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A Szovjetunió összes egyházainak 
és vallásfelekezeteinek a világbéke érdekében 

Moszkvában 1952. május hó 9—12-ig tartott 
konferenciájának anyagából

Hetilapunk, az Evangélikus Élet annakidején ismételten is beszá
molt arról a nagyjelentőségű békekonferenciáról, amelyet ezév máju
sában Moszkvában, a hatalmas Szovjetunió egyházainak és vallás- 
felekezteinek kiküldöttei tartottak. A moszkvai patriarchátus kiadá
sában azóta megjelent a konferencián elhangzott beszédek és meg
nyilatkozások gyűjteménye nemcsak oroszul, hanem sok más nyelven 
is, többek közöt németül, franciául, és angolul is. A szép kiállítású 
könyvben fényképeket is találunk, amelyeken látjuk a konferencián 
részvevőket csoportosan is, a fontosabb felszólalókat és vezetőket 
külön-külön is. Aligha fordult elő a nagy ökumenikus egyházi gyűlé
seken kívül olyan nagyszabású és sok felekezetet felölelő konferencia, 
mint a moszkvai békegyűlés. A pravoszláv egyházakon kívül részt vet
tek a konferencián a lett és az észt evangélikus egyházak érsekei is, 
a litván, lett katolikus egyházak képviselői is, a református egyházat 
Kárpátaljáról Gencsi református esperes-lelkész képviselte, s érdekes, 
hogy a Szovjetunió területén lévő muzulmán és buddhista vallásfele
kezetek képviselői is megjelentek. A konferencia anyaga hatalmas bi
zonyságtevés arról, hogy a Szovjetunió területén élő vallásfelekezeteik 
milyen határozottan és lelkesen foglalnak állást a világbéke ügye 
mellett, s mennyire kiveszik részüket abból a munkából, amelyet a 
világbékéért küzdő hatalmas béketábor folytat. Az evangélikus egy
házat a kezünkben lévő kiadvány szerint igen megbecsülték a moszkvai 
konferencián. Azon a képen, amely az elnöki asztalt ábrázolja, 
Alexej moszkvai és orosz patriarcha jobbján foglal helyet Turs Gusztáv 

 lett evangélikus érsek, akinek a képét, valamint Kiivit észt érsek képét 
külön is hozza a kiadvány.

Nekünk különösen érdekes és tanulságos az evangélikus küldöttek 
felszólalását olvasnunk, mert belőlük nemcsak azt olvassuk ki, hogy 
a, szovjetunióbeli evangélikus egyházak milyen nagy odaadással s 
keresztyén hittel küzdenek a világbéke ügyéért, hanem azért is, mert 
rajtuk keresztül bepillantást . nyerünk a szovjetunióbeli evangélikus 
testvéregyházak életébe. Ezekből a felszólalásokból alább szemelvénye
ket közlünk, s ezenkívül hozzuk Johansen dán evangélikus lelkész fel
szólalását is, aki a moszkvai békekonferencián szintén részt vett.
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I. JAAN KIIVIT SZOVJET-ÉSZT EVANGÉLIKUS ÉRSEK FELSZÓLALÁSA
„A szovjet-észt evangélikus egyház nevében, amelyet hivatalosan: kép

viselek, szívélyesen köszöntőm a konferencia 'összes részvevőit.
Kívánom, hogy a béke érdekéiben kifejtett munka és küzdelem itt, a mi 

szíveinkben, új felbuzdulást és erőt nyerjen, és hogy ez a muraka és küz
delem az egész világon mindenütt sikerrel koronáztassák.

Remélem, hogy a háborús fenyegetéssel szembeni erőfeszítéseink és 
szavaink egyaránt ismeret esőkké válnak a világ minden országában élő 
hívők előtt.

A szovjet-észt lutheránus egyház, amely számszerűleg ugyan nem 
nagyon jelentős, tudatában van Isten és az embereik előtti felelősségének a 
béka fenntartását illetően.

Egyházunk támogatja a béke híveinek mozgalmát; egyházunk hívő körei 
dolgozták és dolgoznak a béke védelméért, és ugyanakkor, mint az összes 
többi egyházak is, imádkoznak a békéért.

Egyháziunk csatlakozott a többi keresztyén egyházaikhoz a béke védelme 
céljából intézett felhíváshoz. Buzdlitotta az összes többi híveket is, neveze
tesen az evangéliumi egyházakhoz tartozókat, hogy aktívan vegyenek részt 
a békéért való munkáiban, a világon élő minden jóakairatú emberrel együtt.

A béke védelméért való munkájában az evangélikus egyháznak minden 
tőle telhetőt el kell követnie az emberek felvilágosítása tekintetében. Meg 
kell nekik magyaráznia, hogy a béke tehetséges és, hogy a mi 'feladatunk: 
a béke megvédeímezésének ügyét aktív .módon munkálni.

Az istentisztelet alatt és másutt is megmagyarázzuk hívőinknek, hogy 
a háború az emberi természettel ellenkező dolog és, hogy annak nem kell 
örökké fennmaradnia. A háború a 'hamis társadalmi nevelésből ered, amely 
igazolja az igazságtalanságot. Az imperialistáktól származik, az ő nyere
ségvágyukból és az ő eljárásaik bűnös igazolásából, a nélkül, hogy szá
molnának Istennel. Hangsúlyozottan kijelentjük, az emberiség egyetlen 
nagy család. Erőfeszítést fogunk tenni, hogy a hívők között kifejlesszük 
a béke és a szeretet vágyát. Meg vagyunk győződve arról, hogy Iha ennek 
a gondolatnak hívei és hitvallás akadnak, reális lehetőségei is lesznek és 
a cselekvést illetően konkrét formái. Készek vagyunk arra, hogy együtt- 
munkálkod tinik és cselekedjünk mindazokkal, akik kívánják a békét. Ha, a 
béke ellenségei rágalmazó szemrehányás okkal illetik a Béke Híveinek 
mozgalmát, azt állítva, hogy ez a mozgalom arra irányul, hogy bizonyos 
gondolatokat igazoljon, mi világosan 'kijeleníthetjük, hogy ez a mozgalom 
nem csupán gondolat, — mint ahogy ezt nékünk a történet tanítja —, 
amit a fegyverek erejével reá lehet kényszeríteni a népre. Jó ügyünket, 
jogunkat és erőnket mindig bizonyíthatjuk életünk é® munkánk által, de 
6öhasem: a fegyverek által. El kell terjesszük a tömegekben azt a fogalmat, 
hogy a háború: szörnyű igazságtalanság. Vallásos értelemben úgy kell 
felfogni a háborút, mint valami Isten előtti nagy vétket.

Boldogok vagyunk, hogy a Szovjetunió kormánya és annak feje,
J. V. Sztálin, a békéért való mozgalom élén állnak. Boldogok ^agyunk, 
hogy lelkiismereti és hitvallási szabadságunk van. Boldogok vagyunk, hogy 
energikusan dolgozhatunk a Ibéke védelméért. Nálunk a béke érdekében való 
tevékenység úgy tekintetik, mint a társadalmi fejlődés érdekében való hasz
nos és sürgős munka.

Midőn nálunk, a Szovjet-Észt Köztársaságban, arról beszélgettünk, 
hogy Moszkvába utazom ezen a konferencián való részvétel -céljából, azt 
mondották nekem: „Menj és mondd el, hogy már láttuk a háború borzal
mait, már végigéltük azokat; nem akarjuk, hogy ezek a rettenetességek 
akár nálunk, akár másoknál megismétlődjenek. 'Nincs egyetlenegy nép
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sem, amely háborút akar. A békéért dolgozunk es a békéért imádkozunk. 
A többiek is így 'kell, hogy cseleked jen ek.‘“

Ha két hívő megbékélhet egymással, — és mi tudjuk, 'hogy ez meg
történik — éppen úgy az is lehetséges, hogy emberimilliák megbékéljenek. 
Ha a hit megtérítheti az embert és őt a jóra vezérelheti, — és a hit való
ban bebizonyította, hogy .képes erre — akkor ugyanúgy minden népet el ve
zérellhet a béke és a közös munka felé. Ehhez azonban az szükséges, hogy 
odaadásunkat bizonyítsuk ebben a nagy és szent ügyben.

Egyesítsük hát erőfeszítéseinket és lendüljünk munkáiba, hogy meg
szüntessük a háború okait. Sokszorozzuk meg közös munkánkat, hogy a 
nemzetközi biztonságot létrehozzuk.

Hívom az összes hívőket, nevezetesen Németország, Svédország, Finn
ország és a többi országók evangéliumi egyházainak keresztyénéit a világ- 
bekért való küzdelemre.

Vessünk mindent latba, hogy meghiúsítsuk a háborús- uszítok bűnös ter
veit. Éljen a minden hívőknek az összes jóakaraiú emberekkel a világ
békéért való közös munkája!

Éljen a béke győzelme!” (Taps.)

2. GUSTAV TURS SZOVJET-LETT EVANGÉLIKUS ÉRSEK 
FELSZÓLALÁSA:

„Egység nélküli egyházaink története nem istoer olyan teljes nagy
gyűlést, mint amilyen ez a mostani. Első-ízben gyűlt egybe ily méretű 
kongresszus. A mai napig csak álmodtunk erről, mint ahogyan álmodták 
az emberek a tartós földli békéről. A lett delegáció nevében köszönetemet 
fejezem ki ennek az oly nagyjelentőségű -konferenciának az -összehívá
sáért.

A világ-béke -fenséges célja mély megalapozást 'kapott a felebarát iránti 
testvér-s-zerete-tről szóló keresztyén tanításiban és általában az ószövetségi 
és újszövetségi szent hatókban.

Az utolsó világháború -kemény próbatételeknek és súlyos veszteségek
nek vetette alá a lett népet és a lett evangélikus egyházat. A bombák, vagy 
a német fasiszták által véghezvitt gyujto-gatások különböző városokat és 
falvak ezereit semmisítették meg. A templomok nagy része megrongáló
dott. (320 ilyen eset volt.) De, hála Istennek, a háború utáni békeévekben 
mindannyian rendbelhoza-ttak. Jelenleg a jelgavai és a gulbai lerombolt 
templomokat állítják helyre. Az emberanyagban történt veszteségek -külö
nösen érzékenyek: sOk lett háborúban, vagy annak következtében iha-lt meg. 
Sokan közülünk pedig szétszóródtak a világban.

Ezek a háború rettenetes következményei és írni ezeket jól ismerjük, 
mi, akik szenvedtünk miattuk. Ezért semmi csodálmivaló nincs azon, ha 
a-z evangélikus vallású lettek szilárdan ragaszkodnak a békéhez és igye
keznek magukat az apostol intéséhez. tartani: „Keressétek a békét minden 
emberrel és a megszentelődést, mely nélkül senki sem- fogja meglátni az 
Urat‘( (Zsidó lev. 12:14.) A békéért küzdve, egyházunk együtt halad a 
többi egyházakkal és együtt halad az összes szovjet népekkel. Lelkészek 
és gyülekezeti tagok, -mindannyian, egyhangúlag aláírtuk 1950-ben a béke 
híveinek stoc-khotoi felhívását. 1951-ben pedig az öt nagyhatalom közötti 
békeegyezmény megkötésére vonatkozó felihívást. A lett < vangéiikue egy
ház legfőbb vezetősége felhívta az egyházközségieket és a külföldi test
véregyházakat ia ennek a két felhívásnak az aláírására.

Az örökkévalóihoz könyörgünk 'hazánkért és vezetőinkért, hogy békés 
és nyugodt életünk lehessen-, minit ahogy mondotta Pál apostol (I. Timótheus
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2:2.) és hogy így magadjuk „Cézárnak azt, ami a Cézáré" és „Istennők azt, 
ami Istené" (IMáté 22:24.). Köniyörgün'k a 'békéért; templomainkban a szent 
szolgálatok folyamán, Egyházi beszédetekben és közleményeinkben és 
főképpen a béke megbecsülését szolgáló új egyiházii himnusza kikban, híve
inket a békére hívjuk fel. Ezek a himnuszok, amelyek dicsőítik a 'beikét 
és a békéért való imádságokat tartalmaznak, a közrebocsátás előtt álló 
új zsoltáros könyvünkben már • megtalálhatók lesznek. Mindez, — mint ahogy 
általámoisságlban, a boldog élet és a nép jóléte is csak a béke keretei között 
lehetséges, örömmel 'fogadjuk a békevilág,kongresszus minden határozatát 
is éa a ibékeszerető népek és kormányaik miniden kezdeményezését a béke 
érdekében, különösképpen is azokat a történeti fontosságú jegyzéseket, ame
lyeket a szovjet kormány 1952. március 10-érr és április 9-én intézett a 
nyugati hatalmakhoz a Németországgal való békeszerződés megkötésére 
vonatkozóan.

Tudom, hogy ezt a mi véleményünket osztják a lett ée a litván refor
mátus egyház hívő tagjai is.

iA mi lutheránus egyházunk részt vett a szovjet békeihívek Moszkvában 
1950. és 1951. folyamán tartott békekon'fermciáján, valamint az 1951. szep
tember hó 17-én Rigában tartott lett konferencián is. Az érsek, a szuperin
tendenseik és a lelkészek számos istentiszteleti szolgálatot végezték spe
ciálisan a béke ügyéért, 'közülük néhányat az észt evangélikus egyház fő1 
papsáégávat, valamint a litván református egyház képviselőivel közösen. 
Egyik ilyen szolgálat 195!. október 29-én volt a rigai katedrálisban, az 
érsekinek Kaukázusiban, Georgiában és öriményföldön tett útjáról való vissza
tértekor. Ennek a szolgálatnak annál nagyobb .jelentősége volt, mivel azon 
résizt vett az orosz ortodox egyház rigai érseke is. Másrészt az evangélikus 
egyház 'képviselői meghívást nyerték egy hasonló istentiszteleti alkalomra, 
amely 1952. január 7-én tartatott a rigai ortodox katedrálisban. Az orosz 
és a lett népeknek ez a keresztyén testvérisége és a 'békéért mondott közös 
imái mély benyomást keltettek a népben. Ez a körülmény, minden 'bizonnyal 
hozzájárult a béke gondolatának megszilárdításához.

A jelenlegi konferencia megnyitásának napja, május 9, a győzelem és 
a béke hetedik évfordulójával esik egybe. Ezen a napon istentiszteleti szol
gálatok tartatnak a szovjet-lett evangéliumi templomok bán. imádkoznak a 
békéért ős ennek a 'koníferenic iának a sikeréért, s az új békehimnuszökat 
éneklik a hívek. Ezeket a békelhimnuszokat Pál apostol szávai inspirálják. 
Azé a 'Pálé, aki azt mondotta Jézus Krisztusról: „Ö a mi 'békességünk, aki 
a két népből egyet alkotott, lerombolva a válaszfalát" (Efeziuis 2:14.).

Egyházunk felfigyel a Béke Világtanácsának döntéseire és igyekszik 
azokat valóra 'váltani.

Egyházunk felhívja a többi egyházakat is, a saját hitvallását valló 
híveiket és minden keresztyént, hogy kövessék Krisztusnak a 'békére vonat
kozó parancsolatait. Krisztus azt mondotta tanítványainak: ,,'Legyein só ben
netek és legyetek 'békességben egymással" (Marik 9:51.),

A lett evangélikus egyház hívja az összes hívőket, hogy imádkozzanak 
a békéért és dolgozzanak a béke dicsőségére, reménységüket az Ürba 
helyezve."

3. JOHANSEN DÁN EVANGÉLIKUS LELKÉSZ FELSZÓLALÁSA:
„A május 1-i ünnepségekre meghívottként jöttem Moszkvába.
 De hálás vagyok önöknek is a világbéke védfelmééit összehívott ezen 

koníferenic iára való meghívásért.
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Az orosz ortodox ejgylház helyzetét évejt óta tanulmányozom.
.Az utóbbi év folyamán információkat- -küldöttem énről a kérdésről 

Ny ugat-Európa különböző országaiba.
Remélem, hogy ezzel a tevékenységgel a béke ügyét .szolgálom. 
 Moszkvában és mindenütt a világban a szovjet emberek a béke érdekében 

beszélnék éa dolgoznak. Dán lel kész i minőségemben sikert kívánok ennek a 
konferenciának. Béke a' világnak!" (Taps.)

A lundi világkonferencia anyagából

Nygren Anders püspök prédikációja 
a lundi Dóm-templomban, vasárnap, aug. 17-én
A mai vasárnapnak evangéliuma, amelyet az imént az oltár előtt hal

lottunk, általában ezt a címet viseli; «Jézus sír Jeruzsálem felett.» Ugyan
olyan joggal, sőt talán sokkal szívesebben adhatnánk neki ezt a címet is: 
«Jézus és a templom.» Ez esetben figyelnünk kell azonban arra, hogy ösz- 
szefüggésében olvassuk a textust, amely bensőnket érintő, személyes kér
dést tesz fel nekünk. Ha Jézusról és a templomról beszélünk, egyidejűleg 
az elé a kérdés elé kerülünk: és mi, mi hogyan vagyunk ezzel a kérdés
sel? —

Hadd időzzünk azért röviden ennél a témánál:

JÉZUS ÉS A TEMPLOM — ÉS MI?

Ha szorgalmasan olvassuk az Üjtestamentomot, hamar felfedezzük, 
hogy Jézus élete kezdetétől végéig mily szoros összefüggésben van a 
templommal. A gyermek Jézust bemutatják a templomban. Éleiét ott már 
kezdetétől «az Úrnak szenteli». A tizenkét évesnek ajkáról halljuk h 
templomról szóló igét; «Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem 
tudjétok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az 
én Atyámnak dolgai?» A templom Jézus otthona volt, «Atyjának háza».

Textusunk elvezérel minket Jézus földi élete utolsó napjaihoz. És itt 
ismét Jézusról és a templomról van szó. Három tétel éli elöltünk:

1. Jézus megtisztítja a templomot.
2. Jézus tanít a templomban.
í. Jézus felépíti az új templomot.

I. JÉZUS MEGTISZTÍTJA A TEMPLOMOT

Annak elbeszélése, hogy miképp tisztította meg Jézus a templomot, 
nagyon különböző helyet foglal el az evangéliumokban. János evangéliu
mában Jézus működésének elején áll. A templomtisztítás első cselekede
teinek egyike. Ezzel szemben a másik három evangéliumban a végén sze
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repel. Jézus legutolsó cselekedeteinek egyike. Ennek némi szimbolikus je
lentősége van. Egész működését mintegy a templomtisztítás foglalja 
egybe. Kezdettől végéig az Isten házáért való féltő szeretet emészti, és ez 
a féltő szeretet volt az, mely végül meg is emésztette.

Jézus megtisztítja a templomot, — de mi, mit teszünk mi? Amikor 
Jézus korbáccsal űzi ki azokat, akik az ö Atyjának házát bemocskolták, 
Isten igéjével indokolta meg tettét: «Meg van írva: A z én házam imádság 
házának mondatik.» „Ti pedig'1’, teszi hozzá, „Ti pedig latroknak barlang
jává, kalmárság házává t e t t é t e k H a  ezeket az igéket hallgatjuk, első 
pillanatban talán azt hisszük, hogy ezek nem vonatkoznak reánk. Hisz 
mi nem profanizáltuk ilymódon Isten házát. De figyeljünk csak valamivel 
jobban, s akkor észrevesszük, hogy ezek az igék felénk irányítják élüket. 
Isten házának imádság házának kellene lennie, ahol Isten felé kéröleg 
tárjuk ki kezeinket, aliol üres kézzel állunk meg, készen arra, hogy elfő 
gadjuk Isten ajándékát. De mi, mit csináltunk belőle? Ha nem is latrok 
barlangját, de mégis valami piacfélét. A világi, kusza gondolatok, a lany- 
haság és közömbösség olyasvalami, ami nem fér össze Isten házával, az 
imádság házával, ahol bensőnkben szíveinknek égnie kellene, ha azt, amit 
ott hirdetnek, igazán komolyan vennénk. Egészen bizonyos, hogy köztünk 
is meg kell Uszítani a templomot.

De nem volna szabad itt megállapodnunk. Még amikor egészen komo
lyan vesszük az istentiszteletet, akkor is meg kell állanunk a kérdés előtt: 
mit csináltunk istentiszteletünkből? Már maga az istentisztelet szó (néme
tül: Istenszolgálat) is csalóka lehet — mintha legalább is mi volnánk azok, 
akik Istennek adományokat hozunk, neki valamit ajándékozunk tisztele
tünk, szolgálatunk révén. Nem, ha azt akarjuk, hogy istentiszteletünk 
igazi istentisztelet legyen, meg kell fontolnunk, hogy a templom az imád
ság háza, ahol Isten jő hozzánk adományaival, mi pedig üres kézzel járu
lunk eléie. De mily nehezünkre esik, hogy fennhéjázó önigazságunkat fel
adjuk! Egész a templom belsejéig akar az betolakodni. Az istentiszteletet 
érdemszerző cselekedetté akarja változtatni. Nem akarja megengedni, 
hogy a vámszedövel együtt szerényen könyörögjünk: «Isten légy irgalmas 
nékem bünösnek», és hogy utána a megigazulás ajándékát Istentől nyer
jük el. Egy igaz: köztünk is szükséges a templom megtisztítása. Ahogyan 
a Zsidókhoz írt levél 9, 14. mondja: lelkiismeretűnket meg kell tisztítani 
a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.

2. JÉZUS T A N ÍT  A TEMPLOMBAN

«És tanít vala mindennap a templomban» — így végződik textusunk. 
Szerte a világon vannak templomok. Miért? Az evangéliumiért. Ez azért 
van, hogy a Krisztusról, mint Üdvözítőről szóló örömhír minden ember 
hez eljusson. Igéjében maga Jézus van jelen. És igéje nem erötelen szó. 
«Az evangélium Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére.»

Krisztus a templomban van. Jelen van igéjével és megváltó hatalmá
val. És mi, miképpen viselkedünk mi? Minden kis napi hírt nagy mohó
sággal habzsolnak az emberek, mintha minden ezen fordulna meg. De 
amikor Isten a Krisztusról szóló, világot felforgató nagy hírt, amelyen a 
mi nemzetségünk sorsa megfordul, kiküldi, akkor úgy van, mintha nem is 
tudnánk magunkat annyira összeszedni, hogy ezt az üzenetet felfogjuk.

Krisztus a templomban hozzánk szól. Akinek van füle a hallásra, 
halijai
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3. JÉZUS FELÉPÍTI A TEMPLOMOT

Amikor Jézus a főpapi tanács előtt állott, hamis tanúk állának elő és 
ezt mondták: «Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és há
rom nap alatt felépíthetem azt.» Ez hamis tanúság volt; és mégis tartal
mazott némi igazságot. Amikor Izrael elvetette Messiásét, eldőlt az ítélet 
a nép, a város és a templom felett. Ezért sír Jézus a város felett. Ezért 
hirdeti a templom pusztulását: «Ezekböl, amiket láttok, jönek napok, 
amelyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék.» A régi 
templomot, amelyet emberi kéz csinált és csak árnyéka és képmása volt 
annak, aminek jönnie kellett, le kelleti rombolni és el kellett pusztítani. 
Amikor Jézus földi élete a halálban leromboltatott, akkor elmúlt a régi 
templom szolgálatának ideje is. És amikor feltámadott, az új templom 
alapi a letétetett. János evangélista mondja el, hogy Jézus azt mondta a 
zsidóknak: «Rontsátok le a temvlomot, és három nap alatt megépítem 
azt.» (Ján. 2, 19.) De az evangélista hozzáteszi: «ö pedig az ö testének 
templomáról szól vala.» Feltámadásáról és egyházáról szól. Mert az egy
ház Krisztus teste. Amikor Jézus harmadnapon feltámadott, akkor kelet
kezett az új templom, amelvnek feléDÍtésére ő jött, a templom, amelyben 
ő maga a korona és a «legfőbb alapkő», «akiben az egész éniilet szép rend
del rakattatván, nevekedik szent templommá az Ürban». (Ef. 2, 20—22.)

