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A háború és a béke kérdései 
keresztyén megvilágításban

Nyikoláj metropolitának a debreceni teológiai akadémia 
aulájában 1954. január 25-én elmondott díszdoktori 

székfoglaló beszéde

Bevezetés
A  világ mostani eseményeinek viharos forgatagában két 

ellentétes törekvés méri össze erejét: a  háborúra való készülő
dés és a béke híveinek mozgalma. Ha tekintetbe vesszük a kor
szerű tömegpusztító fegyverek hatóerejét, látnunk kell, hogy 
a háborús veszély és annak mérete oly nagy, hogy egyetlen 
nép, egyetlen józan gondolkodású ember sem lehet közömbös 
szemlélője a kibontakozó küzdelemnek, hanem csatlakoznia 
kell a béke híveinek a mozgalmához és mindent meg kell 
tennie a katasztrófa elhárítása érdekében. Különben egész 
életünk, annak minden java és baja, öröme és bánata sírba 
hullhat, a városok és falvak üszkös rom jai alá temetve.

H ogy életünket ettől a tragikus végtől megvédhetjük, 
az korántsem vakmerőség vagy utópia, hanem minden ép 
erkölcsi érzékű .embertársunk kötelessége, tekintet nélkül 
arra, hogy mi a politikai felfogása, hitvallása, sőt tekintet nél
kül arra is, hogy miképpen vélekedik a fenyegető összeütkö
zés okairól. Mert ha ez az összeütközés bekövetkeznék, akkor 
már nem igen érvényesülhetne egyetlen egy emberi m eggyő
ződés sem. Azok, akik a pusztulás után megmaradnának, a 
legjobb esetben is évszázadokkal zuhannának vissza a  fejlő
désben.

Míg az egyik tábor a durva erőszakra támaszkodva, fegy- 
vercsörtetéssel és a mindenkit túlszárnyalni akaró fegyver
kezési versennyel félelmet akar kelteni, ugyanakkor a másik 
tábor tántoríthatatlan békeakaratát hirdetve, azzal az eltökélt 
szándékkal száll szembe az elsővel, hogy minden eszközzel 
megoltalmazza a békét.

Nincs helye a. tétovázásnak és a meddő bölcselkedésnek. 
Aki csak élni és dolgozni akar, köteles dönteni: a mellé a tá
bor mellé állni, amely életét és munkalehetőségét biztosítja. 
Ez a tábor, amely a békét, a népek e legdrágább kincsét vé
delmezi, elég erős ahhoz, hogy az erőszak álnok hazugsága fö
lött győzelmet arasson és a. nagyhatalmak kormányait az 
egyetértés és az együttműködés útjára kényszerítse. Többszáz 
m illió békeharcos végzi már ezt a nemes szolgálatot.
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A  többszáz m illióba beletartozik a  sokmilliónyi keresztyén 
is, akikre sajátos felelősség bárul á vi I ág fesz ül t s ég ér t, hiszen 
az új háború veszedelme, a keresztyén népek körében érlelődik. 
Azonban a propaganda és a különféle előítéletek nyomán a ke
resztyén egyházak egy része, s számottevő keresztyén tömeg, 
még mindig vonogatja magát a közös ügy szolgálatától és annak 
ellenére, hogy a veszély már minden ház kapuján dörömböl, 
— némán tétlenkedik vagy pedig kétkedve ingadozik az állás- 
foglalásban.

Ezek a kétkedések és ingadozások nem volnának elképzel
hetők a keresztyén világszemlélet alapján, nem volnának el
képzelhetők, ha a keresztyének egyes körei nem nehezítenék 
meg saját döntésüket azzal, hogy elegyítik az evangéliumi 
szempontokat politikai szempontokkal.

Ezért szükségszerűen felvetődik a kérdés: vájjon  miképpen 
vélekedik a fceresztyénség az emberiség földi életének olyan 
kérdéséről, mint a háború és a béke.

A  keresztyénség v iszo n ya a  háborúhoz  
és a  békéhez

Hogyan tekint a keresztyénség a háborúra és a békére? E 
kérdés tisztázását az ószövetségi könyvek  vizsgálatával kell 
kezdeni. Ez k a könyvek visszatükrözik a keresztyénség előtt 
élt emberiség sorsát és váradalmait.

A  Genezis világosan beszél arról, hogy Isten az első em
berpárt nem a háborúra, hanem a kölcsönös szeretetben való 
növekedésre szánta. De az első emberpár szabad akaratából 
elhajlott ragyogó rendeltetésétől — t. i. attól, hogy . egyre fel
jebb lépjen az erkölcsi tökéletesedés végtelen lépcsőjén —  és 
megszédülve attól a lehetőségtől, hogy tüstént hasonlóvá lesz 
az istenekhez, engedett a kísértésnek: megtagadva Isten paran
csát, a jó és a. gonosz tudásának útjára lépett.

Ez gyötrelmes és nehéz útnak bizonyult az ember számára. 
A lighogy áthágta az Isten erkölcsi parancsát, akaratát, nyom 
ban a fizikai, természeti törvények hatalmába esett. A z em
berek egymás közti viszonyában az erősebb joga kerekedett 
felül és az első családban bekövetkezett az első testvérgyilkos
ság. A  gyűlölködés széthúzást szült az emberek között s a 
létért való küzdelem lett a nemzetségek, népek és államok ural
kodó törvénye. Az egész keresztyénség előtti emberiség a durva 
önzés homályába merült. Az ellenfél javainak és életének, le
igázására törő rabló indulat lett az élet lényeges tartalma, 
úgyhogy a  régi népek úgyszólván soha sem tudtak kilábolni a 
háborúból.

Bár az emberiségnek ezt az állapotát természetesnek vet
ték, ez mégsem tekinthető normálisnak, hiszen ősidőktől kezdve 
az emberiség legkiválóbbjai a béke megteremtésére törekedtek. 
A  sok ellenségeskedésen, a gyűlölködésen és az erkölcsi elté
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velyedésen át ez a cél ragyog elő az emberi együttélési rend 
első formáiból, a törzseknek azokból az első szövetségeiből, 
amelyeket a közös ellenség ellen kötnek, ugyanígy a nagy ki
terjedésű pogány önkényuralmak kialakulásából. Még világo
sabban jelenik meg ez a  cél az ókori görög sztoikus filozófiá
ban és különösen a zsidó próféták látásaiban.

A  fennmaradt ókori emlékekből kiderül, hogy a hatalmas 
asszir és perzsa birodalmak uralkodói hatalmas hódításaik 
igazolására, ezeket a hódításokat a leigázott népek megbékél- 
tetésének magasztos eszméjével hozták kapcsolatba, A  kiváló 
görög bölcselő: PlutarOhosz szerint az ókori Görögországban, 
Periklész korában még egy összgörögországi békekonferencia 
összehívásának a terve is felmerült. Pláton, a másik kiváló 
filozófus, a rideg tényék ismeretében a háborút a népek ter
mészetes állapotának tartja ugyan, mégsem békéit meg ezzel 
a  gondolattal, hanem olyan országról álmodozott, amelyben 
az összes népek egy szövetségbe tömörülnek.

Ezek a békéről szőtt ábrándok úgy törték át a keresztyén- 
,ség előtti emberiség életének erkölcsi homályát, mint az első 
emberek eredeti, bűn nélküli állapotának már-már elfelejtett, 
elvesztett kincsére való puszta emlékezések. Egyedül a zsidó 
nép ihletett prófétáinál, akik megőrizték az egy  Isten és az 
Isteni Ígéretek hitét, viselik magukon ezek a váradalimak az 
Isten országának eljövetelébe vetett erős hit jellegét.

Jóval Pláton előtt, az ihletett Ézsaiás próféta az újjászüle
tett emberiséget és a megváltozott természetei mint az örök 
béke honát ábrázolta. M egjövendölte a jobb kor eljövetelét, 
amikor az emberek között megszűnik az ellenségeskedés „és 
csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból metszőkéseket 
és nép népre kardot nem emel és hadakozást többé nem ta
nul" „és lakozik a farkas a báránnyal és a párduc a kecske
fiúval fekszik", „a tehén és medve legelnek és együtt feküsznek 
fiaik, az oroszlán és az ökör szalmát eszik".

Ugyancsak Ézsaiás, akit az ószövetség evangélistájának 
neveznek, a M egváltót — születése előtt néhány évszázaddal — 
a Békesség Fejedelmének nevezte (Ézsaiás 9,6.).

És minél inkább közeledett eljövetelének ideje, annál in
kább tudatára ébredtek a zsidó próféták a Messiás megváltói 
küldetésének. Zakariás főpap saját fiáról, Jánosról azt jöven
dölte, hogy ő lesz az útegyengetője annak, aki e ljő  „hogy meg
jelenjék azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ül
nek, hogy lábunkat a békesség útjára igazgassa" (Lukács 1,79.).

Isten választott népénél a békesség országának elközelítése 
az első emberpárnak tett isteni Ígéret beteljesedését jelentette. 
Ez az ószövetségi történet hajtóereje. A  keresztyénség előtti 
pogányságnál azonban a békéről való ábrándozás nem volt 
egyéb, mint egy erkölcsi követelmény megfogalmazása. Cso
dálatos, hogy a pogány népek körében ezt az ábrándot nem 
semmisítette meg a kegyetlenkedés, nem fojtotta el végleg a
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szellemi nyomorúság sötétsége, hanem bölcselőik legkiválóbb 
képviselői által továbbfejlesztve ez az ábránd részben meg
valósult különféle békeszövetségekben és egyezményekben, de 
megvalósult azokban a kísérletekben is, amelyek a népeket 
egyes nagy birodalmakba való erőszakos egyesítés útján akar
ták a béke útjára terelgetni. Ezek a birodalmak a népeket 
egy akarat és egy törvény érvénye alá vetve, megpróbálták a 
törzsek közötti viszályokat kiküszöbölni.

Ez a törekvés a legnagyobb fejlettségi fokot a római biro
dalom kialakulásában érte el. A  római birodalom a béke biz
tosítása érdekében erős, központi hatalommal uralkodott a  le- 
igázott népek felett és jog i alapot szervezett a közöttük lévő 
kapcsolatok ápolására. Mégis: az a béke, amelyet az uralkodó 
nemzet erőszakkal hozott létre, amely a jog  kényszerítő paran
csára kovácsolódott ki, nem lehetett szilárd és örök, mint ami
lyennek azt a római hatalom szerette volna. És bár a római 
impérium néhány évszázadon át fenntartotta magát, mégsem 
volt képes a népeket organikus egységbe tömöríteni, mert ide
gen volt tőle a népek egyenjogúságának erkölcsi eszméje. íg y  
végül szét is hullott.

Ilyenform án a pogány ókor béketörekvéseiben csak odáig 
jutott el, hogy a békét tette a háború céljává s ezzel a célkitű
zésével igazolta a népek erőszakos egyesítését. A  római biro
dalom bukása leleplezte a hódító nemzet kényszerítésére és 
uralmára alapozott béke teljes lehetetlenségét; a kereszty éhség 
előtti em beriség minden kísérlete, amellyel a békét akarta m eg
terem teni, hajótörést szenvedett, mert hiányzott belőle a sze
retet szelleme.

A  helytelen kísérlet meghiúsulása azonban nem jelentette 
egyben a béke eszméjének a meghiúsulását is. Ez tovább élt 
és fejlődött az Istentől kiválasztott zsidó nép sorsában. E nép 
története, amely az ószövetség szent könyveiben maradt fenn, 
számos védelmi és támadó háborúról emlékezik meg, amelye
ket a zsidóság a szomszédos népek ellen vívott. A  zsidók szá
mára ezek rájuk kényszerített háborúk voltak és nem kíván
ták eszményíteni az öncélú, magáért a háborúért folytatott 
háborút. E nép kiemelkedő képviselői a biblia tanúsága sze
rint az általános béke reménysége alatt éltek.

A z egész ószövetségi történelem, am elyből a keresztyénség  
is sarjadt, arra utal, hogy a háború nem eredeti és term észetes 
jelensége az emberi nemzetségnek, hanem baj és szerencsétlen
ség, am elyet az idézett elő, hogy az em ber eredeti rendeltetésé
től önkényesen elhajolt s bűnbeesett. Az ószövetség írói, amikor 
az eljövendő megváltásról szóló isteni ígérettel vigasztalták 
Izrael népét, a Messiás-Szabadítót kifejezetten mint a Békes
ség Fejedelmét, országát pedig mint az általános béke és a 
szeretet országát tárták a nép elé. A  Messiásról szóló próféciáig 
úgy ragyogtak fel, mint az isteni szeretet távoli fénysugarai,-, 
amelyek a várakozástól elcsigázott szívekbe azt a rem ényt hin-
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tették , hogy Krisztus eljövetelével gyökeret ver a földön a béke 
teljessége  (Zsolt. 72,7), úgyhogy még a „tévelygő lelkűek“  is 
megtanulják hirdetni a békét (Ézsaiás (29,24).

És valóban, Szabadítunk születésének szent éjszakáján a 
betlehemi pásztorok meghallották a mennyei szózatot: „D icső
ség a magasságban Istennek és a földön békesség és az embe
rekhez jóakarat1* (Lukács 2,14.). Maga az isteni szeretet szál
lott a földre, hogy magára vegye a világ bűneit és az embere
ket az üdvösség útjára térítse, arra az útra, amely az Isten 
és a felebarát iránti szeretet új parancsolatának teljesítésében 
nyílt meg előttünk. Isten Fiának m egváltói áldozata helyre
állította azt a szövetséget az ember és az Isten között, amelyet 
az első emberpár esete megrontott. A z evangélium  hirdetése 
Isten országának azaz a béke országának új korszakát hozta 
el az emberiség számára.

Az evangéliumban nem találhatók határozott döntések a 
háborúról, mert az evangélium nem valamilyen társadalom
hoz vagy államhoz szól, hanem az emberhez, az ember leiké
hez, lelkiismeretéhez, érzésvilágához és értelméhez. De az evan
gélium a szeretetet hirdeti s az mindenki előtt világos, hogy 
a  szeretet pedig a háború ellen van. A z  evangélium tanításai
nak következetes érvényesülése csakis a háború kiiktatásához 
és az emberek közötti mindennemű erőszak elvetéséhez vezet
het és vezet is, m ivel Krisztus még az ellenséggel szemben is 
szeretetet parancsolt: „Hallottátok, hogy megmondatott: Sze
resd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mon
dom néktek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik 
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek 
és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek tite
ket" (Máté 5,43— 44.).

Ilymódon az emberi kapcsolatok között a szeretet a legha
talmasabb fegyver. És ha előfordulhatott is a múltban, hogy a 
középkorban „ad maiorem Dei glóriám** lemészároltak eretne
keket, még előbb pedig a keresztes hadak az evangélium nevé
ben borzalmas rémtetteket követtek el, meg kell állapítani, 
hogy ezek mögött a cselekedetek mögött olyan indulatok és 
szándékok húzódtak meg, amelyeknek semmi közük sincs az 
evangéliumhoz. U gyanúgy a jelenben egyes köröknek azokat 
a kísérleteit, am elyekkel a fegyverkezési versenyt, mint a ke- 
resztyénségnek a kommunizmussal szemben való szükséges vé
delm ét tüntetik fel, az evangéliumtól idegen szándékok álcázá
sának kell tekinteni.

Az evangélium kizárólag egyfajta háborút követel a ke
resztyénektől: háborút a bűn, harcot a gonoszság minden meg
nyilvánulása ellen. „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy 
békességet bocsássák a földre; nem azért jöttem, hogy békessé
get bocsássák, hanem 'hogy fegyvert" (Máté 10,34). Az Úrnak, 
a  Békesség Fejedelmének (Ézsaiás 9,6) „a mi békességünknek" 
(Efézus 2,14—16) ez a kijelentése nem azt jelenti, hogy az Ő
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földrejövetelének a célja a meghasonlás és a háború volna. A z  
Ő szavai arra utalnak, hogy a meghasonlás és a háború az Ö 
eljövetelének szükségszerű következménye. Ennek oka pedig 
az emberi gonoszság és az embereket elválasztó bűn, amely 
ellen minden keresztyén hívőnek lankadatlanul és kérlelhetet
lenül küzdenie kell. A  bűn az oka minden földi szenvedésnek.
A  bűn rontotta meg az Isten és az ember viszonyát. A  bűn hin
tette el az ellenségeskedés magvát az emberek között. Le kell 
győzni a bűnt, hogy megbékéljünk Istennel s hogy embersze
retetünk meggyőzze a gonoszt. Az emberszeretet az, amely le- 
fegyverzi, leleplezi a gonoszt s arra kényszeríti, hogy még a 
rossz is a jó  érvényesülését szolgálja s ezzel elveszítse hatóere
jét. Teljes és zavartalan béke ott vesz lakozást, ahonnan kiűze
tett a legyőzött gonosz.

Ezért szól így az Űr az ő tanítványaihoz: „Legyetek béké
ben egymással'1 (Márk 9,50), ezért ígéri az Isten fiainak bol
dogságát a békét munkáló embereknek: „Boldogok a békes
ségre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak" (Máté 
5,9). Ezek pedig azok a keresztyének, akik nemcsak hogy bé
kében akarnak élni mindenkivel, hanem minden eszközt fel
használnak a körülöttük élő emberek megbékéltetésére, hogy 
elhárítsanak minden viszályt, egyenetlenséget, minden gonosz
ságot az emberek között. Az ő cselekvő szeretetük az a kard, 
amely üldözi és megsemmisíti az emberek közötti gyűlölködést 
és általában minden rosszat.

A  gonosz kísértései ellen vívott harc igen súlyos feladat. 
Állandó éberséget igényel, a léleknek olyan készenlétét, am ely- 
lyel a legnagyobb erővel vissza tudja verni a gonosz legkülön
félébb megnyilvánulásait. A  léleknek ez az állapota a belső * 
békesség, azaz a teljesen zavartalan csendesség, nyugalom és 
biztonság a harc bárminemű próbatételei, a testi szenvedések, 
az üldöztetések közepette is, sőt még a halállal szemtől-szembe 
is. Ezért Megváltónk a kereszt szenvedései előtt, amelyek a hit
ben még nem elég erős tanítványait megzavarhatták volna, így  
fordult feléjük: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet 
adóim néktek; nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne 

•nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen" (János 14,27).
Az Űr a tanítványokra hagyta a z ő  békéjét s megparancsolta 

nekik, hogy plántálják az emberekbe. Krisztus tanítványai ezt 
a parancsot széles e világon elhíresztelték. Felülről jött erővel 
az általuk alapított keresztyén gyülekezetekben meggyökerez
tették a szereteket, a békét és a, testvériséget és ilyen módon le
fektették a krisztusi világ első alapjait. Azét a világét, amely
ben beteljesedik az ige: „ . . . i s m é t  egybeszerkeszt magának 
mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben van
nak, mind amelyek e földön vannak" (Efézus 1,10). Pál apostol, 
amikor a házastársak viszonyáról tapítja Achája fővárosának, 
Korinthusnak keresztyén híveit- arról szól, hogy a hit dolgai
ban való összekülönbözés esetében jobban teszik a házastár-
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sak, ha egymással szakítanak, semininthogy a hitet tagadják 
meg, m ivel „békességre hívott el minket az Isten“ (I. Korintihus 
715)’. Am ikor pedig a prófétálás kegyelmi ajándékának az 
egyházban való szolgálatáról ad tanítást a korinthusiaíknak, 
az egyház életének aranyszabályává ezt tette: „Isten nem a 
visszavonásnak, hanem a békességnek Istene" (I. K or. 14,33).

A  keresztyénség hatására omlani kezdtek a válaszfalak kö- 
zelvalók és távolvalók, a zsidóik és a pogányok között. Ezzel 
kapcsolatban így  ír Pál az efézusbeliekhez intézett levelében: 
„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valótok, 
közelvalókká lettetek a Krisztus vére által" — tehát Jézus 
Krisztusban nyerték meg az egység célját és munkálóját, mert 
Jézus Krisztus az, aki mindkét nemzetséget Istenhez vonta. 
„Mert ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzet
séget és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeske
dést az Ö testében, a parancsolatoknak tételekben való törvé
nyét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ö 
magában békességet szerezvén; és hogy megbékéltesse az Isten
nel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen 
az ellenségeskedést" (Efézus 2,14—16).

Így tesz bizonyságot Pál apostol á b^íce hatalmas és m ély
séges titkáról, amely nyilvánvaló lett az Úr Jézus Krisztus k e
reszthalálában. Ez a béke nemcsak a lelkiismeret, a lélek béké
jét jelentette, nemcsak az Istennel való m egbékélést szerezte 
meg, hanem magában foglalta az em berek közötti békét is. A b
ban az időben ugyanis a zsidók és a pogányok meghasonlásá- 
nak oka a vallási és fa ji különbségekben volt megtalálható. 
Jézus Krisztus szenvedéseivel elhárította a köztük lévő akadá
lyokat, eltörölte az ellenségeskedést és békét teremtett az ö  
testében, az egyházban.

Ugyanígy elrendeződnek a Krisztus békéjében a többi kü
lönbségek és ellentétek is az emberek között, mert „nincs 
többé görög és zsidó; körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, 
idegen, szcithiai, szolga, szabad, 'hanem minden és mindenek
ben Krisztus" (Kol. 3,11). Őbenne fel kell hogy oldódjanak 
mindazok a különbségek, am elyek ellenségeskedést szülnek „és 
akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon“ 
(Galata 6,16).

