmusra vezet.

Hogy ez mekkora tévedés, azt az Isten-fogalom Luther-tői származó 
definíciója mutatja, melyet e fogalom szigorúan pozitivista definíció
jának kell tekintenünk. Ennek a definíciónak első része így hangzik: 
„Isten a neve annak, akitől az ember minden jót vár és akihez minden 
bajában menekülhet. Tehát az, hogy valakinek Istene van, semmi mást 
nem jelent, mint hogy benne szívből bízik és hisz.11 Ehhez járul a defi
níció másik fele, amelyet most nem akarunk részletesen megbeszélni: 
ebben arról van szó, hogy kiegészítésképpen megformulázza az „Isten11 
és a „bálvány11 közti különbséget. —  A Luthertől származó formulázást 
Kari Heim (Die Wandlung im naturwissenschaftlichen Weltbild11. Ham
burg, 1951.) elemezte mélyrehatóan. Ez valóban szigorúan pozitivista 
definíciója az Isten-fogalomnak: a fogalmat itt Luther visszavezeti más
honnan ismert, tapasztalatilag ismert dolgokra —  bármiféle metafizikai
filozófiai fogalom igénybevétele nélkül, egyszerűen az emberi átélés 
tényeiből kiindulva úgy, hogy meghatározásszerű utalás történik általá
nosan hozzáférhető, minden fejlett ember számára érthető és ellenőriz
hető dolgokra.

Az általában szokásos teológiai eljárás alapján lehetetlen a központi 
vallási fogalmakat olyan meghatározásokba foglalnunk, amelyek nem 
körmondatos meghatározások és amelyek kizárhatnák, hogy valaki azt
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mondja: „Nekem nincs vallási érzékszervem41 s egyáltalán nem értem, 
miről van szó. A Luther-féle meghatározás ez a kibúvót nem teszi lehe
tővé. Hiszen ez a definíció azt mondja: ez a mondat „A  hisz Istenben44, 
definíciószerűen lazt jeelnti, hogy A kész arra( vagy legalább is az a 
határozott óhaja), hogy minden körülmények között —  életének és 
halának minden dolgában — megmaradjon a mellett a meggyőződése 
mellett, hogy ő segítséget kap.

Ez a döntés (vagy óhaj), minden konkrét alaptól függetlenül mindig 
megőrizni a végérvényes bizalmat, olyasvalami, amire bizony nem min
denki képes (a bit kegyelmi ajándék, mondja a teológia); de mindenki 
képes többé-kevésbbé megérteni és elképzelni, miről van szó —  nincs 
szüksége hozzá különleges szervre (például a muzikalitás analógiájára), 
hanem csupán normális emberi átélő készségre. Azt mindenesetre mond
hatja: a definícióban felhasznált szavak számomra túl határozatlanok
nak tűnnek fel —  szeretném, ha a szóbanforgó lelki állapotról világo
sabb magyarázatot kapnék. Ez a kívánság teljesíthető —  az elmondot
takat részletesebben ismételni lehet; pontosan úgy, mint ahogy a fizika 
tanítása során a rögtön nem értett mondatot részletesebben ismételni 
lehet s a használt segédfogalmak kiegészítő defínicóival meg lehet ma
gyarázni. Persze végeredményben arra vagyunk utalva, hogy a szavak 
egész festményével fejezzük ki magunkat, melyeket analizálatlan módon 
használunk —  ez egy olyan mondat, mely Niels Bohr-tói származik és a 
fizikára vonatkozik: ha a fizikai kutatás egyik legnagyobb szelleme a 
lehetőségeket ilyen módon korlátozza, a fizika területén eszközölt meg
állapítások és a használt fogalmak egzaktsága tekintetében, akkor ne
künk sem szabad panaszkodnunk, ha a vallás sokkal nehezebb témájában 
a fizika egzaktságát még túlszárnyaló egzaktságot nem lehet elérni. 
Azonban azon a határon belül, hol észszerű emberi gondolkodással még 
egyáltalán lehet valamit kezdeni, Luther definíciója a pozitivista foga
lomtisztázás évszázadokat megelőző ragyogó teljesítményét jelenti.

4.

Arra lettünk tehát figyelmesek, hogy a teológia, filozófia és termé
szettudomány viszonya egészen másképpen is — s ugyanakkor talán 
helyesebben is szemlélhető, mint abban a szokásos szembeállításban, 
amelyről fentebb emlékeztünk meg. Fontosnak kellene tartanunk, hogy 
ezt a viszonyt egyszer a legnagyobb elfogulatlansággal újra átgondoljuk 
a nélkül, hogy a megszokottá vált gondolkodásmódoktól befolyásoltas- 
euk magunkat.

De feltűnik az is, hogy a természettudományos és a teológiai gon
dolkodásnak olyan mérvű és olyan mélységű közös jellemvonásai vannak, 
amelyeket az a bizonyos megszokott szemléleti mód mindezideig tökéle
tesen eltakart és távoltartóit tudatunktól. Az eddigi törekvések, amelyek 
mind a teológiát, mind a természettudományt el akarták ismerni s olyan 
szintézist kerestek, mely a természettudományos megismerést jogaihoz 
juttatta volna a nélkül, hogy ugyanakkor lemondjanak a keresztyén
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világszemléletről,, mindig olyan természetűek voltak, hogy a filozófiát 
hídnak vagy összekötő láncszemnek tekintették, amelyek révén a 
keresztyén hit és természettudományos megismerés egymástól látszólag 
oly végtelenül távol álló világai egyesíthetők lennének.

E helyett ma előbbre vinne bennünket, ha közvetlen összehasonlí
tásokat végeznénk a természettudomány és a teológia között annak kide
rítése céljából, hogy vájjon a két terület végtelen különbözőségére 
vonatkozó elterjedt felfogás valóban olyan jól van-e megalapozva, mint 
ahogyan azt a szokásos módon gondolják. Ez összehasonlítás során 
mindenekelőtt azt látja az ember, hogy bizonyos hasonlóság esete forog 
fenn, ami miatt —- akármilyen bámulatosnak látszik is —  a teológia és 
természettudomány egybehangzóan különbözik a filozófiai metafizikától 
s egymáshoz közelebb állnak, mint emehhez. Ez a közös vonás pedig az 
a meggyőződés, hogy az igazságot nem*az emberi szellem saját törvényei
ből kell meríteni, hanem az csupán a saját formális gondolkodásunk tör
vényein kívül álló konkrét valósággal való találkozásból ismerhető meg.

Ennek a találkozásnak a pozitív jellemzése persze a teológiában és 
a természettudományban első tekintetre igen különbözőnek tűnik fel, 
mivel az utóbbi a természetről, vagy még világosabban: a természet- 
kutatás tapasztalati tényeiről beszél, míg ellenben az első a kinyilatkoz
tatásró1. A felvilágosodás kora éppen ezt a különbséget hangsúlyozta ki 
nagy pátosszal s a természettudós tapasztalati megismerésében a leg
nagyobb ellentétet vélte látni a kinyilatkoztatás alapján álló vallással 
szemben. De minél behatóbban elemezzük ezt a kérdést, annál jobban 
eltűnnek előttünk azok a kritériumok, amelyek révén itt valamilyen, 
állítólag áthidalhatatlan különbséget kellene megállapítani. Hadd hang
súlyozzuk. mégegyszer azt a tényt, mely meglepő módon, bármilyen 
magától értetődő is, az itt tárgyalt kérdések elméleti fejtegetésénél 
többnyire említés nélkül marad. Nevezetesén azt a tényt, hogy a vallási 
igazság teljesen tapasztalati igazság —  amennyiben a „tapasztalás11 szót 
egész terjedelmében és teljes súlya szerint értjük.

Erre azonban el kell határoznunk magunkat, amennyiben az empi
rizmus vagy pozitivizmus ismeretelméleti alapelveit egyáltalán komolyan 
vesszük. A. „tapasztalásához nem csupán a mérőeszközök adatainak le
olvasása tartozik —  a tapasztalásnak ilyen módon leszűkített fogalma 
még a természettudományokat sem elégítené ki. Ha komolyan vesszük 
a tapasztalás fogalmát, akkor viharos évszázadunknak azokat a borzal
mait is, amelyeket Auschwitz, Drezda és Hiroshima jelölnek meg, ép
pen olyan fontos tapasztalatok gyanánt fogjuk értékelni, mint például 
a csillagászattan fölfedezéseit; s éppen úgy idetartozik az is, amit vallá
sos tapasztalásnak lehetne nevezni

A keresztyénség —  mint szellemtörténeti faktum —  nem abból él, 
hogy a filozófusok Istent mint az ahszolutumot, vagy a transzcendenst, 
vagy mint príma causa-t, vagy valamilyen más módon spekulatív elvont
ságokkal kapcsolják össze. Hanem abból él, hogy az embereknek újra 
meg újra az az egyszerű vágyuk támad, hogy hallják a bethlehemi törté
netet és hogy benne fontosabb eseményt észlelnek, mint a legutóbbi
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nem zetközi konferenciákról szóló újsághírekben. A vallás a Vallásos élet 
tapasztalati tényeinek szélességéből és m élységéből él. De ehhez nem 
csupán az im ádkozó em berek elterjedt tapasztalásai tartoznak, hanem 
m indenekelőtt' a vallási lángelmék különleges, ritka tapasztalásai is, -—  
ha szabad ezzel a kifejezéssel élni, am ikor ki alkarjuk emelni azt a 
további analógiát, hogy a tudományos ítéletalkotás sem azokból a tapasz
talati tényekből származik, amelyek mindenki számára ellenőrizhetők, 
hanem sokkal inkább ax hivatott tudós lángelmék mérvadó energiáját 
tételezi fel. Ez a m egfontolás arra vezethet bennünket, hogy a kinyilat
koztatást úgy nézzük, mint amely bizonyos tekintetben módszertanilag 
m indenképpen hasonlít a természettudom ányos tapasztalathoz —  míg 
az állítólag apriori jellegű gondolati szükségképpeniségekből merítő 
spekulatív metafizika a teológiai és természettudom ányos megismerés
től egyaránt különböző metodikával bír.

A szellemtörténeti fejlődésnek az a közbeeső korszaka, amelynek 
az volt a feladata, hogy a korábbi „mágikus11 korszakokban szerzett, az 
emberiség nyelvében összesűrített félig tudatos ismereteket eszmélke- 
déssel a teljesen tudatos gondolkodás fokára emelje — ez a közbeeső 
korszak természetszerűen volt kénytelen olyan filozófiai fogalmazást 
adni a teológiai tételeknek, amelyben az apriori spekulatív metafizika 
a teológiai gondolatmenetek számára igazolást vagy észszerű alátámasz
tást. szolgáltatott. Azonban abban a mértékben, ahogyan az apriori 
módon megalapozott metafizika érvényét egyre jobban elveszti, ugyan
olyan mértékben lép előtérbe, mint aktuális korkérdés, a teológiai és 
természettudományos gondolkodás közvetlen viszonya, míg az eddigi 
filozófia nagy része már csupán történeti jelentőségű -szerepre szorul 
vissza.

A pontos elhatárolását annak, amit ez a fejlődés eredményez, talán 
éppen az apriori fogalmával lehetne megadni; az olyan tételek, ame
lyeknek nincs „tapasztalati11 tartalmuk és alapjuk —- sem a kinyilatkoz
tatás értelmében, sem a természettudományos empíria értelmében, — 
többé nem bírnak kötelező erővel. Annál erőteljesebben jelentkezik a 
kinyilatkoztatás, mint ismeretforrás, módszertanilag a természettudomá
nyos kutatás mellett és felett.

Az eljövendő szellemi fejlődésnek ezt a prognózisát kétségtelenül 
éppen a teológusok fogják sokszor fontoskodva szemlélni s annak nega
tív részét túl radikálisnak érezni. Ezeknek a megfontolásoknak részle
tekbe menő fejtegetése azonban nagyon túlhaladná a szerző illetékessé
gét; ezenkívül a felekezetek külön-külön munkáját követelné meg, 
amire nézve a probléma szempontjából különbözők a feltételek. Fentebb 
már említettük, hogy az evangélikus teológiában végrehajtott leválás 
az idealista filozófiától már is ebbe az itt jelemze-tt irányba esik.

(Ezt a cikket, melyet csaknem teljes terjedelmében a Zeitwende 
című német evangélikus havi folyóiratból vettük át, Dr. Pascual Jordán 
professzor írta, aki kiváló fizikus hírében áll. A cikk a Zeitwende 1952. 
május 15-iki számában jelent meg s igen eredeti, a természettudomány 
és vallás viszonyát sajátságos módon megvilágító fejtegetéseit munka- 
közösségeink^ figyelmébe ajánljuk.)
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Jézus korabeli pogány vallások nyomai 
az Újszövetségben?

A Földközi-tenger körül elterülő földrészen annak idején az egész 
lakosság (kb. 100 milliót számlált és igen különféle fajú és nemzetiségű 
csoportokból állott. A  nép különféle nyelven beszélt, különféle szokásai 
voltaik és sokféle istent imádott. Minden népnek megvolt a maga val
lási formája. Annikor a nagy római világbirodalom kifejlődött, a keres1 
kedelem és a mépkeveredés folytán megkezdődött az istenek kicsienélése. 
Róma átvette Görögország isteneit. Régi igazi római istenek egy szín
vonalra kerülitek hasonló görög istenekkel. Gyakran valódi rokonság is 
kimutatható közöttük. A latin Jupiter nyelvészetileg levezethető a 
Zeuis atyá-ból (Zeus páter). így került egymás mellé Zeus és Jupiter. 
A rántalak háborús veszély esetén új isteni segítség után. néztek. Ezt 
a segítséget remélték Kyhelétől, a kilsázisiiai népek istenanyjától. Bál
ványképe, egy fekete meteonkő volt, amelyet Rómába vittek, s ahol így 
eggyel több templom épült. A művész kirafargta képét: egy anyát, ülő 
helyzetiben a római nőik ráncos viseletében, egyszerűen eligazított haján 
koronával, jobbkezót hívogatóliag nyújtja ki, baljában doíbot tart és 
trónját két vad oroszlán őrzi. Besorolták Róma államistemei közé. 
Azután feltartóztathatatlanul mindig új istenek jöttek Szíriából, Egyip
tomból és Perzsiából. A  pogányság belső lelki bizonytalanságban élt és 
ezt az istenek utáni kielégíthetetlen éhségben nyilvánította. Amikor 
már semmi újiait nem talált, akkor az imenetlen isteneknek állított 
dltárt. Pál Athénben talált ilyen oltárt, amelyen ez állott: Az isme
retlen istennek (Ápes. XVII. 23.). Valóban egészen zavaró istentömeg- 
gel álluntk szemben. Pál mégis azt írtba 'az egykorú pogányofcnafc (Ef. 
II. 12.) : „Iisten nélkül valók voltatok e viliágon'1. Ezt losafk azért írhatta, 
mert ő mint zsidó, majd keresztyén az egyedül igaz Isten kinyilatkoz
tatása folytán Istenről sokkal magasabb fogalmat alkotott. A  pogá- 
nyolk lényeket tiszteltek, „amik természet 'szerint nietm isteneik" (Gál. 
IV. 8). Ezeket nem lehet ahhoz hasonlítani, akit a biblia „Istennek" 
nevez. Jupiter és Zeus a tizenkét olimposzi isten élén állt. így  nevezték 
őket, miaut láthatatlan tartózkodási helyüket a 'képzdlot a görögországi
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Olimposz hófedte csúcsára helyezte. Áz isten-népség 'között az olym- 
posziak voltak a legelőkelőbbek, még Pál apostol idejében is a leg
nagyobb tiszteletnek örvendtek. Zeuis .a királyuk, ügy Arat nevű tudós 
költő a Kr. e. 3. századból hosszú költeményben rajzolta meg a csil
lagos eget és túláradó szavakkal magasztalja őt. Ezt a költeményt min
den iskolában olvasták: „Zeuszial van " tele minden utca és piac, ten
gerék és a kikötők. Zeusra szüksége van mindnyájunknak minden úton. 
Hisz mi az 5 nemzetsége vagyunk. Megmutatja kegyelmesen az embe
reknek, ami nékik használ” .

Ezt a verset idézi Pál is akkor, amidőn Athénben áz Aeropagus 
előtt beszédet (mondott (Apös. XVIT'. 28). A  görög istenéknek két nemes 
vonását figyelhetjük meg Zeuson: emberi ailakja van és szép. Ügy 
ábrázolták, mint komoly és szelíd férfit. A vonásai a görögök négy 
főernéyét látszanak visszatükrözni: az okosságot, bátorságot, mértékletes
séget és az igazságosságot. Allát szakáll övezi, a ráncos ruhazait erő
teljes alakot takarl Őt is legtöbbször iilőhelyzetben ábrázolták. Az 
emheriessléig és szépség nem magátólértetődő. Az egyiptomiaknál az 
dllatkultusz honosuk meg (Rém. I. 23.): hal, kóosag, bika, gianajtúró 
bogár, a kutyafejű Anuhis és a tehénfejű Isis részesült istentiszteletben. 
De mikor Isist később a görögök és roma,iák is imádták, bizonyos 
átalakításon kellett; átesnie: szűzies női alak lett és csupán a homlokára 
illesztett holdsadé alakú dísz jelezte az előbbi felszarvazott tehénfejet. 
Ezután nam is adltiak az isteneknek utálatos arckifejezést. A  legteljesebb 
és legtökéletesebb szépséget használták a földöníuliak ábrázolására. Ez 
fölényt adott a görögöknek a többi népekkel szemben. De mégis nagy 
űr maradt Zeus és Jaihve között. Zeus nem volt örökkévaló. A  görögök 
azt állítják, hogy egykor egy más ,,isten”  állott az első helyen. Zeus 
megtámadott egy régebbi isteniamiliat. A  harcban győzött és annak 
helyét ^elfoglalta. Zeus eredetileg csak egyetlen görög törzsnek lett 
istene. Amikor ez a törzs a többi törzsek fölött az uralmat megsze
rezte, akkor Zeus, az istenük a többi istenek fölé emelkedett. De Zeus 
sem fog örökké megmaradni. A  görögök (mar korán sejtettek ezt és 
ennek kifejezést adtak, azt állítván, hogy egy erősebb itten Zeust meg 
támadja és le is fogjá győzni. De amint Zeus nem volt öröfókévaló, 
úgy nem volt szent sem. A szó rosszabb értelmében is emberi, irigy, 
önkényes, kegyetlen és érzjeki. Emlékeztet ez minket ama iistenfiakra 
(I. Móz. VI. 2), akit emberek leányait veszik feleségül és óriásokat 
nemzenek. Zeus is földi asszonyok után futkos és megcsalja isteni 
feleségét, Hérát. Ezek a Zeus-gyermekek a félistenek, „héroszok” . (In- 

- nen a Heródes név, amely hősökhöz hasonlót jelent.) A két iker Kastor 
és Pollux is ilyen Zeustól származó ikrek. Ezeket, 'mint a hajózási vé
delmezőit tisztelték. Ezlért díszítettek aizt a hajót is képükkel, amelyen 
Pál Itáliába utazott (Após. X X V III. 11). Istenüknek erkölcstelen üzel- 
mem már ,a görögök is megbotrankoztak. Ezzel szemben megisem tar
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tották •szükségesneik.', hogy itoSettéók tisztán szellemi lények legyenek 
(Ján. IV. 24). Az istenség testiségét nemcsak, szobor alakjában ábrá
zolták. Jupitert még imla its bolygó csillag képében ismerjük. A régieknél 
a csillag és iáién majdnem egyet jelentett. A  zsidók és keresztyének 
képnélküli istentisztelete a pogányák előtt érthetetlen volt. A  láthatat
lan isten szerintük nem Mén! Ezért vádolták a zsidókat és keresztyé
neket atheizmussal, isten telenséggel.