És mi, mik is vagyunk hát? A feleletet Grundtvig énekéből vehetjük:

«A dicsőség háza vagyunk,
Élő kőből áll egyházunk.»

És az apostol azt mondja: «lsten temploma vagytok, és az Isten Lelke 
lakozik bennetek.» «Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.» 
Itt érünk el a tulajdonképpeni csúcsponthoz. Krisztus és a templom és 
mi — ez egy egyetlen nagy egység. A z új templom, ez maga Jézus Krisz
tus, de még több: az új templom, ez mi vagyunk. Túlzásnak és szertelen
ségnek tűnhetik fel e kijelentés. És mégis csak ez az egyszerű valóság. 
Amikor Krisztus harmadnapon feltámadott, akkor vele együtt keletkezett 
az új templom, és most mér mi is, egyik a másik után, mint élő kövek 
beépítettünk ebbe a templomépületbe. A z egész világ minden nyelve, or
szága és népe közül kerül ki az építőanyag. Együvé vezettetik és Krisz
tusban egységgé lesz. És így történik, hogy a templom mind magasabbra 
épül, egész Krisztusig, aki egybefoglaló koronája az egésznek.

Annak a csodálatos valóságnak csodálatos szemlélete ez, amely ne
künk adatott: Krisztus egy nagy egyháza, melybe mindnyájan be vagyunk 
építve és mindnyájan együtt vagyunk benne. Így Krisztus ma is azon van, 
hogy építse templomát.

És mi, mit teszünk mi? Nem az-e a helyzet nagymértékben, hogy mi 
leromboljuk azt, amit ö épít; szétszórjuk, amit ő gyűjteni és egyesíteni 
kíván? Már az Üjtestámentom is óv a szakadástól. A z apostol azt kér
dezi: «Vajjon részekre osztatott-e a Krisztus?» Ha a mai keresztyénséget 
nézzük, még több okunk van erre a kérdésre. Milyen templom az tulaj
donképpen, melyet mi építünk? Nem olyan-e, amit emberi kéz csinált? 
Ha mindenki csak a maga kis templomára gondol, akkor széthull a ke 
resztyénség. Ha azonban a Krisztus egyháza egységének nagy szemléletére 
eljutunk, hogyan lehetnénk nemtörődömök egymás iránt? Hisz ugyan
annak a testnek a tagjai vagyunk, ugyanannak a templomépületnek élő 
kövei, egy és ugyanaz az Urunk. És ha Krisztus mindazokat, akik az ö tes
tének tagjai, felszólítja, hogy fogadják őt: ha meghívja őket szent vacso
rájához és azt mondja: «ez az én testem», hogyán merünk akkor az ő kö-
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zösségi- és egységakaraténak emberi korlátokat szabni? Vajha megnyit
hatna az Ür szemeinket, hogy nagy templomépítése meglátására eljussunk, 
és tegyen Ö minket lélekben egyakaralúvá és Őbenne eggyé!

Ma különöskép is emlékeznünk kell Krisztus eme nagy templomépí
tésére, amikor gyülekezetünkben azokkal a keresztyén testvérekkel talál
kozunk, akik távoli országokból, az egész világról idejöttek és az Ür Jézus- 
Krisztusban váló hitben egy akarattal egybegyűltek. Adja Isten az ö  ál 
dósát ahhoz, hogy egymással való közösségben Krisztushoz felnöveked
jünk, benne való mind nagyobb és bensőségesebb egységgé.

Imádkozzunk:
«Jövel Szentlélek Üristen,
Töitsd bé sziveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal.
Szívbéli szent buzgósággal;
Melynek isteni ereje,
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is Te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel.
Hallel úja, halleluja!»

 Amen. 

Az evangélikus pap Tessedik küzdelme 
az egyházi elmaradottsággal

A XVIII. sz. második felében fokozatosan beérnek a felemelkedő 
polgárság világnézetének, az ú. n. felvilágosodásnak vetései. A felvilágo
sodás klasszikusainak művei nyomán egyre szélesedik azoknak tábora, akik 
meglátják a múltnak a vallás nevében elkövetett bűneit. A legélesebb 
támadást természetesen a pápaság hívta ki maga ellen, de benne a kor 
ítélete alá került minden vallási türelmetlenség, dogmatizmus, pap-' 
uralom, elmaradottság. Voltaire híres tételét, «aki nekem azt mondja: 
gondolkodjál úgy, mint én, mert az isten megbüntet — csakhamar azt 
fogja mondani: gondolkodjál úgy, mint én, különben megöllek®, — ná
lunk Bessenyei így tolmácsolja:

« Vallásodra nézve ne légy megvakulva,
És szomszédod iránt gyűlölségre fulva,
NJe rohanj másokra Istened nevében,
Ne áldozzál néki embernek vérében.»

A vallásháborúk és a szentbertalanéji mészárlások kora lejárt. A fel
világosodás írói nálunk is hirdetik «a papos magyarság végét, s elítélik, 
hogy az állam is beáll a térítés eszközeinek sorába, s nem hagyja, hogy 
a vallás az egyén legbensőbb magánügyévé legyen. A felvilágosodás em
bere nem törődik a dogmákkal, hanem az emberszeretet gyakorlását, a 
tudásban való előhaladását, a lelkiismereti szabadságot értékeli nagyra.

Mindez nem hagyta érintetlenül a XVIII. sz. második felének egy
házi életét sem, amelyben a felvilágosodás mint racionalizmus jelentke
zett. A józan ész (ratio ész) uralma felváltotta egyrészt a XVII. sz. val-
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lási szárazságának irányát, az ú. n. orthodoxiát, másrészt a XVIII. sz. 
elejének irányát, a lélek belseje felé forduló magatartást, az ú. n. pietiz- 
must. Amikor Tessedik Pozsonyban, Debrecenben, Erlangenben, Berlin
ben tanult, nagy hatással volt rá kora uralkodó filozófiai és teológiai 
iránya, a racionalizmus, érdeklődése nemcsak a teológiára szorítkozott, 
hanem a természettudományokra is kiterjedt. Önéletrajzában felsorolja 
erlangeni tanárait, akiktől teológiát, de természettudományt és orvostudo
mányt is tanult, akik «a reális tudományoknak legjózanabb elveit csepeg
tették* szivébe.

A XVIII. sz. nagy élménye a természet titkainak fokozatos felfede
zése. Egyre többen fordulnak a reáliák, a természettudományok felé. 
Viszont minél inkább megismeri valaki a természetet, annál inkább szük
ségessé vá’ik számára a babonától való szabadulás. így volt ez Tessedik- 
nél is. Fellépésének minden lényeges vonása a felvilágosodás és a racio- 
nálizmus hatása alatt alakult ki. Ezért harcol a pap Tessedik minden ba
bona és elmaradottság ellen, amelynek az egyházban készítettek meleg
ágyat. Papi hivatását a feudális elnyomás miatt nagy nyomorban és tu
datlanságban sínvlődő nép felvilágosítására és gazdasági erősítésére akarja 
felhasználni A Rákóczi szabadságharc leverése után a nemesek a XVIII. 
században fokozták a jobbágyság kizsákmányolását. Tessedik megdöb
benve látja a XVIII. századi Szarvas népének Ínségét és elmaradottsá
gát. Az önéletírásban ezt olvassuk: «Második pap állomásom Szarvas vá
rosa Békés vármegyében. Itt vizsgáló szemmel tekintettem körül, keres 
t°m a költők által olv elragadó színekkel festett fa’usi élet egyszerűségét 
és találtam együgyűséget, ostobaságot, bizalmatlanságot, még a leghasz
nosabb javaslatok iránt is. hamisságot, gonoszságot, rögzöttséget és hiányt 
még á legszükségesebb dolgokban is. Kerestem cselekvő keresztyénségct 
és találtam a vallás álcája alatt borzasztó zavart, hamis néphitet, babona- 
ságot. előítéletet, ferde vallás nézeteket, melyek a földmívelő nép lelké
ben sötétséget, a szívben aggodalmat és az életben nyomort terjesztenek »

Keserűen fakad ki Tessedik, amikor összehasonlítja hazája súlyos 
helyzetét más országok haladottabb viszonyaival: «Leírhatnék én itt min
dent, amit ott láttam De ki fogná azt elhinni Magyarországon. Magam 
sem akartam hinni, amíg nem láttam. Azért utaztam Szarvasról Kupfer- 
zellbe. Ott láttam a kupferzelli földművelők jólétének forrását s vagyo
nuknak szép gyümölcseit. Azt mindenki megtehetné, ha értene hozzá, de 
ki fogja arra megtanítani a mi földművelőinket. . .  Kupferzellben már 26 
év előtt annyi világosság volt — és nálunk? — még most is egyiptomi 
sötétség uralkodik! — és meddig fog még e siralmas állapot tartani?...*

Azt a kérdést is megkockáztatja, hogy ki az oka ennek az egyiptomi 
sötétségnek? «Kik mindenkor tsak a parasztnak tunyaságát, oktalanságát... 
káromolják, tekintsék meg előbb jobban, és tudakozzák ki: ha annak a 
tunva, oktalan parasztnak van-e ahhoz, hogy jobbulást kezdjen...  ele
gendő értelme, tapasztalása.*

Tessedik világosan látja, hogy «némelyek rettegtek a parasztok felvilá
gosításától* és tudatosan hagyták vergődni a parasztságot tudatlanságá
ban, babonában, rossz szokásokban. A legtekintélyesebb pásztorok egyi
kének a jellemző kijelentését feljegyzi Tessedik a Szarvasi Nevezetessé
gek c'-mű írásában: «Ha az én marhám hullott állatokkal borított mezőn 
jár és legel, semmi baja sem lesz, ha Isten úgy akarja; ha pedig Isten 
akaratából meg kell döglenie, akkor semmiféle rendelet és előírás sem 
mentheti meg.» A pap Tessedik azonban a felvilágosítás és meggyőzés 
fegyverével száll szembe az ilyen fatalizmussal. Annak a parasztnak, aki 
nem volt hajlandó földjét helyesen művelni, mert «elhiszi, hogy az Isten 
őtet eltartja kenyérre*, ha pedig a föld mégsem teremne, akkor azt
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mondja, «hagyján! amint Isten akarja, úgy légyen, áldott légyen az ő neve 
érette», — azt válaszolja Tessedik: «Mi volt itt az Isten akarata? Hát 
betöltöd-é azzal az Isten akaratját, ha a földedet rosszul műveled és a 
gabona helyett konkolyt aratsz? Ugyanez az esete annak a betegnek, 
aki az orvosi segítséget visszautasította azzal, hogy őt Isten úgyis meg- 
segiti, mert ő Istenben bízik, Isten pedig mindenható és orvos nélkül is 
megsegíti őt. «Mi ez más, mint bálványozás?* — fakad ki Tessedik.

Egyesek Isten nevében akarták útját állni a fejlettebb mezőgazdasági 
módszerek bevezetésének. Az 1779. évben nagy szárazság volt. «Éppen 
száraz évben nevezetes kísérletet tettek egy darab földdel: miután az 
előző ősszel megtrágyázták, s a trágyát beszántották, tavasszal megint 
felszántották,* s egy pozsonyi mérő nyári búzával bevetették. A vállal 
kozót kigúnyolták, amiért trágyájával s a többszöri szántással Istent, a 
természetet s a földet gazdagabb terméshozamra akarta kényszeríteni, 
azonban a kísérlet a száraz évben is bevált, s mikor más vetések egyálta
lában nem sikerültek, ez a darab szántóföld huszonkét pozsonyi mérős 
gazdag termést adott. Ezzel megrendült azon káros előítélet, hogy a vi
dék semmiféle trágyára, szorgalmas megmunkálásra, egyszóval: semmiféle 
művelésre sem szorul.»

Egy másik babona szerint a tehén teje kiapad, ha azt pénzért eladják. 
Ez az állattenyésztés csökkenését okozta. Ki kellett tehát irtani ezt az 
előítéletet, ha az éppen akkoriban szaporodó népességű városokat, amilye
nek Pest, Vác, Miskolc, Gyula, Arad, Szeged, vajjal és sajttal akarták 
ellátni.

Még siralmasabb volt a helyzet egészségügyi téren. A pestis ellen 
imákat mondtak. A furunkus ellen használt gyógyszerük a daganatra kent 
kocsikenőcs vagy egy darab nyeres marhahús, vagy 9 darab összenyo
mott pók volt. «A pokolvar (Höllengrind, Höllen-Brand) annyira dühön
gött Szarvason, hogy gyakran 5—ó—7 ember feküdt nyomorultul e rette
netes betegségben: a legtöbben meghaltak, a többiek arcukon, szemükön, 
ajkukon, kezükön ocsmányul elcsúfultak. Nem volt akkor még semmi 
más s“gítség, mint. . .  a papnak rettentően szenvedő betegével együtt 
mondott imája: a beteg a fájdalomtól gyakran eszméletét vesztette.)) 
A ráolvasással, varázslattal, kuruzslással szemben kora orvostudományá
hoz utasítja a betegeket: «Oh ember! Ismerd meg, mire vagy képes. 
Sanabi’ibus aegrotamus malis, nosque in rectum genitos, natura, si sanari 
velimus, adjuvat. Seneca. (Gyógyítható betegségekben szenvedünk s maga 
a természet megsegít bennünket, kik tökéletességre születtünk, ha a gyó 
gyulást igazán akarjuk.)» Másutt pedig az orvostudomány lehetőségei
nek kihasználására így biztat: ((Igyekezzetek ti halandók jobbítani álla
pototokat s vegyétek hasznát annak, amit a tudomány feltalált, s amit 
a természet nektek nyújt.»

Tessedik az iskola kötelességévé teszi az elmaradottság elleni küzdel
met. utas'tást ad a dékán számára, hogyan tartsa távol az iskola küszö 
bétől a nép haladását gátló előítéleteket: «A dékán tartsa szem előtt azo
kat a babonákat és hamis előítéleteket, melyek a köznép soraiban az em
beri és vallási dolgokban el vannak terjedve: amíg ezek a veszedelmes 
balítéletek a tanítók és tanulók szemeit elhomályosítják, mindaddig még 
a ragyogó napfénybe helyezett isteni és emberi igazságokat sem látja, 
vagy láthatja senki.

A dékánnak elég gondja legyen arra, hogy legyűrje a babonás néze
teket jövendölésekről, kísértésekről, szemfényvesztésről, méregkeverések
ről, varázsigékről s a rossz szellem végtelen hatalmáról, melyet Krisztus 
már régen megtört és megsemmisített s az Isten által teremtett világgal 
foglalkozva, a pogányságnak és manicheizmusnak e maradványait, a ke-
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resztyénség eme rút sebeit az iskolák tanítói segítségével igyekezzék eltün
tetni.

Komolyan inteni kell a tanítókat, hogy mindazon fogalmikat, melye
ket a szentírás világos mondásaiból, helyes értelmezéséből megbizönyí- 
tani nem lehet:

2. vagy ami a józan észszel ellenkezik;
3. v-agy a mindennapi tapasztalatnak ellentmond — mindazt tartsák 

távol az iskola küszöbétől.*
A nép elmaradottságának okait Tessedik széles ponton látja meg. 

Megérti, hogy a jobbágy rendszer, a «basa-parasztok» nép-félrevcztése, a 
spekulánsok népnyúzása és az elmaradottságot melengető papság ezekkel 
együtt okozza a nép Ínségét és elesettségét. Írásaiból világosan kitűnik a 
négy tényező felett gyakorolt társadalom kritikája.

A jobbágy rendszer felszámolásának javaslatával csak egészen finoman 
mer előállni. A Paraszt Ember c. utópiájában a paraszt munkájának ter
melékenységéről azt írja: «ez pedig válóban meg lenne, ha a Paraszt egy 
neki mutatott földet, mint sajátját mívelhetné... vagy ha az a Felső és 
Földes-Uraság jussának károsodása nélkül éppen meg nem eshetnék, leg
alább az Urbárium szerint neki osztatott földdel, minden veléavatkozás- 
tól ment lévén, szabadon tehesse azt, ami néki, gyermekeinek és uno
káinak javára szolgálandó.)) «Kinek jobbítson a Paraszt egy darab 
szántóföldet?* — veti fel a kérdést Tessedik, ha a paraszt nem eléggé 
érdekelt a termelésben. A Habsburgoktól kitüntetéseket kapott aulikus 
Tessedik csak igen mérsékelt hangon mer a jobbágyság megszüntetésének 
kérdéséhez nyúlni, de így is sokat jelent az abban a korban, amelyben 
elhangzott.

A parasztság félrevezetőit látja a «basa-parasztokban», akikről azt 
írja, hogy tekintettel kell lenni a «paraszt-királyokra, azaz a nép között 
található nagyhangú alakokra (félművelt, ravasz tökfilkókra), kik gyakran 
egy egész közönséget el tudnak ámítani, tévútra tudnak vezetni és mes- 
terileg értenek ahhoz, hogy a maguk önző céljaival, szándékaival, az ő 
ostobaságukkal szemben álló bármily jó és hasznos intézmény megbuktas
sanak, csakhogy a magánérdekeiket biztosítsák. Huic hominum generi 
impune licet peccare. (Az ily fajta embereknek büntetlenül szabad bű
nözni)).)

Spekulánsok, csodaszereket kínáló kuruzslók növelik a nép nyomo
rúságát: «Annyi munkára alkalmas ember vásznakkal, csipkékkel, illat- 
ezerszekrénnyel való csavargása: ezek, amint portékájukkal házalnak, lo
pásra csábítják a tapasztalatlan háziasszonyt, házikisasszonyt, az együgyű 
cselédet, s mesterileg felkínált holmijuk, gyógyszereik árával becsapnak, 
sokszor egészségétől, sőt életétől fosztják meg vevőiket, tehát fényes 
nappal házalva büntetlenül hazudoznak, csalnak, lopnak és gyilkolnak. 
Oh szent igazság! Könyörülj rajtunk!*

Nem kíméli Tessedik azokat a paptársait sem, akik működésükkel 
hozzájárulnak a nép elmaradottságának és szenvedésének növeléséhez. A 
jobbágyrendszer, a basa-paraszt, a spekuláns és a nép felemelkedésének 
útjában álló pap együttesen okai a jobbágyság nehéz helyzetének. Lás
suk részletesebben, hogyan küzd a pap Tessedik az egyházi elmaradott
sággal szemben.

Leleplező kritikát gyakorol a pénzéhes papsággal szemben: «Meggyő- 
ződhetsz róla, hogy ők egyedül a szent dénárral törődnek. A prédiká
ciókért fizetést kapnak, a gyónás meghallgatásáért és feloldozásáért fillé
reket. Betegeknek, különösen gazdag betegeknek látogatása — a szegé
nyekről könnyű megfeledkezni s az ember a mellett még lelkiismeretes 
is ez esetben — hoz valamit a konyhára. Keresztelő, temetés, esketés is
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hoz néhány fillért! . . .  nemde még a legsokoldalúbb üzleti elfoglaltság sem 
akadályozza meg őket abban, hogy hetenként párszor lakodalmakba, ven
dégségekbe ne menjenek...» Alindezzel építő kritikát akar gyakorolni, 
s nyomban hozzá is teszi: «Azért mondtuk el ezeket, hogy a lelkészek
nek szívéhez és lelkiismeretéhez szóljunk.*

Tessedik tehát nem kívülről, hanem az egyházon belül akarja meg
oldani a néphez hű papnak a problémáját. Maga is keresi ennek az útját, 
s eredményeit azzal a szándékkal írja le pap társai számára, hogy ők is 
követhessék ezt az utat. Ezért írja a lelkészekről: «A szívét nemesítő és 
lehetőleg elégedettséghez vezető Krisztus vallás helyett még mindég ha
mis néphitnek, durva előítéleteknek, ferde vallási fogalmaknak káoszát 
tálalják fel, melyek a lélekben sötétséget, a szívben szorongást és zavaró 
lelki nyomorúságot okoznak a paraszt egész életfolyásában. De természe
tesen panaszkodni mindenki tud; az a művészet, hogy ezt jóvá is te
gyük . . .  Én minden eszközt megpróbáltam ahhoz, hogy ezt a fogas kér
dést megoldjam és egyetlen eszközt találtam, amely alkalmasnak bizo
nyult: a gyakorlati gazdasági tanmódszert, céltudatos iskola-iparral egybe- 
kötve.» A templomot és az iskolát a nép felvilágosításának céljára akarta 
felhasználni. Visszaemlékszik az általa nagyrabecsült Meyer Frigyes 
kupferzelli tanárának mondására: «Az iskolában és templomban elbutí
tott fő sohasem jő egyenletes állásba vissza.*

Az igazi istentiszteletet és vallásosságot így látja Tessedik: «senki 
magával el ne hitesse, hogy az áj tatosságoknak gyakorlásában álljon az 
egész isteni-tisztelet, mellyel ő az Istennek tartozik, tehát véle világosan 
meg kell esmértetni, hogy tsak az Istennek akaratja s parancsolatja sze
rént, az életnek haszonra való fordításában adjon a valóságos istentisz- 
telet.»

Mindezt a parasztra vonatkoztatva így gondolja alkalmazhatónak: 
«Én bátorkodom...  azt erősíteni, hogy a Paraszt a természetbéli dolgok
nak nagyobb esméretsége nélkül. . .  még jobb keresztyén sem lehet.. : 
Mert gyakorta munkája, szorgalmatossága, sőt még hite Istenben, a Gond
viselésben való bizodalma ezen esmeretség nélkül nem egyéb, hanem csu
pán babonaság.» ^Terjesszétek, írja élete végén paptársianak az Isten 
természetben rejlő adományainak jobb felhasználását. . .  mert az igazi 
istentisztelet Isten adományainak okos, tevékeny, jókedvű felhasználásá
ban áll.»

Maga járt elő jó példával annak a bebizonyításában, hogyan kell a 
természetben rejlő lehetőségeket jobban eflhasználni, hogy az 1815. és 
1816. évi pusztító árvízkor és az 1816. január hó 29-én és 30-án 36 órán 
át tartott iszonyú vihar alkalmával csak ő neki volt jelentéktelen kára, 
mert kertjét gáttal vette körül, a vizet pedig kígyóvonalban ásott árok
kal elvezette. Erre nézve pedig maga jegyzi meg önéletírásában: «A gát 
romjai még most is (1819. ápr. 5-én) láthatók, azok megcáfolására, akik 
nem akarják elhinni, hogy mit tehet az emberi kéz és ész a veszedelem 
idején.»

Vallási felfogása szerint ennek a cselekvő vallásosságnak kell aláren
delni az ájtatoskodást, s amikor arról van szó, hogy a nagy mezei mun
kák idején vallási kötelezettségekre való hivatkozással szeretnék egyesek 
könnyebben venni a munkát, akkor hivatkozik elődjének: Markovits Má
tyás lelkésznek a XVIII. sz. közepén készített egyházi szabályzatára: 
«Különösen felötlő e dolgozatban, hogy a mezei munkák idején, a vasár
napokon kívül, hétköznapokon csak egyszer harangoznak a templomban. 
Számítsuk ki ezen intézkedésnek a mesteremberekre és napszámosokra 
gyakorolt hasznát. Számítsunk olyan helységre, mint Szarvas, csak 3009 
munkást vagy mesterembert, minden egyes munkásra csak 300, a rendel-
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kezessel a munkának megnyert órát, minden órára csak 1 krajcár tiszta 
hasznot és csodálkozni fogunk az eredményen. Mily bölcsen gondolták 
ezt ik már az 1750. év táján! Olvassuk és szívleljük meg, amit Meyer 
Frigyes, a nagy nemzetgazdász mondott. Mi már több mint fel évszázad
dal előbbre vagyunk, s mégis mi történik sok szegény faluban? Az em
berek mindennap- kétszer,. sőt háromszor mennek kedves templomukba, 
éS"— még sincs kenyerük. De nem csoda, hiszen 3—4—5, sőt 600 legjobb 
munkaórát imádkozással töltöttünk el, és kötelességszerű munka nélkül 
tettünk tönkre. És ugyan hol parancsolta ezt Isten, vagy Krisztus, vagy 
egy apóstól? Hol kívánta azt értelmes keresztyénektől? És kik azok, akik 
ezt mégis követelik és kik azok, akik ezt cselekszik?® A kérdésre nem 
ad feleletet, de Tessedik nézeteinek megismerése után tudjuk, kikre 
gondolt.