A z apostoli levelek  tanúsága szerint a béke magának Isten
nek az ügye s ez arra kötelezi a keresztyéneket, hogy mint 
Jézus Krisztus jó  vitézei, felsaruzzáJk lábukat „a békesség evan
géliumának készségével" (Efézus (6,15). Más helyen Pál apostol 
arra inti a híveket, hogy „törekedjünk azokra, amik a békes
ségre és az ggymás épülésére valók" (Róma 14,19). P éter apos
tol, amikor arra tanít, hogy miképpen kell keresztyén módon 
szeretni az életet, ezt írja: „M ert aki akarja az életet szeretni, 
jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy 
ne szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól és cselekedjék 
jót; keresse a békességet és kövesse azt" (I. Pt 3,10—11.).
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Ez a szívet-lelket felemelő tanítás nem maradt elmélet csu
pán, hanem belehatolt az életbe és alakította azt. A z apostoli 
korban alakult keresztyén  gyülekezetek minden időkre példát 
adtak a Krisztus által nyilvánvalóvá lett szereteten , egyenlő
ségen és szabadságon alapuló közösségről.

Világos tehát, hogy amikor felvetettük a kérdést, mi a v i
szonya a keresztyénségnek a békéhez és a háborúhoz, az újszö
vetségi szent iratok alapján azt az egyetlen  egy következtetést 
vonhatjuk le, hogy a keresztyénség a szeretet és a béke vallása.

A  keresztyénségből kapta az em beriség az em berek testvé
riségének és a népek egyenlőségének eszm éjét s ezek az eszmék 
az idők folyamán gyökeres változást hoztak a népeknek a há
borúról alkotott felfogásában. Jól.ehet Krisztus eljövetelével 
a háborúk nem szűntek meg, de kétségbevonhatatlan tény, 
hogy azóta egyre inkább háttérbe szorul a háború szükségszerű
ségéről és elkerülhetetlenségéről vallott felfogás. Azóta olyan 
vélem ény alakult ki a háborúról, hogy az rossz és nem egyéb, 
mint az élet és az erkölcs rendjének megsértése. A  keresztyén
ség befolyására a háborúk elbírálásánál döntő jelentést nyert 
az erkölcsi szempont és erőre kapott a béketörekvés. Elm ond
hatjuk, hogy a keresztyénség puszta léte is a béke igen fontos 
tényezőjének bizonyult az emberiség történetében.

H ogy mennyire fontos tényező volt a keresztyénség az em
ber, a család, a közösségek, a népek és az egész emberiség át
alakulásában, ezt ékesen bizonyítják a m ajd kétezer esztendő 
alatt történt változások az emberiség erkölcsében. Nagy utat 
tett meg az em beriség a kicsinyek, az elnyomottak, az asszo
nyok, a nincstelenek iránti kím életlenségből és embertelenség
ből a testvériség, egyenlőség, szabadság és az általános béke 
evangéliumi célkitűzéséig. Ez jórészt a keresztyénség hatására 
történt. A  jelenkori humanizmus nem fejlődött volna ki ke
resztyénség nélkül, amely ugyan nem avatkozott bele a tár
sadalmi, gazdasági viszonyok változásaiba, még kevésbbé a 
népek és nemzetek politikai életébe, de amikor jó hatást gya
korolt az emberi indulatok forrásaira, jobbá, emelkedettebbé 
tette őket.

Mi módon hatolt be a keresztyénség befolyása, az embe
rekbe? Erre az egyik orosz püspök így  válaszol: „O lyan mér
tékben árad reánk a. mennyország kegyelemteljes élete, ami
lyen mértékben mi hintjük annak világosságát. Megtisztulni 
testben és lélekben, megszentelődni, a teremtett természet tö- 
kéletesbítésén fáradozni, világítani a valóságos élet minden 
területén, felülről nyert ihletéssel felebarátainkat szolgálni, 
átadni nekik azt az örömet és kegyelmet, amety bennünket 
éltet, és ahogy bennünk megnyílt az ég, úgy bennük is meg
nyitni, egyszóval: követni Krisztust, az ő apostolait és vér
tanúit, — íme, ez az egyetlen igaz és járható út, amely e világ
ból a  nem e világból való országba vezet“ .

Ezen a földi úton járva, amely a valóságos földi életben
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az egyén és a társadalom zűrzavarai ellen vívott harcból áll, 
a keresztyén élet jótéteménnyé válik a világban. „Hasonlatos 
a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, 
három mérce lisztbe elegyíté, mígnem az egész megkele, —“ 
(Máté 13,33) — mondotta Jézus s ezzel elibénk adta, hogy mi
módon végzi az evangélium a m aga életet átalakító munkáját.

Hogy ez a folyamat lassan megy végbe és hogy világunk 
még messze van a tökéletességtől, ebben nagy része van a ke
resztyének mulasztásának is. Éppen ezért a földi élet átlelke
sít éséhez, a béke ügyéhez való legfontosabb hozzájárulásunk 
az, ha a magunk részéről visszatérünk az igazi keresztyén  élet
hez, amelynek lényege hitünk biztos megvallása és hitigazsá- 
gainknak a valóságos életben való megélése.

K orunk esem ényei és problém ái keresztyén  
m e g világ ításb an

Miután kifejtettük a keresztyénség tanításait a háború és 
a béke kérdéseiről, azt kell megvizsgálnunk, hogyan látjuk a 
jelenlegi nemzetközi helyzetet és a helyzet-adta problémákat 
a keresztyén lelkiismeret világánál, az Isten törvényének fé
nyében. De előbb még ki kell térnünk arra is, vájjon  milyen 
tanulságokat vontak le az elmúlt világháborúból a győztes né
pek és a legyőzöttek. \

Még annyira emlékezetünkben él a második világháború, 
hogy nem igen szükséges ecsetelni borzalmait és az emberiséget 
ért szörnyű veszteségeket. Különösen ezek a pótolhatatlan, 
veszteségek figyelmeztetik világosan és keményen a népeket, 
hogy ne tűrjenek el többé olyan esztelenséget, m int amilyenbe 
a fasizmus taszította őket.

Am ikor a fasizmust, az emberiségnek ezt a  leggonoszabb 
ellenségét legyőztük s a háború zaja elült, a népek felszabadul
tan lélegeztek fel és sóvárogva reménykedtek az általános 
jólét és a virágzó élet napjaiban. Szemük elé tárult egyfelől az 
ezer sebből vérző föld, a sírhantok légiója, a füstölgő romok 
sokasága, de szemük elé tárult másfelől az építő munka verő
fényes láthatára, a társadalmi, gazdasági helyzet és a nemzet
közi viszonyok előnyös megváltozásának Ígérete, egy johb kor 
látomása, amelyben a vitás kérdéseket nem erőszakkal, hanem 
az igazságosság és a kölcsönös megbecsülés szellemében oldják 
meg.

A  keresztyén lelkiismeret a népek és az emberiség e remé
nyeiben és törekvéseiben az erkölcsi felemelkedés jelét látta. 
Ilyen erkölcsi felemelkedést nem egyszer tapasztaltunk már 
súlyos megrázkódtatások után a népek életében, amikor a kö
zös szenvedés közelebb hozta egymáshoz az embereket és fel
ébresztette a bennük szunnyadó erkölcsi erőket.

A  felemelkedés egyik bizonyítéka a többi között az Egye
sült Nemzetek Szervezete is. Ennek az intézménynek az alap
okmánya foglalata az emberiség legszebb reményeinek és az
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eszközöknek, amelyekkel e reménységek megvalósíthatók. En
nek a szervezetnek —  amint az alapokmányból kitűnik — az 
a feladata, hogy fenntartsa a békét és a nemzetközi biztonsá
got, a nemzetközi konfliktusokat békés tárgyalásokkal oldja 
meg s elvetve az erőszakot, őrködjön a nemzetek ama jogán, 
hogy szabadon rendelkezzenek a maguk sorsa felett, ugyan
akkor szervezze a nemzetközi együttműködést a népek élet- 
színvonalának emeléséért és meggyökereztesse az emberi jogok 
általános tiszteletben tartását. A  háborúk és a bizalmatlanság 
következtében, oly nagy mértékben bonyolult nemzetközi hely
zetben nehéz volna a keresztyénséghez közelebb álló eszméket 
találnunk az Egyesült Nemzetek Sszervezetének alapokmányá
ban lefektetett elveknél.

De látnunk kell, hogy egyes győztes nemzetek élére olya
nok kerültek, akik a háborúkból semmiféle építő tanulságot 
nem vontak le, sőt még a fasizmus felett aratott diadalt is ke- 
veselték csak azért, mert e diadalban a Szovjetuniónak orosz
lánrésze volt. Már a háború folyamán ennek a hatalmas or
szágnak az elgyengülésére számítottak, remélve, hogy egyedül 
maradnak majd a küzdőtéren s egyeduralomra juthatnak. De 
m ivel a Szovjetunió a háború után erősebb lett, mint valaha, 
az együttműködést hirdető igazságos szovjet politikával szem
ben a maguk politikáját képviselték, amely a népek szabad
sága és függetlensége ellen, a lefegyverzés terve ellen, a  fasiz
mus megsemmisítése ellen, végeredményben tehát a Szovjet
unió és a népi demokráciák ellen tör. Más szavakkal: a kapita
lista világ egyes vezető köreinek háború utáni politikáját a 
világuralomra való törekvés határozza meg.

Miben nyilvánul meg ez a törekvés? Ez a törekvés a há
ború alatt és a  háború után, a Szovjetunió részvételével kötött 
nemzetközi egyezmények megszegésében, más országok szuve- 
rénitásának megsértésében, a népek újszerű tömegpusztító 
fegyverekkel való megfélemlítésének politikájában, a hideghá
borúban és a Szovjetunió, valamint a népi demokratikus or
szágok ellen folytatott gyűlölködő propagandában nyilvánul 
meg. Az emberiség fölött, amely még fel sem gyógyulhatott, a 
második világháború következményeitől, egy még szörnyűbb 
pusztulás viharfelhői tornyosultak.

Ekkor történt, hogy az emberiség cselekvő erői, attól az 
egyetlen óhajtól vezérelve, hogy megakadályozzák a harmadik 
világháborút, egységesen síkra szálltak az új háború előkészí
tőivel szemben a népek barátságáért és együttműködéséért, az 
egész világ békéjéért. A  jóakaraté emberek, tekintet nélkül 
nemzetiségükre, társadalmi helyzetükre, politikai nézeteikre, 
vallási meggyőződésükre, haladéktalanul megmozdultak és 
megalkották a béke megvédésének roppant mozgalmát.

Ez a mozgalom születésének pillanatától kezdve mind a 
mai napig nőttön-nő, úgyhogy felmérhetetlen jelentőségű té
nyezőjévé lett a nemzetközi életnek. Elsöpörni az útból mind
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azokat az okokat, amelyek háborúra vezetnek, megteremteni a 
nemzetközi ellentétek békés rendezésének előfeltételeit — ez

a a mozgalom — engedve az emberek erkölcsi igényeinek
__ nem óhajt erőszakos változtatásokat, hanem kizárólag a
béke megszilárdítására és a népek békés együttműködésének 
előmozdítására törekszik. Keresztyén szempontból nézve ez 
nem egyéb, mint közeledés az élet teljessége felé, „amelyben az 
igazság lakozik11 (II. Péter 3,13).

„Jóllehet ez csak az első határkő azon az úton, amely a be
teljesedéshez vezet — olvassuk egyik egyházi írónknál — 
mégis csirájában már magában hordozza azt az ígéretet, hogy 
a jelenlegi világ tökéletesedése egybe fog fonódni az emberi 
élet újonnan születésével. Már azzal is, hogy a háború csapá,- 
sának elhárítására törekszik, az emberi élet értékelésének a 
talajára állt, mégpedig nem csupán időlegesen, a puszta léte
zésnek, hanem az örök életnek a távlataiban is. A  születés és 
a  halál forgandóságán át mintha egy másik élet képe tárulna 
fel az emberiség előtt, amely megszabadult a halál és a rotha- 
dandóság törvényétől. Mintha mindenki egyszerre megértette 
volna, hogy az élet értelme nem a létért való küzdelem, mert 
ez csak megrontása és torzítása az életnek, amelyet helyre kell 
állítani a maga valóságos magasztos rendeltetése, eredeti her
vadhatatlan szépsége szerint.”

E szerint a keresztyén szemlélet szerint a háború, amely 
egy bizonyos társadalom méhében fogantatik, hogy romboljon, 
pusztítson és hódítson, megcsúfolása az élet igazi céljának, 
mégpedig éppen azok által, akiknek nem torzítani és elveszí
teni, hanem megvalósítani kellene az igazi életcélokat. Mind
ezeket látva önként vetődik fel a kérdés: nem vesztette-e el 
létjogosultságát az olyan társadalmi rendszer, amely a háborút 
elkerülhetetlennek tartja?

E társadalmi rendszer vezetői ahelyett, hogy minden gon
dolatukat és teljes akaratukat a társadalmi rend jobbításáért 
szentelnék oda, támadó háborút készítenek elő s ezt tart
ják a csodaszernek az összes szociális bajok ellen.

Ezek között a vezetők között még olyanok is vannak, akik 
azt állítják, hogy a szociális bajok és a nemzetközi ellentétek 
onnan erednek, hogy a világ népessége módfelett elszaporodott, 
a  lakosság száma nincsen arányban földünk erőforrásaival és 
javaival. Ezért — mondják —  a népességet mesterségesen csök
kenteni kell, ami mindennél könnyebben érhető el a háború 
révén s amely emellett még azzal az előnnyel is jár, hogy fo
kozza az üzleti tevékenységet és ezzel együtt a jövedelmet is.

íme, milyen átlátszóak ezek a számítások, amelyek töb
bek között igazolják a háború jogosultságát és elvi alapot ad
nak a népek kipusztításához. A z új háború híveinek filozófiája 
erőteljesen terjeszti a fölösleges emberek megsemmisítésének 
és a születés-szabályozásnak gonosz eszméit.
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„A  népességre vonatkozó adatok — írja  Russel Smith A  
világ új tájai című gyűjteményében —  kézzelfoghatóan bizo
nyítják, hogy ha valaha szükség volt az önfenntartás érdeké
ben kereszteshadjáratra, most igazán szükség van. Elengedhetet
len követelmény, hogy mozgalmat indítsunk az ázsiai népek és 
más népek szaporodásának rendszeres ellenőrzésére."

Hugh Irwing Barch  odáig megy, hogy meg is határozza „a  
'népesség kívánatos csökkentésének" mértékét is, rámutatva, 
hogy „a  földkerekség népességének elméletileg elfogadható 
száma hozzávetőleg nem lehet több a 750 milliónál. Ez a szám 
lényegesen eltér a népesség valóságos számától, a 2250 m il
liótól".

„H a nem tudjuk idejében meggátolni a népesség rohamos 
növekedését — írja a W orld A ffairs  című újság — kénytele
nek leszünk agresszív háborút indítani."

A  béke ellenségeinek elborult elméjében, miközben lénye
gében az összes népek fölött uralomra törekednek, így  szüle
tik meg a háború filozófiája és e filozófiában annak a tervnek 
az elvi alapja, hogy erőszakkal távolítsák el az élet színpadá
ról „az emberiség fölöslegeit", persze azt a „fölösleget", amely 
életet követel és gazdája akar lenni a saját munkájának.

V ájjon  szőrűbe bizonyításra az, hogy a pusztítás filozó
fiája m élységesen ellentmond a keresztyénség tanításának, 
amely békét és jóakaratot hirdet minden embernek? Hiszen a 
burzsoá szociológusok és filozófusok idézett kijelentései nem 
koholmányok és kitalálások, hanem a kapitalizmus gyalázatos 
és valóban jelképes tényei.

Ebből az következik, hogy azok az emberek, akiknek ilyen 
a filozófiájuk és e szerint élnek, Krisztus tanítását saját földi 
érdekeiknek megfelelően kiforgatták, saját bűnös szokásaik, 
ízlésük szerint megrövidítették és átalakították, úgy hogy tény
legesen fogalmuk sincs a keresztyén életről, az Isten és az em
ber iránti szeretetről, s arról, hogy az evangélium a gazdagsá
got tókinti az Isten országa legfőbb akadályának.

Ezek az emberek, miután elsikkadt bennük az evangéliumi 
szellem, éppúgy válságba kerültek, mint ahogy válságba ke
rült az a rend, amelyben élnek. A z evangéliumi szellem elsik- 
kadásáról, mint az élet értelmének és céljának elvesztéséről 
már szólottunk.

Ha az élet értelmét nem vesztették volna el, nem a hábo
rúban keresnének kiutat, hanem összhangba hoznák életüket 
az élet valódi értelmével, céljával és az ebből eredő követelmé
nyekkel.

De nem ezt teszik, hanem ahelyett, hogy saját betegségük
ből igyekeznének meggyógyulni, ezek a beteg emberek olyan 
„gyógyszert" készítenek az egészségesek számára, amelyre ők 
maguk szolgáltak rá. Igénytelen külsejű laboratóriumokban 
tenyésztik a pestis, kolera, tífusz, sőt a világ számára még 
egyelőre ismeretlen más kórok haiált hozó baktériumait, gyárt
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ják a szörnyű erejű mérgező anyagokat, amelyek óriási terüle
teken tudnák elpusztítani az embereket, az állatokat és a ke
nyérgabonát. A  hadsereget atombombával, a gondolatnál is se
besebb repülőgépekkel, tömegpusztító fegyverekkel szerelik fel.

Mindez egyáltalán nem „a léleknek és az erőnek megmuta
tása" (I. Kor. 2:4), hanem árulkodó jel arról, hogy azok, akik 
az új háborút előkészítik, milyen nyomorult és kárhozott lelki- 
állapotban vannak.

Mivel háborút készítenek elő, ezek az emberek természe
tesen a háború elkerülhetetlenségét hirdetik. „Elism erve a há
ború észszerűtlenségét —  írja egy amerikai szenátor -— azt is 
el kell ismernünk, hogy a harcok és az azokra való készülődés 
éppen olyan szerves tartozékai a mi kultúránknak, mint a 
biblia." Ha az emberekben nem maradt volna több erkölcsi erő, 
ha az emberek nem hinnének az élet értelmében,' az ilyen gon
dolatok egykönnyen a reménytelenség és a gonoszság elől való 
meghátrálás hangulatát teremtenék meg. De, mivel az emberi
ség át van hatva az élet értelmébe vetett hittel, öt esztendővel 
ezelőtt létrejött a békemozgalom, amely nem engedi a békét a 
háború tüzes kemencéjébe vetni.

Mi most világosan látjuk és értékeljük a béke híveinek el
lenálló erejét, mert ha nem szegültek volna szembe egyre nö
vekvő erővel a háborús gyújtogatok terveivel, az egész világ 
talán már egy évvel ezelőtt visszazuhant volna az ősi barbár
ság korszakába.

De nem így  lett, ez nem történt meg és reméljük, nem is 
fog megtörténni; azért nem, mert az emberiség nincs híjjával 
a jóakaratnak s nem veszítette el a hitét egy tisztultabb élet
rendben; nem történt meg azért, mert a béke híveinek a moz
galma erős akadály a háború híveinek minden útján.

A  keresztyén egyházak egész sora, sotk-sokmilldó, különböző 
felekezetű hívő vesz részt ebben a küzdelemben s ez a tény is 
emeli a békemozgalom erkölcsi tekintélyét. És bárhogyan igye
keznek is a béke ellenségei gyöngíteni és hitelképtelenné tenni 
a béke híveinek a mozgalmát, e mozgálom ragyogó céljait az 
emberek tudatában nem tudták elhomályosítani, sem pedig 
szolgálatát gyümölcstelenné tenni.

Minden keresztyénnek az elsők között kell küzdeni a béke- 
harcosok táborában!

Lelkünk teljességéből kívánunk teljes sikert korunk ha
talmas mozgalmának, a béke hívei mozgalmának nemes mun
kájához.

M i keresztyének rendíthetetlenül hiszünk abban, hogy 
Isten győzelemmel áldja meg a béke védelmének ügyét.
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A  keresztyénség h alaszth a tatlan  feladata
A z emberek idézik elő a háborút, em berek meg is akadá

lyozhatják. Ezt azonban nem éghetik el a háború egyszerű el
lenzésével. Mi keresztyének tudjuk, hogy a háborúk csak ak
kor tűnhetnek el a földről, ha megszűnnek az ellenségeskedés, 
valódi okai, amelyek emberi szívben és az emberek egymás
hoz való viszonyában gyökereznek. Ezért tehát a keresztyénség 
egész lelki ténykedése lényegében az emberi szív átnevelésére 
kell, hogy irányuljon.

De mindaddig, amíg a gonoszság, az ellenségeskedéseknek 
és a nézeteltéréseknek ez a forrása még hat, a földön egyetlen 
egy nép sem kovácsolhatja át kardjait ekevasakká, mert kü
lönben áldozatául esnék azoknak, akikben úrrá lett a gonosz 
és elszánták magukat felebarátaik boldogsága és szabadsága 
elleni merényletre. Ez azt jelenti, hogy amíg a jó és. a gonosz 
küzd egymással, a védekező, vagy önvédelmi háborút törvé
nyesnek kell elismerni s m integy a gonoszt rá kell kényszerí
teni arra, hogy a jó szolgálatába szegődjék.

