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A Lutheránus Világszövetség 
hannoveri nagygyűlése

Ezt a mostani számunkat csaknem teljes egészében a július hó 
folyamán lezajlott hannoveri Lutheránus Világgyűlésnek szenteljük. 
A Lutheránus Világszövetség ötévenként szokott ilyen világgyűlést 
tartani, amelyen a legfontosabb .egyházi és teológiai kérdések kerülnek 
megvitatásra. A  mai világhelyzetben különösen nagy érdeklődés kí
sérte a világszövetség nagygyűlését. A  világ lutheránus egyházainak 
250 delegátusa vett részt rajta, helyetteseiken és a hivatalos látoga
tókon kívül. Magyar evangélikus egyházunkat hattagú delegáció kép
viselte. A  delegáció kötelességének érzi, hogy egész egyházunkat füze
tesen tájékoztassa a hannoveri világgyűlésről, hiszen egész egyházunk 
képviseletében vett részt rajta.

Lapunkban a hannoveri világgyűlést nem formai, hanem tartalmi 
szempontból kívánjuk ebben a számban részletesen ismertetni. Nem 
külsőségekről szólunk ezen a helyen, hanem mindeneke’ őtt. közöljük 
magyar fordításban a fontosabb előadásokat csaknem teljes terjedel
mükben is miután a világgyűlés munkája nem merült ki az elhangzott 
előadásoik meghallgatásában, hanem nagyon lényeges teljesítményt mu
tattak fel a világgyűlés .szakbizottságai, azért röviden ezeknek a szak- 
bizottságoknak a munkájából is ‘közlünk egyet-mást. De szükségesnek 
tartjuk .azt is, hogy a hannoveri világgyűlés fontosabb határozataival is 
megismertessük lelkésztestvéreiniket, s végül közöljük a világgyűlés 
üzenetét a világ ö'.szes evangélikus gyülekezeteihez.

A fontosabb előadásokat s a világgvűlés üzenetét lapunk bevezető 
cikkünk után hozza. A  nagygyűlés tagjainak tanácskozása összesen hat 
szakbizottságban folyt. A  tanácskozások eredményét a szakbizottságok 
teriedelmeis tudósításokban terjesztették a p’ enári.s gvűlós elé. Néhány 
idézet is érzékeltetheti, hogy a világgyűlésen végzett munka milyen 
nagy területeket ölelt fel.

Teológiai szempontból a világgyűlés rgverteiműen tett hitet az 
élő Krisztusról, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Megá'lapi- 
totta azonban, hogy mivel az emberi élet állandó változások között 
fobrík. minden úi nemzedéknek meg kell találnia a saját feleletét Isten 
hívó szavára. Nemzedékünket hitünk új átgondolására hívja fél a jelen
legi helvzet figyelembevételével, hogv Jézus Krisztusba vetett erről a 
hitünkről szóval és tettel tehessünk bizonyságot. . . Az az egység, 
mely bennünket összekapcsol, Isten ajándéka. Kérjük Urunkat, tanítson
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m e g  ben n ü n k et arra, h o g y  ezt az összetartozásunkat m ég  jo b b a n  m e g  
érthessük és a ján d ék ozzon  m e g  b en n ü n k et azzal ,az e rőve l, h o g y  e g y s é 
g ü n k et a k ü lön b öző  orszá gok  és n y e lv ek  lu th eránu s eg y h á za in  be lü l 
m eg b izon y ítbassu k .

A  missziói szak b izottság  m eg á llap íto tta , h o g y  szüléink  és n a g y szü - 
le in k  ku litú rform áit az id ő k  árja  {m indenütt elm osta , s a p o g á n y  v a llá 
sok h am is  b izton sá ga  töb b é  n e m  tu d ja  szá m ű zn i az em beri szoron gá st. 
:V m ez ők  tehát érették  az aratásra. M in d e n  a jtó  h e ly e tt , a m e ly  az 
ev a n g é liu m  h irdetése e lő l bezáru l, isok ú j a jtó  n y íl ik . A  leg k öze leb b i 
50 é v  a la tt a v ilá g o n  k örü lb e lü l 5 0 0  m illió v a l lesz töb b  azoknak  a 
szám a, akik  o lvasn i tu d n ak . M it  fo g n a k  ezek a m illió k  o lv a sn i?  A z  
e g y h á z  fe le lősség e  éhben a tek in tetben  is ig e n  n a g y .

M iu tá n  az egész em b er  Isten  terem tm én y e , em bertársa ink n ak  
testi, le lk i és sze llem i tek in tetben  -egyaránt szolgálatúikra k ell len n ü n k . 
N e m  íaz a fo n to s , h o g y  egyes em berek ért, v a g y  csoportok ért te g y ü n k  
v a la m it, m ik özben  azok tö b b n y ire  fü g g ő s é g b e n  m aradnak , h a n em  m a  
e g y ü tt k e ll d o lg ozn u n k  ezekkel az em berekkel -azzal a cé lla l, h o g y  m i
n é l e lőb b  hasznos ta g ja iv á  lehessenek a társada lom n ak . A z  eg y h á z n a k  

-  -ahol err-e szükség v a n  —  kötelessége az á lla m ot -szociális (törvény
h ozásra  k én yszeríten i abból a cé lb ó l, h o g y  jo b b  szociális rend jö j jö n  
létre.

A z  evangelizációró l a v e le  fo g la lk o z ó  szakbizottság  a következőiket 
á lla p ítja  m e g : L u th er a h ite t  ú g y  ír ja  le , h o g y  íaz „n y u g ta la n  d o lo g “ , 
m e ly  n e m  tehet m ást, m in t  h o g y  á szeretet és -engedelm esség cse lek ed e 
te it  g y a k o ro lja . A z  ev a n g é lizá c ió  a h iv ő k  sze llem i é le tének -e lm ély ítése- 
-s a h ite tlen ek n ek  K risztu sban  v a ló  élő h itre  vezetése.

A  sáfársdgról is  sok szó -esett. A  sáfánság is h iv ő  aktiv itásunk  k i
fe jezése . A  h iv ő  egész é lete  sá fárság, a m e n n y ib e n  h á lá va l gon d ozza  
m in d a zt, am it az em b er Is ten tő l kapott. A z  em b er le g y e n  I-st-en a já n 
dékainak  jó  sá fára , m ik ö z b e n  él vel-ijk és h ű ségesen  g on d ozza  őket.

N e m  Isten nek  v-an szükség,e tettein kre, h a n e m  a fe le b a rá tu n k n a k . 
Tsten teh át m in d en ü tt je len  -lesz ott az ő k e g y e lm é v e l, ahol a k eresz
ty é n  e m b e r  -kötelességeit te ljes íti.

A z  ifjúsági munkával kapcsolatban  a v on a tk ozó  szakbizottság  k i f e j 
tette, h o g y  ig eh ird etésü n k b en  m e g  k e ll m u ta tn u n k , n em  é lü n k  v a la 
m ily e n  já m b o r  -szigeten. M e g  k e llen e  ta n u ln u n k , h o g y  m eg értsü k  azr. 
i f jú  em b erek  m o d e m  életét. A z  egyh ázn ak  g y a k or la ti ú tm u tatást k e l
len e  a d n ia  az if jú s á g n a k  -arra, h o g y  az élő ig e  a m od ern  v ilá g b a n  é le 
tü n k et h o g y a n  rendezi.

Szükséges az iis, h o g y  az eg yh áz g y a k o r la ti segítséget n y ú jtso n  
a k ereszty én  családi élet szám ára . A  puszta  in te lm ek  n e m  érnek  cé lt. 
h an em  v a lób a n  já rh a tó  u tak a t k ell m u ta tn i. P é ld a : H o g y a n  .lehet a- 
d o lg o zó  n ő  h iva tá sb e li -kettős m egterh eltsége  e llenére a család k özép -, 
pontj-a, m in t  k eresztyén  an ya .

A  sok égető kérdés k özö tt a születések -szabályozásának kérd ése  
-szem m elláth-atóan k ív á n ja  az eg yh áz  k ü lön leges  ú tm u tatását. H a  ezen  
a p o n to n  n em  h a n g z ik  el sötétséget oszlató szó , , szá m ta la n -a sszon y  t o 
v á b b ra  is m e g g y ö tö r t  és tanácsta lan  lelkii-sinerettel m arad m a gá ra . Az.
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igaz , receptet a  dili a ligh a  lehet, m iv e l a kérdés a h áza sfe lek  egészen 
szem élyes, Isten  sz ín e  -előtti döntésére ta rtozik . E g y fe lő l  a le lM ism eret 
m egterhelése , m á s fe lő l a (könn yelm ű ség  m ia tt a m od ern  em beren  seg í
ten i k ell azzal a fe lsza b a d ító  ig é v e l, a m ely  az élet a ján d ék áról éppen  
ú g y  tu d  beszé ln i, m int, arról is, h o g y  a házasság nem  m erü l k i a sza
porodásban . E zek k e l a  kérdésekkel a nők szakbizottsága fo g la lk o z o tt .

A  v ilá g g y ű lé s  fon tosa b b  h atározata i k özü l k iem e ljü k  a teológiai 
alosztály és a Lutheránus Világszolgálat m egszervezését. A z  e lőb b in ek  
az a fe lad ata , h o g y  a lu th eránu s eg yh áza k  te o ló g ia i együ ttm ű k öd ését 
e lőm ozdítsa , az u tób b i p e d ig  az eg yh á za k  terh e in ek  k i-egyen lítésére  fo g  
törekedni.

A  v ilá g g y ű lé s  m egvá lasztotta  a v ilág szövetség  új vezetőségét is a 
következő öt évre. E ln ök év é  Iálje h a n n o v e r i országos p ü sp ök öt vá la sz
totta N y g r e n  svéd  p ü spök  u tód á u l. M in d  az eg yh á z i .sajtó, m in d  a 
rád ió  n a g y  rok on szen v ve l adta h ír ü l, h o g y  a m a g y a r  d e leg á c ió  az új 
e ln ök  iránit b iza lm án ak  adott k ife jezést. S z ék fog la ló  beszédében  L ilje  
püspök  k ije len te tte , h o g y  ,az eg yh áz, fő fé la d a ta  a béke, a fü g g e tle n sé g  
és az ön zetlen  szeretet szolgá lata. A  sa jtó  e lőtt p ed ig  e lm on d otta , h o g y  
ez a y ilá g g y ű lé s  v a ló b a n  tö r tén e lm i gyű lés  v o lt . S m á r  az a té n y , h o g y  
ebben a m i m a i v ilá g u n k b a n  a v ilá g szövetség  kötelékében  e g y ü tt  lévő  
e g y h á z a k 'ta la já n  ily en  m é ly  k özösség  v á lt leh etővé , lén y eg esen  h ozzá 
já ru lt  a bék éh ez. A  v ilág szövetség  fő t itk á ra  Cári E. Lund-Quist lett, 
aki m ár edd ig  is főtitkáriként m ű k ö d ö tt a m ú lt évben e lh u n y t M ich e l-  
fe ld er  h e lyén .

A z  előadásokra k ü lön  is fe lh ív ju k  lelkészi m unkaiközösségeink 
fig y e lm é t , s sz in tú g y  ,az a lb izottságok  m u n k á já ró l k özö lt  r öv id  táj-ékoz- 
tatásra is, m iv e l b en n ü k  .sok fo n to s  és érdekes tém át (találhatnák, a m i
nek a -m egtárgyalása m é ly íth e t i és erősítheti eg yh á z i és lelkészi szolgá
latunkat. L ap u n k  a  m ost n em  k ö z ö lt  előadásokra  m ég  vissza f o g  térn i, 

   s az a cé lun k , (hogy a z , ig e  m érleg én  k ritik a ila g  is s z e m ü g y re  v eg y ü k  
a L u th eránu s V ilá g szöv e tség  m u n k á já t.

DR. VETŐ LAJOS
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AZ ÉLŐ IGE A FELELŐS EGYHÁZBAN
Nygren Anders püspök (Lund) előadása 

a Lutheránus Világszövetség hannoveri teljes ülésén

Evangélikus-lutheri egyházunk az Ige egyháza. Ez a gazdagsága 
és -ez a felelőssége. Általában nagyon keveset tudunk erről a gazdag
ságról ás erről a felelősségről. Ha iá világ lutheri egyházai a Lutherá
nus Világszövetségben egyesültek :S ezeken a napokon világkonferen
cián találkoztak, -arra vannak elkötelezve, hogy éppen e két dologról 
gondolkodjanak: -az élő Igéről, amely gazdagságuk és a felelősségről, 
amelyet az Ige helyez rájuk.

I. Legelőbb hadd szóljak -egypár általános szót a konferencia jelen
tőségéről. Tudják-e Önök, mi ennek a konferenciának a feladata? 
Egyesek talán azt gondolják, amit tehetünk, az, hogy sűrű csoportok
ban gyülekezzünk a reformáció nagy jelszava 'köré, hogy a régi jól 
Ismert hittételeket hozzuk elő és újra felismerve erősítjük meg azokat. 
Azután az együttlét által megerősödve, abban a megnyugtató tudatban 
utazzunk haza, hogy jó lutheránusok és az igaz tanítás birtokosai 
vagyunk.

Nem, ez valóban a legrosszabb, amit tehetnénk -— s a lutheránus- 
9ágnak ellentmondana. Luther arra tanított bennünket, hogy ne Luther 
nevére esküdjünk. Az íráshoz akar vezetni, az isteni Igéhez. Az volt 
-a nagy benne, hogy az Igét nemcsak tradicionális -adottságnak fogta fel. 
Nem elégedett m-eg addig, imíg magához az Igéhez és annak értelméhez 
el nem jutott. Az Igével tusakodott „folytonos gondolkodással éjjeleken 
és nappalokon keresztül11, mígnem (titkát feltárta. Nem engedte el addig, 
míg áldását meg nem kapta. így  kell nekünk is meg nem elégedettnek 
lenni a kényelmes és olcsó tradicionalizmussal, ha a reformáció vonalá
hoz hűségesek akarunk maradni.

Katolikus oldalról gyakran tették az evangélikus-lutheri hitttel 
szemben azt az ellenvetést, hogy (Szívesen ragad ki egyetlen mozza
natot az általános keresztyén hitből és olyan erősen hangsúlyozza, 
hogy hamissá válik. Ez jellemzője sok szektának, hogy ilyen módon jár 
el. Úgy is mondhatnánk, hogy -szellemi.elefantiázisban iszenved. Egy 
bizonyos dolog, amelynek talán relatív jogosultsága van -a maga körül- 

. határolt területén, hamissá válik, ha feleslegesen nagy bangisúlvt kap és 
abszolúttá lesz. így  történt -—- gondolják sokszor katolikus oldalról —  
a reformációval is. „A  hit által való megigazulás11 önmagában nem tűr 
ellenvetést. Mint egy  tanítási pont -a többi mellett nagyon rendben 
van. De ez a hozzátétel: „egyedül11, mindent elront azáltal a megálla
pítás által, hogy a megigazulás „sol-a fide11, „egyedül hiit -által11 erős 
hangsúlyt kap és abszolúttá válik. Ezáltal minden mást a hiten kívül 
kizár; ezáltal azonban a hitről való önmagában helyes beszéd hamissá 
válik. Luther egyoldalúan Pálhoz kötötte magát s ezáltal hite 'egyoldalú, 
páli (Színezetű eretnekséggé vált.

Bármennyire jogosulait’an is ez a kritika magával Lutherrel (szem
ben, nem tagadhatjuk, hogy a későbbi lutheránusság alkalmat adott 
erre a bírálatra, amennyiben „az egyedül -hit ált-al való megigazulást11
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a luteránusság jelemző külön felfogásaként, mint „különleges tanítást11 
állította oda. Egy egyháznak sincs joga ahhoz, hogy egy bizonyos külön 
felfogást ápoljon. Egy egyház -sem mondhatja jo-gosan: én főként ez 
iránt vagy az iránt ,a tanítás iránt érdeklődöm és a keresztyén Iliiben 
a többit háttérben hagyom. Egy egyháznak sinos joga azt mondani: én 
Pálhoz igazodom és kevesebbet érdeklődöm a többi újitestáöientumi tanú
bizonyságtevő iránt. A  keresztyénség értelmezésének minden ilyen redu
kált formájával szemben jogosult ia bírálat. Nincsen az evangéliumok
nak különböző típusa, egy synopti-kus, egy jánosi, egy páli és így 
tovább, olyan formán, hogy az egyes hitvallások megválaszthatnák, az 
evangélium melyik típusához akarnak ttartozni. Krisztus nem osztatott 
részekre. Csak egy evangélium van és ezt az egyháznak a maga egészé 
ben kell hirdetnie.

És most megismétlem a kérdést: <tudják-e, mi ennek a konferenciá
nak a feladata? Ez -a konferencia nem arra való, hogy megismételje a 
reformáció formuláit, hanem az a feladata, hogy új kiindulási pontról 
az egy. egységes evangéliumot ismét átgondolja és új szavaikkal fejezze 
ki. Mivel Luther reformátori felfedezését Pál apostollal kapcsolatos 
munkája révén nyerte, la reformáció -egyházaiban hozzászoktak, hogy az 
evangéliumihoz páli -kiindulási pontról közeledjenek. Ennek a konferen
ciának a sajátossága abban van, hogy arra hivatott: az evangéliumot 
jánosi kiinduló pontból gondolja át. Nem azt jelenti ez, hogy Pál apos
tolt elhagyjuk, hanem azt jelenti, hogy nemcsak az ismert tradicio
nális kifejezés-formánál maradunk meg, hanem a tárgyhoz hatolunk: 
és ehhez a legjobb segítséget az új jánosi kiindulási pont nyújtja.

II. Ha „az élő Igéről11 beszélünk, -akkor nyilvánvalóan János evan: 
géliumának prológusához kapcsolódunk: „Kezdetben volt az Ige11 (János 
1 :1.). Erről az Igéről mondja továbbá: „Benne volt az élet11 (Ján. 1:4.). 
Az Ige egyszersmind az Élet, az élő Ige. Azután tovább megy a közlés 
és arról szól, hogyan nyilatkoztatott ki az Ige ami Világunkban.: „És az 
Ige testté lett és lakozott miközöttün-k és láttuk az ő dicsőségét11 (1:14.). 
Itt világos és érthető, hogy kiosoda „az élő Ige11, hogy az a- mi Urunk 
Jézus Krisztus. Mikor a világba jött, nem esetleges jelenségként jött, 
hanem olyanként, aki kezdetitől vele volt. Ott volt Isten világtervében, 
mielőtt a világ alapjait megvetette volna-. Minden dolgot az Ige által 
végzett el (1:5.).

„A z Ige testté lett11 — Jio Loges sarx egeneto —  ej. a pár haltai- 
| mais szó tartalmazza az -egész evangéliumot. Elmnodja, hogy Ő, aki az 
. Elet volt, hozzánk, la halál világába jött és hozzánk, a halál gyermekei 
: Kéz az örök -élet adományaival jött. És nyomaték-kai, aimit nem szabad 
. elhanyagolnunk, azt mondjia, hogy olyan valóság ez, amely a mi vilá 

gunkba-n történt: „verbum caro factum est11.
Itt közvetlenül látjuk, mi a jelentősége annak, hogy kiindulási 

pontunk az incarn-atiö valósága, az, h ogy  „az Ige testté lett11. Különben 
gyakran -megtörténik, hogy „a megigazuldst11 vagy objektív, dogmatikus 
tantételként, vagy szubjektív pszichológiai fapasztalafként fogják fel. 
Mindkét esetben elhomályosul, hogy valósággal van dolgunk, olyas
mivel, ami tényleg ebben a mi világunkban a valóság közepette, amely
ben -életünket éljük, történt. Valóban nem csupán -bizonyos dogmatikai
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tételeikről van szó, amelyek magasan a fejünk- fölött lebegnek, de nem 
is bizonyos szubjektív tapasztalatokról, amelyekre szert tehetünk, ha
nem egész emberi létünk csodálatos változásáról van szó, amely meg
történt, amikor maga az Élet, amikor Ő, az élő Ige a mi világunkba, 
a halál világába belépett. A  mindenekfelett fontos dolog az, hogy itt 
valéban történt valami. Halljátok, (hogyan hangsúlyozza az apostol az 
első jánosi levélben, hogy az, amit hirdet, egyszerű és megfogható való
siig! „Aki kezdőiben volt, akinek beszédét hallgattuk, akit szemeinkkel 
láttunk, akire nézünk és akit kezeink tapasztaltak, az Életnek beszédét. 
Mert az Klet megjelent és láttuík és bizonyságot ítészünk róla és hirdet 
j üik nektek amaz örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent 
nekünk" (I. János 1:1.). Nem csodálkozhatunk azon, ha valaki, mint 
az apostol, ilyen ámulatot keltő híradással jön és segítségül vesz m in
den -elgondolható bizonyítékot, hogy megerősítse: valóságról beszél. Ha 
a Krisztusról szóló Igét hirdeti, nem mást hirdet, mint azt, amit maga 
hallott és látott, és kezeivel érintett; amit azonban így látott, hal
lott és tapintott, minden mértéken felül meglepetés volt, hogy tudni
illik részünkre maga az Élet nyilatkoztaittatott ki, hogy maga az Élet 
jött hozzánk-az Atyától.

Vigyáznunk kell azonban tanra, hogy az Élet nemcsak azáltal jött 
hozzánk, hogy „az Ige testté lett", nemcsak azáltal, hogy az, aki isteni 
formában volt, emberré lett és szolgai formát vett föl. Az emberré létei 
csak a kezdet volt. A  kereszthez és -a feltámadáshoz vezetett. Krisztus, 
az emberré-lett, egyszersmind a megfeszített és feltámadott (Phil. 2:5.)! 
..Odaadatott a mi bűneinikért és feitámasztatoM. a mi megigiazulásunkra" 
(Róma 4:25.). E három dolog, az erhberrélétel, a kereszt és a feltáma
dás elszakíthatatlan egységet alkot. Az élő Ige éppen annyira verbum 
mcarnatum, mint cru-cifixum és et resunreotum. Az egyik nincs a 
másik nélkül. Isten Fiának testté létele célját halálában és feltámadá
sában ent-e eh Éneikül -nem lenne számunkra az áz életnek kinyilat
koztatása. Krisztus a mi világunkba jött, hogy halála által a halál 
hatalmat megsemmisítse és nekünk győzelme által az életet ajándé- 
kozza. S írni- lenne Krisztus keresztje feltámadása nélkül? Sokan voltak, 
akik eletuket kereszten fejezték be; a feltámadás nélkül Krisztus csak 
egy lenne a isok közül. S mi volna a feltámadás kereszt nélkül? Csupán 
üres csoda.