Tiszta crkö'csi felfogása nem tűrte a vallási szokás jelmezébe öltöző, 
de a népet tönkretevő pazarlást. Támadta a halotti torra összegyűlő 
«sok szemte’en kortsos eszem-iszomqkat-» 1769-ben pedig Tessedik a 
községi előliárósággaf határozatban kimondatta, hogy ezentúl hivatalából 
való elmozdítás terhe mellett egy tanító sem vehet részt lakodalmi-, ke
resztelő-, halótti-torokon.» 1770-ben pedig a költséges lakodalmi dáridó- 
kat az elöljáróság betiltotta. A szegény jobbágy életen át keservesen 
összekuporgatott vagyonát tették tönkre a multaozások. «Ha szegény nő
sül, kinek pl. 4 marhája van: a legjobbikát a vendégek részére levágatja, 
a másikat eladja, hogy bort vehessen, a 3-kat, hogv a muzsikusokat fi
zesse, a 4-ik, a legrosszabb, melyet el nem adhatott, lesz alatiia jövő 
gazdaságának. A paraszt a rossz példát a falusi értelmiségtől látta. Az 
Archív für den minschen und Bürger III. kötetének szavait idézi Tesse
dik, amikor a hazai fényűzést támadja: «Annyira elterjedt már a kérke
dés és a bujaság szelleme, hogy maguknak -a papoknak, pedagógusoknak, 
tanároknak feleségei és leányai százféle csecsebecsével és tolldísszel, mint 
valami érzékiségbe süllyedt komédiásnők és táncosnők járnak-kelnek, if
júságunk. szívébe halálos mérget csepegtetve. Udvarlás, bujálkodás, er
kölcstelenség, henyélés, társaság és játék-kórság, ezek a veszedelmes vele
járói az érzékiségnek és hiúságnak, számtalan családban tartják távol a 
rendnek, munkásságnak, tisztességnek szellemét és a családi jólét áldását. 
Jobb, nemesebb célok megvalósításához majd mindenütt hiányzik a tőke, 
mert az emberek, kivált hogy a ruházkodásban való fényűzésüknek eleget 
tegyenek, mindenütt adósságokba verik magukat.» Majd hozzáteszi, hogy 
«egy országra sem oly romlásthozó a fényűzés, mint Magyarországra, 
mert az ahhoz szükséges legtöbb anyagot itt nem termelik, hanem azt 
drága pénzen külföldről kell behozni.31

A felvilágosodás vallási türelmességét sugározzák Tessediknek a fe
lekezeti béke jegyében tett nyilatkozatai. A Szarvasi Nevezetességekben 
Tessedik méltatja lelkészelődjét, Markovitzot, aki vallásra való tekintet 
nélkül gyakorolta a felebaráti szeretetet. Példaképpen állítja kora lelké
szei elé Markovitzot: «Kérdés: Ti a városok lelkipásztorai! Az ország 
néptanítói! Vagytok-e nagy számmal, kik az ország s községiek iránt ha
sonló igaz keresztyén és hazafiúi érdemeket tudtok felmutatni? De mi
nek is e kérdés? Hisz tudjuk, hogy a kicsinyesség és a tétlenség szelleme, 
a ceremóniakórság, az önálló gondolkodás hiánya mily sok lelkésznek jel
lemző vonása!» Ezzel szemben Tessedik műve lehetett az. hogy 1797- 
ből feljegyzett adományokra bukkanunk, amelyeket evangélikusok tettek 
a katolikus egyházközség részére s előfordult, hogy végrendelkező evan
gélikus lakos a katolikus plébániára is hagyott.

Ilyen esettel kapcsolatban azt írja Tessedik: «Ő, mi felséges, mi szent
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a kedélynek' ilyen összhangzatá! Ha e harmónia egykoron általánossá lesz, 
akkor, ó akkor az ég lészálland a földre és az Istennek akaratja telje
sülni fog itt a földön, miképpen a mennyekben!*

Mivel a felekezeti türelmetlenség már az iskolában egymás ellen for
dított az embereket, a felvilágosodás további tüneteként Tessedik az első 
magyar evangélikus lelkészként kívánja az iskolák államosítását: «Mert 
az iskoláknak — ez legalább is szükségszerű volna — az állam szemi
náriumainak kellene lenniök, s a lakosság minden rétegei és szükségletei 
számára tevékeny alattvalókat nevelniük.® Az egyházon belül ez volt 
az első hang az iskolák államosítása felé, amit az 1848-as szabadságharc 
idején újból hangoztattak egyes haladó lelkészek. Azok az utasítások, 
amelyeket Tessedik írt az egyház kezében lévő iskolák számára, harcol
nak a felekezeti gyűlölet-szítás ellen, a felvilágosodás szellemében. Taní
tási Tervezetében azt az utasítást adja: «Ne engedje, hogv a vallástant 
misztériumokból és a teológusoknak nehezen érthető megállapításaiból és 
szabálvaiból kezdjék tanulni® Az iskolában fontosnak tartja a reáliák 
tanyását, szemben a nemesség Verbőczy stílusú latinos műveltségével. Az 
iskolát a hazaszeretetre és munkás életre nevelés otthonának akarja látni. 
A dékánnak azt írja: «Az iskolában használt imádságokat, vagy éneke
ket buzgón vizsgáljá meg a dékán és ne tűrje tovább azokat a nevetséges 
és még helyesebben siralmas semmirevalóságokat, melyek az énekekbe 
és imaformákba a költői képzelés elharapózása folytán becsúsztak és 
hosszú megszokás folytán mintegy a keresztyén egyház tartozékai lettek: 
akinek szeme van. láthatja, mennyi minden származott a pogányságból 
és sötét babonából.* . ,

Nemcsak az iskolában, hanem a templomban is a nép felemelkedésé
nek szolgálatát akarja látni. Kimondja, hogy «bizony már itt vo’na az 
ideje, hogv éoületésebb imádságokról és az élet céljainak megfelelőbb el
mélkedésekről gondoskodjunk®. Ő maga egész életművével feleletet akart 
adni arra, hogy- ezt hogyan gondolja. Noha eredeti prédikációi pem ma
radtak fenn. de ilyenek naoy számmal voltak, bizonyítva szerzőjük lelki- 
ismeretes készülését. Az 1798-i püspöki látogatás «21 füzetnvi szóról-szóra 
(de verbo ad verbum) kidolgozott egyházi beszédéről és 5 füzet egvéb 
alkalmi beszédéről tud. Ebből is lehet látni, mennvire alanta'anok voltak 
azok a későbbi vádak, hogy gazdasági tevékenysége rnktt lelkészt szol
gálatát elhanyagolja. Ma már csak egyik tanítóia á'tal készített prédiká
ció kivonat-ok vannak meg. főleg 1796—1801. évekből való prédikációk kö
zül. Prédikáló tevékenységének irányáról a Paraszt Eímber című köny
vében ad tájékoztatást, amelyben beszédeinek tárgyait sorolja fel. Ezek 
a felvi'ágosodott józanságot, észszerűséget, gyakorlatiasságot sugározzák, 
amelyeknek célja a nép nevelése. ígv pl. beszélt a hazaszeretetről, annak 
a mondásnak a képtelenségéről, «hadd legyen minden, amint vagyon, mert 
az ember a világot jobbá nem teheti*. Gyakran beszélt a felebarát iránti 
köte’ességéről. a szomszédok közötti jó viszonyról, kipellengérezte a ba
bonákat. M tárta a paraszti nvomór okait, felvilágosított a betegségek 
okairól, intetté a híveit, hogy tartózkodjanak a gorombaságtól, szitkozó- 
dástól. tanította őket. hogv ne panaszkodjanak hiábavalóan az időjárás 
e'lep. hanem új mezőgazdasági termelési módok bevezetésével növe'jék a 
terméshozamokat, s ezzel anyagi jólétüket, szoroa’omra. munkaszeretetre 
hívta fel hallgatóit. Figvehnükbe ajánlotta az alfö'd fásítását is. Kétség
telen, hogy ezek a prédikáció-tárgyak világosan hangzottak, azonban nyil
vánvaló volt, hogy a nép vallásosságát nem sértették, hanem éooen azt 
cé'ozták. hogy az eövszerű emberek hitét helyes és hasznos irányba for
dítsa Tessedik. s kialakítsa azt a . cselekvő embertípust, amelyet ő maga 
nemcsak hirdetett, hanem élt.
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Szószéki tevékenységbe foglalható össze: «Ember! légy jóltevő an- 
gyala korod világának, akkor az már most mennyország lesz számodra!»

A népért való élet azonban az ő korában egyáltalában nem jelentett 
«menyországot®, hanem üldöztetést és szenvedést. Aki a XVIII. és XIX. 
sz. fordulóján olyan nézeteket vallott, mint amilyent Tessedik, az kihivta 
maga ellen a' nép ellenségeinek támadását. Ez elsősorban egyházi részről 
indult meg Tessedik ellen. Vezére Boczkó Dániel, Tessedik szarvasi evan
gélikus paptársa volt. Amikor 1792-ben Tessedik gazdasági intézete ta
nulóinak száma 991-re emelkedett, s amikor a leghasznosabb gazdasági 
módszerekre tanította a népet, akkor indult meg ellene a támadás pap
társa részéről, amely a «basa-parasztok» részéről talált támogatást. Tesse
dik világosan látja, hogy milyen nagy szakadék választja el a paptársai
tól és püspökeitől, amikor így ír: «Ha meggondolom, az enyémtől oly 
gyakran eltérő nézeteket, szándékaikat, tanulmányaikat, továbbá az én 
észjárásomtól eltérő eszméiket...». Nem csoda, hogyha ezek részéről 
megnemértésre talált. Az egyik vád az volt ellene, hogy elhanyagolja lel
kész! szolgálatát. Erre azzal adia meg a választ: «Fe!hívom az én kedves 
hivataltársaimat, mutassanak fel nekem.. .  annyi nem száz, hanem ezer 
szóról-szóra kidolgozott egyházi beszédet mindenféle alkalmakra, mint 
amennyit én kidolgoztam és elmondtam az Ö- és Üj-Testámentumnak kü
lönféle szövegéből merített tárgyak felett az Istennek a természetben, 
különösen a falusi földművelő nép között látható műveiről.® Életművé
nek hatalmás feladatát csak úgy tudta ellátni, hogy amíg paptársai ké
nyelmesen pipázhattak, addig ő megfeszített munkában állott. Paplaka 
híres volt arról, hogy az ő dolgozószobájában aludt ki utoljára a világos
ság Szarvason.

A másik vád az volt, hogy szembehelyezkedik a régivel, újszerű in
tézményt alapít, gazdasági iskolát, megveti kora nemesi műveltségét, 
tiogy kellemetlenkedjenek neki, az általa bevezetett egészségtan helyett 
a mitológia tanítását hozták be, amelyről önéletrajzában keserűen így nyi
latkozott: «Az egyszer már megvalósított jót elvetni s helyébe a rossz 
visszaállítását látni voltam kénytelen.» Iskolájával szemben azt a kifogást 
hozták fel, továbbá, hogy annak gyári jellege, azaz munkaiskola jellege 
van, s elhanyagolja benne a vallástant. A reakció megpróbálta eltiporni 
mindazt, amit Tessedik épített, s ilyeneket írtak Tessedik iskolájáról: 
«Bár már az egész országban az a hír futamodna el, hogy a szarvasi os
kolában többé nem dalolnak a fabrikánsok», s olyan tudományokat taní
tanak, «amely nemcsak a jövendő testi életnek szerendséjére szolgálná
nak, hanem amelyek az örök boldogságra is tartoznának®. A Boczkó 
lelkész vezette reakció olyan sikerrel vezette a harcot, hogy az 1802. 
máj. 19-én Szarvason tartott békés-bánátj esperességi közgyűlés egy latin 
iskolának valamelyik alföldi városban való felállítását határozta el. Ez 
arra lett volna hivatva, hogy konkurrenciát csináljon Tessedik iskolájá
nak. A latin-görög gimnázium meg is nyílt s 1834-ig Mezőberénybcn mű
ködött. , |

Tessediket a munkára való tanítás terén és a gazdasági ismeretek ter
jesztése terén nagy hazafias lelkesedés vezette. Megpróbálta a maga ha
táskörében megszabadítani népét a gyarmati kizsákmányolás egyik-má
sik terhétől. A «fabrikák» jelentőségéről ezt írja: «Hogy az idegen fabri- 
kák és kézimunkák a mi pénzünket az országból kizsarolják, az az egész 
világnál tudva vagyon. Hadd forogna az a jó magyar pénz a szomszéd 
országokban, csak bár ismét vissza forogna. De mindenkor csak ki és igen 
ritkán ismét be, ez bizony micsoda? Éppen nem találok illendő szót, az 
olvasó gondoljon oda is azt, amit akar.® Tessedik hazafias célkitűzését
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akarta tönkretenni a reakció; Iskolája megszűnt ugyan, sikerűit Tessedik 
életét is megkeseríteni, azonban amit a népért tett, az fennmarad, meg
őrzi nevét a magyar nép történetében. Sírfelirata egész életművét kifejezi:

 Nem annyira magának vagy övéinek, mint inkább népe javának
élt sokáig és egészen .»

OTTLYK ERNŐ

Liberális teológus-e Bultmann ?
» Bultmann-vita“  kérdései a német Hitvalló Egyház 

teológiai konferenciáján
Bultmannak az «Űjtesfamentom és mitho/ógia» című könyve még a 

háború idején jelent meg, de a könyvben felvetett kérdés «az Újszövet
ségi igehirdetés mitlioiógiállanitásának kérdéses a háború után került a 
németországi teológiai viták középpontjába. A vitát a németek alapos
sága épp úgy jellemzi, mint az absztrakcióra való készség és a már Me- 
lanchtöntól is sokat kárhoztatott «furor theologicus».

A Bultmann-vita, bár elsősorban a németországi teológiai életet 
hozta izgalomba, túllépte Németország határait. Ezt mutatja H. W. 
Bartsclx «Kerygma und Mithosa c. kiadványának nemrégen megfelent 211 
lapos második kötete. Mindkét kötet a Bultmann által felvetett kérdéssel 
foglalkozó tanulmányokat közli. A z első kötet 1948-ban jelent meg. A 
második kötet írói a következők: Barth, Bartsch, Buri, Bultmann, Hart- 
lich, Sachs, Kömmel, Oetke, Prenter, Sauter, Stauffer.

Bultmann munkásságában legkiemelkedőbb jelentőségű az az igye
kezet, amellyel a Biblia Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételét a bibliai 
kor nyelvezetéből a mi korunkéba szándékozik átültetni. Az általa fel
vetett probléma röviden a következő: az újszövetségi bizonyságtétel — 
kérügma —• korának mithológikus képzeteibe öltözötten jelenik meg. 
A régi mithológikus világkép letűnt; idegenül és bántóan hat a mai em
berre. Hogyan lehetne az újszövetségi bizonyságtételt mithikus vonásai
tól szabadon ma megszólaltatni? hogyan lehetne a kérügmát mithosz- 
ialanítani. (Entmithologisierung)? A liberális teológia a mithikus jellegű 
közléseknek a kiküszöbölésével próbált erre a feladatra vállalkozni, 
azonban munkájával magát a kérügmát, az Istennek Krisztusban történt 
döntő cselekedetéről szóló örömhírt küszöbölte ki. Bultmann az újszövet
ségi mithológia interpretálásával kísérli meg a kérügmát a nem mitho- 
lógikusan goldolkodó mai ember számára átadni. Ehhez a munkához sze
rinte nem egy ember, hanem egy egész teológiai generáció erőfeszítése 
szükséges. Segítő eszközül az egzisztenciális filozófia fogalmi készletét és 
gondolkodásmódját használja fel. «Az a feladat, hogy az Üjszövetség 
dualisztikus mithológiáját egzisztenciálisan interpretáljuk.»

A z alábbiakban a német Hitvalló Egyház testvér-tanácsának teoló
giai konferenciájáról számolunk be a «Bekennende Kirche auf dem Weg» 
című táp szeptember 15. számában megjelent közlemény alapján. Az 1952. 
július 8—9. között Berlin-Zehlendorfban tartott teológiai konferenciának 
középponti kérdése Bultmann hermeneütikájának megvitatása volt. A
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mozgalmas eszmecserét, amelyben maga Niemöller is élénken vett részt, 
Helmuth Traub referátuma vezette be. Referátumát azzal kezdte, hogy 
három pontban foglalta össze a bultmanni hermeneütikának főbb jelleg
zetességeit.

Bultmann hermeneütikájártak jellegzetes vonásai.
1. Az a kérdés, amelyet Bultmann vetett fel, Fülöpnek az etióp kincs- 

lat-tóhoz 'intézett kérdésére emlékeztet: ^Érted-e, amit olvasol?» (Csel. 
8:30.) A kérdés tulajdonképpen lelkipásztori kérdés. Csak az jogosult 
Bultmannal foglalkozni, aki úgy érzi, hogy ez a kérdés feléje irányul.

2. Bultmann gondolatainak kiindulópontja az, hogy az Újszövetség 
alánjában véve bizonyságtevő jellegű — kérügmatikus — könyv. Az Új
szövetség nem valami új tant hagyományoz az utókorra, hanem a kérüg- 
mát. Ezért hamis kérdés Bultmann szerint, ha valaki ezt kérdezi: mi a 
szöveg mögött meghúzódó tulajdonképpeni történelmi esemény? De ha
mis kérdés-feltevés az is, ha a szövegben kifejezésre juttatott általános 
hitigazságok utón kutatunk. Ha a kérügmát keressük az Újszövetségben 
és nem historikumot, vagy általános hitigazságokat, akkor a Bultmann 
ellen emelt kifogások 80—90 százaléka elesik.

3. Bultmann szerint az Újszövetség megértésének a kérdése, a her- 
meneütikai kérdés, egy általánosabb és szélesebb kérdés körén belül he
lyezkedik el. Ez a kérdés így szól: általában hogyan érthetem meg a má- 
sik,_embert? E tekintetben a Schleiermacher és Dilthey által megkezdett 
vonalon halad.

Ezek szerint Bultmann munkásságában két vonal figyelhető meg. 
A z egyik a Schleiermacherrel induló és Heideggeren keresztül az egzisz
tenciális filozófiához vezető vonal. Ennek a vonalnak jellegzetessége az 
«objeklivizrnus»-tól való menekülés. A másik vonal a reformátorok írás
magyarázatának hagyománya. Ennek a második vonalnak a jellegzetes
sége az, hogy a Bibliát érthetővé nem az egyházi tradíció hivatalos ma
gyarázata, sem a nyelvészek filológiai kutatása teszi, hanem mindenek
előtt az a körülmény, hogy a Biblia üzenetére a gyülekezetben hallgat
hatunk; abban a gyülekezetben, amely gyülekezetté éppen a, bibliai bi
zonyságtétel továbbhirdetése által lesz.

Három lehetőség.
Traub ezután úgy igyekezik megközelíteni Bultmannak a gondolatait 

és eljárásmódját, hogy vizsgálat tárgyává teszi azt a viszonyt, amely a 
bibliai szöveg magyarázója és a szöveg megértése között áll fenn. Ebben 
a viszonyban három lehetőség mutatkozik:

1. A szöveg a vizsgálódás tárgyául van a magyarázónak aláren
delve. Én indulok ki valamilyen kérdésből és ezzel a kérdéssel fordulok 
a szöveghez.

2. A szöveg megértését az teszi lehetővé, hogy azok a kérdések, ame
lyekről a szöveg szól, emberi létem következtében ott élnek bennem is 
és ezen az alapon egy párbeszéd alakulhat ki közöttem és a szöveg 
között.

3. A szöveg kérdez engem. Bennem csak azért vetődik fel 'kérdés, 
mert mielőtt kérdeztem volna, engem kérdeztek meg. Ebben az esetben 
a szöveg az alany és a szöveg magyarázója az objektum.

Az eszmecsere során Niemöller a három lehetőséget így fogalmazta 
meg: 1. Az ember uralja a textust. A szövegmagyarázó képezi a kiinduló 
pontot. 2. A szöveg és annak értelmezője között egy bizonyos partner
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ség áll fenn, kollaborálnak. 3. A kiinduló pont a szövegnél van. A szöveg 
kérdezgeti annak értelmezőjét. A hallgatás nem egyéb, mint hogy a felhí
vást elfogadom.

Bultmann elveti az első lehetőséget. Szerinte nem lehet a szöveget 
«objektíve» kezelni. A második lehetőséget vallja helyesnek, vagyis a szö
veg és annak magyarázója között fennálló kölcsönös kérdezgetést. Traub 
itt felveti a kérdést: Ila arról van szó, hogy a szöveg és én, mint a szö
veg intrepr etálója eleve és kölcsönösen értjük egymást, vájjon tényleges 
párbeszéd alakul-e ki? Vájjon nem önmagámmal fogok beszélgetni? Váj
jon az «objektivitás» elöl való menekülés nem illúzió-e? Sikerül tényleg 
a párbeszéd és nem önmagámnál kötök ki végül is? Szerinte a harmadik 
lehetőség mutatja a helyes utat. A  nagy kérdést nem én teszem fel, ha
nem valaki más, aki képességeim határain túl él. Amikor hallgatok rá, 
nemcsak hallgatok, hanem mássá leszek, éppen azért, mert hallgatom. 
Nem az a döntő, hogyan értem a másikat, hanem az, hogyan ért ő en
gem,. A bibliai megértés a bibliára való hallgatásból indul ki. Bultmannát 
fordított az eset.

Bultmann úgy véli: az képesít a Biblia megértésére, hogy az Isten
kérdés tudottan, vagy tudattalanul ott él minden emberben. «Magad szá
mára teremtettél minket. Nyugtalan a mi szívünk, amíg Tebenned meg 
nem nyugszik.» Bultmann az embernek a boldogság és az élet értelme 
iránt felvetett kérdéseit az Isten utáni kérdezésnek tekinti. Ilyen módon 
Isten cselekedetének helyére az emberi egzisztencia kerül.

KÉT KÉRDÉS
Két kérdést vet fel ezután Traub Bultmann félé.
1. Vájjon Bultmann nem vált-e maga is egy mithosz martalékává? 

Vájjon nem tartozik-e azok közé, akik «magukat magukhoz mérvén, és 
magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekszenek»? (II. Kor. 10, 
12.) Istennek felénk hangzó ítéletét, vájjon kiolvashatjuk-e egzisztenciánk
ból? Vájjon nincs-e szükségünk mindent megelőzve arra, hogy Isten szó
lítson meg és megszólításával megteremtse bennünk a hit hallását? Váj
jon a halott Lázárt arra, hogy sírjából kilépjen egzisztenciájának átélése 
képesítette, vagy az, hogy Jézus szavát meghallotta?

2. A másik kérdés a történetiség kérdésével kapcsolatos. Bultmann 
történeti ténynek tekinti Jézus halálát. Jézus feltámadása azonban már 
nem történeti jellegű szerinte. Húsvét nem külön történeti esemény, ha
nem nagypéntek egzisztenciális jelentőségének a kitárulása. Történeti 
húsvétban az a tény, hogy a tanítványok számára ekkor v’lágosodott meg 
nagypéntek értelme. Ezek szerint húsvét lényege a tanítványok egziszten
ciájában, hitében történt változás lenne? Vájjon az, ami a kereszten tör
tént, f. i. a kiengeszteiődés, az történetileg bizonyítható esemény? Vájjon 
nem kelt-e Bultmannal szemben azt mondanunk, hogy a kereszten végbe
ment esemény sem önmagától, azaz történeti úton érthető meg, hanem 
az igehirdetés által? A megütközést bennünk tulajdonképpen nem a ke
reszt és nem a feltámadás idézi elő, hanem Jézus személye maga!