És valóiban, a keresztyén egyház nem teheti meg, hogy m eg 
ne áldja a jogos önvédelmet, a megtámadott ország életvédel
mét. Ilyen esetben ugyanis a rákényszerített háború igazsá
gos háború, s mint ilyen, eszköz a megsértett jog helyreállítá
sára. Az ilyen háborúban való részvétel tág lehetőséget nyújt 
a keresztyén emberek számára, hogy teljesítsék a parancsot:
„ Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki éle
tét adja az ő barátaiért.“ (János 15,13.)

Ezzel szemben a hatalomvágylból, a  bosszúból és a nyere
ségvágyból fakadó agresszív háborút a keresztyénség a legtel
jesebb mértékben elítéli. És a világuralom tébolyából megszál
lott mai imperialisták éppen ilyen agresszív háborút szeret
nének kirobbantani.

A  háborús propaganda mindent elkövet, hogy a keresztyén 
tömegeket az imperialista politika támogatására megnyerje, a 
társadalmi átalakulások ellen hangolja. Éppen ezért, e célja 
érdekében szükségesnek tartja hangoztatni a keresztyén vallás 
és a kommunizmus közti ellentétet. A  keletről jövő vélt táma
dás ürügyével ez a propaganda könnyűszerrel úgy m agya
rázza a nyugati országok háborús készülődését, mint a ke
resztyén civilizáció védelmének szükségességét, hogy ilymódon 
összekösse a keresztyénség sorsát a kapitalista rendszerrel.

De vá jjon  bebizonyíthatók-e a keresztyénség igazságai tá
madó háborúkkal és atombombákkal1? Semmiesetre sem, hiszen 
maga Krisztus megparancsolta az ő tanítványának, hogy te
gye hüvelyébe a kardját, amikor ez a tanítvány elhatározta, 
hogy megvédi a Mestert a Kajafás főpap poroszlói ellen (Máté 
26,52). Ezenfelül tudjuk azt is, hogy az atibeizmus elleni fegy
ver mindig a keresztyén élet szentsége volt és az is m arad, - 
nem pedig az erőszak, vagy az emberi bölcsesség. Hiszen Pál
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apostol szavai szerint: „A z  én beszédem és az én prédikálásom 
nem emberi bölcseség hitető beszédiben álliatt, hanem léleknek 
és erőnek megmutatásában: hogy a ti hitetek ne emberek böl- 
cseségén, hanem Istennek erején nyűgödjék“ (I. Kor. 2,4—5.).

Ilyenform án szó sem lehet a keresztyénség fegyveres vé
delméről annál kevésbbé, hiszen ,a keresztyén egyházak a kom
munista rendszer feltételei közt virágoznak és egyáltalán nincs 
szükségük ilyen „védelemre". Különösen nem szorulnak rá 
ilyen védelemre az egyházak azok részéről, akik atombombák 
és halált hozó baktériumok felhasználásával hidegvérrel a la
kosság pusztítására készülődnek, akik a gyermekszületésekben 
látják a gazdasági válság okát, akik a pestist, vagy a kolera- 
járványt a természet jótéteményének tekintik, akik az új hábo
rúhoz hasonlítva, az alig véget ért háborút régimódinak tart
ják. Semmi közössége sincs a keresztyénségnek az olyan embe
rekkel, akik semmibe sem veszik Krisztus ügyét, hanem gyalá
zatos módon kiforgatják saját földi uralmuk érdekében.

De jelenleg nem is a keresztyénség védelméről kell gon
doskodnunk, hanem sokkal inkább keresztyén kötelességeink  
teljesítéséről, közeli és távoli felebarátaink, az egész emberi 
nemzetség iránt. H ogy segíthessenek az emberiségnek, a keresz
tyéneknek közeledniük kell egymáshoz, el kell ítélniök az 
agresszív háborút, minden erejükkel és rendelkezésre álló esz
közzel szolgálniok és erősíteniük kell a béke ügyét. Nem egyik, 
vagy másik földi rendszerhez való vonzalom, hanem a K risz
tushoz és az ő igéjéhez való hűség kell, hogy meghatározza és 
áthassa a mi szolgálatunkat, amelyet ebben a nagy ügyben hor
dozunk és így m ajd teljesíteni tudjuk keresztyén kötelessé
günket.

Értsenek egyet velünk azok a keresztyének is, akik haj
landók úgy nézni az Atlanti Blokk országainak lázas fegyver
kezésére, mint a béke védelmezósére. Ne felejtsék el, hogy a 
keresztyéneknek soha sem a fegyverek fizikai erejére, hanem 
a lélek erejére kell tárnaszkodniok, mert a  lélek ereje minden 
körülmények között megmarad.

A  lélek ereje, amely a keresztyénség egységében adatott, 
meg kell, hogy nyilvánuljon a békéért folytatott harcban. Meg 
kell, hogy nyilvánuljon a hit olyan bátorságával, amelyet a 
történelemben a keresztyén vértanuk és hitvallók hőstettei pe
csételtek meg. íg y  a béke védelmének ügye a különböző keresz
tyén felekezetek egymás közötti megértésének és egységének 
további fejlődésében is mérföldkő lehet. Ennek előhírnöke ko
runk döntő kérdéseiben vállalt keresztyén szolidaritás lehetne.

E kérdések közül az első: a hidrogén-, az atom-, a  baktérium- 
és minden egyéb tömegpusztító fegyver betiltása. Ha az ösz- 
szes egyházak teljesen egyetértenek ebben, a keresztyénség er
kölcsi tekintélye lehetetlenné tudná tenni ezeknek a tömegpusz
tító fegyvereknek a használatát s el tudná érni a nagyhatalmak 
kormányainál, hogy megegyezzenek ebben a kérdésben.
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Akkor a másik kérdésben is, az egyidejű és ellenőrzött ál
talános lefegyverzés kérdésében is közeli megegyezés jöhetne 
létre a nagyhatalmak között, az Egyesült Nemzetek Szervezeté
ben. Ez a szervezet köteles visszatérni a nemzetközi béke fenn
tartásának szolgálatához, mint ahogy az elő van írva alap
okmányában.

Am i a két 'társadalmi-gazdasági rendszer együttlétezését 
illeti, a keresztyének, bármelyik gazdasági rendszerben élnek 
is, azt kell, hogy követeljék, hogy a társadalmi igazság a két 
rendszer békés versengése s nem pedig egymás megsemmisí
tése útján érvényesüljön.

Egyszóval: a keresztyénség közreműködésével az erőszak 
politikáját teljes egészében k i kell küszöbölni mindennünen, 
ahol az még helyet kap és fel kell váltani a kölcsönös testvéri 
segítség és barátság politikájával.

A  keresztyénség közrem űködésével a tárgyalások szelle
mének diadalmaskodnia kell az erőszak szelleme fölött. Ez a 
gondolat összhangban van a keresztyénség legbensőségesebb 
óhajtásaival is.

Mindezeknek a kérdéseknek egy lélekkel való megoldásában 
adatott a keresztyénség mostani halaszthatatlan feladata.

És így  válunk igazi tanítványaivá hitünk Fejedelmének, 
a M egváltó Krisztusnak.

Mi, különböző felekezetű keresztyének, lélekben egyek le
szünk a szeretet és a béke kötelékében.

-------- —  ...— i   I ■  T N4— — —  ------

Az ökumené jelentősége a világbékére

Az ökumenében egyesült egyházak feladata, hogy köz
véleményt teremtsenek, ágy, hogy minden újságból, minden össze
jövetelből, minden egyházból ez az egész világot betöltő kiáltás 
hangozzék: A  háború gonosztett! Ezt tette világossá D. Dr. Dibe- 
lius püspök, aki dániai látogatása alkalmával lelkészek és diákok 
előtt az aarhusi Carmel-missziósházban, valamint a kopenhágai 
egyetemen az ökumenikus mozgalomnak a békét fenntartó jelentő
ségéről beszélt. Az egyház minden felelős férfiának fel kellene 
tennie önmagának a kérdést: Mit tehetünk, hogy elkerüljük a há
borút? Csupán egy dolog szükséges ehhez. Az embereknek meg 
kell tanulniok, hogy új módon gondolkozzanak! Teremtsen 
a keresztyén egyház olyan légkört, amely semlegesíti a háború 
veszélyeit.

(Dér Sonntag, 1953 . december 25.)64



A vizsolyi bibliától az új bibliafordításig*
— Előadás a bibliafordítási konferencián —

1 . A reformáció egyik legnagyobb cselekedete volt, hogy a bibliát 
a gyülekezet kezébe adta és az egyszerű keresztyének közkincsévé tette. 
Nálunk már a középkor végén megkezdődött a küzdelem a magyar 
bibliáért, amikor az egyházban feltörő új erők keresték az utat Isten 
igéjének élő forrásaihoz. A humanizmus csak fokozta ezt a küzdelmet. 
Az első magyar nyomtatott könyv „Az szent Pál levelei magyar nyelven“  

címen Krakkóban jelent meg 1533-ban s Komjáthy Benedek fordítása 
volt. Három évvel utóbb Pesti Gábor evangéliumfordítása következett, 
1541-ben pedig Sylvester János már az egész Újszövetséget lefordította 
és kiadta Nádasdi Tamás nádor költségén a Sárvár melletti Üjszigeten 
Abádi Benedek könyvnyomtató által. Ezután sorjában jelennek meg az 
Újszövetség-fordítások és részletek az Ótestamentumból. A  fordítók 
közül csak Heltai Gáspár, Meliusz Péter és Félegyházi Tamás nevét 
említjük meg.

1590-ben jelent meg először magyar nyelven Károli Gáspár biblia- 
fordítása, a „vizsolyi biblia“ . Amint Károli Gáspár az előszóban mondja, 
három év alatt készült el a fordítással, amely azóta is a magyar protes
tantizmus drága kincsévé lett. „Az Isten és az én jó  lelkiismeretem, 
nekem bizonyságom —  mondja Károli az olvasókhoz intézett előszó
ban — , hogy nem egyebet, hanem a nagy Istennek tisztességére, az Ő 
házának épülésére néztem e dologban. Más az, hogy szabad mindenki
nek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, 
ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar 
nyelven az egész bibliát, melyet eleitől fogva sokan igyekeztek offerálni, 
de véghöz nem vihették. Annakokáért minden keresztyén olvasót kérek, 
hogy az én munkámért engem ne rágalmazzanak és meg ne keserítse
nek, hanem nagy isteni félelemmel és hálaadással olvassák a magyar 
nyelvre fordított bibliát.“

Ma is tanulságos az a hosszú elöljáró beszéd, melyben Károli 
Gáspár számot ad egyfelől arról, micsoda is tulajdonképpen a Szent
írás, mi az értéke és jelentősége a keresztyén olvasó számára, másfelől 
pedig fordításának a célkitűzését mutatja és okolja meg. Korának

* A  magyar bibliafordítás történetéhez v. ö. Erdős József: Újszö
vetségi bevezetés, 1911. 665—675. lpk. — Harsányi István: A  magyar 
biblia, 1927. — Musnai László: A  magyar biblia története II. kiadás, 
1927. — Erdős K ároly : Az Újszövetség magyar fordításai a reformáció 
óta (Újszövetségi füzetek, I. füzet) 1937. — Az előadásban közölt 
adatok jórészt ezekből a művekből valók. Közvetlenül használtam 
azonban a vizsolyi biblia, a Torkos- és Bárány-féle fordítások elő
szavát.

Lelkipásztor, 1954. 2. 655



teológiai gondolkodása szólal meg akkor, amikor azt fejtegeti, hogy 
Isten ismeretére nem juthatunk el másképpen, mint a Szentírásból. 
A teológia mai nyelvén ezt inkább úgy mondanánk, hogy Isten kinyilat
koztatása egyedül az írásból szól hozzánk. De egészen maivá válnak 
ezek a fejtegetések akkor, amikor Károli elhárítja a természetes isten
ismeret illúzióját. Mintha csak a legutóbbi évtizedekben a theologia 
naturális körül támadt vitába szólna bele Károli Gáspár, az istenes vén 
ember. A természet világa és a történelem „néma mesterek“ . „Mivel
hogy a mi természetünk megromlott. . .  soha ezen az úton, tudniillik 
a néma mestereknek a tanítások által, az ö igaz esméretire nem juthat 
tünk és annak semmi egyéb hasznát nem vesszük, hanem, hogy csak 
menthetetlenek legyünk az Isten előtt.“  Egyedül Krisztusban kapjuk 
Isten igazi kinyilatkoztatását: „Végezetre azért mikor mégis az Isten 
nyilvábban akarná kijelenteni, hogy az emberek is ötét nyilvábban 
ismernék, az ő maga egyszülött Fiát öltöztette testbe, hogy az tanítaná 
meg e világot az Istenre és az ő akaratjára, kinek tanításával meg kellene 
elégednünk addig, amíg az Istent színről színre és szemtől szembe látnák.44

Azután hosszasan és az „atyákból41, főként Chrysostomustól vett 
idézetekkel bizonyítja, hogy milyen nagy szükség van a bibliafordításra, 
hogy az egész gyülekezet, vagy ahogyan mondja: „a község“  olvadhassa 
a maga nyelvén az írást. „Ha azért azt akarjuk, hogy az Isten miben- 
nünk cselekedjék, ne légyen mielőttünk semmi becsületesb az Istennek 
igéjénél, annak hallgatásánál, olvasásánál és tanulásánál

A Károli-bibliát napjainkig több mint 360 év alatt — a rész
kiadásokat is számítva —  kb. 300-szor adták ki és a legszélesebb nép
rétegek számára tették hozzáférhetővé. Történetében tükröződik a ma
gyar protestantizmus sorsa. Ez is éppen olyan hányatott könyv volt, 
mint amilyen hányatott történetről, üldöztetésekről, gályarabságokkal és 
vértanúságokkal teli sorsról számol be a protestáns egyházak króni
kája. A 17. és 18. században csak ritkán lehetett idehaza —  hol Lőcsén, 
hol Nagyváradon, hol Pozsonyban, hol Debrecenben —  kinyomatni. 
Legtöbbször messze idegenben adták ki: II(maiiban, Amsterdamban, 
Utrechtben, Lipcsében, Baselben. Viharokkal tele időben ez is a keresz
tyén egységnek, az egymásért való keresztyén felelősségtudatnak szívbe- 
markoló és intésül szolgáló példája lett. Szimbolikus jelentősége van 
annak is, hogy a vizsolyi bibliának abba a példányába, amelyet a buda
pesti Egyetemi Könyvtár őriz, a címlapra még a 17. században odaírta 
valaki ezt a figyelmeztetést: „Haeretica Biblia44. „Eretnek könyv, 
vigyázz!44 Csak a múlt században lehetett ismét nagyobb mennyiségben 
idehaza nyomatni, de még a szabadságharc utáni években is megtör
tént, hogy a pesti bibliaraktárt lepecsételték, majd lefoglalták a Kő
szegen éppen nyomdában levő és a kész példányokat is. Végül is közel 
20.000 bibliát csak úgy lehetett megmenteni, hogy azokat kiszállították 
az országból.
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2 . Ismeretes, hogy a Károli fordítást igen hamar kezdték javítani. 
Az első nagyobb mértékű javítást Szenei Molnár Albert eszközölte az 
1608-ban Hanauban kiadott bibliában. Ez a javítás nemcsak a helyes
írási és nyomdahibák korrigálására terjedt ki, hanem „a szólásnak dísz
telen módjára11 is, amely az idegen nemzetiségű nyomdásztól, Mantskovit 
Bálinttól származott. Ezenfelül pótolta a kimaradt verseket, egyes köny
veknél az elmaradt magyarázatokat és —  különösen az Újszövetségben — 
a fejezetek elejéről hiányzó tartalmi összefoglalásokat. Szenei Molnár 
Albert javítása  ̂ azonban csak kevéssé érintették a Károli szöveget. 
Ugyanez'áll az ú. n. váradi bibliára (1661) is, amely pedig ugyancsak 
javított kiadás volt. A javítások főként a felismert hibák kiküszöbölé
sére, valamint számos lapszéli jegyzet betoldására vonatkoztak. Az 
.utóbbiakat id. Köleséri Sámuel váradi professzor készítette.

Nem sokkal utóbb Misztótfalusi Kis Miklós adta ki a bibliát 
id. Csécsi Jánosnak és Kaposi Sámuelnek a segítségével Amsterdamban, 
1685-ben, ugyancsak ki javítgatva benne a fordítási és nyelvtani hibákat. 
A javítások miatt Misztótfalusit coccejanizmussal vádolták meg, úgy, 
hogy védekezésében kénytelen volt javítási eljárását igazolni. Különben 
ennek a kiadásnak kalandos sorsa volt. Mikor Lengyelországon keresztül 
hazahozták a szállítmányt, egy hatalmaskodó főúr feltartóztatta Misz
tótfalusit és a ládákon csodálkozva olvasta, hogy azok ennyi és ennyi 
példány „aranyos“  (azaz aranyozott kötésű) bibliát tartalmaznak. Ezt 
úgy értelmezte, hogy arianus bibliákról van szó és az összes eretneknek 
vélt könyvet elkobozta. Mikor semmi közbelépésre, még a lengyel 
király írására sem volt hajlandó a lefoglalt könyveket visszaszolgál
tatni, a „véletlen“ jött segítségül. Egy, a környéken garázdálkodó rabló
bandától megijedt a hatalmaskodó főúr és azt vélve, hogy a magyar- 
országi „ariánusok akarnak bosszút állni rajta —  kiadta a példányokat.

A 17. század második felében ismételten sürgették már a Károli- 
biblia alaposabb revízióját is. Ennek a követelésnek a kielégítésére vál
lalkozott Komáromi Csipkés György az új bibliafordítással, melyet 
hangsúlyozottan az eredeti szövegből készített. Az új fordítás valóban 
arra törekszik, hogy az eredeti szöveghez hívebb és pontosabb legyen. 
De éppen ezért nehézkesebb is, mint Károlié. Ismeretes a fordítás tra
gikus sorsa. Amikor a Leydenben nyomott és 1718-ban elkészült pél
dányokat behozták az országba, a szepesi kamara lefoglalta és zár alá 
vette. Hosszú évtizedekig tartó huzavona után Barkóczi Ferenc egri 
püspök 1754. november 5-én az egri püspöki palota udvarán ünnepélyes 
autodaféval megégettette az összes keze közé került példányt.

A pietizmus idején fokozódott a kívánság a magyarnyelvű biblia 
iránt. Ez nyilatkozik meg abban, hogy sűrűbben jelennek meg az ú; 
kiadások. Míg a 17. századból összesen 11 kiadást ismerünk —  ebből 
8 teljes biblia, 3 pedig újszövetség — , addig a 18. századból 31 kiadás
ról tudunk, s ebből is 17 a század első felére esik.
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Közben még egy változás történt a magyar biblia körül. Eredetileg 
a Károli-biblia magába foglalta az ószövetségi apokrifusokat is. Elő
ször a váradi biblia hagyta el ezeket, majd utána hasonlóan Misztót- 
falusi Kis Miklós 1685-i amsterdaimi bibliájából is hiányoznak. Amikor 
1704-ben Nürnbergben (e kiadás helyéül Casselt jelölték meg) Endtener 
Mártonnál ismét kiadták a bibliát, felvették az apokrifusokat, talán 
éppen az evangélikus kiadók ragaszkodtak az apokrifusok felvételéhez.

3 .  A Károli-biblia történetébe belejátszik a reformátusok és evan
gélikusok közt a 17. században dúló felekezeti vita is. Az ellentét — 
Harsányi István szerint —  talán megmutatkozik az 1704-i „ casseli“ 
bibliánál is. De ennél sokkal régebbi. 1607-ben megkezdték a Károli- 
biblia nyomását Bárt fán, de nem fejezték be: amint Miskolci Csulyok 
István 1607. július 20-án Szenei Molnár Alberthez írt levelében mondja, 
a nyomtatást Klösz Jakabbal abbahagyatták, mert —- Harsányi közléss 
szerint —  „igen kezdette volt ubiquitarius módra megvesztegetni". Az 
„ ubiquitarius"  —  azaz luteránus —  változtatások azonban —  úgy lát
szik —  nem a szövegben magában, nem is a lapszéli jegyzetekben, ha
nem az egyes fejezetek tartalmának az összefoglalásában lehettek. Mivel 
—  mint akkor minden biblia a Károli-biblia is hozott magyarázato
kat és jegyzeteket, valószínűleg ezekben voltak azok a kálvinista ízű 
tanítások, amelyeket benne evangélikus őseink kifogásoltak. Ezért evan
gélikus részről a Károli-bibliát éppen ettől a kálvini bélyegtől akarták 
megtisztítani és így az evangélikus gyülekezetek használatára alkalma
sabbá tenni. Énről mondja Szenicei Bárány György: „Minthogy a 
Károli-fordításban hellyel-közzel fogyatkozások voltának, és azokat 
senki, bátor a teológiai tudományban ily nagy világosság támadott, 
meg nem jobbította, tisztelendő Bél Mátyás Uram, némely helyeket meg
jobbítván 1725. esztendőben Lipsiában az Ujtestámentomot kibocsá
totta." Bél Mátyásnak, a híres pozsonyi papnak, kora egyik legnagyobb 
tudósának a revíziójánál is tovább ment azonban Torkos András, „nagy
győri prédikátor", amikor újból lefordította az Üjtestamentomot. Igaz, 
hogy ez a fordítás lényege szerint inkább revíziója a Károli-bibliának, 
de jelentős szolgálatot tett egyházunkban: valahány példány ebből a 
Torkos-féle Üj szövetségből a kezembe került, mind erősen elhasznált 
könyv volt. Látszott rajtuk, hogy sokat forgatták és tanulták. Akárhány 
közülök diákok tanulókönyve volt és bizony a diákos használat nyomai 
is meglátszanak rajta. Ezt a Torkos-féle Újszövetséget először Torkos 
András fia: Torkos József 1736-ban Wittenberghen adta ki. Ugyancsak 
Szenicei Bárány György mondja el erről a kiadásról, hogy Torkos 
András eredeti kézirata: a „prés alá készített és helyreigazíttatott írott 
exemplár idegen kézre esett." így Torkos András „a kezénél maradott 
exemplárt sietséggel prés alá küldötte", hogy „fáradsága hiában ne 
essék". Úgy gondolom, hogy a nyomdába szánt kéziratot talán ugyan
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csak fia vihette magával, de útközben elkobozhatták tőle. Édesatyjának 
azonban sikerült a megmaradt példányt fia után küldenie. A kiadáshoz 
ugyancsak Torkos József írt igen gondos, kora teológiai tudományossá
gát mutató elöljáró beszédet. Ezt a fordítást egyházunk annyira becsülte, 
hogy 1803-ban Pozsonyban újra kiadták.

