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Merre akarunk menni?
E z  a ké rd és a jö v ő re  irá n y ít ja  te k in te tü n k e t . A  jö v ő t a k e re sz tyén  

em ber az Isten  kezéb en  lá tja . A k ik  a k e resz tyén ség  élén ha ladn ak , k ü 
lönösen  az ó testam entom i p ró fé tá k , de az ú jtest.am entom  em beré i is, 
m in dam elle tt nem csak bele  m ertek  n ézn i a jö vő b e , hanem  hatá rozott 
k é p ü k  is vo lt ú rró l, am inek  a m egva lósu lásá t vá rn i nem csak leg fő bb  
vigaszuk , hanem  h itü k , m agatartásuk , sőt c se le kvé sü k  eg y ik  legnagyobb  
e rő fo rrá sa  vo lt. A k ik  a jö vő b e  akarn ak  n ézn i, fő leg  annak k ia lak ítására  
vá lla lko zn a k , m ind ig  e rő sh itű , bá to r em b erekn ek  k e ll  le n n iü k . E zze l 
e llen té tb en  a gyönge h itű , és gyönge le lk ű  em berek  te k in te te  v issza
fe lé  irá n yu l és a m ú ltra  tapad. V an n ak , a k ik  m iné l távo labb i k o ro k  tö r
tén e im éve l fo g la lko zn a k , annál jobban  é rz ik  m agukat. De van o lyan  is, 
a k it  a sa ját é le te  em léke in  va ló  m erengés b o ld og ít. M ié r t? R e n d sz e r in t  
a zért, m ert enn él fe le lő t le n e b b  do log l á t s z ó l a g  n in cs , ő k  pedig  
éppen  a fe le lő sség e t nem a ka rjá k  vá lla ln i sem  a je le n é rt , sem a jö v ő é rt . 
E z  a fe le lő tle n ség  azonban látszó lagos. A  je le n  fe lad a ta i és a jö v ő  p ro 
b lém ái e lő l m en ekü lő  em ber nem csak önm agát csapja  be, hanem  k ihasz
n á la tla n u l hagyja a lehe tő ség eke t, am elyek  m egva lósítha tók  és e lé rh e
tő k . E z é r t  ped ig  fe le lő s .

Te rm észe te s , hogy nem  a hasznos tö rté n e lm i ku ta tá so k ró l szó lu n k , 
b á r a tö rté n e ttu d ó so k  alapm agatartásának is gyakran  ez leh e t a fő  le lk i  
ru g ó ja . M in d en ese tre  k é tség te len , hogy a tö rté n e ti ku ta tá sokn a k  is csak 
a k ko r van é rte lm ü k , ha abból, am it fe ld e r íte n e k , a je le n t job ban  lehet 
é rte n i és a jö v ő t sike re seb b en  fo rm á ln i.

M in k e t , le lk é sze k e t és teo lógusokat h itü n k  tö rté n e ti fo rrá sa i és 
do gm atika i e lv e i szü kségkép pen  á llan dóan  a m ú ltta l fo g la lko zta tn a k . 
A k á r  az ótestam entom , a ká r az ú jtestam entóm , akár H itva llá s i Ira ta in k  
hatá rozzák  meg m on d an iva ló in ka t, m in d en kép p en  többszáz, ső t több- 
eze ré ve s  k ú t fő k re  tá m a szkodunk , tehát e lk e rü lh e te t le n ü l a m ú ltra  irá 
n y u l te k in te tü n k . H iv a tá su n k k a l eg yü tt já r  az a nagy és veszedelm es  
k ís é r té s , hogy le n k ü n k k e l, m aga tartásun kka l, m un ká n kka l túlságosan a 
m últho z  tapadunk s egészen fig ye lm en  k ív ü l h agy juk  je le n  és jö ven d ő  
fe la d a ta in ka t és nem csak azok m egoldására n in cs m ár e rő n k  é s  id ő n k , 
hanem  azoknak v ilágos szem ü g yrevé te lé re  se.

M i óvhat meg b en n ü n ke t e ttő l a v e szé ly tő l?
Maga a k in y ila tk o z ta to tt  ige, ahogyan a r ró l szen tira ta in k  b izo n y

ságot te szn ek , ahogyan az napró l-napra  a je len b en  szól hozzánk . A  szent- 
három ság egy igaz Is te n , —  ö rö kkéva ló  Is te n , a k i terem  tő jé  és u ra  az 
igén ek  is ,- a k i tegnap és ma és m in d ö rö kk é  ugyanaz, és a k in ek  nem 
csak  a m últban vo lt igénye az em berre , hanem  ma is és ak in ek  nem csak
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a múltban volt mondanivalója az ember számúra, hanem ma is van és 
holnap is lesz. Ránk is érvényes a kinyilatkoztatás: ..Valaki az eke  
szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára" 
(Lukács 9:62.), vagy: ,,Ha ismertük is Krisztust test szerint, de már 
lögbé nem ismerjük“ (II. Korinthus 5:16.), vagy az ótestamentomból: 
„Üjat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztá
ban utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.“ (Ezsaiás 43:18—19:).

Félmunkát, de nem félig, tehát valamennyire is jó munkát, hanem  
egészen rossz m unkát végezünk, há az ige mai mondanivalójának nem 
adunk hangot, ha igehirdetésünk nem aktuális, mert így nemcsak ma
gunk tapadunk a múlthoz, hanem híveinket és gyülekezeteinket is a 
m últ rabjaivá tesszük s elvonjuk őket a jelen feladatainak látásától és 
munkábavételétöl. Törekedjünk azért arra, hogy igehirdetésünk a ina i 
embernek szóljon, a ma nyelvén történjen, a jelent vegye szemügyre. 
a ma problémáit világítsa meg s a ma feladatait tisztázza és vigye 
előbbre! Legyünk végre tisztában azzal, hogy, ha ezt nem tesszük, nem 
csak hivatásunkhoz vagyunk hűtlenek, hanem mérhetetlen kárt okozunk  
m inket hallgató embertársaink lelkében és életében is.

Szolgálatunkra akkor leszünk képesek, ha mi magunk sem tapa
dunk a múlthoz, hanem Isten gyermekeinek szabadságában élünk, Vizs
gáljuk meg tehát ismételten magunkat, nem tart-e igézetében bennün
ket akár távoli, akár a közeli múlt, éppen azért, mert a jelen feladatai
val nem akarunk szembenézni és megbirkózni. De híveinket is igyekez
zünk feloldozni múlthoz való kötődöttségükből s ránevelni őket a m últ
tól való szabadság vállalására. Ez nem megy könnyen, hiszen a legpa- 
radoxabb igazságok egyike, hogy az ember éppen a szabadságtól, Isten  
gyermekeinek evangéliumi szabadságától irtózik éppen a felelősség 
miatt, amely szükségképpen jár vele együtt. Viszont egyik legfontosabb 
feladatunk ez, s akár a bűnei kötnek valakit a múlthoz, akár a jelen 
feladatai miatt menekül á múltba, hirdessük tisztán és határozottan, 
lelkipásztorkodásunk közben egyénekre alkalmazotton is, hogy a bün- 
bocsánat eloldoz bennünket a múlttól s szabaddá tesz bennünket a je
lenre és a jövőre vonatkozólag.

Amikor ezeket a sorokat írjuk, sok fontos esemény történik kö
rülöttünk.

Néhány hete, hogy Kossuth Lajos százötvenedik születésnapjáról 
em lékezett a magyar nép. Tudtunk-e e nagy alkalomból komoly szót 
szólni híveinkhez? Észrevettünk-e valamit abból, hogy hazánk és egy
házunk nagy fia éppen azért, mert olyan bátran szemébe nézett már 
annakidején népünk nagy kérdéseivel, s mert teljes odaadással szolgálta 
a magyar nép felszabadulásának ügyét, mennyire meghatározta az utat. 
amelyen a magyar népnek járnia kell történelmében mind a mai napig?

Azután egész népünket foglalkoztatta a III.  Békekölcsön ügye. 
A zt gondoljuk, ezzel kapcsolatban nem volt komoly keresztyén mon
danivalónk híveinkhez? Nincs-e ilyenkor alkalmunk meglátni és meg
láttatni, mennyire kötve vannak még ma is egyesek, akik lelki emberek
nek szeretik magukat nevezni, a pénzhez s mennyire nehezükre esik 
áldozatot hozni nemcsak másokért, hanem saját magukért, a saját gyér-
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inekeikért is? Aki régen külföldön járt, tudja, mennyire elmaradott 
ország és elmaradott nép voltunk. Azt gondoljuk, lehet egy országnak, 
egy népnek felemelkednie és haladnia máskép, mint úgy, hogy ezért 
dolgozik és áldozatokat hoz? Vagy: nem az-e egyik legfontosabb felada
tunk ma, hogy a béke megvédéséért mindent megtegyünk? K ét világ
háború pusztításai még mindig nem győztek meg bennünket arról, hogy 
u béke útja a. biztos út népünk felemelkedése és hazánk felvirágoztatása 
szempontjából? És végül: azt gondoljuk, hogy az élő igének a felelős 
egyházban nincs mondanivalója népünknek ezekre a sorsdöntő kérdé
seire? „Ne tévelyegjetek, szeretett atyámfiai“, — mondhatnánk mi is 
némelyeknek, ha már nem tudnánk, hogy lelkészi karunk milyen szépen 
kivette részét a III. Békekölcsön jegyzéséből s hogy lényegesen többet 
jegyzett most, mint a II. Békekölcsön-jegyzése alkalmával.

De benne vagyunk a reformáció havában s mire ezeket a soro
kat olvashatjuk, már a reformáció hetének küszöbén vagyunk. Gondol
kodtunk-e jó előre azon, hogy a reformációt magunk is, gyülekezeteink 
is s egész egyházunk hogyan ünnepelje? Amikor a nagy reformátorról 
emlékezünk, tudatosítjuk-e magunk előtt is és híveink előtt is, hogy 
Isten igéje mennyire szabaddá tette őt s kortársainak tekintélyes részét 
a múlt bilincseitől s egyedül uz igéhez kötött lelkiismeretük milyen 
szuverén szabadsággal tudta megítélni koruk romlott egyházát s mun- 
kálkodtatni Isten igaz egyházáért? Azután nem esünk-e bele mi, luthe
ránusok itt is a mulhthoz tapadás bűnébe és hibájába, a helyett, hogy 
a reformátor példája szerint a tiszta ige alapján egyházunk és a lce- 
resztyénség jelen problémáival foglalkoznánk a legodaadóbban, neve
zetesen azzal, hogy itt és most, a szocializmust építő magyar nép köré
ben hogyan lehetünk és maradhatunk egyház? Luthernek sok mondani
valója lenne számunkra ma is. Csak ne vissza Lutherhez, hanem előre 
Lutherhez!

Ebben a számunkban a hit és egy házaik otmány harmadik, lundi vi
lágkonferenciájának az anyagából hozzuk a kiemelkedő és számunkra 
tanulságos előadásokat. Ez a konferencia a keresztyén egyházak egy
ségesítésének a nagy kérdésével foglalkozott. Az Evangélikus Élet bőven 
ismertette kritikailag is és eredményeiben is a hindi világkonferen
ciát. Lapunk főleg a teológiai szempontból lényegesebb és érdekesebb 
anyagot hozza. Hadd hívjuk fel a lapunk előző számában közölt han
noveri anyagra is a figyelmet, reformáció heti előadásainkban hasznát 
lehetjük.

Több cikket közlünk, melyeknek hazai aktualitása van egyházi életünk 
szempontjából. Tanulmányozzuk őket szorgalmasan. Ilyenkor ősszel 
i gyháizi életünk új lendületnek indul. Most is ez a helyzet. Kérjük Isten 
Szentleikét, adjon erőt, világosságot, bölcseséget és bátorságot, hogy 
aktuális feladatainkat tisztán meglássuk s teljes odaadással munkál
kodjunk megoldásukon.

Merre akutunk menni?
A felelet rövid és félreérthetetlen: Hittel a jelenben a jövőért! 

Az élő Isten igéjének engedelmeskedve odaadással akarunk dolgozni 
egyházunkban, egyházunkért és egyházunkkal ls9en és embertársaink 
szeretetében. DR. VETŐ LAJOS
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A „Hit és egyházszervezet" 
harmadik világkonferenciája

Szétszakadozottságunk szociális és kulturális tényezői*
Minden egyes egyháznak szembe kell néznie ezzel a problémával 

saját történelmének és a jelen kornak a fényében. Nem szabad meg
történnie annak, hogy csak egy néhány szakértőt foglalkoztat ez a kér
dés, míg az egyházak teljesen érdektelenül járják a saját útjukat.

Négy pont  vezethet bennünket:
I. Azért beszélünk kulturális és szociális tényezőkről, mert az egy

háznak, mint Krisztus egyházának a léte és feladata ebben a világban 
összekapcsolódik kulturális és szociális tényezőkkel.

II. Az egyház a világban összetett test és ezért nem kerülhetjük 
ki a nehézségeket, melyeket témánk ad.

II. Azok a szempontok, melyeken eddig elindultunk, ki akarják 
mozdítani az egyházakat saját egyéni létük magabiztosságából.

IV. Azokkal a feladatokkal foglalkozunk, történelmünk kritikai meg
fontolásával, melyeket a jelen ad fel pékünk.

I.
1. Ismerjük régebbről a következő témákat: Keresztyénség és ókor. 

Egyház és Állam, Teológia és Filozófia, Keresztyén hit és Értelem, 
Misszió és Gyarmatosítás stb. De semmit sem jelent számunkra már. 
ha ezekkel a témákkal történetileg és fenomenológiai alapon foglalkozunk 
Sokkal több kívántatik tőlünk. A Hit és Egyházalkotmány-mozgalom 
eredete szerint nem akadémikus ügy csupán. Mi Krisztus meglévő egy
házára gondolunk, melynek hivatása van ebben a világban és nemcsak 
mint valami statikus mintaképre, melyet kívülről lehet objektívon tanul
mányozni. Mindenkinek, aki Jézus Krisztus egyházáról beszél és az egy
ház szétszakadozottságát tanulmányozza, önmagának is bizonyságot kell 
tennie hitéről és magatartásáról.

2. Őrizkednünk kell a hamis objektivizálástól. A szociális és kultu
rális tényezőket kezdettől fogva helyes, megvilágításban kell néznünk 
Nem szabad belőlük isteneket csinálnunk. Nincs az a hatalmunk, mely 
egyedül csak Jézus Krisztusnak adatott mennyen és földön.

Jézus el fogja érni célját egyházával mindenképpen, akár szolgála 
tába állítja a szociális és kulturális tényezőket, akár győzelmesen átha
lad felettük.

3. Csak ebben a megvilágításban van meg az az igazi szabadságunk, 
hogy nyomozzuk és felfedezzük a kulturális és szociális tényezőket és 
kutassuk befolyásukat. Enélkül a megvilágítás nélkül hamis vágányra ke
rülnénk és az egyházról szociológiailag beszélnénk. A kulturális és szo
ciális tényezőkkel kapcsolatban valljuk:. «A Te ítéleteid szerint áll min
den ma is; mert minden, ami van, tenéked szolgál*. Ps. 119, 91.

4. Ebben az összefüggésben készek vagyunk elismerni, hogy Jézus 
Krisztus földi urasága vitatható uraság. Az a nap még nem jött el, ami
kor «minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicső- 
gégére®. Fii. 2, 11. Elismerjük ezt a «még nem»-et. Ezért beszélünk tel -

* Rövidítve. (Szerk.)

388



jes komolysággal olyan földi tényezőkről, mint amilyenek a kulturális 
és szociális tényezők is. Ki merné állítani, hogy a világi hatalom, pénz, 
szervezetek, technikai tudomány, mind mind gonosz vagy keresztyén
ellenes hatalmak.

5., 6., 7. A biblia beszél fejedelemségekről és hatalmasságokról, sőt 
még az ördögről is. Ezeknek a helyeknek sajátos jelentésük van. Talán 
nem is ismerhetjük ma már ezeket. Még sem, szabad ezeket a világ felé 
harmonizálnunk. Hasonlóképpen tilos e világ alapelvének a harcot tekin
tenünk. Meg kell kérdeznünk, vájjon az egyházak használhatják-e a 
kulturális és szociális tényezőket Jézus Krisztus szolgálatában. Megtör
ténhetnék az az eset, hogy az egyházak ezeknek a tényezőknek a segít
ségével igyekeznének biztosítani saját életüket. Ilymódon is hangozhat
nék Jézus Krisztus neve, mégis ez Jézus Krisztus nélkül való élet lenne. 
Ilyen kísérletet tenne az egyház —- vagy az egyháznak egy ága —, hogyha 
nem volna hajlandó Jézus Krisztussal meghalni, hogy vele együtt él
jen is (Róm. 6, 3—44).

8. A hívő engedelmességben az egyházi idealizmusnak minden tor
máját el kell vetni. Nem kíséreljük-e meg az egyházat egy eszme szerint 
alakítani? Meg akarjuk-e védeni az egyházat minden' nem-egyházi té
nyező befolyásától? így alig lenne lehetséges az egyház szániára műkö
dési területet biztosítani. Amilyen bizonyos, hogy Jézus Krisztus emberré 
lett, olyan bizonyos, hogy az egyház a világban van. Ebben a világban 
mindig az a probléma, hogyan kell helyesen dönteni; éppenúgy probléma 
az is, hogyan lehet megtalálni a kulturális és szociális tényezők helyes 
használatét. Nem volt szükséges, hogy Pál megtérése után jellemének 
határozottsága megváltozzék. Mint keresztyénnek és apostolnak nem kel
lett megtagadnia teológiai és világi neveltetését. Leveleit, melyek szá
munkra kánoni értékűek, erősen befolyásolták szociális és kulturális té
nyezők. Pál személyisége, egyénisége nem formálódott át «írógéppé» 
Azok a tényezők, melyeket megelőzőleg & keresztyén egyház elleni 
harcban felhasznált, most Jézus Krisztus szolgálatának eszközévé váltak. 
Ilymódon megkapták helyes értéküket. Az egyháznak nem kell meg
tagadnia a pénzt. Krisztus is leült a persely közelébe, melybe adomá
nyokat dobtak. Nem szólt semmit a pénz gyűjtése ellen. De az sem eél- 
nélkül való, hogy az Üj Testamentumban megtaláljuk a gazdag ifjú tör
ténetét. Az apostol is beszél az adás és elfogadás módjáról (Fii. 4, 15.1.

A kérdés mindig az, hogy Jézus Krisztus uralmát elismerjük-e a 
kulturális és szociális keretek között és hogy érezhető-e az Űr szolgá
lata a világ felé egyházán keresztül.

9. Nem elégedhetünk meg statikus állásponttal. Jelenleg éppen a 
kulturális és szociális tényezők- azok, amelyek az egyházat előhaladásra 
késztetik. 1937-ben Edingburghben York érseke a következőket mondta: 
«Azt a haladást, melyet elértünk, részben a világ zaklatott helyzetéből 
fakadó kényszernek köszönhetjük.® A Lausanne és Edinburgh közötti 
időszakra gondolt, mint az alakuló unió időszakára. Ezt is mondta: 
«Egyházaink azért küldtek ide bennünket, hogy megvitassuk különn- 
ségeinket leküzdésük céljából». Azt a kérdést: «Mit tehetünk mi?»

10. Ezt a kérdést teljes bizalommal tesszük fel, még ha ismereteink 
töredékesek is és csak lépésről-lépésre tudunk haladni. Hiszünk az egy
ház egységében, az egyház Feje miatt. Ebben a hitben merjük keresni 
és kutatni tárgyalásainkhoz a helyes utat. Ama nan fényében látjuk alá
zatos szolgálatunkat. Amikor az a nap eljön, akkor már kulturális és 
szociális tényezők nem foglalnak le többé és akkor nyilvánvaló lesz, hogy 
ezek sem akadályozhatják meg az egy nyáj megteremtését, az egy Pász
tor vezetése alatt.
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II.

Noha egész légióra való nehézségünk van, mégse kerüljük el őket. 
Nem szabad optimistáknak lennünk.

1. Még a definícióink sem egyértelműek. Dr. Doddnak «az a gya
núja, hogy tudatalatti és be nem vallott motívumok is szerepet játsza
nak>>. Azok a tényezők, amelyekkel foglalkozunk, nem könnven nyo
mozhatok ki. _  '

2. De mik azok a teológiai tényezők? Nem próbáljuk elkülöníteni 
az egyházat a világtól? Ismerjük azokat a kísérleteket, melyek megpró
bálták elválasztani Krisztus két természetét. Mindazáltal Jézus Krisztus 
egy és oszthatatlan, ugyanúgy biztos, hogy Jézus Krisztus tanítványai 
nincsenek ,a világból és mégis a világban vannak és osztoznak a világ 
minden kérdésében.

Mindez nagyon komplikáltnak látszik és aligha lehetséges a nem- 
teológiai tényezők egyöntetű listáját elkészíteni úgy, hogy ezek a té
nyezők teológiailag és kulturálisan megfeleljenek a feltételeknek és még 
sem teológiaiak. A teológiát nem lehet absztrakt tanítási rendszernek 
tekinteni, a teológiában mindén Isten és ember viszonyával foglalkozik 
és ezért azzal a viszonnyal is, amely az Isten színe előtt élő embert fele 
barátjával összefűzi. Ez az utóbbi kapcsolat elkerülhetetlenül a szociá 
lis és kulturális tényezők területére visz bennünket. Ezek szerint meg 
vagyunk kötve annak a kutatásában, hogy ezek a tényezők meddig te
kinthetők teológiailag meghatározottaknak.

3. Rendszerint az egyházak cselekedeteiket teolóliailag igyekszenek 
igazolni. Ez a tények elpalástolásához vezethet. Jóhiszeműen is lehet 
öncsalást gyakorolni. Akármint is van, ez kétségtelenül homályossá teszi 
a helyzetet.

4. Van változás magukban a tényezőkben is. Egy évszázadokkal ez
előtti döntés, amely tisztán teológiai alapon történt, manapság lehet, 
hogy csupán a keresztyén kultúra része. Egy múltban tett hitnyilatko 
zct lehet, hogy már ideológiává vált. A jó rend, amely áldásos lehetett 
a múltban, a jelen körülmények között gonosz rend lehet. A bibliában 
arról van szó, hogy hűségesnek kell lenni a parancsolatokhoz, de éppen- 
úgy beszél a biblia «itt és most döntésekről>> és hamis tradicionalizmus- 
nak tartja ezt az érvet: «Abrahám a mi atyánk>>. Jézus erre így felei: 
«Istcn képes ezekből a kövekből is fiakat támasztani magának>>.

5. Az ügy sokkal tisztább akkor, amikor az egyházat üldözik. De 
még ilyen körülmények között sincsen garancia arra nézve, hogy min 
dig a teológiai tényezők a döntőek. Ez elég világosan kitűnik az első 
három évszázad irataiból. Szociális és kulturális tényezők éreztették ha 
tusukat a döntésekben, mivel nincs egyház, mely szívesen feláldozná 
társadalmi helyzetét a szociális és kulturális élet terén. Az üldözések 
visszaűzik az egyházat teológiai alapjaihoz, amíg kész melletük kitartani. 
De még ebben az‘ esetben sincsen egyház, amely csak a teológiától 
függne.

6. Hasonlóképpen lehetséges a tényezők ö s szeszöv ö d é s e (összeját
szása). A különböző íelekezétek jelenségére úgy kell néznünk, mint élő 
képre és nem mint mozaikra. Az egyházi és á világi történelem össze
fonódik és lehetetlen egymástól széjjelválasztani.

7. Nincsenek kizárólagos érvényű tényezők. Ez éppenúgy érvényes 
a teológiai tényezőkre, mint a többi tényezőre. «Mert Őbenne teremte
tett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatat
lanok>>. Kol. 1. ló. «A mi Urunk Krisztus Jézus keresztjében nekem me'g- 
feszíttetett a világ és én is a világnak®. Gál. 6, 14. Ezért nekünk min-
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cica tényezőt számba kell vennünk és a mi bűnünk és nehézségünk az, 
"hogy á világra Krisztus nélkül tudunk nézni. Így megszűnünk Jézus 
Krisztus egyháza lenni és pusztán szociális és kulturális tényezők ered 
ményévé válunk. így látják a forradalmak vezetői az egyházat. Ez az 
ítélet vezessen el bennünket arra, hőgy vizsgáljuk meg, mi mint egy
ház a fentvaló dolgokkal törődünk-e. (Kok 3, 2.)

8. Egy másik nehézség inkább technikai jellegű. A szociális és kul
turális tényezők hatása különböző az egyes egyházakban. Ez a különb
ség jó is lehet: megvéd bennünket attól, hogy olyan következtetéseket 
hamarkodjunk el, amelyeknek nem lenne gyakorlati jelentősége. Nem is 
készíthetünk leltárt ezekből a tényezőkből. A Hit és Egyházszervezet 
négy alapelvének egyike, hogy nem igyekszik lépéseket ̂  indítványozni 
az egyházak reuniója felé. Mindazáltal, mint az egyházak szolgálólányá
nak, megvolt az a szándéka, hogy előkészítő munkát végezzen. Az előre
haladás csak úgy lehetséges, ha minden egyház felismeri szociális és 
kulturális! tényezők befolyását történelmében és jelen életében. Ami 
először úgy jelent meg, mint nehézség, az így segítségnek bizonyulhat.