Zems követét, Hennest, vagy latinosán Merkúrt az Olimpuszról. 
a halandókhoz küldte. A Cselekedetlek könyvéből tudjuk, hogy amikor 
Pál Lytstnában egy sántát meggyógyított, ia város Iákosai neki és Barna- 
básnlák áldozni akartak (Após. XIV. 12'.). Emberi alakban megjelent 
isteneknék vélték őket. Barnabást Zeusnak, Pált Hermesnek nevezték. 
Lystra városában ismeretes volt >az a monda, amely szerint Zeus és 
Hermes egykor minit koldusok jöttek a városba és bebocsátást kértek. 
De mindenütt ajtót mutatták nekik. Csák egy öreg pásztorpáir kínálta 
fel helyét részükre a kunyhóban. Ezért á jótéteményükért kívánhattak 
valamit. Ők azt kívánták, hogy egy napon halhassanak meg. Erre a 
történetre gondolhattak a lystraiak. Pált Hermesnek nevezték, mert 
ő vitte a szót. Az isteni követ egyúttal istene volt a beszéd művészetének 
is. Miután sokat kellett utaznia, tehát az utasok is hozzá imádkoztak. 
Mivel pedig a kereskedőknek okosafcniak kell lenniük és akkori felfogás 
szerint nem mindig csak az igazságot kell követniük, ezért Merkúr az 
okosság és hazugság istene is volt! Lehetséges ez? Hogyan lehet a védő- 
isteneknek bűnük? Ez előttünk ma érthetetlen. És mégis pl. Aphrodité 
(Venus) a nemi kicsapongás és kalandok istennője, akinek tempilolmia 
ott állott Eorinthusiban. A  nevét megörükítétte az Epaphroditus n;év 
(Filáp. II. 25).

Az olympiaiakhoz tartozott Aotemiiis is, a bősz vadásznő. Leginkább 
E Jézusban tisztelték. Úgy tisztelték, mint a termékenység adományozó
ját. Hozzá könyörögtek a fiatal asszonyok, ha gyermeket óhajtottak. 
Az asszonyok mellett áll a szülés pillanatában. Temploma Efezusban 
állott, egyike volt a világ hét csodájának, 127 oszlop vette körül, 
mindegyik 20 méter miagais, az alapját ddmlborművek, az oszlopfőket 
jón csigák díszítették. Egyetlen oszlop maúadt fenn belőlük a londoni 
Brit' Múzeumban. Különben a görög templomok egymáshoz nagyon 
hasonlítottak. Oszlopsorok vették körül az egész épületet. Az oromzat 
sima. A  háromszögű teret ilstenialakok, domhorművek töltötték ki vörös 
és kék alapiszínezéssel. A  templomi belseje nem az ájtatos hívek össze
jövetelére szolgál, hanem az iistenkép lakása. Diana képéről számtalan 
utánzatuk Vám; az istennő figyelő állásban a kezét előre nyújtja. Keze, 
lába és arca fekete, a ruhája arany. A ruháját körben állatalakok dí
szítik: baikkeoslkék, lovak és oroszlán ok másznak vállaán és karjain, 
ruháját levelek és virágok díszítik. A  fején, mint Kybele, koronát 
visel, amely úgy néz ki, mint egy. sakkbástya: védelmezője egy város-
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maik. Mivel a hold a csillagjaiba, .azért mögötte mint óriási dicsfény, 
a teljes hold ragyog. Arcvonása hideg, Oslaknem haragos. Azt állították, 
hogy ez a kép az éghői esett és őrizője Efezus városa lett. Két óra 
hosszait kiáltották az efezusialk: ,,Nagy az efezusi Diána!“  (Após.
X IX . 34.)

Sok iistent ismerünk az Újszövetségiből, de csalk n:év szerint vagy 
utalásokból. Antiemiisnelk megfelelő fórfiiisten a itiiiszta Apolló isten, 
innen az Apollos név (Apes. XVIII. 24). Az előkelő istenek mellett a 
jámbor nép alacsonyabbrendű isteneket is szeretett. Az ókori ember 
egész világát istenek és szellemek népesítik be. Öreg fákban és árnyé
kos ütegekben szenderegtek. Az ezüstös forrásokban nymphák füröd- 
tek (Kol. IV. 15). Isteneik őrizték a házi tűzhelyet, körülvették a sír
helyet, viharban és zivatarban rohantak, olykor felmerülték a folyóból 
és tengerből. Éppúgy uralkodtak az alvilágban, mint az ég különböző 
rétegeiben. A szerencse istennőjét Tyhlénelk hívták, latinul Fortunának: 
a biblia is ismeri a Fortunátus (I. Kor. XVI. 17), a Tikhikus ésEntikfous 
nevet (Após. X X . 4— 9). Tarsusban, Pál hazájában egy Damaris nevű 
istennőt tiszteltek. Ki tudja, vájjon az Athéniben megtért Damaris 
(Após. XVII. 34) nem vollt-e földije az apostolnak? Vele együtt nyert 
meg Pál a hitnek egy Dionysius nevű főbírót. Dionysos azi életöröm
nek és bornak volt az istene, „aki az .ember szivét megvidámíitja11. Egyik 
fia volt Zensnalk. A  kómái menyegző története -azt gyaníthatja velünk, 
hogy ez utalás akar lenni erre, miinltiha .az evangélista azlt szándékoznék 
mond'ani: Krisztus az adományozója a helyes életörömnek. A  Bethesda 
tavánál meggyógyított sánta történetét is mindenekelőtt a pogányok- 
naik mondhatták el (Ján. V. 2. istb.). A  zsidók azt hitték, hogy időnként 
angyal száll le, megmozgatja a tó vizét és aki benne legelsőnek meg
fürdik, meggyógyul. Ez a hit határos volt a babonával. A  pogányoknál 
még nagyobb mérteikben elterjedt az ilyen babonás gyógymód. A Je
lenések könyve szerint (II. 13) Pergamumban áll a •‘ Sátán trónját, 
az alatt valószínűleg Aeskuláp telmiplomát értették. Ae&kuláp volt a 
gyógyítás istene, jelvénye a kígyó. Ennek az istennek a templomában 
sok „csoda11, történt, ezrek zarándokoltak oda. Perga.mum volt az ókor 
Lourdes-ja. A  betegeknek a templomban kellett aludniok, azt monditák 
nekik, hogy isten álomban fog megjelenni és miajd közli velük a recep
tet, amely szerint egészségesek lehetnek. A  meggyógyultak hálából a 
gyógyításért feliratokat helyeztek el, amelylek másoknak a hitiét erő
sítették. PL: „Ambirosia félszelmű athéni volt. Eljött,-hogy az istentől 
gyógyulást könyörögjön. Amikor a templomban széjjelnézett, hihetet
lennek és lehetetlennek ‘tartotta, sőt nevetett azon1, hogy egyesek, sán
ták és Vakok meggyógyuljanak puisztán az által, hogy álmot láttak. 
A templomban aludt és a következő álmot látta: az isten hozzálépett 
és .azt mondta, hogy meg alkarja gyógyítani, de ennek fejében a szen
télyben egy ezüst disznót kell elhelyeznie ostobaságán'ak emlékére.
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E szaraik után a beteg szemét szétnyitotta és gyógyszert. ömlött bele. 
Amikor nappal lett, egészségesen távozott onnan." Az ilyen búcsú)áró 
helyek a keresztyének számára nagy kísértéseket jelentettek. A  pogány 
isteneket nem tarthatták puszta beképzelésnek, hanem bennük a sötét
ség démoni hatalmait látták (I, Kor. X. 20, Ef. VI. 12).

Ezekhez az isteneikhez imádkoztak. A rómaiak igen nagy értéket 
tulajdonítottak a pontos imaformának. Hosszú háború után az állam 
papja a háború isteniéhez könyörgőtt: „Nem meghalni és elpusztulni! 
Mars, Mars, másokat is támadj meg! Légy jóllakott, kegyetlen Mars!" 
Egyetlen betűt, sem volt sziajbhd megváltoztatni az ősöktől hagyományo
zott imádság szövegén, különben nem talál meghallgatásra. A görög 
ember az imádkozásban sóik 'és szép szót használ. Az Isishez intézett 
egyik imádság így kezdődött: „Szent, sohasem pihenő megsegítője az 
emberi nemnek, te kegyes gyámolltója a halandónak, te minden sze
rencsétlennek anyai könyörületességet nyújtasz. Egy nap. egy éjszaka, 
a legkisebb pillanat sem múlik el a te kegyelmes cselekedeted nélkül, 
amelyben ne védelmeznéd 'az embereket a tengeren és szárazföldön, ne 
csendesítenéd az élet viharait, és ne nyújtanád kezedet megmentésre..." 
De Jézus tanítványait így tanította: „És mikor imádkoztok, ne legye
tek sokbeszédűekj mint a pogányák, akik azt gondolják, (hogy az ő sok 
beszédükért hallgattatnak meg" (Máté VI. 7.). Az imádkozást csend
ben végezték. Egy fiú édesanyjának így ír: „Minden nap imádkozom 
érted Sarapis úrhoz". Azonban az imádság nyilvános istentiszteleten 
hangzik el. Ilyenkor a kérést áldozattal támasztották alá. Dionysosn'ak 
disznókat áldoztak (I. Maik. I. 47). Artemiis oltárára tűzbe dobtak élő 
medvéket, szarvasokat, farkasokat. Az oltárok elgondolásuk szerint in
kább térségek voltak, mint áldozati asztalok, mert olykor ezer meg ezer 
áldozati állatot áldoztak fel, de ezek a helyek mindig művészi kivite
lűek voltak. Ami húst nem égettek el, azt az áldozok fogyasztották el 
a szent helyen. Az oltár az istenség asztala, az áldozok a meghívottak, 
akik az áldozati lakoma révén közösségbe kerültek az istennel (1. Kor. 
X. 20). Ha még .mindig maradit hús, azt a templom körzetében lévő 
mészárszékben mérték kii. A  keresztyéneknek nagy kérdési jelentett, 
vájjon megehették-e az ilyen «báloányáldozati húst» (I. Kor, VIII. 1. 
.felen. II. 14.) anélkül, hogy bűnbe estek volna emiatt. Éppen ezért 
sokan inkább vegetáriánusok lettek, semhogy megfertőzzék magukat. 
Áldozatok árán remélték az isteneiket befolyásolni. Az isteneknek szük
ségük volt az áldozatna, ez volt a táplálékuk, viszont az embereknek 
szükségük volt az istenék 'segítségére. Gazdagságot, hosszú életet, gyer
mekáldást, az ellenség halálát, egészséget • és szerelmi jóslást—  mindezt 
imádság és áldozat útján gondolták elérni. Egy római hadvezér körül
zárt egy ellenséges várost. Mielőitt az ostromhoz hozzákezdett, a város 
istennőjének áldozatot mutatott be és airra .kérte, hagyja cserben a 
várost és segítsen neki, egyszersmind megfogadta, hogy ebben az eset
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ben új templomot emel neki Rómában! Ezekhez a pogány áldozati, 
ünnepségekhez tartoztak a körmenetek. Ha a rómaiak győzelmet ünne
peltek, akkor győzelmi felvonulást rendeztek Jupiter templomához. 
A győztes hadvezér Jupiternek öltözve, győzelmi kocsin haladt elől. 
An.emis ünnepein az istennő papnői szarvasfogaton vonultak fel. Az 
istenek képét körülhordozták muzsikaszó mellett. Az ünnepiasen felöltö
zött és ibolyával meg örökzölddel koszorúzott nép pedig táncolt. Az 
istenek ünnepségei hetekig tartottak. Az istenség tiszteletére színdara
bokat adtaik elő. Alkalomadtán' sportversenyeiket is rendeztek. Álarcos 
játékok alkalmával, (amint az az 'egyik böjti éjszakán szokott történni, 
az istentisztelet egész a kicsapongásig fajult. Ellenállhatatlan és szédítő 
hatásuk volt ezeknek a kulituiszoiknaik. És az emberek ezt is keresték. 
Egy dal így kezdődött: „Én óhajtom, én alkarom az őrjítő mámort!11 
Pál ezt írja a korintthusiiaknak (XII. 2.): „Tudjátok, hogy pogányok 
voltatok, vitetvén amint viteitetek a néma bálványokhoz,,. Az akarat 
megbénult. Még olyanok is, akik különben gúnyolódtak az istenekben 
való hit felett, oda sodortattak. Bizonyos kultuszokban a lelkesedés 
egész vallási őrületig fokozódott. A  táncolok elragadtatásukban véresre 
vagdalták, sőt megcsonkították magukat. Erre utal Pál Gál. V. 12-ben. 
De nem voltak ritkák az emberáldozatok sem. Görögországban országos 
csapások alkalmával tekintélynélfcülii, kitaszított embereket áldoztak az 
istenség kiengesztelésére. Az ilyen embereket hívták tisztító áldozatnak. 
Cipruson embereket áldoztak Zeuisniak. A  keresztyéneknek azonban a 
felebarát szolgálatában és testük megszentelésében kellett áldozniuk, 
ez legyen „a ti okos istentiszteletetek" (Róma XII. 1.). A pogányok 
Istentisztelete esztelen-eszeveszétt. Néha maguk a pogányok is féltek 
ettől a vallási rajongástól: „Nagy istennő, távolítsd él tőlem őrjöngé
sedet, gerjesisz föl másokat, vigy másolhat e gérjedelembe!" —  így  kö- 
nyörgött egy józan római a biisázls'iai istenek anyjához.

Különös kedvel íségnek örvendtek a titokzatos vallások, az ú. n. 
misztériumok. Ezék keletről származtak és elterjedtek egész Angliáig, 
Svájcig, Németországig és a Krim-ifétezigetig. Ezek nem egy népnek, 
vagy egy városnak voltak a vallásai, hanem 'tagjait minden népből és 
osztályból toborozták .mlint „beavatottakat". Ezek a titokzatos vallások 
nem kisebb dolgot ígértek, mint üdvösséget és személyes halhatatlansá
got, az ember megistenülését. Némely jámbor lelkek egyszerre több 
misztériumba is beavatta,tták magukat. De hogyan vezetik ezek a misz- 
tériumkultuszok az embert üdvösségre? A,z út eleje egy ősi istenmon- 
dával kezdődik, egy mítosszal, amely bizonyos megváltó istenről szól. 
Már hallottunk Isisről. Isis az egyik misztérium-vallás istensége volt. 
Ikertestvérét és egyúttal férjét Osirisnek nevezték. Egy lakoma alkal
mával ellensége, a söitétlelkű Seth, igen értékes ládát hozatott elő, ame
lyet annak ígért oda, aki pontosán belefér. Osdris helefeküdt és mielőtt 
jóformán észrevette volná, Seth a ládát leszögezte. Az élve bezárt
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Osirist a Nílu's-folyóba dobták. Valahol a szíriai partokon földet ért. 
Isis siránkozva járja be az országokat, hogy megkeresse elveszett férjét. 
Végül egy oédrusfa alatt megtalálja a koporsót. Ősi rís már halott. 
A 'testvér-feleség megcsókolja férje arcát, és a koporsót ismét elrejti. 
A holdsütésben megtalálja Seth is. A holtteístet 14 részire vágja és 
elszórja az egész világon. Isis ismét összekeresi, egymáshoz illeszti a 
testrészeket, és Osiris új életet kezd, mint az 'alvilág halottainak 
istene . . . Az ilyen, mítoszokat azonban nemcsak elbeszélték, hanem 
elő is adták. A gyülekezet együtt gyászolt és sírt Isisszel, és elindult az 
elveszett Osiris keresésére (hasonlítsuk össze ezt Ezékiel VITT. 14: és 
ime ott asszonyok ülnek vatta siratván a Tammuzt). Aki a beavatottak 
közé akarta magát felvétetni, annak az isten sorsát legalább képletesen 
át kellett szenvednie, meg kellett „ halnia", hogy „újjászülethessen11. 
Ez „a meghatóé11 kapcsolatos volt mindenféle önkínzással, korbácsolás
sal, böjtöléssel, önmegtartóztatással, rémképekkel (Kol. II. 23.). De az 
újjászületés vagy megistenülés is kapcsolatos volt sok iszientségszerű 
varázslással. Gyertyák, megszentelt eszközök, kultusznál használt ruhák, 
mágikus képek és zene igyekeztek ébreszteni az illúziót. Erkölcsi mo
tívumok ritkán kapcsolódtak ezekhez. Az a tolvaj, akii a misztérium- 
gyülekezethez tartozott, és akit valamely félhomályos barlangban bika
vérrel meghintettek és korpával végigdörzsöltek, nagyobb igényt tart
hatott a halhatatlanságra, mint az a hős, aki hazájáért esett el. Ha 
ismerjük ezeket a misztériumokat, akkor ezekre több célzást fedezhe
tünk fel az Újszövetségben. Az evangélium „nem mesterkélt mese11 
(II. Péter I. 16). Krisztus feltámadása által a keresztyén ember újjá
születik. P á l, óv ezektől a szlafcnamentáliáktól és egész világosam távol- 
tartja magát ennek a kultusznak a tanítóitól: „Mert a mi buzdításunk 
nem ültetésből Van', sem. nem tiszta ta lanságból, sem nem álnokságból11 
(I. Thess. II. 3.)'.