, omberrélétel a kereszt a feltámadás egységes nagy való
ság részéi, azé a valóságé, amely megsemmisítette a halál hatalmát és- 
az életet győzelemre vitte.

, Gyakran találkozunk azzal a képzettel, hogy a mi időnk különös
képpen nem fogékony az evangélium üzenetére. Mintha semmit sem 
mondania a mai embernek. Innen adódik a nagy és általános közöny 
a lelki dolgok iránt. Ehelyett azonban azt kell kérdeznünk, nem 
jutottunk-e el éppen olyan pontra, ahol az evangélium az embereket 
újra elérheti.

Generációnk előző korokhoz képest elképzelhetetlen un,ódon áll 
.szemben a halál hatalmával, -amely az emberi nemen uralkodik; gene- 
rációnkníak látnia kellett feloldódásában az emberi étetet és borzalmas 
alakjában ,a halált. Ez-nem csupán egyes gondolkodóknak vagy költők-
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nek fantáziaképe és érzésreakciója, hanem annak a kifejezése, ami az 
emberiséget lassanként leleplezni látszik, a kemény valóság kifejezője, 
amely az emberiség sorsa. Ezzel azonban közvetlenül megtaláljuk a 
kapcsolatot az evangélium üzenetéhez. A  reménytelen valóságok között 
arról az új valóságról iszol, amelyet Isten a halálra ítélt világ számára 
ajándékoz és arról az.új reménységről, amelyet vele együtt ad nekünk. 
Elég sokáig gondolták az emberek, hogy az evangélium a valóságtól 
idegen dogma. És akkor váratlanul felfedezzük, hogy tulajdonképpen 
válasz arra az Ínségre, mely éppen most szorongatja az emberiséget. 
A bűn olyan realitás, lamit mindenki ismer, még akkor is, ha nean 
nevezi ezen a néven. A  halál átka is megkerülhetetlen, elhanyagolha
tatlan, megváltoztathatatlan realitás életünkben. Ha van segítség, 
éppen olyan reálisnak, éppen olyan valóságosnak kell lennie, mint 
amilyen az Ínség. Itt nem segítenek rajtunk sem a gondolatok, sem 
az ideák,. semmiféle „önmegismerés14 és. „életismeret11, isem az a fel
szólítás, hogy „éljük életünket11, imintha az ellenséges erőknek nem 

"volna hatalma rajtunk, nem segítenek heroikus gondolatok, amelyek
kel az önmagukban értelmetlen dolgoknak értelmet tudnánk adni. Az 
egyetlen, ami segít, egy valóság, mégpedig a bűnnel és a halállal 
szembehelyezett valóság. Ezt a valóságot Krisztusban találjuk meg. 
...Az Élet megjielent és mi láttuk és bizonyságot teszünk és hirdetjük 
nektek az Életet, amely örökkévaló, amely iaz Atyánál volt és meg
jelent nekünk11 (I. János 1:2.).

III. Abban a várakozásban élünk, hogy valami történjék a ko- 
resztyénségben. De közben elfelejtjük nagyon gyakran, hogy valami 
történt és valami történik, ami a jelenben még mindig a> történés 
folyamatában van. Valóban azáltal történt valami, hogy Krisztus az 
élő Igeként jött és ezáltal lett nyilvánvalóvá az Élet. Es ma valóban 
azáltal történik valami, hogy Isten élő Igéje van közöttünk és hogy 
ezáltal .maga Krisztus van nálunk. Itt is valóságról, realitásról van szó. 
Az Igében és a szentségekben történik reális beke'belezitetésünk Krisz
tusba, úgy hogy az élő Ige részünkre" életadó Igévé lesz.

A keresztség a kezdet. Itt történik Krisztusba való beoltatásunk: 
amiképpen a termeszéí'és születés által tagjaivá lettünk a régi emberi
ségnek, vele együtt osztoznunk kell a bűnben és halálban, a beoltatás 
által pedig ettől szabaddá lettünk, az újjászületés által az új emberiség
nek tagjai lettünk, amelyet Krisztus testének nevével jelölnek meg; 
olyan tagok vagyunk, akiknek része van az O igazságában és az Ó 
életében. Ahogv az apostol mondja, ,,a kereszitség által eggyé lettünk 
Krisztussal az Ő halálában és feltámadásában11 (Róma 6:5.). Úgy, hogy 
ezzel azután egész életünk a „Krisztusban11 való élet, szenvedéseiben 
való közösség és feltámadásának az ereje (Phil. 5:10.). Ha az Ige hir- 
öettetik, nemcsak múltról való elbeszélés az, hanem olyasmi, ami a 
jelenben történik velünk. Élő Ige találkozik velünk, amelyben az élő 
Úr maga cselekvően van jelen és cselekszik velünk, kivesz bennünket 
 a bűnnek és halálnak hatalmából és igazságát és életét ajándékozza 
nekünk. És ugyanez áll végül az úrvacsorára is, ahol Krisztus maga 
reálisan van jelen és bekebelezi a legbensőibb módon a gyülekezetei, 
.amely az ő teste és minden hívő tagját, aki Krisztus testének tagja.
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ha őket testében és vérében részesíti és így nekik szenvedéseiben való" 
közösséget és feltámadásának erejét adja.

Ez az az út, amelyen Krisztus megváltói művét rajtunk véghez- 
viszi: az Ige és a szentségek által. Bennük Isten teljes ereje van jelen. 
(„Mert az Evangélium Istennek ereje mindazoknak, akik hisznek11. 
Róma 1:16.) Ha arra várunk, hogy valami történjék, a hitetlenség- 
aktusa ez gyakran. Nem akarunk helyesen az Igének élő erejében 
hinni. Kézzelfoghatóan szeretnénk valamit ebből az erőből látni. Azt 
szeretnek, hogy Krisztus egyháza triumfáló egyház legyen, hogy ha
talma legyen. Hogyan történhetnék ez azonban, ha Krisztusnak, az 
élő Igének, a halál xitját kell járnia a dicsőséghez? Áz Ő útja kell, 
hogy laz 0  egyházának az útja iis legyen. Vele is ,,-sub contraria spécié11' 
bánik az Isten. Mindig kísértésben vagyunk, hogy „theologia gloriae“ -t 
űzzünk. Csak egy valódi theologia van: „theologia crucis11. Krisztus 
olyan király, akinek a birodalma nem ebből a világból való, király Ő 
alázatban és alacsonyságban; keresztje a trón a földön. Egyháza részére 
éppúgy„  mint laz Ő részére a leverettetés formájában adatik meg a 
győzelem.

Valami történt Krisztusnak emberré létele, halála és feltámadása 
által; ez nyilatkoztatta ki az életet. Valami történik Krisztus egyházá
ban az Igében és a szentségekben való élő jelenléte által: ezáltal 
adatik nekünk az élet. Valami ázonban fog is történni. Az élet meg
jelent és az élet adatott nekünk —  de csak kezdetként. Ez a keresztyén 
életben a paradoxia, hogy az élet, amely megjelent és nekünk adatott, 
mindig elrejtett élet. A  mi életünk „Krisztussal elrejtetett11. Az elrej- 
tettség .arra utal, hogy a teljesség még előttünk van. De —  mondja az 
apostol —  „ha Krisztus, a mi életünk megjelenik, mi is nyilván
valókká leszünk vele együtt a diosőiségben11 (Kol. 5:5.),

Evangélikus-lutheri egyházunk különleges feladataként kapta, 
hogy azon őrködjék, hogy hiténeik darabjaiból semmi ne rövidüljön 
meg; Krisztus, aki akkor jött, amikor az idők teljessége megvolt, 
Krisztus praesups, alki valósággal jelen van közöttünk az Ige és a 
szentségekben; Krisztus, aki dicsőségben eljövendő, a világ befejezője.

Ami megtörtént, nam szükséges, hogy megismétlődjék, és nem 
is lehet megismételni. Krisztus áldozata „egyszersmindenkorra11 történt 
(Héb. 7:27.). A megváltás, amelyet adott, „örökkévaló megváltás11 
(Héb. 9:12.). Minden olyan gondolat, amely áldozatát megismételni 
kívánja (miseáldozat), támadás a Krisztus által hozott üdvösségcsele
kedet teljessége ellen, „egyszeriségének11 a megtagadása.

Ami történt, aat nem szabad feloldani és spíritualizálm, mint 
hogyha az Ige és a szentségek jelek lennének csupán, amelyek valami 
más valóságra utalnának. Valóságról van szó, nem csak szimbólumról, 
,,est“ -ről van szó, nem csak „significat“ -ról.

Végül el kell utasítanunk minden rajongó anticipálást, amely 
arra vonatkozik, ami történni fog. Az evangélium elosavarása és meg
hamisítása a keresztyén életnek, ha úgy vélekedünk, hogy már itt 
elértük a tökéletességet, amit Isten, a kinyilakoztatásnak és Krisztus 
dicsőségének az Istene tartogat még.

IV . Az élő Ige, az életadó Ige —- egyházunk gazdagsága. Ez egy
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ben felelőssége iis. „Akinek sok adatott, attól sok .kéretik számon“  (Luk. 
12:48.). Egyházunknak sok adatott: az Ige adatott néki. Feleletet várnáik 
tőlünk és ezzel egvben felelő :.s éget. Az elé a kérdés elé kell állanuink: 
készek vagyunk-e vállalni ia felelősséget, amelyet az Ige kíván tőlünk? 
Ez a kérdés, amely most lutheri egyházaink felé hangzik. Joggal be
szélhetünk az egyház felelősségéről. Minden Istentől származik, az élő 
Ige Őtőle származik, az életadó Ige tőle származik, a megváltás tőle 
származik. Ezzel azonban nem szabadultunk meg a felelősségtől és a 
munkától (Phil. 2:12.). Hamis felfogás, ha azt hisszük, hogy Istennek 
és Krisztusnak cselekedetei azért vannak, hogy elősegítsék kényelmün
ket és passzivitásunkat. Isten Igéje és a mi felelősségünk sokkal inkább 
összetartoznak.

Meg kell ismételnem mégegyszer a kérdést: Tudják-e, micsoda 
e konferenciának a feladata? E konferencia azért van, hogy a lutheri 
reformáció egyházait felszólítsa, hogy az Ige előtt, amely gazdagsága, 
saját felelősségéről elmélkedjék.

Felelősséggel van egybekötve az, ha valakire az Ige rábízatik. 
El ő felelősségünk abban áll, hogy az Igét valóban hallgassuk és hivő 
szívünkbe fogadjuk. „Hogvan hallgassanak azonban prédikáció nél- 
kiil?“  (Róma 10:14.). Az Igét elfogadó egyházra az igehirdető hiva
tal, amely evyhen drákói hivatal, együtt bízatott. Van az írásban egv 
Ige, amely teljes komolyságában mutatjajneg, amit jelen Isten Igéjét 
e’ fogadni. E z ’kiel prófétánál olvassuk: „Őrállóu! adtalak téged Izrael 
házának: halld meg azért az én számból beszédemet és nyisd meg őket 
az én nevemben11. Ha ez a felszólítás nem eredményes, hozzáteszi: 
„D e az ő véré: a te kezedből követelem meg11 (Ezékiel 3:17.). Ez az ótes- 
támemtomi Ige érvényes ma az egyházra. Téged. Krisztus egyháza, Icten 
őrállóul helyezett el, hogy ha az Igét meghallod Isten szájából, bizony
ságot tegyél mind az emberiségnek a bűnnek és halálnak va’ ó kiszol
gáltatottságáról, mind arról a győzelemről is, amelyet Krisztus nyert 
meg és a szabadságról, amelyet ő ajándékoz. Ezért vagy felelős. Nem 
tehetsz márt, mint ezt az Igét hirdetni —  vagy nem hirdetni; ha va
laki vétkessé teszi magát ebben, elvész. És akkor érvényes az Úr Igéje: 
„Vérét a te kezedből követelőm. meg“ .

A  felelős'ég azonban még tovább is terjed. Az egyház feladata, 
hogy az élő Igét terjessze a világban, új utakat keressen, és az élet 
miftden területén véghezvigye művét. Konferenciánknak munkakonfe
renciává kell lennie, munka pedig a .soknál is több adódik a kü'öm- 
böző alcsoportok részére, ahol mindenkinek hozzá kell járulnia az egy
ház felelő.:®égének kérdéséhez.

V. A  mi időnkben egyházunkban ezzel a jelszóval találkozunk: 
„Vissza Lutherhez!11 Van jogosultság benne, mert tényleg gazdag 
szellemi örökség megőrzéséről és megjavításáról van .szó. Mégis kér
désessé .kell tennünk ezt a formulázást, mégpedig két okból:

I.: A  történelemben nincs vissza-út. A  történelem mindig előre 
törekszik, a jövőre. Ami mögötte van, többé nem formálja a történel
met, ha csak nem élő jelen és élő jövő.

II.: Ha egyházunkban Lutherről szólunk, nem a múlt egyik
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alakjára gondolunk. Amit Luther elért, nem mögöttünk van, hanem 
messze előttünk. Netm egy meghaladott (Stádiumot jelent, hanem 
Luther olyan ponttá vált, amely messze előttünk van s amiért nekünk 
komolyan küzdenünk kell, először is felfedezni ezt a pontot, hogy 
azután hozzá vándoroljuink. A  reformáció nem vég, hanem kezdete 
Minden kis megmozdulásnak a történelemben, amely a reformációt 
látszólag feloldotta, mint az orthodoxia, a pietizimuis, a felvilágosodás, 
a romantika, megvolt a maga ideje és megvoltak partikuláris céljai, 
amelyeket megvalósított, vagy nem valósíthatott meg —  és eltűnt. 
A reformáció azonban kezdet volt és számunkra még mindig kezdet, 
amelynek megvalósulása előttünk, a jövőben van. Dr. Luther Márton 
még mindig működésének a kezdetén áll.

Tehát —  nem vissza Lutherhez!, hanem: előre Lutherhez! Mert 
ő mutatja az utat Krisztus evangéliumának mélyebb elsajátításához.

Ha ezt a felhívást: „előre Lutherhez!" adjuk ki, akkor így is ki
fejezhetjük: Előre az evangélium középponti tartalmához, előre az 
evangélium teljes tartalmához, előre Krisztushoz, aiki halálunkban az 
élő és az életet adó Igéje Istennek.

,,Övé legyen 'a dicsőség és a hatalom imindörökkön örökké. Ám en."

R. Prenter (Aarhus) előadása 
a Lutheránus Világszövetség hannoveri teljes ülésén

Sokféleképpen írhatjuk le a lutheri reformáció teológiai jelentő
ségét. Különböző kifejezéseket használtak a lutheri reformok összefog
lalására: hit általi megigazulás, a keresztyén ember szabadsága, a sze
mélyiség vagy a lelkiismeret vallása, Isten Igéjének uralma stb. E for
mulák mindegyike szolgálhat a lutheri üzenet valódi kifejezéséül. Azon
ban ezek is és pedig mindegyikük, ki vannak téve sokszoros félreértés
nek. Ha hiten elsősorban emberi kegyességet, szabadságon elsősorban 
emberi önrendelkezést értünk, ha a személyiség és a lelkiismeret az 
ideális filozófiával összefüggésben az ember szellemi autonómiáját 
jelenti, ha az Igét csalhatatlan bibliai mondások végösszegeként határoz
zuk meg, akkor bizonyára e formulák egyike sem érzékelteti a lutheri 
reformáció valódi hangsúlyát.

Mindaz, ami hiányzik belőlük, egy szóval foglalható össze: Krisztus. 
Krisztus a lényegi jelentése a lutheri kulcsszavakban alkalmazott összes 
fogalmaknak. A hit mindig a Krisztusban való hit (fides Christi), azaz: 
az emberi szívekben lakozó és uralkodó élő Krisztus. A szabadság: a 
vétektől és bűntől való szabadulás az élő Krisztusban, a mi egyes- 
egyedüli igazságunkban. A „személy" vagy „Ielkiismeret" az embernek.

Az Elő IGE (Kriszlológia és megigazulás)

3 4 6



Istenhez, az ő teremtőjéhez, való helyes viszonya, amely a bűn okozta 
romlottságból az élő Krisztusban és Ő általa állíttatik helyre. Az Ige 
az evangélium, amelyben az élő Krisztus maga van jelen és tevékeny
kedik. Mind eme fogalmakban: „Hit, szabadság, személyiség, lelkiis
meret, Ige“  impliciter adva van az élő Krisztus jelenléte. Ha az élő 
Krisztus jelenlétére nem vagyunk tekintettel, hiányzik e szavak végső 
értelme.

Lehetséges tehát az a felfogás, hogy a reformáció tulajdonképpeni 
értelme krisztológiai: az élő Krisztus valóságának páratlan megértése. 
Ennek megfelelően úgy Luther írásaiban, mint az Ágostai Hitvallásban 
a korai egyház krisztológiai dogmájának állhatatos helyeslésével talál
kozunk (v. ö. például Luther Bekenntuis-ét a Vöm Abendmahl 
Christihen, nagy értekezését az Úrvacsoráról és az Ágostai Hitvallás
1. és 3. cikkeit).

Éppenúgy lehetséges, hogy az évszázadok folyamán a lutheri teo
lógián belül támadt eltéréseket az eredeti jelentéstől úgy magyarázzuk, 
mint az élő Krisztus valósága megértésének meggyengülését. Ha az élő 
Krisztus jelenlétét a hitben már nem fogadjuk el, akkor a hit a kegyes
ség emberi cselekedetévé, a teológia pedig a valláspszichológia vagy a 
vallási metafizika egyik fajtájává változik, ahogy azt a 19. század teoló
giájának néhány példáján látjuk. Ha az élő Krisztus már nem a szabad
ság mivolta, akkor kikerülhetetlen e kifejezés liberális fogalmazása az 
emberi autonómia irányában, úgy, ahogy az a liberális és modernista teo
lógia sok formájában mutatkozik. Ugyanez áll a „lelkiismeret" és a 
„személyiség" fogalmára is, amelyeket az élő Krisztus jelenlététől elvá
lasztva az autonóm ember jelenségeiül kell értelmeznünk, úgy, ahogy 
azokat a 19. század idealista teológiájának különböző formáiban meg
állapítjuk. S végül, ha az élő Krisztus már nem az Ige lényege, az Ige 
nagyon könnyen „általános igazsággá" redukálható, akár ortodox mó
don: a Biblia az Istenről, emberekről és világról szóló ilyen általános 
igazságok summája, —• akár modernista módon, hogy az az ember ú. n. 
vallási öntudatának a kifejezése.

Ha történelmi szempontból szemléljük a lutheranizmuson belüli 
teológiai fejlődést a reformáció óta, ne feledjük el, hogy a Luther ere
deti üznetétől való modern eltérések már jóval korábban elő voltak ké
szítve. A 16. század spiritualisztikus vagy entuziásztikus irányzata sok
féle módon nyomult be a lutheri ortodoxiába, annak közvetlen kezdete 
óta. Már magában a lutheri ortodoxiában elő volt készítve úgy a pietiz- 
mus, mint a racionalizmus, amelyek a modern liberális vagy modernista 
teológia előfutárai. És ez a megfigyelés nem jelentőség nélküli a lutheri 
egyházakon belüli, jelenlegi teológiai helyzet szempontjából sem. Személy 
szerint szilárdul meg vagyok győződve, hogy a reformáció erős kriszto
lógiai realizmusának visszanyerését nem érhetjük el az elmúlt évszázadok 
ortodox formuláinak puszta ismétlésével. Ezek a formulák maguk sok 
tekintetben hibásak és bírálhatók. így például nem látszik egészen jogo
sulatlannak az ortodoxia elleni s a liberális teológia részéről gyakran 
emelt vád, hogy összekeveri a metafizikát a vallással. Ha sikeresen vissza 
akarjuk nyerni a lutheri reformáció krisztológiai realizmusát, meg kell
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kísérelnünk a reformátorok teológiai problémáinak újra átgondolását, 
úgy, hogy mi magunk helyezkedünk ugyanarra az eredeti álláspontra az 
irataik tanúságához való viszonyban. Lutheri hitvallásaink útmutatók a 
Szentíráshoz, nem pedig annak pótlásai. Könnyű ezt a szabályt kijelen
teni, de nehéz követni a gyakorlatban. S ez minden egyes esetben magá
ban foglalja a hitvallás lényege újraformulázásának nehéz feladatát, 
ahelyett, hogy a szavak ismétlésével egyszerűen megmenekednénk tőle.

Előadásomban csak röviden kísérelhetem meg, hogy ez állításomat 
egyetlen példával illusztráljam.

Visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogyan foglaljuk össze a lutheri 
reformáció lényeges mondanivalóját. Azt hiszem, nem tehetjük ezt job
ban, mint hogy egymáshoz viszonyítjuk az Ige és a hit lutheri kulcs
szavait. Ez a két szó a reformáció ú. n. két alapelvére utal: a formai 
alap elvre, az írás tekintélyére és az anyagi alapelvre, a hit általi meg- 
igazulásra. Én személy szerint ezt a terminológiát nem tartom különösen 
kielégítőnek. A reformáció üzenetének megértése szempontjából rend
kívül lényegesnek tartom, hogy a hely és a hit állandóan összetartoz
zanak. De nem hiszem, hogy viszonyukat kellőképpen le lehet írni a 
két alapelv sémájával. Az egyedüli lehetősége annak, tiogy megértsük 
az Ige és a hit közti viszonyt, abban áll, hogy krisztológiai összefüg
gésben értelmezzük azokat. Ezt a meglehetősen merész formulát mer
ném javasolni: úgy Isten igéje, mint az ember szava a lutheri teológiá
ban elsődleges krisztológiai fogalom és kölcsönös viszonyukat csakis 
krisztológiai összefüggésében lehet megérteni.