9. Amikor mi együtt dolgozunk, kialakulnak bizonyos alapvető struk
túrák minden különbözősége ellenére és ezek mindannyiunkat érinte
nek. Mindinkább ez lesz az eset, ha nemcsak a múltba tekintünk, ha
nem a jelennel nézünk szembe.

Jelenleg olyan szociális és kulturális tényezőkkel kell foglalkoznunk, 
melyek mindenkire- egyaránt nehezednek. Ez megkönnyíti munkánkat, 
amennyiben készek vagyunk tanulni. De nem szabad lekicsinyelnünk a 
nehézségeket. A  kérdés az, vájjon az egyes egyházak készek-e ezekre a 
konzekvenciákra. Nehézségünk lehet, hogy megértésük pusztán teore
tikus marad.

III.

Az előkészítő munkából a következő pontokra szeretném felhívni a 
figyelmet:

1: Mi a konzervatívizmus jelentősége az egyházakkal kapcsolatban9 
Lehet, hogy ez nem más, mint annak a ténynek a hangoztatása, hogy 
az egyház a változatlan evangélium hirdetésére hivatott,. Jézus Krisztus 
változatlan evangéliuma előre hajt bennünket, mert az utolsó napra mu
tat De az egyház inkább a múltbeli erőkkel azonosítja magát, mint a 
jelenben levőkkel. Ilymódon a konzervativizmus az egyházi életben olyan 
tényezővé válik, amely nemcsak az egyház üzenetét, hanem létét is fe
nyegeti.

2. Hasonló tényezőt látunk a nacionalizmusban is. Itt az a kérdés 
vetődik fel: vájjon az egyház a népből van, vagy a népért van, népi 
kulturális intézmény, vagy Jézus Krisztus egyháza, mely küldetésével 
van kapcsolatban a néppel.

3. Az egyháztagok szociális háttere nemesak azoknak az egyházak
nak jellegét határozzák meg, amelyeket tagjaik önkéntes elhatározása 
hozott létre. A nemzeti és állam, egyházak szociális vonatkozásaival" kap 
csolatban is felvetődik a kérdés. így ezeket a hivatalosan megalapított 
egyházakat nemcsak hitvallásaik és istentiszteleti rendjük határozzák 
meg, hanem szociális tényezők is.

Ilyen tényezőkre kell gondolnunk, mint: pénzügyi, nyelvi, politikai 
és gazdasági fejlődés.

4. A felekezeti változások nem mindig teológiai véleményváltozás
ban gyökereznek, nem is mindig az igazság utáni érdeklődésből fakad
nak. A XVI. századi reformáció valóban .teológiailag meghatározott volt,
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mégis az a súlyos probléma vetődik fel, hogy .miért korlátozódott német 
skahdmáv-ahgolszász kultúrterületre? A reformációnak az volt a jel
szava: «Az Ige győzedelmeskedik egyedüli, de akkor miért kellett tör
vényekkel szabályozni és biztosítani? A reformáció egyházait teológiai 
következtetések vezették, vagy Sfc egész történelmét, életét és isten- 
tiszteletét kezdettől fogva nem-teológiai tényezők határozták meg?.

5. A teológiai differenciák visszavezethetők a különböző lelki ás 
szociális körülményekre. De ez azt is jelenti, hogy a teológiai különb
ségek elvesztik teológiai jellegüket. Mindazáltal a különbségek teológiaiak
nak látszanak és az egyházak máig is így értékelik őket. Mondhatjuk 
azt, hogy ezek valóban nincsenek egyáltalán meghatározva teológiailag > 
És mondhatjuk azt, hogy a szociális és kulturális tényezők a döntők?

Azt kell kérdeznünk: Mi az igazság? És ekkor fel kell ismernünk 
hogy vállalkozásunk más, mint statisztikai kutatás. Tárgyunk határo
zottan teológiaivá válik, mihelyt az igazsággal kapcsolatos. Ha igaz az, 
hogy az 1054-es nagy schizma kelet és nyugat között ((elsősorban kelet 
és nyugat közti kulturális különbségektől volt determinálva)) (K. D 
Schmidt), úgy mi van a teológiai okkal, melyet mindig előtérbe helyez 
tek, és hogyan lehetséges, hogy a kulturális meghatározottságú schizma 
később eretneknek nyilvánította az elszakadó ágat? Vissza kell térnünk 
ahhoz a következtetéshez, hogy a teológiát magát is gyakorlatilag szo
ciális és kulturális tényezők határozzák meg? Ha ez így van, mit jelent 
ez? Ezen a vonalon kérdéseink meghaladják feleleteinket? Mindenesetre 
ez azt jelenti, hogy különböző hitvallásainkat nem tekinthetjük erődít 
menyeknek, melyeken belül biztonságban érezhetjük magunkat. És arra 
figyelmeztet, hogy ne annyire hitvallásainkra, mint inkább Jézus Krisz
tusra magára hagyatkozzunk.

Feladatunkra térve, ne. felejtsünk el imádkozni mind a konferencia 
ideje alatt, mind pedig utána. Kérjük az Urat, «nyissa meg szemeinket 
az igazság meglátására és betegségeink határozott felismerésére.*

Részleteiben a következő lehet hasznos:
1. Igyekeznünk kell a meglátogatás idejét felismerni. Azok az or

szágok, amelyek keresztyénnek nevezik magukat, komoly válságban van
nak. Más országok keresik az utakat, hogyan tudják szociális és kultu ■ 
rális életüket eredményesen kialakítani. Ezért komolyan kell foglalkoz
nunk azzal' a történelemmel, melynek középpontjában Jézus Krisztus 
véghez vitt megváltói munkája áll.

2. A történelem ilyen szakaszában visszaküldettünk az alapvető kér 
désekhez. Ez kitűnik a mai filozófia irányaiból, melyek elsősorban az 
emberi élettel foglalkoznak. Az egyházakhoz intézett kérdés az, hogy 
mi van az evangélium erejével. Feladatunk nem az, hogy objektív ténye
ket keressünk, hanem az, hogy válaszoljunk a nyílt és sürgető kérdésre: 
Öröklött szociális és kulturális tényezők -segítségével rendezzük-e be 
egyházunk épületét, vagy pedig készek vgayunk-e arra a szolgálatra, 
amellyel Jézus Krisztus megbízása alapján és nevében a világnak tar
tozunk.

Az egyházszakadás nagyon könnyen jelent farizeizmusi. A szo
ciális és kulturális tényezők nyomozása segíthet bennünket abban, hogy 
büszkeségünket feladjuk, kisebb öntudattal gondolkodjunk egyházunk 
felől, az egyház egészét tartsuk szem előtt s közbén megkérdezzük és 
figyelembe vegyük, mit bízott* Jézus Krisztus, mint egyházának feje 
azokra, akik velünk nem minden ponton egyek iéológiai tekintetben, 
mint mi gondoljuk.

4. Semmiesetre se folyhatik munkánk úgy és nem is vezethet árra. 
hogy egyik: egyház a másiknak a szemére vesse, hogy jobban rábízza

392



magát a szociális és kulturális tényezőkre, mint az Ür Jézus Krisztusra. 
Ha kutatásaink helyesen történnek, nem igényelhetjük többé egyházunk 
és a magunk számára a teológiai motívumok tisztaságát (I. Korinthus 11, 
31, 32.). Közben gondolunk arra, hogy az Or az, aki megítél bennünket 
tÉzsaiás 33, 22.).

5. Nem foglalkozunk az egyház elvilágiatlanitásával. Nem törekszünk 
arra, hogy az egyházat a szociális és kulturális tényezők hatásától véd 
jük. E gondolatok konzekvenciájaképpen az egyházzal együtt a világot 
el kellene hagynunk. Isten akarata Jézus Krisztus e'küldésében nem 
világtagadás, hanem világ-igenlés, azért meg kell vizsgálnunk, vájjon a 
szociális és kulturális tényezők múltból származó hatása nem akadályoz-e 
bennünket abban, hogy ma Jézus Krisztusról szóban és tettben helyesen 
tegyünk bizonyságot

6. Ha elhivatásunfc alapján a szociális és kulturális tényezőket nyo
mozzuk, illúzióktól és csalódásoktól szabadulunk. Éppen munkánk fog 
attól a vélekedéstől megszabadítani, hogy «Az ismét egyesített egyház 
eszménye kézzelfogható valóság, amelyet nem is olyan sokára meg le
het valósítania (Brilliothj. Nem arra vagyunk elhíva, hogy eszményt 
valósítsunk meg, hanem hogy Isten bűnbocsátó és megújító kegyelmé
ről tegyünk bizonyságot, amint az Jézus Krisztusban megjelent. Ez a 
bizonyságtétel szolgálatot jelent és áldozatot igényelhet. A szolgálatban 
és áldozatban való egység legintimebb valami, mint az a kísérlet, hogy 
kompromisszumok árán egységet konstruáljunk.

7. Nem feledjük, hogy «A hit és egyházszervezet»-mozgalom az edigr 
burghi missziói konferenciáról indult ki. Ha tehát a missziói parancs 
szempontjából vetjük fel a kérdést a szociális és kulturális tényezők 
jelentősége felől az egyház szétszakadozottságának a tekintetében, akkor 
a mozgalom eredetéhez hívek maradunk. Az atyák nyomain maradunk, és 
hívek maradunk Jézus Krisztus parancsához, hogy az evangéliumot min 
den teremtménynek hirdessük.

8. A szociális és kulturális tényezőkkel való foglalkozás ismét el
vezethet bennünket oda, hogy szabadságban és bizalommal olvashatjuk 
a szentírást. A szentírás többé nem bizonyítási anyag a saját hitvailá 
sunk igazolása érdekében. Ha az egyház útját ezen a világon keresztül 
annyira a világi, idői, innenvaló tényezők határozzák meg, ahogyan a 
szociális és kulturális tényezők befolyása mutatja, akkor többé nem 
gondolhatunk valami ontikus szentségre. És annál inkább arra va
gyunk felszólítva, hogy egyházunkban és egymás között a Jézus Krisz 
tusról szóló biblia bizonyságtételben az élő Or hangját meghalljuk 
Ebben a váradalomban munkálkodunk, ebben a váradalomban imádko 
zunk a Szentlélekért.

9. Az irány a lényeges. A sokféleségből törünk az egység felé? Vagy 
különbözőségeinket egyenesen egységünk fényében látjuk? Ebben az 
esetben egységünk lenne a közös kiindulópont és ez győzedelmeskednék, 
nem hamis lelkesedésben, hanem a hit győzelmében. Egységünk adva van 
Urunk által, noha nem befejezett formában, hanem Urunk velünk ‘lété
ben. Tőle nyeri munkánk fontosságát, szabadságát és ígéreté,t,

10. A szociális és kulturális tényezők a múlt és jelen történelmének 
kérdéseit vetik fel, de ne hagyjuk magunkat evilági történelemszemlé
letre téríteni. Számot kell vetnünk a szociológiában, pszichológiában és 
társadalmi tudományokban elért eredményekkel, de közben nem szabad 
felejtenünk, hogy az egész történelemnek és minden tényezőjének egy 
központja van: Urunk missziója és munkája, nem szabad felejteni, hogy 
a történelemnek Ura van és ezért munkaterületünk különbözik á 'szo
ciális kulturális és más munkaterületektől. Arra is kell emlékeznünk,
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hogy a történelemnek célja is vaui Jézus Krisztus másódik eljövetele, 
az a nap, melyben Ő dicsőségben jelenik 'meg. Tudjuk, hogy égyhá 
fáinkkal és mindén tényezővel, mellyel foglalkozni fogunk, belekerülünk 
a történelembe. Ezért így imádkozzunk:

«Jöjjön el a Te országod.' Azaz: vezérelj minket úgy, a Te Igéddel 
és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk Neked. Tartsd meg 
és növeljed a -Te Anyaszentegyházadat, Miglen el jövend a Te országait 
tökéletessége, amikor Te leszel minden mindenekben.): Heidelbergi Káté 
123. kérdés. 

Dr. H e r m annus Obendiek

Szétszakadozottságunk szociális és kulturális tényezői
A. nem*.teológiai tényezők analízise kel!,- hogy önvizsgálat legyen, 

szigorú önvizsgálat, komoly teológiai szembenézés hitünk Végső ered
ményeivel és tényeivel. Az a helyzet, amiben jelenleg itt Lundban va
gyunk, nágyon-nagyon súlyos. Noha az egyház helyzeté mindig válsá
gos, hindi gyűlésünk súlyosságában és potenciális veszélyeiben messze 
túlmegy az edinburghi és lausannei gyűlésen. Gyűlésünk egy nagy öku
menikus korszak lezárója lehet, de ugyanúgy lehet a kölcsönös megér
tés, .és együttmúnkálkodás új győzelmes kezdete is. Az élő Isten .ke
gyelme mégkÖthetetlen és felül van a mi ismereteinken. Itt most minden 
attól a perspektívától és attól a magatartástól függ, amelyből é s . a m e l
lyel az előttünk lévő kérdéseket megközelítjük. Az egyháznak a való
sága nem érthető meg, ha tisztán elméletileg és intellektuálisan fogunk 
hozzá. Ugyanez érvényes az igazi istentiszteletre és az Ür-asztalánál való
közösségünkre is. Mi, akik most itt összegyűltünk nem mint elméleti teo
lógusok, Vagy mint egyházi méltóságok gyűltünk össze, hanem első
sorban, mint elveszett nyáj, amelyet a megfeszített és feltámadott Ür 
megmentett és azért gyűltünk össze, hogy megpróbáljuk megérteni 
egymást, megmagyarázzuk hitünket és cselekedeteinket. Ugve igaz?

Konferenciánk olyan időben gyűlik össze, amikor életünk és tör
ténelmünk felépítésében alapos változások mennek végbe és mi egy
másra aggodalommal, bizalmatlanul, sőt néha gyanakvással nézünk. 
Lehet, hogy túlzás, amit mondok, mégis ne legyünk túlságosan opti
misták! Lehet, hogy tanítási, dogmatikus é® teológiai nyelvünk azonos, 
mégis olyan szakadékok vagy korlátok választanak el egymástól, hogy 
joggal megkérdezhetjük önmagunktól, vájjon közös tanításunk nem vált 
üíes kagylóhéjjá, mely már értelmetlen a mai egyház történelme szá
mára. Szakadozottságunk keresztül tör minden egyházi szervezetünkön, 
közös istentiszteleti és szentségi formáinkon. Nékem mint bizonyára 
sokaknak közületek — az a lesújtó tapasztalatom volt, hogy —- hypotht- 
tikusan szólva —- legkirívóbb dogmatikai eretnekségemet is eltűrik,
nem Veszik, figyelembe, szelíden meghallgatják, de keresztyén lojalitá
somat politikai nézőpontom és döntésem térén megkérdőjelezik (vagy 
inkább: megkérdőjelezték). Ami időnként gyülekezeteinkben vagy helyi 
vitáinkban történik, az igaz lehet egy ilyen gyűlésen is, mint ez a jelen
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légi, Mi az, ami szerves egységbe fogja össze felinek a konferenciának 
a tagjait? Mik azok a legvégső, legmélyebb, láthatatlan, felfoghatatlan 
és ugyanakkor a legvalóságosabb motívumok és normák;, amelyek vezet
nek bennünket és amelyek meghatározzák közös közeledéseink útját? 
Luindi előkészületeinket mi alakította ki és mi nyomta rá bélyegét? 
és mi alakítja lucknowi és evanstoni előkészületeinket? Lehet, hogy 
nagyon erősen hangsúlyozzuk meghatározott teológiai, bibliai közele
désünket; minden kérdéshez és mégis valahol benned életünk és teo
lógiai gondolkodásunk legmélyén lehet, hogy egy elrejtett végső moz
gató-irányító erő van. Lehet, hogy Isten igéjének, a prófétáknak, az 
evangéliumnak, az egyháznak és az egyház tevékenységeinek azonos 
értelmezéséért folytatott küzdelmünket tudatalatti vagy majdnem- 
tudatalatti szociális, politikai, kulturális félelmeink, aggodalmaink és 
vágyaink színezik és formálják; (a többi előadók titkos,, felfogható ,és 
fel nem fogható filozófiai és metafizikai motívumokat említettek.) 
De nézzük ezt az ellenkező oldalról is: ha majd nem egyezünk meg 
magunk között e teológiai távlatokban, a katolikus vagy a protestáns 
hangsúlyozásban, úgy majd gondosan meg kell vizsgálnunk a közeledé
sünket, személyes és egyházi előszeretetünket és vesszőparipáinkat, 
hogy meglássuk meddig és milyen mértékben sugallta ezeket valami
féle be-nem-vallott szociológiai és politikai kényszer.

Vannak emberek, akik az egyházat és a keresztyén ideológiát 
szociális és kulturális önvédelemre használják fel. Van égy statikus 
orthodoxia, amely mint valami sánc vagy, mint a politikai félelem, 
szociális aggodalom és konzervatizmus Maginot-vonal r van meg. De 
veszedelmek mindenfelé vannak. Ez az a pont, ahol felhívhatom figyel
müket arra a komoly helyzetre, mellyel nekünk országainkban szembe 
kell néznünk. Társadalmi életünk alkatában és alakulásában beállott 
hatalmas változások teológiánkat és egyházunkat sokkal inkább éberré 
és felelőssé tették, mint azelőtt volt. Mindén kockán forog. Mi most 
átéljük, hogy mit jelent (teológiailag szólva) élet és halál között járni. 
Minden szót és kategóriát, minden hagyományos egyházi tevékenységet 
újra végig kell gondolnunk, újra kell értelmeznünk és újra kell érté
kelnünk a maga összefüggésében és egészhez való viszonyában. Sokan 
elutasítottuk azt a véleményt, hogy ki tudunk telelni a hitvallási taní
tás vagy egyházalkotmány ősi falai mögött. A forradalmi szocialista 
ideológiából származó hatalmas kihívás egészséges hatással jár. Ott kell 
járnunk, ahol a próféták hallották az igét, ahol az opostolok egyhá
zának kellett járnia Jeruzsálem és Róma között, az elpusztult templomi! 
Jeruzsálem és a régi Róma, a világ új központja között. Fel kell 
adnunk minden mítoszunkat, babonánkat, üres spekulációnkat és a 
múltból örökök ideálista illúziónkat. Meg kell küzdenünk a saját 
magát sajnáló önigazsággal és meg kell értenünk, hogy miben áll az 
egyház valódi szabadsága. Fel kell számolni sok oltárunkat és sok bál
ványunkat. De résen kell lennünk, ne hogy rosszul ismerjük fel az 
idők jeleit és nehogy új mítosszal cseréljük fel a régit. Milyen módon 
tudunk egymásnak segítségére lenni? Állandóan kísért bennünket, hogy 
egymást bírói székből ítélgessük. Politikai előítéletek, megrögzött kul
turális eszmék, társadalmi lojalitás mind-mind oly erős lehet, hogy már
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figyelembe sem vesszük őket. A legerőteljesebben azonosítjuk magun
kat egy adott társadalmi berendezéssel, politikai rezsimmel, kulturális 
hagyománnyal, kényelmetlenül érezzük magunkat és fel vagyunk hábo
rodva, ha valaki megkérdez cselekedeteink tisztasága, teológiánk és 
hitünk felől. Szociális és kulturális hagyományaink rabszolgáivá let
tünk és hajlandóak vagyunk a legszentebb teológiai formulákat és egy
házi cselekedeteket felhasználni, csakhogy megvédhessük őket. Elked
vetlenítő és szinte nyomasztó látni, hogy jelenlegi szociális és nemzet
közi események értékelésében és értelmezésében mennyire eltérő, sőt 
egyenesen ellentmondó a véleményünk. Korunk minden pillanatnyi 
problémája (kommunizmus, koreai háború, az új Kína, Németország 
egyesítése és semlegesítése, Észak Atlanti Egyezmény, Európai Szövetség, 
békemozgalom) hatalmas torlaszként emelkedik közénk. Ezek a különb
ségek és ellentmondások milyen mértékben fakadnak teológiai és hit
beli véleménykülönbségünkből? Mindannyian megegyezünk abban, hogy 
a prófétai szolgálat hozzátartozik Krisztus egyházának két vagy három 
legfontosabb szolgálatához. Mindnyájan, akik itt egybegyülekeztünk, az 
igazi prófétai üzenetet kívánjuk hirdetni, olyan prófétai szót, amely 
pontosan az adott helyzetben szól. De mindnyájan az önámítás veszé
lyében forgunk. A prófétai ige nem ismeri el a prófétaságról alkotott 
teológiai mértékeinket és követelményeinket. „A Lélek fúj, ahová 
akar.“ Jn. 3;8. A prófétai szó megfosztja az embert minden emberi 
kincsétől, politikai, nemzeti, szociális és kulturális kincseitől, lemez
teleníti, elveszi önbiztonságát, inigazságát, önelégültségét és a saját aka
rata ellenére olyan helyre állítja, ahol Isten jelenlétének igazi tüze 
ég, míg Isten szolgája minden kegyes fegyver és támogatás vagy emberi 
segítség nélkül koldusként, elveszett bárányként áll. „Ah Uram Isten! 
íme én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!“ Jer. 1;6.

Mikor beszélünk már valóságosan, igazán az Ür nevében és nem 
a saját életmódunk, kultúránk, politikai, szociális, és gazdasági érde
keink szerint? Az a furcsa vélemény terjedt el teológusok és egyházi 
emberek között, 'hogy a prófétai szó rendszerint negatív szó, az ellen
állásnak és tiltakozásának a szava. Továbbá vannak keresztyének 
akiknek szemeit megigézte, megrémítette, sőt egészen elkábította (meg
butította) a kommunizmus „sötét árnyéka41. Mindazt a romlottságot, 
rombolást, amit sátáninak tartanak, most rásütik a kommunizmusra. Majd
nem, hogy -azonosítják az egyház jelenlegi prófétai szolgálatát az anti- 
kommunista nyilatkozattal -és a kommunizmus felé kimondott „Nem“- 
mel. Pontosan ez -az, amit mi a vasfüggöny mögött — jelenleg egyházi 
ügyeinkért felelősek — elvetünk. Igen, valóban vannak kikerülhetetlen 
„nem4 4ek, amelyeket hirdetni kell, mint bármely más emberi helyzet
ben. De azt tartjuk, hogy első prófétai szavunknak az „igen44-nek keli 
lennie, egy határozott és örömteli „igen“-nek a megfesztíett és feltáma
dott Ur felé, aki belehelyezett bennünket ebbe a helyzetbe.

Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ez az „igen” nem je
lent -,igcnt44-t bármilyen rendszerre, valamilyen hivatalos ideológiára 
vagy mindarra, ami történik. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy hitbeli 
döntéseket -kell fennünk tekintet nélkül arra, hogy milyen nehéznek és 
kérdésesnek tűnik fel -ez egy hagyományokban élő egvháztag számára.
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vagy azoknak a testvéreknek a számára, akik nem élnek nálunk és nem 
tudják mindig megérteni, hogy mit teszünk. Mit jelent ez, ha mi ilyen 
mélységesen különbözünk annak a gyakorlati alkalmazásában, amit mi 
az egyház prófétai küldetésének hívunk? Nincs most nagy alkalmunk 
arra, hogy újra inegviszgáljuk krisztológiai tanításainkat és kutassuk, 
hogy teológiai gondolkodásunkba és egyházi cselekedeteinkbe hogyan és 
mennyire hatoltak be politikai, szociális és kulturális érdekek? Nincs e 
most alkalmunk arra, hogy egymást igazi keresztyén szabadságra, a hit 
valódi uralmára és valóságos egységére segítsük?

Kérdéseim és megjegyzéseim talán egy kicsit borúlátón és cinikusan 
hangzottak. Do sem pesszimista, sem cinikus nem vagyok. Alázatosan és 
szeretettel szeretnék részt venni és közreműködni konferenciánk ered
ményeiben, valódi eredményeiben. Jó gondolat volt ezzel indulni, amit 
mi nem-teológiai tényezőknek nevezünk. Mégis kell, hogy ez igazi teo
lógiai önvizsgálat legyen. Önmagunkban való tusakodásnak kell jönnie. 
Az egyháznak a Szent Lélek vezetése alatt minden bálványt és hamis 
oltárt félre kell tennie.

Saját szentélyében kell megküzdenie az Antikrisztussal és nem kell 
ott ördögöket keresnie, ahol nincs más, csak félelmünk és emberi fan
táziánk szüleményei.