Ebbe a sorba tartozik Szenicei Bárány György és munkatársai: 
Szenicei Bárány János és Sartorius (Szabó) János közös bibliafordítása 
is. melyből az Újszövetség 1754-ben a németországi Laubanban jelent 
meg. Bárány Györgyök az Ószövetséget is lefordították ugyan, de azt 
már nem tudták kiadni. Mindkettő: Torkos András és Bárány Györgyök 
fordítása is a Károli-bibliára támaszkodik, jórészt ennek átdolgozása. 
Az utóbbi írja az elöljáró beszédben:

..Az senkinek kisebbségére nem szolgál, ha azt mondjuk, hogy az 
eddig való munkák még a jobbíthatatlanságnak dícséretét nem nyer
ték . . .  Es ha más országokban, egyet sem vévén ki, melyekben min
den, kiváltképen a Szentírás helyes magyarázatjára szolgáló tudomá
nyok majd csaknem tökéletességre mentenek, még nem találtatott oly 
fordítás, melyet nem lehetne gyalulgatni, —  mit mondunk a mi szegény 
hazánkról, melyben ezer akadályok nagy kövein kell által verődni, mi- 
nekelötte a tudományoknak legszükségesebb részeit megkóstolnánk. 
Ehhez képest senki azoknak, kik ezen most újonnan fordíttatott és 
nyomtattatott Űjtestámentomon dolgoztának, vétekül nem tulajdonítja, 
hogy a kiváltképen ily formában kibocsátott fordításoknak számát sza
porították . . .  Mi egyéb által e munkára nem indíttattunk, hanem az 
Isten esméretének és tiszteletének, és a Jézus vérén megváltott drága 
telkeknek épületjek szíves óhajtása által."

Valóban, ezen a fordításon végigvonul az a kegyes igyekezet, hogy 
a magyar biblia olvasását gyümölcsözővé tegye a kegyes hívek számára. 
Ezért ír az elöljáró beszédében arról, hogyan, milyen lelkülettel és milyen, 
ma is tanulságos szempontok segítségével kell a Szentírást olvasni, ezért 
ad az egyes nehezebben érthető bibliai helyekhez rövid magyarázatok
kal és ezért csatlakozik az egyes fejezetekhez rövid „haszonra-fordítás", 
melyben az írás tartalmát alkalmazni igyekszik az olvasók személyes 
életére és kegyességére. Valóban, Szenicei Bárány Györgynek és társai
nak a munkája a magyar biblia szolgálatában most is megérdemli 
figyelmünket, még inkább, hogy hálás emlékezettel tekintsünk vissza 
fáradozásunkra. Ebben az évben lesz 200 esztendeje, hogy ez a fordítás 
megjelent: megérdemli, hogy megemlékezzünk róla!

4. Sietnünk kell tovább, hogy megemlékezzünk a legújabb magyar 
bibliafordításokról is. Éppen csak megemlíthetjük, hogy a Károli-biblia 
régies nyelve már a, múlt században is felkeltette a vágyódást modern 
és közérthető magyar bibliai szöveg után. Ilyen célkitűzéssel fordította 
le £, bibliát a pozsonyi teológiai akadémia tanára, Kámory Sámuel.
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1870-ben megjelent fordítása azonban kevés elismerésre talált. Hosszas 
előkészületek után 1908-ban jelent meg a Károli-biblia ú. n. átdolgo
zott szövege, melyet gyülekezeteink némi kezdeti idegenkedés után el is 
fogadtak és mind mostanáig használnak. De az utolsó emberöltő folya
mán egyre erőteljesebben nyilvánult meg az óhajtás olyan jól olvasható 
és szabatos magyar nyelvű Szentírás után, mely érvényesíti az újabb 
teológiai tudományosság gazdag eredményeit is. így kezdődött el az f  
magyar bibliafordítás elkészítésére irányuló mozgalom. Mint a 18. szá
zadban, most is evangélikus teológusok voltak azok, akik elsőkként fog
tak hozzá ehhez a feladathoz. Masznyik Endre, a pozsonyi teológiai 
akadémia professzora 1917-ben a reformáció jubileumára így jelentette 
meg új Újszövetség-fordításának első részét, a négy evangélium fordí
tását. Valóban Luther Márton tettéhez és életművéhez méltó gondolat 
volt az, hogy a magyar protestantizmus ünnepelje a reformáció négy- 
százados fordulóját közérthető, de szép és jó  magyar nyelven készült, 
a teológiai kutatás gazdag gyümölcseit gondosan értékesítő bibliafor
dítással. A teljes Újszövetség-fordítást Masznyik Endre 1925-ben adta 
ki. Közben református részről Czeglédy Sándor, akkor pápai református 
teológiai tanár, utóbb ceglédi lelkész is hozzáfogott a biblia-fordításhoz, 
melynek ettől fogva egész életét szentelte. Újszövetség-fordítása először 
1924-ben, majd átdolgozva —  a szerző nevének említése nélkül —  1930- 
ban jelent meg. Egy évvel ez előtt, 1929-ben, a bányakerület volt nagy
nevű püspöke, Raffay Sándor jelentette meg Üjszövetség-fordítását. 
Ugyancsak 1930-ban jelent meg Kecskeméthy István kolozsvári refor
mátus teológiai professzor Újszövetség-fordítása is, amely szerényen a 
Károli-fordítás átdolgozásának mondja magát. Néhány évvel utóbb, 
1938-ban Farkas László református vallástanár műve: az evangéliumok 
és az apostolok cselekedeteiről írt könyv fordítása zárja be ezt a sort..

Ezek az új fordítások mind ugyanazt a célt tartják szem előtt: köz
érthető mai magyar nyelven akarják tolmácsolni az írást. De ezen a 
közös célkitűzésen belül különbözők a szempontok és érthető, ha az 
elért eredmények is különbözők. Farkas László annyira szabadon fordít, 
hogy helyenként már szinte parafrázissá lesz: ez előny, mert jól érthető 
szöveget ad, de hátrány, sőt veszedelem is, mert az eredeti értelmet így 
sokkal nehezebb hűen visszaadni. Egyébként a fordítók közt kétségkívül 
Masznyik volt a legegyénibb és leginkább forradalmár. Valóban, új 
fordítást készített és nem riadt vissza attól, hogy elszakadjon a Károli- 
tradíciótól. Sok esetben megkísérelte, hogy újszerű fordítással oldja meg 
a nehézségeket és közelebb vigye az igét a mai olvasóhoz. Csak az volt 
kár, hogy újszerű fordításai —  korának liberális teológiai szemlélet- 
módja következtében —  nem közelítették meg a szöveg teológiai és fő
ként üzenetszerű igei tartalmát (pl. az „avatás“  a „keresztelés“  helyett, 
vagy az ilyen fordítás: „Közel a mennyország!“  Mát. 3, 1. stb.). Ezért 
Masznyik fordítása joggal részesült súlyos kritikában. Czeglédy és Raffay
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fordításai sokkal konzervatívabbak voltak. Amaz első sorban szöveghű 
fordításra törekedett, ezért a magyar szöveg fordításízű. Emez szaba
dabbnak érezte magát az eredeti szöveggel szemben és inkább Károli 
nyomdokain járt, mint Kecskeméthy is. Raffay és Kecskeméthy inkább 
számoltak a gyülekezet szükségletével, Raffay különösen is szem előtt 
tartotta azt, hogy olyan szöveget adjon, amely istentiszteleti használatra 
alkalmas. Czeglédy műve viszont inkább azokra a modern fordításokra 
emlékeztet, amelyek —  a közösségi gondolkodás irányvonalán —  a hívő 
bibliaolvasó szükségleteire voltak tekintettel. Közben mindkettőnél adód
nak olyan téves fordítások is, amelyek már-már megüresítik az ige tartal
mát. Pl. Czeglédy és Raffay —  nyilván egymástól függetlenül -— egy
formán „meggyőzödés“ -nek fordítják Róm. 14, 23-ban a „hit“ -et és így 
az egyik alapvető újszövetségi fogalmat az egyik alapvetően fontos 
helyen megüresitik.

De ha az új fordítások ellen jogosan lehetett is kifogásokat emelni, 
egy jó eredményük mindenesetre volt. Most már elodázhatatlan feladattá 
vált a Károli-biblia korszerű, de egyúttal teológiai szempontból is ki
fogástalan átdolgozása. Ennek az átdolgozásnak egyik főkövetelménye 
nyelvi természetű volt. A revízió ma közérthető, de mégis jó, tiszta, 
sőt —  ha úgy tetszik —  magas irodalmi igényeket is kielégítő magyar 
nyelvet követelt. Mert a Károli-biblia nyelve —  még a revideált kiadás 
formájában is —  régiessége miatt az egyszerű bibliaolvasók számára 
helyenként egyenesein érthetetlenné vált már, de még ott is akadályozza, 
vagy megtéveszti a bibliaolvasót, ahol nem találkozik a mai magyar 
nyelvből teljesen kiveszett vagy manapság egészen más értelemben hasz
nált szavakkal. Mit kezdjen pl. a mai olvasó az ilyen mondattal: „Aki 
oroz vala, többé ne orozzon“  (Ef. 4, 28. v. ö. Róm. 13, 9.). Vagy meg- 
ért-e az egyszerű bibliaolvasó egy ilyen mondatot, még ha az egyes 
szavakat érti is: „Mondom néktek, —  a farizeus és vámszedő példázatá
ban olvassuk ezt a mondatot (Luk. 18, 14.), —  ez megigazulva méné 
alá az ő házához, inkább, hogynem amaz“ . De nem folytatom a példá
kat. Alig van fejezet a bibliában, amelyben ne akadna az olvasó egy- 
egy ilyen vagy ebhez hasonlóan nehéz, sőt a mai magyar nyelv f 
pontjából egyenesen érthetetlen kifejezésre. Ehhez azután hozzájárul a 
„vala“  és a „méne“  szavakhoz hasonló sok félmúlt. Valóban nincs két
ség, hogy legalább is magyar nyelv szempontjából a Károli-bibliának a 
revideált formája is megérett a gyökeres átdolgozásra.

De vájjon megelégedhetünk-e az átdolgozással? Nem volna-e sok
kal helyesebb egészen új fordítást készíteni? Hiszen nemcsak a régies 
nyelvezet követeli az átdolgozást, sőt megújítást, esetleg új fordítást! 
Már Szenicei Bárány György nem ok nélkül emlegette a Károli-biblia 
„ fogyatkozásait“ , mai nyelven: hibáit. Nem ok nélkül emlegette, hogy 
„a Szentírás helyes magyarázatjára szolgáló tudományok majd csaknem 
tökéletességre m en ten ek Már ő nagyon jól látta, hogy „néha a lég

71



világosabb mondásokat mind másnak nézzük, mivel a bevett vélekedés
nek a fedele vagyon szemünkön, úgyhogy megvilágosíttatván csudálko- 
zunk, hogy mi vagy a régiek nem láttuk, amit a Szentírás oly világosan 
m u t a t A teológiai tudományok gazdag történetében egyik legragyo
góbb fejezet éppen a biblia jobb megértését célzó kutatás. Ennek az 
odaadó kutatómunkának számos olyan eredménye van, amelyet ma nem 
lehet elmellőzni és annak gyümölcseit nem lehet és nem szabad gyüle
kezeteink előtt sem elhallgatni vagy éppenséggel eltitkolni. Hogy egye
bet ne mondjak, ma a Szentírásnak, elsősorban az újszövetségnek meg
bízhatóbb és jobb eredeti szövegét ismerjük, mint háromszázötven évvel 
ezelőtt Kár öli Gáspár. Ha ez a jobb és tisztább szöveg legtöbbször csak 
egészen apró mozzanatokban tér is el attól a szövegtől, amelyet Károli 
Gáspár ismert és használt, s ha a jobb szöveg az alapvető teológiai ér
telmet nem is változtatja meg, mégis kötelességünk ezt a jobb szöveget 
a fordítás alapjává tenni. Nem vonhatjuk el gyülekezeteink elől azokat 
a sokszor meglepő teológiai fordulatokat, újszerűén Iható és rendkívül 
eleven kifejezéseket, melyeket a később elegyengetett és lecsiszolt, kissé 
színtelenné lett szöveg eltakar. Ezek és még egyéb szempontok is — 
melyeket itt az idő rövidsége miatt nem részletezhetünk —  vetik fel azt 
a kérdést, hogy vájjon nem kellene-e a régi tiszteletreméltó, de kiszol
gáltnak tekinthető Károli-bibliát félretennünk és egészen új fordítást 
készíteni.

Körülbelül tizenöt évvtel ezielőtt ez a kérdés szélesen hömpölygő 
vitát támasztott protestáns egyházainkban. Az új fordítások megjelenése 
után t. i. Czeglédy Sándor és Raffay Sándor megbízást kaptak arra, 
hogy dolgozzák ki a korszerű revízió szövegét. Ennek a megbízásnak 
a teljesítése képpen revideálta Raffay Sándor a saját és Czeglédy Sándor 
fordításának a segítségül vételével az Újszövetséget, Czeglédy Sándor 
pedig kidolgozta az Ószövetség revízióját. így jelent meg 1938-ban az 
újonnan revideált szöveg, amelyet azóta 1938-as próbakiadásnak szok
tunk mondani. Ezt a revíziót azonban kemény bírálat érte, egyebék közt 
éppen azért, mivel az új szöveg nem a Károli-biblia korszerű átdolgo
zásának, hanem új fordításnak látszott. Egyházunk akkori közvéleménye 
pedig nagyon érezte annak a hagyományos örökségnek a nagy értékeit, 
amelyek a Károli-bibliában rejlenek s ezeket nem akarta könnyű szív
vel feláldozni. Ezért a munka csendben továbbfolyt, most már inkább 
azon a vonalon, hogy a Károli-biblia értékeit kell gyümölcsöztetni a mai 
kor számára.

A második világháború súlyos esztendei megakadályozták, hogy 
Raffay Sándor és Czeglédy Sándor eredményesen fejezzék be a Károli- 
biblia revíziójának a feladatát. Azonban mikor a második világháború 
zavarai elültek s egyházainkban is megkezdődhetett a belső újjáépítés, 
azonnal megmutatkozott annak a szükségessége, hogy a bibliafordítás 
nagy művét ismét elővegyék egyházaink és igyekezzenek azt megnyug
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tató és gyümölcsöző eredményre juttatni. így kezdte meg 1947 nyarán 
először az újszövetségi, majd kb. egy évvel később az ószövetségi bi
zottság a munkáját. Az ószövetség revíziójának a munkája jelenleg is 
folyamatban van, belőle eddig három füzet jelent meg. Ma ez a biblia
fordítási munka egyházunk érdeklődésének a homlokterében áll és egy
házunk közvéleménye joggal tarthat igényt arra, hogy arról tájékoztas
suk. annak célkitűzéseit és eredményeit röviden felvázoljuk. Mint aki 
magam is résztvettem ebben a munkában, ennek az előadásnak a szűk 
kereteihez mérten röviden szeretném ezt az új fordítást bemutatni.

A kiküldött bizottság eredetileg azt a feladatot kapta, hogy az idő
közben elhúnyt nagynevű Czeglédy Sándor utolsó revízióját, —  amelyet 
akkor nyomdakész szövegnek tartottak —  vizsgálja felül és a netalán 
adódó hibákat javítsa ki.' Hamarosan rájöttünk arra, Hogy feladatunk 
nem ilyen egyszerű. A Czeglédy-féle kézirat nemcsak hogy nyomdakész
nek nem volt mondható, hanem igen sok javításra szorult. Ezért a bizott
ság türelmes és sokszor önmegtagadó munkával revideálta Czeglédy 
szövegét. Ami jó és érték volt benne, azt a bizottság igyekezett gon
dosan megőrizni. Czeglédy Sándor hosszú évtizedek tapasztalatával 
készítette el ezt az utolsó kéziratát s ezért sok és jelentős érték volt 
benne, melyet nemcsak hálátlanság lett volna meg nem becsülni, hanem 
rövidlátás és könnyelműség is. Viszont a bizottság a revíziónál alapul 
az eredeti görög szöveget vette, és állandóan vizsgálta azt, hogy az öreg 
Károliból mit lehet és mit szükséges megtartani. Ezzel az eljárással a 
bizottság igyekezett biztosítani azt, hogy az új revízió nemcsak nyelvi 
tekintetben korszerűsíti'a bibliai szöveget, hanem beépíti abba az újabb 
bibliakutatás gazdag gyümölcseit is. Ugyanakkor úgy véltük, tartozunk 
a magyar protestantizmus nagy múltjának és az öreg Károli felbecsül
hetetlen szolgálatának azzal, hogy értékeit igyekeztünk átmenteni az új 
szövegbe. Sokszor mi magunk, a bizottság tagjai is csodálkoztunk azon. 
hogy milyen alapos teológiai megértésről tanúskodik az öreg „vizsolyi“ 
és hogy Károli a maga korához mérten milyen nagyszerű megoldásokat 
talált sokszor nehéz helyek fordításánál is. Nem egyszer tapasztaltuk azt 
is, hogy a későbbi revíziók rontottak az öreg Károlin, nem is szólva 
pl. olyan balfogásokról, hogy már a 18. századbeli kiadásokban az akkor 
már érthetetlen régi magyar szót: „alít“  (=  vél) egyszerűen így írták: 
„állít“ , —  amivel persze az illető mondatoknak az értelmét egészen 
megváltoztatták. (Ján. 13, 29-ben azonban a revideált szöveg kis 16°- 
rét alakú Újszövetség-kiadásaiban viaszaié az „alít“  ige!) De nem rész
letezhetem a bizottság sokszor fáradságos, sokszor hálátlan, de mindig 
gyönyörűséges munkáj ának az ismertetését. Legyen elég ennyi: bizott
ságunk mindig azt a kettős célt látta maga előtt: egyfelől olyan közért
hető és jó magyar szöveget akart adni, amely kiaknázza és értékesíti 
a teológiai tudománynak, elsősorban az írásmagyarázatnak az újabb 
eredményeit és gazdag kincseit, másfelől pedig igyekszik megőrizni a
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szoros kapcsolatot a jelenleg is használt bibliafordítással, hogy az egy
szerű bibliaolvasót ne zavarja meg szükségtelenül és ne keltse benne 
esetleg azt a gyanút, hogy az új fordító meghamisítja a bibliát, vagy 
hogy az eddigi szöveg vezette őt tévútra. Ugyanakkor biztosítani akarta 
a bizottság gyülekezeteink és egész magyar népünk számára továbbra 
is azokat a nagy egyházi és szellemi értékeket, amelyek az öreg Károk
ban rejlenek.'

Végül néhány kiragadott példán hadd mutassam be az eltérést a 
jelenleg használt és az új szöveg között. Már említettem Ef. 4, 28-at. 
Ez a vers az 1908-as szövegben így hangzik:

„Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, 
cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűköl- 
ködőnek."

Éi új szövegben ez a vers így hangzik:
tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és azt cselekedje 

kezével, ami -jő, hogy legyen mit adnia a sz.űkölködö'nek.“

Vagy Luk. 18, 14 az új szövegben így hangzik:
* Mondom nektek, ez megigazulván ment alá az ő házához, nem úgy, 
mint amaz.

Ezek a versek mutatják, hogy közérthető miagyar nyelven hogyan 
igyekeztünk az eredeti szöveg értelmét világosan visszaadni. De ezek a 
próbák mutatják azt is, hogyan őriztük az eddigi fordításból, ami őriz
hető és megtartható volt.

De mivel az új próbaszöveg nem jutott el még lelkészeinkhez eléggé, 
hadd mutassak be belőle két rövidebb szakaszt.