Isten igéje az élő Krisztus. E megállapításban találkozik egvmás- 
«al a reformáció és a korai egyház teológiája a bibliai üzenet közös 
elismerésében. „És az Ige testté lett és lakozott közöttünk és láttuk az 
ő dicsőségét, mint az Atva egvszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel 
és igazsággal44 (Ján. 1:14). Ez a kijelentés azonban nemcsak szőkébb 
értelemben része a krisztológiának. Az Ige, amely által Isten a világot 
teremtette, Krisztus (Ján. 1:3; I. Kor. 8:6; Héb. 1:2; Kol. 1:16). És 
az Ige, amelyet Isten a próféták által szólt, Krisztus (Ján. 5:39; 1:2; 
Gál. 3:8; 2. Kor. 3:14— 17). Nincs élő Igéje Istennek, amelynek nem 
Krisztus a lénvege és amely nem Krisztust nyilatkoztatja ki. Ez döntő 
a Szentírás tekintélyének megértéséhez. A Szentírás Isten Igéié Krisz
tusban, nem rajta kívül. Rajta kívül betű. És a betű öl. Ezért van 
zsidó módja az írás olvasásának, amellvel Isten Igéje nem éri el az 
ember fülét, mert „lepel borul szívükre44 (II. Kor. 3:151. Ez a „was 
Christum treibt“ -nek, a Krisztus megdicsérésének alapelve, amelvet a 
lutheri teológia még alig használ fel a maga bőségében. Mindaddig, 
amíg a Szentírást úgy tekintik, mint Krisztusról kinyilatkoztatott álta
lános igazságok gyüjteménvét s nem mást, Krisztusnak magának a ki
nyilatkoztatása helyett, az írást még mindig zsidó módon olvassák s az 
csak betű marad. S legott helyettesíti a betű rabsága a szellem rabsá
gát. Ez utóbbi legcsekélyebb mértékben sem vezet entuziazmusra 
vagy spiritualizmusra. Mert Krisztus, a názáreti Jézus, történelmi sze
mély. Ez annyit jelent, hogy a Bibliát csak akkor halljuk Isten Igéje
ként, ha az élő Krisztus Igéjeként halljuk, amely által önönmagát adja
348



a bűnösnek életül és igazságul. De nincs Istennek olyan szava, amely 
az emberrel egy az Istenről és az emberről szóló objektív igazságot 
általános kijelentés módjára közölne. Ez kettős felismerést foglal magá
ban, melyet gyakran elhomályosít a biblia csalhatatlanságáról 6zóló 
ortodox tanítás. Először: A Bibliát történelmileg, nem pedig filo
zófiaikig kell olvasni. S ez magában foglalja a történelmi kriticizmus 
alkalmazását. Másodszor: A Bibliát exisztenciálisan, —  bocsánat a két
értelmű kierkegaardi kifejezés használatáért —  nem pedig rendsze
resen kell olvasni. Ez azonban magában foglal minden olyan magatar
tástól való elfordulást, amely a különböző bibliai iratok tartalmát csal
hatatlan rendszerré akarja összehangolni. Vagy hogy ezt a kettős igaz
ságot egy mondattal fejezzük ki: A Biblia Isten Igéje, amennyiben az 
egyház kérygmájának a lényege, amely által maga az élő Krisztus 
vonul át mindenütt és minden időben s embereket vonz magához 
megmentésük érdekében.

És azután a hit. A hit az élő Krisztus lakozása és uralkodása az 
emberi szívben az Ige eszköze által. Talán nagyon különösnek hangzik 
a hitnek ez a meghatározása. Mi azonban nem foghatjuk fel a hit vol
taképpeni lényegét mindaddig, míg meg nem értettük Luther híres 
szavának radikális jelentését: In ipsa fide Christus adest. A hitben ma
gában jelen van Krisztus. Az Ágostai Hitvallásnak a megigazulásról 
szóló cikkében megerősítve látjuk, hogy az emberek Isten előtt nem 
erőik, érdemeik, vagy tetteik alapján igazulhatnak meg, hanem egyedül 
Krisztus ügye kedvéért, hit által igazulnak meg. Ebben a kifejezésben 
ennek a hitnek a tartalma, mint a bűneinkért Krisztus halálában esz
közölt elégtétel szerepel. De ezt a tartalmat nem értjük meg helye
sen, ha elválasztjuk a hit formájától, amint az a bevezető kijelen
tésben áll, amely a hitet ellentétbe állítja az erőkkel, érdemekkel és 
tettekkel. A hitben abszolút értelemben elhagyjuk önmagunkat, min
den saját erőnket, érdemünket és cselekedetünket, sőt a hitünket is, 
amennyiben azt a saját hitünknek tekintjük, vagyis olyan erőnek, 
érdemnek, vagy cselekedetnek, mely tőlünk származik. Más 6zóval: . 
a hitben önmagunkon kívül Krisztusban vagyunk. Nem mi magunk 
élünk többé, hanem Krisztus él mibennünk (Gál. 2:20). Csak így ért
jük meg helyesen a hit tartalmát. Az elégtételt részemre nem hitemen 
kívül fizetik, hanem Krisztus jelenléte hitemben elégtételadásának egy 
része, mivel érettünk balt meg. Halálát nem lehet elválasztani feltá
madásától. Feltámadását nem lehet elválasztani az Evangélium hirde
téstől. Az Evangélium hirdetését nem lehet elválasztani hitünktől. 
Mindez az élő Krisztus cselekedete, az Istené és emberé.

Ezért a hitet úgy kell meghatároznunk, mint az élő Krisztus jelen
létét az ember szívében. Ez a jelenlét azonban mindig a hirdetett Ige 
formájába öltözik. Az Igében van jelen az élő Krisztus; az Igében, 
amely az embernek Krisztust életül és megmentésül ígéri. És Krisztus 
jelen van abban a hitben is, amely ehhez az ígérethez kapcsolódik és 
így mer elhagyni minden erőt, érdemet és cselekedetet. így tartozik 
össze az Ige és a hit. Az Ige csak annyiban Ige, amennyiben Krisztus 
maga mind az élő teremtője, mind a tartalma az Igének. &  a hit csak
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akkor hit, ha mentes az emberi erő, érdem és tett minden nyomától; 
azaz ha a hit Krisztus élete maga mibenniink. S ebből a kölcsönös 
viszonylatból sem az Igét, sem a hitet nem vehetjük ki. Az Ige min
dig a hithez igazodik, nem pedig általános tudáshoz. S a hit mindig 
az Ige, nem pedig valamilyen vallási meggyőződés által él. Mihelyt 
megkíséreljük ennek a kölcsönös viszonynak a felbontását, az Ige az 
értelemnek hozzáférhető általános igazsággá válik és a racionalizmus 
irányában mozgunk, noha talán a legszélsőbb ortodoxia módján igyek
szünk magyarázni az Igét. Ugyanakkor a hit „erőnkké, érdemünkké és 
tettünkké41 lesz és a pietizmus irányában mozgunk, noha talán hevesen 
polemizálunk a hiten kívüli minden más erő, érdem és tett ellen. 
Az Ige és a hit egymásközti viszonya magának az élő Krisztusnak egy
ségét fejezi ki.

És itt kell megtennünk az utolsó lépést. Krisztus jelenléte az Igé
ben és a hitben a Krisztusról, mint Istenről és emberről szóló kriszto- 
lógiai dogma igazi értelme. Az, hogy Krisztus Isten, nem azt jelenti, 
hogy mi tulajdonítjuk neki az istenség attribútumát valamilyen emberi 
bölcseletből, vagy metafizikából vett értelemben. Inkább annyit mond, 
hogy Isten nyilatkoztatja ki nekünk Istenségét az Igében, amely Krisz
tus. így tehát az, hogy Krisztus Isten, annyit jelent, hogy ő a mi 
Istenünk a nekünk mondott Igében. Ezért lehetetlen és tilos az Igén 
kívül minden okoskodás Krisztus Istenségéről. Nem azért, mert nem 
önmagában, az Igén kívül Isten, hanem mert nem a mi Istenünk, aki 
az Igén kívül nyilatkozik meg nekünk. S hogy Krisztus ember, nem azt 
mondja, hogy neki valamilyen emberi bölcselet vagy metafizika álta
lános értelmében vett emberi attribútumot tulajdonítunk. Inkább azt 
mondja, hogy Ö éppen úgy osztja emberségünket, mint Isten Igéje, mi
közben magára veszi bűnünket, elszenvedi büntetésünket és felajánlja 
életét és boldogságát. És csakis ez áldozat és felajánlás által lesz meg
romlott emberi mivoltunk valódi emberi mivolttá. Ahogy a valóságos 
istenség csak Krisztus és az Ige egységében van kinyilatkoztatva, 

« akként a valóságos emberség csak Krisztus és a hit egységében van ki
nyilatkoztatva. A valóságos emberség sem az ő büntelen embersége 
annak a mi bűneinkért való feláldozása nélkül, sem a mi bűnös ember
ségünk. annak benne való újjászületése nélkül. Azonban a valóságos 
emberség a mi bűnös emberségünk, amelynek valódi állapotát állítja 
helyre büntelen emberségének értünk hozott áldozatával. S ez a való
ságos emberség csak a hitben van kinyilatkoztatva, mint jelenléte 
szívünkben, mint életünk és boldogságunk.

És istenségét csakúgy, mint emberségét nem lehet sem elválasztani, 
sem összekeverni egymással. Az Ige nincs hit nélkül, az Ige azonban 
nem a hit, hanem annak forrása és alapja. És hit nincs az Ige nélkül s 
a hit mégsem az Ige, hanem az Ige iránti bizalom és engedelmesség. 
Az Ige Isten határtalan szeretetének a kifejezése, a hit pedig a hála 
kifejezése, mint az ember válaszáé iá szeretetre. így mind a kettő keve
redés nélkül egy a Krisztusban, az Istenben és emberben, Isten egy
szülött Fiában és testvérünkben. így tehát minden tanítás a megigazu- 
lásról nem más, mint krisztológia.
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Törvény és evangélium
R. Brinq professzor (Lund) előadása 

a Lutheránus Világszövetség hannoveri nagygyűlésén

A  lutheri teológia pali indokolása

Gyaikran állilják, hogy a'törvény és az evangélium az a téma, 
amellyel a legfontosabb és egy egész teológiai koncepciót meghatározó 
gondolatikat lehet kifejezni. Kétségkívül igaz ebből az állításból annyi, 
hogy a „Törvény és evangélium" témája a keresztyénség lényegének 
meghatározására kiindulópontul kínálkozik.

A  'törvény és az evangélium fogalma azonban távolról sem egy
értelmű. Nem olyan világos minden további nélkül, mit értünk rajtuk, 
különösen azért nem, mert témánkat különböző időik folyamán a ke- 
resztyénség központi tartalmának kifejezésére oly gyakran használták. 
Minthogy a törvény és evangélium fogalmát annyira lényegesnek tar
tották, azt hitték, jók arra, hogy mindenre alkalmazzák őket. Azonban 
ilyenkor a kiindulópont a legtöbbször hamis. Mivel a szavak ugyan
azok, azt hiszik, hogy azok mindig ugyanazt jelentik. Konkrétül szólva: 
midőn a lutheri ortodoxia Pálra hivatkozott, gyakran az volt a nézete, 
hogy a törvény és evangélium problémája Pálnál ugyanazt jelenti, mint 
az ortodoxiában. Pedig ez tévedés. A  helyes csak annyi, hogy ez a 
téma Pálnak is, Luthernek is, az ortodoxiának is központi témája volt, 
viszont mindegyik mást értett alatta. Állításunk hallatára azonban 
fel lehet vetni a kérdést: annyit jelent-e ez, hogy isem Pálnak, sem 
Luthernek semmi köze az ortodoxiához? Azt jelenti-e, hogy valójában 
a kereszityénség három különböző formájával van dolgunk és hogy 
hamis a lutherizmusnak régi paulinus-hihliai igénye?

Ez elhamarkodott következtetés lenne. Azon a széles körben elter
jedt tévedésen alapulna, hogy a Bibliát és az őskeresztyénséget csak 
utánzással lehet tárgyilagosan kifejezni. Az lenne a hallgatólagos elő
feltétel, hogy a doigmatörténetet újat alkotó és a múltat csupán repro
dukáló korszakokra lehet felosztani. A  kéreszityénséghez hasonló szel
lemi jelenségen belül azonban meg kell lennie mind a kettőnek, úgy 
az újat alkotó mozzanatnak, mint annak, amely érzékelteti, hogy a 
teremtő mozzanat valójában összefügg a múlttal. Azonban érdemes 
kiemelnünk, hogy a teremtő mozzanatnak semmiképpen sem kell .sza
kítást jelentenie a múlttal, ellenben a múlt élhet tovább az új formá
ban. Minthogy a reformáció új valami volt, nem pedig az őffceresz- 
tyénség utánzata, épen ezért eleveníthette fel azt.

Két tétel formulázásával megkíséreljük ezt a törvény és evangé
lium kérdésén megvilágítani:

1. Pál és Luther mást értettek törvényen és evangéliumon. Luther 
nézete .a törvényről és evangéliumról új nézet volt, amelynek előzőleg 
pontosan nem felelt meg semmi.

2. Ezzel az új látásával ébresztette Luther új életre Pál felfogá
sát a törvényről és evangéliumról.

Ha Pált meg akarjuk érteni, nem .szabad a .szokásos lutheri kér-
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dósakkal közeledni hozzá. Később kimutatjuk majd, hogy Luther és 
Pál együvétartozása sokkal mélyebben feksziik annál a síknál, amelyen 
mozgunk, ha közvetlenül vonatkozhatunk Pálra olyan formulázásokat, 
amelyek a reformáció korának teológusai számára voltak időszerűek.

A különbség nyilvánvaló, ha megvizsgáljuk a törvény teljesíthe- 
tetlenségének a gondolatát. A 16. század lutheri teológiája elölt tisz
tán állt az, hogy a törvényt nem lehetett betölteni. Az ember nem volt 
képes rá. A  törvény —  a secundus usus legis értelmében —  tehát vagy 
kétségbeesésbe hajtotta az embert, vagy oda, hogy az evangéliumnál 
keressen bocsánatot, vigaszt és segítséget. Ezzel szemben, ha Pálhoz 
folyamodunk ,:s a törvényről vallott nézetét vizsgáljuk, nyilvánvalóvá 
lesz, hogy itt a probléma másként áll. Hibát követtek el, hogy ezt fel
ismerték ugyan, de itt megállották, ahelyett, hogy mélyebben behatol
tak volna ezekbe a különbségekbe és meglátták volna a mögöttük rejlő 
egységet.

A  különbség egészen világos. Pál számára a törvényt Mózes tör
vénye, az Ószövetségben foglalt törvény testesíti meg. Azonban az volt 
a kérdés, mit jelent és hogyan értendő a törvény. A  zsidó-farizeusi 
értelmezés szerint, amelynek Pál maga is buzgó védelmezője volt egy
kor, a törvény a hagyományos magyarázat szerinti előírások egész 
sorának teljesítése, amelyeket más törvényekkel is kiegészítettek. Ezek 
az előírások azonban teljességgel teljesíthetők voltak és szó sem volt 
arról, hogy gyötrelmet vagy kétségbeesést éreztek volna teljesítheteh- 
lenségük miatt, vagy hogy az igazságosság elérése céljából más utat 
kerestek volna. Fii. 3:6-ban Pál azt mondja, hogy ő az így értelme
zetttörvény szerint feddhetetlen volt. A  törvény elvileg teljesíthető volt. 
Hogy az ember amellett bizonyos mulasztásokért bocsánatot nyerhetett 
és hogy Isten éppen a törvénynek engedelmeskedő ember iránt volt 
szelíd és elnéző, semmiesetre sem tette olyanná a törvény iránti állás- 
foglalást, amilyen az a lutheranizmusban volt. Nem úgy van tehát,, 
hogy Saulus azt hitte, el kell csüggednie, .amikor a törvénynek enge
delmeskedni próbál. Éppen ellenkezőleg: feddhetetlennek tekintette 
magát. De a kinyilatkoztatás valami egészen újat mutatott neki.

A  törvény a megtért Pálnak Isten törvénye volt, —  de éppen 
ezért nem volt olyan önálló érték, amelyet el lehetett volna választani 
magától az élő Istentől. Isten adta a törvényt. Ö szólt a törvény igéi
ben. Elszakítani Isten folytatólagos kinyilatkoztatásától a törvényt 
annyit jelentene, mint olyasmivé tenni, ami az ember kezében van. 
A  törvény tehát Pál számára Istent magát képviseli. A törvénynek alá
vetve lenni annyi, mint Isten Igéjének alávetve lenni.

De éppen ezért nem szabad a törvényt az emiber kezében az üdv 
eszközévé tenni. Ha a törvényt egy sor előírásnak tartanánk, amelyek 
elvá1 oszthatók az élő Isten beszédétől és cselekvésétől, és amelyek telje
sítésével az ember igazságra juthat, akikor a törvény Isten és az ember 
közé állna és olyan bálvány alakját öltené magára, amely uralkodnék 
az emberen, amelyet azonban az ember a törvény teljesítésével mégis 
magához hajlíthatna. A  törvény betöltése így olyan teljesítménnyé 
válnék, amellyel az ember önmagába zárkózik, miközben magának 
szerzi meg a törvény ígérte jutalmat.
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Pál számára azonban a törvény valójában Isten törvénye, az élő 
Isten Igéje s ezért annak kifejezője, hogy miit tesz és akar az állan
dóan élő és cselekvő Isten. .Mert Isten a törvényt sosem adta az igaz
ság elérésére szolgáló eszközül, sosem olyan értékül, mely Tőle elsza
kítható s az ember ama törekvésének erZközévé tehető, hogy saját kü
lön igazságot teremtsen magának. íg y  értették a törvényt a farizeusok, 
de éppen ez volt a tévedésük (Rám. 10:5). Ugyanis ez a tévedés tette 
őket .képtelenné annak felismerésére, hogy Krisztus volt a törvény be
telj ©sülőse is a törvény rendjének vége, amelyet Mózes Isten parancsára 
adott, hogy addig legyen érvényben, mígnem az eljövendő Messiásra 
vonatkozó ígéretté nem teljesült.

E szerint Pá’nalk a törvény nem .szilárdan álló örök rendet jelent, 
hanem bizonyos időre és bizonyos célra szóló isteni rendelkezést. Isten 
akaratának eszköze, Tőle származik s feladata az eljövendő üdv elő
készítése (Gál. 3:19 és köv.).

Azért a törvény az ígéret szolgálatában áll. Az ígéret —  .az el
jövendő igazságé —  volt először adva. Mert a bűnbeeséssel megromlott 
az Istenhez való helyes viszonyt és Ádám olyan korszak kiindulópont
jává vált, amelyben a bűn és halál uralkodik. Ezért az igazság és az 
élet csakis Isten új, teremtő beavatkozásával jöhetett létre, amely k i
engeszteli és eltávolítja az emberi bűnt, az embereikhez viszi az életet 
és igazságot s kimenti őket a bűn és halál rabságából.

A törvény feladata tehát előkészíteni ennek az ígéretnek a teljesü
lését. A bűnit bűnnek nyilvánítja, a bűnt élővé teszi, hogy megállapítsa, 
minden ember bűnös Isten előtt.

Ezért a törvényt igazán csak az ígérettel va’ ó kapcsolatában lehet 
megérteni. A  törvény az ígéret, az eljövendő igazság szolgálatában áll. 
Pál szerint ezért kell a törvényt mindig együtt nézni az ígérettel. 
Azaz, ő elvileg .az igazságot az ígéret tartalmának tekinti. Az igazrág 
eszchatológiai jellegű .s az é’ et tartalma az új aeonban. Ez az. igazság 
csak Isten ígéretének teljesüléseként jelenhetett meg s a bűn miatti 
kiengesztelődést jelentette, valamint részesedési; abban az életben, ame
lyet Isten igazsága alakít ki s azért nem múlandó, hanem örök. Ebben 
az életben az ember a Szentlélek adománya által részesül s benne tel
jesül Isten akarata és követeiére. Ez azonban nem emberi akaratnak 
szóló és általa teljesítendő kül ő követelmény, hanem az új élet kifeje
zése, amely feremtő’ eg és szabadon árad ki belülről (Róm. 8:4 köv.).

Az ember oldaláról, Pál iszerint, az Istentől származó új igazság
hoz való-viszonyt a hit állítja helyre. A  hit arra irányul, aki által az 
igazság jön, Krisztusra. Krisztus előtt az ígéretben való hit volt az 
összekötő kapoGS az igazság felé, —  a törvényt pedig annak a szövet
ségnek megerősítéseképpen fűzitek hozzá, melynek alapját az ígéret 
alkotta és nevelő eszközül a beteljesült ígéret elfogadására (Róm. 4:10 
köv. és Gál. 3:19 köv.). Mindez annak a lehetetlenségét hangsúlyozza 
ki, hogy az igazságra a saját teljesítményeink révén lehet eljutni. Ép
pen a törvény mondta ki, hogy az igaz ember hitből él és hogy min
denki átok alatt van, aki a törvény alatt áll (Gál. 3:11 és 10). Ha Pál 
ezit azzal indokolja, hogy mindenki átkozott, aki nem mariad meg mind
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abban, -ami meg van írva a törvény könyvében, ez úgy tűnhetik fel, 
mintha Pál szerint az igazság a törvény útján volna elvileg megadva, 
de mert a törvény olyan nehéz, hogy senki sem tudja tökéletesen be
tartani, mutat könnyebb utat. Ez a magyarázat (azonban teljesen 
ellenmondana az egész paulinuis teológiának. Igazság ninos a törvény 
útján, mert a törvénynek éppen nem az igazság közvetítése a feladata 
(Gál. 3:19, 21 -köv.) Aki ,,'a törvényé", aki a törvény betöltése révén 
keresi igazságait, az átok alatt van, mert a törvény -azért jött, hogy 
megszegése nyilvánvalóvá és élővé váljék (Róm. 7:9). Amikor a tör
vény megátkozza azt, aki nem marad meg mindabban, ami meg van 
írva a törvény könyvében, arra az emberre mond átkot, aki a bűn és 
halál neonjában él. E szerint joggal áll fenn az igazság követelése, ez 
a követelés azonban nem teljesíthető másként, minit a Szenti-élekben, 
azaz: abban és azzal taz igazsággal, amely Istentől Krisztus által jő. 
Ezért van átok azon, aki igazságot keres -a törvény álltai —  bár ez 
Istentől van adva s az Ő .akaratát képviseli — , de áldás az osztály
része annak, aki a megígért és Krisztusban jelenlevő igazság után nyúl 
és elfogadja azt.