A pogányságban a hit és a.babona között a határ elmosódik. Pál 
a test cselekedetei (közé számolja a bálványimádás mellett a varázslást 
is. Attól fél, hogy a fiatal özvegyek, ha többé férjhez nem mennek," 
feosegők és „más dolgába avatkozék11, (kíváncsiak lesznek, mint ama 
férfiaik Efezusban (Apcs. X IX . 19, I. Tim. V. 13), akik „ördögi mes
terségeket gyakoroltak11. Bfezus híres volt arról, hogy ott varázsköny
veket használtak. Ebben a városban a varázslásnak hatásos formáit 
ismerték úgy a kárral szemben, mint a szerencse biztosítása érdekében 
és tudták azt is, hogy a varázslással szemben milyen ellen-varázs szere
ket lehetett használni. Tisztában voltak azzal, hogy éjfélkor milyen 
varázseszlközt kell igénybe venni, amelyet kecskeszőrből, farkasfogból, 
gyermekvórből és emberi csontból készítettek. A  varázsláshoz említeni 
kellett annak a nevét, akit elvarázsolni (akartak. Sőt ehhez szükséges 
volt néhány hajszála, ruhadarabja, vagy levágott körme. A  varázserejű 
formula sokszor egész érthetetlen volt, pl. „Aisia damnaineneias teraxlis
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aski kataiski11. Ez. hexameter. Valamely istennők a neve csak erősítette 
az áldást vagy átkot. Sőt az ó testamentuma isten nevet is használtak. 
A  zsidóik különben is mint híres és hatásos varázslók szerepe lilék, nem 
véletlen, hogy Pál éppen zsidó varázslókkal tűzött össze: Biarjéznssal 
Ciprus szigetén és a Skéva fiaival Etfezusban (Após. X III. 6. es X IX . 
13. é 18.). Az ókorban sok sírban találhatunk kiosi táblát, amelyen 
idegen emberek nevei olvashatók. Ez is varázslás volt. Az ellenszeg 
nevét, táblácskára írták, a sírba helyezték és azt hitték, hogy az illető
nek is nemsokára meg kell.halnia. Érdekes, hogy eppen az ördöngosök 
magát Jézust is varázsformulával akarták magúiktól távol tartani (Márk 
I. 24 és V. 7). De Jézus felett semmiféle Varázslásnak nincs hatalma. 
A gaüat'abeliéket pedig, akik nem maradtak meg az Úr Jézuis mellett, 
Pál így vonja felelősségre: „Kicsoda igézett meg titeket?“  (Gál. II. 1.)

Hasonlóképpen igen. erősen elterjedt a zsidók és pogányok között 
az asztrológia, a csillagjóslás. Ez a művészet Babilóniából származott. 
Hozzátartozott á pogányságnak ahhoz a hitéhez, amely szerint hittek 
az előjelekben. Bekövetkezendő eseményekről szereztek tudomást a ma
daraik repüléséből, a szénit állatok viselkedéséből, az áldozati állatok 
belső részeiből,és különösen az álmokból (Máté X X V II. 19). Abból a 
felfogásból, amely szerint az egész világ hatalmas organizmus, amely
ben a részek egymásra hatással vannak, arra következtetitek, hogy a 
csillagok mozgásából jövendölni lehet. Fontosabb helyzetek voltak: a 
Csillag korai feltűnése, ha egy csillag a reggeli égen láthatóvá lesz 
(Máté 11. 2), a felső és alsó ‘kulminációs pont, amikor valamely csillag 
az állatkörnek (a nap pályájának) a legmagasabb vagy a legmélyebb 
állását érte el (Rém. V III. 39. hypsómia és bnthos). A keleti „bölcsek11 
is ilyen csillagjósok. Nemi tudjuk bizonyosan, vájjon a bethliehemi csil
lag új csillag volt-e, vagy a Jupiter és Saturnus összeállása? A  kedve
zőtlen csillagállások sokszor egész beteges módon megbénították a ke
reskedelmet. „A  világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként11 (Gál. 
IV. 3). Még a zsidó törvény is bizonyos módon függő viszonyban van 
a csillagzatoktól: Az úi év, a pasikba, a sabbath. az úi hold ideiet a 
csillagzatok szerint határozták meg (I. Móz. I. 14). Pál nem akiarja, 
hogy a galathabeliek ünnepieket Vezessenek be: Gál. IV. 10. Az ün
nepnapok -a kalendáriumhoz, a kalendárium a csillagokhoz van kötve. 
De a keresztyének az Úréi! Krisztus megismerése függetlenít a csil
lagoktól.

A keresztyénség a tudást nem vetette meg. Igaz, a szeretetet 
többre értékeli (I. Kor. V il i .  1.), de a Krisztus megismerése minden 
jót felülmúl (Filipp. III. 8). Ennek ia Krisztus,ismeretnek semmi köze 
nincs „a hamis nevű ismerethez11 (I. Tim. VI. 20). A megismerésre 
a görög gnózis szót szokták használni. A következőkről van szó: Már 
a keresztyéniéig fellépése előtt az akkori világban oly mozgalom kelet
kezett, amely radikális viliágkerülést, „minden érték átértékelését11 hir-
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(Íetíte. Eredetileg az óikoir embere világszeretd, a léttel szemben pozitív 
és igenlő magatartásé. Ez a világ-igenlés elfajult a világ utáni vágyó
dássá. Az ember istenítette a valóságot, az üdvösséget a világon kereste 
és így gondolkodott: „Együnk és igyuník, -holnap úgyis meghalunk11 
(I. Kor. XV. 32). A  szerencsétől megittasulva a szemét bezárta a szen
vedés előtt a világban és csak az életet élvezte minden vonatkozásában. 
Az Újszövetség egész, világosan szembehelyezkedik ezzel a könnyelmű 
világ-igenléssel: „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban 
vannak11 (I. Ján. I.). Elmúlik a világ, a bűn, halál és az ördög ural
kodnak abban. A  -spharák zenéje helyett a keresztyén ember a teremtett 
világ nyögését hallja (Rém. VIII. 22). Idegenül érz-i magát a világban, 
országa a mennyekben van (Filipp III. 20). Eaen az úton a gnö-sis még 
tovbb megy. Minden láthatót, földét és teremtett dolgot lenéz. Az 
anyag gonosz. A  világot az ördög teremtette. Ehhez a gonoszhoz tar
tozik az emberi test, annak alacsonyabb érzéki lelke (I. Kor. II. 14). 
Világfeletti, halhatatlan osak a magasabb szellemi lélek. En-nek kell 
magát a test bilincseitől megszabadítania a „megismerés11 áltál. Fel 
kell ismernie, hogy e világban idegen, fel kell az álomból ébrednie, 
és a mennyei haaa utáni vágytól ösztönözve keresnie kell az utat a 
túlvilág felé. A  gnózis tanítványai aszikéták voltaik, megvetették a 
testet, lemiond'talk a bús és a bor élvezetéről, a testi itiisztálkodásról, a 
házasságról {I. Tikn. IV. 3). Néha -elvetették a 'test gyógyítását és az 
öisztönöiket teljes (kielégítéssel akarták legyőzni. Ezt a -kényelmesebb 
utat jánta nyilvánvalóan J-ezábel (Jel. II. 24), akinek követői azzal 
dicsekedtek, hogy ismerik a Sátán mélységeit. A gnózis megpróbálta 
hatalmába keríteni a kereszty-éniséget is. Az Ószövetséget s -a teremtő 
Isten foga-lm-át elvetették. Krisztus osalk 'Szellemi lény —  amint tanítot
ták —  és teste os-ak látszólagos test, osak -ez szenvedett a -kereszten, -az 
igazi Szabadító már -előbb a mennybe -ment. Ez -ellen a keresztyén 
gnózis 'ellen vívott 'első haromalk a nyomaival lüalálko-z-un/k még -az Ú j
szövetségben: -csák az a léleik, „'amely J-ézust testben megj-el-ent Krisz
tusnak vallja11, származik Iis-tentől. A  gnózis -elleni harc a legnehezebb 
szellemi harc volt, amelyet ia keresztyén egyháznak az első két század
ban megh-arcolnia kellett.

Ismeret által juitunk -a megváltáshoz: ebben -a osa-lóka reményben 
élt -a filozófia is. Ezért int Pál -ennek üres csalásától (Kol. II. 8). 
A filozófia vall-áspótló vagy legalább (is valláslkiegiészí'tő -a tanulták ré
szére. A- szó azt jelenti, „bölc-seség-szeratós11, a helyes élet, a legjobb 
életboloses-ég tudománya. A görögök bölcsaséget keresnek (I. Kotr. L. 
22). De -en-nek a böl-oseségn-ék -a prédikálok nem nagyon -szerették. 
Rendkívül büszkék voltak. Bizonyos értelemben -a pog-ányok farizeusai
nak n'evdzh-etjük őket. Megvetették -a tanulatlanokat, 'é's oki nem az ő 
véleményükön volt, azt sértegették és bigúnyolták. Néha, lia meg
mondták -az igazságot, a-z-t i-s mindig csipkelődő, szeretetlen hangon
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tanítottak és mint lesújtó erkölcsi prédikációt; és ezáltal ellen-szentessé 
tették magúikat. De nem is élték .mindig elveilk szerint. M-aguIk között 
is annyira egyenetl.enkedtelk, hagy a nép inkább a saját természetes 
észjárását követte, -minit a miaga-s logikájú filozófusok tudományát. 
A zsidó -azt tartottja: „az Urnáik félelme feje a bölcs-őségnek11'. (Pál I. 7). 
A pogány pedig -az ő természetes életfelfogását beképzelt \ tudósok 
imeret-eiin-ek könyveiből merítette. Athéniben Pálit epikureus és stoikus 
filozófusok szólásra (késztették (Após. XVII. 18). Az -epiku.reu-sok és 
stoibusoik alkották -a (két legfontosabb filozófiai irányt vagy iskoláit. 
Az elsőik, Epilkureu-s -tanítványai, ae élet ki-élvezését tanították durvább 
és finomabb formában. M-ajd fékn-élküli 'éleit-hajháiszdk, m-ajd életuntak, 
atkáik -a iközöstgég javán munkálkodó tevékenységűikből elvonultak idil
likus és költői. boldogságba, lalhol a rossz kedélynek semmiféle felhőos- 
kéj-e nem tudja blazírt vidám-ságuk-a-t megzavarni. Közülök a radikáli
sabbak -tagadták az istenek létezését. A világ és -az ember csiak ato
mokból áll és a halál után a test felbomlik és nem marad belőle 
sam-mii sem. A -mérsékeltebbek legalább varról voltaik ■ meggyőződve, 
hogy ha vannak isteniek, ezek a világgal nem -törődnek. Élvezik bol
dogságukat -egy paradicsomi -szigetien, valaihöl Jtúl a világon és az egész 
világszínházat a véletlenre bízzák. így értjük mieg -az epikure-uisok gú
nyolódását a feltámadásról szóló prédikáció felett (Apcs. X V II. 52).

A  -stoiikusolk iskoláját a tarka Stoá-ban (oszlopcsarnokban) alapí
tották Athénben és innen nyerte a nevét is. -Ezek komolyabbak voltak 
és mélyebben járták. A. sttodikusok nemcsak -az isi lenek ben hittek, hanem 
az isteneik felett álló gondviselésben i-s, amely úgy a legnagyobb, mint 
a legkisebb dolgokat -iis bölcseim előre elhatározza és az egéisz világ
folyást értelmesen irányítja. Ezzel ia gondviselés-hittel a -stoikusok a 
monioitiheizmuishoz .közeleditek. Gsakhoigy ez ia gondviselés tulajdonkép
pen -személytelen lény maradt. Né-h-a azt állították, hogy az tűz, amely 
valahol a középpontból -az egészet fű-ti. Az egész Kozmo-sz eb-bő-l a fűz
ből állott -elő, mint -a va-s kohóiból: A tüzes csillagok, amelyek egyúttal 
istenek is, -az emberük lelkei. Az élő ember meleg, ha meghal, kihűl. 
Ez -arra enged -következtetni, hogy -az emberben tüzes -elem van. Lelké
nek tüze rokonságba hozza a legmagasabb istenséggel. A sztoikus ez-t 
a rokonságot -az -ember értelmében látja, -amely egy -szikrája az isteni 
elemnek. Értelme által lesz az ember az istenség gyermekévé. Az érte
lem -által minden ember egyenlő, görög -és barbár, szabad és. rabszolga. 
Ezt a mindent irányító -világ-értelmet -a sztoikus különféle módon 
j-elöl-i meg:.Majd népiesen Zeusn-atk nevezi, gyakran ismét c-s-ák „isten
inek11 néha „a -mi-atyánknak11 i-s, vagy görög szót használ az értél-em 
megjelölésére: „Logos“ --nak (lefordítva: az Ige. Ján. I. 1). A  sztoikus 
Epiktet-u-s „-az istent11 így dicsőíti: „Nincs olyan -szó, amely a gond
viselés műveit eléggé magasztalni tudná -és kimerítően ismertetné. Ha 
nekünk -ehhez értelmünk volna, nem fcellene-e közösen és kül-ön-külön
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is az istenséget áldani és dicsérni és ismét és ismét hálával emlegetni? 
Nem kellene-e az ültetésnél, szántásnál és evésnél istennek háladalt 
énekelni: Nagy ráz isten, lalki nekünk a kezeket adta, a szájat, a gyom
rot, ia titokzatos növekedést, és az alvás közben is a lélekzést! Így kel
lene mekünik énekelni és a legszebb és legiisteriibb hálaénekeket zen
geni azért, hogy nekünlk erőt adott, hogy mindezt észrevegyük és a 
helyes úton járjunk. És mi a helyzet? A hatalmas többség vaik!“  Enniek 
a .gondviselés-hitnek az alapján alkotja meg a sztoikus a helyes élet 
magatartását. Az emberinek úgy kell élnie, ahogy isten alkarja, azaz 
természetszerűen, .az ész szerint. Mert .az ember természete az értelem 
és az értelem kormányoz a természetben. Ez nagyon logikusan hang
zik; de mit ír elő a természet és az értelem? Ebben a sztoikus sem lát 
'tisztán. Mindenekfelett a közönyösség a dél. A  sztoikus teljesen ural
kodni alkar magán, és teljesen iszenvedélymientesen maradni. Nem örül 
az örülőkbel, és nem sír a sírókkal, hanem mind ia kettővel szemben 
hideg marad; a részvét megalázó. Mindenekelőtt fel kell fegyvereznie 
magát a sors csapásaival szemben: „H a .a világ összetörik és összedől, 
azt, aki nem fél, a romok zúzzák széjjel". Ehhez az egyszerű életmód 
és a legmagasabb fokú önelégültség segít. A bölcs ember megelégszik 
önmagával (gúnyos alkalmazása a Filipp. IV. 11-nák). Embertársaival 
szemben .a sztoikus büszke és igazságos. Megveti .az alázatosságot és tud 
szelíd lenni, de nem tud megbocsátani. Az istenekhez imádkozni ha- 
szontalan^ág, mert a gondviselés tervén egyik sem tud változtatni.

A  pogányok vallásos életének szemlélete a hullámzó tengert jut
tatja eszünkbe. El kell' ismernünk, hogy ezek az emberek „minden 
telkintatben nagyon istenfélőik" voltak (Após. X V II. 22). De alattuk 
a fáradt kételkedés hatalmas mélysége tátongott, amely Pilátus kérdé
sében végződött: „M i az igazság?" (Ján. X V III. 58). Amíg a népük 
pogányok maradtak, addig létük értelmetlenségét csak ritkán ismerték 
meg. De mikor az evangéliumot, „a fényt a kimeríthetetlen fényből" 
megismerték, akikor egyesek megtalálták visszapillantásukban a meg
felelő .szavaikat. Az egykori pogány hálaszavaival zárhatjuk sorainkat 
(II. Kelemen I. 6— 8 K. u. 140 körül):- „Értelmetlenül imádtunk kö
vet, fát, .aranyait, ezüstöt .és ércet, emberek (alkotásait, az egész életünk 
nem volt egyéb ia halálnál. Ámbár sötétség vett körül minket és a halál 
éjszakája nehezedett szemünkre, mégis Isten akarata szerint eloszlat
hattuk1 a minket beburkoló felhőt és új meglátásra jutottunk: Meg- 
könyörült rajtunk és részvéttel megmentett miniket. Mert látta, meny
nyire eltévelyedtünk és elvesztünk és hogy semmi más reménység meg
mentésünkre nem maradi, csak ő általa. Minket, akik nem voltunk, 
az ő akarata a semmiből a valódi létre hívott".

1D. L ABOSSA  LAJOS
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Akarunk-e ma lutheránusok vagy reformátusok lenni ?
H. Gollwitzer honni 'tiheol. prof. cikke 

a „Bekennende Kirche“  c. Niemöller 60. születésnapjára kiadott 
kötetben. (1952.)

(Kivonatosan!