P ro f .  I .  H rom ádka

Jegyzetek a hűvösvölgyi lelkészi 
továbbképzőhöz

Érdemes volna sokai foglalkozni azzal, mii is mutat egy ilyen tovább
képző tanfolyam azok számúra, akik merik a mi Ielkészi karunkat kriti
kailag nézni, örvendezni is tudnánk, de kétségtelenül túlsúlyban volna 
az okulásra, elmélyedésre és a magunk és munkánk megjavítására szol
gáló kötelezettség érzése. ♦

A Teológiai Akadémia tanarai által rendezett tanfolyam megmutatta 
azt a jót, hogy lelkészeink vágynak a továbbtanulásra és készek tanulni. 
Valaki úgy fejezte ezt ki, hogy lelkészeink már a taníthatóság állapotá
ban vannak és szembeállította ezt azzal az állapottal, ami a felszabadu
lás után talán három-négy évig is tartott s ami a taníthatatlanság állapo
tának volt nevezhető. Ennek az állapotnak sok eredője volt. A  régi vi
lágból átmentett bizonyos papi gőg, mely megszokta, hogy a pap a falu 
esze, a falu igazi polihisztora, akihez bárki, bármilyen kérdéssel köze
líthet s akinél mindenre van kádencia. Megtanultuk azóta, hogy a pap 
nem ért mindenhez, nem is érthet mindenhez és különösen nem ért (ami 
nagyon sajnálatos) ahhoz az újhoz, amivel nemzetünk a felszabadulás óta 
foglalkozik. Ez utóbbival volt kapcsolatos a taníthatatlanságnak az a be
állítottsága, mely nem is akarta elfogadni és elismerni ezt az újat, tehát 
nem akarta megérteni, nem akarta magát beleélni, következőleg nem
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akarta az újnak ezekhez a fényeihez hozzáigazítani az egyház életét, fő 
ként pedig a maga lelkészi munkáját. Közismert szólamok erősítették 
a nemtanulásnak ezt az álláspontját. «Az egyháznak évszázados gyakor
latban kialakult élete és tevékenysége van s nemcsak az egyház, hanem 
ezen gyakorlat is megáll mindenkora «Az ige, aminek hirdetésével mi e l
foglalva vagyunk, örök és változhatatlan», stb. Ma már lelkészeink tud
ják, hogy óvatosabban kell fogalmázniok ezeket a véleményeiket. Igen, az 
egyház évszázados hagyományokkal rendelkezik, de nem minden hagyó 
mánya jó hagyomány és nem minden használható ma a tegnapiból. Igen, 
az ige örök és változhatátlan, de az ige tolmácsolása, amiben mi el va
gyunk foglalva, mindig mai kérdés. Hűvösvölgyben azt tapasztaltuk, hogy 
túlvagyunk a nemtanulás álláspontján s lelkészeink nyitva vannak a tu
dományra.

Jó volt az is, hogy a konferencia egész menetén végighúzódott a lel
kes örvendezés egymásnak. Mindannyian örültünk a találkozónak s mind
annyian erősödtünk a régi barátságokból.

Jó Volt az is, hógy bizonyos újszerű őszinteséggel tudtunk egymássá' 
beszélni. Ez az őszinteség nyíltságot és felelősségérzetet mutatott egy
szerre. Különösen uralkodó volt ez az őszinteség a nekünk hirdetett igé
vel szemben s talán a konferencia legsikerültebb alkalmai a délelöiti 
homiletikai gyakorlatok voltak. A tanfolyam bőven adott alkalmát az 
ige hallgatására és a könyörgésre s érezhető volt, hogy lelkészeink meg- 
ragadják ezeket az alkalmakat s hálásak a közös lelkitáplálékért, a hitbeli 
közösségért.

Jó volt az is, hogy lelkészeink és a teológiai tanárok a budapesti új 
helyzetben ismét találkozhattak és sok konkrétumon győződhettek meg 
arról, hogy mindannyiunk számára sokkal használhatóbb és áldásosabb 
lett a Teológia Budapesten.

De voltak felfedezhető és tudomásul szolgáló hiányosságok és hibák is.
A teológiai tanárok által előkészített programm még mindig nem 

volt elég életkozel. Napirenden lévő, sőt divatos kérdéseket tűztek ki. 
de a kérdéseket nem mindig vetették fel jól. Noha az egész tanfolyam- 
sorozat címekre épült, mégsem lehet azt mondani, hogy az egységes volt. 
A tanfolyam túl sokfelé irányította a figyelmet s inkább ízelítő volt ta
nulmányi kötelezettségeinkből, mint jóltartás legalább egy vagy kél terü
leten. A programm sem volt tökéletes, a programm végrehajtása pedig 
messze a tökéletességtől. Tálén jobb volna az ilyen tanfolyamokon ke
vesebb előadót szerepeltetni, egy tanítóra többet bízni s tágabb teret 
engedni neki mondanivalója kifejtéséhez.

Helyenként igen kirívó volt bizonyos lelkészek nagy műveletté ősege. 
Dobálózdtak a frázisokkal s olyan megjegyzéseket tettek, amikre azt kell 
mondani, hogy a mai helyzetben elviselhetetlenül nagymértékű elmara
dottságot mutatnak. Jó lett volna sokkal élesebben vezetni a vitákat, le 
leplezni a hibás megjegyzéseket és több időt fordítani arra, hogy bízó 
nyós lelkészek kétségtelenül rájöjjenek arra, hogy előbb tanulni kell, az
után lehet felszólalni. (Pl. Szűcs Sándor vagy Nagy Lajos.)

Igen bántó volt az, hogy néhány alkatommal személykedésbe fulladt 
a beszélgetés, egymás szavát a lelkészek rosszhiszeműen hallgatták, be 
kiabálásokkal és hangulatkeltéssel igyekeztek a kérdéseket megoldani, 
vagy inkább a figyelmet a kérdésekről elterelni. Különösen bántó volt az 
az önelégült hangulat, ami Várady Lajos esperes előadása után alakult 
ki. Kosa Pál vezette ebben a tekintetben azokat, akik széles önelégülte 
seggel utasították vissza az előadó megjegyzéseit, amennyiben azok arra 
vonatkoztak, hogy a lelkészi munkát, a gyülekezeti életet, vagy általában
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ui keresztyénség magatartását a felvetett konkrét kérdésben megjavítsák. 
A z tény, hogy viiatni lehetett Varady Lajos megállapításait, lehetett 
volna őket másként is fogalmazni, de az nem megoldás, ahogyan Kosa 
Pál akarta elintézni a kérdést, azzal az ingerültséggel, hogy «Várady nem 
ismeri a gyülekezeteket)). Bácsi Sándor és sokan mások is igen meg vol
tak elégedve magukkal és gyülekezeteikkel. Honnan ez a nagy önelégült
ség? Valóban olyan jól megy nálunk minden? De az igazság kedvéért 
megjegyzem azt is, hogy az se használ, ha valaki az imádságot használja 
fel a maga védelmére, mint azt az előadó tette.

Sok időt kellene vesztegelnünk a mellett, hogy az előadásokat érdem
ben megbíráljuk. A z általános kép az volt, hogy bár bizonyos szakmai 
ismereteket mindegyik nyújtott, egyik se volt igazán előremutató, ne 
melyiknek pedig megfoghatatlan vált a mondanivalója. Előadás_  célkitű
zés nélkül, elvihető eredmények . nélkül sokszor nejp 'fnhh fecsegésnél. 

rlArra kell törekednünk, hogy minden, amit’ mondunk-, tárgyszerű lehlen, 
^előremutató és megjegyezhető.
7 Altálábanvéve az a benyomásom, hogy még egyáltalában nem dolgoz 
tűk ki az ilyenfajta tanfolyamok technikáját, Nem elég célul tűzni azt. 
hogy továbbképző tanfolyamot rendezünk. El kell határozni azt is, hogy 
mit akarunk megtanítani s hogy ezt a célt milyen módszerekkel és mi 
lyen előadókkal tudjuk legjobban elérni, összefogottabb, gyakorlatiasabb. 
t a n u l s á g o s a b b  tanulmányi konferenciákra van szükségünk, hzzcl 
azonban nem azt mondtam, hogy a. hűvösvölgyi tanfolyam semmit ..sem 
ért. Több volt a kevésnél is, de tovább kell fejlesztenünk, népszerűvé 
kell lennünk és gyakorlatiassá ezt a munkaágat. _ .DEZSER y LASZLÓ

A lelkészi munkaközösségek 
évi programmja

Legyen a lelkészi munkaközösség valóban motorja a lelkészt mun
kának. , . . . . .  . .

Legyen lelkesítő a nehézségek és megtorpanások kozott, vigasztaló, 
tanácsoló testvéri közösség a papok számára s erezzék meg a gyülekezz? 
tek, hogy papjaik testvérek az Ür Jézus Krisztusban, akik egy l rat 
szolgálnak, közösen munkálkodnak, s viselik egymás terheit., .

Elrendeljük, hogy a lelkészi munkaközösségek az esperesek irányítása 
meictt olyan szellemben dolgozzanak együtt, ahogyan azt a Lelkipásztor 
ezelőtti néhány számában már felvázoltuk A havonkénti rendszeres 
egyházmegyei lelkészi munkaközösségek gyűléseinek programmjába kö 
telezőén be kell iktatni a következőket: ..

/. Közös bibliatanulmányozás.
2. Egy vagy két előadás, megbeszéléssel.
3. Egyházkormányzati megbeszélés (esperest közlések és gyülekezeti 

problémák megvitatása).
" 4. Az egyházi sajtó bírálata és tanácsolása. ,,

A lelkészi munkaközösségek üléseiről a püspöki hivataloknak -pon
tos jegyzőkönyvet kell küldeni, mely különösen terjedjen ki határoza
tokra vagy megállapodásokra, a kialakult közös véleményekre, és olyan
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javaslatokra, melyekben az egyházkerülettől vagy az egyházi sajtótól kér
nek végrehajtást vagy megvitatást.

Az egyházi sajtóra vonatkozó munkatervet és azt, amit e tekintetben 
a lelkészi munkaközösségektől várunk, körlevélben tártuk fel az egyház 
megyei sajtömegbízott-lelkészek és az esperesek számára. Ezt a legköze 
lebbi első egyházmegyei lelkészi munkaközösségi gyűlésen meg kell 
vitatni.

A z  előadások akkor válnak célszerűvé, ha az alábbi szempontokat 
figyelembe vesszük.

A lelkészi munkaközösségi előadás akkor jó,

1. ha kritikai természetű azzal a tárggyal szemben, amit kifejt. Tar
tózkodjunk az általánosságoktól, a szólamoktól s egy-egy kérdés 
«nagyvonalú» beállításától. Vizsgálja meg az előadás, hogy a fel 
vetett kérdés hogyan illeszkedik egész egyházi életünk szerveze 
tébe, hogyan illik az egyházi élet kereteibe és az egyházon kívüli 
élet viszonyai közé. Kritizálja meg, hogyan bántunk azzal a kér 
déssel egész mostanig és mutassa ki a vele kapcsolatos tévedéseket.

2. ha gyakorlati beállítottságú. Nem elégszik meg az elvi tisztázással, 
hanem alkalmazza azt a mindennapos életre. Az elvi tisztázás sem 
lehet hibátlan, ha a kialakult tétel végrehajthatatlan vagy nem illik 
a helyzetünkbe,

3. ha racionális, vagyis értelmes feltárásban az értelemhez szóló 
meggyőző megoldásokat hoz. Törekedjünk világos beszédre és- 
megfoghatóságra mindabban, amit mondunk,

4. hg pres&ektivában átgondolt. Szemünket vessük előre és vizs 
gáljuk meg, hogy~a felvetett kérdés hogyan fejlődhetik az egy 
ház számára a jövőben. A megoldások, a javaslatok, a célkitűzé
sek nézzenek előbbre a konkrét mánál.

1952—53-ban minden egyházmegyében kötelezően meg kell vitatni ír 
következő kérdéseket:

1. A zsinati anyagból
a) a törvénykezés,
b) a lelkészválasztás és
c) a püspöki jogkör (püspökhelyettesi tisztség],
d) az egyházi háztartás törvényreformját. (Mindenütt minden kér 

désben, minél konkrétebb vázlatot, törvényjavaslatot kérünk.)'
2. A bibliaóra (vizsgálat tárgyává teendő a bibliaóra-bibliatanulmánv 

minden formája, annak alkalmazhatósága, mai használhatósága. (Kérésén 
dők a bibliaórára vonatkozó újítások tartalmi és formai szempontból.1

3. A z  egyház szeretetmunkája.
(Leküldendő tájékoztatásban jelenlegi szeretetintézményeink "'ismer

tetése, az egyházi szeretetmunka elvi alapjai, gyülekezeti formái, annak 
megvitatása, hogyan támogathatják a gyülekezetek a meglévő szeretet 
intézményeket.)

4. Luther két birodalomról szóló tanítása.
(Ehhez később anyagot küldünk.)
5. A  Faith and Order (Hit és Egyházszervezet) világmozgalmának 

lundi gyűléséből kibocsátott határozatok.
(Anyaga az esperesek kezében.)
6. Gyarmati kérdés és a keresztyénség világmissziója.
(Anyagot küldünk.)
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7. Presbiterek és világi vezetők nevelése a gyülekezet és az egyház 
felsőbb közigazgatása szolgálatára.

A Csongrád-Szolnoki, a Somogy-Zalai, a Hajdú-Szabolcsi cs a Borsod- 
Hevesi egyházmegyék számára külön anyag:

8. A szórványgondozás a mai helyzetben.
(Ennek ellenében valamelyik kötelező előadás elhagyható.) ,
A Budai és a Pesti egyházmegye lelkészei részére egész esztendőre 

szóló heti, rendszeres tanfolyamot nyitunk. Erről a Lelkipásztor más he 
lyén adunk hírt, anyagát ezen egyházmegyék lelkészeivel idejében közöl 
jük s az eredményeket a lehetőség szerint közöljük a többi egyházme
gyékkel is. Ez egészéves tanfolyam mellett azonban a Budai és a Pesti 
Egyházmegyék lelkészt munkaközösségeiben is el kell végezni a fenti kö
telező anyagot. Ez az anyag a megbeszélt «gyülekezeti sorozat® közé ikta 
tandó.

Fenti kötelező előadásokon kívül az egyházmegyék munkaközösségei 
a közöttük felmerült kérdéseket vitassák meg. A megvitatás alá kerülő 
témákról az esperes köteles előre jelentést tenni a püspökének.

Dr. Vető Lajos
az Északi Egyházkerület püspöke. Dezséry László

a Déli Egyházkerület püspöke, 
a Lelkészi Munkaközösség országos vezetője.

Egészéves tanfolyam 
a nagybudapesti lelkészek részére

1952. szeptember 26-án a Budai és a Pesti Egyházmegye lelkészei 
nagyjelentőségű közös lelkészi munkaközösségi gyűlést tartottak. A gyű
lésen több mint 70 lelkész vett részt. Kemény Lajos és Várady Lajos 
esperesek vezetésével. Megjelentek a közös összejövetelen a püspökök is, 
akik közül Dezséry László terjesztette elő a nagybudapesti lelkészek 
egészéves közös tanfolyamára vonatkozó javaslatot.

Az előterjesztés arra a munkamódszerre támaszkodott, ami a volt 
budapesti egyházmegyében az elmúlt esztendőben rendszerré vált. E sze
rint a nagybudapesti lelkészek három tanulmányi szakosztálya működött: 
rendszeres, írásmagyarázati és gyakorlati teológiai tudományok tanulmá
nyozására. E szakosztályi munkákon kívül rendszeres havi összejövetelük 
volt.

Dezséry püspök most azt javasolta, hogy a két egyházmegyébe tagolt 
nagybudapesti lelkészek a lelkészi munkaközösség szempontjából működ
jenek továbbra is együtt és tevékenységüket csoportmunkában (a régi 
szakosztályokra támaszkodva) és közös összejöveteleken fejtsék ki. A 
esoportmunka számára javasolta a lundi és a hannoveri konferenciák 
anyagának gondos tanulmányozását, a hannoveri anyagra vonatkozóan 
különösen Luther két birodalomról szóló tanítását s azt, hogy ezzel pár
huzamosan a jogállam, jóléti állam, szocialista állam, valamint az állam- 
és egyház viszonya teológiai kérdéseit vitassák meg. Ez legyen az írás
magyarázati és a rendszeres teológiai szakosztály csoportmunkájának ez- 
évi programmja.
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A gyakorlati teológiai szakosztály munkássága céljául a gyermekeit 
keresztyén tanításának nevelési kérdéseit, -az iskolai vallásoktatást helyet
tesítő gyermekmunka kísérleti módszereit és a konfirmáció kérdéseit 
vitassák meg. Ennek a csoportnak konkrét feladata legyen három Össze 
foglaló tankönyv megírása. Ezek a' tankönyvek nem iskolai használatra, 
hanem a családok használatára készüljenek. Az egyik vegye tekintetbe 
a 6—10 éveseket, a másik a 10—14 éveseket s külön-küíön mindkettő 
legyen az egész keresztyén tanítás kifejtése bibliaismereti és egyháztöv- 
téheti anyaggal együtt. Á harmadik tankönyv legyen összefoglaló a biblia
ismereti, egyháztörténeti, egyházismereti és hittani kérdésekről s szolgál
hasson családi használatra és konfirmációi használatra egyaránt.

A két egyházmegye lelkészeinek ezután felajánlotta a püspök azt. 
hogy amennyiben helyesnek tartják és egyhangúan elfogadják egy egész
éves tanfolyam tervét, úgy közösen kidolgozzák azt s ezúton biztosítják 
a nagybudapesti, lelkészek széleskörű és beható továbbtanulását. Azt ja
vasolta, hogy minden alkalommal heti két órában foglalkozzanak kétféle 
kérdéscsoporttal.

1. A  magyarországi kulturális forradalom és átalakulás tényei cs az 
államépítés tényei.

2. Az egyházi (gyülekezeti) munka minden ágának bírálata, felül
vizsgálata és perspektivikus javítása.

A lelkészek őszinte, nagy lelkesedéssel fogadták ezeket a javaslato
kat és elhatározták, hogy a két egvházmegye lelkészi munkaközösségi 
tevékenységét közösen fejtik ki, mindannyian'részt vesznek az egészéves 
tanfolyamon és részt vesznek a csoportmunkában is. A csoportok összeté
telét az esperesek újra felülvizsgálják. Elhatározták, hogy az egyházme
gyék lelkészei külön is összejönnek időnként azért, hogy egymás között 
a testvéri egyetértést továbbmunkálják. A budai egyházmegye lelkészei 
már előbb elhatározták, hogy gyűléseiket sorozatosan más és más gyüle
kezetekben tartják, hogy egyúttal megismerjék a gyülekezetek életét is.

Oj határozatokat hoztak a lelkészi önsegélyezés tekintetében is.
Ez a Jcezdeményezés a legnagyobb jelentőségűnek, tekinthető a lel 

készek továbbtanulása szempontjából a felszabadulás óta.
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Igehirdetések

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap
Egész- és félkeresztyének

Filippi 3. 17—27.

Pál apostol mindig őszinte hittel és szeretettel hirdette a Krisztus 
evangéliumát. Amikor ezt a levelét írta, fogoly volt s a börtönből küldte 
üzenetét annak a filippibeli gyülekezetnek, amelyet különösen szeretett 
s a neki küldött segítő adományát — szokásától eltérően — elfogadta.

Üzenete nyomán belelátunk a filippibeli gyülekezet életébe. Meglát
juk azt, hogy ebben a gyülekezetben kétféle keresztyének voltak. Egész
keresztyének és félkeresztyének. Olyanok, akik Pál példáját követték 
keresztyének és félkeresztények. Olyanok, akik másképpen jártak és éle
tüket Krisztusnak szentelték, és olyanok, akik másképpen jártak és élet
módjukkal Krisztus keresztjének ellenségeivé lettek.

Az igeszakasz ezeknek a keresztyéneknek a pontos jellemzését adja.
I. Beszéljünk először a félkeresztyénekről.
A legjellemzőbb volt Tájuk, hogy leginkább a földiekkel törődtek. Azt 

nézték—ami látható s ami láthatatlan, azzal nem sokat vesződtek. A  föld- 
Tíöz tapadt a szívük, azért a föld maradt a kincsük is. Üzletemberek vol
tak, akiknek a pénz adta a legtöbb tanácsot. Nagyon sokszor a szögre 
akasztották a lelkűket és hidegen hagyta őket Krisztus ügye, meg ember
társaik sorsa. S mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, életük 
hemzsegett a gyarlóságoktól. Olyan emberek voltak, akiknek «Istenük az 
ő hasuk». A megélhetés kérdései foglalkoztatták őket. Evés, ivás, ruház
kodás, szerelem, vagyon, tekintély, méltóság. Ez volt az életelvük.

Ennek ellenére ne gondoljuk, hogy ezek az emberek nem jártak az 
istentiszteletekre. Ne gondoljuk, hogy nem hallgatták.-az Isten igéjét^ Ne 
gondoljuk, hogy ezeken az alkalmakon túl nem volt idejük a gyülekezet 

i számára, s nem vállalták a teherhordozásban rájuk eső részt. Mindezt 
megtették. Meghallgatták a Krisztusról szóló bizonyságtételt. Odaültek 

ja szeretetvendégségek asztalainak főhelyeire is s mint előreülő, ittvagyok- 
!egyéniségek bizonyára meg is szólaltak, oktattak, tanítottak. Tudtak ada- 
ikozni is. Segítettek a szegényeken. De a jobbkéz mindig feljegyezte, mit 
csinál a bal s csak addig ért a segítésük, ameddig az önérdekük. Sok min
dent megtettek a gyülekezetben a gyülekezetért^ de mindent csak úgy 

 mellékesen, másodsorban, mert első helyre önző, földi érdekeiket 
helyezték.

Nem tudták odaadni magukat Isten ingyen kegyeimének: a Krisz
tusnak. A saját cselekedeteikre, tisztességükre, becsületükre, érdemeikre, 
erejükre támaszkodtak.
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így ezek az emberek Krisztus keresztjének az ellenségei voltak. Va
gyonukhoz, otthonukhoz, régi életformáikhoz, őseiktől kapott szokásaik
hoz ragaszkodtak, ahelyett, hogy elfogadták volna a Krisztus keresztjét, 
ahelyett hogy mindent és mindenüket letették volna Isten kezébe. Sok 
mindenben tudtak dicsekedni. Sok mindenre büszkék voltak, csak azt nem 
látták, ami a legnagyobb ajándéka az Istennek: az ingyen való kegyekéin 
a Krisztusban.

Ezeknek az embereknek, ezeknek az érdek-keresztyéneknek vagy fél
keresztyeneknek elrettentő volt a jelenük, szégyen .és. .gyalázat a dicső
ségük és veszedelem a végük.

Ma is vannak ilyen keresztyének. Olyanok, akik mindig feltételhez 
kötik keresztyénségüket. Ma is vannak, akik elsősorban nyerni akarnak 
keresztyénségükön, akik sok mindent várnak olyat Istentől, ami evés, 
ivás, ruházkodás, jólét s ha Isten nem hajlandó kedvükre tenni, akkor 
elfordulnak tőle. Ma is vannak olyan keresztyének, akik mindent várnak 
Istentől, csak éppen Jézus Krisztust, a Megtartót, az Üdvözítőt nem vár 
ják tőle.

Pár esztendővel ezelőtt egy kis-paras2t embernek a történetét ismer 
tem meg. Ez az ember eladta szétszórtan fekvő 6—7 hold földjét és min 
dén marháját, hogy egy egytagban lévő gazdaságot megvásároljon. A vé 
tel előtti éjszakán azonban kirabolták és minden pénzét elvitték. Ez a 
nagy csapás, mely dugába döntötte tervét, elvette az eszét is. Megátkozta 
az Istent, a papot, a családját, végül Önmagát. Mikor közveszélyessé vált, 
bezárták egy kis kamrába, ahol reggeltől-estig siratta elveszett földjeit. 
Nem egyszer véresre verte homlokát az ablakrácsban s csak akkor csen 
desedett el, amikor kimerültén összeesett.

íme, egy templomjáró, adófizető, imádkozó félkeresztyén, aki csak 
a láthatókkal törődött.

S mennyien vannak ilyenek! Mennyien vannak, akik házat, udvart, 
feleséget, gyermeket s még sok mindent várnak Istentől s talán csak rá
adásnak fogadják el, így vagy úgy, Krisztust. Pedig . . .  pedig először az 
Isten országa jön s csak azután következik a ráadás.

II. Odafordulhatunk most már az egész-keresztyének felé.
Pál apostol a sírásig hevülő féltő szeretettel figyelmezteti a íilippí- 

beli híveket arra, hogy vigyázzanak, kinek a követésére adják magukat. 
Azért van szükség erre a komoly figyelmeztetésre, hogy) az ó-hitű, mózesi 
irányzatot képviselő és az önmagukat kellető, önérdekből szolgáló, pogány 
szokásoknak engedő félkeresztyénektől óvja híveit. A helyes irány meg
tartására a maga példáját hozza fel. Pál Krisztus követője volt.

Amikor Krisztus megragadta, Pál mindent el tudott felejteni, ami 
mögötte volt. Feledte zsidó származását, vallását, farizeusi voltát, le tu 
dott mondani a farizeusi törvénymagyarázás igazságairól. VértT életfel
fogást, múltat, vagyont, mindent elhagyott Krisztusért, az üdvösségéx-t, az 
eljövendőért. Aki Filippiben egész-keresztyén volt, az ugyanezt csele
kedte. És aki ma egész-keresztyén, az ugyanezt cselekszi.