ÖSSZEGEZÉS
Befejezésül Traub állásfoglalását a következőkben összegezte:
1. A z Újszövetség bizonyságtétele az Ószövetségen alapszik. lEz az 

újszövetségi kérügma történeti előfeltétele.
2. Minden újszövetségi fogalmat a kereszttel való összefüggésében 

kell megvizsgálni és konkréttá tenni. Pl.: Isten-szeretet — erről a tény-
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röl a kereszt tesz bizonyságot — éppen ezért a tételt nem lehet megfor 
dítani így: a szeretet Isten.

3. «Az Ige testté Iett» — ez azt jelenti, hogy az Istentől elszakadt vi
lágba jött el Jézus. Ezért a vallásosság, az ember Isten után való kérdez- 
getése, nem előfeltétel az ige megértéséhez.

4. Csak akkor folytathatunk helyes alapállásból vitát Bultmannal, ha 
hálával elfogadjuk alaptételének jelentőséget, azt u. i., hogy az Újszövet
ség a maga egészében bizonyságtétel, igehirdetés.

AZ  ESZMECSERE
A referátumot követő eszmecserében az Újszövetség által megvallott 

események történetiségének a kérdése került a középpontba, ezek közül 
is különösen Jézus feltámadásának a kérdése.

HEINRICH VOGEL felszólalásában mindenekelőtt azt emelte ki, 
amiben egyet kell értenünk Bultmannal. Ez pedig az, hogy Isten igazsá
gát közvetlen módon, azaz történeti vizsgálódással és valami ideológia 
segítségével nem érthet jük meg. Történetileg megközelíthető egy bizonyos 
valószínűséggel az a tény, hogy Jézus megszületett és megfeszítették, de 
nem közelíthető meg az, hogy érettünk született meg és érettünk feszít- 
tetett meg. Tehát magához a misztériumhoz, a titokhoz nincs közvetlen 
bejárásunk. Aki előtt azonban értelmet nyert a titok, az, hogy mindez 
érettünk történt, annak abszolút bizonyossága lesz afelöl, ami a történész 
számára legfeljebb nagyon valószínűnek látszik, t. i., hogy valóban meg
halt és valóban feltámadott.

TRAUB ezzel szemben azt emelte ki, hogy nem az előtt a tény előtt 
állunk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, hanem az erről szóló öröm
üzenet tényével, az igehirdetés tényével állunk szembe. NIEMÖLLER is 
ezt a nézetet fejtette ki tovább. Az igehirdetés eseményének megkerülő 
sével nem juthatunk el ahhoz a tényhez, hogy Jézus Krisztus meghalt és 
feltámadott. Jézus Krisztus halálának és feltámadásának tényével nen) 
önmagában, hanem az igehirdetés útján kerülünk szembe. Hitünknek alap
ját az apostolok és próféták bizonyságtétele szolgáltatja. Nem Jézus ha
lála és feltámadása önmagában, hanem a róla szóló tanúbizonyságok szava 
ébreszt bennem hitet.

A két felfogás közötti különbség akkor vált világossá és élessé, mikor 
valaki ezt a kérdést vetette fel: Mi lenne, ha olyan ősi papiruszokat ta
lálnának meg, amelyek kétségtelenül nyilvánvalóvá tennék, hogy Jézus 
nem támadt fel? — VOGEL erre azt válaszolta, hogy ilyen papiruszokat 
nem fognak találni. TRAUB viszont azt mondta: Isten tetteit nem lehet 
igazolni, éppen ezért megcáfolni sem lehet. Nem az ment meg engem, 
hogy tudom mi történt, — ezt esetleg egy szép napon el is felejthetem —, 
az ment meg, hogy Isten újra meg újra hirdetteti azt számomra. NIE
MÖLLER szerint ha találnának olyan papiruszokat, amelyek Jézus feltá
madását «lehetetlen» dolognak állítanák, egyszerűen nem hinne azoknak. 
Mások is ezt a nézetet vallották. Veszedelmes szünergizmusba tévedünk, 
ha azt hisszük, hogy hitünket történelmi felfedezésekkel alátámaszthat
juk. Ha ezer papiruszt is találnának, akkor is az ige mellett, a bizonyság- 
tétel mellett kell kitartanunk. — De mit mondjunk gyülekezetünkben egy 
olyan embernek, akit történeti szkepszis gyötör? — vetették fel a kér
dést. Nem mondhatjuk néki, hogy valóban megtörtént a feltámadás? Nie- 
möller azt válaszolta: én azt mondanám neki: csak a Szentlélek képes 
meggyőzni efelől úgy, hogy ezt el is hidd.

A vitának ezt a szakaszát NIEMÖLLER két tételben foglalta össze. 
Bultmann iránt azért kell hálát éreznünk, mert az igehlrdetök számára is 
újból nyilvánvalóvá tette, hogy a Bibliában nem valami tanról van szó
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(ez az orthodoxok tévelygése), sem erkölcsi szabályokról (ez a liberálisok 
tévútja), hanem bizonyságtételről, örömhírről.

Traub referátumából viszont azt kell aláhúzni, hogy sem a kereszten 
történt, de a húsvétkor történt dolgokat sem a «történeti tény» maga', 
hanem az igehirdetés teszi számunkra hozzáférhetővé. Rultmann fogyaté
kossága abban mutatkozik, hogy a történeti esemény és a róla szóló bi
zonyságtétel között különbséget akar tenni és ezzel arra nyújt lehetősé
get, hogy a Bibliát végül úgy lássuk, mint az önmagunk megértését elő 
mozdító könyvet. Talán ezen a ponton kellene Bultmann kritikájának 
megindulnia.

A zt az állítást, amely szerint Bultmann a liberális teológiának legje
lentősebb mai képviselője lenne, mindnyájan egyhangúlag visszautasítot
ták. Maga Vogel is, — aki pedig nagy ellentétet lát Bultmann és önmaga 
között —. hangsúlyozta. Bultmann számol az élő Jézus Krisztussal. A hi
tetlen embernek hit által való megigazítását az élő Jézus Krisztus mun
kájának tekinti.

GYAKORLATI KÉRDÉSEK
A konferencia további eszmecseréi gyakorlati kérdésekkel foglalkoz

tak.
Összeegyeztethetö-e a lelkészi esküvel a bultmanni-teológia 

irányéhoz való csatlakozás?
Ez a kérdés több németországi egyházban konkrét módon vetődött 

fel. Megkérdezték; nem kellehe-e a testvér tanácsnak is állást foglalnia. 
—• Niemöller szerint nem az a feladatunk, hogy a lelkészek teológiai irá
nya felett ítéletet mondjunk. Az ítéletet a gyülekezet mondja ki, az sem 
a lelkész teológiája, hanem a lelkész igehirdetése felett. A damnamus ki 
mondásával nem hozzuk rendbe a dolgokat. Ilyen úton nem lehet egy a 
kibontakozás állapotában lévő teológiai irány kérdéseit elintézni. Ezzel 
az eljárással Schleiermachert is utólagos exkommunikálásban kellene ré 
szesiteni. Ezen az úton csak a missuri-zsínathoz érkezhetünk el. A Wür- 
tenbergiek ugyan összeállítottak néhány tételt a bulimanni teológiával 
szemben, de most arra készülnek, hogy a másik oldal felé is szóljanak a 
verbális inspiráció kérdéséről.

Hogyan alkalmazható Bultmann vizsgálódásának eredménye 
az igehirdetésben?
Erre a kérdésre Traub válaszolt. Bultmann úgy véli, hogy az Újszö

vetség sok fogalmát nem emelhetjük minden további nélkül át a mába. 
A z ördög és a démonok képzete pl. a mi számunkra más, mint az újszö
vetségi idők embere számára. Ha ezeket a szavakat használjuk, akkor 
a mithosztalanítást feltétlenül végre kell hajtanunk. A segédlelkészek szá
mára viszont érthetően meg kell mondani, hogy nem feladatuk prédikáció 
hélvett a bultmanhi teológiát szószékről leadni. Különben is érdemes lenne 
Bultmann prédikációit megvizsgálni; hogyan végzi szolgálatát a szószéken.

Megfelelő munka-folyik-e az akadémiák homiletikai szeminá
riumaiban?
Többen úgy látták, hogy az egyetemeken az exegetikei tanszékek be

hatóan foglalkoznak a Bultmann által felvetett kérdésekkel, de a gyakor
lati szemináriumokban hallgatnak azok félj)}. Az egyházi harcok idején 
nagyr felismerés volt, hogy, a teológiai] tudományos, munka, az igehirde
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tői szolgálat mennyire összetartozó dolgok. Ezt maga Bultmann is han
goztatja. Most mintha csak passzióból foglalkoznánk sokszor teológiai 
kérdésekkel. Niemöller is megjegyezte, hogy a legtöbb teológiai vizsgán 
jó exegéziseket hallhat az ember, de a prédikációs meditációk meglehető
sen fogyatékosak, a prédikációk pedig olyan ósdiak, hogy azokat a lel
készjelöltek nagyapja is egészen nyugodtan elmondhatta volna.

JAVASLAT
A konferencia végén két javaslatot fogadtak el. A legközelebbi teoló

giai konferencián mutasson be Vogel is és Bultmann egyik tanítványa is, 
ugyanarról a textusról — a naini ifjú történetéről — egy meditációt és 
egy teljesen kidolgozott igehirdetést. — A másik javaslat értelmében 
munkaközösséget létesítsenek annak a tanulmányozására, hogy miként 
gyümölcsöztethető a Bultmann teológiája nyomán felvetődött vita az ige
hirdetés szempontjából.

A Ml KÉRDÉSEINK
A bultmanni hermeneütikával foglalkozó eszmecsere néhány kérdés 

felvetésére késztethet bennünket is.
1. Azok felé, akik a bultmanni kérdésekkel való foglalkozástól azért 

tartanak, mert benne a trójai falovat gyanítják, amelynek segítségével 
ismét visszatérnek egyházunk életébe a liberális teológia szempontjai, a 
következő kérdéseket lehetne feltenni: Vájjon a Bultmann által felvetett 
kérdés — az újszövetségi kérügm»nl>k mai nyelven való továbbadása — 
olyan kérdés, amely elöl minden további nélkül kitérhetünk? Vájjon nem 
szorul rá igehirdetésünk egy bizonyos értelemben a mitosztalanításra? 
Vájjon egy naiv és kegyes biblicizmus alapjára állva valóban utólérjük-e 
a kérügmával a ma élő embert? Vájjon a liberális teológia által felvetett 
kérdések olyan véglegesen elintézettek, mint amilyeneknek látszanak? 
Vájjon az új, a reformátori teológiából átvett szólamok és végig nem 
gondolt fogalmak használata közben tudatosan, vagy tudattalanul nem 
húzódik-e meg sokszor a liberális teológiának alapállása — az emberköz
pontúság? Vájjon helyes-e, hogy az előttünk járó hazai liberális teológiai 
nemzedék munkásságát nem ismerjük, egyházi életükben mutatkozó szem
pontjaikat nem tanulmányozzuk és így velük tudatosan nem szembesítet
tük mai látásunkat? Nem válunk ilyen módon egy kissé történetietle- 
nekké? Nem öntjük-e ki sokszor a fürdővízzel együtt a gyermeket is? 
Küzdhetünk-e ilyen módon a bennünk maradt Hamis csökevények ellen?

2. Azok felé, akik a bultmanni teológiára nagy reménységgel tekinte
nek és úgy vélik, hogy Bullmannál már készen van a felelet arra a kér
désre, amely igehirdetői szolgálatunknak ma nagyon fontos kérdése, a kő 
vetkező kérdéseket tehetjük fel: Vájjon megtalálta-e Bultmann és rnegta- 
láltúk-e követői tényleg a kibontakozás útját? Vájjon van-e időnk ahhoz, 
és van-e kellő felkészültségünk arra, hogy a vitába termésthozó módon 
belekapcsolódjunk? Vájjon világos-e már a kinti teológusok számára, 
hogy milyen módon segíti majd a bultmanni teológia az igehirdetés meg
újhodását? Vájjon kívánatos lenne, ha a bultmanni teológiába való bele 
bonyolódás által megterhelnénk teológiai munkánkat és igehirdetésünket 
az egzisztenciális filozófia fogalmaival és lételemzésével? V aj jón az egzisz
tenciális filozófiának ilyen módon való beszürődése jó segítséget nyuj- 
tana-e éppen itt és most számunkra igehirdetésünk konkréttá válása te
kintetében? Vájjon az igehirdetés feladatának szép gyötrelrrtei, vagy az 
ezektől való menekülés indítja fel bennünk az érdeklődést?

BENCZUR LÁSZLÓ
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A jelennek szóló igehirdetés1 . Az Egyháznak legnagyobb kincse az ige, következőleg legfőbb ren- 
deltctése és dolga, ennek az igének «tisztán és igazán» való hirde
tése. Ha az Egyház ezt a szolgálatát jól végzi, általa és belőle szü

letőén, minden más munkája jó mederben folyhatik és megszentelődik, 
de ha ezt a dolgát az Egyház nem, teszi vagy rosszul végzi, akkor ugyan
csak belőle eredően minden munkája elrontott munka, ha még oly szép
nek, jónak és hasznosnak látszik is. Az Egyház ebben az utóbbi esetben 
nem Egyház, — legfeljebb névlegesen.

Az igének «tisztán és igazán* való hirdetése pedig nemcsak azt a kö
vetelést foglalja magában, hogy Istennek számunkra az írásban adott igé
jét meg ne hamisítsuk, a legkülönbözőbb tévtanításokkal ne ötvözzük és 
össze ne keverjük, meg ne csonkítsuk, se hozzá ne tegyünk, hanem azt 
is, hogy az «örök evangéliumot» (1. Pét. 1, 25.) a mindenkori jelennek 
szólóan úgy hirdessük, hogy az az emberek üdvösségét munkálja és táp 
tálja, de egyben segítséget, erőt és útbaigazítást adjon egész életfolytatá
sához annak a hús-vér embernek, aki a mi korunkban, a mi hazánkban, a 
mi termelési és társadalmi rendünkben, a mi politikai helyzetünkben él. 
Ha az igehirdetés nem ezt a valóságos embert célozza meg személyesen 
és nem ennek az embernek nyújtja az egészen speciálisan neki szóló friss 
•és élő igét, akkor az az igehirdetés lehet nagyszerű beszéd, vagy szó
noklat, de semmiképpen nem igehirdetés.

Mivel az igének ((tisztán és igazán# való hirdetéséhez hozzátartozik 
az, hogy az' igehirdetés jelennek szóló legyen az Egyház igehirdetőinek 
újra, meg újra fel kell vetniük ezt a kérdést: «Mit és hogyan kell prédi
kálnunk a jelen időben és jelen helyzetben?» Sokan erre a kérdésre így 
felelnek: «Azt és úgy kell prédikálnunk, amit és amint mindig, mert az 
ige örök, változatlan és változhatatlan. Nem függ időktől, változásoktól 
és helyzetektől, hanem azoknak felette van. Ennek következtében a jelen
ben szóló igehirdetésekben is annak kell felhangzania, amit mindig, min
den időben és minden helyen időktől és körülményektől függetlenül a 
Jézus Krisztus népe hitt.» Más fogalmazásban ez azt jelenti, hogy «steril» 
igét kell prédikálni.

Az első pillanatban nagyon is igaznak és teológiai megalapozottságú
nak látszó álláspontban több hiba van. Nemcsak az, hogy belőle egy sa
ját igazságától eltelt, önmagával megelégedett és bizonyos tekintetben 
«páholyban ülő» Egyház hangja csendül ki, hanem az is, hogy ezen állás 
ponton levők tudva, vagy tudatlanul úgy tekintenek az igére, mint ami 
mindig «készen» áll rendelkezésükre és azt csak hirdetni kell. továbbá az 
igének idöfelettiségét összetévesztik valamiféle idealista értelemben vett 
«eszrr.ei igazság® idöfelettiségével.

a) Az ige egyfelől valóban készen van és rendelkezésünkre áll. Az 
örökkévaló Isten önmagát számunkra egyszer és mindenkorra és végérvé
nyesen kinyilatkoztatta (igei és ténybeli kinyilatkoztatás) és ez az ige a 
kezünkben levő Szentírásban, mint az isteni kinyilatkoztatásról szóló hi
teles történeti okiratban rendelkezésünkre áll. Ez az ige nemcsak olyan 
értelemben áll «készen» számunkra, hogy a Szentírás azt tartalmazza, ha
nem abban az értelemben is készen van, hogy Istennek ahhoz sem hozzá- 
tennivalója, sem elvennivalója nincsen. ((Minekutána az Isten sok rend 
ben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, az 
utolsó időben szólott nékünk Fia által.® (Zsid. 1, 1.) Ez nyilván azt je
lenti, hogy Isten többé már nem «szól» úgy, mint szólt a próféták, az 
apostolok és a Krisztus-esemény által s ennélfogva a kinyilatkoztatott 
igének a tartalma is lezárult. Való igaz tehát, hogy Istennek igéje min-
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den időben ugyanaz, minthogy a testté lett Ige Jézus Krisztus is «teg- 
nap és ma és örökké ugyanaz*. (Zsid. 13, 8.) Ez az ige, amely «kezdet- 
ben volt* (Ján. 1, 1.) és amely «megmarad örökké*. (I. Pét. 1, 25.) A 
haladó világtörténelem külömböző időszakaiban élő ember Istennek ugyan 
azt az evangéliumát hallhatja, ha csak az Egyház nem kezeli hűtlenül a 
reábízott igét.

b) Másfelől azonban azt is világosan kell látnunk, hogy Istennek ez 
az örök igéje mégsem áll számunkra minden további nélkül készen. En
nek pedig két oka van. Az egyik az, hogy az ige nem valami kész adott
ság, valami mindig és mindenki által megtalálható és hozzáférhető való
ság. Nem áll gyorsírói objektivitásban, vagy mintegy megkövültén a ren
delkezésünkre, mint valami dolog. A . Szentírás ugyanis, — úgy amint a 
két könyvtábla között a kezünkben van — egyszerűen és minden további 
nélkül nem a kinyilatkoztatott, tiszta (steril) ige. Isten az igét nem mint 
egy mezítelenül adta nekünk, hanem emberek bizonyságtételén keresztül. 
Ezek az elhívott bizonyságtevők a kinyilatkoztatás felfogásánál és róla 
való bizonyságtételüknél nem kapesolhatták ki egyéni sajátságaikat és kö
rülményeiket, amelyek mind rányomták bélyegüket bizonyságtételükre. 
Ezért nem áll rendelkezésünkre az objektív ige. Mindebből következik, 
hogy a Szentírást nem lehet egyszerűen azonosítani az igével. Még ott 
sem, ahol ezeket a kifejezéseket olvassuk: «ez az Ür szava* vagy «Isten 
ezt mondja*. T. i. a Szentírásnak minden szava a bizonvságtevők lelkisé
gén keresztül hangzik felénk. Ezért mondhatja E. Staufíer: «Már Jézus 
Krisztus evangéliuma Jézus Krisztusról szóló evangélium volt.» (Die 
Theologie des Neuen Testaments. 137. old.)

Mindez azt jelenti, hogy azért nincs számunkra Isten kinyilatkozta
tott igéje egyszerűen készen, mert az bele van rejtve a bizonyságtevők 
emberi szavaiba, mely szavakkal nem azonosulhatott az ige, hanem azok 
csak hordozzák és magukba foglalják (in, cum et sub). A bizonyságtevők 
bibliai szavaiból mindig újra kell megkeresni a kinyilatkoztatott igét.

c) A másik oka annak, hogy nem áll készen számunkra Isten igéje, az, 
hogy a Szentlélek Úristennek meg van az a hatalma és szuverén szabad
sága, hogy új időkben, új helyzetekben újonnan adja és magyarázza az 
igét nekünk. Bár a Szentlélek azon munkája, mellyel a Szentírásban le
rögzített igét adta nekünk, lezárult és az Valóban csak egyszeri esemény 
volt, de az a munkája, mellyel eszközli a Szentírásban adott igének mé
lyebb és szélesebb és új megismerését, nem zárult le ma sem. Nagyon 
figyelnünk kell ebben a vonatkozásban magának Jézusnak sokszor eléggé 
nem hangsúlyozott két igéjére. «Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek 
valók. Ama Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az 
Atya, az mindenre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mind
azokat, amiket mondottam néktek.» (Ján. 14, 25—26.) Nem kevésbbé 
döntő jelentőségű a másik ige is: «Még sok mondani válóm van hozzá
tok. de most el nem hordozhatjátok. De amikor eljő amaz, az igazságnak 
Lelke elvezérel majd titeket minden igazságra » (Ján. 16, 12—13.) A Szent 
lélek Üristen tehát tovább munkálkodik, hogy a haladó világtörténelem 
különböző korszakaiban élő Egyházát és annak igehirdetőit mindenre 
megtanítsa és minden igazságra el vezérelje.

Pál apostol is nagyon számít és állandóan épít a Szentléleknek arra 
a munkájára, amelyben a már egyszer elhangzott igét mélyebben és iga
zabban nyújtja nekünk. Azért könyörög, hogy Isten az ofezusiaknak 
adja «a bölcseségnek és kijelentésnek lelkét az Ö megismerésében» (Ef. 
1, 17.). Azt kéri Pál apostol, hogy a mgetérésükkor kapott Szentlélek 
az efezusiakban munkálkodjon a «bölcseség» irányában, hogy egyre mé
lyebben tudjanak beletekinteni Isten kinyilatkoztatott igiéjébe. De azt is
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kéri, hogy a Szentlélek hasson «a kijelentés* vonalán is, ami nem a lezárt 
kijelentés fonalának újabb felvételét és új, eddig még nem hallott kinyi
latkoztatás eszközlését jelenti, hanem azt, hogy az eddig kapott igét mi
nél szélesebben, minél több oldalról ismerjék meg abban a helyzetben és 
arra való vonatkoztatásban is, amelyben ott és akkor voltak. Arról van 
tehát szó, hogy a Szentlélek tud az idők folyamán az igéből mindig újat, 
meglepőt elénk tárni. Tudja az igének más-más arcát éspedig eddig még 
nem ismert arcát is felénkfordítani.

Jó figyelnünk P. Althaus világos látására is: «Az Egyház igehirde
tése nem egyszerű megismétlése a bibliai igének, hanem idöröl-időre való 
új meghallása és megbizonyítása a bibliai bizonyságtétel áltat magát ki
jelentő Isten kinyilatkoztatott igéjének. Istennek a kinyilatkoztatásban 
adott igazságát az apostolok is csak egy bizonyos időbeliségen és a bi
zonyságtevők egyéni sajátossága által meghatározott individuális törésen 
és korlátozottságon keresztül hirdették. A bibliai bizonyságtétel a maga 
különleges formájában csak eszköze és hordozója a feltétlen (objektív) 
igazságnak azonban ebben a formájában nem maga a feltétlen igazság. 
.4z Egyház hallásának és igehirdetésének idöröl-időre újnak kell lennie, 
mert hiszen Isten üdvkinyilatkoztatása is mindenkor csak az emberi exis- 
tencia valóságához való viszonyában fogható meg és abban a kérdésben 
(problémában), amelyben az eredeti kinyilatkoztatás az emberrel szembe
kerül, viszont az emberi existencia valóságát a történelem törvénye sze
rint minden új helyzetben újból kell felfogni és megérteni. így a Biblia 
magyarázása élő értelmezés és elsajátítás, mivel az engedelmesség akar 
lenni Istennek Jézus Krisztusban adott élő és minden nemzedéket újon
nan eltaláló igazságával szemben. Ezért különbözik a keresztyénségnek a 
Bibliával szemben való magatartása minden törvényeskedő könyv-vallás
tól.* (Grundriss dér Dogmatik. II. 134—135. old.)