Azért mondható ebben az eszehatológiai értelemben, hogy senki 
sem tudja betölteni a törvényt. Ez nem úgy értendő, mintha a törvény 
külső előírásai lennének túl nehezen betarthatók, vagy hogy ha az 
ember betarthatná őket, ezen az úton érhetné el az igazságot, —  ha
nem úgy értendő, hogy az igazság, amelyről a törvény tanúskodik, 
nem jöhet a törvény által. A  törvénynek rá .kell mutatnia erre az 
igazságra, de nem feladata azt létrehozni. Éppen e tekintetben külön
bözik Pdl. a farizeusoktól. Pálnak azonban csak .akkor vált lehetővé a 
törvény ilyen megértés'e, -amikor Krisztusban ismerte fel a törvény be
teljesülését, 'az Istentől ajándékozott igazságot.

Pálnak tehát a törvény Mózes törvénye, amelynek a vége Krisztus 
(Róm. 10:4). Ezzel a törvény voltaképpeni értelme nincs feloldva, 
mintha Krisztussal új vallás al-apítkatott volna, amely minden, a tör
vényben adott dologgal való összefüggést -megszakított volna és magát 
a törvényt kisebb értékűnek -vagy .gonosznak nyilvánította volna. így  
gondolkodott M-arcion, de nem Pál. Számára a törvény a fejlődés túl
haladott stádiumát. sem jelenti. I.ly-en módon bele lehetne bocsátkozni 
bizonyos modern vallási .spekulációikba, de a Páléhoz hasonló gondol
kodásmódban szó sincs a vallások fejlődéséről. Ezzel isz-emben szó van 
üdvtörténetről. Isten, aki a jövőbeli üdvöt ígérte, a törvényt nevelő
eszközül .adta a megváltás és az igazság elfogadására. A gondolatok 
könnyen hamis irányba terelődnek, ha azt mondjuk, Krisztussal új 
vallás jött,, —  ment valláson, itt emberi mozgalmat értenek bizonyos 
ideológiával; az ember ilyenkor világon belüli iszekuláris módon gon
dolkodik. E -helyett Krisztussal eljött -a megígért új megváltás és igaz
ság, amelyet már az ószövetség hírül adott és példázott s amely után 
'az ember már akikor hitiben (kinyújthatta a kezét.

A  törvény ideje tehát Pál számára bizonyos vonatkozásban véget 
ért. Aki hitben elfogadta Krisztu-st, -azt fogadta el, amit a törvény elő
készített, .sőt még többet. Elfogadta az -életet, tamely a törvény telje
sülését jelenti; részesévé vált -a Szellem életének, amelyben a törvény
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követelménye beteljesül. A  törvény „követelménye", „dikaióma" alatt 
tehát nem szabad olyan külső parancsot érteni, mint pl. a körülmeté
lés; egyáltalán nem kultikus szabályok azok, amelyekben a zsidók a 
pogányoktól különböznek. Ezeknek csak az volt a céljuk, hogy elő
készítsék a zsidókat azzá a néppé, amelyből a megígért Messiás eljö
vendő lesz. A  kultikus törvények azonban nem választhatók el erkölcsi 
előírásoktól; mind a kettő felhasználható az igaziság eszközeiül. De az 
olyan előírásoknak, amelyek érvényességűik idején teljes engedelmes
séget igényelnek, nem kell az igazság eszközeiül szolgálmiok. Éppen 
tételezzük, hogy a parancsolatok nem magától Istentől származnak, 
akkor hamisítjuk meg őket, ha ilyeneknek tekintjük, mert ezzel fel
tételezzük, hogy a parancsolatok nem magától Istentől származnak. 
Hiszen Isten ellenére senki sem támaszthat igényit az igazságra a saját 
cselekedetei alapján; ellenben az ember csak hitben és azzal a remény
nyel állhat meg előtte, hogy elfogadja, amit Ő ad. Azok a parancso
latok, amelyeket úgy ért az ember, minit a saját teljesítményeit, meg
váltása és igazsága eszközeit, elszakadnak Istentől, aki meghatározott 
üdvtörténetben cselekszik; így ta törvények hamis módon Önállókká és 
örökérvényűekké lesznek; olyan parancsokká válnak, amelyek külső, 
betű szerinti értelmezéssel az emberek rendelkezésére állanak és hozzá
férhetők. Ez tehát nem a törvény dikaiómája. A  törvény ilyen ma
gyarázata ellen fordult Krisztus, .amikor áthágta a szombatnapi tilal
mat, vagy polemizált a farizeusokkal (pl. Márk 7:1— 23), s szembe
fordult velülk a hegyi beszédben is. A  törvény iránti ilyen hamis buz
galom ellen küzd Pál is Róm. 10:2 köv., t. i. azon buzgalom ellen, 
amelynek Krisztus és az új igazság eljövetele után a legélesebb ellen
tétbe kell kerülnie a Krisztusban ajándékozott igazságba vetett hittel.

De ha Krisztus így a törvény vége (Róm. 10:4), megszűnik-e 
ezáltal minden törvény? Erre a kérdésre Pál így válaszol: „Tehát a 
törvényt érvénytelenné tesszük la hit által? Semmiképpen! Sőt éppen a 
törvényt tartjuk érvényben" (Róm, 3:31).

Mert nemosak a törvénnyel egybekötött prófécia teljesedett be 
Krisztusban, nem is csak a törvény teljesítésével egybekötött ígéret, 
hanem az evangélium. Krisztust, teszi lehetővé és valósítja meg még a 
törvény megtartását is. Éppen a hitben, a Szellemben teljesedik be a 
törvény. „H ogy a törvény igaza teljes legyen bennünk, akik nem test 
szerint járunk, hanem Lélek iszerint" (Róm.. 8:4). Ezért Pál a törvény 
etikai követelményeinek tárgyalásánál azt az őreá típusos módszert 
használja, amely <az imperativust az indicativusra alapítja. Miután el
jött az új aeon, nem szabad hozzászahnunk magunkat a régi aeon 
lényegéhez. „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változza
tok át gondolkodástok megújhodásával, hogy megvizsgáljátok, mi az 
Isten jó, kedves és tökéletes akarata" (Róm. 12:2). Ezt a helyet kö
vetik a 3— 21. versek ismert intelmei, amelyek a Krisztus testéhez 
tartozásból erednek. A  felebaráti szeretőben teljesedik be a törvény 
(Gál. 5:14). Aki részese az új aeon igazságának, annak nem szabad a 
régihez alkalmazkodnia (Ef. 4:17 köv.), hanem meg kell újulnia és 
növekednie az újban. Amikor a keresztyén ember hitben elfogadja 
Krisztust, levetette a. ó-embert és felöltötte az újat; ezért meg. kell
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újulnia a benne lakozó Szellemben (Ef. 4:22 köv.). A  földön hitiben 
járunk, nem látásban (2. Kor. 5:7) ,s minden összeomlik, 'ami földi 
,s ehhez az aeonhoz tartozik, de nekünk más, nem kézzel csinált haj' 
lékünk van (2. Kor. 5:1 köv.).

Így itit ,a törvény tartalmia az evangélium következményévé vált, 
a szeretet .gyümölcsévé. De mégis szükség van intelmekre, parenézi- 
sekre, mert a .keresztyének még mindig a földön, testben, ebben az 
aeonban vándorolnak és csakis hitben nyúlhatnak Krisztus igazságáért 
és fogadhatják el azt. Ez az igazság ajándék, azért következnek utána 
az intelmek. Mert ti meg vagytok igazulva, azért ne szabj átolk maga
tokat ennek az aeonüak a lényegéhez! Mert Isten tibennetek mindket
tőt munkálja, az akarást és a teljesülést, azért szorgoskodjatok félelem
mel és raszketéssel, hogy üdvözöljetek! Itt tehát teljesen hiányzik a 
kérdő; feltevése aziránt, mit tesz Isten és mit kell tennie az embernek 
(mennyit tesz Isten és mennyit az ember). Azért, mert Isiién Krisz tus
sal elküldte az üdvöt; azért, mert megadta a Szellemet, amelynek a 
keresztyén részesévé vált, azért le kell vonnia a következményeket. 
Sosem arról van szó: helyes életet folytassatok most, hogy elnyerjétek 
az igazságot! Az igaz'ág nem az ember magatartásából fakad, hanem 
mint az ígéret teljesülése jön Istentől Krisztus által.

Ha már most megkérdezzük, hogy viszonylik mindez Lutherhez, 
visszatérhetünk a bevezetőben felállított két té‘ elünkhöz: 1. Pálnak és 
Luthernek különböző nézetük volt a törvényről és az evangéliumról. 
A  Lutheré új nézet volt. 2. Új látása által Luther új életre keltette 
Pál nézetét a törvényről és evangéliumról.

Egészen világos, hogy Luther nem akarja Pált egyszerűen utá
nozni. Vegyük csak Luther törvény-értei mezesét .a folytonosan kijelen
tett Igében, a törvény alatti gyötrődését, kísértéseit, vagy vegyük a 
törvény kétszeres használatát! Hiszen megkísérelték Pál felfogását a 
törvényről Luther, vagy egy későbbi lutherizmus felfogást .szerint 
megkonstruálni. Azt mondták, Pá’t a törvény nyomása kergette gyöt
relembe s a. törvény követelései kísértették, mivel nem tudott meg
felelni nekik. Erről azonban szó sincs Pálnál. A  farizeusok büszkék 
és boldogok voltak a törvény miatt, s .semmiesetre sem érezték, hogy 
az gyötri és szorongatja őket.

S mégis éppen annyira világos, hogy Luther fórom1 ázásaival a 
páli üzenetnek nem csupán egyik, lényeges mozzanatát ragadta meg, 
hanem annak éppen .a döntő lényegét emelte ki. Az igazság nem a 
törvényből származik, hanem Istentől. Meg volt már ígérve az Ószö
vetségben és az igazrágban való hit már az Ószövetségben a Krisztus
ban való hit egyik fajtáid volt. Ügy Pál, minit Luther már az Ószövet
ség korában a je’ envaló Krisztust látják, mint azt, akiben lehetett hinni 
és bízni, s akinek erejét el lehetett fogadni. Azzal a tétellel, hogy egy 
ember sem igazul meg .a törvény cselekvése által, Luther a páli üzenet 
lényegét adja vissza. Luther megigazu’ástana bizonyos nézőpontból 
tekintve, éppen az újszövetségi kérygma középpontja. Ezért alkotja 
Luthernek az eredendő bűnre 'vonatkozó felfogása is, tehát arról a 
vétekről és romlásról, amely egyformán terhel minden embert, a páli 
kijelentések következetes folytatását, amelyeknek az emberek a jelen
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gonosz aeonban alá vannak vetve és amelyektől Krisztus szabadította 
meg őket (Gál. 1:4; Róm, 5:12).

Ugyanakkor azonban az, ahogyan Luther átélte a törvény és az 
evangélium viszonyát és e viszony kifejezésének módja nála eredeti, 
sokkal kevásbbé hangsúlyozza, mint Pál, hogy vége a törvény idejé
nek, ezzel szemben erősebben emeli ki -annak azt a jellegét, hogy Isten
nek állandóan időszerű Igéje az, ami kapcsolatos Isten haragjával. 
Éppen Isten törvényének és Isten haragjának ez az egymás mellé ren
delése, amelyet Isten jelenvaló akarata kifejezése gyanánt értett, talált 
Luthernél ránézve jellemző és közvetlen előzmény nélküli kifejezésre. 
Hogy a keresztyén ember a Krisztusban való hit álbal eléri a haláltól, 
bűntől és törvénytől való szabadságot, Pál Róm. 5— 7-ben vázolta. 
Luther ellenben a törvényben hatalmas zsarnok megszemélyesítését 
látja, akit Krisztus legyőz és leigáz. De éppen ebben ;az újszerűségben, 
rejlik egy olyan mozzanat, ami által Luther Pálnál valami lényegest 
kelt új életre. Mert bár Pál a törvényt nem e módom ábrázolja s bár 
ő a keresztyénnek a törvény alatt állandóan megújult harcáról beszél, 
ránézve mégis tipikus az, hogy a törvényt nem is erkölcsi kategóriák
ban képzeli el. A  törvénynek ilyen moralisztikus értelmezése elleniben 
jellemző a farizeusokra. Ezek úgy képzelik, hogy az ember, akihez a 
törvény fordul, elvileg szabad akarattal bír, noha empirikus okok azt 
meggyengítették. Pál számára ez annyit jelentett, hogy az emiber maga 
akarja \a saját igazságát megteremteni —  s ebben Luther tökéletesen 
egyetért vele. Luther Krisztusnak ia ,,Törvény“ -zsarnok feletti győzel
mében kitűnő lehetőséget lát annak megmutatására, hogy a törvény
től való szabadulás a hittel tartozik össze.

De, nehogy most elkerüljük azt a pontot, ahol Luther megújítja 
Pált, szükséges hangsúlyozni, hogy az evangéliumnak elsősorban nem 
lélektani, hanem eschatológiai értelme van. Az evangélium nem am
pán az aggodalomtól gyötört lelkiismeretnek nyújt vigaszt, nem csupán 
lelki megújulást ad az embernek itt a földön. Valódi értelmét csupán 
a Krisztusra való utalás révén nyeri el, aki eljött ,s „aki engem, elve
szett és elkánhozottt embert, megváltott minden bűntől, a haláltól és 
az ördögnek hatalmából megszabadított". És ez a Krisztus egyszer visz- 
szatér s befejezi művét, feltámaszt, örök életet adományoz és íté
letet tart.

A „hit“  nem emberi teljesítményt jelent, nem igaznaktartást, 
nem, bizonyos érzelmi állapotot, hanem a Krisztushoz való viszonyt, 
aki eljött és eljő, valamint igazságának elfogadását. Ezzel együtt jár, 
hogy a régi embernek naponként meg kell halnia, újjá kell születnie 
és fel kell itámadnia. De az a pont, amelyre a hit irányul és az az 
élet, amelyet kapunk, az új aeonhoz tartozik.

Pál iszámára a jelen és a jövő aeon közötti ellentét hangsúlyo
zottan időbeli jellegű. Pál kiemeli, hogy a törvény lényegileg a múlté. 
Most valami új jöttt Krisztusban és általa. Pál azonban éppen úgy 
tisztában vian ázzál is, hogy mi még mindig a régi aeon feltételei 
között élünk, hogy tehát hitben járunk s nem látásban. A  Szellem 
erejét és életét kaptuk ajándékba, de még mindig Krisztus teljes ki
nyilatkoztatására várunk.
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Luther erősebben hangsúlyozza a törvénynek azt a sajátságát, 
hogy az a jelenvaló ítélet és harag igéje. A  törvény vereséget szen
vedett ugyan, de csakis Krisztusban. Még mindig uralkodik a világon. 
Az embert a törvény megtámadja és megkísérti és gyötrelembe ker
geti: -— sőt éppen abba a kísértésbe hajtja bele, amely szükséges 
ahhoz, hogy meghaljon az ó-ember és feltámadjon az.új. A  törvény
nek ezzel a hangsúlyozásával függ össze, hogy Lutherre jellemzően az 
újjászületésnek napomként Ikell bekövetkeznie. A  törvény és az evan
gélium két olyan hatalmat jelent ebben, az életben, amely egyaránt 
uralkodik az emberen. A  törvény Isten akaratát és követelését testesíti 
meg s számunkra folytonosan a halállal egybekötött hatalommá lesz, 
amely nem csupán fenyeget, hanem öl is s amelyet az evangélium
nak ezért állandóan le kell győznie. Újjászületni annyi, mint napon
ként megölettetni ia törvénytől ‘és feltámasztatni az evangéliumtól.

Ilyenformán Pál és Luther különböznek ugyan hangsúlyban és 
kifejezésmódban, azonban az alapul szolgáló mély egység mégis csak 
túlnyomó. Mert noha Pál kevésbbé emeli is. ki, hogy a törvénynek 
szakadatlanul szerepeit kell játszania, annál inkább kihangsúlyozza, 
hogy a törvény az evangéliumban és az evangélium által teljesedett 
be és fog beteljesedni, ez mégsem jelenti azt, hogy ezért csupán defi- 
nitív erkölcsi változásra gondolt. Inkább minden hangsúlyt az új élet 
eschatológiai jellegére helyez, tehát arra, hogy ez az új az Istentől 
Krisztus által adományozott viszonyt foglalja magába. Tisztán látja, 
hogy a keresztyének erkölcsi állapotán-isok a kifogásolni való, hogy 
ezek, dacára annak, hogy a hit által egybe vannak kapcsolva Krisztus 
igazságával, még mindig a jelen gonosz aeonnaik vannak alávetve. Ezt 
teljes világossággal mutatják leveleinek intelmei.

Tehát joggal állapíthatjuk meg, Pál és Luther végeredményben 
egyet vallanak. Csak azt kell figyelembe vennünk, hogy ez ,az egyezés 
azzal függ össze, hogy mind a ket'ten, Pál is és Luther is a törvényt 
és az evangéliumot üdvtörténeti történés mozzanataiként fogják fel. 
Az evangéliumnak ezért eschatológiai tartalma van: az ígéretről szóló 
üzenet beteljesülése, olyan beteljesülés, amely Krisztus által követke
zett be, 'amelyben most hit által részesülünk, amely azonban nem látás 
szerint a mienk.

Ezért a Pál és Luther közti egyezést rongálja az, aki Luthert 
lélektanilag magyarázza s úgy véli, arról van szó, hogy a törvény szi
gorú követelményei az embert lélektanilag megállapítható válságba 
döntik. Ebben a válságban sietne azután segítségére az evangélium. 
Az az út, amelyet az evangélium nyit Isten kegyelméhez, így köny- 
nyeíbhnek tűnik fel azzal szemben, amelyet a törvény szigorú, az 
ember erejét egyszerűen túlhaladó követelményeivel jelöl ki.

A  lutherizmuisban azonban nem hiányoztak olyan irányzatok sem, 
amelyek a dolgot így szemlélik. Ha ilyen irányzatok érvényesülnének, 
akkor az egész üdvösséget könnyen lehetne lelki történés, gyanánt áb
rázolni, mint lélektani terminusokkal kifejezhető megszabadulást. Egy 
szekularizált kor nemcsak nagyon is hajlandó 'arra, hogy így gondol
kozzék, hanem arra is, hogy így egyaránt eltávolodjék Páltól is és 
Luthertől is.
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Egy lépés az ilyen szekularizált nézethez vivő úton az a felfogás, 
hogy ia törvény olyan fennálló rendszabály, amelynek a (követelményei 
túl szigorúak, hogyisem az ember be tudná tartani azokat; a törvény 
ilyenformán merev rendet /testesítene meg. Az evangéliumot viszont 
olyan segítségnek fognák fel, amely e renddel való kiegyezésre szolgál, 
akár úgy, hogy erőt ád annak betöltésére, akár úgy, hogy bocsánatot 
ad annak elégtelen betöltéséért.

Az ilyen felfogás mögött azonban az Isiten és ember közti vi
szonynak olyan értelmezése rejlik, amely nem páli és nem lutheri. 
A  Pál és Luther közti egység ellenben abban is jelentkezik, hogy 
mind a ketten a törvényt nem merev rendnek tekintik, hanem Isiién 
konkrét, időileg elhatárolt és meghatározott akaratának. Isten beszél 
a törvény által; ő nyilvánítja ki benne különféle módon és különböző 
követelményekben akaratát. Ebből kitűnik, hogy az ember Isten tulaj
donául teremtetett « hogy a kezdet kezdete óta Hozzá tartozik. Luther 
a Kiskátéban a második cikkhez fűződő magyarázatát e szavakkal 
zárja: „hogy egészen az Övé legyek, az Ő országában Ő alatta éljek 
s (Nieki szolgáljak örökkévaló igazságban, ártatlanságban és boldogság- 
ban“ . Ebben ia mondatban azt fejezi ki, hogy mi célból teremtette 
Isten az embert és Krisztus megváltó műve által hova fogja vissza
vezetni, miután onnan kiesett.

Ez azt jelenti: Istent nem iszabad úgy elképzelnünk, mintha Isten 
az ember előtt állana, tőle úgy elválasztva, mint egyik hatalom a 
másiktól, úgy hogy az erősebb hatalom követelményeket támaszthat 
a gyengébbel -szemben, amelyeknek ez gyenge erőivel nem tud eleget 
tenni. Ellenben: Isten a saját tulajdonához fordul. A  teremtés által 
adatott normális állapot nem az ember életét szabályozó törvény 
rendje, hanem az ember természetes eredeti állapota az, amelyet az 
evangélium állít helyre Istenhez ragaszkodó igazságban, ártatlanság
ban és boldogságban való szolgálatra.