Nem lehet Krisztushoz jutni úgy, hogy a régiek maradunk és a rési 
dolgaink mind megmaradjanak. Valamiről, de talán mindenről is le kel! 
mondanunk, hogy Krisztushoz jussunk. De bizonyos, hogy le kell mon
danunk tegnapi énünkről, ó-embérünkről. Le kell mondanunk, akkor is, 
ha nehéz, ha fáj, ha gyötrődést, kínlódást okoz.

Pál apostolnak a Krisztussal való kapcsolata folytán rendeződött a 
földi élete is. És ez az élete kimondhatatlanul gazdagabb volt, mint 
farizeusi múltja.

Aki Filippiben egész-keresztyen volt, a földi élete annak is rende
ződött.
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És Krisztus ma is ugyanezt teszi az egész-keresztyénnel, azzal az em
berrel, aki úgy fut, mint Pál futott. Illetőleg, aki Pál útján fut. Krisztus 
ma is ugyanezt teszi azzal az emberrel, aki éppen úgy nem a saját tettei
ben bízik, nem érdemeire hivatkozik, mint ahogyan Pál sem tette ezt. 
Igen, Krisztus már itt a földön rendezi követőinek életét. Nézd csak meg 
őket otthonukban! Nézd meg őket munkahelyükön vagy a gyülekeze
tükben s meglátod, hogy valóban így van.

Pál apostol tudta, hogy az Ür állandóan vele van.
Aki Filippiben egész-keresztyén volt, az is tudta ezt. És ma is tudja 

ezt az egész-keresztyén. Tudja, hogy nincsen egyedül. Nincsen társtala- 
nul. Tudja, hogy nem árva. Mindig van Atyja, vannak Testvérei, Gyer
mekei. Tudja, hogy minden gondját megoszthatja. Minden baját feltár
hatja. Minden bűnét lerakhatja Előtte, Krisztus előtt. Tudja, hogy napon
ként bűnbocsánatban részesülhet, vigasztalást és bódítást nyerhet és új 
erőre kaphat a Krisztusban.

Pál apostol tudta, hogy itt a földön csak zsellér s igazi hazája az 
Isten országa. Aki Filippiben egész-keresztyén volt, az is tudta ezt. S 
ezt ma is tudja az egész-keresztyén.

Ezért él itt a földön úgy, mint akinek nincsen maradandó hajléka és 
maradandó java. Ezért nem él úgy, mint a szerencsés beérkezettek, akik
nek dagad a mellük, hogy ide vagy oda célhoz értek. Azúrt él az átmenő 
vendég szerény, csendes reménykedésében, mert hiszi, hogy Krisztus érde
méért ajándékul kapja majd az üdvösséget.

Mint Pál, meg a Filippiben élők is. az égész-keresztyén ma sem feled
kezik meg arról, hogy ebben a földi életben semmi sem lehet olyan drága, 
mint az a reménység, hogy a megtartó Ür Jézus Krisztus egyszer eljön 
s akkor Ö a mi nyomorúságos testünket a maga dicsőséges testéhez ha
sonlóvá változtatja. Tudja, hogy Krisztusnak van ereje erre.

Hozzá hasonlóvá lenni, Vele szemtől-szembe élni s úgy élni ott, aho
gyan Ö él, ez az egész-keresztyén ember célja. S amíg odáig jut, amíg ez a 
nap ráköszönt, addig itt a földön a Szentlélek vezetésével fut, addig 
engedelmeskedik az Istennek.

ÁMEN

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap
Növekedjetek !

Kol. 1:9— 14.

Minden ami ezen a világon élet, egy örök nagy parancsolatot hordoz 
magában: növekedni! Az a búzaszem, mely tavasszal vagy ősszel az ál
dott földbe hull, az a kicsi palánta, mely nagy igyekezettel belekapasz
kodik a földbe és gyökeret ver,, vagy az a kicsi gyermek, mely ott ring 
a bölcsőben, ugyanazt az életparanesot hordozza magában, mint a lelki 
ember vagy a keresztyén gyülekezet: növekedni! Növekedés az élet ér
telme, célja. Erre buzdítja Pál apostol a kolossebeli híveket és erre akar 
minket is Isten Szentlelke buzdítani. Növekedjetek!

Pál apostol imádkozó szívvel kéri ezt a gyülekezet számára. Annak a 
kolossebeli gyülekezetnek, melyet nem ő alapított, legfeljebb közvetve. 
Epafrás, Pál hű tanítványa, lelki gyermeke, a kolossebeli gyülekezet ala
pítója és lelkipásztora ott ül Pál apostollal a börtönben és míg megosztja
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vele sorsát, közben tájékoztatást ad a gyülekezet öröméről és bánatáról. 
Mindkettőből akad bőven. Öröme: hogy sokan hitben járnak, semmitől 
sem félnek. Egymásiránti szeretetben éínek, reménységük az örökéletben 
hű és töretlen. Evangéliumi hitük sok gyümölcsöt terem. 'Az öröm mel- 
lett kísértésük és bánatuk is akad. Mind többen vannak, kik meginognak 
az üdvbizonyosságban. A fel-fel bukkanó tévtanítók sok idegen tanítást 
csempésznek be a gyülekezetbe. Krisztus helyett angyalokban remény
kednek és emberi rendszabályok betartásától teszik függővé a hit tel
jességét. A bizonytalan hit, a gyümölcsfélén élet értelmetlenné teszi so
kakban a keresztyén életet és ezért sokan el el maradoznak a gyülekezet
ből: Hogyne fájna ez Pál apostolnak és Epafrásnak és hogyne fájna az 
ilyesmi nekünk is. Pál nem hagyja ennyiben. Levelet ír. De a levelet kö
nyörgő imádság előzi meg. Pál imádkozik a gyülekezetért! Hálaadó imád
ságot mond mindazért, ami jóhír (3. v.) és könyörgő imádságot mond a 
gyülekezet további növekedéséért. (9. v.)

Könyörgő imádságának tárgya kettős: növekedjetek az ismeretben és 
növekedjetek a keresztyén életben.

I. Növekedjen a gyülekezet, az ismeretben. Az evangélium befogadá
sával ffiég van alapozva a kolossebeliek ismerete. «Eljutott hozzátok az 
igazság beszéde, miképpen eljutott az egész világra is és gyümölcsöt terem 
úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek 
az Isten kegyelmiét igazán.® Isten ismeretét megismerték akkor, amikor 
az evangélium közöttük hirdettetett és azt hittel megragadták. 'Nem is 
ebben van a hiba, hanem abban, hogy ez ennyiben maradt és nem követ
kezett ezután növekedés. Az ismeretben való növekedésnek ezek szerint 
meg volt az alapja. Biztos alapja... «Isten megszabadított minket a sötétség 
hatalmából...»  A gyülekezet sokszor elfeledkezik arról, amit érte Krisz
tus tett. A szabadításról. A gyülekezet olyan emberek közössége, akikért 
Krisztus meghalt és akiket megváltott. Ezért azok, akik a keresztyén 
gyülekezet valóságos tagjai, a pogányság sötétségéből kihívott lelkek és 
az ördög sötétségének fogságából kiszabadítottak. Amikor Isten a mi gyü
lekezetünket arra buzdítja: növekedjetek az ismeretben, akkor nem sza 
bad erről az alapról letérnünk, t. i. hogy nekünk ez a növekedés lehet
séges. Lehetséges, mert biztos alapra helyezett minket az Isten Krisztus 
szabadításával. A növekedésnek van még másik alapja is: «és által vitt 
az Ö, szerelmes Fiának országába®. így is mondhatnánk: új földbe plán
tált, ahol növekedési lehetőség Van. Van napfény, világosság, tápláló erő 
és mindaz, amire a növekedésnek szüksége van. Akik virágok ápolásával 
foglalkoznak, azok gyakran ültetnek át növényeket egyik helyről a má
sikra, egyik cserépből a másikba, mert amabban több a fejlődési lehető
ség. Amikor Isten minket az Ö országába, általvitt és a keresztségben «bc- 
plántált®, akkor azt azért tette, hogy Benne növekedjünk. A növekedés
nek ezenkívül van egy harmadik lehetősége is és ez a Krisztus Jézus által 
kapott váltságunk, az «ő vérében rejlő bűnbocsánatunk® (14. v.l Bűnbo 
csánat nélkül nincsen növekedés a keresztyén életben. Aki Isten ismere
tében növekedni akar, annak erre a hármas fundamentumra kell szilár 
dán állani: 1. Isten megszabadított! 2. Isten országának tagja vagyok. 3. 
Van számomra is bűnbocsánat. Isten ismeretében növekedni ezek után 
azt jelenti, hogy Isten titkait, Isten akaratát igyekszem megismerni. Isten 
azon akaratát, mely felém irányul, a világ és az ő egyháza felé irányul. 
Meg lehet ezt egyáltalában ismerni? Hogyne. Isten nem rejtette ezt el. 
Csak gyermeki bizalomra van szükség. A «bölcsek», önmagukban tudá
lékosok, és hitetlenek előtt örök rejtély marad az, amit Isten gyermekei 
könnyen megismerhetnek. «Ki kétkedőn boncolja őt. Annak választ nem 
ád, De a hívő előtt az Úr megfejti Önmagát» Isten akaratának megisme-
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rWoen kettő van: megismerni azt amit Isten tett a Krisztus által é.;.az 
ís7~amit tőlünk, övéitől' követel, Honnan lehet mindezt megtudni? Az <7~ 
kijelentéséből: az Igéből. Aki Isten igéjét tanulmányozza, az mindkettő 
ben növekedik. Növekedik abban, hogy megérti Istennek az egész vilá
got érintő terveit és ugyanakkor irányítást kap a gyakorlati keresztyén 
élet folytatásához is. Mennyi felülről való bölcsességre van szükségünk, 
hogy a mi mindennapi "életünket Isten akarata szerint élhessük! Valljuk 
meg őszintén: sekélyes istenismeretünk van. Próbáld csak ki olyan vala1 
kin, aki hitedet cáfolja és kétségbe vonja. Meg fogod "látni, hogy isten- 
ismereted milyen szegény, milyen üres, milyen keveset tudsz róla mon
dani és éppen ezért milyen kevéssé tölti be a te mindennapi életedet. 
Vagy mit tudsz a Bibliádból? Ez is hozzátartozik Isten akaratának meg
ismeréséhez. Lehet, hogy egy-egy szakaszt könyv nélkül is tudsz még, 
bár ez is ritkaság, de ezenfelül a Biblia teljes összefüggése még mennyire 
idegen és zavaros. Mennyien mit sem tudnak kezdeni az Ötestámentum- 
mal, a választott nép által kijelentett isteni útmutatással, Krisztus vált- 
sághaláláyal és a sok-sok prófétai vagy apokaliptikus üzenettel. Növe
kedni az ismeretben! Milyen kívánatos lenne, ha gyülekezeteinkben fel
ébredne a vágyódás a tiszta tanítás, közelebbről Luther tanításának meg
ismerésére! Bátran mondhatjuk, hogy aki Luthert tanulmányozza, Isten 
akaratát ismeri meg világosabban és érthetőbben. Bizony azért volt 
Kolossében annyi ingadozás, azért volt annyi lehetőség a Krisztustól való 
elhajlásra és ezért volt a gyakorlati élet is telve babonasággal, mert nem 
ismerték a tiszta tanítást.

Ezért imádkozik Pál apostol, ezért kellene nekünk is imádkoznunk, 
hogy növekedjünk az ismeretben. Nosza rajta Testvéreim! Kezdjük el! 
Vannak könyvek, vannak vezetők, kezünkben Isten igéje! Szakítsunk 
erre egy kevés időt. Bő kamatot hoz, hiszen mindennapi életünkben se
gít. Segít a helyes döntésben, választásokban, keresztyén életünk kér
déseiben elirányít. Akinek helyes, ismerete van, az a kísértéseknek is 
könnyebben ellene áll. Eltörpülnek életében a kicsinyes dolgok, megtanul 
Isten szemszögéből nézni dolgokat és különbséget tud tenni örök és 
múlandó értékek között. Kimondhatatlan gazdag lesz az élete annak, aki 
Isten ismeretében növekszik. Érdemes áldozatot hozni érte.

'JLI. Pál apostol könyörgő imádságának másik tárgya: Növekedjetek a 
keresztyén életben. így fejezi ki igénkben: «Járjatok méltóan az "Űrhöz, 
teljes tetszésére.® Ez a keresztyén életfolytaíás magas mértéké. A' ke 
resztyén élet célja. Az Úrhoz méltóan!*Miért? Azért, mert az: «uniformis» 
kötelez! Az a tény, hogy minket Isten megszabadított, megváltott, orszá
gának tagjaivá avatott és a bűnbocsánat kegyeimében részesít, ez a tény 
'kötelez. Az a «fehér ruha», amelyet a bűnbocsánat " alkalmával Krisztus 
vére fehérre mos, kötelez. Azt mondja Pál a II. Tim. 2:4-ben: «Egy har
cos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt har
cossá avatta.® Igen, az uniformis .kötelez megfelelő életfolytatásra. Élet- 
folytatásra és nem egyszeri megtérésre, mert itt arról van szó;. yjárj'atok®, 
«növekedni». «gyümölcsöt teremni®. Ezek a szavak mind folyamatot 
fejeznek ki. A  keresztyén élet ezek szerint nem stagnálás, egyszer meg
tapasztalt élmény, egy" bizonyos időben elért eredmény, hanem állandó 
folyamat, fejlődés,, növekedés: élet. Vájjon a mi életünk ilyen előmene
te le  Krisztus tetszése szerint? Valóban tetszik a mi keresztyén gyüle
kezeti életünk Krisztusnak? És a mi magánéletünk? Van benne taöveke- 
dés? Az evangéliumhoz méltóan viselkedünk? Kiábrázolódik rajtunk 
Krisztus képe?

Igénkben „Pál apostol a keresztyén életben való" növekedésnél három . 
! pontra, mutat rá, ahol okvetlen növekedni kell. Az első: legyen az élet
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jócselekedetekben teljes. Isten megismerése kihatással van gyakorlati 
életünkre. Isten megismeréséből jócselekedeteknek kell fakadni. Ez a tel 
jes keresztyéni élet. Éneikül csak fél életet élünk. Pál apostol megismerte 
Isten üdvözítő szeretetét és egészen természetes, hogy ez a «megismerés» 
egész életére kihatással volt. Megváltoztatta nemcsak belső életét, de 
cselekedeteit is. Nálunk észreveszik, hogy Krisztust -ismerjük? Miben 
lettél más amióta Istent ismered? Az bizony igaz, hogy Istent meg
ismerni és jó cselekedeteket teremni a Szentlélek műve mibennünk, de 
ez nem old fel az alól a követelmény alól, hogy szükséges a jó csele
kedet. A jó fa jó gyümölcsöt terem. És nem beszédben áll Isten országa. 
Ugyanakkor a fordítottja is igaz, hogy a jó cselekedetek növelik isten- 
ismeretünket. Nem tapasztaltuk még, hogy ((Krisztusért járván követ 
ségben», a hit és Lélek cselekedeteit követve mindig újabb cs újabb is
meretekkel és tapasztalatokkal gazdagítja Isten életünket? Keresztyén- 
gyülekezet! Növekedjünk a keresztyén életben. " Ez ma annyit jelent: 
növeljük a jó cselekedeteket. Lehet, hogy ez eleinte csak csupa negatí
vumból fog állani: kerülni fogod a rosszat, a romlottságot, a tisztátalan- 
ságot, de lassan-lassan egészen észrevétlenül isteni természet részesévé 
válsz és Krisztus tetszése szerint jársz, és az új ember életét éled.

Növekedni a keresztyén életben Pál apostol szerint annyit is jelent, 
hogy legyen ez az élet teherbíró élet. «Minden erővel megerősíttetvén az 
(> dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre öröm
mel.® (11. v.) Isten a gyülekezetek életét próbatételnek veti alá. Ehhez i 
próbatételhez Isten erőt is ad. Az erőforrás éppen: «Isten dicsőségének 
megismerése. A gyülekezet Krisztus teste. Nézzük, hogyan viselkedett 
Krisztus a próbatétele idején. Szidalmazott? Atkozódott? Bosszút li
hegett? Haragudott? Megfutamodott? Félt? Másra tolta a terhet? Nem 
vette fel a kesztjét? Nem lett bűnné értünk? Krisztus szerete.téről azt 
mondja Pál apostol: «Hosszútűrö . . .  nem keresi a maga hasznát... nem 
gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, mindent eltűr... soha el nem 
fogy.® Növekedik-e a mi gyülekezetünk ebben a teherbíró életben? 
Mit vállaltunk magunkra mások terhéből? Kiket hordozunk? Vagy csak 
még mindig minket hordoznak? Aki másokat nem hordoz, az sohasem 
növekedik. A növekedés útja a mások elhordozása. A gyermek élete is 
akkor növekszik, ha a felelősség terhe nehezedik vállaira. Merjünk hit
tel terhet hordozni, mert vannak gyümölcsök, amelyek csak • ezen az: 
úton teremnek meg keresztyén életünkben.

A keresztyén életnek Pál apostol szerint a reménységben is nőve 
kedni kell. Nem is akármilyen reménységben, hanem az örvendező re 
ménységben. Hiszen tudjuk jól, hogy sokféleképpen lehet reménykedni. 
Keserűen, ökölbeszorult kezekkel, daccal és fásultan Is. A keresztyén 
gyülekezet hálaadással és örömmel reménykedik. Reménységének van 
alapja. Öröksége van! Öröksége a szentekkel való közösség a Krisztus 
által. Öröksége: a világosságban való járás (1. Ján. 1:5—7.) és az az örök
ség, amely a világosság örök honában vár reánk. Ennek a fénye már 
itt beragyogja földi életünk szakaszát. Reménységünk alapja nem a 
múlandó javak értékében van. Azok is csak Isten kimondhatatlan szere 
tétéről beszélnek. Nem becsüljük le sohasem, de nem bízunk bennük. 
Keresztyén életünk sohasem lehet fásult, beletörődött, lemondó vagy 
egyenesen megúnt élet. Mindig túl kell látni minden akadályon és ne
hézségen és reménykedni kell Isten mindeneket jóravezérlő hatalmában. 
Növekedni kell a reménységben. Bővelkedni kell benne, hogy másnak 
is jusson. Azt várják a mi gyülekezetünktől, hogy élete felvidítson min
denkit, aki belép ajtaján. Az örvendező és reménykedő élet gyarapszik 
csak. A keserű, fásult élet apaszt és fogyaszt. «Ti vagytok a világ vilá
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gossága», hangzott Jézus ajkán egykoron, ez a világosság a világ Vilá
gosságából nyeri fényforrását, ezért tud másnak is fényt és reménységet 
nyújtani. Növekedjünk hát az örvendező reménységben!

Gyermekéveinkben szüléink sokszor mértek meg minket. Nemcsak 
súlyunk gyarapodására voltak kíváncsiak, hanem termetünk nagyságára 
is. Olyankor mindig odaállítottak az ajtófélfához és egy rövidke vonás
sal megjelölték termetünk magasságát. Az egymásután következő jelek 
szépen mutatták, mennyit nőtt a gyermek.

Ez a mai igehirdetésünk Isten kezében hasonlót akar. Odaállította 
a te, az én és ennek az egész gyülekezetnek életét egy láthatatlan ajtó
félfához. Ahhoz, amelyet a Bárány vére jelölt meg s amely alatt védel
met, szabadulást és életet nyerhetünk. Ezen az ajtófélfán mégmérte a 
mi életünket az Isten. Kutató szeme azt kérdi: Nőttél-e gyermekem? 
Isten ezt kívánja, amiért az apostol is könyörgött: Növekedjetek! Nőve 
kedjetek az ismeretben és növekedjetek a keresztyén életben! Ámen.

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap
Von reménységünk

11 Thess. 4, 13— 18.

Keresztyén Testvéreim! A halál tényével szemben kétféleképpen véle
kednek az emberek. Az egyik vélekedés az, amely szerint a halállal szem
ben nincs és nem is lehet semmiféle, reménysége áz embernek, így véleked 
nek -— valljuk meg — sokszor olyanok is, akik magukat kereszty éneknek 
tartják. Olyanok is, akik emlegetik Istent, sőt Jézus Krisztust is. Ezek az 
emberek azt vélik, hogy a halál hatalmával szemben Jézus Krisztus sem 
segíthet. A másik vélekedés, sőt meggyőződés és hit szerint, nekünk van 
reménységünk a halállal szemben. Ez a reménység pedig a feltámadás 
reménysége és az örök élet reménysége.

Pál a thessalonikabelieknek, és szavain keresztül Isten ma nekünk is 
azt üzeni, hogy nekünk van reménységünk a halállal szemben is.

I. Ne legyünk tudatlanságban a halottak felől és ne bánkódjunk 
miattuk — ez Pál első mondanivalója mai igénkben.

1. «Nem akarom továbbá, atyámfiái, hogy tudatlanságban legyetek 
azok felől, akik elaludtak*. Tudatlanságról szól. Ez azt jelenti, hogy azok
hoz szól először, akik elméletileg, értelmi síkon beszélgetnek a halál kér
déséről. Bár aránylag ritkán, de előfordul, hogy emberek egymás között 
beszélgetnek a halálról, a nélkül, hogy konkrété valakinek a haláláról 
lenne szó. Arra figyelmeztet Pál apostol, hogy amikor így általánosság 
bán, elméletben beszélgetünk a halál kérdéséről, akkor sem mondhatjuk 
azt, hogy ebben a dologban valamit tudunk.

A  leggyakoribb és látszólag legbölcsebb emberi vélemény a halállal 
szemben u.i. ez: nem tudjuk, hogy lényegében mi a halál és néni tudjuk, 
hogy mi van a halál után. Onnan, t. i. a túlvilágról még senki nem Jött 
vissza. Nem tudjuk elhinni, hogy van feltámadás, ítélet, örök élet és örök 
kárhozat.

Igaz, hogy sok mindent nem tudunk a halállal kapcsolatiban. Nagy 
titok a halál és titkok egész seregével kell szembenéznünk a halállal kap
csolatban. De mégis, nekünk, akik Krisztusban hiszünk, a leglényegesebb 
kérdésben nem kell tudatlanoknak lennünk.
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Lukács evangéliuma ló. részében, a gazdag és Lázár történetének vé
gén is felvetődik ez a kérdés. Az elkárhozott gazdag veti fel a pokolban 
azt, hogy Ábrahám küldje el Lázárt a földre, hogy Lázár bizonyságot 
tegyen a túlvilági élet valóságáról. Milyen nagyszerű elgondolás! — vél
jük. Milyen nagyszerű igehirdetés és evangélizáció lenne, ha valaki ki
lépne a sírból és prédikálni kezdene arról, hogy ő meghalt és utána át
élte, megtapasztalta, hogy van feltámadás, ítélet és túlvilági élet. A halál 
lal és a túlvilági élettel kapcsolatban megszűnne minden tudatlanság, bi
zonytalanság és hitetlenség, ha a halottak közül valaki visszajönne és 
bizonyságot tenne. így gondoljuk mi. És íme Jézus mégis azt mondja, hogy 
ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak az emberek, vagyis, ha az 
egyszerű igehirdetésre nem hallgatnak, akkor annak a prédikálása sem 
győzi meg őket, aki a halottak közül támadt fel.

>Ne legyünk tudatlanok a halál dolgában. Igaz, hogy senki ember 
még nem jött Vissza onnan. De valaki mégiscsak visszajött: Jézus Krisztus. 
Ö bizonyságot tett és tesz ma is az egyház igehirdetése által arról, hogy 
a halál után örök élet vár mindazokra, akik hisznek. Nincs okod tehát 
azt mondani, hogy nem tudsz semmit a halálról.

2. Az apostol a halottak felől való reménységgel kapcsolatban azután 
azt mondja: «ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen remény- 
ségük.» Itt már többről van szó, mint az előbbiekben. Itt olyan embe
rekre gondol az apostol, akik nemcsak elméletben beszélnek a halálról, 
hanem, akik szembenéznek a halál valóságával. Bánkódókról van szó, akik 
valakinek a halálát gyászolják. Mégpedig olyan valakinek a halálát, akit 
nagyon szerettek. Azt"is mondhatnánk, hogy előbb az elméleti, most pe
dig a gyakorlati magatartásról van szó. Könnyű a halálról elméleteket 
szőni, addig, amíg az messze van. De merőben más a helyzet, amikor a 
halál valóságával szembe kell néznem, mert vagy elvesztettem, valakit, 
vagy magamnak kell felkészülnöm az utolsó útra.

N e bánkódjatok. Nem arról van itt szó, hogy egyáltalán ne sírjunk 
halottaink felett. Jézus maga is könnyekre fakadt Lázár holtteste mellett. 
Isten igéje soha nem kíván lehetetlent. Nem ítél el, ha gyászolsz, ha fáj 
a szived valakinek az elvesztése miatt. Arról van itt szó, hogy úgy né 
bánkódják, mint akinek nincsen reménysége. Itt van a nagy különbség 
hánkódás és bánkódás, gyász és gyász között. Séfiöf űgy~ nem derül ki, 
hogy mennyire nincs hitünk, mint temetéseken, amikor meg kellene mu
tatnunk, hogy nem úgy bánkódunk, mint akiknek nincsen reménységük. 
Pál arra figyelmeztet, hogy a bánat és gyász legnehezebb óráiban s'e fe
ledjük el, hogy lesz viszontlátás odafent az örök életben.