Járt. 13, 21—30:
Mikor ezeket mondta Jézus, igen megrendült lelkében és bizonyságot 

tett és ezt mondta: Bizony, bizony mondom nektek, hogy köziiletek egy 
elárul engem. A  tanítványok ekkor egymásra néztek és tanácstalanok 
voltak, hogy kiről mondta. Egyik tanítványa pedig, akit Jézus szeretett, 
Jézus kebelén pihent. Ennek intett azért Simon Péter és így szólt hozzá: 
Mondd, ki az, akiről beszél? Az pedig Jézus kebelére hajolva, ezt 
mondta neki: Uram, ki az? Felelt Jézus: Az, akinek én a falatot be
mártom, és odaadom. És bemártva a falatot, vette és Iskáriótes Judás- 
nak, Simon fiának adta. És a falat után akkor bement abba a Sátán. 
Jézus ezért ezt mondta neki: Amit akarsz cselekedni, hamar cselekedd. 
De az ott ülők közül senki sem értette, hogy ezt miért mondta neki. 
Némelyek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Judásnál volt, 
azt mondta neki Jézus: Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, —  
vagy hogy a szegényeknek adjon valamit. Az pedig, mihelyt a falatot 
elvette, tüstént kiment. És éjtszaka volt.

Fii. 2, 5—11:
Az az érzület legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is lako

zott, aki mikor Isten formájában volt, nem tartotta Istennel való egyen
lőségét ragadománynak, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett 
fel és emberekhez lett hasonlóvá. És mikor megjelent emberi ábrázatban.
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megalázta magát, és engedelmes volt halálig, még pedig a keresztfán 
elszenvedett haláláig. Ezért az Isten is felmagasztalta őt és ajándéko
zott neki olyan nevet, amely minden név felett való, hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, a mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké, 
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Ur az Atya Istennek 
dicsőségére.

Befejezésül hangsúlyoznom kell, hogy az új szöveg próbakiadás.. 
Ez azt jelenti, hogy a bibliatanács várja rá a kritikai megjegyzéseket, 
és javítási javaslatokat. Mert ez a próbakiadás —— reméljük -— utat tör 
és utat mutat. De célhoz még nem ért el. Kérjük Isten Szentleikét, hogy 
adjon erőt és lehetőséget a megkezdett munka jó befejezésére.

DR. KARNER

„Az újesztendő első hónapjának végén köszöntőm Püspük Urat és 
kívánok testi és lelki erőt munkájának áldásos, bölcs és felelősségteljes 
végzéséhez. Ez alkalommal, mint a Lelkipásztor olvasója írok Püspök 
Urnák és kifejezem köszönetemet és örömömet afelett, hogy az elmúlt 
évben rendszeresen megkaptam a Lelkipásztort. Munkám végzésében 
komoly segítséget találok a Lelkipásztorban, amit esetenként az Igeszolgá
latra való készülésemben fel is használok. 'Az időszerű cikkek hézag- 
pótlóak számomra . . .

Amennyiben lehetséges lesz, méltóztassék a jövőben is küldeni a 
Lelkipásztort, hogy a lehetőség -szerint időről-időre a Lelkipásztor cik
keivel is bövíthessem ismereteimet és gyakorlati munkámban felhasz
nálhassam a megfelelő áldásos gondolatokat!

Hittestvéri, szolgatársi tisztelettel ''szeretettel üdvözlöm és köszöntőm 
Püspök Urat.

Prencov, 1954. január 28.“

(Pável Makovinyi prencovi (Csehszlovákia) 
evangélikus lelkész leveléből)
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A B Ű N P R O B L É M A
teológiai és mély-pszichológiai szemszögből

Irta: Adolf Köberle

A  bűn-problémával azon a helyen állunk, ahol a  pszicho
terápia és a keresztyén lelkipásztorkodás rendkívül közel es
nek egymáshoz, ahol azonban ugyanakkor az a veszély is fe
nyeget, hogy a két tudományág közötti ellentét különös v ilá 
gossággal megmutatkozik.

A  pusztán természettudományi beállítottságú orvosi tudo
mánnyal szemben a: pszichoterápiának és a teológiának van egy 
tökéletesen közös vonása: mindkét területen tisztában vannak 
azzal, hogy a bűnlkonfliktusok szörnyen béníthatják, gátolhat
ják és kínozhatják az életet, sőt hogy ez az állapot organikus 
megbetegedések kitörésére is vezethet. Az ismert társadalom- 
kutató orvos, Hans K ellner  elmeséli szép könyvében (Kin A rzt 
erlebt die Industrie), hogyan vezettek a rendelőjébe egy fiatal 
munkásnőt tökéletesen elhalt, minden mozgásra képtelen kar
ral. Villanyáramot hajtottak át a  karon, megfürdették, masz- 
szírozták, forró légfürdővel kezelték és mégsem mutatkozott 
semilyen javulás. Miután az ortopedikus kezelés csődöt mon
dott, dr. Kellner megpróbálkozott pszichoterápiával. Hosszú 
ellenállás után végre felszakad az asszony életében a mélységes 
seb. A  szerencsétlen teremtés valamikor egészséges és most be
teg karját arra használta, hogy a testében fejlődő magzatot ön
kezével megölje. Az ebből támadt bűntudat oly hevessé vált, 
hogy az asszony tudat alatt annak a karjának a megölésével, 
elhalásával büntette meg önmagát, amely kar véghezvitte a 
szörnyűséget.

Milyen hatalmasnak és reálisnak tűnik itt a bűntudat 
konfliktusa a pszichoterapeuták munkájában! Milyen messze 
vagyunk itt az olyan mechanikus magyarázattól, amely izom
rángásokra vagy idegserülésekre gondol! Milyen közel esik 
ilyen esetben a mély-pszichológiai tapasztalat és a bibliai bi
zonyság, amikor azt mondja* a 32. zsoltár: „M íg elhallgatám. 
megavulták csontjaim '4.

És mégsem szabad szem elől tévesztenünk: éppen a- bűn
kérdés megértése és annak kiküszöbölése tekintetében a teológia 
és pszichoterápia külön utakon jár. Tisztába kívánunk jönni 
ezekkel a különbségekkel és aztán meg akarjuk kérdezni, v á j
jon  nem lehetne-e mégis az egymástól való tanulás által lehető
séget találni a kölcsönös megértésre.

A  keresztyén bűnfogalom
annak a feltevéséből indul ki, hogy Isten és em ber között én-te 
viszony áll fenn. Ö a mi Atyánk, a  mi Urunk és Teremtőnk, és 
mi az ő  gyermekei vagyunk. Isten megkínál szeretetével és azt 
kívánja, hogy viszonzásképpen szívből szeressük őt. Isten meg
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ajándékoz »  test és a lélek javaival és adományaival, de mind
azt, amit tőle elfogadtunk, vissza kell neki adnunk hálás és 
gyümölcsöző életben. A  nagy pantheista vallási rendszerek, 
xnint például a brahmanizmus, vagy a Bakthi-misztika, mit- 
sem akarnak tudni az ilyen Isten és ember közötti kölcsönös
ségi viszonyról. Az azonossági misztika felfogása szerint az 
emberi lélek magának az istenségnek része. Ezért voltaképpen 
nem is adódhatik Isten és ember között szakadás vagy ellentét. 
Az ember dőreségében néha talán nem képes közvetlenül fel
fogni ezt a lényegbeli egységet emberi lélek és isteni lélek 
között. Ekkor ‘hát rá kell vezetni erre az ismeret-szemléletre, 
de a bűn realitása, mint elválasztó távolság, mint keserű teher, 
mint őseredeti vétkünk fonákja itt nem merül fel.

Ezzel szemben a keresztyén igazságot az én-te vonatkozás
ban megnyilvánuló személyes kölcsönösségi viszony alapján 
az a tény támasztja alá, hogy m i emberek, akiknek Isten 
a szeretekben való létét rendelte el, kiestünk ebből a szeretet- 
ben vaíó létből, -a közösség szövetségéből, és hogy bennünket 
Isten előtt bűnnel terhel közvetlen kapcsolatunknak ez az el
vesztése. Keresztyén felfogás és meggyőződés szerint végered
ményben csupán egyetlen  ősbűn van. Ez a bűn a bizalom el
vesztése, gyermeki magatartásunk feláldozása Istennel, életünk 
Urával szemben. Minden egyéb csupán következm énye ennek 
az ősi szétválásnak. A ki már nem szereti Istent, az többé nem 
szeretheti a felebarátját sem. Ahelyett, hogy jót tennénk, fá j
dalmat okozunk neki. Aki nem áll többé összeköttetésben Isten
nel, önimádóvá és önteltté válik. Az ember hybrisre, kétkedő 
és mértéktelen magatartásra hajlamos, minthogy nem tarto
zik többé szolgáló tagképpen az isteni univerzalizmusba.

Mindenesetre éber lelkiismeret és érzékeny vallásos érzü
let kell ahhoz, hogy valaki önmagában az ilyen összefüggések 
értelmét fel tudja tárni. Hiszen az ember Isten előtti bűnét! 
nem lehet megmérni, nem lehet lemérni, nem lehet lefényké
pezni. Nincs annál könnyebb, mint gúnyolódni fölötte és a 
papok kitalálásának tartani, akiknek alighanem azért van 
szükségük a bűnkomplexumra, hogy az emberiséget a papság 
és az egyház függőségében tartsák. Mégis a lelkipásztorkodás 
és a pszichoterápia együttesen bizonyítja, hogy a bűntudatban 
az emberi lét őseredeti ténye nyilvánul meg. Még ott is, ahol 
nincsen semmiféle konfesszionális nevelés és megkötöttség, 
még ott is olyan hatalmas erővel törhet fel az emberben a két
ségbeesés életének elementáris bűne és elhibázottsága fölött, 
hogy azt már semmiképpen sem lehet elnyomni vagy félretolni.

Minden keresztyén  igehirdetés középpontjában a bűnbocsá
natról szóló ige áll. Ennek az üzenetnek a reális alapja ebben 
a meggyőződésben rejlik: az örök Isten fenntartás nélkül m el
lénk állt Jézus Krisztusban, az Üdvözítő történelmi alakjában. 
Áldozatul adta magát a bűn és a halál világának. A  kereszt 
jele a  nagy zálog: Isten velünk van, nincsen ellenünk, bártho-
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gyan  is el akaratunk tőle szakadni £» szeretet elvesztése, az Isten
től való menekvés és ellenszegülés által. Ebből a bizonyosság
ból kiindulva gyakorolja a keresztyén egytház a feloldozást, 
a bűnbocsánat hirdetését a gyónásban. A  feloldozás és vigasz 
individuális mellérendelésében látja az egyház a lelkipásztori 
tevékenységet.

Bátram megmondjuk a kétségbeesett embernek: bármi 
bánt is téged és bármi terheli is a lelkedet, bármilyen nagy és 
szörnyű is életednek bűne, mindezt magad mögé dobhatod, 
elsüllyesztheted az isteni könyörületesség véghetetlen, feneket
len tengerébe. A  lelkipásztor hivatásának legszebb tapasztala
tai közé tartozik, ha egyszer s másszor tanúja lehet annak, ho
gyan szabadul meg valaki a kétségbeeséstől és önmarcangolás- 
tól a személye felé irányuló kiengesztelődés bizonyossága által, 
úgy, hogy nem tépi fel többé és nem nyaldossa többé a  régi 
sebeket, mert belsejében bizonyosságot nyert: Isten megbocsá
tott nekem, megint gyermeke lehetek Isten tágas atyai házának 
-és szabadon járhatok ki és be.

Ismerek pszidhoterapeutákat a keresztyénség hatáskörén 
belül és kívül, akik mélységes alázatossággal kijelentik: éppen 
annál a pontnál, m elyre a feloldozás teljhatalma vonatkozik, 
a keresztyén lelkipásztornak olyan megbízatást kell végre
hajtania, mely messze túlhaladja mindazt, amire a pszicho
terápia képes, és amihez nyúlni jogában van. íg y  aztán bár
milyen jelentőséget és értéket tulajdonítanak is különben 
a pszitíhoterápiás kezelésnek, ennél a pontnál háttérbe kell Szo
rulnia egy olyan cselekedet mögött, am ely tudatában van isteni 
auctoritas-ának és dignitas-ának (teljhatalmának és- m éltó
ságának).

De persze a pszichoterápia nem mindig volt hajlamos arra, 
hogy a bűnkonfliktus feloldását egyszerűen átengedje a teoló
gusoknak és a kulcsok hatalmának. Maga a p szichoterápia 
igyekezett azon, hogy erőt vegyen a bűnproblémán. A  mód, 
ahogyan ez történt, sokban hozzájárult ahhoz, hogy a teológia 
bizalmatlanságát felkeltse és ébrentartsa a pszichoterápiával 
szemben. Szabadon kell beszélni ezekről a feszültségekről és 
ellentétekről. Egyben azonban teljesen nyílt szemmel kívánjuk 
szemügyre venni a  pszichoterápiában található igazságokat, 
még akkor is, ha azok szekuláris köntösben jelentkeznek.

A  pszichoanalízis

a szó szorosabb értelmében véve, úgy, hogy azt Siegmund 
Freud  kialakította, azt a  véleményt vallja, hogy minden bűn
tudat szekszuális zavarokból és rendellenességekből vezethető le. 
Talán az történt az ilyen esetben, hogy valaki nem tudott bol
dogulni erős érzékiségével. Miután hosszú időn át gyakran 
onanizált, hirtelen az a gondolat kezdi gyötörni, hogy talán a 
Szentlélek ellen vétkezett. Vagy gondoljunk az olyan gyerekre,
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aki egykor erős szerelmi vágyat érzett az apjához vagy any
jához való túltengő vonzalom formájában, és ettől az érzéstől, 
mint a felnőtt ember a házasságában sem tud szabadulni.

Ilyen esetben az volna az orvos feladata, hogy ne csak 
tudatossá tegye az elfojtott szükséget, hanem bizonyos mértékig 
újból rekontsruálja az e, őbbeni helyzetet, amely felidézte a bűn
konfliktust, úgy, hogy magának az orvosnak kell átvennie a 
szerelmi társnak, a szerelem tárgyának szerepét. Az orvosnak 
ennél az „áttételi eljárás“ -ná\ fel kell készülnie arra, hogy 
paciense ugyanúgy fogja szeretni, min't ahogy az apját sze
rette. Azzal is számolni kell, hogy a paciense ugyanúgy 
fogja gyűlölni, mint ahogy az apját gyűlölte. Azáltal azonban, 
hogy mindezeket a gyötrelmes folyamatokat mégegyszer átéli 
és átérzi, — ezúttal azonban tudatos feldolgozásban, szemben 
a korábbi öntudatlan gyermekes szenvedéssel, —  beállhat a 
bűneitől való megszabadító megváltás.

Mondanunk sem kell, m ennyire másképpen következik be 
itt a konfliktus megszűntetése, mint a feloldozásnál. Keresz
tyén felfogás szerint mi emberek egymást lelkipásztori test
vériséggel gyámolíthatjuk, ha az a veszély fenyeget, hogy 
valamilyen bűn bírhatatlan súlya alatt összeroppanunk. De 
eltörölni a bűnt, úgy, hogy az nem érvényes többé: egyedül 
Isten hatalmában áll. Mi csupán eszközei és megbízott követei 
lehetünk Isten megbocsátó akaratának. Ennek ellenére egyet 
eltanulhatunk a pszichoanalízistől, még akkor is, ha az a vallá
sosság iránt teljesen közömbös alakban jelentkezik, s a  felol- 
dozás helyett olyan póteljárást ajánl, amely szerintünk egy
általán nem kielégítő.

Ha csakugyan segíteni kívánunk a bűn miatt kétségbe
esetten  vergődő emberen, akkor a legm élységesebb szolidaritás
sal kell m egterhelt és m egnyom orított embertársunk mellé 
állnunk. Olyan kapcsolatba kell jutnunk vele, amelyben az 
egyik a másik terhét valóban hordozza, amelyben az egyik 
magára vállalja a másik szennyét és nyomorúságát. Ennél a 
pontnál bizony gyakran nagy hiány mutatkozik nálunk keresz
tyén lelkipásztoroknál. Súlyos teológiád érvekkel elhárítjuk 
magunktól a pszichoanalízist és úgy találjuk, hogy az kom oly 
dogmatikai szépséghibákat hordoz magán. Ugyanekkor ez a 
,,világi“ terápia kétségtelenül fölöttünk áll a leszállás képessé
gében, a szenvedő embertárssal való teljes önazonosítás képes
ségében. Milyen gyakran ülünk túlzott biztonsággal az erkölcs
bíró trónusán! Elképedünk az erkölcsi bukás mélysége fölött, 
amely egy-egy gyónásban feltárul előttünk. Ha nem is adunk 
hangos kifejezést jámbor megbotránkozásunknak, a lelki k í
nokban szenvedő, érzékeny ember mégis megérzi azt, a szája 
bezárul, s úgy érzi, nem öleltük eléggé magunkhoz és nem ér
tettük meg kellőképpen.

Így hát maradjunk meg annál, hogy a bűntől való sza
badulás valutafedezetét a keresztyén lelkigondozásban és a
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pszichoanalízisben lényegesen eltérően értelmezik és használ
ják. Ez azonban ne tartson bennünket Tissza attól, hogy m eg
tanuljuk a pszichoanalízistől, miként kell egymáson segítenünk 
a kölcsönös bűnvállalásban. Ezzel csak Luther Márton intelme 
értelmében cselekszünk: Úgy kellene, h ogy  az egyik a másik 
Krisztusa legyen.

Más megvilágításban
jelentkezik a bűnprobléma Cári Gustav Jung és tanítványai 
életművében. Am it mi bűnnek nevezünk, Jung azt összeköti 
a lelkünk mélyén lappangó „árnyak11 jelenségével. F igyel
meztet arra, hogy nemcsak rendezett, világos és áttekinthető 
dolgok vannak életünkben, hanem vannak abban sötét, kaoti
kus, hitványértékű, szánalmas és veszélyes dolgok is. De a fel
adat az, hogy ezeket az árnyakat, ezeket a koldusokat elfogad
juk, ahelyett, hogy meneküljünk előlük, vagy elnyomjuk őket. 
Nem helyes, mondják, ha az ember túlderéknek, túlkötelesség- 
tudónak látszik. Az ember az ilyen beállítottság mellett vagy 
unalmassá válik, vagy elveszti őszinteségét önmagával szem
ben. A  tökéletesedés folyamatába lényünk ijesztő, alacsony és 
fenyegető oldalai is szükségszerűen beletartoznak. Az _ ember 
szedje össze bátorságát, viselje el és dolgozza fel bensejóben a 
kemény, feszültséggel teli ellentéteket is. Csak aki átment az 
élet mélységei fölött, telhet szert igazi világosságra. A  magasság
hoz a mélység is 'hozzátartozik. Ebben az összefüggésben szíve
sen idézik a japán közmondást: „A  világítótorony lábánál 
sötét van“ , és szábad is, hogy sötét legyen. Az a mondat: „Intra  
faeces et urirvas nova vita genitur“ , nemcsak a biológiai életre 
vonatkozik; hanem azokra a szülési fájdalm akra is, amelyek 
az individuáció folyamatához vezetnek.

Dr. Jung-ot ez az összszemlélet hajlamossá teszi arra, hogy 
a trinitasról szóló egyházi tanítást lélektanilag qwatemitas- 
szemléletté egészítse ki. (Vesd össze Symbolik des Geistes, 
295— 427. old.: „Das Problem des Vierterí\  Zürich, 1948.) A  ne
gyedik hatalom, amely azt kívánja, hogy Isten, Krisztus és a 
Szentlélek mellett kom olyan vegyük, az ördög, a gonosz titka, 
m ely végül nem hat rombolóan, hanem termékenyen, életet 
teremitőn és öntudatot erősítőn.

A  pszichoterápia híveinek minden további nélkül meg 
kellene érteniük, hogy a sötét elemek produktivitását valló 
ilyen meggyőződés nem kevéssé nyugtalanítja a  teológusokat, 
sőt a legsúlyosabb meggondolásokat támasztja bennük. Mert 
itt valóban az a dolog látszata, mintha a pszichoterápiában 
arra irányulna minden, hogy igazolja a gonoszt, hogy az ördö
göt theodiceában részesítse, felmagasztalja és megdicsőítse, 
s hogy ezzel ártalmatlanoknak tüntesse fel tévutainkat és el
hajlásainkat. Itt megint közeledünk a Hegel-i filozófiához, 
mely szerint minden ellentét a természetben és történelemben 
csupán átmeneti fokozat a magasabb léthez. Még a legellent-
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'•'mondóbb dolog is pozitív előjelnek számít, mint fejlődési fo
kozata annak az útnak, mely mindenek végső nagy kiengesz- 
telődéséhez vezet.

A  keresztyén teológia
nem tekintheti a gonoszt olyan ígéretesnek, mint ahogy az itt 
történik. Mi keresztyének túlerősen állunk annak a benyomás
nak a hatása alatt, hogy a gonoszt mindig az a szándék ve
zérli, hogy megrontson, kárhozatba és megsemmisülésbe ta
szítson. És nem tudjuk feledni, hogy minden eredményért, 
melyet tökéletességi birtokállományunk rovására teszünk, 
másoknak majdnem mindig magas árat kell szenvedésükkel 
fizetniük.

A  pszichoterapeutikus gyakorlat tudna a legtöbbet mesélni 
erről, amikor az analízisben feldolgozza a személyes tudattalan 
biográfiáját, s közben súlyos infantilis sebekre bukkan, melye
ket egykor a felnőttek rendezetlen élete ejtett a gyermekielken. 
Ezért nem tudunk egyhamar az olyaiu „ú j etiká“ -ért lelke
sedni, amely erős, vitális és ösztönös vágyak kedvéért háttérbe
szorítja azt az erkölcsi felelősséget, amelyet egymásért 
viselünk.