Az ökumenikus mozgalom Krisztus egyházának életjelensége napjainkban. 
Ma már az egyház minden eleven tagjának észre kell vennie, hogy az ökume
nikus konferenciákon és az egyházak ■ viiágtanácsának munkájában egy olyan 
mozgalom nyilvánul meg, amely az egész keresztyénséget megragadta s amely 
a gyülekezetek és az egyes keresztyének életében is nyilvánvalóivá lesz.. Elmúlt 
az az idő, amikor a'feiekezetek mintegy áliá&háborút folytathattak egymással s 
megelégedhettek önmaguk lényegének szervezeti, dogmatikus és polemikus ki
fejtésével, miközben voltaiképpen nagyon is önelégült monológot folytattak. A fe
lekezetek belső fejlődése, az abban csendben ható ige s nem utolsó sorban az 
utóbbi évek világméretű katasztrófái, a keresztyénség közös problémái s a közös 
imádságban közösen keresett felelet, birodalmak felbomlása s újak születése, a 
háború és következményei, a megtapasztalt kölcsönös segítség —  mindez áttörte 
a felekezetek korlátáit s azokat olyan elemi módon tette kérdésessé, hogy ezt a 
kérdést aligha lehet egyhamar elnémítani. Ez a kérdés éppen ott tört fel, ahol 
az egyház új helyzetbe került és figyelmesen hallgatott az atyák szavára. Épp 
itt vált lehetetlenné az a naiv természetesség, amivel azelőtt az ember lutheránus 
vagy református, protestáns vagy katolikus emberként állt vélt igazában s a 
másikról legfeljebb polemikus módon vett tudomást. Sokan találkoztak azóta 
Krisztusban testvérükkel ott, ahol eddig csak az eretneket szimatolták s ez a 
találkozás megingatott bennünket önigazságunkban s felébresztette bírálatunkat 
hagyományainkkal szemben.

Vilmát jövendölése, hogy korunk témája mindinkább. a III. hitágazat s 
benne az egyház fogalmának tisztázása lesz, beteljesedésben van. Az „egyház41 
fogalmának sokszínű és megtévesztő alkalmazásától vissza kell térnünk az Új
szövetség szóhasználatához. Teológiailag tarthatatlan az, ha többféle (lutherá
nus, református stb.) egyházról beszélnek. A római egyházban még legelőbb fel
figyeltek erre a zűrzavarra s arra emlékeztettek, hogy csak egy egyház van — 
s ez persze a római. Mindenesetre: egyház névvel csak a Krisztus egy teste 
nevezhető s nem, a felezzetek, hacsak nem akarunk Róma útjára lépni s ma
gunkat az egy üdvözítő egyházzal azonosítani. Ilyesmire volt hajlam a refor
máció által érintett keresztyénség területén is s hogy végül is nem érvényesül
hetett, annak nem annyira a tolerancia gondolata, mint inkább az evangélium 
reformátori értelmezésének fékező ereje volt az . oka. Csak a római, hierarchikus 
egyházfelfogás átvétele esetén lehetne azonosítani saját felekezetűnket Krisztus 
egyházával. Mivel ettől mégis visszariadtak, „e,gyház“ -nak nevezték ugyan ma
gukat, azonban e nélkül a kizárólagos és szigorú értelmezés nélkül. Zavar osak 
úgy kerülhető el, ha a római példát elutasítva belátjuk, hogy arra a kérdésre, 
melyik a sok felekezet közül Krisztus igaz egyháza, nem lehet úgy válaszolni, 
hogy rámutatunk valamelyik felákezetre; ezt a megoldást, át kell engednünk 
Rómának. Az ágostai hitvallás erre a 'kérdésre tudvalevőleg nem azzal válaszolt, 
hogy az ágostai hitvallást elfogadó tartományi egyházak és gyülekezeték Krisztus 
igaz egyháza, hanem egy eseményre utalt, melynek bekövetkeztekor létesül a 
Krisztus egyháza: amikor t. i. az evangélium helyesen prédikáltatik és a szent
ségek Krisztus rendelése szerint szolgáltatnak ki. Ennék az eseménynek a be
következte azonban neon garantálható valamely felekezetihez tartozás, vagy vala
mely hitvallás érvényessége által. Isten szabad igéje gyülekezetét teremt magá
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nak s e közben meg nem kötözhetjük; a reformáció tradícióihoz való ragasz
kodás éppen úgy nem garantálhatja működését, mint ahogy nem zárhatja ki azt 
a reformációtól való tudatos elzárkózása valamely egyházi közösségnek. Hinnünk 
kell, hogy a reformáció utáni pápás egyházban is az ige elrejtve bár, de meg
teremti magának gyülekezetét, aminthogy Luther bizonyságtevése szerint a kö
zépkorban is megteremtette.

Nem az a kérdés tehát: melyik az igazi egyház, hanem: hol halljuk az 
egyház igazi hangját? Hol hallhatjuk Krisztus egy egyházát, melynek valóságát 
a 'szétszakadozott keresztyénségben felekezetűnk határain messze túl is hinnünk 
kell, s amit felekezetűnkben is csak hinnünk lehet? Holl halljuk1 ennek az egy 
egyháznak a hitvallástételét? Erre a kérdésre akarnak már most a felekezetek 
a maguk hitvallásával felelni. S nekünk döntenünk kell a tekintetben, hogy a 
meghallott hangok közül melyikben véljük felismerhetni az egyház igazi hang
ját. A reformációra hivatkozó egyik felekezet sem azonosíthatja magát, saját 
területét az igaz egyház területével s nem tekintheti a hozzá való tartozást az 
igazi egyház tagsága feltételének. Nem mondhatja tehát magáról: extra eccle- 
siarn nulla salus. Ennek az önkéntes viszonylagosításnak ellenére azonban fel
tétlen szigorúsággal és abszolút érvénnyel fogja az égéz egyházat a maga hit
vallástételével az igaz hitre s az engedelmességre felszólítani s ebben az esetben 
nem tűri hitvallástételének relativizálását. Ilyen döntés esetében a hitvalló gyü
lekezetnek épp e felhívása feltétlen komolysága miatt meg lesz a lehetősége 
arra, hogy megkülönböztesse a hitvallásnak isteni és emberi oldalát. Hitvallás- 
tételednek lényege, t. i. Isten feltétlen úraiága tekintetében nem] engedhet meg 
vitát, annak teológiai megfogalmazását azonban, mint emberi gondolatok szöve
dékét, ami mindig javítható és javítandó, szívesen bocsátja vita alá. Ezért az 
egyház többi tagjaitól nem azt kívánja, hogy fogadják el az ő hitufaUását, hanem 
csak azt, hogy tegyenek vallást ugyanarról az ügyről, —  ki tudja —  talán meg
felelőbb megfogalmazásban.

Mindig zavart támaszt az, ha az egyház egységét a megfogalmazott hit
vallások egységes elismerésében látjuk. Kell annyi /szabadságot hagyni azoknak, 
akiket, mint az egyház tagjait, hitünk közös megváltására hívunk fel, hogy ezt 
a hitvallásukat maguk fogalmazzák meg. Ezt a hitvallástételüket azután meg 
kell vizsgálni, hogy vájjon abban a miénktől való eltérések csak a belátás, a 
hangsúly, az értelmezés különbözősége, tehát teológiai eltérés-e, vagy pedig itt 
egy más hitről s így másik TJrról van szó. S ennek megvizsgálásához nem elég 
teológiai éleslátás, hanem a. lelkek megítélésének karizmája is szükséges. Schlat- 
ter figyelmeztetését, mely szerint meg kell különböztetni a hit megvallását és a 
teológiai véleményt, nem lehet eléggé komolyan venni.1 Az atyák néhai döntései 
iránti minden tiszteletünk mellett, mindig újra meg kell azokat vizsgálnunk, hogy 
vájjon magunkévá tehetjiik-e mindenestül, hogy pl. Luthernak Zwinglivel és a 
rajongókkal szembeni döntéseit változatlanul érvényesíthetjük-e ma a reformá
tusokkal, baptistákkal stb. szemben. Sokszor jobban félünk a Luther egykori 
döntése iránti hűtlenségtől, mint attól az igazságtalanságtól, amit ennek az 
akkori döntésnek a mai megismétlése azokkal szemben jelent, akikikel ma dolgunk 
van. Pedig nem szabad engednünk, hogy Luther hatalmas alakja I. Kor. 1. és 3. 
értelmében kísértéssé váljék számunkra.

Persze ez nem jelenti a teológiai differenciák semmibevételét. Minden 
teológiai differencia azt a kérdést veti fel, hogy vájjon együtt maradhatunk-e 
még az egyházban, egymásra hallgatva, vagy pedig a másikat mint eretneket, 
vagyis olyant kell elutasítanunk, aki bár az igaz hit színében, valójában azonban 
nem az Urat imádja, hanem bálványokat szolgál. Erre a kérdésre az igazi felelet 
akkor hangzik el, ha ennek szükségszerűsége és kikerülhetetlensége nemcsak né
hány teológus előtt világos, hanem a gyülekezet előtt is, hogy t. i. itt valóban 
az igaz hit s az ahhoz való hűség forog kockán. Hogy 1933 után a német keresz-
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tj-énekkel szemben erről a döntésről volt szó, azt mindenki tudjaj aki átélte, mi- 
kor a gyülekezeteik sokszor a teológusok előtt már meghozták ezt a döntést, egy
szerűen azért, mert észrevették, hogy a német keresztyén prédikátorok szájából 
nem ugyanazt az evangéliumot hallották.

A tanításbeli differenciák vizsgálata a teológusok feladata. Közben mindig 
azzal a kísértéssel kell megküzdeniük, hogy teológiai véleménykülönbségeiket 
hitbelinek akarják feltüntetni. Éppen itt lehet azonban segítségükre a maga íté
letével a gyülekezet. Azzal t. i., ha meggyőzi őket arról, hogy differenciák elle
nére mindnyájuk —  t. i. a vitatkozó teológusok —  .szájából ugyanazt az üdvözítő 
evangéliumot hallja. Ezzel bizonyságot tesz az egyház egységéről a különböző
ségek felett. A teológusoknak a gyülekezet ezen ítéletét komolyan kell venniök. 
Persze azért ez is csak emberi vélekedés és nem végső, kötelező erejű ítélet. Az 
egységet ne keressük a teológiai formulák statikájában, az nem szükségképpen 
mutatkozik meg a hitvallási iratok egyforma érvényesülésében2, hanem ez az 
egység mindig csak á Szentírásban megszólaló apostoli bizonyságtétel dinamiká
jában van adva számunkra.

Ez a kérdés: kell-e ma lutheránusoknak vagy reformátusoknak lennünk, 
csak akkor van helyesen felvetve, ha ellenlkérdés, tehát egy támadás elhárítása. 
Nem volna helyes időtlenül és ok nélkül felvetni, pl. egy tiszta lutheránus vidé
ken, vagy valamelyik rajnai református gyülekezetben, azzal a célzattal, hogy 
ezek adják fel hagyományos egyházi jellegüket valami elmosódott „evangéliumi- 
ság“  érdekében. Aki így érti e kérdést, joggal utasíthatja el. Ha ez a kérdés vala
mely expanzív unionizmus értelmében értendő, amely a lutheri és a református 
keresztyénséget valami uniós salátává akarja összekeverni s a különbségeket 
eltüntetni, akkor elhárítandó. Aki tehát e kérdést felveti, tegye világossá, hogy 
nem ez -a programmja, hanem hogy az ezzel éppen ellenkező programmoti (t. i. 
a merev konfesszionalizmust) akarja csak elhárítani a kérdés felvetésével.

Vájjon csakugyan csak az az alternatíva lehetséges ma is a számunkra, 
ami a XVI. században fennálló éles ellentétek között kialakult? A döntés, amely
ről itt szó van, az lenne, hogy pl. a keresztség, az úrvacsora, vagy a predes- 
tináció tekintetében kellene döntenünk Kálvin és Luther, a Heidelbergi Káté 
vagy a Formula Concordiae között. Mindkét oldal tanítása csak a XVI. század 
megfolgalmazásában van előttünk. Nos, nem ismerek komoly mai teológust, aki 
ezeket a tanításokat változtatás és fenntartás nélkül elfogadná. Arra a kérdésre 
pl., hogy Kálvin tanítását fogadjuk-e el a mennyben székelő Krisztusról, vagy 
Lutherét az ubipuitasról, bizonyára a legtöbben közülünk azt a választ adnák: 
egyiket sem! S hasonló az eset -az úrvacsora-tan vagy a keresztségről szóló tan 
esetében, nemkülönben a 'kegyelmi kiválasztásról szóló tanítás, vagy a törvényről 
és evangéliumról való lutheri vagy kálvini tanítás esetében is. S ez természetes 
is, ha komolyan vesszük azt a tételt, hogy a Szentírás felette van a hitvallások
nak. Hiszen éppen a reformáció által megindított exegetilkai munkában érvénye
sül a Szentírás feltétlen tekintélye s éppen ez a munka mutatta meg a XVI: 
századi tanalkotás korlátáit: ez a munha pedig folyik a lutheránus egyházban is 
és remélhetőleg folyni is fog a mostani módon, ha a sola scriptura tétele 
érvényben marad. Á teológiai munka eredménye azután lehet közeledés vala
melyik —  a lutheránus vagy a református állásponthoz, ezt azonban nem szabad 
óéiul kitűzni s azt sem szabad várni, hogy ez az eredmény valamelyik fél szá
mára en bloc döntést jelenthet egyik vagy másik javára. A Szentírás tekintélye 
alatt állva álláspontunk az egyházi hagyománnyal —  Lutherrel és Kálvinnal — 
szemben is mindig csak eklektikus lehet: váltakozva fogunk helyeselni, korri
gálni, vagy elvetni. Elfogadhatatlan tehát az a követelés, hogy döntsünk en bloc 
Luther vagy Kálvin tanítása mellett, vagy a lutheránus, vagy a református hit
vallási iratok mellett, ha ki akarunk tartani a Szentirásban szabadon ható ige 
elve mellett.
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ÍSíeni szabad elzárkóznunk az elől á kézenfekvő felismerés elől, hogy 4 
XVI. század vitái Luther halála után zsákutcába jutottak, 'ahol nem volna taná
csos nekünk is megrekednünk. iHa Elérttel együtt3 valljuk, hogy a hitvallásokat 
állandóan meg kell vizsgálni s esetleg korrigálni, akkor nem követelhető, hogy 
ma magátálértetődően válasszunk a XVI.  század valamelyik állásfoglalása mellett 
hanem akkor mindkettőre hallgatva kell keresnünk azt az utat, amely az akkori 
zsákutcából kivezet. Barth szerint: „A jkonfessziók1 azért vannak, hogy újra meg 
újra áthaladjunk rajtuk s nem azért,, hogy visszatérve hozzájuk, otthonosan be
rendezkedjünk bennük s belőlük kiindulva és általuk megkötve tudjunk csak 
továbbgondolkodni".4

Tagadhatatlan, hogy vannak az. egyházban atyai örökségeink, amelyeket 
ma is változatlanul átvehetünk. így pl. az egyház döntését a gnózis, vagy az 
arianizmus ellen, melyeket a reformáció is átvett, hasonlóképpen a reformáció 
döntését Róma s Lutherét Sohwenkfeld ellen. Ezekben az. esetekben is 
kívánatos azonban, hogy: 1. Vizsgáltassanak felül és „audiatur et altéra 
pars“ . 2. Ha átvesszük is őket, t. i. az akkori döntéseket, nem ragaszkodhatunk 
mindahhoz, amit atyáink annakidejíén jónak látták mondani és tenni. Lehet, hogy 
nem vonunk meg konzekvenciákat, melyeket ők megvontak s látunk lehetősége
ket, amiket ők nem. láttak. Ilyen lehet ma a Németországi Evangélikus Egyház 
(EKiD), az ökumené, amelyekben Istenre bízhatjuk a belőlük következhető, még 
beláthatatlan következményeket. 3. Nem minden esetben látunk ott vagy-vagy-ot, 
ahol atyáink láttak. Kétségtelen, hogy Luther Zwinglivel szembeni döntését vég
érvényesnek szánta s nem remélte, hogy őt a mennyben viszontláthatja, ezért 
nem nyújtott neki testvéri jobbot. Ha mi lutheránusok ma nem tagadjuk meg. 
testvéri jobbunkat a reformátusoktól, akkor énnek teológiai jelentősége van. 
Nem tesszük ugyanis ezt, mert nem tehetjük, mert a hit és a vallástétel közös
sége túlságosan is nyilvánvaló lett közöttünk, semhogy ezt megtehetnék, s mert 
az, ami elválaszt bennünket, igen kérdésessé lett. számunkra, annál is inkább, 
mert ha megfennénk, akkor ugyanígy meg kellene vonni testvéri jobbunkat sok 
kozülünkvalótól is, akikkel pedig naponta tapasztaljuk a hit és az imádság kö
zösségét. Ne feledjük, hogy Luther a frankfurtiakhoz írott levelében 1534-ben 
azt kívánta, hogy zárják ki az úrvacsorából azokat az egyháztagokat, akik zw>ing- 
liánusok. Ha igaz az ó-lutheránusok és Elért állítása, hogy Kálvin se jobb e te
kintetben, mint Zwinglii, akkor ma az úrvacsora kiszolgáltatása tekintetében 
olyan egyházfegyelmet kellene gyakorolnunk, amely lutheránus gyülekezeteinket 
azonnal felrobbantaná és a lelkészek között is lehetetlenné tenné a közösséget.5 
Bajor egyházam mostani papi nemzedékének legjelentősebb három professzora 
AÍthaus, Schlatter és Heim voltaik. Kétségtelen, hogy úrvacsorái tanításuk nem 
állhat meg a hitvallás! iratok mértéke alatt; a két utóbbi esetében ugyanígy áll 
a helyzet a keresztségről szóló tanításukkal is. Ne lássuk, ebben csupán a tan- 
fegyelem hiányát. Inkább valljuk be, hogy a múltban az egyházban túlságosan 
is gyakorolták a tanfegyelmet és nem éppen mintaszerűen. Észrevettük árkülönb
séget a hit és a teológia, bizönyságtevésünk tárgya és annak megnyilatkozása 
között s az exegezis problémái, de a hit reformátori értelmezése is megakadá
lyoz abban, hogy orthodox módon gyakoroljuk a tanfegyelmet. Ezért helyesen 
tesszük, ha ellentétben atyáinkkal és .magával Lutherrel is, ma nem tagadjuk 
meg testvéri.fezünket a reformátusoktól. A közösség vállalása arra kötelez, hogy 
megvizsgáljuk, miért nem tudja testvérünk ugyanazt a hitvallást velünk együtt 
vallani, mi az a „szándék" (Anliegen), ami őt ettől visszatartja. S ez a saját 
hitvallásunk felülvizsgálatára is kényszerít. Mindez a közöttünk lévő távolság 
áthidalásának egy harmadik lehetőségét is .megláttatja, egy olyan lehetőséget, 
ahol mindkettőnk „szándéka" érvényesülhet.