II. A reménytelen gyászolókkal szemben a mai ige ezt az egy üze 
netet emeli ki: van reménységünk! (14. v.) Éppen mivel van reménysé
günk arra nézve, hogy feltámadunk, éppen azért tekinti Pál a halált al
vásnak, álomnak. Egyik jól ismert énekünk szavai csendülnek a fülünkbe: 
«Krisztus te vagy életem, Nyereség, halálom, Reményem beléd vetem, 
A halál csak álom.

Ennek a reménységünknek, amely nem puszta reménykedés, hármas 
alapja van.

1. Krisztus feltámadást. Ez az'’első alapja reménységünknek. Olyan 
Megváltónk van, aki nemcsak a . bűnt és a poklot győzte le, hanem a ha
lált is. Húsvét/szent evangéliuma jogosít fel arra, hogy ne nézzünk re
ménytelenül a sír -éjszakájába. .Egy sír m egnyílt... Jézus sírja. Húsvét 
története mutatja, ' hogy’'Krisztus igazat mondott, amikor azt mondta 
«Én vagyok a feltámadás és az élet».

2. Krisztus földi életében halottakat támasztott fel. Ezzel megmutatta.
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hogy a halált ..nemcsak, a maga ..számára győzte le.- Gondoljunk Jajrua 
Tanyának, Lázárnak, a naini ifjúnak feltámasztására.

. 3. Krisztus megígérte, hogy engem is feltámaszt (Jn. 6:44.). Nem va
lami személytelen feltámadást ígér, hanem személy szerint az én testem 
feltámadását. És minderre válaszolhat-e mást a keresztyén ember, mint 
amit Jób is mondott: «Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára ?i 
én porom felett megáll*? Van-e okod kételkedni az fi szavában, aki maga 
is feltámadt és másokat is feltámasztott?

III. Az ige utolsó Versében Pál arra figyelmeztet, hogy a remény 
ségünket adjuk tovább másoknak is. Nemcsak a magunk gyászát és bána
tát enyhítse meg a f eltámadás vigasztalása. «Vigasztalj átok egymást t 
beszédekkel.*

Hogyan, szoktunk, mi gyászolókat, vigasztalni? Mennyi hiú és hamis 
vigasztalást mondunk, ami nem ér semmit. Ezért figyelmeztet az ige: «Vi- 
gasztaljátok egymást e beszédekkel®. Ezekkel a beszédekkel és ne má
sokkal. Csak ez ad vigaszt. Csak az nyugtatja meg a gyászoló szívét, .hogy 
lesz feltámadás es akkor újra találkozhatik a halálban elvesztett kedve 
sével.

A halál valóság. Vele szembe nem lehet mást állítani, csak egy másik 
s alosagot: a feltámadás valóságát. A halál minden reménységtől megfoszt. 
Itt csak az segít, ha egy újabb reménységet gyújtunk meg a gyászoló szí
vében az ige által.

. - Keresztyén Testvéreim! Neked is szembe kell nézned egyszer a faalil-
.Hogyan nézel vele szembe? Nehéz kérdés ez. Talán elvan távolinak 

tűnik fel előtted, hiszen talán egészséges és fiatal vagy és” szeretteid is 
azok. De ne feledd: Isten egy haláleset által bármelyik pillanatban a lég 
égetőbb kérdéseddé tudja tenni ezt a kérdést. Könyörögj az élő és- fel
támadott. Krisztushoz hitért, amely reménységet ad a halál és a gyász 
felett is. . Ámen

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap
Mikor megjelen.k

II. Thess. I, 3— 10.
Ezt a levelet ezelőtt ezerkilencszász esztendővel írta Pál apostol a 

thesszalónikabeli gyülekezetnek. Nagyon szerette ezt a gyülekezetét az 
apostol. 'Ügy látszik, volt is oka reá. Ebben a gyülekezetben nem hiába 
hirdette az igét: az elvetett mag jó talajra talált, a vetés kike1* .és szárba 
szökkent. A thesszalónikabeliek hitének elterjedt a híre a gyülekezetek 
között. Üldöztetések, szenvedések között bátran megállották s a hitbő' 
való szeretet édes gyümölcsei tették forróvá ennek a kis gyülekezetnek az 
életét. Pál apostol maga is boldogan dicsekedett el mindenfelé ezzel a 
gyülekezetével. Erősítésül és vigasztalásul írta nekik ezt a levelet és külö
nösképpen is ezeket a sorokat, amiket most felolvastunk. Miközben meg
emlékezik írójuk hitükről, szenvedéseikről, kitartásukról, szeretetükrőL 
egyúttal szól is hozzájuk, hirdeti nekik az igét Jézus Krisztus visszajőve- 
teléről.

Bizonyos, hogy ez az ezerkilencszáz esztendővel ezelőtt írott levél 
nekünk is szól, ennek a gyülekezetnek, amely itt és ma él. Hogy 'Vájjon 
rólunk is szól-e, az attól függ, hogy az a kép, amit Pál apostol thesszaló-
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nikabeli gyülekezetéről megrajzolt, reánk is talál-e? Ezt jó lesz majd külön 
is megvizsgálnunk.

Mit mond az apostol Jézus Krisztus vissza jöveteléről? (Figyeljük csak 
meg: nem úgy beszél róla, mint aki valahonnan a távolból érkezik hoz
zánk, hanem azt mondja, hogy: «amikor az Ür Jézus megjelenik az ég- 
ből». Megjelenik, vagyis láthatóvá lesz az, amit most nem láthatunk: hogy 
most is, szüntelenül közöttünk van. Hiszen így is 'ígérte: Én tiveletek va
gyok minden napon a világ végezetéig. Amikor Jszól az ige, hangzik a 
prédikáció, olvassuk a bibliát, imádkozunk, az Ür szent vacsoráját vesz- 
szük —- az Ür Jézus ott van velünk, közöttünk. Szól hozzánk, meghallgat, 
felel kérdéseinkre, megerősít minket, hatalmasan cselekszik velünk. Csak 
éppen nem láthatjuk őt, nem foghatjuk meg a kezét, nem érinthetjük 
ruhája szegélyét: láthatatlanul megfoghatatlanul van velünk. Csak hitünk
ben tudjuk, érezzük, valljuk, hogy itt van, nem hagy el bennünket egv 
pillanatra sem. S persze azok, akik nem hisznek Benne, mit sem tudnak 
Róla; csak akkor fogadhatnák el Öt, ha láthatnák szemükkel, megtapinl- 
hatnák kezükkel, mint Tamás, a hitetlen tanítvány.

Eljő azonban egyszer egy nap, amikor az Ür Jézus megjelenik. Az- 
égből, vagyis láthatatlanságából, elrejtőzöttségéből, láthatóvá, nyilván
valóvá válik. És ez félelmetes látvány lesz. Nem az egyszerű názáreti 
ácsmester fiát látjuk, majd akkor, nem a Mestert, aki szamárháton vonult 
be Jeruzsálembe, hanem az Isten Fiát, a feltámadott és megdicsőült Ki 
rályt. Elképzelhetetlen fényesség, kápráztató dicsőség ragyogja körül ezt 
az Urat, a mi Urunkat. 'Angyalok fényes seregei a kísérete. így. jön Jézus 
Krisztus ítéletet tartani.

Egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján erre az ítéletre akarja- 
figyelmünket az egyház irányítani. ítélet lesz, hirdeti az apostol s ezt vi
gasztalásul szánja a gyülekezetnek. Hiszen ez az ítélet az igazságos Isten 
igazságtétele lesz. Gyülekezetét pedig megszabadítja az Ür minden szén 
védéstől, szorongatástól és felüdülést, enyhülést, nyugodalmat ad: az üd
vösség örök; elvehetetlen békességét adja nékik.

így beszél Pál apostol a thesszalonikabeli gyülekezetnek Jézus Krisz
tus megjelenéséről és ítélettartásáról. Mit jelent azonban ez minékünk?' 
Vájjon mi egyszerűen odagondolhatjuk magunkat a thesszalonikabeli gyü
lekezet helyébe? Amit erről a gyülekezetről egykor megírt az apostol, az 
rólunk is megáll? Vájjon a mi hitünk növekedéséért is hálát adhatna az 
apostol? A mi szeretetünk is bővölködik a jó gyümölcsökben, az egymás 
iránti szíves készségben, segítő irgalmasságban, áldozathozatalban? Dicse
kedhetnék-e az apostol más gyülekezetek előtt a mi hitünkkel és szenve
désben való kitartásunkkal? Mind olyan kérdések ezek, amikét fel kell 
vetnünk magunknak és amikre lelkiismeretünk szerint kell választ adnunk. 
S méghozzá nem is elég magunkat talán a thesszalonikabeli gyülekezet 
mértékével mérni, vagy akár Pál apostol előtt igazolni. iHiszen nekünk a 
megjelenő Úr Jézus színe elé kell állani és Ő előtte kell számot adnunkr 
Bizony nem olyan egyszerű a dolog, hogy nn magátóíértetődően oda tar 
tozunk azoknak sorába, akiknek nincsen okuk arra. hogy félelemmel és 
rettegéssel várják az ítéletre érkező Urat. Honnan vesszük azt, hogy az 
igaz Bíró minket jutalmazni fog s nem büntetni? Mi keresztyének va
gyunk, megkereszteltettünk, a gyülekezetbe tartozunk, taián presbiteri 
tisztet is töltünk be, adót fizetünk, adakozunk — ez mind igaz. Azonban 
mind e mellett lehetséges, hogy mirólunk is' áll a kemény megállapítás, 
nem ismerik az Istent és nem engedelmeskednek az Ür Jézus Krisztus 
evangéliumának.

Mert az, hogy hisszük és valljuk, van Isten, még mem minden. Jakab 
apostol szerint ezt az ördögök is tudják és — rettegnek. Az ördögök is
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vallják, hogy van Isten és éppen ezért félnek igazságos ítéletétől. Istent 
igazán ismerni, az sokkal több, mint elhinni, hogy van Isten. Istent igazán 
ismerni -azt jelenti, amit a Káté mond: Öt szeretni, benne bízni mindenek- 
felett.

Azután: engedelmeskedünk-e mi Jézus Krisztus evangéliumának? Fi
gyeljük meg; nem az a kérdés, hogy hiszünk-e benne, hanem hogy enge
delmeskedünk-e néki. Mintha azt mondaná az apostol: aki igazán hisz, az 
mutassa ezt meg engedelmességével. Mintha magát Jézust hallanék: Nem 
mindenki, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, megy be a mennyek or
szágába, hanem aki cselekszi áz én mennyei Atyám akaratát. Akik iga
zán meghallották az örömhírt: Isten úgy szeretett bennünket, hogy a Fiát, 
Jézust adta oda miértünk, — azoknak az egész életén is meg kell, hogy 
látszék ez. Akik igazán ebből az örömhírből élnek, azoknak- az életé
ből sugároznia kell az örömnek, hálaadásnak, szeretetnek, békességnek. 
Minket evangélikusoknak hívnak, vagyis erről az örömhírről neveztetünk. 
Vájjon csak a nevünkben hordozzuk az evangéliumot, vagy az egész éle
tünk is sugározza azt?

A thesszalonikabeli gyülekezet az Isten országáért szenvedett. így 
állapította ezt meg róluk Pál apostol. Ezért crte őket gúny, szidalom és 
bántalom. S ezért tartja igazságosnak az apostol, hogy ha megjelenik az 
ítélő Ür, nyugalmat, békességet adjon nekik, ellenségeiknek pedig igaz 
ságog büntetéssel fizessen meg. A z emberi élet tele van szenvedéssel, meg
próbáltatással. A miénk is. Azonban nem minden szenvedés Isten orszá
gáért való szenvedés. Sko csapás Isten igazságos büntetése rajtunk, sok
szor saját hibáink, tévedéseink következményét kell viselnünk, A Jézus 
nevéért, Isten országáért való szenvedés sokkal ritkább dolog, mintsem 
azt gondolnánk. S ha erre méltat bennünket Isten, akkor hálaadással és 
örvendezve kell azt viselnünk. Mert hiszen akkor mi is remélhetjük a 
thesszalonikabeliekkel együtt, hogy Jézus Krisztus megjelenése véget vet 
megpróbáltatásainknak és mi Urunk kezéből vehetjük kitartásunk jutal
mát: a nyugalmat.

Hatalmas vigasztalás tehát ez az ige azoknak, akik csakugyan Isten 
országáért szenvednek. A láthatatlanul most is velük lévő Űr Jézus, aki 
most igéjében,'szentségeiben van velünk, egyszer megjelenik; s ez az öröm 
és hálaadás, a szabadulás és dicsőség napja lesz az ő gyülekezete számára. 
Az Ö dicsősége besugároz majd minket is, mint ahogy a felkelő nap fé
nyében ragyogni kezd minden kis harmatcsepp, még az utca pora is esi! 
lógó ezüstté válik. így árad majd reánk, övéire, királyi dicsőségének fé
nyessége. S eltölti majd a szívünket az álmélkodás. Hiszen akkor meglát 
juk majd azokat a dolgokat, amiket szem nem látott, fül nem hallott és 
embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Bt szeretőknek.

Mikor Jézus megjelenik. . .  Bizonyos, hogy az Ö megjelenése, (az ítélet 
napja félelemmel és rettegéssel kell, hogy elföltsön minden emberi szívet. 
Kicsoda az, aki megállhat Ö előtte? Kicsoda az, akinek ne kellene tarta
nia Isten igazságos ítéletétől? Ez a nap bizonnyal a megfizetés és a harag 
napja lesz. De az is bizonyos, hogy Jézus Urunk megjelenése örömmel 
és vigasztalással kell, hogy eltöltse szívünket. Hiszen az az Ür jön ítélni, 
aki irgalmas és türelmes. Aki nagyon szeret bennünket, aki önmagát adta 
miérettünk. Az övéihez jön, az ő gyülekezetéhez. Megszabadítani és nyu
godalmat adni jön. Üdvözíteni jön.

Ez a mi vigasztalásunk és reménységünk. Az Ö irgalmában bizakodva 
várjuk őt s így kérjük — Isten igaz ítéletétől rettegve, de Jézus Urunk 
kegyelmébe fogózva —- : Jövel Uram Jézus.

Ámen
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Szentháromság utáni 24. vasárnap.
Jövel Uram, Jézus !

II. Peier 3:3—13. * , ó f -
1. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja van. Ez! a vasárnap olyan, 

mint a polgári cv utolsó napja, «szilvesztere». De akkor visszafelé szok
tunk nézni, búcsúzunk egy elmúlt évtől, talán könnyeket hullatunk el
vesztett kedveseink után s valami borongós hangulat" lesz úrrá rajtunk. 
Az elmúlás szele csapkod közöttünk s anevetés közben is fáj a szív.»

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjának igéje azonban előre mu
tat egy eseményre, amely ellenálhatatlanul jön, vagy még inkább ro 
han az egész világ felé. Nincs ebben az igében búsuló, fejhorgasztó han
gulat, de azért mégis mélységesen komoly minden figyelmeztetésével. 
A világesemény középpontjában ott áll jézus, akire Isten rábízza az 
ítéletet.

2. Péter apostol azt írja, hogy minél közelebb kerül hozzánk Jézus 
eljövetele, az utolsó ítélet, annál inkább lesznek olyanok, akik gúnyo
lódnak, csúfolódnak a jövendölés fölött s szinte azt mondják: ha eddig 
nem volt, eddig nem történt ilyen ítélet, miért következnék be ezután-1 
Készakarva elfelejtik azt, hogy már volt hasonló ítélet, amikor az özön
víz elborította a földet (3—6. vers). Mások viszont úgy számolnak, hogy 
Isten késedelmes s mintha elszámította volna magát, máris elkésett ilyen 
alkalmak kihasználásáról (9,a. vs.). Mindkét vélemény úgy állítja elénk 
Istent, mint egy bizonytalankodó, feledékeny, erőtlen, nagyon is hoz
zánk hasonló ember-urat, akitől minden kitelik, az is, hogy máris elké
sett, az is, hogy végképpen képtelen végrehajtani az ígért ítéletet.

Péter apostol nem vitázik sokat. Az egyház sem vitázik a világgal. 
Isten se vitázik az emberrel. Egyszerűen megszólal az ige, Isten beszéde, 
hadd hallja meg azt a világ, de hallja meg azt az egyház is, a gyüleke
zet is, főképpen te és én, akik itt vagyunk ebben a közösségben.

3. Azt olvassuk az igében, hogy «egy nap az Ürnál olyan, mint ezer- 
esztendő és ezer esztendő, mint egy nap». (8. vs.) Isten előtt más az 
idő nagysága vagy kicsinysége, mint nálunk. Tudatlanság számolgatni 
az ítélet óráját és hitetlenség nem számolni vele. Nem kell azonban azt 
gondolni, hogy a számolgatásnak a szakadékéba csak nem-keresztyének 
esnek. Templomos gyülekezeti tagok életén is meglátszik, hogy nem 
Isten számol rosszul, hanem az ember számolja el magát, az ember nem 
becsüli meg az időt. Drága percek és drága órák suhannak el életünk
ből s mi úgy tékozoljuk, mintha számunkra se lepne különbség egy nap
vagy ezer esztendő között. Amikor meg kellene ragadni egv percnyi, 
Vagy egy órányi Istentől való alkalmat, akkor könnyelműek vagyunk és 
elszalasztjuk. Amikor pedig benne vagyunk egy olyan életben, amely 
egyre messzebb sodor a mi Urunktól, akkor meg keveseljük az időnket. 
Becsüld meg az időt, mert az a tiéd is, de Istené is!

4. Azután azt olvassuk az igében «az Ür napja pedig úgy. jő majd 
el, mint éjjeli tolvaj . . .» (10,a. vs.). Tehát teljesen váratlanul. «Talán ép
pen asztalnál ebédelsz, pénzedet számolod, ágyadban aluszol, a kocs
mában iszoh vagy lejted a táncot.» (Luther.) Noé idejében is: «... az 
özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek...  és 
nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat 
elragadta...* (Mt. 24:38—39.) ((Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is 
történt, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de . . .  tűz és kénkő 
esett az égből és mindenkit elvesztett.* (Lk. 17:28—29.) Amikor tehát
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mindenki azt cselekszi, ami számára a legfontosabb s ami valóban hozzá
tartozik életünkhöz, akkor zúdul elő az ítélet és reá tör az egész világra. 
Ezt az órát, vagy pillanatot nem tudja közülünk senki sem. «Boldogok 
azok a szolgák, akiket az Ür, amikor haza megy, vigyázva talál.* (Lk. 
12:37,a.) Lehet tehát, hogy az ítéletnek tág határa van s még elmú'ik 
ezer és ezer esztendő addig, de határa van! Légy készen!

5. Megdöbbentő, amit Péter apostol az ítélet lefolyásáról ír. «Az 
elemek pedig megégve felbomlanak . . .  az egek tűzbe borulva felbomla
nak. . .  és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek*. (10,a. és 12,b. vs.) 
Tűz, tűz és mindenütt tűz! Ég a föld és ég az ég! Ég a föld, a homok, a 
mező, az erdő, a hegy, égnek a patakok, és a tengerek, de az! ,ég bolto
zatja is, a felhők és a sztratoszféra végtelenje is, a ködök és a csilla
gok, minden, miudeu láng és füst, ropogás és recsegés. Persze, amit erről 
mi mondunk, vagy akár Péter apostol, az csupa erőtlen emberi elkép
zelés, mert az utolsó ítélet lefolyását előre nem tudja senki sem el
mondani.

6. Isten pedig addig is tétlen? Semmiképpen nem!
Először is: «hosszan tűr érettünk...* (9,b). Elszenved minket sze- 

retetben s így vár. Nem ölhetett kézzel, néma szájjal, hanem megszó
lalva igéjében s ezzel cselekedve. A mai igével is cselekszik. Figyel
meztet, előre megmond mindent, amit ismernünk kell. Ezt pedig azért 
teszi, hogy «mindenki megtérésre jusson* (9,b). Még a némelyek, keve
sek elvesztését is el akarja kerülni, hát még. a sokaságét' Ezért figyel 
téged is: hogyan állasz a készenléttel? Közben kiárasztja feléd kegyel
mét. Megáldja munkád, ad örömet családodban, beleölel a gyülekezet 
közösségébe, igéjével erősít, az úrvacsorában eltörli bűneidet s ezt teszi 
únos-úntálán, féltő szeretettel Fia kedvéért, érdeméért. Máskor meg a/ 
ítélet izét kóstoltatja meg veled, tehát mindent megtesz, amit meg kell 
tennie éretted. Azért első,, utolsó és mindenkori üzenete ez: térje 
tek meg!

7. Isten nem tétlen! Formálja az új embert! Az új ember Világa az 
új ég. és új föld. Az új ember élete «szent»; «kegyes» (11,b vs.), Isten 
napjának eljövetelére «vágvakozó és sóvárgő* (12,a vs.). Ahogyan Isten 
tűrése nem tétlenség, hanem csupa mentő cselekedet, éppen úgy az új, 
lelki ember élete sem elvonuló, félrehúzódó, lagymatag, álmodozó. («Oh, 
hogyha tudnád, nem juthatsz az égbe oly könnyűszerrel, álmodozva 
csak .. . Evang. Énekek.) Gondoljunk arra az igére, amelyet Jézus maga 
mondott az utolsó ítélet lefolyásáról, a számadásról Mt. ev. 25:31—46. 
verseiben, amelyben a szeretet számtalan cselekedetét felsorolta. A lég 
kisebbekért való jó cselekedet Jézussal való jó cselekedet.

8. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjának igéje a felénk rohanó 
jövőre mutat. Amikor arra felé nézünk, szemünkre hull az emberi go
noszság, a bűn árnyéka, ugyanaz a sötétség, amely elborította Jézus ke
resztjét a Golgothán. Szorongásban és kísértésben, ellanyhulásban, idő- 
tékozlásban ez a kereszt az ember, a keresztyén ereje és vigasztalása. 
Amikor eljön Isten napja és kezdődik a végső ítélet, ez a keresztre- 
feszített Jézus tart ítéletet, a mi Megváltónk! Szívünk teljék meg a hit 
reménységével.

Jövel Uram, Jéz'us! Ámen.

415



Luther: Isten egyháztisztító eszköze
(Reformáció heti előadás-sorozat)
1. LUTHER HARCA A KÖZÉPKORRAL

II. KOR. 5, 17.

Az egyháztörténetnek nemcsak évszámok, és külső események jelen
tik fontos 'állomásait, hanem azok az elvi döntések is, amelyek hosszú 
időre meghatározzák az egyház magatartását. Ilyen kiemelkedő döntés 
volt a reformáció korában Luther harca a középkorral, illetve annak kép
viselőjével, a hűbéres társadalom támaszával, a keresztyén élet elferdítő- 
jével, a tudományos haladás akadályozójával, a római pápával. A refor
máció nem elvont tan, papok vitája volt csupán, hanem Istennek életbe 
nyúló, egyházat újító cselekvése. A reformáció Luther számára a Szent 
írás szavának érvényesítéséért folytatott harc volt, amelynek szükségkép 
pen kellett a Szentírást elhomályosító középkorral szembefordulnia.

Róma egyházpolitikai álláspontját a negyedik lateráni zsinaton tar 
tott pápai megnyitó beszéd fejezi ki: «Az Ur Péternek nemcsak az egy
házat, hanem az egész világot kormányzásra adta!) Az ú. n. két kard 
elmélete szerint az egyik kard az egyházi, a másik pedig a világi hatal
mat jelképezi; mind a kettő a pápaság tulajdona, csakhogy a világi ha 
falom kardját a pápaság átadja a fejedelmeknek, hogy azok forgassák, 
azonban ez a kard is csak átnyújtott kard s a teljes uralom az egyházi 
hatalom kardját kezelő pápáé. Róma úgy képzelte a világhoz való vi
szonyt, hogy átveszi felette a hatalmat. Innen érthető a Vatikán állandó 
beleszólási igénye a világpolitikai küzdelmekbe. Ez az erőszakosság telje
sen ismeretlen Lüther számára. Neki nincs semmiféle hatalmi ábrándja. 
Isten kezéből veszi a történelmet, a világi felsőbbséget, az államformát, a 
munka és a hivatás életet betöltő szerepét, a társadalmi élet minden jo 
gát és kötelességét, és természetes tényként állapítja meg a «Világi feí- 
sőbbségről* szóló iratában, hogy a keresztyén embernek nemcsak joga, 
hanem kötelességé az állam által szabott társadalmi feladatok teljesítése. 
Amíg tehát Róma, a világhoz való viszonyt nem tudja másként elkép
zelni, mint úgy, hogy úrrá lesz a világ felett, s ha ez nem sikerül, akkor 
legalább erős politikái befolyásra törekedik, de mindenképpen beleszólási 
jogot akar biztosítani magának a társadalmi életbe, addig Luther terme 
szétesnek tartja, logy a keresztyén ember két birodalomba tartozik: ingja 
az egyháznak és tagja a világnak, amely szintén Isten teremtésének és 
gondviselésének tárgya. A keresztyén ember bent él az egyházban és a 
világban egyszerre, tehát mindkét birodalomban vannak kötelességei. Asz
tali beszédeiben ezt mondotta Luther az egyháznak a világban való élésé 
ről: «Isten egyházának benne kell élnie az emberi társadalomban (Gesell- 
schaft): azért helyezte Isten egyházát a világba, azért szerzett annyiféle
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világi foglalkozást és munkát, hogy a keresztyének ne szerzetesek legye 
nek, hanem a társadalmi közösségben (communis societas) éljenek, hitük 
röl és cselekedetükről legyen felismerhető keresztyén mivoltuk.* Luther 
számára tehát a világ nem legyőzésre való ellenség amelyet az egyház le
tud győzni vagy nem tud legyőzni, hanem a világ az a terület, amelyben 
a keresztyén hit megtenni a maga gyümölcsét a társadalomhoz, az embe
rekhez, a munkához való helyes viszony tekintetében is.