Lehetséges, hogy még vargabetűink és tévutaink is a ja
vunkra fognak szolgálni. De ott, ahol ez megnyilvánul, ott mi 
nem beszélünk szívesen a gonosznak valamiféle teremtő elvé
ről. Inkább Isten türelmét és kegyelmének hatalmát dicsőítjük, 
aki minden bűnünk és eltévelyedésünk ellenére — hála türel
mes, tervszerű vezetésének — ezt dicsőségesen keresztülvitte. 
Az ember ezt csupán paradoxonban fejezheti ki: visszapillantva, 
ha már elértük a célt, Jung-gal egyetértésben áldhatjuk azokat 
az árnyakat és mélységeket, amelyeken keresztül kellett tör
nünk magunkat, hogy eljussunk a teljes fénybe. De hogy ebből 
előrelátó cselekvéssel valamilyen lelkipásztori módszert, meg
szívlelendő tanácsot alkossunk, s hogy ezzel a lehető legveszé
lyesebb síkra helyezzük és azon vezessük az életet, ez megint 
más dolog. Ne felejtsük, hogy már sokan hajótörést szenvedtek 
lelkűk sötét hatalmain, amikor árnyaik föléjülk kerekedtek, 
anélkül, hogy védekezni tudtak volna ellenük. M ilyen gyakran 
mond csődött az „enantiodromia,", az ellenáram bekapcsolása, 
mely szerint a keserű édessé kell hogy változzék, s az éjszaká
val, sárkányokkal és kígyóval való találkozásban fényesség
nek kellene felragyognia.

Ennek ellenére
itt sem akarunk — úgy mint a Freud-i pszichoanalízis meg
ítélésénél elsiklani afölött a mély igazság fölött, amely ebben 
a Q'Maferniías-szemléletben rejlik. Hadd emlékeztessünk néhány 
bibliai és egyházi kijelentésre, amely gondolkodóba ejthet 
bennünket. Jób könyvében  úgy jelenik meg az ördög, mint 
tanácsadó tag Isten udvartartásában. A  tékozló fiúról szóló 
elbeszélésben (Lukács 15.) Jézus nem hagy kétséget aziránt,
l.elktpásztor, 1954. 2. 81



hogy a hazulról elszökött, megtévedt fiú, aki minden kincsét' 
szenvedélyes élvezetihajszában eltékozolta, apja szeretetét job 
ban megragadja és megérti, mint otthonmaradt fivére, aki 
nem találkozott a maga árnyékával, a szilajsággal és rakon- 
oátlansággal.

Augustinus a beata culpa-ról, a boldog bűnről beszél, és az 
egyház is (használja a felix  culpa szót legalább egyszer, a Mis- 
sale Romanum nagyszombati liturgiájában. Luthertől szárma
zik az a merész, veszélyes mondás, amely katolikus testvérein
ket a protestáns ethoszra vetett tekintettel oly nagyon aggasztja: 
Pecca fortiter, crede fortius, bűnözzél erőteljesen, de h igyj még 
erőteljesebben! Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy 
Luther ezt a szokatlan mondatot Mebunchton Fülöphöz intézte, 
aki m int szorongó lelkiismerettel bíró, szigorú erkölcsű keresz
tyén humanista: nem egykönnyen állt abban a veszélyben, 
hogy az ilyen kijelentéssel a  szabadosság értelmében vissza
éljen. Mégis Luthernek megvolt a merészsége, hogy árnyékot 
és fényt ilyen közel állítson egymáshoz.

A  königsbergi Hamann-tól, észak mágusától, származik 
ez a bátor valloínás: Periissem, nisi periissem, tönkrementem 
volna, iha nem ismertem volna meg a mélységet. D osztojev
szkij, Bernanos és Graham Greene regényeiben is benyomást- 
keltő regényalakok annak a meggyőződésnek adnak kifejezést: 
a nagy bűnösökből lesznek a nagy szentek. Ebben van valami, 
s ebben rejlik Jung szemléletének és iskolájának igazság-moz
zanata: aki nem élt át és nem szenvedett át súlyos megráz
kódtatásokat, annál minden szerény, kispolgári és középszerű 
marad, még a jámborságában is. Aki gondosan elkerüli a lel
kében sötétlő mélységek tisztázását, csak azért, hogy azok 
ne zavarják meg tisztességében és kényelmében, annak nincs 
hatalma, sem mint művésznek, sem pedig mint lelkipásztor
nak.

M egkapó és felzaklató, ha az ember itt meg akarja találni 
a (helyes szót. Nem szabad a ránkbízott embereket olyan ka
landra csábítani, am elyről sohasem tudhatjuk, hogy életük 
hajója nem fencklik-e meg rajta és nem zúzódik-e szét. M ég
sem szabad azonban idealizálni a  lelki átélésnek ártalmatlanul 
és gyanútlanul álmos középszerűségét, mert ez is éppenséggel 
halálos lehet a keresztyén egyházra. H a több megrázkódtatá
son, támadáson és fenyegetésen mennénk át, egészen máskép
pen tudnánk imádkozni és gyónni, szeretni és hálát adni. Ezért 
az olyain keresztyénség számára, amely edzetlenedet! és meg
ülepedett, a komplex pszichoterápia gyakorlata lényeges ser
kentést és segítséget jelenthet.

A  bűn-problémát tekintve
még egy új oldalról kell megvilágítanunk a két partner közötti 
találkozást. Mindenki, aki keresztyén lelkipásztori munkát 
végez, elegendő példával -szolgálhat arra, hogyan kínáltuk m eg
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a m egpróbált,bűnnel teli embereket személyes biztatással vagy 
a gyónás, az úrvacsora szentséges cselekedeteiben a bűnboesá- 
nat igéjével Krisztus nevében és megbízásából. Nemcsak egy
szer cselekedtünk így, ismételten megtettük, s mégis megtör
t é n h e t ik ,  hogy a gyónó asszony vagy férfi változatlanul ugyan
azzal az'ínséggel és elkeseredéssel járul elénk. Beteggé beszél
tük magunkat, vigasztaltuk és biztosítottuk, hogy ami volt, az 
elmúlt, hogy minden bűne isteni megbocsátást nyert és fele
désbe 'ment, de minden biztatásunk hiábavalónak bizonyult. 
A  beszélgetés végén újra felbukkannak a régi kérdések és két
ségek: Számomra nincs bocsánat!

Ilyen esetekben aztán ott állunk tehetetlenül és nem tud
juk, mit kellene még tennünk. Itt jöhet segítségünkre a pszicho
terápia. Azt mondja nekünk, s ezt nem lehet eléggé komolyan 
venni: vannak a bűnről szerzett tapasztalatnak beteges formái, 
vagy olyan bűntudat, amely mint kényszer-neurózis és mint 
önbüntetési téboly jelentkezik. Valaki talán gyermekkorában 
erős morális nyomás alatt állt. A z atyai hatalom, mint vala
milyen óriás alak ja feküdt rá a fiatal életre. A  lelket túlerőltette 
a ránehezedő teher kiegyensúlyozásának ez a túlhajtott mértéke. 
Az ilyen ember már nem tud egyebet, csak félni, csak reszketni 
és rémüldözni minden nagyság előtt, amely hatalmat és súlyt 
hordoz magán. Az ilyen eset minden valószínűség szerint nem
csak a tipikus vizsga-drukkhoz fog vezetni, hanem Isten képe 
és Isten elképzelése szintén belekerül a neurózisba. Valóban 
világos: ahol ilyen tudatmögötti összefüggések működnek, ott 
minden lelkipásztori vigasztalás tökéletesen hiábavaló. Az, 
ember beteges lebilincseltségében egyáltalán nem képes arra, 
hogy magát tehermentesítse A z ilyen szorongatottságban 
és az ilyen elgörosösödéseknél először a feloldó, leépítő, a lelki 
egészséget helyreállító teraipeutikus segítségre van szükség, 
mielőtt még a bűnboesánatról szóló ige meghallgatásra é s  
hitelre találhatna. A  bűntudat beteges formáit előbb meg kell 
szűntetni, s csak azután lehet a valódi bűnbánatot felismerni 
és levenni az ember válláról.

Így a bűnproblémán keresztül igen hathatósan ki lehet 
mutatni, milyen gyümölcsöző, ha pszichoterápia és a keresz
tyén lelkigondozás összetalálkoznak. Éppen ennél a pontnál 
lényegbeli különbségek mutatkoznak a megértés és segítség 
tekintetében, és mi mégcsak megkísérelni sem kivágjuk ezek
nek az ellentéteknek a mindenáron való kiküszöbölését. Még 
így is elegendő közös dolog marad a kölcsönös kezdeménye
zésiben és segítésben.

A  „Reformatio“ (Svájc) 1954. januári számából 
 Ford. Bókay János
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FOLYÓIRATSZEMlE
B. K OM ÁRK O VÁ:

PRIROZENÉ PRÁVO A KRESTANSTYI (TERMÉSZETJOG 
ÉS KERES ZTYÉNSÉG)

(Krestanská Revue, Praha, XX. 1.)

Szerzőnk abból a tényből indul ki, bogy a természetjog, 
mely az antik kortól kezdődőleg az európai civilizáció szerves 
részét képezte, a múlt század folyamán több szempontból prob- 
lématikussá vált és pedig olyannyira, bogy a jogtudományban 
el is vesztette érvényét. Az emberi pszichológiában azonban 
tovább él annak a hiedelemnek alapján, hogy a természetjog a 
tiszta ész produktuma lóvén, igazságai épp olyan nyilvánvalóak 
és vitathatatlanak, mint a matematikai igazságok. A  természet- 
jog aprioritása azonban csak illúzió. A  valóságban minden 
korban a legszélesebb rétegek közmegegyezésével támogatott 
társadalmi valóságok, vagy olyan szociális posztulátumok tük
röződtek benne, melyeket egy-egy korszak szükségletei termel
tek ki. A  szerző példákkal igazolja azt az igazságot, hogy egy 
deduktív következtetés eredménye sohasem több annál, mint 
amennyit már kiindulási pontja is tartalmaz. Ez áll minden 
természetjogi elméletre vonatkozólag is. „Ezeknek eredménye 
— írja a szerző — m indig annak a társadalmi valóságnak 
reflexe, melyre szerzőjük igenlőleg vagy tagadólag reagált 
aszerint, amit tudatosan vagy tudat alatt saját személyes po
zíciója  sugallt néki. íg y  történhetett meg, hogy a természetjog 
kétezer esztendeig tartó története folyamán egymással szöges 
ellentétben álló jogállapOtokat igazolt: rabszolgaságot és em
beri egyenlőséget, egyéni tulajdonjogot és kommunizmust, m o
narchiát és dem okráciát/'

Yan-e benső kapcsolat a természetjogi elméletek és a ke- 
resztyénség között? — kérdezi ezután Komárková. Kétségte
len, szerinte, hogy a Sztoa természetjogi elméletét a patrisztika 
rendszerei átvették, a  természetjog arisztoteleszi fogalmazása 
pedig a skolasztika idején vált a társadalom-elmélet szerves 
részévé olyannyira, hogy az a katolicizmusban soha nem is 
vesztette el érvényét. Sőt még a reformáció sem tudta a termé
szetjogot nélkülözni. Ezzel azonban inkább következetlenséget 
tanúsított, minit elvhűséget. Am ikor K álvin  biblicizmusa a sko
lasztikus Arisztotelészt meghaladta, akkor a kijelentett Istent 
minden értelmi kategória fölé helyezte és a teremtettség egyet
len dinamikus erejévé is Isten akaratát tette, amely pedig 
csak a hit aktusában válik megismerhetővé. A  természeti tör
vény tehát kiszorult helyéből. Jól tudták ezt a reformátorok, s 
ezért ha már nem mondhattak is le a természetjogról, mint84



amely az egész addigi jogi gondolkodástól elválaszthatatlan- 
nak látszott, legalább totális tartalmi változtatást hajítottak 
végre rajta. Kódexévé a dekalógust, m int Isten akaratának 
proklamációját tették, amely egyben lex scripta in cordo 
humano, s így  emelték ki a természetjogot a merő utilita- 
rizmusból az erkölcsi szféra magasságába. Ezzel már a ter
mészeti törvény súlypontja személytelen vonatkozásokról a 
személyes emberi akarat dinamikájára tevődött át és — ami 
még lényegesebb —  könyvszagú természótjogi dedukciók mel
lett hangsúlyt kapott a pozitív jog. A  reformátorok teológiája 
minden törvény forrásává az akaratot tette absztrakt logikai 
okfejtések és bizonyítékok helyébe. Abszolút érteleimben Isten 
akaratát, levezetett értelemben pedig az emberi akaratot.

Sokszor kifogásolják a nyugati teológiának azt a tulajdon
ságát, hogy a jogi gondolkodás erőteljesen érvényesül benne. 
Ebben pedig a középkori egyházban oly nagy szerephez jutott 
római jog hagyatékát látják. Szerzőnk hangsúlyozza, 'hogy ez 
az indokolás helytelen. A  jogi fogalmakat nem a rendszeres 
teológia honosította meg a teológiai gondolkodásiban, hiszen 
készen találta azokat a bibliai szövegekben. Isten népének szö
vetsége, ennek emberi oldalról történő megszegése, Isten íté
lete és büntetése, m ely paradox módon a IJiút, mint helyettes 
áldozatot sújtja, Istennek így betöltött igazsága, ami egyben 
a szövetség megújulását is jelenti — olyan fogalmazások, me
lyek Isten és ember viszonyát nyilvánvalóan jog i viszonyu
lásként tüntetik fel. Dé a teológia nem is mondhat le erről a 
jogi alapon tájékozódó gondolkodásmódról. Ha ez megtörténne, 
a Szentírás specifikus üzenete a kegyelemből való üdvözülés
ről egyfajta kozmológikus mítbosszá folyna szét, melyben a 
nexus causalis lépne a jogilag értelmezett törvényesség he
lyébe. A  Szentírás tanúbizonysága szerint Isten és ember v i
szonyából sohasem hiányzik az ítélkezés, az embert közvetle
nül érintő felelősségrevonás. Az Istentől való eltávolodás m in
dig azt eredményezi, hogy az ember beleesik az Isten törvényé
nek élét eltompító, s a természeti törvényt jogaiba visszahe
lyező semleges kozmológikus kontempláció hálójába. Szerzőnk 
szerint nem véletlen, hogy a természetjog virágzása mindig 
egybeesett a keresztyénség hanyatlásának korszakaival. Gon
doljunk Aquinoi Tamás egyházi institucionalizmusára, vagy a 
18. századbeli felvilágosodásra.

Idézem még szerzőnknek az emberi szabadságról írott né
hány értékes sorát: „A  szabadság nem 'a természetjog „intéz
ménye1. Nem felülről, az embertől függetlenül létező örök pla
tóul ideák reflexeként kerül a jogrendszerekbe. A  szabadság 
az ember életében és ennélfogva jogrendszereiben is olyan mér
tékben érvényesül, amilyen mértékben az ember lelkiismereté
ben van jelen.“

Szerzőnk vizsgálódásait abban a megállapításban össze
gezi, hogy a természetjog és keresztyén hit között semmiféle 
benső összefüggés nincsen. Dr. Szilády Jenő
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IGEHIRDETÉSEK
Ö tvened vasárn ap

hamisságból, isteni bölcseségre
Jakab 3, 13— 18. —  Oltárt ige: Mt. 23, 23— 39.

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ: 13. v. epistém ón  —  ismerettel 
rendelkező, jártas, tapasztalt; — anastrofé —  életmód, életfolytatás, 
magaviselet; — praytés =  türelmes szelídség. — 14. v. dzélos —  irigy
ség, féltékeny buzgóság; — pikros  —  sértő; — eritheia  =  önzés, önző 
civakodás; — alétheia —  a valóságnak megfelelő igázság. — 15. vt 
psychikos  =  az óembertől való; — daimoniódés —  az ördögi lélekből 
való. — 16. v. akatastasia —  rendetlenség, nyugtalanság, békétlenség. — 
17. v. ep.ieikés —  engedékeny, kegyelmes; — adiakritos —  nem részre
hajló, előítélet-nélküli. — 18. v. dikaiosyné =  Isten kegyelmes igazsága; 
— eiréné  Istennel és emberrel rendezett viszony nyugalma.

ÍGY ÉRTEM AZ IGÉT: A megelőző és következő versekből nyil
vánvaló, hogy a levélben felkeresett gyülekezetben nyugtalanság, bé
kétlenség volt. Az apostol abban látja ennek okát, hogy egyesek magu
kat bölcseknek és Isten dolgaiban jártasaknak vélvén, lenézték, lekezel
ték a többieket és versengtek egymással. — Ebből sok kellemetlenség 
támadt: vitatkozások, harag, sértődés stb. Ennek ellenére a gyülekezet 
és ezek a személyek különösen úgy gondolták, hogy nincs semmi baj, 
sőt dicsekedni lehet a gyülekezet életével. — Az apostol arra mutat 
rá, hogy ez a vélekedés merő tévedés, mert ahol ilyén bajok vannak, 
baj van az alappal. Az óemberen keresztül munkálkodik az ördög. — 
Meg kell alázkodni és a bölcseség forrásából bölcseséget meríteni, 
amelynek szemmel látható gyümölcsei az előzőkkel szemben a 17. v.-ben 
elsoroltak. — A megalázkodás és békekeresés békét és Isten előtt való 
megállást gyümölcsöz.

AZ IGEHIRDETÉS GONDOLATMENETE:
B evezetés : Nézzünk szembe őszintén gyülekezetünk valóságos ar

cával.
Leplezzük le, amit takargatunk és szépítünk. — Ne hazudjuck a 

valóság ellen.
a) Milyen a gyülekezet arca? — Bizony nem olyan, mint ahogyan 

öntelten dicsekszünk róla. — Mennyi nézeteltérés, vitatkozás, sértődés 
fordul elő (gondoljunk viharos gyűlésekre, teológiai vitákra).

b) Mi az oka ennek a nyugtalan, békétlen állapotnak? Nyilvánvalóan 
az, hogy némelyek (vagy mindannyian?) önmagukat bölcseknek, a hit 
dolgaiban, az egyház ügyeiben, a Bibliában jártasaknak, tapasztaltaknak 
vélik. (Én csak igazán tudom, hiszen régóta vagyok presbiter, gyüleke
zeti munkás, bibliaolvasó, megtért vagyok stb.). Lebecsülik a többie
ket, harcolnak egymás ellen. Féltékenyen őrzik a gyülekezetben meg
szerzett pozíciójukat.

c) De honnan ered ez a magatartás? — Semmi esetre sem Istentől. 
Az ó-emberből, a testi, érzéki, pszichikus emberből, amelyet az ördög 
bujtogat és irányít.

Isten bizony mást vár az ö  népétől, a keresztyén  gyü lekezettől és 
annak egyes tagjaitól.
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a) Mit vár Isten az Ö népétől és benne az egyestől? 17. v. Tiszta
ságot, egyenességet, őszinteséget, nyíltságot, békés együttmunkálkodást, 
az egyenetlenségek kiegyenlítését, megbocsájtást, engedékenységet, jó
indulatot, egymás megsegítését, előítéletmentes tárgyilagosságot, aláza
tot, stb.

b) Ennek az alapja az Isten szerint való bölcseség, mely magát 
nagyon kicsinynek, nagyon bűnösnek és tájékozatlannak vallja, Istent 
pedig mindenek felett nagynak, szentnek és bölcsnek, akit soha egészen 
meg nem ismerhetünk, akinek útjait soha egészen világosan meg nem 
látjuk és meg nem értjük. A  bölcseség kezdete az Istennek félelme. — 
Boldogok a lelki szegények, akik Isten gazdagságára rászorultnak érzik 
magukat szüntelen és nem mernek elbizakodottak lenni.

c) De hogyan lehet ilyen bölcseségre szert tenni? A választ meg
adta már az apostol a levél elején: 1, 5. v. Ha pedig valakinek közü- 
letek nincsen bölcsesége, kérje Istentől.

B efejezés : Akiket nyugtalanít a gyülekezet békétlensége és Isten 
bölcsesógében reménykedve békességet munkálnak, azok elveszik jó 
jutalmukat. — Isten ad békességet szívükbe, gyülekezetükbe és úgy te
kint rájuk, mént Leikétől született igaz emberekre.

(L. még a Lelkipásztor 1950. februári számában a szombathelyi 
munkaközösség által készített vázlatot.)

Mezősi György, Budapest

Invocabit v asárn ap
A  SÁTÁN LEGYŐZŐJE

I. Ján. 3, 5— 8. Oltár! ige: Mt. 16, 21— 37.

A böjti perikopák összefoglaló témája: Krisztus meghalt bűneinkért. 
Az első vasárnap három perikopájának együttes témája: A  Sátán 
legyőzője. Az epistola azt mondja el, hogy tartalmilag mit jelent ez a 
tétel: Krisztus a Sátán legyőzője. Innen ered a perikopa terjedelmének 
meghatározása is. A  Nestle-féle szöveg szerint 4—10, ill. 4— 12 alkot na
gyobb összefüggő egységet. A  4. vs más irányba vinné a gondolatot 
(a bűn a törvénytelenség), míg a 9kk vsek  ismételnek, részben pedig más 
témát adnak. (4—10. témája az Isten gyermekei és az ördög gyermekei 
közötti különbség.) Az 5—8 vs egy témát tárgyal: azért jö tt Isten  fia, 
hogy az ördög m űvét lerontsa.