Ebben -egyezik Pál és Luther, habár Luther ezeket a problémákat 
ebben az őskerasztyénség előtt ismeretlen kifejezésben foglalja össze: 
servum arbitrium. Mert az, -hogy -az embernek leigázott akarata van, 
semmiesetr-e sem jelenti csak azt, hogy a törvény követelményei szá
mára nehezek s hogy akarata nem képes az üdv útját végigjárni; ha
nem azt ielenti, hogy >az -ember nem állhat önálló hatalomként Isten 
mellett. Éppen az a hűn, hogy így felfuvaikodik s hogy a szabad 
akarat fikciója következtében miaga akar kiengesztelődni Istennel s 
megkísérli, hogy saját ma-ga teremtse meg igazságát azon az alapon, 
amit ő, iaz ember, mint Istennel szembenálló önálló hatalom tud meg
valósítani. Mivel Luther a római misében ilyen Isten kiengesztelését 
célzó próbálkozást látott, azért polemizált olyan élesen ellene. Ha 
I-sten törvényét statikus rendnek képzeljük, úgy hogy az embernek 
ahhoz kell életét igazítania, akkor az embernél következetesen szabad 
akaratot Ikell feltételeznünk, tanúkor is elvileg közömbös az, elég erős-e 
vagy gyenge az akarata. S szabad akarata által kellene az embernek 
a törvénynek engedelmeskednie -s az üdvöt így kiérdemelnie! Luther 
szerint -azonban az embernek nincs szilárd és szabad akarata Istenhez 
•való viszonyában,, tehát az Isten előtti igazságot illetően. Az ilyen
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képzethez való ragaszkodás inkább éppen annak a kifejezése, hogy az 
ember Isiién előtt maga akar helytállni az eredendő bűnért. Ez a helyt
állás a legvilágosabban abban a kísérletben jelentkezik, hogy az ember 
a saját erejéből akarja elnyerni az igazságot. A  törvény így az ember 
eszközévé válik és a szabad -akarat az ember elvi önállóságát jelenti, 
még ott is, ahol Isten támaszt vele szemben követelményeket.. Amíg 
az embernek egyáltalán megvan a lehetősége, hogy Isten előtt valamit 
önmagának produkáljon, nem lehet teljes, egészében teremtmény. Mert 
mint teremtménynek, engedelmességben kell élnie ugyan, de minden 
lehetőség ki van zárva, hogy ebből az engedelmességből igényt vezessen 
le az Isten előtti igazságra. Az ember szabadsága az a szabadság, hogy 
engedelmesen megengedje, hogy mindent Isten ajándékozzon neki, 
vagy engedetlenül elforduljon tőle, —-  de nem az a szabadság, hogy 
a törvény teljesítésével saját egyéni igazságát valósítsa meg. így  a 
törvény iránti engedelmességet teljesítménynek lehetne tekinteni, az. 
embert magát pedig üdvének okául.

Éppen a leigázott akarat képzetén keresztül adja Luther vissza 
új módon és egészen új gondolati összefüggésben azt, ami tipikus Pálra 
nézve. E tekintetben tehát Luther újat 'alkotott, azonban ezzel ponto
san csak azt mondja, amit már Pál is gondolt.

így  az üdvösségnek egyetemes értelme van. Senki sem tarthat rá 
igényit, senkinek, sem kell érdemet felmutatnia. „Mert mindenki vét
kezett és nincs része az Isten dicsőségében11 (Róm. 3:23). A  kegyelem 
egyetemességéről szóló üzenetet is Luther újra tudta hirdetni. De ezt 
az üzenetet olyan világba kiáltja, amely még mindig a törvény alatt 
áll. Luther .messzebbre viszi ennek a tételnek a következményeit, mint 
Pál és ezen a módon eljut Isten földi működésének képzetéhez a fe l
sőbbség, a hivatalok cselekvésében és az által, valamint az emberi 
együttéléshez (tehát a törvény első használatához) szükséges kölcsönös 
szolgálatban. Isten azonban úgy is munkálkodik, hogy a törvény segít
ségével teszi világossá az ember előtt, 'mennyire lehetetlen a saját ere
jéből elnyernie az igazságot (ez a törvény második használata). Ezek
nek a gondolatoknak a keresztülvitelében jelentkezik a formai különb
ség Pál és Luther között. A  Pál és Luther közötti ezen formai kü
lönbség mögött azonban megmarad a kettejük közötti tárgyi egység.
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A KERESZTYÉN ISTENTISZTELET LÉNYEGE
Brunner Péter (Heidelberg) előadása 

a Lutheránus Világszövetség hannoveri konferenciáján

Ha a Szeratírás ezt mondja: „Szolgáljatok az Úrnak“ , azt akarja, 
hogy -egész életünk állandó - i-stentisztelet legyen. Jézus tanítványai 
azonban nem szolgálhatnak az Úrnak anélkül, hogy az Ő nevében 
össze -ne gyülekezzenek Isten Igéjének hallgatására, az úrvacsora véte
lére, imádságra, hálaadásra és dicsőítésre. Az egész életünket átfogó 
istentisztelet középpontja abban az istentiiszeletiben van, amely a gyü
lekezet közösségében történik. Ebben az -előadásban csak arról az isten
tiszteletről lesz iszó, -amely a J-ézu-s nevében -összegyülefcez-ett gyülekezet
ben történik.

Ilyen-istentisztelet csak pünkösd óta van. Annak -az útnak a végén 
áll ez, amelyet Isten az emberrel járt, hogy neki az üdvösség teljessé
gét ajándékozza. Mielőtt az egyház istentisztelete lehetővé vált, Isten 
az idők végén Igéjét -szólotta Fiának testté léteiében. Először Krisztus
nak szenvednie, meghalnia -és feltámadnia kellett, mi-előtt a Lélek ki
töltetett volna és az utolsó idők gyülekezete istentiszteletre összegyüj- 
tetett volna. Jézus keresztje és feltámadása az istentisztelet alapja. 
Jézus értünk halt meg és támadott fel. Amikor a földre jött és a ke
resztre ment és átkozottként függött a fán, már értünk nyúlt s ben
nünket, elveszett és elkárhozo-tt embereket, magához vont, bűnös éle
tünket magára vette s mindannyiunkat -keresztre feszített testébe be
jegyzett. Isten megítélt bennünket: Őbenne. Isten megmentett ben
nünket: Őbenne. Mivel J-ézus életünket testébe bejegyezte, testével 
bennünket véres ítélet következtében végbement halálába belemerített. 
Ezért bennünket 'testével halálon és síron kereszülvitt és testi feltáma
dása által a romolhaitatlan életet hozta számunkra.

Jézus keresztjével -és feltámadásával az utolsó dolgok kezdődtek el. 
Jézus -keresztje és feltámadása a világkorszakok fordulója. Jézus ke
resztje és feltámadása -a régi aeont -sarkaiból kiemeli és feltárja az 
ajtót, amelyen keresztül az új aeon tör be. A  Szentlélek Isten eljö
vendő új világának zsengéje. Az egyház istentisztelete feltételezi az 
neonoknak változását. Önmagában hordja ezt a változást, az istentisz
teleten a végső-dolgok kezdődnek. Az istentisztelet —  éppen úgy, mint 
a Lélek, mint -az egyház —  az utolsó idők jelensége. Az egyház isten
tiszteletén a történelem utolsó (küszöbén állunk, Krisztus paruziájának 
közelében. Az Úr közel van. Isten országa közel van. A halottak közül 
való feltámadás közel van. Ebben -a közelségben ünnepli -az egyház 
istentiszteletét.

Az Úr azonban még nem jelenít meg. A  halottak még inem támad
tak fel test -szerint. Még zarándokok vagyunk. Még Krisztu-s mennybe
menetele és visszajövetele között állunk. Ebben az interimben helyez
kedik el istentiszteletünk. Ez az interim határozza meg lényegét. Ha
sonlít a pusztában vándorló nép sátorához. A  nép már messziről meg
látja-a várost, amelyben nem lesz többé templom, hanem Isten lesz
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minden mindenében. A  halál birodalmából való exodusban, a meny- 
nyei Jeruzsálemhez való transitusban áll az egyház istentisztelete.

Az egyes ember életében is interimben helyezkedik el az istentisz
telet. Mielőtt még az egyház istentiszteletén az Ige teljes értelmében 
részt vehetnél, valami Ikell, hogy történjek veled. Bizonyos, hogy mi
előtt még születtél volna, életedet Jézus már testébe jegyezte, bűnödet 
hordozta, megváltásodat megszerezte. De rajtad, aki megszülettél, 
mindannak, ami Őbenne igaz, a testi léteden is igazzá kell, hogy le
gyen. A  keresztség által történik ez. A  kereszt,ség által teljesedik be, 
hogy testi életed lényegével tényleg Jézus halálában benne vagy. A  ke
resztség által kébeleztettél be a ímegfeszített és megdicsőülit Úr egyet
len áldozati testébe. Gsaík most, miután átléped a keresztség határát és 
odaszámíttatol Isten utolsó korszakbeli népéhez, csak most, amikor 
Jézus testében, az eklézsiában vagy, csak most kezdődhetik istentisz
teleted. Az istentisztelet alapja a keresztség.

A  keresztség-határon való átlépéskor mindent megkaptál az evan
gélium és 'a keresztség által, ami üdvösségedhez szükséges. Az üdvös
séget azonban el lehet veszíteni, el lehet könny el mŰ9kö dni,. el lehet 
dobni. Kísértéseik és harcok között kell megtartani mindhalálig. Az 
üdvösséget csak úgy őrizhetjük meg, ha újra meg újra a keresztséghez 
térünk vissza, miközben megmaradunk a megmentő evangéliumban és 
megmaradunk a megfeszített és megdicsőült Úr testében. Erre adatott 
nekünk az igehirdetés és az úrvacsora. Míg e testben járunk, naponta 
vétkezünk és naponta megérdemeljük Isten haragját. Ezért a keresz- 
tyénségben e földön minden a bűnök bocsánatán áll, az istentisztelet 
is. Az élő Igét és az Úr vacsoráját azért adta Isten, hogy a bűnök 
bocsánatát újra ímeg újra kaphassuk.

Ahol a bocsánatot hitben elfogadják, eseménnyé válik az emberen 
az új teremtés. Az óember halálában feltámasztatik az új ember, aki 
nemcsak Isten megmentő ajándékát fogadja el, hanem Isten tisztessé
gét is dicsőíti. Isten Lelke által élővé tett keresztyénnek szabad már 
most az istentiszteleten részt vennie, az angyalok örökkévaló Isten- 
dicsőitésében, még akkor is, ha ez szegényes gyarlóságban és dadogó 
tökéletlenségben történik is. Az istentisztelet keresztséghalála és testi 
halála között áll, a ikeresztségben történt feltámasztása és mennyei be
fejezése között. Ott van istentisztelet, ahol a bűnös megigazíttatik, és 
a megigazult erőben dicsőiti Isten Lelkét. Istentisztelet ott van, ahol 
Isten megmentő ajándéka érkezik hozzánk és Istennek ezt a megtisz
telő ajándékát hála és dicsőitő áldozatban adjuk vissza. Ott van isten- 
tisztelet, ahol zarándok létünk és mennyei polgárságunk együtt egy 
történésben válik kézzelfoghatóvá. Ott, ahol Jézussal meghalunk, mi
közben Jézussal élünk, ott, ahol Jézussal élünk, miközben vele együtt 
meghalunk, a halálból az élethez való eszhatologikus transitusban, ott 
van a mi istentiszteletünk helye.

Az egyház istentiszteletét az égben az angyalok istentisztelete 
veszi körül. Az angyal is egyéniség, mint mi. De —  s ez a különbség 
közöttünk —  az kísértésen és támadáson felül él. Lénye kizárólag és 
töretlenül Isten dicsőségére létezik. Az angyal az ő istentiszteleteiben
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nam más, mint a visszhangot verő fal, amely Isten lényét és Isten 
cselekvését dicsőítve, magasztalva, megbizonyítva veri vissza.

Az egyház istentiszteletét az úgynevezett néma természet isten
tisztelete veszi körül. Csak a mi süket fülünk .számára néma. A  ter
mészet már most is dicsőíti teremtőjét, teremtett lényének azzal a szi
lárdságával, amelyet Isten teremtő Igéje helyezett bele. A  teremtett 
világ nyögésében, amellyel Isten fiainak -szabadságára vágyakozik, a 
természet eszhatologikus jubilátéja már benne rejtőzik és minden dol- 
goik megdicsőülésekor tör ki és beletorkollik az -égi .seregeik dicsőítő 
énekébe. Akikor majd meghalljuk a kozmosz hangját, amint .szédületes 
magasságaiból és legmélyebb mélységeiből tör .elő, 'ahogyan dicsőséget 
és imag-asztalást mond majd Annak, Aki a trónon ül és a Báránynak.

Az egyház istentisztelete az 'angyalok istentisztelete és a természet 
istentisztelete (között- áll. Az egyház istentisztelete (nyitott felfelé az 
angyalok felé. .De készséges arra is, hogy a kozmosz hangját magába 
vegye. -Az angyalok istentisztelete -az égben, az egyház istentisztelete 
a földön és 'a kozmosz istentisztelete közös perspektivikus pontba- siet 
és ebben találkozik majd minden dolgok végén. I

Az egyház istentisztelete háromszoros initenimben teljesedik ki: 
Jézus mennybemenetele és visszajövetele között üdvökonomiai helye 
van, az ember keresztségbeli ihalál-a és testi halála között antropológiai 
helye, az emberfeletti égi 'teremtmények és az emberen kívüli földi 
teremtmények között kozmológiai helye van. Ott, ahol Istennek eljö
vendő világa a Szentlélek -által .ebbe a világba betör, ott, ahol a Jézus
sal együtt feltámadott új -ember hitben, szeretedben és reménységben 
formálódik ki az ó-ember halálában, ott, ahol a koamosz Istent di
csőítése az egyház Istent dicsőítése felé tant -és az egyház Istent dicsőí
tése együtt hangzik azj angyalok Istent dicsőiitésével, ott történik az 
egyház istentisztelete. így  az egyház istentisztelet-e háromszoros eszha- 
tologikur transitusbaii teljesedik k i: -E múlandó világnak Isten országa 
dicsőségébe való transitusáhan, ia kísértések között és támadások között 
élő és -megigazított bűnösnek a halottak közül való feltámadásában, a 
Krisztussal való utolsó egyesülés transitusáhan: abban a transitusban, 
amely a kozmoszt Isten .gyermekeinek szabadságára felszabadítja és 
Isten gyermekeit égi seregeik kórusává ragadja el. E háromszoros inte
rjúi eszhatologikus tramsitusával határozza meg és határolja el az isten- 
tisztelet lényegét.

Ami ebben az istentiszteletben történik, -az utolsó idők titka. Csu
pán emberi szavakat hallunk és csupán emberi cselekvéseket és szegé
nyes földi jeleket látunk. De ezekben, ezekkel, és -ezek alatt az emberi 
szavaik 'alatt Isten m-aga tszólaltatja meg Igéjét. Ezekben, ezekkel és 
ezek alatt az emberi cselekmények alatt' Ő miaga cselekszik. A  kenyér
ben, a kenyérrel és -a kenyér és a bor 'alatt Megváltóink teste és vére az 
úrvacsorában jelen vain. Az embereknek ezekben, ezekkel és ezek alatt 
lévő -szavai következtében Lélek által indított lse  emelkedik az esreken 
keresztül ia magasba Isten trónusához és lélekben szól az élői Istenhez. 
Az embereknek ezekben, ezekkel és ezek alatt' lévő szavaiban és csele
kedeteiben Isten dicsőségének visszfénye emelkedik .a magasba és az 
Urat dicsőíti. Mindezekben, (mindezekkel és mindezek alatt 'az emberi
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és földi dolgok alatt —  Isten maga, az Ür maga, a Lélek mag.ai van 
jelen! Ez teszi az istentiszteletet eschatologikus titokká.

Mindannak, ami az istentiszteleten történik, kettős oldala van. 
Isten szent Igéje által szól hozzánk s nekünk szabad imádságban és 
dicsőitő énekben hozzá beszélnünk. Krisztus közöttünk mairad, mint 
szolgáló, magát ajándékozza nekünk Igéjében és az úrvacsorában. S ne
künk viszont szolgálnunk lehet készséges szívvel az Urak Urának és 
Királyok Királyának. Isten szolgál nekünk: Az istentisztelet sacramen- 
tum. M i szolgálhatunk neki: Az istentisztelet sacrificium. Mindkettő 
áthatol rajta. A  prédikáció is dicsőitő áldozat. Maga a prédikáció hall
gatása is magasztalja az Urat. Az evangéliumot csak imádkozva lehet 
élvezni és hallgatni. Az úrvacsorát csak imádkozva lehet élvezni. Az 
imádság „az istentisztelet totális dimenziója11 (Doerne). A  hálaáldozat
tal Isiién nagy cselekedeteit hirdetjük. Az úrvacsora nemcsak üdvös
ségre szolgáló ajándék, hanem ;az ÍÜir halálának háládatos hirdetése is, 
míg Ó eljövend.

Isten .szolgálata mirajtunk megalapozza a mi szolgálatunkat Isten 
előtt. Igéje feleletünket indítja el, ajándéka a mi odaadásunkat. Ezért 
hallgassuk meg, Isten hogyan szolgál nekünk laz igehirdetésben és az 
úrvacsorában és azután gondoljuk meg, hogyan szolgálhatunk mi neki 
imádságban, hitvallásban és dicsőítéssel.

Nemcsak a prédikáció jelent igehirdetést. A  prédikáció 'a felolva
sott írásnak szolgál. A  gyülekezet is hirdeti azi evangéliumot zsoltá
rokban, dicsőitő énekekben és lelki énekekben. Az absolutiio igéjében 
jelenik meg az evangélium közepe a legsürítetteblh formában.

Az igehirdetés a feltámadott Úr megbízása alapján történik. A  
hirdetett evangélium annak hatalmát hordozza, aki ezt mondotta: 
„nekem adatott minden hatalom mennyen és földön11. Az igehirdetés 
által, amely az apostoli evangéliumot tartalmazza, ,! Jézus Krisztus 
jelenlévő Űrként lép gyülekezete közé. Ahol ő  megjelenik, Igéje és 
cselekedetei is megjelennek. Amit Jézus érettünk tett, nem zárható 
már be a tér és idő (korlátaiba. Jézus keresztje és feltámadása régi 
világunkat sarkaiból kiemelte. Régi világtörténetünknek nincs meg 
többé .az ereje, Jézus .keresztje és feltámadása feltörte az ajtót, amelyen 
keresztül Isten új világa tör be a még fennálló világba. Jézus keresztje 
és feltámadása maga is ebbení a nyitott ajtóban áll. Történelmi egy
szerűségük sérelme nélkül részük van Isten országának királyi eszha- 
tologikus szabadságában. Jézus Krisztusnak az a története, amely ott 
Palesztinában Caesareánalk helytartói között folyt le, átvágta régi v i
lágtörténetünket, legyőzte az aeonok hatalmát, behatolt Isten országá
nak az idővel és térrel szemben álló királyi szabadságába;

Ez által az eszhatologikus szabadság által Jézus .kereszten való 
győzelme az evangéliumban, a kérész tségben és az úrvaosorában szá
munkra itt és most jelenvaló, felfogható, megfogható. Evangélium, 
karesztség és úrvacsora egyben azok a karok, amelyekkel Jézus keresztje 
és Jézus győzelme utánunk nyúl és magát adja nekünk. A  keresztről 
szóló beszédben a kerszten végbement üdvtörténet maga jelenítődik 
meg eschatologikus, királyi szabadságának erejében. A  megbocsátás 
szavával a megbocsátás megtörténik. A -hirdetett evangélium által
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mindaz, amit Jézus érettünk tett, reálisan ielen van előttünk ételként 
•és italként a megterített asztalon, hogy megérintsük, megfogjuk és 
együk. '

Ezért a szóbeli evangélium nem üres szó. Színültig tele van az 
üdvösség túláradó ajándékaival. Ez az Ige teremtő Ige. Teremti azt, 
a/.nit mond. Ez az Ige Isten megnyitott keze, mellyel a bocsánatnak, 
életnek és üdvösségnek kincsét osztja. Ha az evangéliumot Jézus na
rancsa alapján és nevének segítségül hívásával hangosan és tisztán 
hirdetik, akkor az az emberi szó Jézus törhetetlen hűsége által meg
mentő, életet adó Igéje lesz. Nincs helve itt dialektikus kétségeknek. 
Törhetetlen bizonyosság uralkodik itt. Éppen abban mutatkozik meg 
a kegyelem eschatologikus szabadsága, hogy az Jézus töretlen hűsége 
által az evangé’ ium élő Igéjében töretlen bizonyossággal jelen van, 
felkínáltatik, nyujitatik és kiosztaitik.

Mivel ez az Ige Jézus Krisztus eszhatologikus üdvével telített, 
hallgatóit eszhatologikus krízisbe vonja. Az evangélium menteni akar, 
nem ítélni. Jézus győzelmének ereje az emberi szív zárai! is feltöri és 
behatol egzisztenciánk közepébe. Most áll elő az a krízis, amelyben 
eldől, hogy engedjük-e végbanehni rajtunk Jézus megmentő cseleke
detet, ugv hogy hitiben elfogadjuk, vagy a Léleik munkáját titkos meg- 
keményedéssel elutasítjuk. A hit az örökké vakságban való é'etet je
lenti. A megkeménvedós neve örök halál. Isten nem erőszakol bennün
ket Igéj ének hatalma által. Nyitva hagyja a titokzatos lehető'éget, 
hogy az ember az Igében megjelenő üdvösséget elutasítsa. Az igehir
detés által az istentisztelet olyan hellyé lesz, ahol utolsó döntés törté
nik üdvösségről és kárhozatról .s ezzel közvetlenül az utolsó ítélethez 
kapc'olódik. Az dől el itt és most az evangélium élő Igéjével való 
találkozásban, hogy vájjon az utolsó ítéletben felmentés vagy kárhoz- 
tatás lesz-e részem.