Az egyház nem lehet akadálya a világ társadalmi fejlődésének. Erről 
az Ágostai Hitvallás így ír: «Az egyházi hatálom megbízása az evangé
lium tanítására és a szentségek kiszolgáltatására szól. Az ne rontson ide
gen hatáskörbe, ne ruházzon át földi királyságokat, ne érvénytelenítse á 
polgári hatóságok rendeletéit, ne oldja fel a törvényes engedelmességet, 
ne akadályozza az igazságszolgáltatást, semminemű polgári rendelet vagv 
szerződés ügyében ne szabjon törvényt a felsőbbségnek 'arról, hogy mi
lyen legyen az állam formája.*

Luther hatalmas jelentőségű egyházpolitikai győzelmet aratott Róma 
felett akkor, amikor az egyház útját nem a politikai hatalom felé, hanem 
az igével és szentségekkel való szolgálat felé irányította, viszont a nép 
számára nem a világtól elforduló • «szent» ember eszményét állította, ha
nem a bibliai cselekvő hitről szólott, s ennek következtében tartotta a 
keresztyén élet megvalósulási területének.

A pápaságot ugyan izzó politikai hatalmi, vagyonszerzési vágy fű 
tötte, de ugyanakkor a nép tömegei számára azt hirdette, hogy az élet á 
«siralo:n völgye®, ahol legjobb lemondani minden földi jóról, mert Isten 
előtt éppen az az érdem, ha valaki a lemondás erényét gyakorolja. A szer 
zetességen keresztül propagálta a pápaság a világtól, s annak ügyeitől való 
elszakadást, miközben a magas klérus sem az óriás vagyontól, sem a p»A 
litikai hatalomtól, sem a világ ügyeibe való beavatkozástól nem volt haj
landó megválni. A világtól való elvonulás gondolatával akarták a nép 
figyelmét elterelni azokról a kérdésekről, amelyeket' maguk akartak meg 
oldani. ' —

«A német nemzet keresztyén nemességéhez c. iratában Luther sze
mére veti a középkori papságnak, hogy önmagát nagy kiváltságokkal bás
tyázta körül, megtörve az apostoli kor keresztyénségének, a keresztyének 
egymás közötti egyenlőségének elvét, s magukat uralkodó papságnak tar 
tották, míg a népet lenézték és elnyomták. A világi munkának a lenézé
sével kapcsolatban Pál apostol szavára hivatkozik Luther (I. Kor, 12,12.:: 
«Mi mindannyian egy test vagyunk, de minden egyes tagnak megvan a 
maga külön munkája, hogy azzal szolgálja a többit.® Mindezzel azonban 
nem egyeztethető össze a papság nén feletti uralma és kiváltsága. Luther 
azt mondja: «A világi hatóság akadálytalanul és szabadon teljesíthesse a 
maga hivatását, tekintet nélkül arra, hoöv pápával, püspökkel vagy pap
pal van-e dolga. Aki bűnös, lakoljon. Minden ezzel ellenkező papi jog 
merő koholmány, római túlkapás.

Az sem jária, hőgy az egyházi jog olyan kiváltságos helyzetet bizto
sít a papok szabadságának, testének és személyének és javainak, mintha 
bizony a közönséges emberek nem volnának lelkileg épolv jó keresztyé
nek, mint ők, vagy mintha azok nem is tartoznának az egyházhoz. Mért 
oly szabad a te tested, életed, vagyonod és becsületed, és miért nem at 
enyém, hiszen mi tán mind egyforma keresztyének volnánk, egy a kereszt 
ségünk, egy a hitünk, egy lelkünk és mindenünk? Ha egy papot ütnek 
agyon, az egész ország átok alá kerül, mért nem akkor is, ha egy parasz 
tót ütnek agyon? Honnan ez a nagy különbség az egyenlő keresztyének 
között? Egyesegvediil emberi törvények' és koholmányok miatt.>>
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...Luther a keresztyén .emhei; legféltettebb kincsét, a Szentírást félti a 
pápaságtól. A pápa Ugyariis azt, álíítjá magáról, hogy a Szentírásnak egye 
(lüti mesteré, s a?,Szénftefék sohasem' íávozik' tőle. Felveti a kérdést, hogy 
mi szükség -van ákkpr Szentífásrá, ha annak a pápa az ura; hiszen akkor 
;v pelpett: «hiszek egy. keresztyén. anyaszentegyházat» — azt kellene inon 
ilapb hiszek a római pápában; s. ezen az alapon a keresztyén egyházat 
azonosítanunk kell egy emberrel, a pápával, akiről Luther azt irta: «Szörr 
nyűséges dolog, hogy a keresztyénség feje azzal kérkedik, hogy a. Krisz
tus helyettese. Szent Péter utóda, miközben olyan világiasan él és, oly 
nágy fényt űz, hogy ebben a tekintetben .sem. király, sem császár aeiii 
Versenyezhet véle, és az, aki magát á legszentebbnek és leglelkibb lény
nek nevezteti, magánál a világnál is világibb lény ... Hiszen a,pápát, ha j 
csak sétaként kilovagol, mintegy három- vagy négyezer lovász veszi kő 
f u t .» Majd pedig azt írja Luther: «A pápa lábcsókolásának is vége, le
gyen. Keresztyénjeién, sőt keresztyénéllenes dolog az, amikor égy pyqW 
Tnorulí bűnös ember lábát csókra nyújtja olyanoknak, akik százszor job 
bak, mint ő; A botrányos fenhéjázás egyik utálatos fajtája az is, mikor a 
pápá nem eri be a lovaglássá! és kocsikázással, hanem ha mégoly erős és 
égcszSégeS; is, mint egy bálványisten, emberek által hordoztatja magát hal- 
iátian pompáva!.»

Nem kíméli Luther a főpapságot sem, hanem leleplezi anyagiasságát 
cs képmutatását: «.... mire jó az az úgynevezett bíboros had a keresz- 
tyenségben? ’Hát-megmondom neked! Olasz és német földön sok gazdag 
kolostor, alapítvány, hőbór és parókia van, ezeket nem tudták könnyy 
szerrel Rómának máskép megszerezni, csak úgy, hogy bíborosokat nevez
tek ki' és püspökségeket, kolostorokat és főpapságokat nekik ajándékoz
ták, és így Isten tiszteletének véget vetettek. Ez az oka immár, hogy 
Olaszország csaknem pusztává vált; a kolostorok elpusztultak, a püspök- 
ségék'tönkre rriéntek, a főpapságok és az összes egyházak jövedelmei Ró. 
mába vándoroltak, városok elpusztultak, országok és népek romlásnak 
indultak, mível hogy híre sincs többé az istentiszteletnek avagy igehirde
tésnek. Miért? A bíborosoknak vagyon kell! A török sem ronthatta volna 
meg jobban Olaszországot és nem is tehette volna jobban tönkre az is
tentisztelet,* Majd .ezekhez hozzáfűzi Luther: «Összetett kezekkel néz 
zukm,,niip):j jut jSíémetország is hamarosan olasz sorsra?* Majd "rendre 
elpsopplja, . azokat, a; ■.visszaéléseket, melyek miatt az egyházi, a nemi 
zeti, és a társadalmi élet megromlott. Hasé szerint ez az irat: »A Rómá1 
tói; való elszakadás és a német nemzet szabadságharcának pröklumációja:-- 
Luther a népek lelki és testi—azabadásásának. önállóságának, fiiggetiensé 
gittek volt a védelmezőic a középkori elvek alapján világuralomra tani

sággal szemben. Magát a népet védelmezi, amikor ezt írja: «Mcg kel-
imám az egyházi, hivatalnokok részéről az összes alapítványoknál ,ta- 

pasztaiható borzasztó gyúzást-* Ehhez járul, hogy (tévénként öt vagy hat 
kolduló szerezet, állít be, mindegyik hatszor vagy hétszer, ezenkívül még 
a búcsúsok és zarándokok is igénybe veszik a népet, s így arra az ered: 
menyre jutottam, hogy egy várost évenként hatvanszor sarcolnak meg. 
Ehhez járul, amit a világi hatóságnak illetékben, adóban és egyéb járu
lékban kell fizetni, valamint az, amit a római szék haszontalanul fel
emészt, úgyhogy Istennek egyik legnagyobb csodája, hogy még létezünk 
és • élünk1.»

Az anyagi téren mutatkozó visszaélések mellé állítja Luther a s^el 
terhi,téren megnyiívánulókát, Ezek közül'a Szentírással és az egyház taní- 
fásával kápcsoíatos visszaeléseket már láttuk, amelyekkel a pápa önmagá
ién való hitet követek LuÜier: nem kíméli a középkori egyházat azért sem, 
amiért' á .haladó yalágj. tudotnánvnak is akadályozója.: «A német nemzet
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keresztyén nemességéhez írt iratának abban a részében, ahol az .egyete
mekkel foglalkozik, említi a tankönyvekkel kapcsolatban, hogy «amÜcet 
eddig a legjobbaknak tartottak, teljesen mellőzzük, mindazokkal egye
temben, amelyek a természeti dolgok tudásával kérkednek, hisz azokból 
semmit sem lehet tanulni sem a természeti, sem a szellemi dolgokról. 
Hiábavaló munkával, tanulással és költséggel csak a drága időt íecséréb 
ték, a lelkeket gyötörték teljesen haszontalanul. Merem mondani?, hogy 
egy fazekas többet tud a természeti dolgokról, mint ami azokban a köny
vekben írva van».

Mindezekben Luther a középkori egyház bűneinek a lényegére mu
tatott rá. A világuralomra törő pápasággal szemben hirdette a szolgáló, 
igét hirdető egyháznak a szükségességét. A világtól való elszakadás kolos* 
for-keresztyénsége helyett hirdette Istennek a munka becsületes elvégzés 
sere vonatkozó akaratát. Kész volt leleplezni á pápák képműtatását, fény.' 
fízését, a főpapok kapzsiságát, amellyel országokat tesznek tönkre , és fosz-r 
tariak ki. De nem kímélte a tudományos haladás kerékkötőit sem Hatal
mas erővel ragadja ki a középkori egyház kezéből a Széntírást, amelyet 
eddig elrejtve tartottak s most kitárja annak lapjait.a- nép- -előtt, hogy az 
.élő ige élő egyházat teremthessen, s bekövetkezhessen az egyház életében 
is az, hogy «a régiek elmúltak, imé újjá lett minden». Luther, Isten egy- 
Tiáz-űjitö és tisztító eszköze ennek a megújulásnak az érdekében Volt ke
mény á középkori egyház bűneivel szemben, mert nagyon szerétté-Jézus 
Krisztust, kész volt a templom-tisztításra, Mestere útmutatása -nyomán.;

2. LUTHER T A N ÍT Á SA  A VILÁGI FELSÖRRSEGRÖL
 róm . 1 3 , 1-7 .

Az a történelmi helyzet, amelybe 'beleágyazódott a tefotmáció, állás- 
foglalásra kényszerítette a politikai renddel szemben is. Különösen a «Vi- 
lági {elsőbbségről * szóló iratában foglalkozik a politikai rendhez való vi1 
szonnyal. Mint Pál apostol Róm. 13-ban. úgy Luther is Istentől rendelt- 
üek tartja a világi felsőbbséget. Aki a felsőbbséget megveti és semmibe 
veszi, az a felsőbbséget rendelő Istennel találja magát szemközt. A ^Világi 
{elsőbbségről® szóló iratában Luther ezt írja: «Egy szóval, mivel e he
lyütt Szt. Pál azt mondja, hogy a felsőség Istennek szolgája, azért engedni 
kell, hogy az nemcsak a pogányoknak, hjnem az összes embereknek »s 
hasznára váljék. Mit is mond ez állítással? Azt, hogy Istennek szolgája, 
s nem mást, mint azt, hogy: a felsőség természeténél fogva olyan, hogy 
Istennek szólgálhaiunk általa.» (Masznyik Endréi Luther Márton egybáz- 
szm>vezö--i-ratai. Pozsony, 4flöó, 3. köt.-3811.--4.') LIa az egész világ igaz ke
resztyénekből állana, akkor semmiféle felsőbbségre sem lenné Szükség ~  
mondja Luther. A szelíd és engedelmes állatot nem kell megkötözni, de 1 

vadállatot igen, mert különben harapna és tépne. (ír m. 371. Ír) Szükség 
van államhatalomra, jogrendre, közigazgatásra, szervezett intézményekre, 
hogy aZ emberi életet külsőleg vezessék, szabályozzák és irányítsák) mert 
ha ez nem lenne, olyan fejetlen zűrzavar és jogtalanság lenne az ember 
rek között, mint az állatoknál. WVfad wo es nicht were, kundte -kei-4 

mensch für dem andern bleiben. Essniusste emer den andern fressen, wie 
die vhvernunfftigen tbier vhteranderíy ,thun.» (Luthers Werke Ottó .City 
mén kiadásában, Berlin, 1929; IV. 63-7; A mindennapi élet csak úgy lehet 
zavartalan, egész és jól berendezett, ha a világi foglalkozások egymást 
"helyesen egészítik ki és megfelelően támogatják.J«Mmnstunicht) Venn die. 
vogel vnd thiere reden köndten vad dkss vveltlicheN-egiment vnter detij 
iTÍénschér sehert-soltén, sie wurden sagen: O: jhr liébem>njénschen, jb'



sekL.nicht menschen, sondern játel—Gotter, gégén vns, wie gar sicher sitzt. 
lebt vnd habt^bx *be''ding. Wir aber, so gar keine fúr dem andern eim 
stunde.siehcr; sind veder lebens, hauses noch narung.® (L. W. Clemen, IV. 
164.) -ff Luther tehát Isten szolgájának tekinti az államot, amelynek atyai 
érzülettel kell gondoskodnia állampolgárairól. A felsőbbség legfőbb tisztét 
Luther ebben a fogalomban jelöli meg: «Das Vateramt.® (\V. A. 30. i. 
152. o.)

Luther szükségesnek tartja a «két birodalomnak*, az egyháznak és az 
államnak az egymástól való elhatárolását és szétválasztását: «. . .  ezt a két 
kormányzatot szándékosan el kell választani egymástól s mind a kettőt 
meghagyni; az egyiket, amely istenfélővé tesz, a másikat, mely a külső 
békét szerzi s' tiltja a rossz tetteket.® (Masznyik-4r~ro» 372. 1.) Az állam 
nak való engedelmeskedés nem terjed ki a vallás dolgaiban alkalmazott 
kényszer területére «. . .  kinek-kinek dolga, hogy milyen a hite s neki 
magának kell törekednie valódi hitre; mert, amily bizonyos, hogy senki 
más nem mehet helyettem a pokolba vagy az égbe, époly kevéssé hihet, 
vagy nem hihet helyettem s amilyen kevéssé nyithatja vagy elzárhatja 
előlem a mennyet vagy' a poklot, époly kevéssé kényszeríthet hitre, vagy 
hitetlenségre. Mivel tehát mindenkinek lelkiismeretétől függ. hogy mikép 
hisz vagy nem hisz, s ebből a világi hatóságnak semmi rövidsége nincsen, 
ez okból legyen ő is elégedett s intézze a maga dolgait, s hagyja az em
bereket, hadd higyjenek úgy, vagy amúgy', amint lehet és tetszik nekik 
és senkit erőszakkal ne kényszerítsenek, mert a hit az egyéniség szabad 
elhatározása, melyre senkit nem lehet kényszeríteni. Istennek műve az 
emberi lélekben, amiért azt semmi külső hatalomnak nem lehet kierősza 
kölni vagy teremteni. Innen ered az a közmondás, mely Augustinusnál is 
található: «Hitre senkit sem lehet és szabad kényszeríteni.® (Masznyik L 
ratr 389. L) Másutt pedig ezt írja: «Ha a te fejedelmed, vagy világi urad 
azt parancsolja, hogy a pápával tarts, így vagy amúgy higyjél, vagy azt 
azt parancsolja, hogy a pápával tarts, így vagy amúgy higyjél, vagy azt 
Lucifert nem illeti meg, hogy Isten mellett üljön! Kedves uram! tartozom 
önnek engedelmeskedni testemmel s vagyonommal; parancsoljon hatal
mának mértéke szerint e földön, hát fogok engedelmeskedni. De ha azt 
parancsolja, hogy az ön hite szerint higyjek és könyveimet eldobjam ma
gamtól, akkor nem tartozom engedelmeskedni, mert ön ebben zsarnok és
túllépi hatáskörét, parancsol ott, ahol sem joga, sem hatalma nincsen, stb. 
fMasznyik i. m. -393. L)

Az 1530-ban, az augsburgi birodalmi gyűlésen V. Károly császárnak 
átadott Ágostai Hitvallás a legtömörebben fejezi ki a keresztyénség- és 
politikai hatalom közötti helyes viszonyt. 16. cikkében, mely a világi dől 
gokról szól, azt irja, hogy «a törvényes polgári jogrend intézményei Is
tentől való jótétemények, ezért a keresztyén embernek ebben a jogrend 
ben részt szabad vennie, polgári hivatalt, bírói tisztséget vállalhat, az ér 
vényben lévő törvények szerint ítélkezhet, sőt halálos ítéleteket is ki
mondhat, jog szerint háborút viselhet, katonáskodhat, hatóságok előtt kí
vánatra esküt tehet, házasodhat, férjhez mehet, stb.® Elítéli az Ágostai 
Hitvallás azokat, akik a keresztyén embert a polgári dolgoktól eltiltják 
vagy a polgári kötelességek elhagyására biztatják, mert az evangélium a 
szívnek örökkévaló igazságosságát tanítja, az állam vagy a polgári élet 
rendjét nem forgatja fel, hanem a legnyomatékosabban követeli, hogy azt,. 
mint Istennek rendelését, fenntartsuk és annak dolgaiban szereteted gya 
koroljunk.

Az Ágostai Hitvallás második részében, ahol a megszületett vissza
élések keretében az egyházi hatalom helyes körvonalazását kapjuk, vilá 
gos útmutatással választja szét az egyházi és a világi hatalmat. «A kettő
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nek összezavarásából világraszóló háborúk és óriási bonyodalmak szár
maztak. midőn a pápák a kulcsok hatalmára támaszkodva nemcsak isten 
tiszteleti újításokat rendeltek el, bizonyos esetekben az egyházi felmen
tésnek a pápaság számára való fenntartásával, erőszakos kiközösítésekkel 
terhelték meg az emberek lelkiismeretét, hanem arra is vállalkoztak, hogy 
földi királyságokat adományozzanak és császárokat fosszanak meg biro 
dalműktől. Ezeket a hibákat már régen ezelőtt megrótták az egyházban 
kegyességükről és tudományukról ismert férfiak. A mieink tehát, hogy az 
emberek lelkiismeretét felvilágosítsák, kénytelenek voltak rámutatni az 
egyházi hatalom és a világi hatalom közötti különbségre, s azt tanították, 
hogy Isten parancsolata szerint mind a kettőt vallásos tiszteletben kell 
tartani és megbecsülni, mint Istennek ezen a földön legnagyobb jótéte 
ményeít.® (Az Ágostai Hitvallás szövege D. Dr. Prőhle Károly fordításá
ban. Győr, 1940.)

A lelki hatalom: megbízás az evangélium hirdetésére, a szentségek 
kiszolgáltatására, a bünbocsánat megadására vagy fenntartására. Mindezt 
Krisztus megbízása alapján cselekszi a lelki hatalom gyakorlója. Ez a lelki 
hatalom kizárólag a hit dolgaira vonatkozik. Ebbe nem lehet beleszólása 
a világi hatalomnak. «Az egyházi hatalom megbízása az evangélium taní
tására és a szentségek kiszolgáltatására szól. Az ne rontson idegen hatás
körbe', ne ruházzon át földi királyságokat, ne érvénytelenítse a polgári 
hatóságok rendeletéit, ne oldja fel a törvényes engedelmességet, ne aka
dályozza az igazságszolgáltatást, semminemű polgári rendezet vagy szer
ződés ügyeiben, ne szabjon törvényt a felsőbbségnek arról, hogy milyen 
legyen az állam formája, amint Krisztus mondja: Az én országom néni 
e világból való (Ján. 18.). Továbbá: kicsoda tett engem közietek b'róvá 
vagy osztóvá? (Luk. 12.) Pál is azt mondja Fii lev. 3 bán: A mi polgársá
gunk a mennyben van. I. Kor. lev. 10.: A mi vitézkedésünknek fegyverei 
nem testiek, hanem Istennek ereje (emberi) okoskodások lerontására, stb. 
és kötelezik az embereket arra, hogy mind a kettőt tiszteletben tartsák és 
elismerjék, hogy mind a kettő Isten adománya és jótéteménye. Ha a 
püspökök világi hatalommal rendelkeznek, ez nem az evangélium rende
léséből illeti meg őket, mint püspököket, hanem emberi jog alapján, mint 
-olyafi hatalom, melyet a királyok és császárok világi javaik gondozása 
végett ruháztak reájuk. Ez azonban másnemű hivatal, mint az evangélium 
szolgálata.*

Sem Luther, sem az Ágostai Hitvallás nem tesz különbséget állam
forma és államforma között. Sőt Luther kifejezetten beszél arról, hogy 
a monarchia, az antik köztársasági forma, a korabeli fejedelmi állam vagv 
a városállam egyaránt lehet a politikai rend formája, a keresztyén hit 
egyaránt érvényesnek érzi a Szentírás világi felsőbbségről szóló tanítását 
bármelyik államforma esetében. (Wr-A-,-40. III. 219.)

A lutheri reformáció Isten igéjén alapuló tanítását az egyház és a vi
lági felsőbbség egymáshoz való viszonyának kérdésében három jellemvo
násban lehet összefoglalni:

1. Az Ágostai Hitvallás és Luther «kct birodalomról® szóló tanítása 
a Szentírás alapján hirdeti a két ((birodalom® egymástól való elhatárold 
sának, szétválasztásának szükségességét. 2. A Szentírás alapján hitvallási 
irataink és Luther írásai hirdetik a világi felsőbbség iránti engedelmessé 
get, mint Isten iránti engedelmességet. 3. Ennek az engedelmességnek 
csak az szab korlátot, ha a világi felsőbbség vallási kényszert alkalmaz, 
s ilyen vagy amolyan vallásos hitbeli állásfoglalásra akarja kötelezni a 
híveket, azaz a vallás szabad gyakorlásának jogától akarja megfosztani az. 
állampolgárokat.
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3. LUTHER ÉS A PARASZT M O ZG ALM AK

JA K. .5. 4
Egyházunkban ehhez a kérdéshez eddig még senki .sem nyúlt hozzá. 

de mégis foglalkoznunk kell vele, mert nagyfontosságú esemény az, ho
gyan viszonyult Luther kora legnagyobb társadalmi kérdéséhez. Nyilván
való, hogy az egyház Luther korában is benne élt a történelemben és a 
társadalomban, s ezért állást kellett foglalnia kora'nagy történelmi és tár
sadalmi kérdései tekintetében.

A XVI. sz. elején Németországban a végsőkig kiéleződtek a társa
dalmi ellentétek. A császár a fejedelmeket akarta gyöngíteni, a fejedel
mek pedig önállóságra törekedtek a császárral szemben. A városokban is 
elkeseredett küzdelem folyt a gazdag kereskedő-réteg és a városi lakos
ság közép- és szegényrétegei között. Legnehezebb élete azonban a paraszt
nak volt. A jobbágysorban élő paraszt fizetett a nemes hűbérúrnak, a vá
rosnak és a papnak. Az egyháznak termése tizedrészét tartozott beadni, 
a íöldesúmak kilencedet és nagyon sok más természetbeni szolgáltatást 
volt köteles teljesíteni. A nemesek á maguk számára foglalták le azokat 
a birtokokat is, amelyeket a parasztokkal közösen használtak, mint ami
lyenek az erdők, rétek, legelők, vizek, stb. A parasztok, hogy gazdájuk
nak fizethessenek, gyakran kénytelenek voltak kölcsönhöz fordulni. Ekkor 
a város uzsorásainak karmai közé kerültek.