5. „bűneinket ve l v e g y e v. ö. Ján. 1, 29. egyszerűen a bűn elvételét 
jelenti, nem azt, hogy „magára veszi“ , ez  utóbbit az ŰT más helyeiről 
tudjuk. (Asm ussen.) Ennek a versnek az az értelme, hogy Krisztus 
elválaszt a bűntől.

6. „őbenne m arad" —  Krisztussal hitbeli közösségben marad. Ennek 
a könnyen félreérthető versnek értelmét a 9. vs  világítja meg. János 
nem arról beszél, hogy van bűntelenség, hanem arra az éles ellentétre 
mutat rá, ami a Krisztusban maradás és a bűn cselekvése között van: 
aki a bűnt cselekszi, annak sem m i köze Krisztushoz (nem látta és nem 
ismerte).

7—8a. Ugyanilyen radikális ellentéttel fejezi ki még egyszer ugyanezt. 
Fontosnak tartja, hogy senki' meg ne csalja a gyülekezetei. Vagy igaz 
valaki vagy az ördögtől van, — vagy igazságot cselekszik vagy a bűnt 
cselekszi. Ezt az ellentétet Asm ussen  így értélmezi: „Aki az ,igazság‘-ot 
cselekszi, az abból él, hogy Krisztus az ő üdvösségére jelent m e g ...  a 
bűn cselekvése abban van, hogy semmi súlyt ném helyezünk a megvál
tásra és így cselekvésünkben is elkülönítjük magunkat Krisztustól."

87



8b. Jézus pedig azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. A  külön
böző fordításoknak és az eredetinek összevetése alapján a „ lerontani“  
kifejezés azt jelenti: egy fennálló, meglevő dolgot teljességgel m egsem m i
síteni, valami hosszú ideig végzett fáradságos munkát hiábavalóvá tenni.

A z  alapige értelm ét, mondanivalóját keresve azt látom, hogy az 
Krisztusnak és az ördögnek szembenállását és Krisztusnak az ördög 
feletti győzelmét mondja el, de nem tárgyilagosan, hanem ránk való 
vonatkozásában. Az ördög, aki kezdettől fogva a bűnt cselekszi, az embert 
is bele vonja ebbe a művébe, t. i. a bűn cselekvésére viszi, hogy az 
ember ne lássa és ne ismerje Krisztust, azaz semmi köze ne legyen 
Hozzá. Krisztus pedig, aki igaz, akiben nincsen bűn, azért jelent meg, 
hogy elvegye a bűnt, tönkretegye az ördög művét, azért, hogy mi ne 
vétkezzünk, hanem az igazságot cselekedjük. (Az 5. és 8 vs ugyanazt 
mondja! Tehát Krisztus azzal rontja le az ördög művét, hogy elveszi 
a bűnt.) \

M editáció. Megdöbbentő az, hogy dán. milyen radikális! Azt gondo
lom, hogy ezt a határozott hangot meg kell szólaltatnunk a prédikáció
ban: aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, nem is ismeri Krisztust. 
De megdöbbentő az a valóság is, amit feltár: Krisztus és az ördög harcát 
nem nézzük páholyból, mert az rajtunk és bennünk megy végbe. A  mi 
ügyünkről van szó, arról, hogy Krisztuséi vagy az ördögéi vagyunk-e. 
Mi nem szoktuk nagyon komolyan venni ezt a problémát, Krisztus komo
lyan veszi: az Ö megjelenésének célja nem egyéb, mint éppen az, hogy 
legyőzze az ördögöt értünk! Ördögnek, bűnnek, kárhozatnak ilyen halálos- 
komolyan vételénél ragyog fel igazán Krisztus győzelmének dicsősége.

V ázlat: „K i a győztes h advezér?“  Van egy ilyen társasjáték. Felnőt
tek is szívesen játszanak vele. Ha valaki elveszti a játékot, újra kezd
hetik. Milyen jó, hogy csak játék-harc ez! De ha már „igazi” harcról 
van szó, nem vesszük olyan könnyen. Isten igéje ma a legnagyobb és 
legkomolyabb harcról szól nekünk.

1. Az egyik „hadvezér" az ördög. Ő kezdettől fogva vétkezik, a bűnt 
cselekszi, azon fáradozik, hogy minket bűnné tegyen.

2. A másik „hadvezér" Krisztus. Őbenne nincsen bűn, és azért jött, 
hogy diadalt arasson az ördögön, annak művét lerontsa.

3. A  „sereg" mi vagyunk. A  mi ügyünkről van szó. Senki sem von
hatja ki magát ebből a harcból! Azért más ez a harc, mint a többi, 
mert itt a két vezér a seregért harcol.

A  diadal mindenképpen Krisztusé, Ö a „győztes hadvezér".
Higgyétek, érettünk harcól, érettünk győzte le az ördögöt!

Muntag Andor 
Budapest

Kollekta imádság:
Úr Isten, mennyei Atyánk, egyszülött Fiaddal, az Ür Jézus

sal tökéletes győzelmet arattál a Sátán minden tammdása fö 
lött és a, törvény vádló szavát is elhallgattattad a Te Fiad elég
tételével, kérünk erősíts meg, hogy vállaljuk a harcot jutalom  
nélkül is és küzdjünk az ördög, a világ és a testünk minden 
kísértése ellen. Elbukásainkban pedig Szentlelkeddel segíts, 
hogy Urunkhoz meneküljünk és így végső nagy napodra is re
ménységgel nézzünk győzelmes Urunkért, a Jézus Krisztusért, 
aki Veled és a Szentlélekkel, m int Isten él és uralkodik m ind
örökké. —  Ámen!
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R em in iscere vasárn ap
a z  ü r  s z o l g á j a

Fil. 2, 6— 8. —  Oltár! ige: Mt. 20, 20— 28.

Szöveg: az eredeti szöveg és a magyar fordítás között nincs eltérés. 
A  vasárnap perikópája, mind az evangélium, mind az epistola köz

vetlen Krisztus szenvedésére és halálára mutat. Így böjt második va
sárnapja a Krisztus váltságára való emlékezés napja.

Kapcsolat az evangélium  és az epistola között Mt. 20:28-ban van.
1. Engedelmesség és alázat. Ha Krisztus • lényének legfőbb vonását 

keressük ezekben a versekben, akkor az Isten iránt való teljes, töké
letes és feltétel nélküli engedelmességben találjuk meg. Az .Istennel 
való teljes egyenlőség soha nem szolgált ürügyül és lehetőségül külön 
utakon való járásra, vagy külön akarat érvényesítésére. Az Atya 
akarata nála mindig igennel találkozott. Erről a tökéletes egységről, 
de Istenhez igazodó engedelmességről beszél Jézus János 17-ben, a 
főpapi imádságban.

Élete kívülről nézve a ki nem használt lehetőségek jegyében el
telt élet volt. A  Krisztusban az engedelmességet és alázatosságot meg
látó apostol oly tömören fejezi ki mondanivalóját, hogy az emberré 
lett Jézust csak megüresített szolgaként tudja a gyülekezet szeme elé 
állítani. Mindezt azért teszi, hogy áldozatának nagyságát és önkéntes
ségét kidomborítsa. Jézus váltság-szerző cselekedetének mozgató rúgója 
az engedelmességgel indul el és az emberré levés állapotában az alá
zatosságban nyugszik meg. Ez a meg nem szűnő szolgálata a keresztfa 
haláláig tartott. A kereszt-halálig tartó engedelmesség útjába foglalja 
össze az apostol mind azt a sok szenvedést, megaláztatást, próbatételt 
és gyötrelmes kínt, amely ‘ ennek a szolgálatnak a velejárója volt.

Az Ür szolgájának igazi engedelmessége, és alázatossága mutatja 
nekünk ma is közöttünk való útját. A  Krisztus útjára lépő ember 
soha ' nem veheti le tekintetét ezen az úton arról az áldozatról, amelyet 
Jézusnak érettünk kellett fizetnie, hogy mi is járhassunk rajta. A  menny 
dicsősége helyett a föld gyötrelme, Isten .határtalan szeretete helyett 
a világ gyűlölete- Az otthon melege 'helyett a hontalanság fagyasztó 
közönye és a kereszt rideg valósága.

2. A z Úr szolgája m ellett mit mutat ü mi életünk?  Azon a két 
ponton nézzük meg életünket, amelyet az Ür szolgájának útján szün
telen láttunk: Istenhez való engedelmességünk és az alázatosságunk 
pontján. Mit látunk? Életünk Istennel szemben csupa tagadás, engedet
lenség, lázadás. Megrendeléseinket naponként elküldjük Istennek s ha 
a kapott válasz nem kielégítő, perbe szállunk Vele. Nemcsak akaratát 
hagyjuk sokszor figyelmen kívül, hanem engedetlenségünkkel és láza- 
dozásunkkal szüntelen csak gyalázzuk Őt.

A római levél első fejezetének megállapításai ma is érvényesek 
reánk. Isten előtt korra, nemre és társadalmi állásra való tekintet nél
kül egyformán az engedetlenség és felfuvalkodottság bűnében élünk. 
Ennek az Istentől elszakadt életnek a gyümölcsei sem hiányoznak. 
Engedetlen gyermekek, külön utakon járó, széthúzó szülők, békétlen 
munkatársak, elvetemedett bűnözők.

3. M iben segít m inket ma az Űr szolgája? Az 'Istennek való enge
delmességben életünk minden területén. Ahhoz, hogy Istentől új életet 
kapjunk, hogy a bűn miatt felborult életünk tovább ne romoljon, le 
kell mondanunk akaratunk szüntelen való érvényesítéséről. A  legne
hezebben teljesíthető követelmény, de meg kell tennünk, mert ezt az
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a Jézus várja, akiről ma úgy szólt az ige: „...m ega lázta  magát, en
gedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig." Böjtben 
Isten azt a döntést várja mitőlünk, hogy egész életére szólóan elfogad
juk az Ö akaratát mindenben.

Ebben a döntésünkben segítségünkre van Jézus, amikor erejét adja 
az Igében és a szentségekben. Azért volt engedelmes mindhalálig, hogy 
rajtunk segítsen. Azért lett emberré, hogy erőtlenségünkben erőnk 
legyen. Azért alázkodott olyan mélyre, hogy mindig közel lehessen sza- 
badításával hozzánk. Igéjében és szentségében ma is kapcsolatot teremt 
velünk és rásegít bennünket az engedelmesség és alázatosság útjára. 
Ebben a Vele való közösségben naponkint nyílik alkalom és mód arra,, 
hogy fel-feltörő akaratunkat összetörje és hasonlóvá tegye Önmagához.

Engedelmesség és alázat Isten felé azért, amit Krisztusban érettünk 
tett, bűnbánat és szolgáló szeretet önmagunk és embertársaink felé. 
Ezt’ várja tőlünk az Ür szolgája ma.

Jurányi István 
Vác

Kollekta imádság:
Örökkévaló szent Isten! Áldunk a Jézus Krisztusért, hogy 

az ö  keresztfáig engedelmes életében és halálában elrejtett, 
dicsőséged minekünk megmutattad. Áldunk, hogy ránk tekin
tettél és a mi felfuvalkodott akaratunk szüntelen rongálod dia
dalmas akaratod megvalósulásáért. K önyörülj rajtunk, hogy 
felismerjük és örvendezzünk eme Te munkádon és alázatos 
szolgálatunkkal mi is dicsőítsünk már itt a földön. Egykor, ha 
ez élet harca véget ér, add hogy Veled éljünk és örökké di
csérjünk, Jézus Krisztus a Te Fiad, a mi Urunkkal. — Ám en!

O c u li vasárnap
ÚTKÖZBEN

I. Pét. 1, 17— 20. —  Oltári ige: Ján. 1, 29— 30.

A  textu s összefüggésére  figyelnünk kell. A  keresztyéneknek a menny
ben fenntartott és őrzött öröksége van: az üdvösség. Ez a levél első 
mondata a gyülekezethez. A  másodikat ennek a fényében mondja: ezért 
szentek legyetek.

A levélnek ebbe a részébe iktatódik bele* a mai textus. Keresztyén 
életünk egészen különleges helyzetben folyik. Ütőn vagyunk. A „jöve- 
vénység" idejét éljük, két ország polgáraként. Kísértésünk, hogy megáll
junk útközben és szentségtelen életünkkel elveszítsük az örökséget.

Ilyen szorongató helyzetben nem segítenek rajtunk erkölcsi buzdí
tások. Megmaradni csak akkor tudunk, ha komolyan vesszük azt, hogy 
útközben vagyunk. Az út végén vár mennyei Atyánk, akihez ugyan teljes 
bizalommal fordulhatunk, de aki ugyanakkor nem elnéző öregúr, hanem 
szent, bűnt megítélő Isten. Ezért a keresztyén útjában bizalmas az Atyá
hoz, de bizalmatlan a bűn iránt. Van bátorsága Vele szóbaállani, de fél 
a bűntől. A keresztyén ember útközben van, és ezért azt sem felejti 
el, honnan jött. Nem természetes, hogy rákerült az útra, ezért vérnek 
kellett folynia. Krisztus nem szentimentális, kedves bárány, aki a kép
zeletünkben él, neki életet kellett életért adnia. Az, aki nem akárki, 
hanem, aki időben és térben egyetlen volt olyan, akinek a halála ered
ményesen tudott életet menteni. Semmi mással nem pótolható. Áldozatát
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tesszük eredménytelenné, ha szentségtelen életünkkel mindezt köny- 
nvelműen megvetjük.

A  textus üzenete tehát röviden: Útközben vagyunk hazafelé. Maga
tartásunk ehhez igazodjék.

A levél ebben a textusban az Ujtestamentum szívébe jut. Igaz, hogy 
míg a levél a keresztyén reménységre teszi a hangsúlyt, addig János 
amellett tanúskodik, hogy aki hisz a Fiúban, már örök élete van. De 
mi niás ez, mint a reménység által megelevenített élet. Ez a hegyi 
beszéd, a mennyek országa etikája. Pál is ugyanezt mondja az „en 
Christó" kifejezéssel.

Milyen papok, milyen gyülekezetnek prédikálnak erről az igéről? 
jó l fel vagyunk vértezve, lepattog rólunk Isten akarata. Komolytalanul 
vesszük keresztyénségünket. Nem okoz főfájást hátat fordítani neki, ha 
ez így kifizetődőbb. Megnőtt a környezet szuggesztív vonzása, s jd talajra 
talál minden kísértés. Itt-ott egészségtelen kegyesség kapott lábra. Vagy 
nyűg Isten akarata, vagy nem vesszük figyelembe, hiszen jószívű Atyánk 
van. Mindez azért, mert nem céltudatos az életünk. Hiányzik az örökké
valóság távlata. Számunkra a józan keresztyén élet az, amely megtalálja 
a helyét és számítását az életnek halálig terjedő szakaszában. Félünk 
a mennyre függesztett szemektől, pedig ez, ha nem képmutatás, akkor 
az egészséges keresztyén élet forrása. A  textu s súlya a helyes maga
tartásra esik. A  mi igehirdetésünknek inkább a jövevénységünk tényét 
kell kihangsúlyoznia, mert eleszhatológiátlanított hitünk számára az ige 
csak moralizálás lenne.

Igehirdetés tém ája: Akkor lesz egészséges a magatartásunk ez élet
ben, ha nem veszítjük el Krisztustól kapott reménységünket.

Vázlat. 1. A z örök élet rem énységében  élni, az egyetlen  m egbízható  
út. Minden ember úton van. Nem állhatunk egy helyben, az idő sodor 
bennünket. A  tegnaptól a ma küszöbén keresztül megfellebbezhetetlenül 
lépnünk kell a jövőbe. Hiába kedves a perc számunkra, azonnal kifolyik 
ujjaink közül. Életünk egyre inkább emlékké válik, mint a robogó vonat 
ablakkeretében az elsuhanó táj. Sok zavart tanácstalanságnak, élet- 
filozófiának ez a tény a szülőanyja. Ezért nincs tartás, gerinc az életünk
ben. Ügy érezzük gyakran, hogy reng a föld alattunk. Jajgatunk minden 
kis baj miatt, s nem ismerjük fel az igazi nagy lehetőségeket. Ezért 
tiszteljük és követjük a céltudatos embereket. De vájjon melyik célnál 
fékez és áll meg irgalmatlan vonatunk? Csak az a vég, azt tudnánk 
feledni! Pedig az igazi cél: a vég.-Mert Isten akarata szerint az a teljes 
élet kezdete. Honnan merítjük azt a bátorságot, hogy ezt a valószínűt
lennek látszó célt tegyük életünk céljává? Abból a tényből, hogy Krisztus 
élete árán el van készítve számunkra az örök élet. Ezért nem bizonyta
lanra futunk. Ezért lehetünk kiábrándulás nélkül céltudatos keresz
tyének.

2. Rá kell döbbennünk utunk komolyságára. Ha nagy fagyban az 
úton lévő honvágyát a fáradtság elnyomja, elveszett. Ez nagy veszélyünk 
életünk útján. Már Isten országának polgárai vagyunk, de még csak 
külföldön. Magunk fogékonysága a bűnre és környezetünk igézete állandó 
kísértés arra, hogy megálljunk és megfeledkezzünk jövevénységünkről. 
Ezért hagyjuk fel idejekorán a hitünkért és a szeretetért vívott harcot. 
Ezért hagyjuk fel idő előtt a hitünkért és a szeretetért vívott harcot., 
teszi. Megmaradás csak abból születik, ha józanul felmérjük azt a tényt, 
hogy útban vagyunk az Atyához. Célbaérés azonban Krisztus bírói 
ítéletén keresztül történik. Nem természetes az sem, hogy bizonyosra 
futhatunk. Ezért Krisztusnak kellett nagy áldozatot hoznia. Könnyelmű
ségünkkel mindent elrontanánk. így függ össze a bűnbocsánat komoly-
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sága életünk komolyságával. A  keresztyén életnek határozott iránya 
van, ezért határozottan ellensége a bűnnek.

3. Magatartásunk utunkhoz igazodjék. Életünk értelmét a céljától 
nyeri. Ha nem értelmetlen a nagy cél: az örökélet, akkor a halálig ter
jedő földi életünk is megtelik kisebb-nagyobb célokkal. Már kiszabadul
tunk a hiábavaló életből, és tudjuk, hogy a Bíró elé kell állnunk. Ezért 
hamis minden olyan vélemény, amely az örök élet ürügye alatt felelőt
lenül él a világban. Ezt a hamis kegyességet nem úgy tudjuk meggyó
gyítani, hogy lemondunk a reménységünkről, hanem úgy, hogy meg
erősödünk benne. Ha él bennünk ez a reménység, akkor ez az irányzék- 
vétel életünk legapróbb részletéig meghatároz bennünket. Nem szűkül 
le életünk egyes igaz cselekedetekre, hanem magatartásunk szívből 
fakadó lesz, hiszen szívünk ott van, ahol a kincsünk, vagyis az elkészí
tett üdvösség.  Cserháti Sándor

Budapest

Kollekta imádság:
Irgalmas Istenünk, a Bárány által győztél a bennüiiket el

nyeléssel fenyegető ordító oroszlán ellen. Kérünk, tekintetün
ket emeld fel a Te Fiad győzelmes Keresztjére, hogy bizonyos 
reménységgel hurcoljunk a legyőzött ördög utolsó erőlködései 
ellen. Kérünk adj bátorságot és kitartást, hogy csak a célra 
nézzünk és kegyelmed által Hozzád biztosan elérjünk. —  Ámen!

La e ta re  vasárn ap
A  HÁLAADÁS POHARA

 I. Kor. 10, 15— 17. —  Oltári ige: Ján., ev. 6, 30— 10.
15. vers. Az okosok  azok, akik az ítéletre képesek, értelmesek 

(R ienecker). A  levél a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott 
szenteknek (I. Kor. 1, 2.) szól, a lelki embereknek. Nekik adatik az a 
feladat, hogy megítéljék: Pál apostol igazat ír. Isten bölcsessége felett 
kell Ítéletet mondaniuk.

16. vers. Igénkben az első szó az úrvacsoráról ez a kifejezés: 
„ A  hálaadás pohara.“  A  görög szó áldást is, hálaadást is jelent. Áldás 
Krisztus felől. Hálaadás Krisztus felé. Ez a visszhang. Azért nevezi Pál 
apostol hálaadás poharának, mert a keresztyén gyülekezet, amikor borral 
töltötték meg a poharat, megáldotta és dicsőítette Istent az abban adott 
kegyelmi ajándékért (Schlatter).

A  hálaadás poharához való járulás közösség Jézus Krisztussal. Ez 
lelki közösség, Isten országában való részvétel, Jézus jelenléte a Lélek 
munkálta hit által bennünk, de testi közösség is. Jézus teljes életét adta, 
hogy tápláljon és erősítsen bennünket, azaz új életet teremtsen, amely 
az úrvacsora által Jézus Krisztusban kezdődik és a feltámadásban testi
leg is beteljesedik (Ján. 6, 54. — Róm. 8, 11,) (Kiing.)

A  hálaadás pohara Krisztus vérével való közösség. A  vér Jézus 
érettünk való halálát hirdeti. A  közösség részesedés Krisztus halálában, 
amint Krisztus halálába kereszteltettünk meg, merítettünk bele (Róm. 
0, 3). Az óember halála ez (Róm. 6, 5—11).