Az evangélium hirdetése minden emberhez hangzik, megkereszte- 
let’ enekhez és megkereszteltekhez. Az egyház i atentisz lelete az igehir
detésben minden ember számára nyitva van. Az úrvacsora csak meg
keresztelteknek szöl. Mikor az egyház az úrvacsorát kiszolgáltatja, a 
világhoz vezető ajtók zárva vannak. Az úrvacsora Jézusnak az az ado
mán va, amely különleges ajándékaként vár a keresatségihatáron túl lévő 
megkereszteltekre. Az úrvacsora a kegyelem specifikus eszköze a máris 
megalapított tanítványi gyülekezet részére. Az istentisztelet legsajáto
sabb ri'zét csak az úrvacsorán ismerhetjük meg.

Az úrvacsora, amellyel élünk, Jézus rendelkezése alapján van. Aki 
tagadja, hogv úrvacsoránkat Jézus rendelte, megrabolja magát a szent
ségtől. Az úrvacsorának saoramentális valósága Jézus rendelkezésének 
teljhatalmából származik és szerezi'etési Igéjének teljhatalmából. Az a 
vacsora, amit Jézus elárultatásának estéjén tanítványaival egvütt köl
tött el, magában hordja a .hatalmat arra, hogy úrvacsorák láncolatát 
indítsa el ezen az esti órán és ezen a tanítványi körön túlmenőleg, úgy 
hogv azokban az a bizonyos szereztetési vacsora ismételten je’ envaló
sággá válik. Ugyanaz iaz Úr, aki ott 'az árulásnak azon az éjszakáján a 
Messiás, teljhatalmával cselekedett és szólott, mindegyik úrvacsorában 
ugyanazzal az isteni teljhatalommal cselekszik és szól. Ezt a vacsorát
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gyülekezete az Ő emlékezetére ünnepli, Ő (pedig ezáltal saját vacso
rájává teszi.

Az úrvacsora sacramentális valósága széles ívet fog át és belső 
magot zár körül, amelyeknek kisugárzása az úrvacsorának ismét egész 
feszült értelmi tartalmán átjárja.

Az úrvacsora igehirdetés Igében és cselekményben. Mindaz, amit 
az igehirdetésről mondottunk, az úrvacsorára is áll. Az úrvacsora kü
lönlegessége, hogy itt egy cselekménynek igehirdetés jellege van. Az 
úrvacsora jelképes cselekedet eszhatologikus tartalommal telt formája, 
amelyben Jézus üdvösség-cselekedete eszhatologikus szabadságának ere
jében jelenik meg. Az az egyszeri eszhatologikus üdvösségtörténet, 
amely Jézus Krisztus keresztjében koncentrálódott, az úrvacsorában 
effektív reprezentációban jelenik meg. Jézus halálának bocsánatot hozó 
erejéből részt ad övéinek. iE z az erő a cselekmény Igéje <és jelei alatt 
titokzatosan már jelen van. Ez messzire kifeszített íve annak, ami az 
úrvacsorában történik, de nem a legbelsőbb mag.

Ezt a legbelsőbb magot foglalják magukba az Igék, amelyeket 
Krisztus a -kenyérre -és a borra (tekintve mond. „Ez az én1 testem, 
tiérettetek. Ez az én vérem, az újszövetségé, mely Mérettetek ontatott 
ki bűnöknek bocsánatára11. Ezek a szavak nem cselekményt, vagy jelet, 
jelentenek. Azt mondják meg, hogy ebben a cselekményben mi az étel. 
Az a kapcsolat, melyet Jézus kenyér és bor, bor és kenyér között fel
állít, nem „analógia által való összekapcsolás . . ., hanem identitás által 
való összekapcsolás11 (Lohmeyer). Kenyér kenyér marad, bor bor ma
rad. Jézus szerezitetósi Igéjének erejében azonban ez a kenyér az ő 
teste, amely érettünk adatott és ez a bor -az ő vére, amely érettünk 
ömlött.

Jézus teste, amelyek az úrvacsorában veszünk, Jézusnak az a test
szerű emberi léte, amelyben számunkra a megváltást eszközölte. Jézus 
üdvösségműve, Jézus üdvösségünkért való szenvedése, Jézus üdvösség- 
győzelme, Jézus egész testi, érettünk leélt élete és érettünk -szenvedett 
halála és- érettünk kivívott győzelme az ő testében van és az ő teste 
az, amelyet mi kenyér formája alatt az úrvacsorában veszünk. Jézus 
teste különösképpen az ő áldozati (teste. Ez a fest és áldozati halála 
egyugyanaz. Ebben az áldozati testben lesz részünkké áldozati halála. 
Jézus szövetségének a vére Jézus szövetségének áldozatát jeleníti meg 
számunkra. V-érével az áldozati bárány áldozati cselekedetével együtt 
adja magát nekünk sajátunkul. A  kenyér és bor kettőss-ége a test és 
vérről oda utal bennünket, hogy a feláldozott test és' a szövetséget 
létrehozó jézusi vér és ezzel együtt keresztáldozata maga van jelen az 
eucharisztikus eledelben és a kiosztott kenyér és a kiosztott kehely 
által fel van kínálva és elfogadhatóvá válik.

A  bűnök bocsánata és az örök üdvösség élete adaitidd nékünk az 
úrvacsorában úgy, hogy ez az ajándék bele vaui zárva Jézus áldozati 
testébe, amely az eucharisztikus étkezés alatt valóságban jelen van. 
Együtt van itt a kincseskamra, az áldozati test -és a kincs, a bocsánat. 
Semmi sem áll a kérészit fája és a bocsánat között. Együtt van az 
ajándék és az ajándék oka, az áldozat gyümölcse és az áldozat.

Ezzel az ajándékkal töri fel az elmúló, halálba futó világ zárait
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és kötelékeit. Ezekkel az ajándékokkal bennünket is abba a nyitott 
ajtóba állít, amelyet Jézus kereszten hozott áldozata Isten eljövendő 
világába nyitott meg. Az úrvacsora eschatologilkus örömvacsorává lesz. 
Az úrvacsorában már valami tükröződik abból a vacsorából, amikor 
az Úr majd ismét iszik a szőlőtőke terméséből velünk az Ő Atyjának 
országában. Az úrvacsora Jézus királyi menyegzőjének jelképes anti- 
cipációja. Abban a vacsorában, amit most ünnepelünk, az a vacsora 
van iközel, amely egykor lesz, ha elhangzik a mennyeikben a felhívás: 
„Elérkezett a Bárány menyegzője1*. Úrvacsoránkat közvetlenül ama 
vacsora küszöbén ünnepelhetjük. Ebben a vacsorában az a vacsora je
lenik meg elleplezve. Ebben a vacsorában már hallja a gyülekezet Urá
najk hangját: íme1 eljövök hamar. És a Lélek és a menyasszony így 
felelnek: Jöjj, ámen, jöjj, Uram Jézus. Ahol ez a párbeszéd hangzik el, 
ott, ahol menyasszony és vőlegény közel van egymáshoz és vár egy
másra, ebben a párbeszédben az utolsó küszöbön túl, ott a hely, ahol 
Jézus Krisztus egyháza Urának vacsoráját ünnepli.

Az úrvacsora is eszhatologikus krízisbe állítja a gyülekezetét és 
mindenkit, aki vele él. A  Krisztussal való találkozás a communióban 
is személy szerinti találkozás, mely döntésünket kéri és rólunk is 
döntésit hoz. „A ki szereti az Urat, jöjjön! Alki nem szereti az Urat, 
anathema legyen! Maranat'ha!11 Az apostoli korban ezek az Igék az 
úrvacsorához való bejárat fölött állottak. Nyomatékosan utaltak arra, 
hogy az úrvacsorában éppen nem szabadultunk meg az eszhatologikus 
krízistől. Az úrvacsorában mindenesetre belekerülünk Jézus áldozati 
testébe. Ezáltal a sokak azzá az egy testté lesznek, amelyet Jézus áldo
zati szeretette hat át. Jaj annak, aki ezt elhanyagolja. Jaj annak, aki 
elhanyagolja, hogy az egy test, amelynek tagjaivá lettünk az úrvacso
rában, csupán Jézus áldozati szeretetének az erejéből élhet. Aki ezt 
elhanyagolja, nem különbözteti meg a testet. Elutasítja a Jézus áldo
zati testében közölt szeretet cselekedetével és az ítéletet vonja magára. 
Az oltári szentség is csak ott tart meg, ahol hitben glfogadják azt, aki 
a szeretetet hordja magában és a szeretőiben tevékeny.

Bizonyosak vagyunk' aljban, hogy Isten számunkra az evangélium
ban és az úrvacsorában az üdvösség ajándékait nyújtja. Szolgál nekünk. 
Kérdéses, hogy vájjon mi szolgálunk-e neki? Istentiszteletünk csak ott 
lesz szolgálattá Isten előtt, ahol az eszhatologikus krízist úgy vállaljuk, 
hogy a nyújtott üdv-ajándékokat hitben elfogadjuk. Ha Isten nem 
ébreszt fel bennünket Szentlelke által, nem szolgálhatunk neki lélek
ben és igazságban. Nem*tudjuk megokolni, csupán hálásan köszönhet
jük meg, hogy az emberiség eszhatologikus krízisében nemcsak meg- 
keményedés és hitetlenség lép fel, hanem eseménnyé válik a hitnek 
boldog csodája is. Az istentisztelet ennek a hitnek a gyümölcse. Az 
istentisztelet új engedelmesség. Ezért ez az istentisztelet ebben az élet
ben mindig tökéletlen, jy i új ember engedelmessége és az óembex enge
detlensége harcban áll egymással, mint lélek és test. Ezért csak akkor 
szolgálunk az Urnák, ha a ikeresztségben életet nyertünk és naponta 
meghalunk vele és mint haldoklók vele élünk.

Mivel istentiszteletünk új engedelmesség, nem 4)1 törvényes kény
szer alatt. Abban a spontaneitásban folyik, melyet egyedül csak a
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Szentlélek hozhat létre. A  szolgálat nem görcsös erőlködés, hanem ha
sonlít a gyermeik önfeledt, boldog játékához. A  -szolgálat in-em morgá
sok iközött, hanem örömmel történük.

Szolgálatunk alapvető formáia Isten előtt -az imádság. Az isten- 
tisztelőt titokzatossága -különösképpen az imádságban jelentkezik. Nem 
tudjuk, mit kell imádkoznunk. Imádságunk szavai csupán edények va
lami >más számára. Minden -attól függ, hogy az a más, a Léleik belép-e 
imádságunk szagaiba. Imádságunk -szavaival és szavai között képvisel-e 
bennünket Isten előtt kimondhatatlan könyörgéseivel.

Az imádság Isten fiainak legfőbb előjoga. Az imádság Isten csa
ládjában a fiúi jog gyakorlása. Fiáknak szabad az -atya családjában 
beszélniük. Az imádság az -a forma, amelyben Isten már most részesíti 
fiait az egyetlen Fiúnak, barátunknak örökkévaló uralmában. Azt, 
hogy az egyház Isten -népe, éppen abban mutatja meg, hogy imádkozik.

A  fiák imádsága elsősorban kérés. A  fiák egészben és teljesen az 
Atya adományára é-s .ajándékára vannak ráutalva. Vándorok még, 
ínségben és kísértésben, harcokban nappal és éjjel. Kérés és eszha''olo- 
gikus harc, kérés és eszhatologilkus reménység összetartoznak. Csupán 
Jézus vissz-ajövetelekor szűnik meg -a gyülekezet kiáltása és könyör
gése -és csak akkor marad meg a hála és dicséret és magasztalás.

_ A  fiák kérő imádságában elsűsojtban Isten.ügyéről van szó: hogy 
-az Ő -neve szenteltessék meg, az Ő országa jöjjön el, az Ó akarata tör
ténjék meg. Egyidejűleg azonban minden szükségünk a lemnéNebb 
mé’ységig nyilvánvalóvá lehet az Atya előtt. Fiák nem rejtenek el 
semmit atyjuk előtt. Fiák nyíltan beszélnek atyjukkal, álarc nélkül, 
mindarról, ami szorongatja és kínozza őket.

Fiák abban a bizonyosságban beszélnek atyjukkal, hogy meghall
gatja őket. Könyörgésük közben ismerik fel mindazt, amit kaptak. Kö
nyörgésük közben kapják meg -a -kért adományok zálogát. A  kérő 
imádság hálaadássá válik. Örökké hálára kötelez, hogy fiák vagyunk 
és mint fiák örökösök, amit Isten egyszülött Fiában értünk tett., Ezért 
válik az egyház imádsága euchari.sztiává, I-sten hatalmas megmentő 
cselekedeteire való háládatos anamnézis-sé. Az imádság Isten dicsőíté
sében tökéletesedik ki. Isten dicsőítésében többé már. nem kiáltunk és 
könyörgünlk Istenhez. Az Isten-dicsőítés felülmúlja a hálaadást is. Az 
Isten-dicsőítés Isten dicsőségének tükörévé válik, himnusz lesz. Az 
Isten-diosőitéshen zarándoklásunk közepette -anticipálva részünk lehet 
már -az Isten trónja körül lévő -égi seregek -szolgálatában.

Az imádság mellett áll a hitvallás. A  hitvallás az isten tiszteletre 
egybesereglett gyülekezet közvetlen reflexe arra -á tényre, hogy a gyü
lekezet -az élő Istennel találkozik az ő élő Igéjében. Ez a ta’ álkozás 
térdre kényszerít bennünket. A hitvallás bűnvallás.. Hitvalló bűnösök 
kegyelmet kapnak. Ez a találkozás felemel bennünket és a eredét adja 
szájunkba. A  credo a gyülekezet ámenje I-sten üzenetére. A  hitvallás 
a hit megbizonyitása. Hitbizony-ságként a hitvallás az egyház utolsó 
szava, -amelyet a világgal való perében kimondhat. A hitvallás meg- 
oko’ atlan, céltalan, mellékszemponttok nélküli, a Lélek belső kény:zerí- 
téséből mondja el -egyszerűen azt, ami van, amit Isten velünk cseleke
dett. A hitvallás hála és diosőitő áldozat. A  hitvallás Isten üdvösség
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művének, Krisztus cselekedetéinek, a Lélek újjá teremtésének nyilvános 
magasztaló elismerése. A  hitvallás a megmenekülésen való örömujjon
gás. Közel áll a himnuszhoz.

Imádság és hitvallás a Szentháromság Isten diosőitésébe torkollik 
bele. „Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és Szentléleknek. D i
csőség legyen Istennek a magasságban. Dicsőség legyen neked, Uram. 
Hozsánna, áldott legyen, aki jő“ . Ezek felkiáltások. Itt áldja a gyüle
kezet az ő királyát. Ezek a kiáltások az Úr hatalmát mutatják, ennek 
az uraságnak az epifániáját eszközük. Amit a végén minden dolognak, 
minden teremtett lénynek meg kell tennie, miikor térdre hullanak és 
elismerik, hogy Jézus Űr, azit a gyülekezet már most önkéntesen cse- 
lekszi. A végső dolgok ábrázolódnak iki az egyház istentiszteletében. 
A  mennyei város istentisztelete belenyúlik a zarándokló egyház isten- 
tiszteletébe.

A felkiáltást himnusz járja át. A  himnusz az utolsó szó, amit az 
egyház Istenitől Istenhez kimond. M íg az imádságban, a hitvallásban 
és a felkiáltásban az utolsó idők harca még világosan érezhető, a him
nusz már minden harc végén áll. (győzelmi himnusz. Része van a 
tökéletesek új énekében Isten trónusa előtt. A  himnuszban a földi egy
ház hangja „minden angyal és_ arkangyal, trónok és uraságok és az 
egész égi sereg" hangjával összecsendül. Ebben az utolsó szóban, amit 
a teremtmény Istentől Isten előtt kimondhat, már csupán csak Isten 
számára él cél nélkül, értelem nélkül, megosztottság nélkül, saját lényét 
teljesen kitölti, hogy többé már semmi más és nem is kell, hogy más 
legyen, mint Isten dicsőségének tökéletes tüköré. Isten célhoz jutott a 
teremtettséggel. Most immár megtörténik, ami az első és az utolsó és 
az örökkévaló értelme minden teremtett lénynek: hogy elfogadják Isten 
dicsőségét, hogy az a teremtett világ tükrében felragyogjon, hogy 
mindent betöltsön és Isten legyen minden mindenekben.
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A Lutheránus Világszövetség Hannoveri 
Nagygyűlésének Üzenete

A Lutheránus Világszövetség hannoveri közgyűlésén elevenen át- 
él\ii&k a lutheri reformáció idejében felfedezett igazsgáot: Bűneink 
bocsánatát és az Istennek való békességet csakis a megfeszített és fel
támadt Uron keresztül nyerhetjük el. Ö jelen van egyházában Igéjé
ben és Űrvacsorájában. Ennek az egyháznak adatik az ígéret: "Nem 
halok meg, hanem élek és hirdetem az Űr tetteit». (Zsolt. 118:17.)

A Szentírásnak ezt az igéjét Luther korában gyakran idézték, buz
gón hitték, híven megváltották. Most tihozzátok intézzük azt, az evan
gélikus gyházakhoz és gyülekezetekhez szerte a világon.

Az Űr akarata az, hogy hirdessük az ő tetteit. Mindannyiunknak 
gondjára van bízva ennek a kötelességnek a teljesítése otthon és kül
földön. Ez a legnagyobb kötelesség, amely elénk mered. Mert a hit 
hallás által jön. Egyetlen órában, semmiféle helyzetben sem vagyunk 
felmentve azon kötelesség alól, hogy hirdessük az Űr tetteit. Különö
sen egg hiú aggódással, hitetlenséggel és kiábrándult közönnyel teljes 
világban az a hivatásunk, hogy tanúságot tegyünk Istennek Krisztus
ban végrehajtott nagy tetteiről.

Ez a bizonyság nem csupán az Ige felavatott szolgáinak a köteles
sége. Isten Igéjét más utakon is a világ elé tárhatjuk. Isten kisgyerme
kek és csecsemők szájából is kaphat dicséretet. Legyetek tanúi az Ö 
igéjének családotok körében, munkahelyeteken, iskoláitokban, a köz
életben, vagy bárhol másutt, ahová Isten helyez benneteket.

Minden élő Ige életet teremt. Ez az az ígéret, amely a mi tanú
ságunkkal kapcsolatos. Tanúságunk nem korlátozódik a hirdetett 
igére. A cselekedetek tanúsága különösen jelentős olyan időben, amely 
át van itatva szavakkal és amelyben a szavakat gyakran meghamisít
ják és visszaélnek velük. Isten naponta ád alkalmat ilyen tanúság- 
tételre. Naponta ilyen komoly kérdéseket tűz elénk: Hogy győzöd le 
cl gyűlöletet? Mit teszel, ha csábító hazugságokkal kerülsz szembet 
Milyen magatartást tanúsítasz ínségben lévő szomszédaid iránt9 Cse
lekedjünk szeretettél! Nincsen olyan áldozat, adomány, vagy vioasz- 
taló Szó. amely áldás nélkül maradna. Szívetekkel és kezetekkel tá
mogassátok az egyházat könyörületességi munkáiban. Lássátok el a 
szükséges segédeszközökkel, necsak pénzzel, hanem olyan emberekkel 
is, akik életüket a szeretet szolgálatának hajlandók szentelni.

Az Űr tetteit hirdetni nem csupán egyének kötelessége, hanem 
egész gyülekezetekké is. Isten hívott bennünket, hogy segítsünk épí
teni gyülekezeteinket. Ez a hívás minden korbeli embernek szól, de 
főleg az ifjúságnak. A gyülekezeteknek különféle szolgálatokra van 
szükségük. Evégből nincs olyan erő, amely túl korlátolt lenne, nincs 
adomány, amely túl kicsi lenne arra, hogy fel ne használhassuk. Még 
a legkisebb, a legszokásosabb feladat is értékes, ha Krisztus iránti sze- 
retetböt végezzük. A mi szolgálatunkra várakozók közé tartoznak az 
aggok és a betegek, akik szeretnék, ha meglátogatnák őket —  a gyer
mekek. akik szeretnék, ha elmesélnők nekik a Jó Hírt a magányosok,
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az otthontalanok, kétségbeesettek, akik arra vágynak, hogy társasá
gunkhoz tartozzanak. Élő gyülekezet fény a világon. Ilyen gyülekezet
ből a hit ereje sugárzik ki: ez vonzza még a hitetleneket is és meg
mutatja nekik a Krisztushoz vezető utat.

Mi a Lutheránus Világszövetség egyházai az egész világra kikterjedő 
közösséggé akarunk lenni, amely közös hitünk társasságán alapul és 
tevékeny a felebaráti szeretet tetteiben. Megemlékezünk imáinkban 
azokról, akik gyökértelenek és barátok nélkül állnak itt, —  azokról, 
akik a kísértés nhéz terheit hordozzák. Az elnyomott egyházakhoz 
pedig így szólufik: * Legyetes jókedvvel! Az Űr különösen azokhoz van 
közel, akik magányos előőrsökön állnak és megáldja hűségűket. A sze
retet kötelékével vagyunk egybekapcsolva és nincs a világnak az a 
hatalma, amely bennünket egymástól elkülöníthet.»

Isten megparancsolta nekünk, hogy szabadságban és igazságban 
törekedjünk békére és igazságosságra az emberek minden gyermekei
nek, faji és nemzetiségi különbség nélkül. Köszönjük mennyei Atyánk
nak, hogy mindeddig megkímélt bennünket egy új világháború csa
pásától. A mi Urunk Jézus Krisztus által alázatosan fohászkodunk 
azért, hogy a nemzetek közti viszonyok úgy rendeződjenek, hogy min
denki nyugodt, békés életet élhessen istenfélelemben és tisztességben.

Ránk van bízva az üzenet, amely megmentheti a világot. Hogyan 
hallgathatunk, hogyan tarthatjuk vissza ezt az Üzenetet, amelyért 
apáink harcoltak és szenvedtek és amelyet Isten bízott a kezünkre? 
Legyünk tanúk és hirdessük az Űr tetteit minden lehető módon, amíg 
0  eljön. Neki legyen dicsőség, tisztesség és dicséret mindörökkéh>
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M e d i t á c i ó k

Szent-háromság ünnepe utáni 16. vasárnap
Textus: Ef. 3, 13— 21. 