Luther tanainak terjedése annyiban járult hozzá az amúgyis meglévő 
elégedetlenség szításához, hogy a nép anyanyelvén hallotta Isten igéjét, 
amely szerint minden ember egyenlően Isten gyermeke. Ennek nyomán 
erősebbé vált a parasztságban az a követelés, hogy megszüntessék a kor
látokat, amelyek az egyeseket társadalmilag, és vágyonilag elválasztják, 
szabaddá kell tenni az embert, a földet; a foglalkozások megválasztását

Ilyen történelmi helyzetben többször tört ki a parasztság forradalma, 
amelyet azonban a nemességnek sikerült elszigetelnie és levernie. Az egy
mást érő németországi parasztmozgalmak sorában a legnagyobb szabású 
volt az 1525-ös parasztforradalom. Az 1525. év tavaszán megjelent «a sváb 
parasztok 12 pontja* c. röpirat, amely a bibliával alátámasztva tára elő 
azokat a kívánalmakat, amelyek a parsztság nehéz helyzetének enyhíté
sére vonatkoznak. A röpirat Lutherre hivatkozik és összefüggésbe hozza 
a parasztmozgalmat a reformációval. Más iratukban is hivatkoztak a pa
rasztok Luther tekintélyére. Így Luther egyenes felszólítást kapott arra. 
hogjf állást foglaljon a parasztmozgalmak kérdésében. A röpiratra való
válaszában Luther ezzel indokolja meg állásfoglalását a parasztok által 
felvetett kérdésben: «Mive1 engem szintén azok közé sorolnak, akik a 
Szentírással e földön foglalkoznak, különösen azonban azért, mert más 
iratukban névszerint megemlítenek, s rám hivatkoznak, ezért ez nagyobb 
bátorságot és önbizalmat önt belém, hogy tanításomat, barátságos, s ke
resztyéni véleményemet á testvéri szeretet kötelessége szerint szintén a 
világ elé bocsássam, nehogy hallgatásom miatt én is részesnek s hibásnak 
tűnjek fel Isten és a világ előtt.»

Luther először is a fejedelmekhez és urakhoz ír, mégpedig az ő ko 
rában egészen szokatlanul kemény prófétai hangnemben: «Először is senki 
másnak e- földön nem köszönhetjük ezt a zendülést, mint nektek, ti feje
delmek és urak, de különösen nektek, ti vak püspökök, bolond papok és 
szerzetesek, akik megátalkodottságotokban még most sem szűntök meg 
dulni-fulni és dühöngeni a szent evangélium ellen, jóllehet, ismerős előtte
tek annak igazsága és azt megcáfolni nem tudjátok. A világi kormány
zatban nem tesztek egyebet, mint nyúztok és kincset harácsoltok, hogv 
pompát űzzetek és dölvfösködjetek annyira, hogy azt a szegény paraszt-
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ember toVáHb már ném képes és nem is akarja tűrni, j^yakatökop,,van 
a kard, mégis azt hiszitek, hogy oly biztosán ültök a nyeregben, hogy 
senki ki nem üthet belőle. Ez a biztonság és konok elbizakodottság, meg
lássátok, nyakatokat fogja szegni!* . 7

' Mintha csak felolvasott igénk szavait hallanánk: kimé, a ti tnéZőite 
két leáfato munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált,. És az aratók kiáltá
sai eljutottak a Sértegek Urának füleihez.* Luther a próféta tüzével hir
deti az urak ellen Isten büntetését: «Hát jól vari, mivel ti vágytok okai 
az Isten ezen haragjának, kétségkívül rátok fogja at kiönteni, hogyha 
még á mostani, időben sem javultok meg. Mert tudnotok kell, kedves 
uraim, Isten rendeli úgy, hogy a ti zsarriokságtokát . emberek nem ké
rések, nem akarják, sőt nem is tartoznak eltűrni. Meg kell változnotok 
és Isten igéjének engednetek. Ha nem teszitek meg barátságos, készséges 
módón, meg kell tenhetek majd erőszaknak és rombolásnak engedve. És 
hii azt meg nem teszik ezek a parasztok, fneg kell tnajd tenniük mások
nak. És hogyha mindnyájukat kiölitek is, még sincsenek megölve, mert 
az Isten másokat fog támasztani, mert ö akar; titeket és fog titeke tsú j
tani. Nem a parasztok azok, kedves uraim, akik ellenetek támadnak, 
hanem maga az Isten támad reátok, hogy megbüntesse gonoszságaitokat.:*

Luther elhárítja, azt a gyanút, hogy ő állna a parasztmózgalotn mö
gött: «Tinektek és mindenkinek, tanúságot kell tennetek arról, hogy én 
á legnagyobb csendben tanítottam, a zendülés ellen hevesen küzdöttem 
és alattvalóitokat még a ti zsarnoki s dühöngő felsőségtek iránt is hagy 
buzgalommal engedelmességre és tiszteletre szorítottam és intettem, úgy 
hogy ez a zendülés tőlem nem származhatik.* Luther maga is számol az
zal a lehetőséggel, hogy mint a nép fia, és «szbgény ember* a paraszt
mozgalom élére állhatna: «És ha kedvein volna rajtatok bosszút ábani, 
hát a markomba nevetnek most, és nézném a parasztokat, vagy magam 
is hozzájuk szegődném, hogy az állapotokat veszélyesebbé tenni segítsem. 
Ez okból, kedves uraim, akár ellenségeim, akár barátaim Vagytok,; aláza
tosan kérlek benneteket, ne vessétek meg hűségemet, jóllehet, én szegént 
ember vagyok. Ezt a zendülést ne is kicsiny.eljétek, arra kérlek benne
teket.*

Luther a fejedelmek és urak felé a parasztság szószólója, aki elismeri 
a parasztok követelésének jogosságát: wTizenkét pontot állítottak fel, 
ezek közt egynéhány oly méltányos és jogok, hogy bemocskolnak titeket 
Isten és a világ előtt és beigazolódik a zsoltár állítása, amikor tnégvetés- 
sel illetik a fejedelmeket. Áz első pontot, amelyben azt kívánják, hogv 
engedtessék meg nekik az evangélium hallgatása és hogy joguk legyen 
papot választani, semmi ürügy alatt sem tagadhatjátok meg tőlük. .A többi 
pont, mely testi sérelmeket ad elő, mint vérhas. bélooklosság és ezekhez 
hasonlók, szintén méltányos és jogos. Mert a feisőbbscg nem azért van 
rendelve, hogy a maga hasznát és önkényét keresse az alattvalókon, ha
nem azért, hogy az alattvalók hasznát cs javát munkálja. Valóban tovább 
már nem tűrhető, hogy így zsaroljanak és kincset harácsoljanak. Mit hasz 
nálna, ha a paraszt szántóföldje annyi forintot hozna, mint amennyi szal
maszálat és magot, ha a felsőség annál többet elvenne és fényét emelné 
és a vagyont csak úgy pazarolná ruhája, falasra, ivásra', mintha az polyva 
lenne? Meg kellene szüntetni a pompát és kevesbíteni a kiadásokat, hogy 
a szegény ember is megtarthasson valamit.*

Majd a parasztság felé így szól Lutheí «Kedves barátaim, az eddi
giekből mást meg. nem tudtatok, mint azt, hogy én magaVn beismerem, 
hogy sajnos, nagyon igaz és biztos, hogy a íejedelmek és urak, amennyi
ben az evangélium prédikálását megtiltják és a népet elviselhetetlen mó
don megterhelik, méltók arra és rászolgálták arra, hogy az Isten őket
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székeikből kivesse, mint olyanokat, akik Isten és az emberek ellen vég
telenül vétkeztek: nincs is mentségük. Mindazáltal nektek is nagyon kell 
vigyáznotok, hogy dolgaitokat tiszta lelkiismerettel és igazságosan intéz 
xétek.»

Luther világosan látja, hogy a világot az evangéliummal kormányozni 
nem lehet, s a «két birodalomról® szóló tanításában foglaltak nyomán 
úgy véli, hogy a parasztok igazságának elismerése mellett a forradalom 
kívül esik az egyház területén, s ezért arra kéri a forradalmi parasztokat, 
hogy ne nevezzék magukat keresztyénnek, hanem harcukat úgy vívják 
meg, mint ahogy a harcos felek küzdenek egymással s egyik sem tart 
igényt a keresztyén névre: «Nem akarom én ezzel a felsöséget a maga 
tűrhetetlen jogtalanságában, amelyet szenvedtek, igazolni vagy védeni, 
mert az igazat megvallva, rettenetesek ők és rettentő jogtalanságokat kö 
vetnek el, hanem azt akarom, hogy miután egyik fél sem engedi magát 
meggyőzni, és — amitől Isten őrizzen — egymás ellen támadtok, egyik 
fél se neveztesse magát keresztyénnek. Ezért hát az legyen és kell is, 
hogy legyen a ti címetek és nevetek, hogy ti azok az emberek vagytok, 
akik azért küzdenek, hogy semmi jogtalanságot és rosszát nem akarnak 
elviselni, s nem is kell elviselniük, amint azt a természet magával hozza 
— ezt a nevet viseljétek, a Krisztusét pedig hagyjátok békében. Ez ok
ból a parasztságnak ebben a dologban helyesen cselekedve, békén kellene 
hagynia a keresztyén nevet és azalatt a név alatt kellene cselekednie 
mint amely megilleti, mikor az emberi és természeti jogot szeretné bírni, 
s nem mint olyan, amely a keresztyén jogot keresi, amely azt tanítja, 
hogy mindezekben a kérdésekben nyugton kell lenni, szenvedni kell s 
egyedül Istennek panaszkodni.*

Majd pedig együttesen szól Luther az uraknak és parasztoknak arról, 
hogy mivel egyik részen sincs keresztyéni álláspont, ne keverjék bele a 
hitbeli dolgokat ebbe, hanem igyekezzenek tárgyalások útján megegye 
zésre jutni: aMinthogy kedves uraim, egyik részen sincs semmi kérész 
tyéni gondolkodás és semmi keresztyén dolog nincs e kérdésben köztetek. 
hanem mindketten, urak és parasztok, pogány vagy világi jogról és jog 
talanságról és ideigvaló javakról tanakodtok s mi több, mindkét részben 
Isten ellen cselekesztek és az ő haragja alatt állótok, amint azt hallottá 
tok: ezért az Isten szerelmére, hallgassatok szavamra és tanácsomra és a 
kérdést fogjátok meg azon a végén, amelyen az ilyen dolgokat kell meg
fogni, azaz jogilag és nem erőszakosan és egymással összetűzve, nehogy 
végtelen vérontást idézzetek elő Németországban.*

Luther szíve legmélyéig átérzi a kérdés rendkívüli nehézségét, a pa 
rasztmozgalom igazságos alapját, s azt írja, hogy szívesen váltaná meg 
életével és halálával azt, hogyha megoldást tudna találni ebben a rendkí
vül nehéz kérdésben. Fájt a lelkének, hogy a német parasztság, amely 
nek ő is fia volt, nehéz helyzetben volt, azonban látta a hűbéri társa 
dalom akkor még hatalmas erőit, amely késznek bizonyult arra, hogy a 
katolikus püspökök féktelen izgatása nyomán fellépjen a reformáció műve 
elten a parasztmogalom elfojtása jogcímén.

Luther tehát az elé a döntés elé került, hogy vagy azonosítja magát 
a p a rasz tmo zgalom mai és akkor letér a vallási útról s forradalmi útra 
tép, vagy elhatárolja magát a parasztmozgalomtól, s ezzel magára vonja 
a jobbágytömegek ellenszenvét, de megmarad egyházi vonalon. Tanításá
ból nem következhetett más, mint az utóbbi. Noha világosan látta a pa
rasztság elnyomott, igazságtalan helyzetét, azt is világosan látta, hogy 
a jobbágyság felszabadítása, a társadalmi igazság kiharcolása más törté 
neími erő számára fenntartott feladat.
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Eddig a pontig Luther hű maradt saját tanításához. Ellenben a to
vábbi események hatása alatt eltért attól, amikor megjelentette «A gyil
kos és rabló parasztbandák ellen* c. írását, amelyben azt írja, hogy, a pa
rasztokat ütni-vágni kell, «rrlint a veszett kutyát*. Őszintén megvallhat- 
juk, hogy Luther ezen a téren nem volt hű saját tanításához, mért egész 
éles formában avatkozott be annak a bizonyos-másik “birodalomnak , a 
világnak- az ügyébe, amelyre nézve maga tartotta szükségesnek a «két bi
rodalom* lényegének és feladatkörének elhatárolását. Világos, hogy mi 
Luthert nem tarthatjuk olyan bálványnak, akinek még politikai döntései 
is szentek. Ha azonban világosan megkülönböztetjük a helyest a helyte
lentől, akkor tanulságosan áll előttünk az a Luther, aki mélyen átérezte 
a nép nehéz helyzetének minden fájdalmát, aki életét is felajánlotta a 
kérdés megoldása érdekében, aki megpróbált tőle telhetőén az- ige vilá
gosságával szolgálni népe javára. Nem rajta múlt, hogy a nép érdekében 
mondott igazságos szavainak nem lett foganata s győztek azok az erők. 
amelyek hosszú évszázadokra fenntartották, sőt megerősítették a nép 
elnyomását és kihasználását. Az a bátor hang azonban, amely az urakat 
és fejedelmeket támadja, messze kiemelkedik kora ' társadalomszemléleté - 
ből s olyan prófétát állít elénk, aki a legsötétebb hűbéri társadalom 
kellősközepén is ki merte mondani Isten igéjét a nép elnyomói felé:. «lmé 
a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És" az 
aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez.*

4. LUTHER A KERESZTYÉN EMBER HÉTKÖZNAPI  
MA G A TA RT ÁS ÁRÓL

1. THESS. 4, 11.
A középkori egyház Aquinoi Tamás teológiája alapján szentesítette 

a hűbéri társadalommunkáról való felfogását, amely szerint legalul van 
a jobbágyparaszt gazdasági munkája, azután következik a kézművesek és 
polgárok munkája, majd a nemesek és fejedelmek uralkodó tevékenysége 
áll ebben a rangsorban, míg a legmagasabbrendű munka a papok, szerze
tesek, apácák munkája, és ezek közül is kiemelkedik a világtól elvonuló 
kolostori élet. A kolostor volt a helye a világtól való igazi menekülésnek. 
Aki ide belépett, az a legmagasabbrendű életnek vélte a magáét, lenézte 
a szegény, egyszerű népet, amely nem tud ilyen «szent> lenni, mint a ko
lostoriaké. A középkori felfogás szerint a dolgozó nép alsóbbrendű er
kölcsi élet fokán van, s a világi hivatásban való munka vagy akár c-ak 
a házasélet is, mind olyan dolgok, amelyek felett átnéz a kolostoriaké. 
A dolgozó népnek viszont az a feladata, hogy minél inkább megközelítse 
a «szent» ember eszményét és maga is egyre inkább lemondjon a világi 
előnyökről és az egyház uralma alá adja az életét.

Luther élesen leszámol a világtól való gőgös elfordulással. - Köztudo
mású, hogy a reformáció hatására mindenütt feloszlottak a világtól való 
menekülés fellegvárai, a kolostorok. Kegyes gőgjük ellen Luther lángoló 
haraggal fordul egyházunk egyik alapvető hitvallási iratában, a Schmal- 
kaldeni Cikkekben: «Aki fogadást tesz a kolostori életre, azt hiszi, kü
lönb életet folytat, mint a közönséges keresztyén ember, és cselekedetei 
által nemcsak magát, hanem inasokat is mennybe akar segíteni. Mi más 
ez, mint Krisztusnak egyenes megtagadása?* A Schmalkaldeni Cikkek ah) 
pítványi intézményekről és kolostorokról szóló részében azt írja Luther, 
hogy ezeknek eredeti célja nem az elzárkózás, hanem “tudós férfiak és 
derék nők kiképzése -, és az életbe való kibocsátása volt a céljuk, de«ahol 
ezen intézetek e célnak nem felelnek meg, sokkal jobb, ha üresen marad
nak. Döntsük le inkább, semhogy bálványozó és emberek által kieszelt
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istentiszteletükkel a közönséges - keresztyénségnél és az Istentől szerezett 
hivataloknál és rendeknél többre becsüljük. Mert ez esetben a Jézus 
Krisztus váltságáról szóló első föcikkel össze nem fémek. Ezen felül ép- 
úgy nincsenek megparancsolva, amint bármely más emberi találmánv. se 
nem szükségesek, se nem hasznosak, sőt inkább veszedelmesek és csak ha
szontalan fáradságot okoznak, aminthogy az ily istentiszteletet is a pró
féták aven-nek, azaz fáradságnak mondják (Hős. 4, 15; — Ámos 5, 5.).»

Luther valóságos forradalmi indítást jelent azzal, hogy a Római le 
vélhez írt magyarázatában a testi munkát-egyenlő értékűnek tartja a lelki 
munkával, sőt a szerzetesi-élet fór mát támadó irataiban a becsületesen dol
gozó parasztnak vagy cselédlánynak a munkáját többre becsüli a termé
ketlen és dologtalan szerzetesi életnél. «Ha ezt a szegény nép szívébe be 
lehet vésni, akkor az egyszerű cselédlány felugrana örömében, dicsérné 
Istent és hálát adna neki, hogy rendes tiszta munkájával oly kincsre tett 
szert, apiilyenre még a legszentebb hírben állók sem. Nem nagyszerű és 
dicső dolog azt tudni és. mondhatni: ha elvégzed napi házimunkádat, az 
többet ér, mint az összes barátok szenteskedése és szigorú élete? És hozzá 
még tiéd az ígéret, hogy jól lészen dolgod és mindenek javadra szolgál
nak® —— írja Luther a Nagy Kátéban. Luther szerint a munkának nem 
kell egyenesen Istent szolgálnia, hanem azzal, hogy embereket szolgál, 
találja meg a munka legigazibb működési mezejét, a cselekvő keresztyén 
testvérszeretet szolgálatát. Mert azzal, hogy a munka embert szolgál, Is
ten akaratát szolgálja, ezért a világi-gazdasági munkában való gondosság 
nem távolít el Istentől, hanem éppen az iránta való engedelmességet je 
lenti. Amíg tehát Róma a világtól való elfordulás tanával, a «szent > em
ber eszményének a propagálásával el akarta terelni a figyelmet az élet 
alapvető-kérdéseiről, addig Luther szerint «a hit tevékeny, szorgos, cse
lekvő erő, amely nem is kérdezi, mit kell cselekednie, mert mielőtt kér
dezősködne, már meg is cselekedte azt®. Ez a cselekvő hit kint az életben 
termi meg a- maga gyümölcseit, a hétköznapok sodrában, az emberekhez 
és á munkához való helyes viszonyban mutatja meg, hogy mindenre van 
ereje a Krisztusban. (Fii. 4, 13.)

Nemcsak a kolostorélet dologtalanságának volt Luther kérlelhetetlen 
ellensége, hanem elítélte a munkátlanságnak azt a formáját, amire a ki
alakuló kapitalista pénzgazdálkodás során már egyre több példa szolgál
tatott okot, hogy t. i. valaki tőkéje kamatjából éljen dologtalanul. «A né 
met nemzet keresztyén nemességéhez® c. iratában kora nagy bankáraival, 
a Fuggerekkel kapcsolatban azt írja: «Hogyan is lehetne isteni és jogos 
dolog, hogy egy ember élete alatt annyi fejedelmi kincs gyűljön egy ra
kásra? Nem értek a számításhoz, de azt fel nem foghatom, hogyan lehet 
száz forinttal egy esztendő alatt húszat, sőt egy forinttal egy másikat 
szerezni, és ezt mind nem fölművelésből vagy a baromtenyésztésből.! 
Luther tehát támadja a munka nélkül, uzsorából és spekulációból szerzett 
tisztességtelen jövedelmet.

A Nagy Káté-ban, a 7. parancsolat magyarázatánál éles szavakkal 
bélyegzi meg Luther kora spekulánsait, akik «a szabad és nyílt vásárból 
rabló és uzsora-alkalmat csinálnak, hol mindennap megcsalják a szegényt, 
új nyomorúságot és drágaságot okoznak, s mindegyik ad-vesz vakmerőén 
dacol és dölyfösködik, mintha joga volna áruját olyan drágán adni, ahogy 
néki tetszik, és senkinek sem szabad ebbe beleszólni®.

A kúfáíokra korbácsot emelő Jézus igazságszeretetével leplezi le 
Luther mindazokat, akik a maguk pecsenyéjét akarják megsütni a közös
ség számára: «Már természettől fogva olyanok vagyunk ugyanis, hogv 
senki se javail annyit a másiknak, mint önmagának s mindenki magának 
kaparint mindent, ámít csak tud s nem törődik azzal, mi marad a má-
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síknak. S tetejébe még kegyesek is akarunk lenni s nagyszerűen fel tud 
juk ékesíteni magunkat a legfinomabb tulajdonságokkal s  kitűnően ellep
lezni magunkban a gonosz képét. Mindenféle, furfangosabbnál-fürfango- 
sabb ötleteket meg szélhámos fogásokat költünk és találunk ki, — amint 
hogy napjainkban csak úgy burjánzanak a kirívóbbnál-kirívóbb példái áz 
ilyesminek —, mintha a legtisztább igazságból folynék mindaz. Védelmül 
és cáfolatul egyaránt szinte vakmerőén használjuk fel ezeket üzelmeink 
számára s azt hisszük, hogy teljes joggal nevezhetjük ezt az eljárást 
ügyességnek és előrelátásnak. Hisz jönnék segítségünkre ebben még jog 
tudósok és ügyvédek is, akik úgy forgatják és hígítják az igazságot, ahogy 
csak kívánják az érdekek! Elcsavarják a szavakat s kihasználják azt, te
kintet nélkül a méltányosságfa s a felebarát nyomorúságára.

Az a summája pedig mindennek, hogy aki az ilyesmiben a legügye
sebb, legfurfangosabb, annak játszik a kezére legjobban a jog, ama köz
mondás szerint: «Vigilantibus iuia subveniunt.» (Szemesnek áll a világ.)

Látni való tehát, hogy ez utolsó parancsolatok nem azok számára 
szólnak, akik a világ szemében is gonosztevő fickók, hanem éppen az ú. 
n. jó embereknek. Olyanoknak, akik azt akarják, hogy dicsérjék, becsü
letes és igaz embereknek tartsák őket, mint akik semmit sem vétkeznek 
•az előző parancsolatok ellen* írja Luther a Nagy Káté 9. és 10. pa
rancsolatáról szóló magyarázatában.

Luther nemcsak azt tartja lopásnak, amikor valaki elcsen, valamit a 
másiktól, hanem azt is, ha valaki «kárt tesz vagy enged tenni olyasmit 
tunyaságból, lustaságból*. «Ily módon egy évben harminc negyven ara 
nyat is ellophatsz, — amit ha más megtesz, kötélen lóg —, de így még 
büszkélkedhetsz, verheted a melled és senki sem nevez . tolvajnak.» 
Luther tanítása alapján világos, hogy Isten «ne lopj!* parancsa ellen vét-  ̂
kezik az, aki munkájában hanyag, gondatlan. Az evangélikus ember nem 
azt vallja, hogy «minden szentnek maga felé hajlik a keze», hanem azt, 
"hogy munkájában és a tulajdonhoz való viszonyában és általában- élete 
minden pillanatában Isten színe előtt áll, aki mindent lát, s az emberek 
előtt még le nem leplezett tolvajt is megítéli.

Luther rámutat azokra is, akik szép külső alatt lopnak, előkelő urak
nak képzelik magukat, s közben. csak jól álcázott tolvajok. A feudális 
és a korai kapitalizmus világáról így ír- Luther a Nagy Kátéban ,a «Ne 
1 opj!» paranccsal kapcsolatban: «Bizony, ez a legelterjedtebb foglalkozás 
(t. i. a lopás) és a legnagyobb céh a világon, és ha a világot nézzük és 
annak hatalmasait, bizony, olybá tűnik' az egész, mint egy óriási istálló 
tele nagy tolvajokkal. Ezek az uzsorások ugyan nem útonállók, nem be
törők és hivatásos tolvajok, kik a készpénzt dézsmálják, ezek ,a gazok 
nyíltan mutogatják magukat, nemeseknek címezik őket, tisztes, jámbor 
polgárok, kik szép külső alatt lopnak és rabolnak.*

Luther jól tudta, hogy az egyszerű tiltás nem ad semmi erőt Isten 
akaratának teljesítésére. Ezért feltárja .azt a mozgatócrőt, amely haitórú- 
g.ója a törvény betartásának. Ez pedig nem más, mint az Isten által Jézus 
Krisztusban vaLó hitből fakadó emberszeretet. A Kis Kátéban a tiltó 
mondatok után nyomban következnek az eligazító mondatok, amelyek 
arra irányulnak, hogy felebarátunkat támogassuk, hogy megélhetését ja
víthassa. Abból, hogy Istent mindenekfelett féljük és szeressük, követke
zik. az evangélikus ember hétköznapi cselekedeteire Isten gazdag útmu
tatása. Aki Isten színe előtt él, az a hétköznapok sodrában sem cseleked 
hét másként, mint hogy hegyen épített város, világ világossága, meg nem 
ízetlenült só legyen, akinek látva a példás keresztyén életét, dicsőítsék 
az emberek a mennyei Atyát. (Máté 5, 13—16.) így csendül ki Luthernek 
a keresztyén ember hétköznapi magatartásáról szóló tanítása ebből az
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igéből: «Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassa 
tok, saját dolgaitoknak utána lássatok és tulajdon kezeitekkel munkál
kodjatok, amiként rendeltük nektek.»