Az együtt megismert Írás összehoz, ez volt Kálvin meggyőződése s ez az 
igazság nyilvánul meg abban, hogy ma a reformáció két ága nem úgy áll jrgy-
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mással szemben, mint egykor Marburgban. Ha bízunk az önmagát magyarázó 
Szentírásban, akkor testvérünket nem a mi hitvallásunkra utaljük, hanem az 
írásra s akkor jelszavunk nem az, hogy vissza az Ágostai Hitvalláshoz, hanem 
előre az Újszövetséghez. (Schlatter).

Ez csak akkor lehetséges, ha hagyományainkból magunk és mások számára 
nem csinálunk törvényt s ha nem lutheránusok vagy reformátusok, hanem a Szent
írás mindig jobb tanítványai akarunk lenni s ha e közben atyáinkat nem magunk 
jelettj hanem magunk mellett tudjuk. Ez a szabadság jellemezte Luthernak is a 
hagyományhoz való viszonyát. 0  maga nem akart „lutheránus11 lenni s ma feltá
madva ijedten látná nevét egy reá hivatkozó egyház homlokán. A kérdésre tehát: 
lutheránusok vagy reformátusok akahmk-e lenni, az a felelet: az írás mindig 
jobb tanítványai akarunk lenni.

Jegyzetek:
1 Schlatter— Lütgert— Stratbmann: Miissen wir heute luth. oder ref. sein? 

Essen 1936.
2 Meiser pk. levele az APU elnökéhez.
3 Elért: Dér ohristliche Glaube, 1949. 237. o.
4 Barth: Dogmatik III/4. S. IX.
5 W. v. Loewenich: Vöm Abendmal Christi, 1938. 17. o. „Bajorországban 

az egyszerű hívek az úrvacsoráról katolikus módra, a műveltek zwingliánus és a 
papok kálvini módra gondolkoznak.11

MEGJEGYZÉSEK GOLLW ITZER TANULM ÁNYÁHOZ

Gollwitzer kivonatosan közölt tanulmányát megvitatta az Evangélikus 
Lelkésznevelő Intézet 1952. május 2-án —  abból az alkalomból, hogy régebbi 
évek szokása szerint az idén is két hetet töltöttek református csereteológusok az 
intézetben. A teológus ifjúsággal folytatott megbeszélés eredményét az. alábbiak
ban összegezzük: •

1. Krisztus egyháza a felekezet határát átszelő valóság. (Ha ezt a szó- 
használatban is kifejezésre akarnánk juttatni. Krisztus testének megielö'ésére az 
„anyaszentegvház11, a felekezetekre az ..egyház11 kifeiezést lehetne használni, vagy 
pedig az előbbit —  amint többen szokták is gyakorolni —  nagybetűvel, az utób
bit kisbetűvel jelezni: Egyház, egyház. Persze, nem szabad arról .megfeledkezni, 
hogy a kettő nem választható szét: az anyaszentegybáz a felekezetekben van 
adva és a felekezetek, helyi gyülekezetek is: Egyház V. ö. I. Kor. 1. 2 szóhasz
nálatát!! Az Egyház megvalósulásának eseményszerűségét az Ágostai Hitvallás 
VII. cikkével együtt, valljuk. Gollwitzer tanulmánya világosan mutatja meg. hogy 
az Egyház —  felekezeti határon helül és kívül az evangélium hirdetéséhez 
van kötve és mindenütt a hit tárgya.

2. Az evangélikus és a református egyház közötti XVI. századi teológiai 
fronthelvzet azóta megváltozott. Ha az evangélikus es a református tanítás 
strukturális teológiai különbsége meg is maradt, mindkét egyházban az, exegeti- 
kai kutatás és a teológiai elmélyülés úi eredményekhez is vezetett, amelyeknek 
révén a két egyház mai felelete egves teológiai kérdésekben nem azonosítható 
a reformáció korabeli feleletükkel. Főképpen az exegetikai munka terén találunk 
közeledést a világ mai református és evangélikus teológusai között.

3. Ezért n XVI.  .századi teológiai fronthelyzet konzerválása és megmere
vítése helyett mindkét egyház ma figyeljen a S z e n t  í r á s r a ,  ez legyen a
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döntő, és e k ö z b e n  nézzen vissza a t y á i  tanítására kritikailag és tanulva 
ugyanígy a másik egyház m a i tanítására. Nem vállaljuk a reformáció-korabeli 
állásháború változatlan folytatását, mert igazságtalanság lenne, ha a másik egy
ház régi álláspontjával szentben határolnánk el magunkat, a helyett, hogy a mai 
teológiai válaszukat néznénk, önelégült monológ helyett alázatos dialógust tar
tunk helyesnek. Nagy hiányok vannak bennünk ia saját egyházunk és a másik 
egyház mai teológiájának ismeretében, amint azt a világ mai és közelmúltban 
élő nagy református és evangélikus teológusai képviselik. A másik egyház mai 
teológiai látásának megismerésére közös eszmecserék tartása lenne célravezető 
de a mai teológiai álláspontok egybevetése a teológiai hallgatók egyéni tanul
mányi munkája során is fontos szempont lehet. A Szentírás kutatásának kieme
lése és ezen munka eredményeinek döntő-szerephez juttatása az evangélikus hit- 
vallási iratok szellemében .és betűje szerint történik.

4. Ennek gyakorlati következménye nem uniós törekvés, hanem egyrészt 
termékenyítő teológiai eszmecsere, másrészt a közös Hit testvériségének felfede
zése, élése és megvallása lehet. Az unió liberalista gondolat, jellemzője ahisto- 
rikus és atheológus alapmagatartás. Nem lehet célunk „uniós saláta**, hanem csak 
a merev konfesszionalizmus elutasítása, nem szervezeti egység, hanem az ige 
komolyan vétele mindkét táborban. A mai teológiai eredmények alapján történő 
eszmecsere temnékenyítőleg hathat saját teológiai gondolkodásunkra, bizonyos 
teológiai kérdésekben munkálhatja a közös látást, ugyanakkor pedig alkalmat ad. 
hogy a teológiai különbségeken túl a Jézus Krisztusban való hitnek a közösségét 
átéljük. Igaz, hogy a Szentírás először minidig szétválaszt, de azután össze is 
hoz, amint arra vannak hálás tapasztalataink. És arra is vannak áldott tapasz
talataink, hogy a hitnek közössége csodálatos valóság lehet különböző protestáns 
egyházak, szabadegyházak tagjai között, amely ugyan nem szünteti meg, de 
átíveli a teológiai ellentétek szakadékét. Gollwitzer tanulmányának a hitvallás 
tartalma és megfogalmazása közötti éles különbséget nem tudjuk vállalni, mert 
a hit és a hitnek kifejezése, a teológia összefonódik. Ezért a teológiai differen
ciákat komolyan kell venni —  amint ezt Gollwitzer is hangsúlyozza —  és fel 
kell vetni a kérdést, hogy a másik hite még Jézus Krisztusban Való hitnek ne
vezhető-e? Vannak azonban olyan teológiai különbségek, amelyek —  noha teoló
giailag áthidalhatatlanok —  mégsem törik szét a hitnek az egységét, amint ezt 
az ige mellett és imádságban való testvéri találkozás számtalan esete is mutatja.

5. Isten maga munkálta az elmúlt évtizedekben reformátusok és evangé
likusok lelki találkozását, az ifjú egyházakban, a teológiai megújhodásban, az éb
redésben, az ökumenikus mozgalomban —  léi, ezt munkálta a maii. Hazai törté
nelmi helyzetben is. Ezek a szálak annak az élő Jézusnak kezében futnak össze, 
aki imádkozott, tanítványai egységéé;'! és munkálta is azt. A mai magyar refor
mátus és evangélikus keresztyén ség közel edésének mozgatóin a teológiai meg- 
úihodás és az ébredés, jellemzőié pedig reális történelmi látás. A mai történelmi 
helyzet reális felmérése azt-kívánta, hogy a teológiai eszmecsere és a hitbeli 
találkozás révén testvérkézzel segítsük egymást,
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Szabályok a test, a lélek és a szellem egészséges
ápolására

A test, lélek és szellem oszthatatlan egysége megnehezíti, hogy az 
egészség ápolásának testi követelményeiről beszéljünk a nélkül, hogy 
minden egyes esetben meghúznánk a sokféle kapcsolat vonalát a lelki 
és szellemi élethez. De az áttekintés kedvéért megkíséreltük, hogy eze
ket az életterületeket egyelőre külön-külön vegyük szemügyre.

I.

A test érdekében.

1. Gondoskodjál egészséges alvásról; mert az alvás a test legfonto
sabb erőforrásaink egyike. Tehát:

a) Aludj eleget; mert a gyermekeknek 10— 14 óra alvásra, a fiata
loknak 8— 10 órai alvásra, a felnőtteknek pedig 7— 8 órai alvásra van 
szükségük;

b) Korán feküdj le, naponként lehetőleg ugyanabban az órában, 
mert a test ezt megszokja s az alvás annál üdítőbb és mélyebb;

c) Kelj fel korán, amikor felébresztenek, vagy rögtön ébredés után, 
mert aki ébren vagy félig álmodva ágyban marad, haszontalanul tékozol 
el értékes időt s a valóságtól idegen ábrándjaival lelki egészségét veszé
lyezteti.

2. Egészségesen táplálkozzál; mert a helyes táplálko: :ás a te6ti egész
ség elengedhetetlen feltétele. Tehát:

a) Egyél mértékletesen, rendszeresen; mert az ember azért eszik, 
hogy éljen, de nem azért él, hogy égvén. A legtöbb ember túlsókat eszik.

b) Részesítsd előnyben a friss főzeléket, gyümölcsöt és tejet; mert a 
bennük lévő vitaminok nélkülözhetetlenek;

c) Kerüld az erős fűszert; mert tompítja ízlelő szerveidet, s nem 
kívánatos mellékhatásokkal jár. Kerüld a mesterségesen színezett étele
ket és italokat, mert e festőanyagok némelyike elősegíti az olyan komoly 
betegségeket, mint amilyen a rák. Kerüld a sok édességet; mert a sok 
édesség árthat fogaidnak; s szenvedélyeddé válhat (különösen nyáron 
a fagylalt) és tékozlásra csábíthat.

3. Gondoskodjál az egészséges munkáról: mert a munka pótolha
tatlan élettartalmat és örömet ad. Tehát:

a) Dolgozzál egyenletesen. Nehogy a munka uralkodjék az emberen, 
hanem az ember a munkán, mert a helyes mérték teszi lehetővé a munka 
áldását (Lk. 10:41.).

b) Dolgozzál értelmesen: tudjad, mit akarsz s azt is akard, amit 
tudsz: mert ez formálja a jellemet.

c) Dolgozzál tervszerűen, hogy más fontos dolgok számára is marad
jon időd; mert a gyakori mentegetőzés: „Nincs időm“ , könnyen feledi: 
az idő — időbeosztás!
, 4. Törekedjél egészséges testápolásra: mert a tisztaság és a rend az
egész élet szempontjából alapvető s a testi életnél kezdődik. Tehát:
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a) Törekedjél fokozatosan edzettségre s szoktasd testedet a .hőmér
sékleti változásokhoz úgy, hogy naponként mosalkódol és lekeféled a 
bőrödet, mert így különösen hatékonyan lehet elejét venni minden meg- 
fázási veszélynek;

h) Keress alkalmat testgyakorlásra és sportra s tedd ki testedet 
sok levegőnek, napnak és víznek. Mert a test a bőrön keresztül is léle'k- 
zeni akar. Az úszás, a játék, a kirándulás, korcsolyázás sth. (de 
nem a bámészkodás és ordítás!) acélozzák erőidet. A friss levegőn 
való rövidebb vítra télen, se vegyél nagykabátot; mert a rövid 
lehűlés nem árt meg a bőrnek.

c) Egészséged komoly zavarainál keresd fel az orvost. Mert se ku- 
ruzslók, se magnetikus erőkkel dolgozó csodadoktorok, se öreg nágyné- 
néid nem tudnak ilyenkor szakszerű, tanácsot adni vagy segíteni,

5. Gondoskodjál egészséges kikapcsolódásról; mert a testi-lelki 
feszültségeik napjaink főbajai közé tartoznak és számtalan megbetegedés
nek útegyengetőivé lesznek. Tehát:

a) Tarts rövid pihenőket étkezés vagy fontos megbeszélések és élmé
nyek előtt és után; mert aki ilyen elcsendesedés és koncentrálódás után 
cselekszik, nagyobb a teljesítménye;

b) Használd ki a vasárnapot, mint a pihenés napját. Mert a heti 
munka, az IJr számára végzett munka sem teremhet maradandó gyümöl
csöket, ha nem elcsendesedésből származik;

c) Használd ki szabadságodat, mint az erőgyűjtés és elmélyedés ide
jét; mert az egész munkaév az embernek ebből a lélekzetvételéből akar 
táplálkozni.

6. Kerüld a szenvedély minden formáját; mert különösen az alkohol 
és a dohányzás élvezete fenyegeti az ép egészséget és a népgazdaságot. Dé 
kerüld a betegségtől való önző, aggodalmaskodó félelmet is.

a) Aki se nem dohányzik, se nem iszik szeszesitalokat, semmit sem 
nélkülöz, számos betegséget megelőz, fokozza teljesítőképességét és sok 
pénzt takarít meg.

b) Az ifjúságot és különösen a gyermekeket aránytalanul jobban 
veszélyezteti mindez, mert a növekvő szervezet gyengébb és e mérgek 
hatásaira aránytalanul érzékenyebben reagál.

c) A sok gyógyszer szenvedélyt idéz elő. Csak orvosi rendeletre, nem . 
a saját véleményed alapján szabad döntened használatuknak természe
téről, mennyiségéről és tartamáról.

7. Kerüld az egyoldalúságot minden területen; mert a világos, 
határozott célra való törekvés nem azonos a rövidlátó korlátoltsággal, 
hanem a nagyvonalú türelemmel és áttekintéssel van rokonságban.

a) Törekedjél egyensúlyra kizárólagos testi munkánál úgy, hogy 
ápold hajlamaidat és érdeklődésedet más területek, a játék, a zene, a mű
vészet, természetjárás stb. iránt.

b) Törekedjél változatosságra mindenkori munkádon belül is, teen
dőidet cserélgesd, legkésőbb akkor, amikor a fáradás jelenségei lépnek 
fel nálad.

c) Keresd a harmóniát testmozgással (pl. jó tornával), de lelki 
életedben és a külvilághoz való viszonyodban is, különösen a tisztázatlan
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kérdések és feszültségek rendezése útján. Lelkipásztorod és idegorvosod 
ebben segíteni tudnak neked.

8. Kerüld a nemi izgalmak tudatos fokozását; mert a házasság előtt 
és különösen az ifjú korban sokféle szükségtelen bajt idéz elő. Tehát:

a) Kerüld az izgató képeket, szavakat, filmeket, olvasmányokat stb.; 
ezek megfosztanak belső nyugalmadtól. Adj hálát Istennek, hogy az 
egészséges embert nemi élettel is megajádokozta;

b) De kerüld az egészséges nemi izgalmak vagy kívánságok elleni 
harcot is; mert ez a harc öntudatlanul vagy akaratlanul ugyanolyan mó
don izgalmat idéz elő; ellenben töltsd meg életedet pozitív értékekkel és 
célokkal, amelyek már ifjú korodban is megjutalmazzák teljes erőd lat- 
bavetését;

c) Kerüld a fegyelmezetlen vagy könnyelmű emberek társaságát és 
szórakozásait; mert a maradandó mély öröm csak azé lesz, aki magát 
önzetlenül odaadja sokakért. Luther joggal mondja: a szemérmetesség a 
Szent Lélektől irányított érzékiség.

9. Kerülj mindenfajta megerőltetést; mert a tartalékerők tartós 
használata annál tartósakban kimeríti a szervezetet. Tehát:

a) Óvakodjál a túlságos kimerüléstől; mert a frissítő vagy a babkávé 
se /adhat új erőket, hanem csupán az egészséges fáradságot tolja ki rövid 
időre;

b) Óvakodjál erőltetett teljesítményektől; mert a szívbajt könnyebb 
megszerezni, mint gyógyítani;

c) Óvakodjál minden területen olyan kötelezettség vállalásától, mely 
eiőidet túlhaladja; mert a nemet mondást és az elutasítást is tanulni és 
gyakorolni kell.

10. Kerüld a lustaságot; mert a hiányzó vagy hiányos gyakorlás a 
meglévő erőket elcsökevényesíti. Tehát:

a) Harcolj lustaságra való hajlamaid ellen azzal, hogy frissen és 
vidáman fogsz neki a legközelebbi és a legnehezebb feladatnak; mert így 
tudatosan lehet ápolni az annyira fontos munkakedvet;

b) Küzdj a lassúságra való hajlamod ellen tudatos, de nem türel
metlen gyorsasággal, különösen többnyire mechanikus teendőidnél pl.: 
az öltözésnél és a vetkőzésnél); mert így sok értékes erőt meg lehet 
takarítani;

c) Harcolj az ellen a hajlamod ellen, hogy a kellemetlen kötelessé
geket el akarod halasztani; elvileg a legkellemesebbet hagyd utoljára; 
mert ez fokozza munkakedvedet mindvégig.

II.

A lelkedért.

1. Törekedjél tudásod kibővítésére; mert az értelem világos átte
kintése elősegíti a helyes döntést és tettet. Tehát:

a) Minden hónapban olvassál legalább két jó könyvet figyelmesen, 
de kritikával. Megválasztásuknál s átgondolásuknál lépj kapcsolatba 
olyanokkal, akiknek tapasztalataik vannak.
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b) Látogasd a továbbképző kurzusokat és előadásokat; mert ezek 
olyan képességeket is közölnek, amelyeket minden hivatásban fel lehet 
használni és idejében meg lehet tanulni. Némelyet közülük szorgalmas 
munkával, magánúton is el lehet sajátítani, pl.: a gyorsírást, gépírást, 
(tíz-ujjrendszert, nyelveket; hasznosak a gyakorlati, kézügyességre 
nevelő munkák is, az autószerelés stb.

c) Kedvenc foglalkozásaid körében sajátíts el speciális ismereteket 
s keresd a valódi szakemberekkel a kapcsolatot és eszmecserét!