A  textus megértéséhez.

Ghrysostomus ezt az igeszakasz/t a „mélységes hódolat imádságá
nak" nevezi. Ez az imádság könyörgés a Krisztusban való új élet 
gazdagságáért és Isten kegyelmének dicsőítése.

15. v. Ez a bevezető vers beleállít a levélíró és a címzettek 
konkrét helyzetébe. Pál Cézáreából vagy Rómából írja a levelet, 
egkakein: elfáradni, megrestülni, elcsüggedni (v. ö. Lk. 18,1, II. 
Kor. 4,1.).

15. v. „Akiről neveztetik. . az ég és föld minden nemzetségét 
egybekapcsolja, hogy valamennyien teremtmények, közös Uruk és 
Atyjuk van, a „mi Atyánk". Ezért járulhatunk mi is eléje könyör
gésünk gyermeki bizodalmával (Luther, 1. kérés magyarázata!).

16— 19. v. Az apostol könyörgése.
„A z Ő dicsősége gazdagságáért...": a könyörgés meghallgatta- 

tásának alapja nem Pálban vagy a gyülekezetben, hanem Istenben 
van. „Isten dicsősége" Isten lényének felénk forduló oldala, szentsége 
és a méltatlanokhoz lehajló kegyelmessége.

„H ogy lakozzék a Krisztus hit á lta l. . . “ : v. ö. Gál. 2,20! Krisz
tus bennünk lakozása nem valami misztikus egybeolvadás, hanem a 
hivő ember belső lelki közössége Krisztussal.

„M i a .szélessége . . .“ . A  kifejezések talán az akkori gnózis nyel
véből valók. Azt akarják mondani, hogy a gyülekezet juthasson el Isten 
kegye1 mes akaratának teljes megismerésére (v. ö. Rm. 11,33.). Ennek 
a csodálatos ismeretnek a itartalma Krisztus irántunk való végtelen 
szeretete. | 1 1

„A z Istennek egész teljességéig": a nehéz kifejezés (pléróma • 
theú) Ef. 1,23 szerint az egyházat, a gyülekezetei jelenti, melyben 
Isten jelen van. Pál tehát azért könyörög itt, hogy a gyülekezet „tel
jes lehessen Istennel". Azaz legyen ás az, ami a lényege szerint: az 
élő Isten jelenlétének temploma.

20— 21. v. Az apostol hálaadó dicsőítése.
Mindezt a könyörgést a gyülekezet nevében azért viheti teljes 

bizalommal Isten elé, mert akihez a könyörgés száll, az a hódolattal 
dicsőítendő szent és kegyelmes Isten. Ahogyan Krisztus szeretete, 
ugyanúgy Isten hatalma is felülmúlja minden elképzelésünket és ké
résünket. „A  mibennünk munkálkodó erő" a Szentlélek ereje. „A z
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egyházban, a Krisztus Jézusban11: Isten dicsőségének az egyházban 
kell megmutatkoznia; ennek útja pedig az, hogy a gyülekezet Jézus 
Krisztusiban, azaz hitben éljen.

Irányvonalak 'az igehirdetéshez.

1. A  csüggedés, onegfáradás, meglankadás a, keresztyen ember és 
a gyülekezet mindig aktuális kísértése. Nemcsak ma, hanem az első 
keresztyének között is; nemcsak akkor, hanem ma is köztünk. A 13. 
versből az is nyilvánvaló, hogy a keresztyén ember és a gvü'ekezet 
igen sokszor olyan dolgok miatt csügged el, fárad meg, amelyek éppen 
a dicsőségére, hitben való növekedésére szolgálnak. Legyen igehirde
tésünk egyetlen nagy felhívás a csüggedt, lankadt, fáradt keresztyén* 
ség levetésére és az új élet friss lendületére!

2. A fáradtságból, csüggedésből egyedül az lendít ki bennünket, 
ha az apostollal együtt tekintetünket a Jézus Krisztus Atyjára emel
jük. Ő, aki a mennyben és földön minden élővel együtt nekünk is 
Atyánk, kegyelne végtelen gazdagságából ma is kész megőrizni, meg
gazdagítani egyházát!

Miért könyörögjünk? Mi az, ami újjá, frissé, erőssé, gazdaggá 
teheti keresztyén életünket? Isten mai nagy ajándéka mindegyikünk 
és az egvház számára: a Szentlélek (16. v.). Isten nem szűkösen adja 
a Szentjeiket (Jn. 3,34.). Bátran és teljes bizalommal kérhetjük I'ten 
legnagyobb ajándékát. Az igén és a szentségeken keresztül jön állan
dóan hozzánk és marad köztünk. O viszi véghez a nagy megújulást, 
a csüggedő, fáradt és kedvetlen egyház és gyülekezet megújulását a 
hit és szereltet friss, eleven, örömteli szolgálatára. A  Szentlélek á’tal 
Krisztus szállást ve:z bennünk, erejét beléárasztja testének tagjaiba. 
A  Szentlélek által az agapé önzet’ en, önfeláldozó szolgálatára (18. v.) 
indul el a cselekvésünk. És a Szentlélek által ismerjük .meg „Isten 
mélységeit11: irántunk való szereltének nagyságát Krisztusban. A  hit
nek ez a fe’ is'Tierőse az új élet alapja. S viszont ,az új élet vezet el 
Isten egyre teljesebb megismerésére.

3. Ha a gyülekezet a maga jelenének és jövőjének aggodalmas
kodó méricskélé'e helyett így fordítja tekintetét Isten szeretetének 
gazdagsága felé és megtanul ebből a mérhetetlen szélességű, mélységű 
és magasságú isteni kegyelemből élni naponként, a'kkor dicsőitő és hála
adó gvütelkezetté lesz: részestársává a mennyei gyülekezet állandó 
dicsőítésének. . . Miért dicsőit-ük Istent? Azért, mert ahogyan sze- 
retete felülmúl minden elgondolható mértéket (19. v.), hatalma és 
velünk va’ ó cselekvése is. Istennek szeretete irántunk nem elméleti 
dolog, hanem konkrét, életünket, az egyház és gyülekezet életét őrző, 
vezérlő, kézbentartó cselekvő isteni szeretet.

Ahol megfáradás és kishitűség van, ott hangozzék fel a könyör
gés Szentiéi ekért! Ahol a Szentlé’.ekért könyörögnek, ott az igén és 
szentségeken keresztül hit által szállást vesz a szíveikben Krisztus. 
Ahol Krisztus lakik, ott szeretet, új élet van. S ahol az új élet napon
ként legyőzi a irégit, ott elárad a hálaadás és dicsőítés.
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Szent-háromság ünnepe utáni 17. vasárnap
Textus: Ef. 4,1— 6.

A textus megértéséhez.

Az előző vasárnap perikopájának (Ef. 3,13— 21) a folytatása 
ugyan, mégis nagy (különbség van. közöttük. Az az Efezusi levél első 
főrészének lezárása; tartalma szerint a keresztyén uj élet egészének 
ajándékáért való könyörgés és hálaadás. Ez a levél második főrészének 
bevezető szakasza; tartalma szerint az egyház és gyülekezet új életé
nek egyik konkrét kérdését veti fel, Az egység és egyetértés kérdését.

1. v. „Kérlek azért titeket41. Ez a tipikus páli „azért14 igen fontos 
szó textusunkban. Visszamutat a megelőző perikopára (3,13— 21). M i
vel Isten nevéről neveztetünk gyermekeinek, mivel Isten kegyelmesen 
.adja .a Szentleiket, mivel Krisztus a hit által bennünk lakik és mivel 
Krisztus irántunk való szeretete és Isten ereje minden értelmet felül- 
halad, azért van értelme az új életre felszólító igéknek! Ennek a most 
következő intésnek is. Másképpen igehirdetésünk sem lenne más, mint 
pusztába kiáltó szó, jóakaraté erkölcsi buzdítás.

2. v. Pál itt felsorolja az „elhíváshoz méltó keresztyén életfoly- 
itatás44 néhány fontos vonását. „Teljes44: megalkuvás és fogyatkozás 
nélkül való; Isten parancsolatai százszázalékois .engedelmességet kíván
nak, a szeretetnek tökéletesnek kell lennie (v. ö. Mt. 5,48).

3— 6. v. Ezek közül a vonások közül is különösen fontos a gyü
lekezet új élete szempontjából a ,,Lélek egységének megtartása44, „a 
békesség kötelében44. Mivel, a 4— 6. versek tanúsága -szerint, egy az 
Isten, aki az egész teremtettség cselekvő Ura és egy a Krisztus Lelke, 
aki az egyházban és a gyülekezet életében munkálkodik, azért kell és 
azért lehetséges a gyülekezet, a Krisztus nyája tagjai között minden 
természetes különbözőség és a -szarx minden ellenkező indulata ellenére 
a szeretet egysége és békessége.

Irányvonalak az igehirdetéshez.

Az egyház életének itt a világban, a saját keretein -belül és a 
gyülekezetek életében is egyik -súlyos kérdése a megosztottság, -a tanok, 
irányok, csoportok szembenállása, a gyülekezeti -egyenetlenségek és a 
széthúzás még a -keresztyén családban is. Nem új kérdés ez. Gondol
junk a korinthusd gyülekezetre! Világviszonylatban az egyházaik öku- 
ménikus törekvéseiben, egyházunkon belül és a gyülekezeteik körében 
is nagy -erőfeszítések történnek az egység és békesség irányában. Mit 
mond Isten igéje ebben a helyzetben?

1. Az egyházaik és gyülekezetek életét terhelő -sokféle egyenetlen
ség, békétlenség, .szembenállás mögött a bűn realitását kell észreven
nünk! „Kérlek azért titeket44: Pál apostol i-s látta ezt a fogyatkozást 
az egyház életében. Nem Istentől való, hanem a régi, bűnös aeon 
hatalmának a megnyilvánulása.

2. A  Krisztus egyházában ennek másképpen kell lennie! Az alá
zatosság, szelídség, hosiszútűrés, egymás megbocsátó elhordozása -az
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alapja a keresztyének közti igazi békességnek egyházaik közt, egyházon 
és gyülekezeteken belül.

3. Az egység és békesség útja: .a Szentlélekben való egység, egy
ség a hitben, a 'szentségben, az örök élet reménységében. Ezt az egy
séget és békességet Isten munkálja. Szentlelke által valóisítja szüntele
nül. Az egyház és a gyülekezet kell, hogy a békesség, egység mun- 
kálója legyen a világban, az emberek között. De hogy ezt igazán 
tehesse és szavának teljes hitele legyen (Jn. 17,21!), önmagán belül is 
oda kell élnie a világ elé Isten gyermekeinek egységét és békességét.

Az egyháznak ez a Lélekben, hitben, szeretetlben való egysége 
nem valami hamis megalkuvás és mindenbe beleegyezés, minden téves 
és egyháziatlan tan és szándék olcsó megtűrése, hanem az igazság- és 
szeretet Lelkében való egység megnemfáradó keresése. Fáradozás azért 
a békességért, mely isem az igazságot nem árulja el, isem a -szereitetről 
nem feledkezik meg.

Isten azt várja tőlünk, hogy ajándékai, kegyelme alapján -meg
állva és megerősödve a magunk helyén és gyülekezetében naponként, 
el nem fáradva legyünk <a Lélek egységének és békességének követei.

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Textus: I. Kor. 1 :4— 9.

. / textus megértéséhez.
A textus felépítésének alapja, hogy Pál gondolataiban az ő ko- 

rinthusi gyülekezetével foglalkozik. Visszagondol a gyülekezet elhívá
sára, történetére addig a napig, midőn ezt a levelet írja (4— 7. vers). 
Visszagondolása: hálaadás. Előre is tekint a gyülekezet jövőjébe: a 
levél írásától Krisztus megjelenéséig terjedő időre, Szavai zsoltárhoz 
hasonlítanak ebben a szakaszban (8. v.). Visszaemlékezése és előretekin
tése Isten dicséretével zárul; múlt (9/a v.) és jövő (9/b v.) Isten, hűsé
gén nyugszik, "amely kezdettől mindvégig megmarad s amelyet ma 
dicsőíteni lehet.

Pál Krisztuson keresztül, gondolkodik gyülekezetéről. A  textus 
mindhárom szakasza (4— 7; 8,9.) így zárul: Urunk Jézus Krisztus. 
Ez az elrendezés természetesen nem mesterkélt költői forma, hanem 
—  Pál gondolkodásának középpontjából érthető---- nem is lehet máskép.

. .4 — 7. vers: Pál hálát ad, hogy a korinthusi gyülekezet Krisztus 
által 'meggazdagodott. Ezt a gazdagságot az 5. vers első mondata pozi
tív, a; 7. vers -első mondata negatív értelemben fejezi ki. A  gazdagság 
Isten kegyelméből származik, ami Jézus Krisztusban van meg (4/b v.); 
-a gazdagság: beszéd, ismeret (5/b v.), a Krisztusról szóló bizonyság- 
tevés (6. v.), kegyelmi -ajándékok (7.-v.).

Hogyan mondhatja Pál mindezt arról a gyülekezetről, amelyben 
-  levele további részében -— olyan isok kivetnivalót talál? Mindaz, 

amit itt elmond, mégsem illúzió, ráfogás vagy hazugság, mert ez a 
szakasz első szavától az utolsóig Isten hűségét dicsőíti. Az -apostol 
isme,ti Isten hűségét, ezért beszélhet így az ő gyülekezetéről, -sőt más
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ként nem is szólhat. Isten megkezdte -ebben a gyülekezetben az Ő 
munkáját: ez bizonyos. Isten hűséges: -ez bizonyos.

Irányvonalak az igehirdetéshez.

Józanul meg 'kell látnunk, hogy Pál apostol helyzete -különbözik 
a mai igehirdető helyzetéiül. Az ö helyzete missziói helyzet s nekünk 
a mai, megülepedett gyülekezetekben nem is szabad úgy gondolkod
nunk, -mintha az volna, nem szabad egyszerűen másolnunk az apostol 
magatartását és gondolkodását.

Igehirdetésünkben azonban hirdetnünk kell azokat a lehetősége
ket, amelyek számunkra adva vannak és a gyülekezetek tagjai számára 
is adottságok.

I. Hogyan gondolkodunk egymásról? Mennyire zavart, ös-sze- 
kuszálódott szempontjaink vannak, ha egvmásról mint keresztvén em
berek véleményt mondunk. Hogyan gondolkodunk gyülekezetünkről? 
Nem keverednek-e ilyenkor is végzetesen -szempontjaink? A lelkész és 
a hivő részéről is csupán egy átfogó szempont alkalmazható: Jézus 
Krisztus. Ez pedig azt jelenti, hogy hálaadással .gondolhatunk a múltra 
és teljes bizalommal a jövőre.

II. Pál azért a gazdagságért ad hálát, amit a gvü’ekezet Istentől 
kapott. Nem szabad ezt a gazdagságot elspiritualizálni. Ez a gazdagság 
a lehetőségek és feladatok nagy seregét jelenti, melyek ma a gyülekezet 
számára adva vannak. Az elmúlt történelmi korszakban a gazdagság 
foga’ma a pénzhez kapcsolódott. A  keresztyén ember számára a 
gazdagság, a nagy lehetőségek az evangéliumhoz kapcsolódnak. S ez 
három vonatkozásban mutatkozik meg: a gyülekezet hitében, cseleke
deteiben és várakozásában.

í. Milyen gazdagság a hit gyülekezetünk számára? Soroljuk fel, 
mit jelent az. hogy: egyéni életünk a hitben értelmet kan: a bűnbo- 
osánatban lelkiismeretűnk tisztaságot és szabadságot nyer; bátran bele
kapcsolódhatunk Isten világkormányzó tervébe mint gvermekei; nem
zetünk életében hűséges -szolgái lehelünk annak az újnak, amit Isten 
kezd el a megitélt múlt után.

,2. Nagy lehetőségeink vannak .a cselekvésre. Az igehirdetésnek 
rá kell vezetnie a hallgatóikat arra, hogy felismerjék és használják 
•azokat a kegyelmi ajándékokat, melyeket Istentől kaptak. Meg kell 
mutatnia, milyen kimeríthetetlenül sok a lehetőség a cselekvésre. Mun
kálkodhatunk, szo’ gálhatuník, segíthetünk. Rá kell mutatni annak az 
embernek nagy felelősségére, aki nem használja fel adományait, ké
pességeit, lehetőségeit a gyülekezet -és népünk életében.

3. A  gyülekezetnek Jézus Krisztus paruziájára való várakozásban 
kell'élnie. Osz’asrunk -el minden hamis, önző érdekel szolgáló remény
séget. Ha az igazi várakozás élne gvülokezeteinkben, győzelmet és 
vereséget, szükséget és bő-ség-et, gyű’ölete-t és szeretetet, nevetést és 
-sírást annak az útnak állomásaiként v-ennénk, amelynek végén Krisz
tus áll. Ügy kellene élnünk, „mint akik mindennel bírók és mégis sem
mijük sincsen".

III. A  textus semmiképpen nem teheti megelégedetté a gyüleke-
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zetet. A korintihusi gyülekezet is, kívülről nézve, siralmas állapotban 
volt. Isten azonban elkezdte a mimikát és Ő hűséges. Ez az egyetlen, 
amiért örömüzenettel fejezhetjük be az igehirdetést. Isten azt akarja, 
hogy az Ő általa létrehozott gyülekezet 'minden gyengesége, elesett- 
sége ellenére is éljen, haszonnal forgassa adományait. Bízhatunk a 
munkát elkezdő Isten hűségében és együtt áldhatjuk az Ő nevét.

Szent-háromság ünnepe utóni 19. vasárnap
Textus: Efezus 4:22— 52.

A  textus megértéséhez.

A 22. vers mondat közepén kezdődik. Az összefüggés tulajdon
képpen a 17. verstől indul*el. Lehetne azonban a 21. vers indicativu- 
sával kezdeni: ,,ha ugyan őt megértettétek és őbenne megtaníttattaitok 
úgy, amint az igazság a Jézusban". Óvakodnunk kell, hogy a textus 
alapján pusztán törvényt prédikáljunk.
Irányvonalak az igehirdetéshez.

Az igehirdetés összefoglaló témája lehetne ez a felhívás: „öltözzé- 
tek fel az új embert". Azon kell igyekeznünk, hogy Jézus szava elérje 
a gyülekezet tagjainak mindennapi életét és az Igében meghatározott 
pontos területeit.

I. A  hazugság. El kell oszlatnunk a gyülekezet téves fölfogását 
a hazugságról. A  hazugság nem az igazság (pláne abszolút igazság) 
ideáljának a megkerülése. A hazugság az emberi közösségi élet jelen- 
„lés?- A  hazug ember nem az igazság ellen vét, hanem szétrombolja 
a közösséget (25/b). A  hazugság nem is hiány, hanem aktív íombo’ ó 
pro, amely megrontja az emberek egymáshoz való viszonyát. A 25. 
vers felhívása ezért nagy lehetőséget nyit meg: rámutat arra a helyre, 
ahol egymásban bírhatunk s ez a gyülekezet. Megrázó az, hogy az 
ember tudja, a hazugság bizalmatlanságot hoz létre, szétrombolja a 
közösséget és mégis hazudunk. Mindenki jutott már olyan helyzetbe, 
amelyben nem kerülhette el a hazugságot. Lehet úgy is hazudni, hogy 
az ember nem szól egy szót sem: „vétkesek közt cinkos, aki néma" 
(Babits). Aki megtapasztalta, hogy Krisztus gyülekezetében nem kény
szerül rá a hazugságra, annak a 25. vers felhívása a szabadságot 
jelenti. Le kell vetkőznie a gyülekezetnék minden képmutatást, hogy 
valóban a tisztaság és a közösség helye legyen.

II. A  harag. (26, 27. v.) Szükséges és elkerülhetetlen a gyüleke
zetben j ,  harag. Az apostoloknál és magánál Jézus Krisztusnál is így 
volt. Gyakran olyan törekvés merül fel, hogy minden haragot el kell 
nyomni és mosolyba kell fojtani. Nem éppen ez vezet-e hazugságra? 
Néjin n hn.rag kitörése megváltoztathatja, a megmérgezett levegőit, 
amelyben élünk. Ez .az intés a haragot érvényre jutni engedi, de tilt 
attól, hogy ez a harag magával rántson bennünket. Ez a tanács sóik 
nehéz helyzeten segítette már keresztül Krisztus tanítványait, akik 
nem őrizték meg egy éjszakán keresztül sem a testvér ellen fellobbant
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haragjukat. Persze, erős fundamentum kell ahhoz, hogy valakit a ha
rag indulata el ne sodorjon -és a harag úrrá ne legyen felette hosszú 
időre (32. v.). v

III. Lopás. (28. v.) Csodálatos, hogy lopást tiltó rendelkezés han
gozzék el egy keresztyén gyülekezetben. A  - keresztyen gyülekezetben 
a szent ügyek mellett bizony bűnügyek is vannak. Á gyülekezetben 
azonban kész lehetőségnek kell fennállania arra, hogy a bűnügyek 
vádlottjai visszataláljanak és otthonra leljenek a testvérek között. Ezek
ről az emberekről pedig a gyülekezetben különlegesen is gondot kell 
viselni. Gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy tni magunk bélye
gezzünk meg és .rekesszünk ki egy-egy vétkes embert. Nem szabad az 
aktusból állapotot csinálnunk és a bűnöst totális büntetés aliGí'ekeszte- 
hünik. Olyan gyülekezetben, amely komolyan veszi a jóságot és -az 
irgalmat (32. v.), nem fordulhat elő - örökre megbélyegző ítélet.