5. LUTHER A Z  ÚRVACSORÁRÓL.

1. KOR. 11. 21—29.
Luther reformátorig munkájának egyik legfontosabb fejezetét az 

Úrvacsoráról szóló tanítása jelenti. A középkori elzártságából kiszaba
dított Szentírás szavai tisztán csengtek Luther ajkán s a világnak újból 
lehetősége nyílt Isten igéjének befogadására az Úrvacsorával kapcso
latban is.

Luther Úrvacsoráról szóló tanítása mindenestől Isten igéjén alap 
szik, maga mondja: «A szentségben a legfőbb és fő dolog a Krisztus 
igéje, mikor is azt mondja: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely 
tiérettetek adatik. Hasonlóképpen, mikor vévé a kelyhet, monda: vegyé
tek és igyatok belőle mindnyájan, ez Újszövetségnek kelyhe, az én vé
remben, mely tiérettetek ontatik, a bűnnek bocsánatára. Valahányszor 
ezt eszitek, emlékezetemre tegyétek. — Tisztára ezeken az igéken fordul 
meg minden. Ezeket minden keresztyénnek szükségképpen jól kell tud
nia és megtartania, ne is engedje magát megfosztatni attól, semmiféle 
más tan által, ha mindjárt mennybeli angyal tanítaná is. Életnek és üd
vösségnek szavai ezek, úgyhogy aki hiszen bennük, annak a hit által 
minden bűne megbocsáttatik, és az élet gyermekévé lett, erőt vett a 
poklon és a halálon. Kimondhatatlan, hogy milyen nagy és hatalmas ez 
az ige, mert ez jelenti az egész evangéliumnak summáját». Ezeknek az 
igéknek az igaz tisztelete akkor történik meg, ha azt mi szívünkbe fo
gadjuk. «A szív az ő igazi aranyos szentségtartója és vele sokkal ma 
gasztosabban tiszteled, mintha a szentségnek színaranyból vagy merő
drágakövetből készítesz szentségtartót», — írja Luther «A Krisztus szene 
teste szentségének imádúsáról* c. művében. Krisztusnak a szívbe való- 
befogadását azonban nem úgy érti, hogy az csupán ismeret és emlékezés 
legyen, hanem azt kívánja, hogy élő, örök, mindenható igének tartsuk: 
ót és szavát, amely új életet ad, bűntől, haláltól megszabadít. Röviden 
szólva:: az oltári szentség igazi tisztelete semmi más, mint igazi, a szív 
mélyéből fakadó hit, amely Jézusnak az igéjét igaznak tartja és benne 
örökké bízik.

Luthernek kettős fronton kellett védelmeznie ezeket az igéket. Az 
Isten igéje ellen való véteknek tekinti Luther azt az eljárást, amikor 
jelképesen értik Jézusnak ezt a mondását: «Ez az én testem», mintha ez 
azt jelentené: ez jelképezi az én testemet. Ezt a tévelygést semmi más 
fegyverrel nem akarja legyőzni Luther, mint Isten igéjével, mert Krisz
tus nem ezt mondja: ez jelképezi az én testemet, hanem: «Ez az én tes
tem:). Mert ha ilyen erőszakot lehetne elkövetni a Szcntíráson, akár
csak ennél az egy alkalomnál is, akkor másutt sem védekezhetnénk az 
ilyen eljárással szemben és az egész Szentírás semmivé lenne. Mert ak
kor az, hogy Krisitus Isten és ember, azt jelentené, hogy Krisztus Istent 
és embert jelképez. Az az ige, hogy az evangélium Istennek hatalma
i t  jelentené, hogy az evangélium csupán jelképezi Istennek hatalmát 
Ebből világos, hogy a kenyér sem jelképezi csupán Krisztus testét, mert 
Jézus világosan mondta erről: «Ez az én testem*.

A másik front, amellyel Luthernek harcolnia kellett Isten igéje vé
delmében: a római katolicizmus. «Az egyház babiloni fogságáról) szóló

428



könyvecskében azt írja, hogy az Úrvacsora szentségét fogságra vetette 
a pápa. A szentség első fogsága, amelyből ki kell szabadítani, az, hogy 
megvonták a hívőktől a két szín alatti Úrvacsorát, s ezzel a.szentséget 
elvették a néptől és csak a papoknak hagyták meg. Erre nézve Luther 
ezt mondja: «N'em is urak itt a papok, hanem szolgák, akiknek köteles
ségük mindkét színt kiszolgáltatni azoknak, akik kívánják, s valahányszor 
csak kívánják*. A szentség második fogsága az ú. n. átlényegülés tana, 
amely szerint a pap bizonyos mondásakor a kenyér és bor átlényegül 
Krisztus valóságos testévé és vérévé. Luther elveti ezt a tudálékos 
testére és vérére mutatnak rá akkor, amikor ezt mondja: «Ez az én tes 
t e m. . .  ez az én vérem*. «Valóban örülök, hogy legalább a köznépnél 
maradt meg e szentséget illetőleg az egyszerű hit. Mert ők, amint nem 
értik, úgy nein is vitatják, hogy a járulékok lényeg nélkül vannak-e jelen, 
hanem egyszerűen hiszik, hogy a Krisztus testét és vérét valósággal ve
szik, és annak vitatását, hogy mi foglalja magában Krisztus testét, rábíz
zák azokra, akiknek nincs egyéb dolguk*. A szentség harmadik fogsága az, 
hogy az Úrvacsora vételét érdemszerző jócselekedetnek minősítették, a 
pap részéről pedig Krisztus áldozata megismétlésének tekintették. Luther 
szerint az Úrvacsora Isten kegyelmes ígérete, s ezért nem járulhatunk 
hozzá semmiféle cselekedettel, semmiféle érövéi, semmiféle érdemmel, ha
nem csakis hittel. «Mert ahol az ígérettevö Istennel van cfblgunk, oda az 
ígéretet megragadó ember hite szükséges. Mert Isten igéje mindenek kő 
zott az első. Azután következik a hit. a hitre a szeretet és aztán a sze 
retet majd minden jócselekedetet véghez fog vinni, mert nem cselekszik 
semmi rosszat, hanem betölti a törvényt (Rom. 13, 10.). És semmi más 
úton és módon nem egyesülhet az ember Istennel, hanem csak hit által, 
más szóval nem az ember a maga cselekedeteivel, hanem az Isten a maga 
ígéreteivel az üdvösség szerzője, hogy minden függjön, éljen és megma
radjon az ő hatalmának igéje által, amelynek létünket köszönhetjük, hogv 
lennénk az ő teremtésének kezdete.*

. Luther szerint az Úrvacsora hatalmas nagy esemény, amelyben sze
mély szerint minket szólít meg Krisztus igéje: Vegyétek és egyétek, mint
ha ezt mondaná benne: «Imhol óh te bűnös és kárhozatra méltó ember, 
merő ingyen szeretetből, mellyel tégedet szeretlek (minthogy így akarja 
a minden irgalom atyja), megígérem neked ez igékkel, mielőtt te bármit 
kiérdemelnél és kívánnál, minden te bűneidnek bocsánatját. És hogy te 
ezen én visszavonhatatlan ígéretem iránt teljesen bizonyos légy, odaadom 
az én testemet és kiontom véremet és a halállal magával erősítem meg ez 
ígéretet és mindkettőt néked ugyanazon ígéret jele és emléke gyanánt 
hagyom. Mivel ha élsz, rólam emlékezzél és ezen én irántad való szerete- 
temet és kegyelmemet dicsőítsd, magasztald és háláld.*

Istennek ezt a drága kegyelmét nem vehetjük pusztán külsőleges 
imadással magunkhoz. Luther egyenesen képmutatásnak és csúfolódásnak 
nevezi azt, ahol hiányzik a hívő lélek szerinti imádása, azt mondja erről: 
«Ugy tisztelik ezzel Urunkat, mint azok, akik szenvedéseinek közepette 
előtte gúnyból letérdeltek és így szóltak: «Üdvözlégy — zsidók királya*. 
Mert a lélek szerinti imádás híián lehetetlenség, hogy komolyan, szívük 
szerint cselekedjenek, mivel pedig nem cselekednek szívük szerint, bízó 
nyos, hogy megcsúfolják az Istent*. Isten Úrvacsorában adott kegyelmé
nek lélekszerinti vétele külsőségek nélkül bárhol bekövetkezhet, templom 
bán, betegágyon, családi hajlékban. Az igazi hívő imádásnak ezeket kell 
tekinteni: «a szívben való tiszteletet és a szív meghajlását, mi által szíved 
mélyéből alázatos teremtményének mutatod és vallód magadat. Azt látod 
tehát ebből, hogy az ily irrradás semmi egyéb, mint a hit, vagy még in
kább a hitnek legfőbb cselekvénye Isten iránt Mert szíve szerint senki
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sem cselekedheti az Isten előtt a meghajlást, hajlongást, tisztelést, val
lást és bármit, hacsak minden habozás nélkül nem tekinti, az Istent urá
nak és atyjának, a kitől vagyon és lészen minden jó, s 'aki érdem híján 
minden bűntől és gonosztól megvált és megtart.*

Mivel ilyen gazdag ajándék nyílik meg előttünk az Úrvacsorában, 
azért azt joggal tekinthetjük «a lélek eledelének*, amely az új embert 
táplálja és erősíti. Bár a keresztség szentségében Isten újjászült minket, 
azonban mégis rajtunk maradt «a test és vér régi irhája*. Az élet küzdel
meiben gyakran megfáradunk, elbágyadunk és naponként vétkezünk. 
Éppen ezért az oltári szentség «naponkénti táplálékunkra adatott, hogy' 
hitünk felfrissüljön és. erősödjék, meg ne hátráljon, hanem erőről erőre 
jusson.*

Mindaz, ami a keresztfán végbement, csak úgy jöhet hozzánk és vél
hetik javunkra, ha mi Krisztussal a szentségben egyesülünk. Ennek az 
egyesülésnek azonban alapfeltétele a hit. Luther idézi Augustinust, aki 
azt mondta: whittél és ettél*. Aki tehát nem hisz, nem kap, semmit, és 
nem is kívánja élvezni Isten drága ajándékát.

Viszont ha ilyen nagy dolgot jelent az Ür szent Vacsorájának vétele, 
akkor minél többször kell vágyakoznunk utána és, azt gyakran kell ma
gunkhoz vennünk. Luther így biztat erre: «Ezt a nagy kincset, amelyet 
a keresztyének közösségében naponként kézbe vesznek és . kiosztanak, el 
ne szalasszuk, vagyis azok, akik keresztyének akarnak lenni, készüljenek 
ennek a tisztelendő szentségnek gyakori élvezésére. Minél gyakrabban tör
ténik ez, annál inkább felmelegszik és nekitüzese.dik a sz ív , hogy azután 
el se hidegüljön.*

Mivel ez a szentség nem a mi méltó voltunkon alanszik, ennélfogva 
csak azok nevezhetők méltatlanoknak, akik nem érzik bűnösségüket. 
Luther azt tanácsolja a Nagy6 7 Kátéban azoknak, akik nem tudják átérezni 
elkárhozott mivoltukat, gondolják meg, mit mond Isten igéje Pál apostol
nak a Galáciabeliekhez írt levele. 5. fejezetének -19—21. terjedő versei
ben a test cselekedeteiről. Sőt még tovább is megy7 Pál, amikor a Római 
levél 18.-ban azt mondja: «Tudom. hogy nem lakik énbennem. azaz a tes
temben jó.» Luther szerint: «Ha Szent Pál ki meri ezt mondani a maga 
testéről, mi sem akarunk jobbak vagy szentebbek lenni. Hogy azután 
nem érezzük ezt, az csak veszedelmesebbé teszi a bajunkat. Mert ez két
ségtelen jele annak, hogy a testünk bélpoklosságban szenved, semmit sem 
érez, belül mégis dühöng és továbbmarja magát. Mindamellett, miként 
mondtuk, még ha ennyire elhaltál volna is, higyj legalább a Szentírásnak, 
amely kimondja rád az Ítéletet. S végezetül, minél kevésbb-é érzed bűnei 
det és hibáidat, annál több okod van odajárulni s segítséget és orvossá
got keresnie

Így válik Luther négyszáz év távlatából is a mi lelkipásztorunkká, aki 
személy szerint számunkra hirdette most a Krisztus testével és vérével 
való egyesülés drága ajándékát!

6. LUTHER T A N ÍT Á S A  A HITRŐL f:S GYÜMÖLCSEIRŐL,  
 RÓM. 1,17.

Luther a Szentírás magyarázatának tanára volt a yvittenbergi egyete
men. Isten igéjét kellett mások előtt feltárnia és magyaráznia. De őt ma
gát személy szerint is. a legmélyebben érintették Isten igéjének a pro
blémái. Nagy lelki vívódás közben, szinte hirtelenül világosodott meg 
lelkében az evangélium igazi értelme. Pál apostol Rómabeliekhez írt 
levele első fejezetének 17. versében találta meg azt az igét, amelyre a
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Szentlélek vezette el Luthert, s amely a reformációnak sarkalatos tanítá
sát hirdeti számunkra: «Az igaz ember hitből él.>> Ebből értette meg, hogy 
Isten az evangéliumban nem érdemszerző cselekedeteket követel, Istén 
igazsága nem az emberek cselekedeteit ítéli meg, hanem ingyen kegyelem 
bői ajándékot ad, «hitből hitre». Ez a hívő ember eselekszi azután önként 
és hálából Isten akaratát.

«A keresztyén ember szabadságáról* e. iratában Luther így ír: «Amde 
kérded: melyik hát az az ige. amely ily nagy kegyelmet nyújt és hogyan 
éljek azzal? Felelet:: semmi más, mint a Krisztusról váló beszéd, úgy, 
amint az az evangéliumban foglaltatik, melyet olybá kell venned és amely 
olyan is, mintha Istenedet hallanád te veled beszélni, hogy minden te 
életed és cselekedeted Isten előtt semmi, ellenkezőleg, hogyr neked mind
azzal, ami benned van, örökre el kell kárhoznod. Ha te ezt, a mint tar 
tozol, igazán hiszed, önmagad felett kétségbe kell esned és hinned, hogy 
igaz Hózseás mondása (13, 9.): «Óh Izrael, nincs benned más, mint a te 
romlásod, egyedül nálam vagyon segítséged» Hogy* pedig te magadból 
és magadtól, vagyis a te romlásodból kiszabadulhass, oda állítja eléd az 
ő szerelmetes fiát, a Jézus Krisztust és'élő, vigasztaló igéje által érté
sedre adja, hogy- rendíthetetlen hittel neki add által magadat és ő benne 
vesd erős bizalmadat. Akkor ezen te hitedért minden te bűneid meg
bocsáttatnak minden te romlásod véget ér és te igazságos, igaz, boldog, 
kegyes lész és minden parancsolatot betöltesz, mindenektől szabad 
leszesz, a mint Szent Pál mondja (Róm. 11, 17.): «Az igaz keresztyén 
egyedül az ő hitéből él.» És Róm. 10, 4.: «Krisztus az összes parancso
latok vége és teljessége azokra nézve, akik hisznek.

, Minden keresztyénnek az igét és Krisztust kell mélyen a szívébe 
vésnie, mert semmi más sem tehet minket keresztyénekké, mint csak ez. 
Amikor Ján. 26—29-ben megkérdik Jézust, mit cselekedjenek, hogy üd 
vösségük legyen, ő így felelt: «Higyjetek abban, akit Isten küldött.» 
A hitnek teljes gazdagsága Krisztusban tárul ki, ő adja az üdvösséget 
és veszi el a kárhozatot, mert «aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözöl, 
aki nem hisz, elkárhozik». (Mk. 16, 16.)

Felvetődik a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy* egyedül a hit által 
nyerhetjük el az üdvösséget, holott a Szentírásban annyi törvény, pa
rancsolat, cselekedet, rendelet és útmutatás van. Erre nézve Luther azt 
válaszolja: «Tudnunk kell, hogy az egész Szentírás tulajdonkép két igé
ből áll. s ezek: egyfelől a parancsolat, vagy Isten törvénye, másfelől a 
jövendölés, vagy Isten ígérete. A parancsolatok különféle jócselekedete 
két tanítanak és szabnak elénk, de ezzel azok még nincsenek ám végre
hajtva. Utasítanak ugyan, de nem segítenek, megmondják, hogy mit kell 
tennünk, de erőt nem adnak hozzá. Azért csakis arra szolgálnak, hogy 
az ember megismerje belőlük a jóra yraló tehetetlenségét és megtanul
jon önmaga felett kétségbe esni.'

Ha az ember a parancsolatokból, Isten törvényéből a maga tehetet 
lenségét megismerte és átérezte és aggódni kezd azon, hogyan tehet ele
get a parancsolatnak, mert Isten parancsát a kárhozat következményé 
nek terhe alatt teljesíteni kell, akkor a porig lesuitva érzi magát, mert 
nem talál magában semmit, ami jó lenne benne. De éppen ekkor hang
zik a másik ige, az isteni ígéret. Luther szavai szerint: aAkarsz minden 
parancsolatot teljesíteni, akarsz gonosz kívánságaidtól és bűneidtől sza
badulni, amint ezt a parancsolatok kényszerítve követelik: nohát, higyj 
a Krisztusban, akiben én neked minden kegyelmet, igazságot, békes

séget és szabadságot felajánlok; ha hiszel, mindez a tiéd, ha nem hiszel, 
nem a tiéd. Mert amire a sok, de semmi haszonnal sem járó parancso
lat összes cselekedetei által képtelen vagy, azt hit által könnyen és ha
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mar elered,* Isten ígérete tehát éppen azt nyújtja, amit a parancsolatok 
követelnek. így Istené a parancsolat és a teljesítés is. «Egyedül ö pa
rancsol, egyedül ő teljesít.* Ebből könnyen megérthetjük, hogy a hitnek 
ezzel a hatalmával egyetlen jócselekedet sem ér fel. Mert egy jócsele
kedet sem fogózik úgy bele az Isten igéjébe, és nem is hatolhat úgy n 
lélekbe, mint ahogy az ige és a hit uralkodik a lélekben. Luther hasonlata 
szerint hagyó a vas izzóvá lesz, akárcsak a tűz és egyesül a tűzzel, 
úgy egyesül a keresztyén ember is a hitben Isten akaratával. «A lélek 
az isteni igéhez hasonlóvá, minden kegyelemmel teljessé, szabaddá és 
boldoggá lesz, mert a hit a lelket Krisztussal egyesiti. Ekként mind 
kettőnek javai, szerencséje, szerencsétlensége és minden dolga közössé 
válik; hogy ami Krisztusé, az a hívő léleké is, s ami a léleké, az a Krisz
tusnak is sajátja lesz. Krisztusé minden jó és az üdvösség, hát ezek 
a lélek sajátjaivá lesznek, és viszont a léleké minden rossz és bűn, ezek 
meg a Krisztuséi lesznek. Így egy boldogító csere jön létre. Krisztus 
Isten és ember, aki soha nem vétkezett, mégis a hívő lélek bűnét hitünk 
által önmagára veszi, mintha csak ő követte volna el azt, hogy így a 
bűnök benne elnyclettessenek és inegfojtássanak. így már lehetetlen, hogy 
•a bűn minket kárhoztasson, mert immár az Krisztust terheli és őbenne 
elnyeletett*.

A hit által megigazuló ember azonban egyáltalában nem veti meg 
Isten törvényből kinyilatkoztatott akaratát, hanem hitből és hálából cse
lekszik, mert a hit gyümölcse: a jó cselekedet. Erre nézve azt mondja 
Luther: «Jó, kegyes cselekedetek sohasem tesznek senkit jó, kegyes em
berré; hanem a jó, kegyes ember jó, kegyes cselekedeteket mivel. Go 
nősz cselekedetek sohasem tesznek senkit gonosz emberré, hanem a go 
nősz ember gonosz cselekedeteket mivel. Ügy, hogy mindenesetre előbb 
a személynek kell jónak és kegyesnek lenni minden jó cselekedetet meg
előzőleg, akkor aztán a kegyes és jó személytől jó cselekedetek származ
nak. Amint Krisztus mondja: (Alt. 7, 18.) «A rossz fa nm terem jó gyü
mölcsöt. A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt.* S az is világos, hogy 
nem a gyümölcs tartja a fát; a fák sem nőnek a gyümölcsön: hanem meg
fordítva, a fa tartja a gyümölcsöt és a gyümölcs nő a fán. Valamint hát 
fának előbb kell lenni, mint gyümölcsnek és a gyümölcs nem teszi a 
fát se jóvá, se "rosszá, hanem a fától függ a gyümölcs minősége: azon-, 
képpen az embernek is a maga személye szerint előbb kegyesnek vagv 
gonosznak kell lennie, mielőtt jó vagv rossz cselekedeteket növelhetne; 
és az ő cselekedetei nem teszik őt jóvá avagy rosszá, hanem ő követ 
el jó avagy rossz cselekedeteket.

Valami hasonlatos dolgot észlelhetünk a különféle mesterségeknél 
is. Egy jó avagy rossz ház nem tesz senkit jó avagy rossz éoítőmesterré 
hanem igenis a jó vagy. rossz építőmester jó vagy rossz házat csinál. 
Nem a mü teszi a mestert, hanem: amilyen a mester, olyan a munkája 
is. Így vagyunk az ember cselekedeteivel is; aszerint, amint hívő vagy 
hitetlen az ember, lesznek cselekedetei is jók vagy rosszak.*

A lutheri reformáció tehát különös nyomatékkai mutat rá a hitből 
fakadó gyümölcsökre, a jócselekedetckre, ezek között különösképpen is 
azokra a cselekedetekre, amelyeket embertársaink iránt kell gyakorol 
nunk. Mert az ember nem egymagában, hanem más emberekkel együtt 
él a földön. Ezért cselekedeteinknek arra kell irányulniok, hogy «ember- 
társainknák általuk szolgáljunk és javukat munkáljuk, semmi másra nem 
tekintvén, csakis arra, hogy másoknak mire van szükségük. A hit jó kedv
vel és szeretettel lát dolgához, amint Szent Pál a galatáknak mondja 
(Gal. 5, 6.), úgyszintén a filippibelieknek 1 (Fil. 2, 1.) : «Ha van intés a
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Krisztusban, ha van szava a szeretetnek, ha van közössége a léleknek, 
ha teljessé akarjátok tenni az én örömömet, úgy hasson át titeket ugyanaz 
az érzület, az egymás iránt való szeretet és szolgáljátok egymást és senki 
se nézze a maga hasznát, hanem ki-ki a másokét is, és azt, amire a má
siknak szüksége van».

Luther szerint a keresztyén embernek így kell a felebarát számára 
végzendő szolgálatról gondolkoznia: «íme az én Istenem, engem, mél
tatlan és elkárhozott embert minden érdemem nélkül, ingyen való ke
gyelméből megajándékozott Krisztus által és Krisztusban minden kegyes
ség és üdvösség teljes gazdagságával, úgyhogy immár semmi másra nincs 
szükségem, mint hogy higyjem, hogy ez így van. Nahát ennek az én jó 
Atyámnak, aki engem fölös jókkal ingyen elhalmozott, megteszek én 
is önként, szabadon és ingyen mindent, ami néki tetszik és leszek fele
barátaim iránt én is keresztyén, amint Krisztus irántam lett és nem te
szek egyebet, csak amiről tudom, hogy nékik szükséges, hasznos és üd- 
vösséges». íme, így folyik a hitből az Isten iránt való szeretet és a sze
rétéiből a szabad, szolgálatra és munkára kész, vidám élet, amely hit
ből dolgozik a felebarát javára. Itt Luther külön kiemeli, hogy hitből 
kell szolgálnunk a világi felsőbbségnek és embertársaink foglalatának, _ a 
társadalomnak, mindezt azzal az örömmel és szeretettel, amelyet a hit
ben kapunk ajándékba Istentől.

Mindennek a végső eredménye az, hogy a keresztyén ember nem 
önmagában él, hanem Krisztusban és felebarátjában, mégpedig Krisztus 
bán a hit, felebarátjában a szeretet által. Mindezzel Luther élesen szembe
szállt a középkori tradícióval, amely egyrészt a pápaság világuralmi áb
rándját, másrészt a hívek felé a világtól való elvonulást hirdette. Evan
gélikus egyházunk Luther fenti tanítása nyomán hirdeti ma is a keresz
tyén hitből fakadó élet gyümölcstermésének a szükségességét, ami az 
embertársainkért végzett hűséges és odaadó munkában találja meg a 
maga Istentől rendelt területét!