Mindez azt jelenti, hogy az evangélium nemcsak olyan értelemben 
örök, hogy megmarad örökké„ hanem olyan értelemben is, hogy kime
ríthetetlen gazdaságából minden új generáció minden kérdésére tud új 
feleletet adni, mert megmarad mindig olyan frissnek és fiatalnak, mint 
az első napon, amikor először hangzott el.

Természetesen hangsúlyoznunk kell azt is, hogy amikor a Szentlélek 
egy új helyzetben levő új generáció számára újat mond, akkor is kötve 
van az írott igéhez, vagyis Isten az ő Szentlelke által sohasem mond mást 
mint amit mondott már az írott ige által.

Mind a két igazság, hogv t. i. készen van az ige és mégsincs készen, 
összefoglalható ebben a tételben: A z LT Lélek és a Szentlélek az Ürnak 
a Lelke. Az Ür Lélek —, ez minden nemzedéknek megad'a azt a szabad 
ságot, hogy újonnan ismerhesse meg az Isten kinyilatkoztatását és azösz- 
szes előző nemzedékekkel szemben úiat is fedezhessen fel benne a saját 
viszonyaira való vonatkozásban. A Szentlélek az Ürnak Lelke-, viszont 
jelenti a Lélek minden munkájának a mértékét és korlátját, mert a Lé
lek sohasem mehet túl Istennek a Jézus Krisztusban lett önmegismerte
tésén, sohasem vezethet el tőle, hanem minden új elsajátításban csak Öt 
dicsőíthetik. Ezeket szem előtt tartva nem lehet egyszerűen nemet mon
dani (hogy t. i. ilyen nincsen!) azoknak, akik az Istentől való küldetés 
bizonyosságában mint «próféták» (a szónak ma használatos értelmében) 
új megismerését hozzák az isteni kinyilatkoztatásnak, de minden «prófé- 
tának» alá kell vetnie magát a nagy próbának, hogy amit mint újat hoz, 
összhangban van-e Istennek Jézus Krisztusban történt kinyilatkoztatásá
val. fi. Ján. 4. 1—3.)

Mindezekből kitűnik, hogy amikor az igehirdetés időszerűségének
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kérdését vetjük fel, nem lehet egyszerűen ezt a problémát «mint mindig- 
gel» elintézni, hanem mindent meg kell lennünk, hogy engedelmes szív
vel felfoghassuk minden időben és helyzetben azt, amit a Szentlélek ott 
és akkor akar mondani nekünk.

2 Még egy másik oldalról is meg kell világítanom, hogy mennyire 
nem lehet «mint mindiggel» elintézni a jelennek szóló igehirdetés 

* kérdését. Dolgozatom bevezető részében mondottam, hogy sokan 
azért idegenkednek az időszerű igehirdetéstől, mert az örökké-való ige 
időfelettiségét összekeverik az idealisták «eszmei igazságának» időfeletti
ségével.

a) Igaz ugyan, hogy Istennek igéje, amely «kezdetben vall* és amely 
«örökké megmarad* egyfelől idüfeletti, de nem szabad elfelejtenünk, hogy 
másfelől ez az időfeletti ige már a próféták száján keresztül, de mindeze
ken messze túlmenőiég az első karácsonykor a «testté lett lge»-ben, Jézus 
Krisztusban belépett az időbe és a történelembe. Azóta ez az időfeletti 
ige nem fölöttünk lebeg, hanem közöttünk van, hiszen neve Immánuel, 
azaz velünk az Isten. Természetes, hogy az apostolok bizonyságtétele 
sem időfelett hangzott el, hanem a változó időnek egy bizonyos szaka
szában, mégcsak nem is attól elvonatkoztatva, hanem attól sokszor na
gyon erősen meghatározva, reá való vonatkozásban, úgyhogy az aposto
lok bizonyságtételén nyilvánvaló az időbeniség. Sőt a bizonyságtételükben 
nyújtott ige nem is fogható meg, de egyben nem is érthető meg ennek az 
időbeli meghatározottságnak a komoly számbavétele nélkül.

b) Az ige időfelettiségének hangsúlyozásánál gyakran az is kitűnik, 
hogy sokan a bibliai igazságot valami önmagában levő igazságnak képze
lik el, amely valahol éterikus magasságokban felettünk lebeg. A bibliai 
igazság azonban sohasem ilyen önmagában való, hanem az élő, igazi, való
ságos hús-vér ember szívéhez szól és ott akar számunkra is igazzá lenni. 
Tehát nem felettünk akar ragyogni, hanem számunkra és bennünk akar 
igazzá lenni. «A bibliai igazság teljes ellentéte a plátói igazságnak. Az 
idealizmus olyan igazság fogalmat képzel magának, amely akkor is igaz, 
ha senki sem vallja. Afféle időtlen, személytelen, általános igazság. Min
dig és mindenkor egyformán érvényes. A bibliai igazság sohasem elégszik 
meg ilyen eszmei, elgondolt tétellel, hanem életbe akar lépni, történetté 
akar válni. Uralkodni akar, harcolni és győzni. Mindig egy bizonyos élő 
ember igazsága akar lenni. Számomra akar megvalósulni és rajtam keresz
tül akar mások életében is igazzá lenni.» (E. Thurneysen: Az Ige szolgá
lata. 70. old.)

c) Végül amikor beszélünk arról, hogy az ige időfeletti, nem felejt
hetjük el, hogy bár időfelétti ige van, de időfeletti emberek végleg nin 
csenek. Csak olyanok, akik benne élnek a változó időben és abból nem 
léphetnek ki az időfelettiségbe. Ezek a változó időben élő emberek pedig 
nem tudják magukat sterilen megőrizni azoktól a szellemi és anyagi vál
tozásoktól, amelyek körülöttük vannak. Mindazokat magukban is hordoz
zák. Így például korunkban a gépi-technikai kultúra nemcsak a termelést 
változtatja meg, hanem átalakítja az embernek és a közösségeknek az 
életét is éspedig nem csupán olyan formán, hogy az emberek életstílusa 
változik meg kívülről, hanem megváltoznak az emberek, ha nem is a lé
nyükben, de lényegesen belülről is. Ezért az örökké-való ige bizonyos 
vonatkozásban minden korban más emberrel találja magát szembe és ezt 
a más embert kell néki a maga valóságéban újra, meg újra megragadnia. 
Mindez azt jelenti, hogy az ige sohasem maradhat meg hideg időfeletti- 
segben és általánosságban (mondván, aki hallja, hallja, aki nem hallja, 
nem hallja!) és nem szólhat egy általános, elképzelt emberhez, hanem
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konkrétté kell válnia és az éppen itt és most élő konkrét embert kell 
néki megragadnia.

3 A fentiekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a valódi ige 
mindig jelennek szóló, mert az mindenkor gyermekének minden 

* kérdésére meg tudja adni a feleletet és tud néki útbaigazítást adni 
minden helyzetben. Ebből következik, hogy az igehirdetés időszerűségé
nek kérdése egyszerre megoldódik, ha az igehirdetés valóban igehirdetés, 
a szó igazi teljes értelmében.

Hogy az igehirdetés valóban igehirdetés legyen, annak a fentebb el
mondottak alapján bizonyos feltételei vannak:

a) Először is világosan kell látni, hogy semmiféle emberi erőlködés
sel nem tudjuk elérni, hogy az igehirdetés valóban igehirdetés legyen és 
ebben egyben benne van az is, hogy semmiféle emberi munkával nem 
lehet biztosítani, hogy az igehirdetés jelennek szóló legyen. De magától 
Istentől van Ígéretünk arra, hogy az emberi beszédet felhasználja igéjé
nek továbbadására. «Aki titeket hallgat, engem hallgat és aki titeket meg
vet, engem vet meg.» (Luk. 10, 16.) Tehát ennek az ígéretnek az alapján 
a prédikátorok beszéde nem pusztán az igéről való beszéd, hanem maga 
is ige. «Praedicatio verbi Dei est verbum Dei.» Mindez azt jelenti, hogy 
a prédikációban maga az élő, feltámadott Jézus beszél a gyülekezethez.

Azt a csodát, hogy az emberi beszéd igévé legyen és rajta keresztül 
valóban az élő Jézus szóljon a gyülekezethez, csak a Szentlélek Úristen 
tudja végrehajtani. Ez az Ö királyi szabadalma. Egyedül Ö dönti el. hogy 
vájjon megajándékoz-e igéjével és benne személyes jelenlétével. Ha a 
Szentlélek valóra váltja az «est»-et, akkor Isten igéje szólal meg áz ige
hirdető száján és az azonnal jelennek szóló is. Viszont a Szentlélek szu
verén Or abban, hogy ott és akkor (ubi et quando) adja az igét, amikor 
és ahol neki tetszik. Így minden igehirdetés fölött valójában egy titok 
lebeg. Ezért nem lehetünk sohasem magabiztosak a tekintetben, hogy mi 
itt és most időszerűnek hirdettük az Istennek az igéjét. De egyet mégis 
újra, meg újra meg kell tennünk, éspedig azt, hogy könyörgünk a Szent
lélek csodájáért. Áz igehirdetés időszerűségének a kérdése ezért emberi 
vonatkozásban mindig elsősorban imádság kérdése.

b) De van egy másik feltétele is annak, hogy az igehirdetés igazán 
igehirdetés legyen, éspedig az, hogy az igehirdetés szinte minden ízében 
a Szentírásban gyökeredző legyen. Isten ugyanis nem akármilyen beszé
det szentel igévé, hanem csak olyat, amely a Szentírásból táolálkozik, 
hozzáigazodik és állandóan reá visszamutat. Ez pedig azért van, mert 
Istennek igéje ina egyedül a Biblián keresztül lép be a világba és egye
dül a Biblia beszél Istennek arról a cselekedetéről, mely a Jézus Krisz
tusban ment végbe. Ha mi ettől eltekintünk, akkor semmiképpen sem 
várhatjuk, hogy most felhangzó szavainkon keresztül Isten megszólaljon, 
mert Ö köti magát az eredeti kinyilatkoztatott igéhez. Az az igehirde
tés, amely nem írésszerü, az nem lehet jelennek szóló sem, mert nem ige
hirdetés.

Mindebből következik, hogy minél hűségesebben és minél igazabban 
kell a bibliai bizonyságtevő tanúskodását kivizsgálni. Szinte szóról-szóra 
aprólékos gonddal elmélyedő vizsgálódással kell a Szentírás szövegének 
tartalmát kikutatnunk. Luther versről-versre haladva minden szóért gon
dosan tusakodva fejtette ki az igét. Természetesen komoly történeti, 
nyelvészeti és exegetikai munka nélkül, egyszóval alapos teológiai munka 
nélkül mindez nem megy. De enélkül a teológiai munka nélkül nem is 
lehet az igét jelennek szólóan hirdetni. (Minderre persze nem volna 
szükség, ha a Szentírás úgy, amint van, egyben az objektív ige volna és 
ezáltal az ige «készen állna rendelkezésünkre,)
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Külön hangsúlyoznunk kell, hogy a Szentíráshoz való közeledésünk
nél, — ha azt akarjuk, hogy tanulmányozásunk vége friss és élő igehir 
detés legyen —, nem tarthatunk készen mar meglévő értelmezéseket, még 
akkor sem, ha legismertebb textus fölé hajolunk. Az elénk kerülő ige
szakasz kapcsán belénk-rögződött «látásokkal» és tételekkel csak rövid
zárlatot idézünk elő az ige mélyebb és igazabb megértése helyett. Bizo
nyos jó értelemben vett bizonytalanságnak kell úrrá lenni bennünk az 
igéből eddig felfogott látásokkal szemben, hogy Isten így kinyilatkoztat 
hassa nékünk mindazt, ami nékünk az előttünk levő ige kapcsán hiány
zik. Ha komoly nyelvészeti és exegetikai munkát végzünk és merünk 
bátran várakozni arra, hogy a Szentlélek az igében újat is mondjon né
künk, akkor egy csomó meglévő értelmezésünket szélnek fogjuk eresz
teni, egy másik csomó régen kapottat pedig frissen fogjuk újra kapni.

c) Amikor arról beszélünk, hogy igehirdetésünk a szó igazi értelmé
ben a Szentírásnak a magyarázata legyen, akkor két kísértésre külön is 
vigyáznunk kell. A z egyik kísértést törvényeskedésnek, a másikat rajon- 
gsának nevezhetjük.

A  törvényeskedés akkor áll fenn, ha a Szentírást írástudók módjára 
magyarézgatjuk, akik úgy tekintettek az Írásra, mint holt törvénykönyvre, 
melynek tételeit aprólékos casuistikával alkalmazták az egyes helyzetek 
ben. Náluk nem volt lehetőség arra, hogy friss igét kapjanak az írásból, 
hanem annak rögzített tételekben szabott tartalmát esetről-esetre alkal
mazták. A protestáns scholastika is végeredményben ezt cselekedte, ami
kor a Szentírást valóságos «fetissé» tette és tartalmát minden időkre szóló 
dogmákká rögzítette. Náluk alig volt az igehirdetés feladata más, mint
hogy ezeket az időtlen tanokat alkalmazzák.

Sokszor kísért bennünket ma is, hogy a Szentírás helyett, a Szenti rés
ből vett gondolatokat és tételeket magyarázzunk és a múltban levont té
teleket szintén casuistikus módon alkalmazzuk a jelenre, a helyett, hogy 
magához a Szentíráshoz nyúlnának és az alá aláznánk magunkat. Erre cél
zott R. Prenter «Az élő Ige -ről szóló hannoveri előadásában, amikor töb
bek között ezeket mondotta: ((Mindaddig, amíg a Szeiftríást úgy tekin
tik, mint Krisztusról kinyilatkoztatott általános igazságok gyűjteményét. 
Krisztusnak magának a kinyilatkoztatása helyett, az Írást még mindig 
zsidó módon olvassák s az csak betű marad. A Bibliát existenciálisan és 
nem rendszeresen kell olvasni. Ez magába foglal minden olyan magatar
tástól való elfordulást, amely a különböző bibliai iratok tartalmát csal
hatatlan rendszerré akarja összefoglalni.))

Sokszor ugyanis sokat hangoztatott elveket kell feladnunk. Félre ne 
értsük: a Szentlélek nem akarja elvenni tőlünk tanításainkat, melyek a 
Biblián alapszanak, de soha nem felejthetjük el, hogy nem a Szentírás 
az ura Jézus Krisztusnak, hanem Jézus Krisztus az Ura a Szentírásnak és 
a belőle származó tanításoknak is. Az élő Jézus Krisztus pedig régi téte
lek helyett tud élő igét adni nékünk. (Kell, hogy hitvallási irataink na
gyon drágák legyenek nékünk, de sohasem pótolhatják a Szentírást.)

A másik nagy kísértés, amely megkörnyékezhet bennünket, az, hogy 
az előbbivel szemben igehirdetésünk forrásául nem egyedül a Szentírást 
vesszük, hanem igehirdetésünk időszerűségének bitzosítására a világban 
folyó eseményeket oly mértékben felhasználjuk, hogy gyakorlatban a 
Szentírás valójában a második helyre kerül. Szinte a történelem kerül az 
eredeti kinyilatkoztatás helyére és az «itt és most» parancsa diktálja még 
a Szentírás megértését és magyarázását is. Ez pedig a rajongás nagy ve
szedelme. Ez ellen a történet-teológia ellen emelte fel szavát a barmeni 
zsinat, első tételében: ((Jézus Krisztus, amint Róla a Szentírás. bizonysá
got tesz, Isten egyetlen Szava, akit hallgatnunk kell, akinek engedelmes
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kednünk és akiben éltünkben és halálunkban bíznunk kell, Ezért, mint 
hamis-tant, elvetjük azt az állítást, hogy az Egyháznak igehirdetése for
rásaképpen Istennek ezen az egyetlen Igéjén kívül még más eseményeket, 
hatalmasságokat, rendszereket és igazságokat is el kellene ismernie, mint 
isteni kijelentéseket.»

Ezek között a kísértések között csak naponkénti állandó harcban le
het megállni. De éppen ezek a kísértések utalnak bennünket állandóan a 
könyörgő imádsághoz, hogy Isten maga magyarázza nekünk az Írást és Ö 
maga adjon feleletet a mi kérdéseinkre.

A Szentírás helyes használata által készült igehirdetés adja meg 
a ma élő embernek azt, amire neki most szüksége van. Az ilyen igehir
detéseken keresztül végzi Isten megigazító és útbaigazító munkáját. Mind 
a kettőre hangsúly esik.

A mindenkori embernek a legidőszerűbb kérdése mindig a bűn és a 
kegyelem marad. Az, amit Luther így mondott: ahogyan nyerhetek egy 
kegyelmes Istent.® Ahol az igehirdetés valóban igehirdetés, ott a szaba
dító Jézus Krisztus nyúl bele a bűnös ember életébe, .oldozza meg bilin
cseit, ad neki békességet és üdvösséget.

Isten az üdvösségünk munkálásá mellett a jelennek szóló igehirdetés
ben útbaigazítást is ad nékünk egész, evilágban való életrendünkre vo
natkozólag. Tehát beszél nékünk arról, hogy miképpen él a keresztyén 
ember a társadalomban, az államban, hogyan viszonylik a világi felsőbb 
séghez és milyen szolgálata van a világ felé. Sok igehirdetőt kényelmessé 
tesz e tekintetben ilyenfajta álláspont: «A tiszta evangéliumot hirdetem, 
a praktikus élet konsekvenciái ebből maguktól adódnak.® Valóban úgy 
van, hogyha az igehirdetők nem korcs-evangéliumot hirdetnek, hanem az 
evangélium teljességét, akkor nem kell külön kiemelnünk Istennek az ige 
által való útbaigazító munkáját, mert a teljes evangéliumban ez is benne 
van. De ha ezt nem tesszük, akkor hangsúly esik az útbaigazító igehir
detésre is. G. Dehn mondja «Unsere Predigt heute» című füzetében: «Az 
egyéni élet személyes kérdései (bűn, megtérés, üdvösség, reménység) ha
lás témák lehetünk, de Isten igéje mindig túl hat az egyéni életen és át
nyúlik az élet teljes szélességében. Lehet olyan prédikációt mondani, 
amelynek érvényessége a templomig terjed, de lehet vele kilépni a világ 
területeire is, sokszor a hívők bosszúságára. Mert csak ünnepelni akartak 
és most ott a templomban is visszaállítattak a világ folyamába. Itt azon
ban nem lehetünk engedékenyek, mert az Egyháznak feladata van a vi
lág felé . . .  Arról kell szoknom, amit ((politikai igehirdetésnek® nevezhet
nek. A ((politikai igehirdetés® azonban sohasem politikai beszéd, hanem 
evangélium hirdetés. Evangéliumot pedig sohasem lehet légüres térben 
hirdetni úgv, mintha annak a nén életéhez, az államhoz, a közösséghez 
ne lenne köze. Jézus Krisztus királyságába mindezek beletartoznak».

Végül figyeljünk E. Thurneysen néhány mondatára: «Ha Krisztust 
prédikáljuk, akkor majd helyes érte'emben az isteni narancs, a törvény 
is megszólal, amellyel Isten a jelenünkbe akar belenyúlni. Így megtalálja 
a prédikáció a helyes közelséget és viszonyt a mai időkhöz. Ilyen prédi
kációban gondoskodik a Lélek arról, hogy ilyen igehirdetés helyes érte
lemben vett «politikai prédikáció® is legven, amennyiben «politika» alatt 
az államban és népi közösségben leélt életünket értjük. Jézus erre az 
életre is igényt tart. És ezért az igazi Jézus Krisztus-prédikáció önmagé
ban is nolitikai prédikáció. Krisztus írem engedi meg, hogy visszavonul
junk valamilyen belső vonalra, ahol talán azt mondhattuk, hogy marad
ion a világ és hagyivk a mindennani életet magunk mellett elvonulni. Ez 
ieliesen «beteű» prédikáció volna. Ennek sem Biblia-teológiai, sem hitval
lásos alapja nincsen:» (O. Brúder: Lebendige Gemeinden című munkája-
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nak 79. oldalán közli E. Thurneysen: Pfarrer und Gemeinde című írásá
ból.)

4 Végül még kell szólanom a jelennek szóló igehirdetés «hogyan»- 
^ járói is. tisztában vagyok azzal, hogy az igehirdetés hatékonysága 

nem a «hogyan»-on fordul meg, hanem a Szentlélek Isten kegyel
mén, aki ott és akkor adja az igét, amikor neki tetszik, mégis nagyon 
kell figyelnünk erre a kérdésre is. Sok igazsága van annak a látásnak, 
hogy «az igehirdetés nem az a beszéd, mely az igehirdető szájából el
hangzik, hanem az a beszéd, amely a hallgatóság füleibe eljut». Mert nem 
azon fordul meg a dolog, hogy mit akart mondani, hanem azon, hogy a 
hallgatóság mit értett meg belőle. És ha egyszer így van a dolog, nem 
helyezkedhetünk arra a kényelmes álláspontra, hogy mi hirdetjük az igét 
és aki hallja, hallja, aki nem hallja, nem hallja, mert ez szcretetlenság, 
mindenekfölött ige-ellenes magatartás.

Megragadó az, ahogyan Pál apostol mindent elkövet azért, hogy az 
általa hirdetet evangélium valóban eljusson a hallgató fülébe. Semmit sem 
akar elmulasztani, ami segít neki abban, hogy a hirdetett igét a hallgatók 
fel is fogják. A zsidóknak zsidó, a görögöknek görög, a gyengéknek gyenge 
tud lenni. A zsidóknak a törvényről, a görögöknek a költőkről beszél. 
Aláveti magát a Tórának, vállalja egy külön fogadalom letételét, ugyan
akkor körülmetéli a félzsidó Thimotheust, csakhogy mindenáron minél 
többeket megmentsen a Jézus Krisztus számára. Nyilvánvaló az ige szol
gáinak állandóan tusakodniuk kell önmagukkal és keresniük kell azokat 
az utakat és módokat, amelyeken az evangéliumot a gyülekezet tagjainak 
füléhez minél jobban el tudják juttatni.

a) A «hogyan» kérdésre elsősorban azt kell mondanunk, hogy a ma 
emberének nem lehet egyszerűen «historizálva» prédikálni. Ez azt jelenti, 
hogy nem beszélhetek az üdvtörténet eseményeiről úgy a gyülekezet előtt, 
mint egy kívülálló, aki csupán továbbmondja az eseményt. A ma embere 
ugyanis igen jó érzékkel rendelkezik ahhoz, hogy külömbséget tudjon 
tenni az egyszerűen továbbadott és valóban átélt esemény között. Csak 
ügy prédikálhattok tehát, hogy i  nélkülem vegBelrtcnt üöveseménvt a ma
gaménak tudom (mea rés). Uram és megváltóm a szabadító Krisztus. 
Vagyis a ma embere csak akkor fogadja el az igét, ha észreveszi, hogy 
az a megigazítás és útbaigazítás, amelyről az igehirdető beszél, olyan, 
amely már őbenne végbement. Ez eshetik kifogás alá a mi szempontunk
ból, hogy t. i. az ige hatékonysága nem függhet az igehirdető személyé
től, de az emberek az ő szempontjukból ragaszkodnak ehhez.

b) Az igehirdető csak a gyülekezettel való szolidaritásban prédikál
hatja az Igét. Ennek a magatartásnak igei alapja ez: «Mert nem oly Fő
papunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki meg- 
kisértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.* (Zsid. 4, 15.)
( sak attól fogadja a gyülekezet az igét, aki nem «leereszkedik hozzá» 
\agy nem «fejére olvas*, hanem akit magával egynek tud, akiről úgv 
tudja, hogy ugyanúgy tusakodik, mint ő és talán ugyanolyan kérdésekkel 
tusakodik, mint ő, vagyis aki benne él abban az életben, amelyben ő 
benne van és nem valami «papi semleges-zónából® figyeli az ő életét. Ha - 
ez a szolidaritás az igehirdeiő részéről nem áll fenn, akkor igen gyakran 
hallhatná meg az igehirdető az ilyen megjegyzéseket: «Ha abban a hely
zetben volnál, mint én, nem így beszélnél.® Sok az Egyháztól elidegene
dett ember, egy-egy lelki problémájával inkább az idegorvoshoz megy, 
mint a lelkészhez, mert a lelkésztől a szolidaritást már nem tudja felté
telezni, «nem ért meg — mondja —, «a vádlottak padjára ültetve®.

c) Végül nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a sokat emlegetett 
«kánaáni nyelv® le ne rontsa a legjobban elkészített igehirdetést is. Az a
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tény, hogy az igehirdet üknek az Egészen Másról kell beszélniök, nem je
lenti azt, hogy Erről az Egészen Másról egészen másképpen kell beszél
niük, mint amely nyelven a ma élő gyülekezete beszél. Nem ismételget
hetjük állandóan és szünet nélkül a bibliai fogalmakat, mert azoknak egy 
része a mai ember számára nem jelent semmit. A fogalmak helyett sok
kal nehezebb azt a tartalmat kifejteni, amelyet a fogalmak magukban 
rejtenek. De’ nekünk ezt kell tennünk. Arról van szó, hogy saját szavaink
kal tudjuk kifejteni azt, amit pl. Pál akar mondani, de Pál fogalmai nélkül. 
Mennyit küzdött például Luther is a Szentírás fordításánál egy-egy olyan 
szóért, amelyről úgy gondolta, hogy a Biblia fogalmát az ő korában élő 
ember azon keresztül megérti.