IV. Rothadt beszéd. (29— 31. v.)-Isten beszédben nyilatkoztatta 
ki magát a világ számára; beszédben, mely kezdettől fogva volt és 
TCrísztusbam testté lett. Aki felfogta ennek, az értelmét, tisztelettel bá
nik a szavakkal, és gyűlöli a rothadt beszédet. A  fecsegésben eliszapo
sodnak és megrornlának a szavak. A  komolyan vett szó azonban.-ha1 
talrnas...eszköz,, amellyel., építhetünk, amellyel maradandó és érvényes 
dolgokat hozhatunk létre az emberek közösségében. A  szó, a beszéd 
azonban jó légyen. Nemcsak a biblia szavaira vonatkozik ez, vagy az 
istentiszteleten elhangzó szavakra, sem a kegyes hangulatokra és a 
szűkebh közösségekben mondott beszédekre. A jó, szó lehet egyszerű 
köszöntés, egy vigasztaló, segítő szó, olyan talán', amely valakit meg
gondolásra késztet. Még, talán a játékos, jóízű tréfa szavai is ideszámí
tanak. A  próféták gyakran tapasztalhatták és tapasztalhatják, hogy 
sajnos még a legjámborablb 9zavak is rothadt fecsegés tárgyává válhat
nak. Az igehirdetés célja, hogy a hallgatók egy lépéssel előbbre jus
sanak a jó beszédben és elhagyják a rothadt: beszédet.

Az igehirdetés végén erőteljes módon kell megrajzolnunk az új 
ember" képét, hogy örömmel és készségesen legyen hajlandó mindenki 
elfogadni. Hangsúlyoznunk kell, hogy mindenkinek rendelkezésére áll, 
hogy felöltse és éppen úgy örülhet ennek mindenki, mint ahogy az új 
ruhának szokott örülni. Ez az új ruha azonban olyasmi, amelyet az 
■örökkévalóságban is viselhetünk, ha Isten színe előtt megkell jelennünk.
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ISTEN IGÉJE ÉLŐ ÉS HATÓ*
Leleplezetten és megítélten.

Zsid. 4:12— 13.

Az ige Isten — csodafegyvere. Nem. idejétmúlt, hanem mindig 
új, mindig a legújabb.

Csodafegyver, mert élő. Tehát csak élet támadhat belőle. Fegy
ver, amely nem öl, hanem életet teremt. Szakadatlan új életet. Nem is 
tdhet mást, mert a fegyver azonos a Fegyveressel. ‘

Élő és iható. Nem 'propagandafegyver, amely először szenzációs, 
azután unalmas és kiábrándító. Luther így fordítja: kraftig, tehát 
erős. Élő és erős. Más szóval: energikus. Nem álmatag, nem rob
banva végetérő, nem fellobbanó és kialvó, hanem energikus a vég
telenségig és élő mindvégig, túl az ég és föld elmúlásán.

Ez a csodálatos fegyver belehasít az emlber (belsejébe, testének, 
szellemének, lelkének minden rej tekébe. Titokzatosan ivégzi, de előtte 
nincs titok. Suhanó, sötét gondolat, szenvedélyes indulat, lobbanó gyű- 
löietfény és hamvadó szeretet, mind nyilvánvaló előtte. Amit legfél
tettebben takargatunk —  leleplezi. Nem egy kisebb sikkasztást ha
nem. —• a sikkasztót. Nem egy kis flörtöt, hanem •— a forrótestű em
bert. Nem egy engedetlenül vétett mulasztást, hanem —  az engedetlen
ség állapotát. Nem egy aagy kérdéssel kapcsolatos kis kételkedést, ha
nem — a hitetlenséget. A gyülekezet látja rajtunk a Luther kabátot, 
az emberek különlegességgel ruháznak fel, a közvélemény az «egész-en 
niás» embertípust képzeli bennünk, de az igében a rólunk beszélő 
isten szeme előtt mezítelenek vagyunk, mindig mezítelenek. Amikor 
meghalljuk az Ür Isten szavát, «amint a kertben jár vala», nem tu
dunk más mondani: «Szavadat ihaUám és megfélem lém, mivelhogy 
mezítelen vagyok és elrejtezém.» (I. M. 3:10.) Ez nem a szerelem 
odaadó mezítelensége, hanem a szégyen, a gyalázat pőresége. Az el
rejtőzésre kényszerítő félelem leleplezettsége. Az ige megítéli az ige- 
hirdetőt. Az az ige, amellyel hivatásból, vagy foglalkozásból, szívesen, 
vagy kényszerből, szeretettel vagy gyötrődve törődnünk k e ll. ..

'Elzt cselekszi velünk az Isten beszéde, mert élő, ható ési ítélő. Ezt 
csele,kszi velünk az élő <testté lett ige*. Jézus, aki1 agy az Atyával és 
«akiről mi beszélünk*.

Mert Isten ajkunkra adja Jézust, az élő csodafegyvert. . .
Mi pedig sokszor, jaj, talán mindig, kicseréljük a saját fegyve

rünkkel. Az ige —  csodafegyver; az igehirdetés —  ósdi fegyver. Rozsda 
marja —  nem ragyog . ..

Így szólal meg színészi pátosszal, dörgő basszusban, élénk cse
vegésben, pontokba foglalva, vagy szébfolyóan a kényelem, az óva
tosság, a tudatlanság, a kétértelműség, az apolitikus politika, az ellent
mondások sorozata. így szólal meg mások prédikációja, ellesett for

dulatok, a hitbe öltöztetett mesterség hitetlensége. Isten igéje leleplez.

* A fóti lelkész konferencián elhangzott esti igehirdetés-sorozat.
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a mi igehirdetésünk, takargat. így jutunk el az igehirdetés sátániságá- 
hez: amikor valamit mondunk, de a gyülekezet már ismer bennün
ket s tudja, hogy mást értünk alatta. Magánibeszélgetéseklben, betegágy 
mellett, szenvedő, sáró, vágyódó testvérek számára a mi1 fegyverünk 
a papi közhely a kegyes frázis. Isten fegyvere vág, fájdalmat okoz 
vért csapol, letépi rólunk a fölöslegeset, de ezzel a bűnt és halált öli 
meg s friss életet teremt, a mi fegyverünk pedig életlen, kábító, fáj
dalomcsillapító, de —  öl!, mert életterenségével, hatástalanságával hat. 
De van úgy is, hogy teljességgel hallgatunk, mint Áron a kaüesbeii 
nép előtt mert fegyverünk, a némaság, a kínos csönd. De hiábavaló 
ez a fegyveresére. Nincs olyan igehirdetésünk amellyel ne prédikál
nánk —  magunk ellen.

így állunk Isten szeme előtt!
Vájjon nem kell-e kiáltanunk: «Isten, légy irgalmas nékem bű

nösnek!? Amen.

4 kegyelem trónusa előtt.

Zsid. 14:14— 16.

Főpapunk van!
Nem mi választottuk, tehát nem is olyan, amilyet mi szeretnénk, 

nem olyan, aki félszemmel alszik, s így nem lát mindent. Ha mi vá
laszthatnánk, mindenkinek külön főpapja lenne.

Olyan főpapunk van, amilyet Isten adott. Aki immár áthatolt 
az egeken és az Atya jobbjára ült, minekutána hozzánk hasonlóan meg
kísértetett és pedig nemcsak egyszer, ott a puszta csendjében, a 
templom erkélyén és a világhegy csúcsán, hanem születésétől haláláig 
szakadatlanul.

Ennek az Isten-adta Főpapnak mi vagyunk a papjai.
Papnak lenni annyi, mint állandóan kísértésben lenni.
Kísértés a családunk, amely férjet és apát követel bennünk, a 

gyülekezetünk tagjai, a velünk mindenkor elégedett öreg nénék, és a 
kérdéseikkel feszélyező huncutszemű asszonykák. A belső közösség 
hívő tagjai, akik prófétának látnak és az egyházias vallásosak, akik
kel külön nyelven szoktunk,, meri kell, beszélgetni, —  a kísértés a fel
sőbb hatóságunk, mert nem eléggé bizMmasak velünk és «kisebb- 
rendű» szolgatársák, akik mindenáron bizalmaskodni akarnak, —  kí
sértés a tegnap vagyona, nagy fizetésié, a ma gondja, a holnap pénz
kérdései, —  kísértés a rendelkezésünkre álló idő, amelyből sokat lo
punk el magunknak, s az idő, amelyből semmire sem jut elegendő, — 
kísértés a fiatalos, elégedetlenkedő, rolbbanó erőnk s a miult év
tizedek rengeteg tapasztaltsága, a hiúságunk és az önmárcangolö alá
zatosságunk, —  kísértés szószékre állni, másokkal együtt imádkozni, 
gyengéket vigasztalni, -— kísértés Egyiptom és Kánaán, a pusztai ván
dorlás és a diadalmas honfoglalás, mert mindegyik mögött áll a vagy 
—  vagy, a kétféle lehetőség, —  az építés és rombolás, a jó és a gonosz.

Nem olykor-olykor jelentkező kísértésről van szó, hanem arról,
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ami a papi. pályára való elindulás első gondolatától halálunkig tart. 
Papnak lenni annyit jelent, mint állandóan kísértésben lenni. . .

Ki az, aki nem bukóit el ebben százszor és ezerszer, ki az, aki 
nincs közülünk állandó el veszettségben?

Mi vagyunk a Főpap papjai!
De halljátok, ti kicsiny papjai a nagy Főpapnak, ti Mózesek, és 

Áronok, ti nagy-próféták, és kis-próféták, s ti egyszerű papi nemzet
ség, szürke léviták, ő  maga, az élő ige, a nagy Főpap mondja éppen 
most nekünk: Járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéihez. . .  
Ezt az a Főpap mondja, aki belebocsátkozott kísértéseibe, a mi éle
tiünk mindem nyomorúságába és szemernyi szenny nem tapadlí rá 
rólunk, akire elveszettségünk teljes súlya nehezedett, aki azonosította 
magát velünk, aki úgy mutatta be az áldozatot, hogy maga volt az 
áldozat mindenkiért csak önmagáért nem, aki az áldozat bemutatása
kor, mint ember, kezében, lábában, lüktető véréhen érezte a szegek 
hasítását a magáraliagyottságot, a szenvedés teljességét, aki nem a 
titkok szentélyébe ment be, hogy onnan kijöjjön élve, hanem bement 
a halál titkos mélyébe s akkor ott maradt, s azoik. néhányan az övéi 
közül, a kereszt alatt, hazamentek, sírva, kifosztottam Isten teljes ha
ragját vette magára, teljes szenvedésével, hogy mint Főpap, képvisel
hessen bennünket az Atya előtt, ő  az, aki közbenjár érettünk és imád
kozik, hogy Isten hosszabbítsa meg a megtérésre szóló alkalmak 
idejét.

Legyen áldott Isten, hogy a Főpap nem olyan, amilyennek tni 
szeretnénk, hogy nem olyan, amilyenek mi vagyunk!

Ez a Főpap 'biztat: Járuljatok a kegyelem trónusa elé. Minden
esetre trónus elé. királyi szék elé, a hatalom és igazság széke elé, s 
oda nem lőhet máskéoperi' eljutni, csak térdre esve, arcra horul'va. 
Ez önmagunk odaadását jelenti, nem kényszerből, hanem szives 
örömest.

Főpapunk van! Övé az irgalom és a kegyelem!
Övé a dicsőség! A men.

Reményteli szolgálatban.

Zsid. 6:9— 20.

Életünk —  szolgálat.
Könnyű szó — nehéz teher.
Igét kell hirdetni. Felállni a gyülekezet elé akár tizen, akár ez

ren vannak jelen, ki kell beszélni Isten kibeszé’lhet°tlen szeretetét, el 
kel! mondani az éleinek, vagy halálnak üzenetét a Megváltó nevében, 
úgy, rrnntha maga Isten szólna. Egyszerűen, hogv a tudatlan is értse 
és a tudós se vesse meg. őszintén és forró szeretettel azok iránt, akik 
hallgat iák.

Pásartorolni kell a nvájat. Nyájat, amely lelki összetételében bo
nyolult, amelyet teljességében szemmel tartani is alig lőhet, mert min
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díg nagyobb a legkisebb lél-ekszám mellett is igényében, mint a mi 
képességünk.

Restség helyett örök -frissességben, jócs-e.lekedetekkel, eltelve a Jé
zus iránt való szeretettel, mindig ugyanazon buzgósággal, a -hit és 
békességtűrés hőseinek lábanyomán járva, tudván,- hogy a mi szolgá
latunk következményei magunkra és másokra nézve elmondhatatlanul 
nagyok,.

Mindent, mindent Isten szeme előtt! Isten igénye alatt, azaz Isten 
törvénye alatt. Mi papok, mint emberek, mint szolgák, -a világ remény
telen esete vagyunk . . ,

De a szolgálat —  nem reménytelen!
Nem reménytelen, mert erről Istentől Ígéretet kaptunk. Sokszor 

megismételt ígéretet. (Megáldván megáldalak! téged» —  ez a mostani
ige igéret-e ás Isten esküt tett arról, hogy az Ő végzése az ígéret örö
köseinek változhatatlan. Ezzel az eskütétellel Isten a szolgálatihoz kö
tötte magát!

Tudnunk kell, hogy egész szolgálatunkat saját elégtelenségünk
nek és Krisztustól való függőségünknek tudatában kell végeznünk.

Tudnunk kell, hogy Isten a szolgálat eredményeit gyakran el
rejti, de még többször mi vagyunk vaksiak s nem vesszük észre azt. 
ami nyilvánvaló. Isten számtalan üzenetet küld arról, hogy az Ö egy
házában van termés, van gyümölcs, van növekedés. Csak egész szív
vel kell várni és sóvárogni a gyülekezet tagjainak épülésére és meg
térésé re.

Tudnunk kell, hogy a szolgálat első eredményét magunkon kell 
tapasztalnunk,. Ha rajtunk nem vesszük észre az újulá&t, akkor hiába 
várjuk azt a gyülekezettől.

Tudnunk kell, hogy amit Isten reánkbízott, azt senki másra nem 
fogja rátenni, hogy minket mentesítsen. Addig nem ad hűséges munka
társakat, amíg magunk dolgában nem vagyunk mi hűségesek. Isten 
nem ismeri a helyettes lelkész fogalmát. Nem dolgozhatunk önmagunk
nak és n-m dolgoztathatunk másokat magunk helyett.

Tudnunk kell, hogy bármit cselekszünk, azt az örök élet remény
ségében- kell tennünk, Minél nagyobb a reménységünk, annál erőtel
jesebb a szolgálatunk! Ez a reménység nem a halállal való eljegyzés, 
élet- és világundor, beletörődés abba, hogy minket Isten keze bezárt 
a földi élet börtönébe és minden jutalom ,«odaát» vár. hanem Isten 
ígéreteinek és esküjének alázatos és boldog elfogadása. \z Isten kezé
ből kapott, Krisztus állal bűntől megváltott, a Léitektől megszentelt élet 
legnagyobb igenlése. Kísértések, bukások, gondok között vigasztaljon 
Krisztus dialektikája: amikor szenvednie kell helyettünk, akkor Jézus
ember, amikor pedig kegyelemre van szükségünk, akkor Jezus-Isten. 
léten. Amikor most hazamégy gyülekezetedbe, az első prédikációtól 
kezdve keizdd erősen hirdetni Jézust, az' étet Igéjét, aki szünteten ener
gikusan hat és teremt, Jézust, a Főpapot, aki Isten előtt képvisel ben
nünket, gyülekezetünkkel együtt irgalommal és kegyelemmel, Jézust, 
aki minden szolgájának egyetlen reménysége.

illetünk -— szolgálat.
Életünk —  Jézus! Ámen. Várady Lajos
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+ Budaker Oszkár
Vasárnap még a szolgálat iramában égett. Aznap több istentisztele

ten és pásztori alkalmon hirdette az igét fáradhatatlanul. Este az utolsó 
hetek halálos fáradságával tért nyugovóra s éjtszaka — 1952. szept. 8-ára 
virradt Sopron városa — csendben megállt a szíve.

Szebb papi halált nem kívánhat egyikünk sem. Ady sorai zenélnek 
bennem: «Az Űr Illésként elviszi mind, Kiket nagyon sújt és szeret: Tü
zes, gyors szíveket ad nekik, Ezek a tüzes szekereké Valóban Illés sorsa 
lett az övé: előbb még annyira itt közöttünk, hogy a gyászhíres táviratot 
első pillanatra fel sem fogja agyunk. Tekintete még a szemünkben, sajá
tos nyomatéké szavai fülünkben, előbb még vele beszélgettünk: gyüleke
zete, szerettei, lelkésztestvérei, tanítványai. A  következő pillanatban meg 
már eltűnt az örökkévalóság messzi csúcsai mögött. Isten nem hagyta 
sejtetés nélkül ezt az akaratát: néhány héttel ezelőtt mondotta valakinek 
Budaker Oszkár, hogy készül hosszabb szabadságra a «Balfi-utca végére*. 
Felesége meg szorongó szívvel figyelte éjtszakákon át a lélekzését. Pedig 
a napok az élet megszokott ritmusában teltek . ..

Tizenöt esztendőn, majd újra két és fél éven át a soproni gyüleke
zetben lelkész, közben 8 évig a Teológusok Otthona igazgatója, valamivel 
rövidebb ideig teológiai tanár. Ebben a szolgálati életkeretben különösen 
két vonalon bontakoztak ki karizmái: az igehirdetésben és a pásztori be 
szélgetésben. Kevés, annyira a lélek mélyéig markoló, evángéliumi igehir 
detővel találkoztam, mint ő; olyan rendkívüli, igazi lelkipásztorral pedig 
senkivel. Sokszor kutattam csodálatos hatásának titkát. Tartalmilag kris
tálytiszta tanítás, komoly személyes üzenet, de prédikációi szövegének 
lemérése a rendkivüliséget még nem sejteti, ha valaki írásban olvassa. 
Pásztori beszélgetéseiben sem törekedett rendkívülire: egyszerű, világos 
keresztyén útmutatást adott, nagyon józan és mélv hitből. De volt valami, 
ami lényéből áradt s ez benne fénylett meleg tekintetében, átsütött a sza
vain és lüktetett a mozdulataiban. Személyi varázs? Nyilván mély be
nyomásokat keltő egyéniséggel rendelkezett. És mégis mérhetetlenül több
ről van szó a belőle áradó személyi hatás megértésénél: ő volt lelkészi 
karunknak jó értelemben vett «misztikusa». Az Istennel való együttlét ke
resése és a berneucheni liturgikus mozgalom hatása révén hazai egyhá
zunkban talán egyedüli hordozója volt az igazi «meditálásnak», az imád
ság és az igeolvasás különleges egybeolvadásának, amikor naponként bele 
merült Jézus életének egy-egy jelenetébe, belemélyedt egy-egy igének 
belső szemléletébe s mintegy magába szívta, lényébe felvette az abból 
áradó mély hatásokat, láthatatlan erőket. Nála ez nem methodizmus, sem 
az önistenülés útja volt, hanem — sajátos vallomása szerint — «a csend 
keresése, amelyben kegyelmének mértéke szerint szól az Isten®. Az igébe 
és az imádságba való elmerüléséből, az Istennel való közelség csendjéből, 
e szent légkörből hozta magával papi lényének különös, megragadó, lát
hatatlan sugárzását.

Az utolsó tíz évben egymásután veszítettük el egyházunkban — java
részt érthetetlenül korán — a páratlan embereket: Urbán Ernőt, Járosi 
Andort, Podmaniczkv Pált, Ittzés Mihályt. Budaker Oszkárt. Vegyük 
alázattal Isten kezéből, hogy elveszi értékeinket, talán azért, hogy még 
drágábbá tegve őket a számunkra, •— meg nyilván azért is, mert a mi 
vaksi szemünkben ugyan tört, csonka az életük és szolgálatuk, de az Ö 
szent tervei és akarata szerint: hiánytalan, befejezett egész. .

\reöreös Imre

383



Postaláda
A napokiban a két alábbi közérdekű levelet kapta szerkesztőségünk.
E gyik   lel készt estvérünk írja:

«A legutóbbi Lelkipásztorban nagy meglepetés volt számunkra, 
hogy most csak vázlatos prédikációdul mutat ást kűjptunk. ÓAz előbbi 
számokban igen sok felhasználható anyag volt, most pedig nagyon 
keveset tudunk felhasználni. Természetesén fontos, hogy a szöveget az 
igehirdető megértse, de a legfontosabb mégse az, hogy mit jelent a: 
«epi» és az *aoristos», hanem az, hogy a mai embernek mit tudunk 
mondani. Én már legalább húszszor prédikáltam —  mondjuk —  az 
irgalmas szamaritánusról, tehát nagyjában csak ugyanazt tudtam 
prédikálni akkor, mikor csak az ősi perikápa-rend volt állandóan so
ron. Hát igen fontos érdek, hogy tudjam: más m it  tud mondani 
ugyanarról. Nagyon szépen kérlek, ha lehetséges, légy szíves az előbbi 
részletesebb kidolgozását továbbra is közölni. Volt olyan, amelyet 
majdnem egészen fel lehetett használni. Köszönöm szépen, ha elfo
gadhatod.»

Egy szlovákiai lelkész írja dr. Somogyi Józsefnek:

«Ar Evangélikus Élet és a Lelkipásztor kiadóhivatalának jóvol
tából —  amiért rendkívül hálás vagyok— rendszeresen kapom ezeket 
a lapokat, amelyeket nagy figyelemmel és különös lelki haszonnal ol
vasok és sokat tanulok belőlük. Az utóbbi időben megragadtak az 
Ön közleményei: «A Biblia tudományos értékelése», «A Holttengeri 
tekercsek» és a legutóbbi: «A Biblia hitelessége a legújabb közelkeleti 
ásatások megvilágitásában». Mindhármat lefordítottam szlovákra, — 
a mi «Cirkevné listy»-nk le fogja közölni, amihez kérem szíves bele
egyezését. Dr. J. C. Trever tudósítását a Holttengeri tekercsekről, a 
csehnyelvü «Bibié a Kalich» közzétette, de a mi szlovák egyházi lap
jaink egyáltalában nem írtak róluk. Miután az Ön közleménye rész
letesebb és kimerítőbb, ezt fordítottam le. Az Úr kísérje áldásával és 
kegyelmével életét és munkáját s koronázza azt bőséges gyümölccsel.»
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