2. Gyakorold akaratodat; mert erőinek fejlődéséhez a léleknek is 
tervszerű gyakorlatokra van szüksége; tehát:

a) Gyakorold magadat a bajok legyőzésében ingadozásnélküli, ked
vességgel, türelemmel és szívélyes részvéttel felebarátod iránt!

b) Gyakorold magadat fájdalmak elhordozására, alkalmilag éhe
zésre, vagy nélkülözésre, jajgatás és panaszkodás nélkül, vidám bele
nyugvással (Mt. 6:18.).

c) Gyakorold magadat a bátorságban és az alázatban s azért nap
jaid minden eseményénél, amely foglalkoztat, kérdezd meg, vájjon nem 
nyujt-e alkalmat neked akaratod kipróbálására és erősítésére!

3. Kefesd az alkalmat érzéseid elmélyítésére* mert az elterjedt és 
veszélyes felületesség gátolja a legértékesebb lelkierők kibontakozá
sát. Tehát:

a) K eresd. az igazi örömöt, nem mámoros szórakozásokban, 
hanem pl.: belsőleg gazdag emberekkel való eszmecserében, jó zene 
gyakorlásában és hallgatásában, a klasszikus vagy modern művészet 
kincseinek megértésében, de ugyanúgy vidám társaságban é6 üdítő tré
fákban és alkalmilag mulatságokban. De a legmélyebb örömöt az 
kapja, aki másoknak örömöt nyújt. Egyetlen lélek sem lehet meg 
öröm nélkül.

b) Keresd az igazi békét, nem túnya kompromisszumokban, nem 
erőtlen belenyugvásban, mégkevésbbé a saját nézeteid erőszakos ke- 
resztülhajszölásában, hanem a másik iránti megértő jóindulatban és 
tapintatos s szívélyes segítőkészségben, amely a saját meggyőződésed 
szerény és erős méltóságából ered; mert a felebaráttal való béke elő
feltétele az Istennel és önmagunkkal való békének. Egyetlen lélek sem 
lehet meg béke nélkül;

c) Keresd az igazi szeretetet. Nem a futó flörtöt. Nem az ismeret
lenség erőszakos megragadását, mégkevésbbé a másik nemhez tartozók
tól való szorongó menekülést, hanem a saját életed meleg, önzetlen, 
szorongástól mentes odaadásának szerelmét, ami csak türelmes várás- 
ból, saját magad érlelődéséből, s a másik embernek, mint Isten teremt
ményének és adományának a hálás igenléséből eredhet; mert az igazi 
szeretet előfeltétele a saját énünktől való szabadulás s a szeretet 
szolgálatkész gyakorlása. Nincs' lélek, mely szeretet nélkül élhetne.

4. Törekedjél gondolataid elmélyítésére, egészséges elképzeléseid 
és pozitív képzeleteid ápolására, mert a gondolatok tartalma és még- 
inkább a látott és elképzelt képek formálják ki az ember lényegét. Tehát:

a) Keress hálás emlékeket a múltban; mert az igazi hála ritka jele
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az ember nagy belső értékének (Lk. 17:16). Az elmúlt élményeket az 
ilyen emlékezés kétszeresen megtermékenyíti (v. ö. Zs. 103:2); aki meg
tanul Isten és ember iránt hálásnak lenni, gazdagabbá válik.

b) Törekedjél a jelen kiformálására; mert aki gondolkodás nélkül éli 
napjait, elmulasztja a fontos lehetőséget, hogy az életből a jövő érdeké
ben tanuljon; azért nyisd ki a szemed és a szíved (s nem utolsó sorban 
a kezed is, ha embertársaid segítségre szorulnak).

c) Törekedjél a jövő tudatos eltervezésére; mert aki maga elé 
magas, de elérhető célokat tűz ki s azokra szolgálati és személyes éle
tében törekszik, siker esetén továbblendítő örömöt fog átélni.

5. Törekedjél önmagad megismerésére; mert ez több, mint csupán 
első lépés a javulás útján; Isten megismerésének ez az egyik legfonto
sabb útja (Kálvin). Tehát:

a) Tanuld megfigyelni és megérteni környezetedet abban a tekintet
ben is, hogy miképpen válaszol szavaidra és cselekedeteidre. Keresd és 
vizsgáld saját lényedet embertársaid lelkének tükrében!

b) Tanuld megismerni tulajdonképpeni mozgató rúgóidat és céljai
dat s javítani őket az ismételt kérdés-felvetéssel: Miért viszonyulok 
ehhez az emberhez vagy élményhez éppen ilyen módon? Milyen cél 
lebeg előttem végeredményben, amikor ezeket a- szavakat mondom? 
Milyen gyakran áltatjuk önmagunkat és másokat!

c) Törekedjél Jézus Krisztusra nézni és követni Ót! A növények 
lényegét tökéletesen csak úgy ismerhetjük meg, ha ismerjük helyzetü
ket az ásványi és' az állatvilág között; az állat lényegét; a növények 
világa és az ember között. Az ember lényegét csak az állat és az Isten 
közötti határon lehet megismerni (v. Gebsattel). Ezért emberismeretünk 
és önmegismerésünk egyoldalú marad, ha csak az ember és áz állat 
közti különbséget emeli ki s ugyanakkor nem törekszik a Krisztus felé 
való távolságot megismerni és csökkenteni.

6. Kerüld az aggodalmat; mert legveszélyesebb betegségeink és 
betegségforrásaink egyike. Tehát:

a) Juttasd kifejezésre aggodalmadat, amennyire csak képes vagy rá 
(ebben az esetben tulajdonképpen inkább félelemről beszélünk). Akkor 
majd a lelkipásztorod talán segíteni tud rajtad.

b) Ha zavaros és különösen heves szorongásaid vannak, menj az 
„ ideg“ -orvoshoz! A szorongások, melyeknek okát nem találod, különö
sen sürgősen eltávolítandók.

c) Tartsd nemi életedet távol a szorongástól! A szorongások a leg
gyakrabban és a legveszélyesebben a nemi élet Istentől adott tényeire 
és megnyilvánulási módjaira vonatkoznak. Ezek a szorongások többnyire 
alaptalanok. A szakembernek gyakran könnyen lehetséges eltávolítani 
őket. Ez a későbbi komoly károk kiküszöbölése szempontjából különö
sen fontos.

7. Kerüld a bosszúságot; mert nem mások bosszantanak —  hanem 
te magad „bosszankodol“  (ahogyan nyelvünk olyan találóan mondja). 
Tehát:

a) Ismerd meg nem-tárgyilagos, önző és aggodalmaskodó magatartá
sodat, ha bosszankodol. Akkor könnyebben belátod, hogy a bosszanko- 
dás az önszeretet egyik gyümölcse, j
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b) Törekedjél arra, hogy a bosszúságot kikapcsolódással, türelem
mel, megértéssel és szívbeli humorral győzd le; akkor megtapasztal
hatod: fölösleges bosszankodnod.

c) Törekedjél lényednek Krisztus által való legbelső megújulására: 
akkor átélheted, hogy a bosszankodás ördögi dolog, melyet Jézus ben
ned is le akar győzni.

8. Kerüld a felindulást; mert zavarja tisztánlátásodat és akadá
lyozza helyes cselekvésedet. Tehát:

a) Óvakodjál mindenekelőtt a (kívülről alig látható) belső felin
dulástól; veszélyesebb ez a hangosan lármázó dühnél. Azért törekedjél 
felindulásod okát elkerülni vagy feldolgozni, de nehogy annak külső 
jeleit „lenyeld14, elfojtsd; különben „lelki emésztési zavaraid11 lesznek.

b) Próbálj a legközelebbi napig várni azokkal a szavaiddal vagy 
tetteiddel, amelyekkel felindulásodra akarsz válaszolni! írhatsz rögtön 
levelet is, de ne küldd el! Ellenben ne várj azzal, hogy haragod követ
kezményeit hozd rendbe, pl.: őszinte bocsánatkéréssel (Ef. 4:26.).

c) Mások felindulását lefegyverezendő kezdd szívbeli szeretettel s 
esetleg (de nem fölényeskedő!) részvéttel, vagy gondoskodással. A felin
dulás soha sem segíthet.

(Folytatjuk.)

Mindennapi kenyerünkért

Kedves Hittestvéreink!

A Minisztertanács ezév május 18-án határozatot hozott az 1952. évi 
aratás, behordás, cséplés, másodvetés, valamint a tarlóhántás végrehaj
tásáról. A részletes rendelet végén a következőket olvassuk:

„A Minisztertanács felhívja a termelőszövetkezetek tagjait, a gép
állomások és állami gazdaságok dolgozóit, továbbá az egyénileg dolgozó 
parasztokat, hogy jó munkájukkal, a teljes munkaidő kihasználásával 
érjék el az aratás, cséplés, másodvetés és tarlóhántás munkáinak minél 
gyorsabb befejezését és ezzel biztosítsák dolgozó népünk jövő évi ke
nyerét, segítsék elő szocialista építésünk meggyorsítását, békénk még 
szilárdabb védelmét

Evangélikus egyházunk vezetősége attól a felelősségtől indíttatva, 
amelyet népünk iránt érez és örömest vállal, Isten igéje alapján állva 
eddig is kötelességének érezte, hogy tanácsokkal és útmutatással irá
nyítsa dolgozó népünket. Amikor jövő évi kenyerünk biztosításáról van 
szó, —- s tudjuk, hogy evangélikus híveink naponként a legszentebb imád
ságban fordulnak az Egek Urához a mindennapi kenyérért — , felhívjuk 
a figyelmüket arra, hogy Isten akarata szerint ezért a kenyérért szorgal-
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masait, arcunk verejtékét sem kímélve kell dolgoznunk és fáradoznunk. 
Isten igéje számtalan helyen figyelmezteti Isten gyermekeit arra, hogy a 
mindennapi kenyér biztosításáért örömest munkálkodniok kell. A Példa
beszédek Könyve 6. fejezetében olvassuk Istennek reánk is vonatkozó 
figyelmeztetését: „Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ö utait és 
légy bölcs! Akinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura, nyárban szerzi meg 
az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. O te rest, meddig fekszel? Mikor 
kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, 
még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek; Így jö el, mint az útonjáró, 
n te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!“  (Péld. 
6:6—-11.) Az ige így mutat reá arra, hogy egyfelől mikor van a kenyér 
biztosításának a fő ideje. A nyár ez, amikor az aranykalásszal rengő 
rónaság hívja szerte szép hazánkban munkára a dolgos kezeket. Az áldás, 
amely borítja földjeinket, csak akkor lesz kenyérré, ha hangyaszorga
lommal végezzük el az láratás, a begyűjtés, a cséplés munkáját s mindazt, 
ami ezzel kapcsolatban szükséges jövő évi kenyerünk biztosítására. De 
másfelől rámutat Isten igéje arra is, hogy mi a sorsa annak az ember
nek és annak a népnek, amely nem használja ki a nyári munkaidőt a 
legnagyobb szorgalommal: szegénység, szű'kölködés vár reá. Harmadszor 
figyelmeztet az ige arra íj, hogy amikor nem volt megfelelő vezetősége 
a népnek, akkor micsoda gondot jelentett számára a mindennapi 
kenyér idején való biztosítása. Isten kegyelméből ma a magyar népnek 
olyan bölcs vezetősége van, amely idejekorán megmutatja, mit kell ten
nie, hogy jólétben élhessen s építhesse a jövő nemzedék számára is szép 
hazánkat. Most is íme a nép jóléte, mindennapi kenyerének biztosítása 
céljából szól hozzánk, mit kell tennünk. Luther Márton Kiskátéja szerint 
ez a jó vezetés, -—- „jó kormány14 —  Isten akarata szerint hozzátartozik 
a mindennapi kenyérhez. Kormányunk jó rendeletét Isten kezéből vesz- 
szük tehát s Istennek engedelmeskedve teljes odaadással igyekszünk 
azon, hogy mindent megtegyünk, ami csak tőlünk telik ennek végrehaj
tása érdekében, Krisztus Urunk egyik szép tanításából vesszük a követ
kező igét: „Mihelyt pedig a gabona arravaló, azonnal sarlót ereszt reá, 
mert az aratás elérkezett“  (Márk 4:29.). Ezt cselekedjük mi is mind
annyian, akiknek elsősorban kell mezőinken a mindennapi kenyérért 
fáradoznunk, „azonnal11, —  pontosan ezt kívánja tőlünk Miniszter- 
tanácsunk határozata is. A késlekedésből, munkánk nem odaadó és hű
séges végzéséből ugyanis mérhetetlen károk érnének bennünket, amit 
hazánk egyetlen becsületes dolgozója se kíván.

Mindennapi kenyerünk, békénk és jólétünk érdekében kérjük és 
intjük egyházunk népét és vezetőit, vegyék ki teljes erejükkel részüket a 
nyári mezőgazdasági munkákból, olvassák át ismételten a Miniszterta
nács idevágó határozatát, ismertessék azt másokkal is, a lelkészek külön 
a hirdetésben körlevelünk szószéki ismertetése kapcsán, hogy így egy 
szívvel-lélekkel, Isten iránti hálával és engedelmességgel munkálkodjunk 
hangyaszorgalommal, mint hazánk bölcs és dolgos polgárai a magunk és 
mindnyájunk kenyeréért.

Mihályfi Ernő Dr. Vető Lajos
egyetemes felügyelő püspök

világi elnök egyházi elnök
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I geh i rdetések
Szolgálatunk

Apos. Csel. 8:26— 35. v.
Lelkésztestvérek!

A felolvasott történetet jól ismerjük, alakjait is: Fiiepet, a diakónust 
és az eunuchot, Kankadé komornyikját. Bizonyára mindnyájan többször 
kielemeztük ezt a szakaszt alaposan, jónéhányszor prédikáltunk is róla. 
Kiaknáztuk (bőséges kincseit, megrajzoltuk sokféle vonását. Mégis Isten 
szólhat most közöttünk rajta keresztül: sok szolgájának egy szolgájáról 
és annak szolgálatáról. Tudom, hogy nem lehet analógiaként felhasz
nálni ezt á történetet ma, de hiszem, hogy érintkezési pontjai vannak a 
mi életünkkel. Ezekből akarok egy néhányat megmutatni:

/. A szolgálat helye: az út. Jeruzsálemből Gázába 80 kilo
méter. így is mondhatom: a kényelmes, megszokott (talán
virágzó) gyülekezeti életből — sivár útra, vagy: a régiből
— az újba, vagy: az ismertből —  az ismeretlenbe, vagy: a statikus
ból — a dinamikusba. Isten kilendíti Fiiepet kitaposott útjairól és 
a járatlanra helyezi. Mindig ez a szolgálat útja: Jeruzsálem
ből Gázába. Isten ezt akarja szolgáival: csak be ne rozsdásodjatok, csak 
tovább, járjátok a járatlan utat! Nem leszögezett koporsó ez a világ, 
hanem út! Változó, új, járatlan! A biblia istenes emberei is utasok: 
Ábrahámnak őszülő fejjel új útra kell mennie, Jákobnak, Józsefnek, 
Dánielnek, a prófétáknak és a többieknek útjuk van, Jézus az utak 
Nagy Vándora. Maga is mindig úton van, apostolait is útra küldi, amint 
az Óíestámentum népe sokszor úton volt, úgy az egyház 2000 éve mindig 
úton van; nemcsak valahol van, hanem tovább kell mennie a járatlan 
úton. Ez Isten parancsa: Kelj fel, menj Gázába, járatlan itt az! A gázai 
út kötelező. Lehet, hogy nem 80 km a távolság, hanem csak annyi, 
amennyi két a villamoson ülő ember között van, vagy gyermekeid 
szobája, feleséged konyhája és közted, vagy gyülekezeted egyik távolabb 
lakó tagja és lelkésze között. Két ember között rendszerint járatlan az 
út. A tanítvány feladata, hogy ezen a járatlan úton járjon. Ez a mi 
életünk: mindig úton lenni, jólismert Jeruzsálemünkből az ismeretlen 
Gáza felé vezető úton. Aki megáll félve, hitetlenül, az megkövül, só
bálvánnyá merevedik. Az szolgálhat csak, aki tudja, hogy szolgálata 
mindig újat, mozgást, járatlan úton való járást jelent. Szolgálatunk helye 
az út!

II. A szolgálat alapja: a feltétel nélküli engedelmesség. A kifo
gás, válogatás, visszabeszélés, durcáskodás nélküli engedelmesség Isten 
küldő parancsának. Filep még nem látta értelmét útjának, azt sem 
tudta, hogy biztonságban lesz-e az úton, de „felkelvén elméne“ . Még 
csak nem is ígér semmit, de elmegy. Ez a mi szolgálatunk feltétele:
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vállalkozni éppen arra, amire Isten küld, amire kijelöl, nem csinálva 
nagy hüllőt, lármát, nem szabva feltételeket Istennek: felkelni és 
menni a járatlan úton.

III. A szolgálat értelme: a másik ember. Filep nem megy hiába, van 
értelme annak, amit csinál, Istentől kapott értelme: a komornyik. 
Az úton, vagy az út végén mindig a másik ember áll, akihez küldettünk. 
Ez minden szolgálatunk értelme: a másik ember. Dániel útjában Nabu- 
kodonozor, Belsazár, Dárius állt, Barnabáséban Pál, Pálnál Timótheus, 
Filepnél a komornyik, a te útadón is állanak emberek . . . ezért nem 
felesleges a szolgálatod és addig nem felesleges, hanem értelmes, amíg 
van, áll, megy az utadon a másik. Szükség van rád! Hiszen Isten embe
reket állított útadba. Amíg látod „értelmét44 a szolgálatodnak, addig 
Isten ad lehetőséget is a szolgálatra, hiszen Ő a lehetőségek Istene, a 
húsvétkor megnyitott sír Istene. Isten új lehetőségeket készít, új em
bereket állít útadba, szolgáld őket. Nem a jó előmenetel, a kényelmes, 
nyugodt élet, a megszokott munka, hanem a másik ember szolgálatunk 
értelme.