Ha mindezeket számbavesszük, akkor minden valószínűség szerint az 
lesz a látásunk, hogy a jelennek szóló igehirdetés «lehetetlen» vállalko
zás. Magunkra nézve valóban az is. De mégis bátran kell vállalkoznunk 
reá, mert «az Istennél minden lehetséges .

KÁLDY ZOLTÁN

Tájékoztató nyugdíjügyben
A dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíját szabályozó 1951- 

évi 30. számú törvényerejű rendelet és annak 195/1951. M. T. számú vég
rehajtása a Magyar Közlöny 1951. évi november 11-i számában jelent meg.

Az Egyházegyetem Nyugdíjintézeti Bizottsága elhatározta a két ren
delet ismertetését a Lelkipásztor hasábjain, mert annak ellenére, hogy a 
rendeletekben előírt változásokkal már több püspöki körlevél foglalkozott, 
szükségesnek találta az érdekeltek pontos és kimerítő tájékoztatását.

A) A RENDELETEK ALAPELVEI
1. Öregségi nyugdíj jár a 60. életévét betöltött férfinak és az 55. élet

évét betöltött nőnek, ha legalább 10 évi szolgálati ideje van. 65 évet meg
haladó életkor és legalább 10 évi szolgálat esetén felemelt összegű nyug
díj jár. A nyugdíj megállapításának alapja az utolsó 12 havi munkabér 
átlaga. Törzsnyugdíj a munkabér 15%-a, felemelt törzsnyugdíj a munka
bér 30%-a. Nyugdíjkiegészítés címén az 1945. január 1. óta munkában 
eltöltött minden év után a törzsnyugdíj 2%-a jár.

Annak a közszolgálati alkalmazottnak a nyugdíja, aki 1951. decem
ber hó 31-én nyugellátással járó állásra kinevezett közszolgálati alkalma
zott volt, vagy fenntartásos nyugdíjigénnyel rendelkezett és a nyugellátás 
feltételeként megállapított legkisebb szolgálati időt (10 esztendőt) eddig 
az időpontig már eltöltötte, nem lehet kisebb összegű, mint amilyen ösz- 
szegű nyugellátás 1951. december hó 31. napján az akkor érvényben volt 
szabályok szerint részére járt volna.

Akinek több címen van ellátása és a Nyt. (Nyugdíjtörvény) szerint 
igénye nyílt nyugellátásra, — vagy csak a Nyt. alapján járó, vagy csak 
a Nyt. hatálybalépése előtti nyugellátásra jogosult.

2. Rokkantsági nyugdíj szolgálati időre való tekintet nélkül jár annak 
a dolgozónak, akinek megrokkanását üzemi baleset, vagy foglalkozási be
tegség okozta. Üzemi baleset az, ha az üzem érdekében bárhol végzett 
munka következtében, vagy a munkaviszonnyal összefüggésben történt.
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Foglalkozási betegség a foglalkozás különös veszélyessége folytán kelet
kezik.

A rokkantakat — egészségi állapotuk szerint — három csoportba 
ostzják. Ebben az esetben, törzsnyugdíj az alapul szolgáló munkabér 75— 
30%-a, a csoportok szerint. Nyugdíjkiegészítés: az 1945. január 1 óta mun
kaviszonyban eltöltött minden év után a törzsnyugdíj 2%^a.

Az eljárás szempontjából (a korábban elegendő tisztifőorvosi vizs
gálattal és igazolással szemben!) az a változás, hogy a rokkantság foká
nak és a munkaképesség csökkenésének a megállapítására az állami egész
ségügyi szolgálat tesz javaslatot.

3. Baleseti járulék jár szolgálati időre való tekintet nélkül annak a 
dolgozónak, akinek munkaképessége üzemi, vagy foglalkozási baleset foly
tán 15%-ot meghaladó mértékben csökken. Ha a munkaképesség 67%-on 
túl csökken, rokkantsági járulékot, 67%-on alul baleseti járulékot kell 
megállapítani. A baleseti járulék összegét — a sérülés mérvéhez képest -— 
6 fokozatban, a munkabér 8—60%-ában állapítják meg.

4. özvegyi nyugdíj a férj halálától számított egy éven át jár minden 
özvegynek, akinek meghalt férje a rokkantsági nyugdíjhoz szükséges mi
nimális szolgálati időt (22 éves életkortól 40 évesig 3—10 év) eltöltötte. 
Állandó özvegyi nyugdíj jár annak, aki férje halálakor 55 éves, vagy 
rokkant (2/s-ad részben munkaképtelen, vagy legalább két árva ellátásá
ról gondoskodik. Törzsnyugdíja a munkabér 15%-a.~Havi 600 forintnál 
és a meghalt férj nyugdíjának felénél több nem lehet.

5. Házastársi pótlék jár a nyugdíjasnak 60 éven felüli házastársa után, 
ha annak eltartásáról gondoskodik, és annak havi 360 forinton túli jöve
delme nincs, összege havi 18 forint.

6. Árvaellátás jár a meghalt dolgozó, vagy meghalt nyugdíjas gyer
mekének 16, továbbtanulásnál 18 éves koráig. Gyermekenként legalább 
havi 40, szülődén árvánál legalább havi 70 forint.

7. Gyermeknevelési pótlék jár minden olyan gyermek után, aki a 
nyugdíjas halála esetében árvaellátást kapna. Nem jár gyermeknevelési 
pótlék, ha a gyermek árvaellátásban részesül. A nyugdíjas gyermekneve
lési pótléka azonos a dolgozó gyermekei után járó gyermeknevelési pót
lék (családi pótlék) összegével, vagyis — havi 30 forinttól kezdve — gyer
mekenként 15 forinttal emelkedik.

Ez a törvényerejű rendelet 1952. január hó 1-én lépett hatályba.

B) A RENDELETEK ALKALMAZÁSA NYUGDÍJINTÉZETÜNK
TAGJAIRA

Az állam és az evangélikus egyház között 1948-ban megkötött egyez
mény 5. pontjának e) alpontja kimondotta, hogy «a Magyarországi Evan
gélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézete tagjainak, ezek özvegyeinek cs 
árváinak ellátására adott összegeket, a köztisztviselők illetményének mér
téke szerint, valamint az 1953. december 31-ig nyugellátásban részesítek 
tek nyugellátását az állam viselni fogja».

Az 1951. évi 30. számú tvr. végrehajtása tekintetében a pénzügymi
niszter engedélyezte, hogy «a papság és a munkakönyvvel nem rendel
kező vallási funkcionáriusok nyugdíjügyeiben az eddigi eljárása fennma
radjon. Ennek folytán az Evang. Egyházegyetem Nyugdíjintézetéhez tar
tozó és 1953. december hó 31-ig nyugellátásban részesített lelkészi képe
sítésű egyházi alkalmazottaknak, illetőleg azok hátramaradottainak a nyug- 
díjügveiben döntő egyházi szerv (egyetemes nyugdíjintézet) 1952. január 
1. után is minden esetben felterjeszti határozatait felülvizsgálás és jóvá
hagyás végett az Állami Egyházügyi Hivatalhoz. A fentebb ismertetett 
feltételeknek való megfelelés esetén ezeknek a nyugellátásban részesítet-

465



leknek a nyugellátását is a köztisztviselők illetményének mértéke szerint 
és az Egyházügyi Hivatal útján fogja viselni az állam.

Akik 1951. évi december hó 31-ig már megszerezték a nyugellátási 
jogosultságot, azok jogállapota változatlanul megmarad. Akik 1951. de
cember 31-e után kerülnek nyugdíjba, vagy végelbánás alá, azoknál az 
állam a nyugellátási jogosultságot a lelkészekre vonatkozólag a 60. életév 
betöltésétől (vagy rokkantság esetén), lelkészözvegyekre vonatkozólag pe
dig az 55. életév betöltésétől kezdve ismeri el.

Az egyházegyetem nyugdíjintézeti pénztárának a terhére fog megtör
ténni azon, 1953. december 31-ig nyugdíjba, illetőleg nyugellátmány élve
zetébe vonuló lelkészek (és hátramaradottaik) nyugellátmányának a meg
állapítása és folyósítása, akik a íentjelzett életkor elérése előtt, szolgálat
képtelenség miatt, egyházi közérdekből, vagy törvénykezési úton kerül
nek végelbánás alá.

Ugyancsak az egyházegyetem nyugdíjintézeti pénztárának a terhére 
fog megtörténni mindazon lelkészek és hátramaradottaik nyugellátmányá
nak a megállapítása és folyósítása is, akik 1953. december hó 31-e után 
vonulnak nyugdíjba, vagy válnak jogosultakká özvegyi ellátási díj, illető
leg árvaneveltetési díj élvezetére.

Az Egyházegyetem Nyugdíjintézetének lelkészi képesítéssel nem bíró 
(egyházi alkalmazott) tagjai, (illetőleg azok hozzátartozói) 1952. január 
1-től már nem a nyugdíjintézet, hanem az SZTK kötelékébe tartoznak. 
Nyugdíjügyeikben tehát ettől az időponttól fogva már az SZTK dönt.

Rokkantsági nyugdíjra való jogosultságnak, illetőleg a rokkantság fo
kának és a munkaképesség csökkenésének a megállapítására vonatkozó el
járás — lelkészek esetén -— a következő: Az ellátást igénylő erre vonat
kozó kérvényét az Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetéhez (VIII., 
Üllői-út 24.) nyújtja be, amely ezt átteszi vidéken az SZTK megyei szék
helyén, Budapesten a Fővárosi Tanács által kijelölt orvosi bizottsághoz. 
Az elsőfokú orvosi bizottság véleményét és javaslatát közti a nyugdíjinté
zettel, amely ennek ismeretében hozza meg a döntéseit. Az elutasító 
határozatot meg lehet fellebbezni a másodfokú orvosi bizottsághoz. Az 
utazás, élelmezés és szállásköltség megtérítésére vonatkozó általános ren
delkezések az orvosi vizsgálatra berendeltekre is vonatkoznak.

A) A NYUGDIJ ÖSSZEGE
Azoknak a lelkészeknek (illetve: lelkészözvegyeknek) a nyugdíja, 

akiknek (ill. lelkészözvegyek esetén: amennyiben férjüknek) 1951. decem
ber hó 31-ig legalább 10 évi lelkészi szolgálati idejük volt, — ha tagjai 
voltak, ill. tagjai az Egyházegyetem Nyugdíjintézetének, nyugdíjazásuk 
időpontjáig 60. életévüket (ill. lelkészözvegyek esetén: 55. életévüket) már 
betöltötték, — és nyugdíjbavonulások (ill. özvegyi nyugdíj élvezetébe való 
lépésük) 1953. december hó 31. előtt következik be, — nem lehet kisebb 
összegű, mint amilyen összegű nyugellátás 1951. december 31. napján az 
akkor érvényben volt szabályok szerint részükre járt volna. Vagyis ők 
anyagi szempontból nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe, mint azok a 
lelkészek (ill. lelkészözvegyek), akik 1951. december hó 31-e előtt léptek 
nyugellátmány élvezetébe. Össezgszerűen ez azt jelenti, hogy lelkészeket 
— teljes szolgálati idő (40, ill.: a főiskolai végzettség beszámítását feltéte
lezve: 35 esztendő) elérése esetén (a VI. fizetési osztály 2. fokozata sze
rint) az I. lakbérosztályban 469 Ft, a II. lakbérosztályban 444 Ft, a 
III. lakbérosztályban pedig 409 Ft törzsnyugdíj illeti meg. Lelkészözvegyek 
részére (férjük teljes szolgálati ideje esetén s annak utolsó szolgálati 
helye szerint) ezen összegeknek az 50%-a, vagyis az I. lakbérosztályban
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234.50 Ft, a II. lakbérosztályban 222 Ft, a III. lakbérosztályban pedig
204.50 Ft törzsnyugdíj jár. Ehhez a törzsnyugdíjhoz (az 1034/1951. M. T. 
sz. rendelet alapján) lelkészek esetén még 60 Ft, lelkészözvegyek esetén 
pedig még 30 Ft «felemelt nyugdíj*, továbbá a törvényes pótlékok já
rulnak.

Azoknak a lelkészeknek az" esetében, akik nyugaíjbavonulásuk idő
pontjában 60 életévüket már betöltötték ugyan, de 1951. december hó 
31-ig nem vo't még minimálisan 10 lelkészi szolgálati évük, — az Állami 
Egyházügyi Hivatal (és az Egyetemes Nyugdíjintézet) a nyugd'j mérté
kének (összegének) a megállapítása szempontjából az 1951. évi 30. sz. 
tvr.-nek a fentebb ismertetett számítási kulcsát alkalmazza.

A nyugdíjintézeti járulékok fizetése tehát nem vált feleslegessé. A 
Nyugdíjintézet, -+- mint részben egyedüli, részben kisegítő szerv*—; a 
maga kivetését változatlanul gyakorolja, mivel terheinek fedezésére — 
egyházi közérdekből — szüksége van.

A fentebb már vázolt kettős feladatát természetesen csak azokkal a 
lelkészekkel szemben fogja maradék nélkül teljesíteni a Nyugdíjintézet, 
akik járulékfizetési kötelezettségeiknek pontosan eleget tesznek.

Dr. Lehel László 
nyugdíjintézeti ügyvivő

Haan Lajos és az énekreform
Haan Lajos békéscsabai lelkész, akinek neve a múlt század hetvenes 

éveiben a Dürer-csalúd békésmegyei származásának felderítésével külföl
dön is ismertté lett, történeti munkái mellett himnológiai müvei is meg
ajándékozta egyházunkat. Szlovák nyeljen írt «Cithara Sanctorum»-ában 
megmutatta a kiváló történettudós, hogy nemcsak a történetírásban, a nép
élet leírásában, de himnológiai felfogásában is megelőzte korát. Csak né
hány idevágó gondolatot idézünk fenti munkájából.

«A régi énekdallamok vallásos és ünnepélyes jellegét ősrégi egyházi 
hangnemük adja meg. Akinek nincs is különös zenei tehetsége, első hal
lásra is észreveszi, hogy más a régi dallamoknak nemcsak a jellege, de 
szelleme is, mint az újaké. De sokat veszítettek a régi dallamok értékük
ből azáltal is, hogy kivetkőztek eredeti, ritmikus formájukból.»

«Mindennek az oka, hogy az énekeskönyvekben az énekszöveg feleit 
nincs feltüntetve a dallam. LIelytelenül jártak el a Cithara Sanctorum 
(Tranoscius) kiadói, hogy az énekeskönyveket — eltekintve az első kiad
ványoktól — kotta nélkül adták ki, s ezzel az énekeket kiszolgáltatták a 
dallamkiforgat ók kénye-kedvének. így állott elő az a helyzet, hogy ahány 
egyház, annyiféle a dallam.»

«Mégcsak növelte a zűrzavart — írja Haan — Skultétynak 1798-ban 
kiadott korálkönyve. Skultéty talán nem is ismerte a dallamok eredetijét, 
s úgy vette fel a dallamokat korálkcnyvébe, ahogy gyülekezetében éne
kelték. Ha beletekintünk ebbe a korikönyvbe, az a benyomásunk, mintha 
véres csatatérre néznénk, amelyen egymás mellett fekszenek a sebesültek, 
sánták, csonkák, bénák. — Itt lenne az ideje annak, hogy alkalmas korai- 
könyvet adjunk ki.»

Azóta, ahogy ezt Haan megírta, hetvenkilenc év telt el.
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Istentiszteleti alapigék az 1952/53. 
egyházi évben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

közös püspöki határozatról.

1952. november 6.

A püspökök «gyütt elhatározzák, hogy életbeléptetik az általuk 
erre a célra egyetértőleg kiküldött bizottság által készített alábbi 
perikóparendet. Egyben elrendelik, hogy 1952. ádvent első vasárnap
jától kezdve 1953. egyházi esztendő utolsó vasárnapjáig az aiá'.:h 
közölt perikóparendet kötelezőleg úgy kell felhasználni mindkét egy
házkerületben, hogy a délelőtti istentisztelet lekciójaként az epistólai 
igét, igehirdetési alapigeként az evangéliumi igét, délutáni igehirde
tési alapigeként pedig az ótestamentumi igét kell felvenni. A határozat 
a Lelkipásztorban teendő közzé.

Budapest, 1952. november 6.
Dezséry László, dr. Vető Lajos,

a déli egyházkerület az északi egyházkerület
püspöke. püspöke.

Délelőtti Délutáni Délelőtti
alapige alapige lekció
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k é t  A m  é n t  kö zö tt .

Advent 1. v. Az új kezdet: megtérésre hívé szó.
Mk. 1, 1—5. És. 55, 6—7. I. Pét. 1,22—25.

Advent 2. v. ítélet előtt — kegyelem alatt.
Luk. 13, 6—9. Mai. 3,1—7 a) Jak. 5, 5—10.

Advent 3. v. Senki meg ne tévesszen titeket!
Lk. 1,67—80. V.Móz. 29,18—29. II. Tini. 1, 8—14.

Advent 4. v. Menjetek eléje örvendezéssel!
Ján. 3, 26—30. Zsolt. 100, 1—5. Jel. 19, 6—9.

IMMÁNUEL.
Karácsony 1. A testté lett Ige.

Ján. 1, 1—14. Mik. 5, 2—5 a) Búm. 5, 12—21.
Karácsony 2. Új életre indító szeretet.

Ján. 3,16—17. És. 12,1—6. 1. Ján. 4, 9—16.
Kar. n. v. A békességet szerző Isten.

Luk. 10, 5—6. És. 45. 5—8. Ef. 2, 13—18.
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NAPJAIM ISTEN KEZÉBEN VANNAK.
Óév-este. Múlik a kegyelem ideje.

Mt. 9,15. Ám. 8, 11—12. II. Kot. 5, 9—19.
Üjév. Mindent Jézus nevében cselekcdje

lek!
Mt. 7, 24—27. Zsolt. 105, 1—5. Ef. 2. 10.

Év 1. vas. Alázzátok meg magatokat Isten
keze alatt!
.Tán. 13,16. És. 42, 1—4. Jak. 4, 10.

KRISZTUS DICSŐSÉGE MEGJELENT A VILÁGBAN.
Vízkereszt. Krisztus a világ világossága.

Ián. 8,12. És. 49, 1—6. I. .Ián. 2, 8.
V. k. u. 1. v. Isten dicsőségének szolgálatában.

Mt. 5, 13—16. II. Móz. 33 18-23. É f.5 ,8 —14.
V. k. u. 2. v. Isten akaratának szolgálatában.

Mt. 5,17—19. V. Móz. 30,11-15. Zsid. 13, 20—21.
V. k. u. 3. v. Az erőset legyőző erősebb szolgála

fában.
Luk. 9,51—56. Zsolt. 97. 1. .Ián. 3. 2—9.

V. k. u. 4. v. A teremtett világ Urának szolgála
fában.
Mt. 14, 22—33. És. 45, 18—25. Kol. 1,15—19.

V. k. u. 5. v. Az Ige hirdetésének szolgálatában.
.Ián. 3, 31—36. Ám. 3, 3—8. I. Thess. 2, 9—13.

V. k. ii. 6. v. Az igazság szolgálatában.
Ján. 18, 37. I. Kir. 22,15—28. II. Tini. 2, 14—19.

BÖJT FELÉ — IGAZ MEGTÉRÉSSEL.
Hetvened v. Képmutatásból szolgálatra.

Mt. 9, 9—13. És. 1, 12— 17. I. Pét. 2, 1—5.
Hatvanad v. Süketségből hallásra.

Mt. 13,10—17. Zsolt. 95. Zsid. 12,25—29.
Ötvened v. Hamisságból isteni böleseségre.

Mt. 23, 23—39. Zsolt. 12. Jak. 3, 13—17.

KRISZTUS MEGHALT BŰNEINKÉRT.
Böjt 1 v. A sátán legyőzője.
(Invocavit) Mt. 16, 21—27. Zak. 3, 1—5. I. Ján. 3, 5—8.

Böjt 2. v. Az Űr szolgája.
(Rcminiscere) Mt. 20, 20—28. És. 50, 4—8. Fii. 2, 6—8.



Böjt 3. v. Az isten Báránya.
(ürüli) Ján. 1. 29—30. III.Móz.16,15-22. I. Pét. 1, 17—20.

Böjt 4. v. Az élet kenyere.
(Laeiaie) Ián. 0,30—40. II.MÓz. 16,13-15. I. Kar. 10, 15—17.

Böjt 5. v. A Főpap.
(Judica) Ján. 2.13—22. I. Móz. 14,17-20. Zsid. 2,17—18.

Virágvas. Az alázatos Király.
Ián. 13,1—17. Sof. 3.14—17. Zsid. 7,1—2. 

Nagypéntek. A fájdalmak embere.
Ján. 19,1—7. Zsolt. 22,17 20. Zsid. 9, 24—28.

KRISZTUS FELTÁMADOTT MEGIGAZl LÁSUNKÉRT.

Húsvét 1. A halál legyőzője.
Ján. 20,1—10. Zsolt. 118,14-24. Jel.. 1,17—18. 

Húsvét 2. A húsvéti hit megteremtője.
Ján. 11, 21—20. Zsolt. üti, 8 10/a. I. Kor. 15. 21—23. 

Húsvét n. 1. v. Az új élet munkálója.
(Quasimodo- Ján. 5, 24—25. Ezek. 11,19—21. II. Kor. 4,10—-13.
geniti)

AZ ÉLŐ KRISZTUS ÉLŐ GYÜLEKEZETE.

Húsv. u. 2. v. A pásztorolt gyülekezet.
(Miserico.'di- Mt. 18,11—18. Ezek. 34, 1—10. Jak. 5,10—20.
as Domini)

Húsv. n. 3. v. Az írjorgó gyülekezet.
(Juhilate) Luk. 15,1—7. És. 05,17—19. Jel. 19, 6—8.

Húsv. u. 4. v. Az éneklő gyülekezet.
(Cantate) Mt. 21,14—17. Zsolt. 96,1—13. Jel. 15,3—4.

Húsv. ii. 5. v. A könyörgő gyülekezet.
(Rogate) Luk. 18,1—8. Zsolt.130. K®1. 4. 2—4.

Áldozóesüt. Az Űrra néző gyülekezet.
Ján. 20,17. És. 52,13 -15. I. Thess. 1, 2—ltk

Húsv. u. 0. v. A földön szolgáló gyülekezet.
(Exaudi) Luk. 24, 44—49. És. 44,1—5. Róni. 14,13—19.