Ez a vér ítélet is a meg nem tért embernek. „Az Ő vére mirajtunk.“
Krisztus vére — élet. III. Móz. 17, 11, 14. A vér szabadulás a bűn 

terhétől, bilincsétől, átkától, az óember halála, de az új ember élete is.
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Krisztus élete' az övéiben. A keresztségnek ugyanez az ígérete (Rém. 
6 8 11)- Ha izzó tűzbe vasat teszünk, áttüzesedik. A vas a tűzben, a 
tűz a vasban: közösség. Ez által lesz a vas acéllá. De az éghető anyag 
elpusztul a tűzben. Az egyiknek közösség az úrvacsora, a másiknak ítélet!

A  kenyér  ugyancsak Krisztus testében való részesedés. Igénk külön 
beszél Jézus testéről és véréről. Az erőszakos halálban teste és vére 
elváltak egymástól. Az úrvacsora közösség mind Jézus testével, mind 
vérével, az egész Megváltóval egész* emberünk számára.

Közösség megdicsőült testével is, a feltámadottal, az örökké élővel. 
Testünk is megváltásra jut a feltámadásban. Az úrvacsorában és a ke- 
resztségben (Róm. 6, 4—5) ugyanaz az ajándék adatik Isten gyermekei 
számára.

„Ahol azt látod, hogy a szentségeket helyesen szolgáltatják ki, biz
tosan tudhatod, hogy Isten népe van ott. Mert ahogy az ige jelzi az 
egyházat, ugyanúgy a keresztség és úrvacsora is. Hiszen e szentségeket 
nem bírja, nem adja, nem gyakorolja, nem használja és nem vallja 
senki más, csak az Isten népe, amelyben, ha akad is titkon hamis vagy 
hitetlen keresztyén, nem szentségteleníti meg Isten népét. Gyakorold és 
erősítsd e hitedet.** (Luther.)

„Amikor mi keresztyének az úrvacsorái szentség kenyerét vesszük 
és poharát isszuk, akkor az értünk megáldoztatott Krisztus testében és 
vérében részesülünk. Teljesen függetlenül attól, hogy hiszed-e ezt, vagy 
sem, — ez az ige félremagyarázhatatlanul ezt állítja: az úrvacsora 
Krisztus testében és vérében részesít bennünket.** (Scholz.)

17. vers. Az úrvacsora közösség — egymással.
„A  kenyér és bor szentségében a Krisztussal és minden szentekkel 

való közösség és egy-testté-levés bizonyos jegyét vesszük. A  kenyér 
is sok összeőrölt gabonaszemből készült. A sok gabonatest egyetlen 
kenyér-testté lesz, amelyben az egyes szemek elvesztik a maguk testét 
és alkatát s a közös kenyér-testet veszik magukra. A  szőlőszemek is 
elvesztik a maguk külön-testét s úgy válnak az egy közös borital testévé. 
Krisztus szeretetből felölti a mi alkatunkat s hadakozik velünk a bűn, 
halál és minden gonosz ellen, mire azután szeretetben felgerjedve mi is 
felöltözzük őt. Ó, micsoda hatalmas szentség ez, amelyben Krisztus és 
az egyház egy testté-vérré egyesül! Viszont ugyanez a szeretet változ
tasson át minket is. Vegyük magunkra minden keresztyén felebarátunk 
nyomorúságát, hogy viszont minden javunk az ő javukat is szolgál- 
hassa.“  (Luther.)

„Nem mi csinálunk egyházat azzal, hogy összeállunk, még azzal 
sem, hogy úrvacsorához megyünk. Fordítva: az úrvacsorában való 
részesedésünk teremt minket egy testté, egy gyülekezetté, egy organiz
mussá. Ne is gondolja azért senki, hogy ő képes építeni á maga adott
ságaival és kiválóságával az egyházat. Csak beleengedhetjük magunkat 
építtetni és ne gondolja senki, hogy komoly, állandó úrvacsorázó keresz
tyén élet nélkül tagja az egyháznak. Neve szerint beírott tagja lehet, 
de nem élő tag a Krisztus-testen. És ne gondolja senki, hogy igazi kö
zösségben tud lenni embertársaival a világban, a családban, a templom
ban. Ez a közösség legfeljebb búzaszemek egvmásmellettisége, gépalkat
részek egvmásbailleszkedése. Igazi közösséget egymás között csak az 
oltár közössége teremt, mert ott leszünk egy organizmussá, egy testté. 
És csak ott leszünk azzá. Neked is ebben az organizmusban van a helved. 
Hiszen már a keresztség ebbe vett fel. De ezt mindig újra meg újra 
meg kell erősíteni. Mindig újra meg kell valósítani.** (Scholz.) 93



Az úrvacsora a kegyelem örömlakomája. Benne Isten megvalósí
totta békeművét. Üjból és újból hirdetnünk és tanítanunk kell: sok 
úrvacsorázást! Az ige jó  figyelmeztetés böjt alatt, amikor általában leg
többen járulunk az oltárhoz. Egyházunk ébredése emelkedő úrvacsorái 
statisztikával ajándékozott meg. Ezt kell mindig felülvizsgálat tárgyává 
tenni. A  számok ne tévesszenek meg, csak az élet a meggyőző, annak 
akaratának teljesítése, aki az életnek kenyerét, Jézus Krisztust elküldötte 
hozzánk és megajándékozott vele! (V. ö. Scholz László: „A z  Űr aszta- 
lánál“ és „A  hálaadás kelyh e“ .) Budavári munkaközösség.

Kollekta imádság:
Szent Isten, könyörülő Ajtyánk! Áldunk és magasztalunk, 

liogy  szent Fiadban örök életre tápláló mennyei kenyérrel 
ajándékoztál meg. Áldunk, hogy a földi kenyérért folytatott 
harcunk fáradságaiban is sokszor ezzel erősítettél. Kérünk, 
tégy ebben bizakodóvá, erőssé és örvendezővé. Add Atyánk, 
h ogy  életre és üdvösségre keressük először a Te országod 
örökkévaló eledelét és kegyelemből engedd, hogy mindennapi 
kenyerünket örömmel vegyük. K irályi mennyegződbe végy 
fel, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért, aki Veled és a 
Szentlélekkel, mint Isten él és uralkodik mindörökké. —  Ám en!

Ju d ica vasárn ap
A  FŐPAP

Zsid. 2, 17— 18. —  Oltári ige: Ján. 2, 13— 22.
A ) Judica vasárnap. Nevét a 43. Zsolt. 1. versétől, kapta. Passió 

vasárnapnak vagy Fekete vasárnapnak is nevezik. Az egyház figyelme 
egyre jobban a keresztre irányul. Igénk elénk állítja az „áldozó áldo
zatot" teljes főpapi dicsőségében.

B) Szövegmagyarázat. Jézus megkönyörült az emberen, felkarolta, 
-ezért volt szükséges, hogy hozzá hasonlatos legyen. Ezt a gondolatot a 
14. vers is kifejezi. Természetes felépítettségében, kísértésekben, szenve
désben, halálban. Ez a hasonlóság: identitás. De egy különbség mutat
kozik köztünk és közte: bűntelen volt. 4, 15! A  testben élő Jézusnak ve
lünk való hasonlatossága és ennek a hasonlatosságnak ez a határozott 
hangsúlyozása, nagyon szimpatikus és megnyugtató ránk, emberekre 
nézve. (W eiss.) Igénk azt is mutatja, hogy miben látja Krisztus emberré- 
lételének és különösképpen szenvedésének és halálának értelmét és 
lényegét. Mint Főpapnak az em beriség bűneit kellett kiengesztelnie. 
Igénk szerint a Főpap irgalmassága csak azáltal' vált tapasztalhatóvá, 
hogy Jézus emberré lett. Egy égi, mennyei lény az emberekkel nem tud 
együttérezni, de az ember Jézus maga is szenvedett, kísértések terhe alatt 
tudta meg, hogy azok mit jelentenek. Velünk együtt érez. Diadalmasko
dott a kísértések felett, mellettünk áll, amikor ugyanabba a kísértésbe 
kerülünk. Meglátjuk ebben az igében, hogy a Főpapra nekünk! milyen 
nagy szükségünk van. Istennel szemben fel kellett mutatni „eredményt". 
A nép bűneit ki kellett engesztelni. Ezért kellett Jézusnak elszenvednie 
a halált. Halála által szentelte az em bereket Istennek. Az ószövetségi 
áldozat állatáldozat volt és csak ̂ Izrael népéért. Jézus Krisztus az egész 
világért mutatta be áldozatul önmagát.

(Lásd még: „Isten igéje élő és ható." Lelkipásztor, 1952. szept. hónap.)
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C) Vázlatok.
1. A  legtökéletesebb áldozat.
A böjti időszak a golgotái kereszt felé irányítja figyelmünket. Az 

emberiség milliói a kereszthez mennek. Ott lesz nyilvánvalóvá Isten irgal
masságának gazdagsága. Ott olyan áldozatot mutatott be Jézus, amilyen 
sem addig, sem azóta nem mutattatott be. A  jeruzsálemi főpap áldozata 
nem ér fel ezzel. Az emberiség minden áldozata eltörpül amellett, amit 
Jézus Krisztus hozott. Ez az örömhír az erőtlen gyülekezetnek szól! 
Van Főpapunk!

1. Hogyan hozta? Hasonlatos lett az atyafiakhoz. Emberi testben 
járt a földön. Született, növekedett, tűrt, szenvedett. Ö is meghalt. 
És. 53, 4. betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta. Meg volt 
benne az emberi természetből minden: éhezett, szomjúhozott, örült, szo- 
morkodott. Mindenben hasonlatossá lett hozzánk.

Megkísértetett, mint mi. De Ő nem vétkezett. Erejében hívei is ellen
állhatnak a kísértéseknek. Kísértések miatt ne szomorkodjunk. Ez még 
nem elbukás, nem bűn. Csak, ami utána következik, az a bűn. Álljon 
előttünk ragyogó tisztán: Ö diadalmaskodott. A  fej győzött, győzhetnek 
a tagok is. Ha kísértetünk, menjünk Jézushoz. Ha sebeztetünk, tegyük 
kezébe életünket. Kísértésben levők, jöjjetek a megkísértett Jézushoz. 
<5 érzi, tudja gyengeségeinket és mellénk áll. Minden megpróbáltnak 
Főpapja. Kérdéseink, amelyek időről időre égetik lelkünket, nem isme
retlenek előtte, teljes bizalommal fordulhatunk Hozzá. Emberré létele 
azt jelenti számunkra, hogy a mostani aeonban is mellettünk áll.

2. M iért hozta?
Azért, hogy engesztelési szerezzen. Áldozat képében szemlélhetjük 

legjobban engesztelő művét. Jézus Istennek ártatlan báránya, az új
szövetség főpapja, önmagát, saját életét, vérét hozta áldozatul a bűnös 
világért, hogy számára bünbocsánatot szerezzen. Az Ótestamentom val
lásos életrendjében széles helyet foglal el az áldozati kultusz. Kiemel
kedik az évenkinti nagy engesztelő áldozat. Az ószövetség főpapja, 
miután előbb saját tisztulásért hozott áldozatot, a nagy engesztelő ünne
pen, évenként egyszer, bement a. templom legbensőbb szentélyébe s az 
‘áldozat vérével meghintette a szövetségláda fedelét. Ez jelentette Isten
nek népe iránt való kiengesztelődését — egy esztendőre. A  Zsidókhoz 
írott levél, benne a mi igénk is, hatásosan állítja szembe az ószövetségi 
papsággal és áldozati kultusszal Jézus Krisztusnak az ószövetségi rendet 
magasan túlszárnyaló főpapi méltóságát és funkcióját. Különösen Zsid. 
9, 12. emeli ki azt a gondolatot, hogy örök váltságot szerzett ezzel az 
egy áldozatával. Többé nincs szükség semmiféle szertartásos áldozatra — 
Krisztus golgotái véres áldozatának vértelen megismétléséül szánt „mise
áldozatra" sem. (Pröhle.)

Most már csak egy áldozatra van szükség és erre vagyunk Krisztus 
értünk hozott áldozatával elkötelezve: önmagunkat, lelkünket-testünket, 
egész életünket kell odaadnunk, odaáldoznunk annak a Jézus Krisztus
nak, aki tulajdon vére által váltott meg bennünket, és teljesen sajátjává 
tett. (Második hitágazat lutheri magyarázata.)

3. Hol hozta? A  golgotái kereszten. A kereszt borzalmas szenvedés 
helye volt. Óriási szakadék volt a szent Isten és a bűnös világ között. 
Gondoljunk arra a bűnös számára halálos erejű feszültségre, amelyet 
ez a szakadék jelent: ember Isten ellen és Isten ember ellen. Krisztus, 
Istennek emberré lett fia, ebbe a szakadékba lép be, hogy a szakadékot
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áthidalja, megszüntesse, ismét összehozza Istent és az embert és az em
bernek Teremtőjéhez való viszonyát helyreigazítsa. (Pröhle.) Ennek a 
szakadéknak feszültségében engedi a saját fejére zúdulni Istennek bűnt 
sújtó haragját. Engedi egészen az Istentől való elhagyottság kínos érze
téig és a kereszthalál szörnyű valóságáig. Engedi, hogy megmentse a 
bűnöst. Megmentse úgy, hogy érettünk hozott áldozatának felülmúlha
tatlan nagysága az embert saját bűnének töredelmes elítélésre, Istenhez 
térésre, egészen új gyermeki bizalomra és engedelmességre késztesse.

A  legtökéletesebb főpapi áldozat megment minket bűntől, haláltól 
és kárhozattól. Űj életben indít el drága Főpapunk vezetése alatt.

II. Főpap papjai.
Mi a főpap papjai, lelkipásztorok és a családok vezetői (egyetemes 

papság) csak úgy állhatunk meg előtte, mint a zsoltáríró mondja: judica 
me Deus! Milyes messze vagyunk könyörületességtől, hűségtől, áldozattól, 
egymás hathatós vigasztalásától és egymás megmentésétől kísértések 
esetében. De ez a könyörülő hűséges Főpap mégsem vet el maga elől, 
hanem magához von, megmutatja irántam való véghetetlen szeretetét, 
emberi szenvedéseit elém tárja és azt mondja: eredj és végezd szolgá
latodat olyan hűséggel, áldozattal, mint én végeztem. Nem vet el szol
gálatomból, hanem előttem jár csodálatos példájával, életet adó tényekkel 
és vezet, tanácsol, irányít papi munkámban. Megmutatja végzendő papi 
dolgomat a gyülekezetben, családomban, baráti körömben, társadalmi 
életemben, hazám életében. — Légy hűséges papja a Főpapnak.

III. Krisztus szenvedés által lett tökéletessé.
1. T ökéletes ember. Mi is szeretnénk tökéletesek lenni. Nem érjük 

el. Húzódozunk a szenvedéstől. Igyekszünk elkerülni. Ha beleesünk, csak 
panaszkodunk és nyögünk. Jézus engedelmesen hordozta a szenvedés 
terheit. Éhezett, szomjúhozott, nem volt lakása, üldözték, megvetették, 
kigúnyolták, kinevették. Ő mindezt hűségesen és szeretettel hordozta.

2. T ökéletes főpap. Nem sajnálta vérét és életét övéiért, az egész
emberiségért. Mi, a mi kis körünkben sokszor sajnáljuk a fáradságot, még 
a szót is mások megmentésére.   

Szenvedés útja számunkra a tökéletesedés felé vezető út. Drága Fő
papunkkal járható ez az út. Járj Vele! Lukács László

Csanádapáca

Koilekta imádság:
Igazságos Isten, mennyei Atyánk, szigorú ítéletedből egy

szülött Fiadat értünk halálra adtad, de harmadnap megigazu- 
lásunkra feltámasztottad, kérünk a keresztség kegyelmében 
bennünket is ölj és eleveníts. Építs szent Egyházadba kereszt- 
hordozó szent néppé. Hozzánk hasonlatos, egyetlen és örök F ő 
papunk a Jézus Krisztus érdeméért, akinek nevére térjen di
cséret, hálaadás és magasztalás örökkön-örökké. —  Ámen!

(A  koilekta-imádságokat közli: Pethő István.)
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K Ö Z É R D E K Ű  T U D N I V A L Ó IC;

A KATONAI SZOLGALATMENTESSÉGI ADÓ 1954. január 1.
napjával megszűnt.

A GYERMEKTELENEK ADÓJÁRÓL szóló rendeletet módosítja 
a Minisztertanácsnak 5/1954. (I. 24.) M. T. sz. rendelete. A rendelet 
szerint gyermektelenek adóját köteles fizetni az a 22. életévét betöltött 
személy, akinek önálló keresete, vagy jövedelme van és nincs élő, vér
szerinti örökbefogadott vagy nevelt gyermeke. Az adókötelezettség 
kezdődik: a) a 22. életév betöltését követő naptári év első napjával, 
b) a gyerméktelenség bekövetkeztét követő 36 hónap elteltével. Az adó 
alapja az 1%-os jövedelemadó fizetésére kötelezetteknél ennek az adó
nak az alapja.

A BÉRLÖVÁLTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS LAKBÉREME
LÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL. A Magyar Népköztársaság Miniszter- 
tanácsának 63/1953. (XII. 31.) M. T. sz. rendelete szerint bérlőválto
zás, vagy új bérlemény létesítése esetén a lakásnak minősülő helységek 
bére az alapbér 10%-ával emelkedik, az 1954. évi január hó 1. napja 
után bekövetkező bérlőváltozás vagy újabb bérlemény létesítése esetén 
nem lehet alkalmazni az emelést.

ILLETÉKET NEM KELL FIZETNI ingó dolog öröklése után. Az 
öröklési és ajándékozási illeték kulcsát leszállították. Ha az örökös ter
melőszövetkezet (csoport) tagja, a termelőszövetkezetbe, (csoportba) vitt 
ingatlan öröklése nem esik illeték alá. Ha az örökös nem tagja termelő- 
szövetkezetnek (csoportnak), vagy abból kilépett, az egyéni gazdálko
dásba került ingatlan öröklése után a le nem rótt illetéket pótlólag meg
fizetni köteles. A hagyatékot- a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyző 
leltározza. A rendelet rendelkezéseit azonban az esetekben kell alkal
mazni, amikor az illetékről szóló fizetési meghagyást 1Q56. október 1. 
napján, vagy azt követően kézbesítik. (Lásd az Űt című ref. lap 1953. 
október 11— 17-i 41. számát.)

KÓRHÁZI ÁPOLÁS. A dolgozó kórházi (gyógyintézeti) ápolásra 
jogosult, ha munkaviszonya, vagy (táppénz, terhességi, gyermekágyi) 
segélyezése alatt következik be az ápolás szükségszerűsége. Ha . az ápo
lásra a munkaviszony megszűnését követő első vagy második napon 
van szükség, a dolgozó ugyanúgy jogosult, mintha munkaviszonyban 
állana. A dolgozó általában egyfolytában egy évi, gümőkóros beteg
ségben szenvedő dolgozó kétévi időtartamon át jogosult kórházi (gyógy
intézeti) ápolásra előzetes munkaviszonyának időtartamától függetlenül. 
Ka -a dolgozó a munkaviszony megszűnésétől számított harmadik és 
tizenötödik nap között kér kórházi ápolást, csak akkor jogosult egy évig



—  gümőkóros megbetegedés esetén két évig —  a kórházi ápolásra, ha 
utolsó munkaviszonyában ugyanazon munkáltatónál legalább hat hóna
pig dolgozott. Ha hat hónapnál, rövidebb ideig, de legalább három hó
napon át folyamatosan dolgozott, tizenhárom hétig kaphat kórházi ápo
lást akkor is, ha gümőkóros beteg.

A családtag kórházi (gyógyintézeti) ápolásra addig jogosult, amíg 
ápolási idejét ki nem merítette. A családtag kórházi ápolása tehát olyan 
időre is átnyúlhat, amikor a biztosított munkaviszonyban már nincs, 
vagy már segélyezésben sem részesül. A dolgozó családtagjai egy évi idő
tartamon belül összesen 90 napi, a gümőkórban szenvedő családtagok 
180 napi kórházi (gyógyintézeti) ápolásra jogosultak. A gümőkórban 
szenvedő családtag egy éven belül 180 napi kórházi (gyógyintézeti) 
ápolást kap. A gyermekbénulásban, vagy Little-kórban szenvedő család
tag egty éven belül 270 napig kaphat kórházi (gyógyintézti) ápolást. 
Koraszülött-otthonban (osztályon) elhelyezett csecsemő időbeli korlá
tozás nélkül ápolható. —  A családtag minden évben jogosult kórházi 
ápolásra. Az a Családtag tehát, aki először igényel kórházi ápolást, a 
kórházi ápolás kezdőnapjától számított egy éven belül addig jogosult 
kórházi ápolásra, amíg ápolási idejét ki nem merítette. A családtag 
kórházi ápolásra az említett egy év eltelte után válik ismét jogosulttá. 
Ha a biztosított, vagy családtagja a kórházba (gyógyintézetbe) hely
hiány miatt nem tudja magát felvétetni, jogosultsága a helyhiány meg
szűnéséig fennáll akkor is, ha a munkaviszony már megszűnt. Csak a 
kijelölt kórházat lehet igénybevenni.

UTAZÁSI KÖLTSÉG. A lakástól négy kilométernél távolabb eső 
helyre kórházi ápolás, gyógyfürdő használata, orvosi felülvizsgálat, 
szakorvosi kezelés végett, vagy más célból rendelt dolgozó részére köz
lekedési költséget általában meg kell téríteni. (Lásd „Ref. Egyház” 
jan. 1. számát.)