/V . A szolgálat módja: egyszerű igehirdetés. Nekünk egyetlen 
mondanivalónk van: a Krisztus. Őt kell hirdetnünk egyszerűen, hogy 
lelki analfabéták is megérthessék. Filep igehirdetése egyszerű, termé
szetes, csak Jézusról tudó. Az írásokból Jézusig vezeti a rábízottat. 
Sötétségből fényre. Ez kell, hogy a mi módszerünk is legyen.

Most pedig nézzük végig szolgáló életünket, most, amikor Isten 
egy szolgájáról szólott sok szolgájának: Szolgálatunk helye: az út? 
Szolgálatunk alapja: az engedelmesség? Szolgálatunk értelme: a másik 
ember? Szolgálatunk módja: az egyszerű igehirdetés?

Nagy dolog az, hogy Fiiepet egyszer megválasztották diakónusnak, 
de nem elég. Nagy dolog, hogy téged lelkésznek hívtak, megválasztot
tak, de nem elég: akkor leszel igazán Isten szolgája, amikor napon
ként járod is a szolgálat útját, amely Jeruzsálemből Gázába vezet.

Ámen.
Budapest, 1952. június 18.
Kerületi lelkészgyűlés.

Hafenscher Károly

A kereszt válasza Jób kérdéseire
—  A  nyíregyházi templom bán 1952. június 22-én 

az esti istentisztéleten elhangzott igehirdetés. —
Ének: 570, 296 és 99.

Kezdő ima: Urunk Istenünk, szívünkben azzal a vággyal jöttünk fel szent 
templomodba, hogy itt jelenlétedben megpihenjünk s igéd és imádságaink által 
megerősödjünk. Könyörgünk, áldd meg ittlétünket s adj nekünk igéd hirdetése 
és hallgatása által indítást az igaz bűnibánatra és új, Neked tetsző életre. Ámen.

T .: Jób 29, 30. rész, több vers kihagyásával.
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1.

Jób könyve ezekben a fejezetekben a bajbajutott ember tehetetlen düh
kitöréseit, zúgolódó panaszkodásait, lázongó kérdés-felvetéseit, Istennel perelő 
beszédeit tartalmazza. Aki meg akar tanulni szépen, költői nyelven és erőteljesen 
panaszkodni és zúgolódni, az sikerrel tanulmányozhatja Jób könyvének ezeket a 
fejezeteit. Mennyi példát találunk benne minderre!

A bajbajutott ember először is visszatekint a múltba, amikor még érzése 
szerint a Mindenható vele 'volt és gyermekei is vele voltak, amikor jól ment 
neki annyira, hogy lábait édes tejben moshatta, embertársai becsülték, tiszte
lettel félreálltak ifjak és öregek egyaránt. Amikor tetszése szerint büntethette 
ellenségeit s még fogaik közül is kivehette a prédát. Akkor azt gondolta, hogy' 
soha nem lehet baja az életben, hogy élete végéig abban a fészekben maradhat, 
amelyet kényelmesen kiépített magának s napjainak száma olyan sok lesz, mint 
a tengerpart homokszeme.

De szörnyű csapások érték: anyagi javait elveszítette, gyermekei meghal
tak s most szörnyű betegségben és nyomorúságban, védtelenül szenvedi ellensé
geinek dühét. Boldogsága eltűnt, mint felhő. .

Nyomorúságával Isten elé megy. Tehetetlenségében kiáltozik a gyüleke
zetben, kezeit Isten felé emeli. De Isten? „Kiáltok hozzád, de nem felelsz. Meg
állók és csak nézel reám! Kegyetlenné változtál irántam ... Felemelsz, szélnek 
eresztesz engem és széttépsz engem a viharban*4 —  így felel neki Isten, amikor 
eléje áll nyomorúságában. Ki ne hallaná ki mindebből nem egy mai ember 
panaszát? A hosszú sirám megoldás és vigasztalás nélkül fejeződik he: „Hege
dűm sírássá változék, sípom pedig jajgatok szavává.44

2 .
Leszámítva a könyv legvégét, alig is találunk valamiféle feleletet Jób 

panaszszavára, a nagy kérdésre: miért van az életben szenvedés és nyomorúság. 
Nem is várhatjuk el ezt az ótestamentum egyetlen könyvétől sem. Éppen az 
ilyen részekből látható, mennyire befejezetlen és csonka mű az ótestamentum az 
\íjtestamentum nélkül. Kérdéseket, problémákat vet fel, de választ nem tud adni 
reájuk. Panasz és zúgolódás, töprengés és gyötrődés jellemzi szereplőit és íróit, 
s ebbe a nagy sötétségbe csak imitt-amott világít bele egy-egy picinyke remény
sugár. A világosság és a világos felelet nem az ótestámentumból, hanem az új- 
testámentumból jön, amelynek kinyilatkoztatási lényegét a kereszt foglalja össze.

Vájjon mit mond el a kereszt üzenete mindarra nézve, amit a felolvasott 
igékből hallottunk kérdés és probléma gyanánt? Mint evangélikus embereknek 
ezen az alapon kell vizsgálnunk nemcsak ennek a két fejezetnek, hanem Jób 
egész könyvének, sőt az egész ótestámentumnak is a mondanivalóját. Ezen a 
szilárd fundamentumon állva azon a sötét háttéren, amelyet Jób könyvének pa
naszai jelentenek, az újtestámentum kinyilatkoztatása, a kereszt beszéde a kö
vetkező igazságokat teszi előttünk még fényesebbekké és még érthetőbbekké:

a) A szenvedést és nyomorúságot Isten megérdemelten adja nekünk. Jób 
könyvében ismételten találkozunk annak az erősítgetésével, hogy a könyv hőse 
ártatlanul és bűntelenül szenved. Itt is mosakszik s nem győzi hangoztatni, hogy 
mennyire méltatlanul éri mindaz a bántalom és nyomorúság, amelyben részesül. 
Hiszen milyen jó volt a szegényekhez, a szűkölködőkhöz, az árvákhoz, az özve
gyekhez, még az ismeretlenekhez is. Tersze, miután őszintén beszél s azt mondja 
el, ami a szívén van, saját maga hazudtolja meg önmagát. Visszatekintve azokra 
a jó napokra, melyeket visszasír a lelke, ő maga mondja, hogy annak idején 
édes tejben mosta lábait. Elképzelhető-e az emberiségnek olyan történelmi kor*
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szaka, amikor ezt bárki is megtehette volna a nélkül, hogy másokat ne fosszon 
meg attól az édes tejtől? És micsoda szenvedélyes didivel nézi azokat, akik most 
fölibe kerekedtek, akik mint valami széles résen, úgy rontanak elő, s pusztulás 
között hömpölyögnek feléje, akik utálják őt, nevetnek rajta, gúnyolódnak sor
sán! Micsoda ember lehetett az a krisztusi evangélium mérlegén nézve, aki em
bertársait juharnak komondorai közé sem számlálta volna! Hol van a keresztyén 
önzetlenségtől és szolgálatikészségtől, a felebaráti szeretettől az az ember, aki 
a 50. rész 16. verse szerint önmagáért ontja ki leikéit s a saját sorsán kesereg? 
Csoda-e, ha kiáltására Isten nem felel, is hiába áll eléje, Ö csak néz reá, de 
nem az atyai szeretet melegével és szánakozásával, hanem az ítélő bíró könyör
telenségével, aki maga emeli fel őt és tépi széjjel a viharban?!

Mindez igazolja az új testamentum bizonyságtevését, hogy t. i. mindnyájan 
bűn alatt vannak és nincsen igaz egy sem az emberek között, ahogy ezt Pál 
apostol a rómabelieikhez írott levelében olyan erőteljesen kifejti. Ez az újtesta- 
memtumi igazság az ótestamentumi Jóbra, minden szenvedőre is vonatkozik. 
Egyedül Ö, Isten egyszülött Fia, a Jézus Krisztus volt az, aki bűnt nem csele
kedett és akinek szájában álnokság nem találtatott. Mindenki másra a szenve
dést és a nyomorúságok Isten megérdemelten osztja ki. Egyedül Ö szenvedett 

. ártatlanul a kereszten és halt meg a Golgotán. De őt is a bűn vitte oda, min
den ember bűne, a Jób bűne és a mi bűnünk is. A kereszt beszéde érre tanít 
tehát minket: a szenvedés bűneinkért sújt bennünket.

b) De a kereszt arra is megtanít, hogy a szenvedést és a nyomorúságot 
bűnbánattal és alázattal kell Isten kezéből fogadni, mint Isten igazságos ítéletét. 
A bibliai Jób erre nehezen volt rábírható. Könyvének 42. részén át azért a sok 
gyötrődés, bölcselkedés és vita, mert nem akart meghajolni alázatosan Isten 
hatalmas és igazságos keze alatt, ellenben mindenfélét felhoz a saját mentsé
gére, nem győzi hangoztatni, hogy milyen jó ember is Volt ő,, s különösen a 
szegényekkel szemben milyen ,sok irgalmasságot tanúsított. Ma már a keresztyén 
emberek, legalább is azok, akik a bibliát s az evangéliumi keresztyénség tantéte
leit ismerik, tudják, hogy ez helytelen magatartás. Mégis ma is vannak olyanok, 
akik konkrét nyomorúságukban, jelenlegi bajaikban éppen úgy néznek múltjukra, 
és sorsukat éppen olyan meg nem érdemeltnek szeretnék maguk előtt és mások 
előtt feltüntetni, mint a felolvasott igékben a bibliai Jób. Mi ne ezt tanuljuk 
meg Jób könyvéből, ne zúgolódni és panaszkodni tanuljunk meg belőle, hanem 
inkább lássuk be, mennyire fölötte áll a kereszt evangéliuma az ótestamentum 
gondolatvilágának. Nehogy abba a tévedésbe essünk Jób könyvének olvasgatása 
és tanulmányozása során, hogy nekünk is úgy kell tennünk, mint ahogy ő tett, 
hanem ellenkezőleg az ő példája indítson bennünket arra, hogy mi ne menteges
sük magunkat, s ne okoljuk Istent nyomorúságainkért, hanem ha bűnösöknek 
valljuk magunkat, aminthogy ezt szívesen teszi a keresztyén ember, akkor valljuk 
Luther Mártonnal együtt azt is, hogy büntetésnél egyebet nem érdemelünk. És 
ne gondoljuk azt, hogy ha magunkat bűnösöknek valljuk, akkor bűneink követ
kezményei már megszűnnek életünkben, hanem ellenkezőleg: abban, hogy bűn- 
vallásaink ellenére egyik büntetés a másik után ér bennünket, lássuk annak az 
igazságnak a megerősítését, hogy igazunk van, amikor bűnösöknek valljuk ma
gunkat, mert ime életsorsunk is mutatja, hogy büntetésnél egyebet nem érde
melünk. Hiszen mi mást érdemel a bűnös, mint büntetést? Ilyen alázatos bun- 
bánattal fogadjuk tehát Tsten kezéből a szenvedést, mint Isten igazságos és meg
érdemelt büntetését.

c) A kereszt fénye azonban nemcsak szenvedéseinknek az okát tárja fel 
a bűnben, nem is csak arra tanít, hogy Isten büntetését alázatos bűnbánattal 
kell elviselnünk, hanem vigasztalást és gyógyulást is hirdet minden megtérő bű
nösnek. Krisztus mint ártatlan bárány magára vette a világ bűneit, a Jóbét is 
és a mienket is. Ezért van bűnbocsánat a mi számunkra is. S mert van bűn-
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bocsánat, azért van lehetőség az élet-újulásna, s ezzel kapcsolaiban arra, hogy 
isimét meglássa a bűnös is Isten kegyelmének áldott és boldog napját. De ehbez 
az szükséges, hogy Krisztussal és Krisztusiban meghaljunk a bűnnek, óemberün
ket minden mentegetőzéséivel és önigazságával halálra adjuk <s naponta igaz bűn
bánattal megöldököljük. Jöbnak nehezebb volt, mint nekünk, hiszen ő még előtte 
volt a golgotái kinyilatkoztatásnak. Könyve végén azonban találkozunk őszinte 
bűnbánatának a kifejezésével is. „Hibáztatom magam és bánkódom a porban és 
hamuban!“  —  olvassuk a 42. rész 6. versében. De ami ennél is lényegesebb, 
megadatott néki, hogy valami keveset Isten kegyelméből megtudjon a Megvál
tóról. „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett 
megáll44 —  olvassuk a 19. rész 25. versében. És ez az, ami miatt Jób könyve 
azzal a vigasztaló megoldással fejeződik he, hogy Jób végül is meggyógyul ba
jaiból, lettek néki újra gyermekei s a nyomorúság és a bánat ideje puszta em
lékké lett késő vénségére. Nem paniaszkodásával és zúgolódásával, nem is ártat
lanságának és önigazságának hangoztatásával érte el mindezt, hanem azáltal, 
hogy végül is bűnbánatra jutott s életét egészen Isten kezébe helyezte, Isten 
pedig kegyelmesen megújította az ő életét.

A bibliai Jób beszédeinek mai tanulmányozása bírjon rá minket arra, 
hogy ne kibúvókat keressünk az igazi bűinbánattal szemben, ne mentegessük ma
gunkat, hanem valljuk magunkat igazán, őszintén, múltúnkkal és jelenünkkel 
együtt, azokkal a cselekedeteinkkel együtt, amelyeket mi magunk szépeknek és 
jóknak tartunk, bűnösöknek, s ragadjuk meg Isten életújító kegyelmét, amelyet 
a bűnbocsánat és a'Jézus Krisztusban való új életre támadás evangéliumában 
hirdettet nekünk, most is, itt is mindnyájunknak. Amiért áldott legyen az Ö 
szent neve mindörökké. Ámen.

Befejező imádság: V
Hálával áldunk és magasztalunk Téged, Urunk, örökkévaló szent Isten, 

hogy nekünk a teljes Szentírást adtad, s benne és általa Jézus Krisztust, mint 
a keresztyén, bölcs élet teljességét. Mi is lenne belőlünk Nélküle, belőlünk, 
tévelygő gyermekeidből?! Gsak egyik felét látnánk az igazságnak, csak zúgolódni, 
panaszkodni tudnánk a bajban, de nem látnánk és nem ismernénk a szabadulás 
és gyógyulás áldott útját.

Könyörgirnlk alázatosan, légy velünk testi és lelki bajainkban. Adj nekünk 
bölcs szívet és alázatosságot, hogy meglássuk- és belássuk, miben vétkeztünk és 
legyen erőnk arra, hogy megjavuljunk és más emberekké legyünk. Ha pedig 
másokat bajban látunk, tudjuk őket igaz emberi részvéttel és odaadással, önzet
lenül segíteni. Óvj meg bennünket, kérünk, ia meddő panaszkodástól, ellenben 
add, hogy bajban és örömben, bánatban és boldogságban, sikerekben és kudarc
ban egyaránt féljünk és szeressünk Téged, engedelmeskedjünk Neked, kövessük 
a mi Urunkat és Megváltónkat, a Jézus Krisztust és Benne megtaláljuk az élet 
útját s a boldogság Feléd vezető ösvényét.

Legyen áldásod mai igeihallgatásunkon s vasárnapi ünneplésünkön. Véd
sz árnyaid takarjanak be bennünket a reánk boruló éjszakán s adj nekünk szeret
teinkkel egyetemben csöndes pihenést, friss ébredést, vezérelj bennünket kegyel
mesen földi életünk egész útján, egykor pedig vedd kegyelmesen* magadhoz lel
künket, hogy láthassunk Téged színről-színre, örök dicsőségedben a mi Urunk 
és Megváltónk, a Jézus Krisztus érdeméért. A/nen.

DR. VETŐ LAJOS

282



M e d i t á c i ó k
Bevezetés

A most sorra kerülő öt textusban a® új élet kérdéséről van szó. Jézus 
Krisztus halála és feltámadása új korszakot nyitott meg. A régi korszak embere 
az ó-ember. Veszedelmes ember. Halálos veszedelmet szerez a maga 
számára is, a másik ember számára is. Ez a veszedelmes ember a 
kereszten megítéltetett. Az új korszak embere: a Piú, aki széttörte a bűn bilin
csét és maga is szabadságban és szeretetben él. ;I'sten azért adja Szent Lelkét, 
hagy mi is rabszolgákból fiák, az ő .gyermekei legyünk Jézus Krisztus által, mi 
is szabadságban és szeretetben éljünk. (A Szentháromság ünnepe után következő 
vasárnapok a szeretetre, a mostani vasárnapok a szabadságra helyezik a hang
súlyt. A fceresztség ennék az új korszaknak a jele és életünkbe való belépése. 
A megkeresztelt ember számára Pál apostol kérdést tesz fel: tudatos-e bennük 
a régi és az új közötti különbség? Kiegyeulítihetetlen ellentétnek tartják-e a 
kettőt? Felfogták-e az új élet forradalmi jelentőségét? Vállalják-e az ebből kö
vetkező új életstílust? A jövő emberei-e, vagy csak a múlt .emberei, akik a mában 
élnek? Ezek körül a kérdések körül csoportosul mondanivalója.

Az egyes textusok témája:
Róma 6:19— 23. Az új élet az egyetlen lehetőség.
Róma 8:12— 17. Az új élet Lelke.
T. Kor. 10:1— 15. Az új élet útiparanosai.
I. Kor. 12:1— 11. Az új élet egysége és gazdagsága.
I. Kor. 15:1— 11'. Hogyan támad az új élet?

Szentháromság utáni VII. vasárnap
Róma ff: 19-—25.

A szöveg megértéséhez:
Itt is a 6:1-ben felvetett kérdésről van szó. A bűnnel játszani nem lehet. 

A bűn ellenség. Aiz új élet viszont nemcsak állapot, hanem szolgálat, mégpedig 
hadi szolgálat. Két úrnak nem lehet egyszerre hadi helyzetben szolgálni.