A SZENTLÉLEK EGYHÁZA.

Pünkösd 1. lesztek Szentlelket ajándékul.
Luk. 11, 9—13. IV.Móz.ll, 25-29. Csel. 2, 36—38.

Pünkösd 2. A Lélek gyümölcse.
Luk. 12. 31—37. Zsolt. 51,12—15. Csel. 2, 42—47.
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Igeh irdetések

Advent I. vasárnapja
Mk. 1, 1—5.

Keresztyén Testvéreim! Az egyházi esztendő minden időszakának, 
minden ünnepének és vasárnapjának meg van a maga szépsége, a maga 
jellemző hangulata. De aligha van kedvesebb, hangulatosabb időszak, mint 
éppen az, amelyikbe most léptünk: ádvent ideje, a karácsonyvárás, kará- 
csonyrakészülcs időszaka.

A hangulat, várakozás, az emberi lélekben gyakran együttjár a tét
lenséggel, álmodozással, hiábavaló időtöltéssel.

Ádvent azonban nem az álmodozás és még kevésbbé az álom ideje, 
hiszen a régi evangélium komoly intelme azt mondja: Ideje már, hogy az 
álomból felserkenjünk. És épenigy ádvent nem is a tétlenség ideje. A mai 
ige ellenkezőleg arra figyelmeztet: Készítsétek meg az Ürnak útját. Ád
vent nem jelent az Ür érkezésére való tétlen várakozást. Ádvent azt je
lenti, hogy magam is készítem az Ür útját a magam és mások szíve felé.

Készítsétek meg az Ürnak útját — ez a felhívás hangzik ma felénk. 
Készítsétek meg annyival inkább, mivel az Ür maga i& készíti az ő útját. 
Emberi szíveket előkészít Krisztus befogadására. Hogyan készít el?

Isten előkészítő munkájának számos formája van. Sok mindenen kell 
keresztül menni az emberi szívnek, amíg megnyílik Krisztus előtt. De 
mindenekelőtt két dolgot kell meglátnia. Az első annak meglátása, hogy 
meg kell térnem.

Meg kell térnem. Eljutottál-e már ennek a meglátására? Ki tudja 
hányadik ádvent, hányadik egyházi esztendő köszöntött már rád! Ki 
tudja hány év óta hallgatod már az igét! De rájöttél-e már arra, hogy 
meg kell térned? Megértetted-e, hogy amikor bűnről szól az ige, akkor 
a te bűnödről szól? Mikor Isten haragjáról szól az ige, akkor éppen rólad 
van szó, aki bűneiddel kiérdemelted az Isten büntető haragját? Mikor 
kárhozatról van szó, akkor arról van szó. hogy téged fenyeget a kárho
zat veszedelme? És tudod-e, hogy mit jelent a megtérés? Nem megjaví
tott életet jelent. Nem egy-két bűn elhagyását jelenti, hanem jelenti a 
bűnnel való teljes szakítást. Nem azt jelenti, hogy egy-két bűnt tagadj 
meg, hanem azt jelenti, hogy tagadd meg önmagadat, igazi énedet, ahogy 
Krisztus mondja: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye 
fel az ő keresztjét. Mi a megtérés? — ez az, amit először világosan kell 
látnod.

Azután állást kell foglalnod a megtérés követelésével szemben. Igen-e, 
vagy nem. *Vagy-vagy. Igent is nemet is mondani — ez lehetetlen do’og.

Meg kell térnem. Ennek a meglátásához juttat el először Isten, akkor, 
amikor valakit el akar készíteni a maga számára. Meg kell térnem. Bele 
kell jutnod abba a zsákutcába, amelybe Keresztelő János igehirdetése is 
juttatta az embereket, amikor prédikálta: Térjetek meg, mert elközHí- 
tett a mennyek országa. Meg kell térnem. Kell. Nem lehet más megállá
som Isten előtt. Nemcsak Keresztelő János keresztsége volt a megtérés 
keresztsége, hanem a tied is, meg az enyém is az volt. A kettőt: kereszt- 
ség és megtérés, nem lehet elválasztani. Keresztség megtérés nélkül nem
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más, mint a keresztsúg megtagadása, A megtérés nem csupán egyik iránya 
a vallásosságnak, nem csupán egyes keresztyének sajátságos ismertetőjele. 
Nem a keresztyén kegyesség egyik kegyességi típusa, hanem a megtérés 
maga a keresztyénség és annak lényege.

Egyházunkban az elmúlt években sok vita merült fel a megtérés kap
csán. De minden vitán és minden kétségen felül áll, hogy meg kell térned. 
Ez nem olyan mondat, amelyik után kérdőjelet lehetne tenni. Nem lehet 
úgy csűrni-csavami az igét, hogy abból az jöjjön ki: nem kell megtérnem, 
Az ige ezt sohasem mondja. Az ember szívének hamis vágya szólal meg 
csupán ebben az önmegnyugtatásban: nem kell megtérnem. Az emuer az, 
aki mindig és újra meg újra megpróbálja a lehetetlent: eljutni Istenhez, 
de nem a megtérés keskeny útját járva. Hinni Istenben, de megtérés nél
küli hittel.

A judabelick és a jeruzsálemiek nemcsak megkercsztelkedtek, hanem 
vallást is tettek bűneikről. Nehéz dolog megvallani bűneinket. Nehéz 
amiatt, mért az ember nem szívesen ismeri el magáról, hogy hibázott vala
miben, miég kevésbbé, hogy bűnös valamiben. Benne van a természetünk
ben az, hogy szépítsük bűneinket, hogy mentsük magunkat. Nehéz do 
lóg megvallani a bűneinket amiatt, mert az azt jelenti, hogy nem mente- 
getődzöm többé. Lemondok a kép mutatásról. Annak mutatom magamat, 
aki vagyok. Nehéz dolog a bűneinket megvallani amiatt is, mert az azt 
jelenti, hogy el kell szakadnom attól a bűnömtől, amelyet megvallottam. 
Itt csak két eset van. Vagy megmaradok valamilyen bűnömben és azt 
mondom rá, hogy az nem bűn. Vagy bevallom, hogy bűn és elhagyom. 
A bűn megváltása azt jelenti, hogy nem emberi mértékhez mérem az 
életemet, hanem odaállok az Isten mértéke mellé. Engedem megmérni 
magamat azon a mérlegen, amelyen mindenki híjával találta tik. Gondolj 
most azokra a bűneidre, melyekről eddig nem voltál hajlandó elismerni, 
hogy bűnök. Nem tudok megtérni. Ez a másik dolog, amit meg kell lát
nod. Eddig azt láttuk, hogy Isten úgy készít el minket magának, hogy 
odakiáltja nekünk: meg kell térned. Most egy másik dolgot is meg kell 
látnunk. Isten azután, amikor már megtanultad azt, hogy meg kell tér
nem, arra is megtanít, hogy: nem tudok megtérni. Mindaz az elhatározás, 
fogadkozás, amelyet teszel, hogy holnaptól más lesz az életed: erőtelen- 
nek bizonyul. Meglátod, hogy nem másban van a hiba, hanem benned. 
Másnak keli lenned. Elhatározod, hogy más leszel. És ime eljön a hol
nap. És eljön a holnapután. És minden este azzal a szomorú megállapítás
sal kell ágyba térned: ma senj voltam más. Ma is ugyanaz voltam. Én 
nem tudok más lenni, nem tudok megtérni.

Meg kell térnem — ez a mondat bármilyen keményen hangzik is, de 
mégis olyan, mint valami biztató reménysugár.

Nem tudok megtérni — ez a mondat viszont tele van a reménytelen
ség és a kudarc sötétségével. Meg akarok térni — nagyszerű elhatározás, 
lángoló lelkesedés. De hiába. Jön utána a keserű tapasztalás: nem azt 
cselekszem, amit akarok, nem tudok megtérni.

És mégis ez az Ür úttá, amelyen hozzád jön. Éppen a magad tehe- 
tet'enségének meglátása juttat el oda, hogy igazán kívánni'tudd Jézus 
Krisztust, aki a bűnösökért jött, azokért a bűnösökért, akik nem tudnak 
megtérni. Mikor egy szív összetörik, mikor az ember feladja minden re
ményét arra nézve, hogy megtérjen, hogy valaha is mássá tudjon lenni, 
akkor kezdődik Isten munkája.

Készítsétek meg az Ürnak útját. Ha magad már kész vagy Krisz
tus befogadására, akkor hangzik feléd ez a megbiztatás: készítsétek az 
Ürnak útját — mások számára is.
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Készítsétek :— tehát ne álljatok el. Ne állj oda a magad képmutató 
és hamis keresztyénségével Isten közé és a másik ember közé.

Készítsétek — tehát imádkozzatok, hogy az a másik is megismerje,, 
hogy bűnös és kegyelemreszorult ember.

Az ádventi öröm akkor születik meg, amikor az érkező Krisztus ilyen 
elkészített szívekkel találkozik. Amikor a bűnbánat és a megtérés mély
ségeit megjárt ember ajkán felhangzik a boldog hálaadás éneke: Jézus 
örömmel fogadlak, Áldott légy, hogy eljöttél.

Ámen

Advent II. vasárnapja
»MÉG EZ ESZTENDŐBEN. . . »

Lk. 13:6—9.

1. Jézus sok példázata rejtvény, talány, amelyet meg kell fejteni, 
hogy nocsak nézzünk, hanem lássunk is, necsak hallgassunk, hanem hall
junk is. Ennek a példázatnak is meg kell keresnünk a megfejtését, a nyit
ját, a kulcsát. Ennek a példázatnak a kulcsa te vagy. Éppen ezért ez az 
egyik legnehezebb példázat. Nehéz magamról, magadról elmondani azt, 
hogy terméketlen, haszontalan fa vagyok, amelyik nem töltötte be helye
sen rendeltetését, feladatát nem teljesítette. De gondold meg egyben, 
hogy Jézus rólad mondja azt is: Uram, hagyj békét neki még ez eszten
dőben . . .  A terméketlen, tűzrevaló fa megmenekülhet: még egy eszt-sn 
dőnyi ideje van! Ha így áll a dolog, még nincs veszve semmi sem, még 
minden jóra fordulhat.

2. Tudod-e mennyi gondja, munkája van a gazdának, mikor fát ültet? 
Meg kell tisztítani a földet, ahová ültet. Ki kell vennie a köveket, a gazt, 
Porhanyóssá kell tennie a talajt. Gondoskodnia kell, hogy a földben meg
találhassák a gyökerek a táplálékot. Ültetés után öntöznie kell, hogy 
megindulhasson a nedvek keringése és a növekedés. És ki sorolhatná el 
még azt a sok apró gondoskodást, ami szükséges ahhoz, hogy a fa végre 
megkapaszkodjék, fejlődésnek induljon, ágain rügyek fakadjanak. Csoda-e 
hát, ha ennyi munka, törődés és gond után a gazda joggal vár termést 
a fán?

Ha magadat helyettesíted be a példázatba, megtudhatod, hogyan 
gondoskodott rólad az Ür. Mi mindannyian, akik halljuk ezt az igét, el
mondhatjuk tanúként, hogy mennyi gondoskodását élveztük és élvezzük 
csak egy napunkon is. «A test és élet szükségleteivel naponként bőven 
ellát. . .»  Belehelyezett a családodba, hűséges hitvest, szerető, engedel
mes gyermekeket adott. Egészséget és jókedvet a munkához és nagy
szerű lehetőségeket arra, hogy minden tudásodat, képességedet megmu
tasd, kifejtsd testvéreid, embertársaid javára. A feladatok, amelyek előt
ted állanak naponként, eltöltik minden percedet és láthatod teljesülni 
munkád és fáradozásod célját hazádban, néped között. Sorolhatod és foly
tasd is csak a sort, említs fel magaban mindent, amit kaptál Istentől, 
amivel életedet megőrizte, gyarapította, teljesebbé tette. És ne feledd: 
Ö naponként figyelmeztetett is arra, hogy mindezt észre vegyed. Igéje 
által mint fénylő, éltető nap, világosságot, célt, értelmet adott minden 
törekvésednek és fáradozásodnak . . .

Csoda-e hát, ha tőled is gyümölcstermést vár? Nem haszontalanul 
gondoskodik rólad. Azt várja, hogy családodban te légy az összetartó
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kapocs, áldozatkész szülő, hűséges hitves, engedelmes gyermek, megértő 
testvér. Azt várja, hogy munkádban megbízható légy, segítésre kész, 
példaadó, szorgalmas, aki erőivel előbbre viszi dolgát, népe ügyét az épí
tés munkáját a felemelkedés útján. Várja gyümölcsként a bajtársiassá- 
got, a megértést, a szolgálni tudást, az önzetlenséget, a megbízhatóságot, 
az egyenességet, a tisztességet, a tisztaságot minden szavadban és csele
kedetedben. Várja a megelégedettséget, javaiddal való takarékos gazdál
kodást, a szerénységet, a csendes és békés életet. Várja és joggal várja!

Gondold el a gazda helyzetét, aki hiába vár! Milyen tragikus, szo
morú helyzet ez: mindent odaadni valakinek, mindent elkész-teni a ter
més érdekében és nincsen termés! Látni a leveleket, esetleg virágokat és 
termést sohasem. Haragra ingerlő helyzet. Mindent hiába tettem, mert 
pazaroltam csupán. Másra kellett volna fordítanom jótéteményeimet. 
Fájó szívvel adja ki a parancsot: kivágni az ilyen fát, el vele! Nem vá
runk tovább!

3. Gondold csak meg: nem fordított helyzet van-e a te életedben. 
Nem arról van-e szó, nem az-é a valóság, hogy az Ür helyett, a gazda 
helyett te vártál? Mondván: most nem alkalmas az idő a termésre, majd 
ha úgy lesz, ahogyan én szeretném, majd akkor mutatom meg mindazt, 
amit Isten kíván tőlem. Várok arra, hogy feleségem, gyermekem, bará
tom megváltozzék, majd akkor leszek én is hozzá jó, megértő, hűséges. 
Várok arra, hogy megváltozzék körülöttem a világ, majd akkor mutatom 
meg, mit tudok tenni, alkotni, dolgozni. . .  E várakozásban elmúlik a 
drága idő, az órák és az évek és néha az évtizedek. És te terméketlen 
maradsz. Egyszer majd elhangzik feletted az ítélet: ki kell vágni, meg
suhog a fejsze s egész meddő életed leomlik. Büntetés ez, jogos, igazsá
gos büntetés.

4. De még nem következett el ránk ez a végleges, visszavonhatatlan 
ítélet. Nem azért nem következett el, mert te vagy én meggondoltad 
volna magad, hanem azért, mert közbe szólt valaki. Felemelte a kezét és 
megállította az ítéletet. Felemelte a szavát értünk, hogy ne suitson ránk 
a fejsze. Nem mi kértünk, nem mi cselekedtünk. A közbeszóló, a Köz
benjáró Jézus Krisztus volt. Azt mondotta: Hagyj békét neki még ez 
esztendőben. Az ő átszögezett két kezének meg van -Istennél a kellő ha
tása. Ha rájuk néz, eltekint a büntetés azonnali végrehajtásától. Az ő 
szájának közbenjáró könyörgése az egyetlen, amelyet meghallgat az Is
ten és k'méleti időt enged. Lehet, hogy sokunk számára ez a türelem 
pontosan 365 napot jelent, de lehet, hogy jóval többet. Hiszen a Lélek 
szüntelenül esedezik érettünk Isten trónusánál kimondhatatlan esedezés- 
sel. De még ha hónapokról vagy napokról lenne is szó, mindenképpen ele
gendő időt enged nékünk Isten arra, hogy neki tetsző gyümölcsöt 
teremjünk.

Az evangé’ium üzenete az új egyházi esztendő ekjén ez: még van 
időnk. Isten még vár. Ne várjon hiába.

Ámen.
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Advent III. vasárnapja
ZAKARIÁS ÁDVENTJE  

Lk. 1, 67—80.

Zakariás éneke új oldalát mutatja az ádventben, várakozásban éld 
embernek. Zakariás nem kér, hanem hálákat ad. Várakozása nem valami 
bizonytalan emberi reménykedés, hanem az Ür Ígéretében bízó megala
pozott reménység, mintha látta volna a láthatatlant (Zsid. 11, 27.). Mielőtt 
elhagyta volna ajkát a hálaadó ének, azt olvassuk róla, hogy beteljese
dett Szentlélekkel megtelítődött, annyira, hogy kicsordult belőle, és még 
ma is túlárad rajta és ha nyittot szíveket talál, a hiábavaló várakozásba 
belefáradt emberektől, örvendező szívű, Istent dicsérő, hálákat adó embe
reket formál.

A mai keresztyén ember belefáradt már a várakozásba. És talán már 
alszik is, mint a szüzek, mikor késett a vőlegény (Mt. 25, 1—13), vagy 
mint a tanítványok a getsemánei éjtszakán (Mt. 26, 36—46), mert ember- 
feletti volt, amit az a Jézus kívánt tőlük. Amit ők vártak, amiért otthagy
tak mindent, annak az érdekében Józuíj- nem tett semmit (Csel. 1, 6—7, 
Mt. 19, 27. Mk. 10, 29—30.). Hiába várták Jézustól, hogy új világbirodal
mat alapít és abban nekik is jut valami kis állás, de még csak valami 
rendes túlvilági boldogságot sem ígért, mert azzal kapcsolatban is valami 
keserű poharat, meg valami saját keresztet emlegetett (Mt. 20, 20—28.),, 
önmegtagadással, meg másoknak való szolgálattal vegyítve. Ezért csak
ugyan nem volt érdemes várni.

Advent a várakozás ideje. A várakozás örök emberi tulajdonság. Min
den ember mindig vár valamit, Ha mást nem, télen várja a nyarat, nyári 
melegben, várja a telet, este a reggelt, reggel az estét, és így tovább. — 
Jaj! valamiképpen össze ne keverjük ezt az ádventi várakozással. Még 
akkor sem, ha ezeket az emberi várakozásokat vallásos,, keresztyén szí
nekkel festjük is be. A mai keresztyén ember várakozásának a közép
pontjában nem a Megváltó áll, hanem azok az elképzelt áldások, antikét 
Krisztus hozhatna, ha jönne. Mint, a kis gyermek, aki nem a messze útra 
ment édesapját várja, hanem azon álmodozik, hogy mit is hoz majd neki, 
ha megjön. Ma sok keresztyén ember nem Krisztust várja, hanem a «hol- 
napot», amit Krisztus megváltoztathatna, «ha Isten fia volna!» (Lk. 23, 39. 
Mt. 4, 3.). — Az ilyen várakozásba bele lehet fáradni, sőt ezt meg kell 
utálni és meg kell gyűlölni, mert bűn. — Hogyan törjön még jobban 
bennünket össze az Isten, hogy feladjuk hazug, álkeresztyén várakozá
sainkat és kezdjük várni az Ü ígéreteinek a beteljesülését?!

Zakariás majd egy évig volt néma, mert vallásos ~beállítottságában 
ő is valahogyan másképpen várta az ígéretek beteljesülését. És amíg a 
nyelve le volt zárva, a szíve megnyílt. Mikor nómulunk már el ügy, hogy 
az Isten is szóhoz juthat az életünkben?

A Szentlélekkel megtöltekezett ember életében az első szó nem a ké
rés, hanem a hálaadás. És így már érdemes és lehet is várni. Jézus vala
hányszor Istennek valami nagy dolgát várta, soha nem kért, hanem hálá
kat adott (Mt. 14, 19. Mk. 8. 7.).

Mai várakozásunkban áldhatjuk az Istent, hogy Ő nem néma bálvány, 
hanem értelmes emberi nyelven beszélő Isten, aki megemlékezik rólunk, 
megszólít bennünket és megtérésre hív. Hálát adhatunk az új ember tí
pusért, amelyet kipróbált ebben a világban, amikor megüresítette magát, 
szolgai formát vett fel és mindenben hasonlóvá lett hozzánk (Fii. 2, 7. Mt. 
20, 28.). Megállt a sátán kísértésében, tanítvánnyá tette az élet vámsze
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dőit, de a zelótákat is, keresztre vitte a bűnömet és megnyitotta a sírt. 
Ilyen még előtte nem volt a földi világban, de azóta minden ember szá
mára nyitva van ez az út és ez az élet. Az üdvösséget nem kell kitalálni, 
kijelentetett és meg lelxet ismerni. Van szabadulás a bűnből, legyőzetett 
a legnagyobb ellenség, a halál és van, aki igazgatja a mi lábainkat a bé
kesség útjára.

Aki keresztyén ember létére nem ezt várja, az vegye tudomásul, hogy 
rajta az Isten sem segíthet.

De, aki ezt várja, az Zakariással együtt mondhatja: Áldott az Ür, 
hogy meglátogatta és megváltotta az Ö népét!

Ámen

Advent IV. vasárnapja
János 3:26—30.

Hogy az Énekek-Énekéből a vőlegényről és a menyasszonyról vett, 
ezt az Isten és a gyülekezet viszonyáról valaha is kifejezésre jutott leg
finomabb és legbensőségesebb hasonlatot épp annak a szigorú szavú Já
nosnak a szájából halljuk, akit széltében-hosszában úgy jellemeznek, mint 
haragos apostolt: valóban meglep. _ ..

De ez csak nekünk meglepő, és nem magának a Keresztelőnek. O 
mindig tudatában volt annak, hogy a Messiás jövetele nemcsak világ
ítóiét, hanem egyszersmind a királyi mennyegző is. így gondolta el ezt, 
attól kezdve, hogy a Jordánnál szabadulásra és bűnbánatra, de ugyan- 
akkor mennyegzői ünnepre is hívott. Amikor bűntől megtisztító kereszt- 
ségre hívott, ugyanakkor jegyesül is hívott, s hirdette, hogy az «eljö- 
vendő», aki nagyobb lesz nálánál: vőlegény lesz. Ne higyjétek, hogy a 
Keresztelő megkülönböztetés nélkül mindenkit vipera- és KÍgyófajzatnak 
pellengérezett. Jól tudta a násznagy, hogy hallgatói között nemcsak meg
átalkodottak vannak, hanem olyanok is, akik alázatosan és megrettenve 
hallgatják, hogy a fejsze a fának gyökerére vettetett. _ A Keresztelő 
tudta, hogy van olyan sereg, amelyet meg lehet szerezni és meg lehet 
menteni az eljövendő Vőlegény számára. , . . . . .

Azt akarjuk ma a fülekbe, és ha Isten engedi, a szivekbe bekiáltani: 
«Az ítélet napján van megmentetés is. Annak, aki hisz, az ítéletnap meny- 
nyegzői nap lesz!» A gyülekezetnek öröme lesz az ítélet napján. Michel- 
angelo az ítélet napjáról készített festményén Krisztust haragos atlétának 
ábrázolja, aki felemelt kezével mindenkit leüt, aki a közelébe jön. A Ke
resztelő ezt máskép látja. Az ítélet napjának Ura vőlegénye lesz min
denkinek, aki hisz benne. Aki hisz benne, nem kárhozik el. Aki hisz Ben- 
neLEz az egyetlen előfeltétel. Mit jelent hinni Őbenne? LufEefJgy fejezi 
ezt ki: aki mindennap újra meg újra a Krisztus vizsgálata alá veti magát, 
aki mindennap újból és újból megbánja bűnét, s rábízza magát a kegye
lemre, aki a kegyelemért szívében hálát érezve megy, az új nap elé, aki 
felebarátai, embertársai felé sugározza azt a szeretetet, melyet Istentől 
a megváltásban kapott: az ilyen ember hisz Krisztusban.