19. V .  Olyan seregbe tartozunk, amelynek zászlajára ez a szó van Írva: 
»!v»tooAvr. Ez a zászló elszánást igényel tőlünk a Jézus Krisztus által fegyel
mezett életre ele d y tűt c uó v . Azzal az oda.ada.ssal szolgáljunk most az igaz
ságnak, mint amilyent a bűn igényelt tőlünk a maga- számára, a törvényszegő 
élet —  irónia —  érdekében.

20— 22. v. Pál érzi, hogy a hasonlat sántít. Nemcsak a szolgálat tartalma, 
hanem a formája is más. A bűn profitéhes. Kizsákmányolja, zsoldosává teszi az 
embert. A bűn szolgálata megalázó és gyiimölcstelen. Isten szolgálatának a gyü
mölcse a szent élet. Mind a két szogálatniak más a HXoc-a, 'célja.

23. v. Mind a két szolgálatnak megvan a maga jutalma. A bűn kifizeti 
az embert. Minden kielégült9égnek és gyönyörnek szigorú tarifája van. A bűn 
halállal fizet. Isten ítélete éppen az, hogy ezt a fizetést a bűnözőnek fel fcejl28.3



vennie. Isten szolgálatában nem bért, hanem ajándékot kapunk. Pál szembeállítja 
az ó<|jd)v:a-t, a zsoldot, Isten kegyelmi ajándékával, a ^o-ptopt-val. 
Irányvonalak a prédikációhoz:

Hangsúly van ezen a két ízben is említett iszún: most. Most, miikor azzal 
mutatta meg Isten irántunk való szeretetét, hogy megítélte kéményen régi bű
neinket, de ugyanakkor élővé tette számunkra igéjét, megnyitotta fülünket a 
hallásra, most, éppen most kísértésben vagyunk. Miiben áll kísértésünk? Zokon 
vesszük Istentől, hogy a hit engedelmesség is, hogy a kegyelemből fegyelem is 
következik. Kísértés, hogy a hitben állni akarunk és nem járni. Ezért az Apostol 
a következőkre figyelmeztet:

1. Isten a néki való szolgálatra -szabadított fél bennünket. Szolgálatunk 
a bűnöst igazzá tevő és a bűnt gyűlölő Istennek á szolgálata, ezért hadi szol
gálat. Isten elszántságot és fegyelmet vár tőlünk. Nem, tűrhető lazaság mun
kánkban, gondolkozásunkban, erkölcsi magatartásunkban.

2. Ne irigyeljük azt a szabadságot, amelynek lén jeg e  az igazságtól való 
függetlenség. Ebben a látszat-szabadságban sóik megkötöttség van. A bűn is 
igénybe veszi életünket, de kizsákmányolja és tönkre 'teszi.

5. Mivel nem nyugalomba, hanem hadi állapotba helyezett bennünket 
Isten igazsága, tudnunk kell, hogy hov/á tartozunk. Nem lehet két úrnak szol
gálni. Nem lehet Istennek és a saját kívánságainknak egyszerre szolgálni. Min
den engedékenység árulásra vezet.

4. Az igazság szolgálatának ajándéka: a szent élet most, az üdvösség egykor.

Szentháromság utáni VIl I. vasárnap
Róma, 8:12— 17.

A szöveg megértéséhez:
Döntő az egész szöveg megértésénél a test és Lélek közötti különböztetés. 

A oáp£ nem az ember rendezetlen ösztönéletét jelöli meg, hanem az egész 
embert. „Orrmis homo caro“ (Luther). A maga testi és szellemi képességeitől 
hol finom, hol goromba formában elbűvölt ember a crcpn |A nvsff'.i't viszont 
nem,az ember szellemisége, hanem maga Isten, amint ítélő és bűnbocsátó sza
vával az ember felé fordul.

12. v. Kata oapxz £ő )V  =  Isten nélkül kijönni.
15. v. Tcvsőiiatt =  Isten ítélő és bűnbocsátó szavába vetett hittel élő 

emberben Isten beszéde megöli az önmagától elbűvölt embernek az ál-gyakorla- 
tiassiágát, felületes praktikáit. Nem a tettrek ész séget, hanem az ügyeskedést! 
7ipá£etc-ról van szó, nem Ipyov-ról!)

14. v. dcvsoftai =  nem erőszakos megragadás, hanem kézenfogva vezetés. 
Akik gyermeki bizalommal és engedelmesen vezettetik magukat és nem a nagy 
okosak, az ügyeskedők Isten gyermekei.

15. v. A szolgaság ellentéte a fiúság. Isten gyermekeivé nem magunktól 
leszünk, nem nevelési tevékenység útján jutunk el rá, hanem kapjuk (XanSo'vsr *' 
Az imádságra is Isten nyitja fel ajkunkat.  ̂Az imádkozó embert Isten kiragadja 
elszigeteltségéből és beleállítja a hozzá kiáltó fiák seregébe —  a gyülekezetbe. 
pá£er' =  nagy sokaság együttes kiáltása.

16. v. itVÉona fpie"' — az embert, mint személyiséget jelöli meg. Nem 
a mi lelkünk tesz bizonyságot, hanem Isten Lelke minket is bekapcsol bizonyság- 
tételébe. Bizonyossá tesz bennünket.

17. v. xXrjpovópoc == örökös, eszkatológiai fogalom. Az örökség tar
talma: Jézus Sógcr-ja.
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: Irányvonalak a prédikációhoz:
Az emberi szellem prometheuszi jellegű. Undorodik a földtől, szeret 

* elvonatkozni a valóságtól, a magasabb szférákba tör. Olyan mint a léggömb.
| Isten Lelkét éppen ellenkező tulajdonságok jelemzik. Nem undorodik az anyag- 

tói, a földet keresi és a földön is éppen azt, amii a legtestibb —  az embert. Isten 
„.Lelke nem nyugszik addig, míg (éppen a testet, az embert el nem éri.

1. Miért (keresi a testet, az embert Isten Lelke? ■— mert meg akarja vál- 
F toztatni. Hogyan? 12— 15. v.-'ből kapunk feleletet. Megöli bennünk áz öntelt-
f séget, a vallásos vagy vallástalan jellegű ,gőgöt, a test szerinti életet, mert ez 
l  végzetes élet. De új életét is teremt bennünk, amely nem felületes praktikákban 
’i éli ki magát, hanem engedelmességben fogant tettekre kész. Legyünk azért ké- 
[ szén a Szent Lélek fogadására gyülekezeteinkben, otthonainkban; ne vessük meg 

az ige hallgatását, olvasását, amelyet ö  tesz elevenné és közvetlen beszéddé 
í számunkra.

2. Mi jellemzi az Isten Leikétől teremtett új életet? 14— 16. v. Nem sze- 
i mélytelen igazságok, gondolatok és dogmák uralma alatt áll, hanem az élő Isten

vezetése alatt. Szabad a félelemtől és aggódástól. Szabad- az imádságra. Nincs 
szüksége pózokra, mert maga Isten egyensúlyozza ki. Gyermeki élet.

5. Mik az új élet kilátásai? 17. v. A java még hátra van. jle  már most 
Krisztus örököstársaiként élhetünk. Ez a reménység késztet arra, hogy ne kerül
jük ki Isten igazságos ítéletét, hanem arra bizalommal és engedelmesen igent 
mondjunk.

Szentháromság utáni IX. vasárnap
I. Kor. 10:1— 15.

A szöveg megértéséhez:
„Pál egy kissé mord és dühös hangon beszél ebben a levélben11 —  írja 

Luther. Nem csoda, mert meggondolatlan és fegyelmezetlen keresztyénekkel 
beszél. A fegyelmezetlenség következményeire a ma is annyira tipikus, példát 
említi fel: Izrael pusztai útját az egyiptomi szabadulás után.

1— 5. v. Az öt ízben is említett tidvTsc szó az elbizakodottságtol akar 
visszatartani. Mindnyájan részesültek Isten jótéteményeiben, a többség mégis 
elhullott. Az Istentől kapott új élet nem mágikus közvetlenséggel hat, engedel
mességben való járást igényel.

6— 11. v. Itt a korinthusi gyülekezetben mutatkozó elhajlásokkal foglal
kozik. Ezek: a bálványok tiszteletére rendezett áldozati lakomán —  orgiákon —  
való részvétel, 7. v. Parámnaság, lazaság a nemi életben, 8. v. Az istenkísértés, 
amelynek a szabadság jelszavával felelőtlenül dobalozo gnosztikusok az előidézői.

11. v. Az utolsó időket megélő gyülekezetnek a helyzete tehát nem pél- 
-orauEtf ‘uppEp Ttjtuxö);

12__13. v. Az elbizakodottság nagy kísértés egy menetelő sereg számára;
a gyülekezet, amelynek tagjai vagyunk, ilyen menetelő sereg. Az elbizakodott
ságnál talán még nagyobb kísértés a fásultság. Pál mindkettő ellen küzd. 
Irányvonalak a prédikációhoz:

Mivel az egész textus pásztori jellegű, a prédikáció se adjon tanítást, 
hanem intse és bátorítsa a mai gyülekezetét.

Azt látjuk, hogy ma is sokan elesnek a hitben, lemorzsolódnak a gyüle
kezetből (3. v.). Ne döbbenjünk meg. Inkább két dolgot vegyünk józanul fon
tolóra:

1. Nem példanélküli, még soha elő nem fordult esetről van szó. Pál 
Izrael példáján mutatja meg, hogy tipikus esetről van szó.

285



2. Mi is útközben vagyunk. A magától értetődő, bit nélkül is élhető ke- 
resztyémség korszakából, az őiikéntes, felelős, csak hitben járható keresztyén élet 
útjára vitt bennünket Isten. Kísértéseink is tipikusan az útban lévő, menetelő 
ember kísértései. Két kísértésünk van.

1. Az elbizakodottság (12. v.), hangoskodó, öntelt keresztyén élet. Abban 
az illúzióban él, hogy keresztyén öntudata hit. Pedig útközben olyan próbák alá 
kerülünk, melyet csak az Istentől kapott hit s nemi a vallásos -öntudat bír ki. 
A következő dolgok tesznek próbára:

6. v. A múlt igézete, az egyiptomi húsosfazekaik. A hit nélkül ús élhető 
keresztyén élet utáni vágy.

7— 8. v. A tervszerűtlen laza élet, amely a pillanatok sikerének él, kle nean 
gondol a jövőre, mert gyökerében hitetlen és reménytelen. 1

9. v. A, józanság nélküli kalandorság, mely a jelen feladatai elől a jövő
délibábjai felé menekül.

10. A zúgolódó, mert saját bűnét és ezért bűnbánatot sem ismerő szív.
2. A másik kísértés a rémlátás. Ez azzal igyekszik igazolni tétlen bábasá

gát, hogy úgyis hiába minden. Nem hiszi az Istentől kapott hit megtartó erejét, 
nem számol Isten hűségével.

Ezért akarja ma Isten vallásos öntudatunkat élő hittel kicserélni.

Szentháromság utáni X. vasárnap
I. Kor. 12:1— 11.

A szöveg megértéséhez:
7tspí itöv TüvsuiJtaiiXítíV (masculinutm, vagy neutruin?) Pál nem akarja, 

hogy a korinthusi keresztyének a Szent Lélek ajándéka'inak gazdagságát látva, 
tájékozódásukat elveszítsék, tudatlanul viselkedjenek —  l  ávoustv. A továb
biakban sem a lelki adományokat akarja ismertetni és egymáshoz mérni. A Szent- 
lélektől támasztott új élet gazdagságára és egységére mutat rá.

2— 5. v. A Krisztusról való bizonyságtétel tisztaságán dől el, hogy valaki 
Lélekből szól-e.

4. v. Ugyanaz a Lélek, 11. v. egy és ugyanazon Lélek ( §v xoí tó aót 
7tvsÓMa) áll a központban és nem a lelki emlber, a Tcveu|iaxtxóc’.

7. v. cpavépo)"p'c =  a Lélek jelenlétének megnyilatkozása haszpnra 
7tpóc to ot>|i€pspGv adatik, a gyülekezet közösségének az épülését és nem az 
egyénieskedést, a fölfuvalkodottságot szolgálja.

9. v. IPoTt^?= hit, itt nem a megigazító hit, hanem annak sajátos meg
nyilatkozásai értelmében szerepel. Talán a 15:2-ben említett hegyeket mozgató 
hitről van szó.

10. A korinthusi gyülekezetre annyira jellemző nyelveken szólást az apos
tol az utolsó helyre teszi.
Irányvonalak a prédikációhoz:

Az igehirdetés kiindulhat abból a tapasztalatból, mely ma a gyülekezet 
annyi tagját nyugtalanítja: Miért van annyiféle irányzat, annyi szín az evan
gélikus egyházban? Miért van feszültség a különböző kegyességi irányok között? 
Nem bontja meg a lelki ébredés nyomán támadt megmozdulás a gyülekezetek 
egységét? A különféle színek és ezek ellentétének oka valóban sokszor emberi 
egyénieskedés, önteltség, merevség. De más oka is van. Ahol Jézus neve ismét 
nagy lesz az ember előtt, ahol irgalmas szeretetével forró vfszontszeretetet 
ébreszt a szívekben, ott a Szentlélek is munkához lát. A Szentlélek pedig gazdag.
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megajándékozó Lélek, nem gépiesen és nem sablonokban dolgozik. A következő 
csomópontokban lehetne az ige üzenetét összefogni:

1. Ahol Jézus Krisztus keresztje erőteljesen hirdettetik és arra hittel hall- 
iratnalk, ott Isten Lelke munkába kezd.

2. Ahol Isten Lelke munkálkodik, ott mindig egyesíteni akar bennünket 
Jézus Krisztussal és egymással is. (Egyesíts bennünket éppen, Mint Atyáddal egy 
te vagy, Hogy ne légyen földön s égen, Elszakasztva semmi tag. —  Zinzendorf.)

3. Ahol a Szentlélek munkálkodik, gazdagon osztja szét ajándékait.

Szentháromság utáni XI. vasárnap
I. Kor. 15:1— 11.

. / szöveg megértéséhez:
Pál apostol azt mondja el, hogyan támadt a korinthusiak között új élet, 

hitben való élet. 11. v. „így lettetek hívővé."
1. v. Tvmpí^u) =  eszetekbe juttatom, emlékeztetlek benneteket. A ke

resztyén élet kiinduló pontja nem a mi döntésünk, elhatározásunk, nem is tudat
alatti világunkból előtörő új életérzés, hanem egy egyszerű józan megismerés, 
tudás. Erre a megismerésre újra és újra vissza kell emlékeznünk. Hiszen különös 
megismerés, olyasminek a megismerése, amely egész gondolkodásunkkal és aka
ratunkkal ellentétben áll.

2. v. Az evangélium hirdetéséből és annak meghallgatásából támad az új 
élet. Az emberi lélek filozofálásra, a misztikára és spekulációkra természete kö
vetkeztében hajlamos, de nem a keresztyén új életre. Anirna naturaliter non est 
christiana. Ezért szükséges, hogy a prédikáció, az énekeskönyv, a keresztyén 
tanítás formájában Isten igéje hozzánk jöjjön, megismerésre vezessen.

3. V. llapéSmxa == élőtökbe adtam. Pál nem megtérési élményét, Vagy 
új eszményeket adott a korinthusiak elé; egy eseményről, egy történésről^ tett 
bizonyságot, Istennek az ember érdekében végzett nagyságos dolgairól szólott. 
Isten az apostolokat azért rendelte, hogy szemtanúk legyenek és az ő tettei ne 
menjenek feledésbe.

3— 7. v. Istennek Jézus halálra adásában és feltámasztásában megmutatott 
tettei nem szemlélhetők, nincsenek objektív vizsgálódásmainknak alávetve, tehát 
nem olyanok, mint valamely természeti jelenség, mert ezek a tettek ránk vonat
koznak —  (Krisztus meghalt a mi bűneinkért) — , a m i megváltásunkat, szaba- 
dításunkat munkálják. Mi vagyunk ezeknek az eseményeknek alávetve. Ezért 
csak hitben és engedelmességben érthetők.

8 — 10. V .  Isten tetteinek megértésére éppúgy nem tehetjük magunkat 
alkalmassá, de másokat sem, mint ahogy a hirdetett igén átütő hatásukat sem 
tehetjük ártalmatlanná. Pál apostol maga a legkevéábbé volt az új életre disz
ponálva, mégis megesett vele, hogy az új élet részesévé lett. Olyan titok ez, 
mint a születés.
Irányvonalak a prédikációhoz:

Az igehirdetés abból ' indulhat ki, hogy most, az egyházi esztendő ünnep- 
telen félévében tartunk és az ige húsvéti hangokat üt meg. Ne csodálkozzunk 
rajta. Minden igehirdetés az élő Jézus Krisztus hirdetése. Mindem egyes vasárnap 
arra emlékeztet, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, élő Urunk van. 
Jézus feltámadása és .annak hirdetése teszi egyedül lehetővé, hogy a bűnből mi 
is feltámadjunk és hitben éljünk, ez teszi lehetővé a keresztyén életet, az uj 
életet A textusnak ezt a fő  mondanivalóját hármas irányban bonthatjuk ki.
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1. Húsvét fényéből világosodik meg Jézus egész földi életének értelme. 
Minden érettünk történt, hogy nekünk vallásos spekulációk, ködös érzelmek 
elvont gondolatok béklyói helyett élő Istenünk legyen (1— 5Jb).

2. Az egyház nem kitalált meséket prédikál, hanem valóságos eseményről 
tanúskodik, Istennek a történelem folyásában érettünk végzett nagyságos dol
gairól (3— 8.).

3. Jézus feltámadásának első tanúira, az apostolok bizonyságtételére figye
lünk, valahányszor a bibliát meg akarjuk érteni. Az igehirdetés az ő bizonyság- 
tételük alapján teszi világossá számunkra a húsvéti esemény szíve-közepét: Isten 
uralkodhatiik rajtunk. Ingyen, kegyelemből új életben járhatunk (8—10. v.).

„Aki eleve elutasít minden tanító jellegű prédikációt, az nehezen kezdhet 
valamit ezzel az epistolával. Pedig éppen ilyen tanító jellegű prédikációra van 
szüksége a mai gyülekezetnek.“  (Doerne)
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