Most hirtelen és kikerülhetetlenül e döntés elé állítattunk: akarunk-e 
hinni, vagy nem? E kérdés persze nem revolverként szegeződik ellenünk, 
sőt e helyen barátságosan, hivogatóan szól hozzánk. S Keresztelő János 
kér ilyen barátságosan. Ő áll, figyel, s örvend a Vőlegény hangjának.
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De egy másik okból is figyelemre méltó a Keresztelőnek ez az esengő 
hívása. A Keresztelő úgy látja, hogy Jézus és ő közötte, a vőlegény és 
a násznagy között a menny titokzatos korlátot állított fel. Ezen az elvá
lasztó határvonalon nem szabad túlmennie. Hallhatja ugyan a Vőlegény 
hangját, tudhatja, hogy nyitva van az ajtó a királyi mennyegzőhöz, örvend
het a Vőlegény hangjának, de az örömét más szerzi meg: azoknak ör
vend, akik követik a vőlegényt és .bemehetnek az Or örömébe. Neki ma
gának azonban nem adatott meg, hogy bemehessen.

Miért történik ez? Miért ez az érthetetlen tény, hogy neki kint kell 
maradnia? Izraelért kell böjtölnie a Keresztelőnek. Érette kell még visz- 
szatnaradaia. Násznagyi hívó tisztét a végső lehelletig kell folytatnia. Is
ten ilyen hűségesen megtartja a szavát, amelyet valamikor Ábrahámnak 
és Mózesnek tett. így lesz a Keresztelő Isten szövetségi hűségének ra
gyogó jele.

S van még valami, ami figyelemre méltóvá teszi a Keresztelő szavait. 
Gondoljunk arra az időpontra, amelyikben szól. Még nem vetették fog
ságba. De már kezdett alábbszállni. Tanítványai nehezen viselik el, hogy 
mesterük visszavonul. Ki ne értené ezt: a világon...semmi sincs, annyira a 

Természetünk ellen, mint kisebbedni. Dé a Keresztelő az aláhanyatlás. 
órá'ában is örvendező követ: «Annak növekednie kell, nékem pedig alább- 
szállanom.® Ha méganr.yira emberi volna is, visszás lenne, ha ebből fájdal
mat. vagy féltékenységet hallanánk ki. A Keresztelő a tényt nem kedvet
lenül állapítja meg. Nem a sorsának adva meg magát, hanem örömmel. 
Örömmel látja, hogy növekedik a Vőlegény. Sőt éppen az az ő öröme, 
hogy a másiknak —• aki mellett kezdettől bizonyságot tett — növeked
nie kell. A Keresztelő áll és vár. Kívül áll, de fölöttébb örvend, hogy 
hallja a vőlegény szavát és az öröme betelt.

Ámen 
(W. Lüthi)

Karácsony I. ünnepe
Jn. 1, 1—14.

Keresztyén Testvéreim! Melyik a legszebb, legkedvesebb ünnepünk 
az egyházi esztendőben? Erre a kérdésre a legtöbben, azt hiszem, habo
zás nélkül azt válaszolnák: a legszebb ünnep karácsony ünnepe. De nem
csak a legszebb ünnepnek tartjuk ezt, hanem egyben a legismertebb ün
nepnek is. Hiszen ki ne tudná, hogy mit ünnepel az egyház népe kará
csonykor? Egyszeerűen, egy mondatban megfelel erre a kérdésre bárki: 
karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe.

De bár ilyen egyszerű, mégis sok mindent nem tudunk róla. Nem 
arról van szó, hogy valaki ne tudná elmondani a karácsonyi történetet a 
betlehemi pásztorokról vagy a jászolban fekvő kis Jézusról. Nem is arról 
van szó, hogy ne tudna bárki legalább 1—2 karácsonyi éneket énekelni, 
hanem arról, hogy ami a legfontosabb ennek az ünnepnek az eseményé
ben, azt nem tudjuk, vagy legalább is nem sokat törődünk vele. Mi ez? 
Mi történt karácsonykor, amit tudnunk kellene, ami miatt igazán örven
deznünk kellene, amiről nem lehet eleget beszélni, ami kimeríthetetlen 
gazdagságú üzenete ennek az ünnepnek?

Alapigénk ezzel a mondattal fejezi ki karácsony igazi üzenetét és a 
karácsonyi történet lényegét: az Ige testté lett. Mit jelent ez? Csak ha 
már tudón ezt, akkor tudod igazán, mi történt karácsonykor.
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Az Ige, akiről a mai ünnepi szentleckénk azt mondja, hogy testté 
lett és lakozott miközöttünk, nem más, mint Isten maga. Hiszen az evan
gélium bevezető szavai szerint Isten volt az Ige.

Isten testté lett. Isten emberré lett. Karácsony ünnepének a neve is 
erre emlékeztet. A latin incarnatio szóból származik. Ez a szó azt jelenti: 
megtestesülés, az Ige megtestesülése. Nagy titok ez.

Titok az is, hogy hogyan törtnét ez. Hitvallásunk így beszél erről a 
titokról: «Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától...* Titok 
sok tekintetben az is, hogy miért kellett Istennek emberré lennie, de any- 
nyit mindenesetre meg kell értenünk és meg is érthetünk, hogy Isten azért 
lett emberré, hogy közel jöjjön az emberhez. Ö, aki haragjában elfordult 
az embertől, kitaszította az Éden kertjéből, eltaszította magától, most 
visszafordul az emberhez Jézus Krisztusban.

Az Ige testté lett — azt jelenti tehát ez, hogy Isten kész megbocsátani 
az embernek. Nem ünneprontó beszéd az, ha karácsony napján is beszé
lünk a bűnről. Mondhatjuk azt, hogy Istennek a bűn miatt kellett em
berré lennie. A bűn rombolását hozta helyre azáltal, hogy emberré lett. 
Krisztus, aki a jászolban fekvő kisgyermek gondtalan derűjét árasztja 
maga körül karácsony estéjén, akiben — sajnos —- sok keresztyén nem 
is lát mást, mint egy ártatlan kedves kis csecsemőt, Krisztus valójában 
azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Isten kész megbocsátani. Ezért 
éneklik az anagyalok, akik a megnyílt égből alászálltak a pásztorokhoz: 
Ne .féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömöt. . .  ma született néktek a 
Megtartó, ki az Ür Krisztus a Dávid városában. Mivel Megtartó szüle
tett, mivel Isten kész megbocsátani, ezért kibeszélhetetlen, szent öröm 
ünnepe karácsony a mi számúnkra.

Áz Ige testté lett — azt jelenti ez, hogy nem reménytelen a harcod 
a büfTfíet szemben. Isten mindent megtett, hogy újra az övé lehess. Töb
bet már nem tehetett volna, mint hogy Fiát elküldte és odaadta éretted. 
Azért lett emberré, azért vállalta az ember sorsát, még a halált is, hogy 
megmutassa, hogy ö: szeretet. Hogy elhidd végre te is: szeret az Isten.

Az Ige testté lett — azt jelenti ez, hogy hitünk nem bizonytalan ta
lajon áll, Isten közöttünk volt Jézus Krisztusban. Valóság a mi hitünk, 
valóság az Isten szeretető, amilyen valóság volt a betlehemi jászol, az 
angyalok éneke, és a pásztorok útja Betlehembe. ,

Persze nem mindenki látta meg a testté lett Igében Isten Fiát, és 
az ő dicsőségét. De János bizonyságot tesz arról, hogy «láttuk az ő dicső
ségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelem
mel és igazsággal.» Látó szemek kellenek ehhez. Megnyílt szemek. Az Is
ten Szentlelke által megnyitott szemek. Van-c neked ilyen megnyílt sze
med? Meglátod-e a betlehemi kisgyermekben Isten Fiát, a te Megváltódat?

Az Ige testté lett — és ez a testté lett Ige, Jézus Krisztus igénk 
szavai szerint teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Krisztus teljes ke
gyelmet hozott. Karácsony azt hirdeti, hogy megjelent Isten üdvözítő ke
gyelme minden embernek. Eljött hozzánk az üdvösség, amely kegyelem
ből árad. Az üdvösség, Isten mentő munkája,. teljesen és kizárólag a ke
gyelem műve. És éppen emiatt van teljes öröme az egyház népének ezen 
a napon. Teljes kegyelmet hozott részünkre Jézus. Nemcsak részben vál
lalta a mi bűnünk terhét, hanem teljesen és egészen magára vette azt.

De a testté lett . Ige, Jézus Krisztus, nemcsak kegyelemmel volt teljes, 
hanem igazsággal is. A teljes igazságot hozta magával és hirdette Istenről 
Nem hamis, torz képet festett Istenről. Nem mondta Istent másnak, 
mint amilyen- Nem mondta Istent jobbnak, mint amilyen. Nem hirdette 
Istent kegyelmesebbnek, mint amilyen. Isten egészen olyan, mint Krisz
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tus mondotta. Hű képet adott Istenről, sőt: elmondta és elmondhatta ma
gáról: Aki engem látott, látta az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk. 
Igaz az, amit Ő hirdetett, hogy Isten bűnbocsátó Isten. Igaz, hogy bátran 
szólíthatjuk Öt Atyánknak, mert Krisztusban gyermekei vagyunk. Igaz, 
hogy Isten nem örvendezik a bűnös halálán, hanem azt akarja, hogy meg
térjen és éljen. Igaz, hogy neki fáj a szíve a bűnös ember vergődése 
miatt. Igaz, hogy neki fáj az, ami nekünk embereknek fáj, a betegség, 
szenvedés és a halál. Isten nem részvétlen, kegyetlen Isten, hanem szerető, 
kegyelmes mennyei Atya.

Krisztus hirdette a teljes igazságot Istenről. Nem kell képzelődnöd, 
találgatnod. ' Valóság a karácsonyi evangélium, hogy Megtartó született 
nékünk, és. ép ezért valóság az ige szava: Isten szeretet.

Krisztus születése kegyelmet jelent, a bűnös embernek. De nem jeleni 
kegyelmet a bűnnek. Krisztus az igazságot, a teljes igazságot hirdette Is
tenről. És ebben benne van az is, hogy Isten nem tűri a bűnt. Mégpedig 
nemcsak a nyilvánvaló bűnösöknél, mint a vámszedők és a parázna nők, 
Hanem a kegyes, vallásos farizeusoknál sem.

Az Ige testté lett. Karácsony ünneplése azt jelenti, hogy megnyitod 
a szívedet Krisztus előtt, aki Isten drága ajándékát hozza minden bűnös 
embernek, aki szabadulni akar bűneiből. A z ajándékért cserébe a szíve
det kéri. A bűnbánó, töredelmes és hálaadó emberi szívet. Akkor lesz 
boldog karácsonyod, ha ilyen szívvel fogadod Isten ajándékát, az ő ke
gyelmét, Jézus Krisztust. Legyen kérő imádsággá ajkunkon Luther kará
csonyi éneke: «Nyílj meg szívem, fogadd be őt, Az. áldott égi csecsemőt, 
Ki e világ üdvére jött, Borulj le jászola előtt.»

Ámen

Karácsony II. ünnepe
A KEGYELEM TÖRVÉNYE 

János 3, 16—17.

A világmindenség bizonyos igen szigorú természeti t ö r v é n y e k  
által meghatározott módón működik. Törvény például az, hogy tavasz 
után mindig nyár jön, nyár után ősz, és ősz után tél és sohasem, még 
véletlenül sem máskép. Törvény, hogy a nappalt éjtszaka követi, s hogy 
éjjel sötét lesz. s hiába szeretné bárki máskép, reggel felvirrad, mindig 
és mindenkor. Törvény- az is, hogy ha elengedünk egy, a kezünkben levő 
tárgyat —• az szigorúan lezuhan a földre. S ha valaki leugrik a toronyból, 
az egészen bizonyosan lezuhan a földre, s kizárt dolog, hogy feleúton 
megálljon a levegőben, mert húzza a föld vonzóereje, működik a nehéz
kedési törvény. S a törvény — törvény. Nem ismer kivételt.

De nem az emberek, vagy a világmindenség bosszantására szabta 
Isten meg a törvényeket, s nem is azért, hogy velük bárkinek is ártson. 
Helyesen állapítja meg az apostol, hogy a «törvény szent, igaz és j ó » 
(Rom. 7, 12.). A törvény jó, mert egy áldott, isteni r e n d e t  véd és biz
tosít. A törvény jó, mert nem sebez meg senkit, ha csak valaki neki nem 
megy. Korlát a törvény. Korlát, amely megvéd a veszedelemtől, a pusztu
lástól. A jó rend megkívánja, hogyha egy magas torony erkélyén kell 
járnod, az ne legyen veszélyes az életedre, se a mások életére, akiknek
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fentről a nyakába zuhanhatnál. Korláttal látják el a torony erkélyét. Ha 
a korláton belül maradsz, a r e n d  biztosítva van, a te életed is, és másoké 
is, a lezuhanás okozta veszélytől ment. Egy életet le lehet élni — mond
juk, mint toronyőr — a korláton belül, anélkül, hogy a korlát ártana, 
vagy terhűnkre lenne. De ha neki megyünk a korlátnak, ha túltesszük 
magunkat rajta, akkor a nehézkedési törvény működésbe lép, irgalmat
lanul elvégzi rajtunk kegyetlen munkáját, lezuhanunk és halálra zúzzuk 
magunkat és esetleg másokat is. Ilyen a törvény, barátom, védőm, ha 
egyetértek vele; ellenségem, sőt hóhérom, ha szembeszállók vele.

Mi emberek, akik itt élünk a földön, mindnyájan szembeszálltunk 
már Istennek nekünk, embereknek szabott törvényeivel — vagyis bűnö
sök vagyunk — s ezért nincs r e n d b e n  az életünk. Uralkodik rajtunk 
a bűn és a halál szigorú törvénye, mely így hangzik: «A b ű n  zsoldja 
a h a l á l .» Törvény ez. Mert bűn nélkül nincsen halál. Ahol halál van, 
ott okvetlenül kell bűnnek lennie. Ahol világosság van, ott kell világító
nak lennie, ahol meleg van, ott kell hőtadónak lennie, ahol készítmény 
van, ott kell készítőnek lennie. Ha egy elektromos vezeték — amint mon
dani szokták — áram alatt van, bár szemmel nem látható rajta semmi 
különös, mégis, ha valamiféle villamos készülékkel összeköttetésbe hoz
zuk, abban é 1 e tjelenségek tapasztalhatók: mozgás, fény, hő, mágnesség. 
Amint a vezeték megszűnik kapcsolatban lenni — bármi okból — az 
elektromos központtal, ahonnan az áramot kapja, abban a pillanatban 
úgy benne, mint vele kapcsolatban m e g s z ű n i k  minden é 1 e tjelenség, 
mint áramlás, kisugárzás, rezgés, hő, fény, stb. Tétlen cselekvőképtelen 
lesz minden, a h a l á s  állapotába jutott minden. Nem múlt el a villany- 
vezeték, egyetlen villamos berendezési tárgy sem szűnt meg, mégis, min
den csendes, erőtlen, valamit elveszített,, valami hiányzik, az élet. Hideg
ség, sötétség, dermedtség, megkötöttség, lehanyatlás, széthullás: h a l á l .

S számunkra, bűneinkben halott, Istentől elszakadott és így elveszett 
emberek számára hangzik karácsony örömüzenete, hogy a bűn és halál 
törvénye nem tett pontot a történésekre, hanem M e g v á l t ó  adatott, 
aki meg is született Bethlehemben és hajlandó volt a bűn következmé
nyét, a halált magára vállalni. így lehetőség adatott a bűnösök számára 
a- halálból való kikerülésre s z e r é t é i b ő l .  Isten szeretet és a szeretet 
leleményes. Keresett és talált egy módot, mégpedig úgy, hogy a bűn és 
halál törvényével szemben felállított egy másik törvényt, a k e g y e 
l e m t ö r v é n y é t ,  amellyel erőtlenné teszi az előzőt, mely ép oly erős, 
mint emez. A kegvelem ezen törvénye hangzik felénk minden istentisz
telet alkalmával: Ügy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Van tehát szabadulás és van Szabadító, mint oltári igénkben is hangzott, 
nem kárhoztató, hanem megtartó született. «Aki hisz őbenne, el nem 
kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott» :— ez a kegyelem egy
szerű törvénye, amely menedékvárosul kaput nyit, a halál elől menekülő 
bűnös számára, hogy megvédje és elrejtse az őt üldöző halál törvénye 
elől (Eszter 3, 8—15. és 8, 1—17.). Ha tehát valaki menekülni a k a r ,  
annak a számára van egyetlen mód, mert Isten úgy, olyan módon és 
akképpen szerette a világot, s benne minket is, hogy az egyszülött Fiát 
adta értünk váltságul és hogy c s a k i s  a B e n n e  v a l ó  H i t  által nyer
het mindenki szabadulást a veszedelemből. Ha eleinte bukdácsolva, de 
végül mégiscsak élhetünk bűntől megváltott, megtisztult életet.

Amit el kell döntened, ma, az az, hogy egyetértesz a kegyelem tör
vényével, hogy így az barátoddá és védőddé lehessen. Tudom, jól fogsz 
dönteni.

Ámen.
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Ú t m u t a t ó
Fordítási és exegeiikai megjegyzések a délutáni 

ószövetségi alapigekhez.
Advent 1. v. — Es. 55, 6—7: Az új kezdet: megtérésre hívó szó.

(6) Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok, amíg  
közel van!

(7) Hagyja el a gonosz a maga útját és a bűnös ember a maga 
gondolatait! Térjen meg az Űrhöz és Ő irgalmas lesz hozzá, Istenünk
höz, mert bőségesen megbocsát!

(6) „amíg megtalálható": a megtalálhatóságában (mert megtalál
ható!) „Keressétek": Ám 5. 4-re emlékeztet (v. ö. még: Jer. 29, 12 
-—14). „hívjátok" azt is jelenti: „hirdessétek Öt": „amíg közel van": 
közelségében (mert közel van"!) v. ö. Deut 30, 11 kk. — (7) „a maga 
útját": életmódját, habitusát, rossz gyakorlati életét. ,

Advent 2. v. — Mai. 3, 1—7a: ítélet előtt — kegyelem alatt.
A megelőző versek tanúsága szerint a prófáta hallgatói azzal 

érvelnek, hogy Isten nem jön el gyülekezetéhez. Ezt az érvet rombolja 
le a próféta annak a megállapításával, hogy Isten követe a prófétában 
már jelen van hogy „egyengesse az utat" (utat törjön!) előtte (v. ö. 
Es. 40, 3:57, 14; 62, 10). Ez annak a jele, hogy maga a mindenható 
ŰR „rövidesen" megérkezik „templomához", azaz gyülekezetéhez (v. ö. 
Zak. 1, 16; 2, 14; 8, 3). Mégpedik ítéletre (2 kk). Ezt érzékelteti az 
„olvasztár" képével. Isten maga a „tűz", amely a salakot kiolvasztja 
gyülekezetéből és papjai közül, a „lúg", amely minden tisztátlansá- 
goí kimar belőlük. A képek folytatása az 5. vers! Isten kérlelhetet
lenül megtisztítja gyülekezetét minden gonosztevőtől!

A gyülekezet ítélet előtt —, de az ítéletben is kegyelem alatt áll.  
A. 3—4, 6. versek és a „szövetség követe" tartalmazzák ezt. Az ítélet
tel tisztítja Isten gyülekezetét, hogy eredeti állapotba helyezze, hogy 
„megigazultan" vigyenek ételáldozatot az ŰR-nak (3b). „Mert én az 
ŰR nem változom meg", most is az eredeti hűség, szeretet van ben
nem irántatok! „Bár ti, —- Jákob fiai — nem vagytok tökéletesek", 
ugyanazok maradtatok, amik voltatok, pedig olyan nagy szükség volna 
arra, hogy megváltozzatok (Gén. 27, 36; Hős. 12, 4; Es. 43, 27). Ezért 
megyek el hozzátok ítélőbíróként s ezért „Térjetek meg hozzám és én 
visszatérek hozzátok". (Zak. 1, 3).

Advent 3. v. — V. Mózes 29, 18—29. — Ütegyengető prófétai szó.
A. bibliai profétizmusnak kettős oldala van: utal Isten szentsé

gére és irgalmasságára. Vagy az egyik, vagy a másik. S mivel a Tóra 
(törvény, nomos!) igéje nemcsak Isten szentségét jeleníti meg, 
hanem ígéreteinek is egy darabját, azért ígérheti Mózes, az Isten pró
fétája,' a Tóra megőrzőinek Isten megmentő kegyelmét a szövetség

481



(állandó) megújításában. Ez a szövetség azonban nem mágikus erő: 
az emberi hűtlenség véget vethet neki. Nem varázsige a Tóra igéje, 
amelyre büszkén és „veszélytelenül41 hivatkozhatna a gyülekezet, ha
nem eleven kapcsolat Isten és gyülekezete között.

Advent 4, vas. —- 100 zsoltár: Menjetek eleje örvendezéssel!

A jelenben élő gyülekezet hitének fundamentumai: á) Isten az 
ÚR! Nincs más Isten, akit tisztelni „lehetne44 az egész világon. Ezért 
hangzik el a felszólítás ,hogy az egész világ szolgálja az IJR-at, akiben 
az egyedül igaz Istent ismerte fel. Ez a hit a hívő bizonyságtételében 
valóság, még akkor is, ha reménység. Hit abban, hogy Isten nevére 
hajol meg egykor minden térd mennyen és földön, ahogyan erre a 
„szolgálás4' fogalma világosan utal (2. v.) — b) Ez áz Isten a teremtő 
Isten! — mi pedig „alkotásai44 vagyunk. Emberi önérzet, önérvénye
sülési szándék megtorpan az Isten színe előtt. Az ember nem önerejé
ből lesz ,ami, nem önigazságából lesz Isten legelőjének a báránya, az ő 
népe, hanem „0 alkotott minket, nem mi magunk44.

Karácsony 1. n. — Mik. 5, 2—5a. — A testté lett Ige.

(2) Csak sejteti az utolsó idők eljövendő uralkodójának a megér
kezését. Mert a „Gyermek születése44 isteni misztérium. A messiási 
uralom nem folytatja az utolsó idők judabeli királyságát, hanem egé
szen új kezdet. A Messiás a második Dávid (v. ö. Es. 11, 1). 1. Sám. 
17, 12. szerint Dávid családja Efrata nagy családjához tartozott.

(4) A. Messiás uralkodása szilárd lesz, mert Isten erejével, hatal
mával uralkodik. A régi Keleten gyakori, hogy a pásztor képét a 
királyra és a „pásztorolást44 az uralkodói tevékenységére alkalmaz
ták. Jézusra is az ÜT-ban! De nincs politikai jellege és földi hatalma.

(5a) „És ez lesz a békesség44! Az örök békesség reménységének 
is egyetlen bázisa Isten, aki Krisztusban megbékélt a világgal.

Karácsony 2- n. — Es. 12, 1—6, —: Üj életre indító szeretet.

(1) „Az új gyülekezet hálaéneke44. — Egyesszámban szólítja 
meg a gyülekezetét, amivel arra akar utalni, hogy minden megtérés 
„individuális44, Isten haragja mögött ott van a szeretete s azért a 
harag az üdvösségre vezet el. A megtérés kezdete, hogy az ember 
igenli Isten haragját. Ez az igen itt a hálaadás szava.

(2) A héber „üdvösség44, „szabadítás44 szó eredetileg „tág teret44 
jelent s ez a vers ezt írja le. A tág tér Isten maga.

(3) „vígan merítek vizet a szabadítás (üdvösség) forrásából44. 
A. ö. 46. zsolt. és Ján. ev. 3. 14-gyel. A kép mögött az élet húzódik 
meg. Isten nem „szép allegória44 itt — t. i. az ember vallásos erőihez! 
—• hanem a nagy Valóság, akiből élhet az ember. V. ö. Ján. ev. 17, 3.

(4—6) Isten jelenléte biztosítja a gyülekezet létét. Ahol az üdvös
ség Istene van, ott van a „Sión' ' . Ahol Ő van, ott nem hallgat el a 
megváltottak bálaéneke.

dr. Pálfy Miklós
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