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K R I S Z T U S
A VILÁG REMÉNYSÉGE

A Magyarországi Ökumenikus Bizottság 1954. február 8, 9 -i  
exegetikai tanulmányi értekezletén elhangzott referátumok

Amint, az Evangélikus Életből értesülhettünk, február 8-án 
és 9-én a Magyarországi Ökumenikus Bizottság kétnapos exege- 
tikus értekezletén vette szemügyre és tárgyalta meg azt a teo
lógiai munkát, melynek célja az Egyházak Világtanácsa evan- 
stoni nagygyűlése főtémájának a hazai feldolgozása. A  nagy
gyűlésen dr. Pálfy Miklós, Teológiai Akadémiánk dékánja is
mertette a Magyarországi Ökumenikus Bizottság eddigi mun
káját, melyet az evanstoni főtéma megbeszélésével kapcsolatban 
végzett. Rákerült a sor az evanstoni főtéma: „Krisztus a világ 
reménysége“ tüzetes teológiai megvilágítására. A Magyar
országi Ökumenikus Bizottság ezzel kapcsolatos teológiai tény
kedését dr. Pap László, a budapesti Református Teológiai Aka
démia dékánja, dr. Pákozdy László, a debreceni Református 
Teológiai Akadémia prodékánja, dr. Varga Zsigmond reformá
tus teológiai tanár, Prőhle Károly evangélikus teológiai tanár 
és dr. Czeglédy István református teológiai tanár ismertették 
részleteiben.
> A kétnapos értekezleten résztvett dr. George Bell chichesteri 
püspök, az Egyházak Világtanácsa központi bizottságának el
nöke, dr.. IV. A. Visser’t Hooft, az Egyházak Világtanácsa főtit
kára és J. L. Hromádka professzor, a prágai Comenius-fakultás 
dékánja is.

Lelkészi munkaközösségeink s lapunk is foglalkoztak már 
az evanstoni főtémával és a világgyűlés altémáival. Az Öku
menikus Bizottság exegetikus értekezlete ezt örömmel vette tu- 
domásul, ugyanakkor hasznosnak és kívánatosnak látta, hogy a 
hazai ökumenikus munka még intenzívebb és átfogóbb legyen. 
Ezért szükségesnek tartotta, hogy mindenek előtt lelkészeink 
megismerkedjenek azokkal az eredményekkel, amelyeket tanul
mányi bizottságaink a főtémával kapcsolatban komoly teológiai 
kutatások és vizsgálódások révén elértek, s melyekről éppen a 
fenti beszámolók nyújtanak részletes és mégis tömör tájékoz
tatást.

Az alábbiakban éppen ezért közöljük az evangélikus lelkészi 
karunkra nézve legfontosabb beszámolókat teljes terjedelmük
ben. Lelkészi karunk bizonyára örömmel fogadja ezeket a be
számolókat. Kívánatos azonban, hogy egyenként is és munka-
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közösségeinkben is dolgozzuk fel őket s valamennyien legyünk 
segítségére annak a felelősségteljes, fontos és szép munkának, 
melynek célja, hogy az Ökumené nagy kérdéseit tisztázni s a 
megoldáshoz közelebb juttatni segítsük. Ilyen formán remélhet
jük azt is, hogy az ökumenikus munkában való részévételünk el
jut gyülekezeteinkig s javára lesz az egész magyar keresztény
ségnek, benne különösképpen is evangélikus egyházunknak. A 
körülbelül hetven tagú tanulmányi konferenciára a következő 
evangélikus lelkészek kaptak meghívást:

Benczúr László püspöki titkár, dr. Benes Miklós lelkész, D. 
Dezséry László püspök, Görög Tibor esperes, Grünvalszky Ká
roly egyetemes főtitkárit., Gyöngyösi Vilgnos lelkész, Hafen- 
scher Károly lelkész, dr. Karner Károly professzor, Káldy Zol
tán lelkész, dr. Kiss Jenő ny. professzor, dr. Nagy Gyula pro
fesszor, dr. Ottlyk Ernő teol. akad. előadó, dr. Pálfy Miklós dé
kán, Prőhle Károly professzor, Szeberényi Taniás lelkész, Vái- 
rady Lajos esperes, d. dr. Vető Lajos püspök.

Örömmel jegyezzük meg, hogy lelkésztestvéreink, a meg
beszélésekből értékes felszólalásokkal intenzíven vették ki ré
szüket.

Hogyan készül a magyar 
evangéliumi egyházak bizonyságtétele 

a keresztyén reménységről
P Á L F Y  M I K L Ó S

1. A magyar evangéliumi egyházak örömmel fogadták az 
Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának azt a hatá
rozatát, hogy az 1954-ben Evanstonban tartandó világgyűlés 
főt éniája ez lesz: „Krisztus a világ reménysége'.11' Ez a kérdés 
ugyanis a mi számunkra nem egyszerűen tudományos, hanem 
exisztenciális kérdés is. Mivel benne élünk a mindennapi élet
ben, amely tele van hamis egyházi és világi reménységekkel, 
azért vált számunkra a fenti téma teológiai kérdéssé és ezen
túl a bizonyságtétel kérdésévé is. Ezért tudtunk minden vita 
nélkül eljutni arra a felismerésre, hogyha az egyházak ma 
egymás és a világ előtt a keresztyén reménységről akarnak 
beszélni, akkor ez csak abban a mostani bizonyságtevő formá
ban történhetik meg, hogy Krisztus a világ reménysége.

2. A magyar evangéliumi egyházak ökumenikus tanul
mányi bizottsága a tanácsadó bizottságnak azzal a dolgozatá
val kezdte el a munkáját, amelyet 1952 nyarán fogalmazott 
meg a keresztyén reménységről. A Tanácsadó Bizottságnak 
erről a jelentésről 1952. decemberében már el tudta mondani 
a Magyarországi Ökumenikus Tanulmányi Bizottság, hogy bi
zonyos módosításoktól eltekintve, magáévá tudja tenni a je-
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lentést, mint a keresztyén reménységről szóló bizonyságtételt. . 
irjs5 észrevételeinket úgy készítettük, hogy a főtéma és a mel
léktémák tanulmányozására egy-egy református és evangé
likus teológust kért fel a Magyar ökumenikus Bizottság, akik
é it  a megjegyzéseit összegezte és levél formájában juttatta 
el az Egyházaik Világtanácsa Végrehajtó Bizottságának 
lucknowi ülésére.

A Magyarországi Ökumenikus Tanulmányi Bizottság igazi 
munkája azonban akkor kezdődött el, amikor múlt év márciu
sában megalakultak a fő- és melléktémákkal foglalkozó szak
körök, amelyeknek munkáját 1953. májusában háromnapos ple
náris ülésen tárgyalta a 70 tagú református és evangélikus 
Tanulmányi Bizottság. A Tanulmányi Bizottság munkálatait 
a Magyarországi Ökumenikus Bizottság elé terjesztettük, és az 
összefoglaló dolgozatok gondos felülbírálatta! kerültek ki az 
Egyházak Világtanácsa Tanulmányi Osztályához Genfbe.

A Tanácsadó Bizottság, de a melléktémák feldolgozására 
kiküldött ökumenikus tanulmányi bizottság is behatóan fog
lalkoztak a Magyar Ökumenikus Tanulmányi Bizottság dolgo
zataival és azok komoly figyelmet keltettek a tagegyházak ta
nulmányi bizottsága előtt.

3. Közben figyelve a többi egyház teológiai hozzájárulá
sát a főtémához és egyre tisztábban felismerve, hogy az „ama 
napra11 néző magyar evangéliumi egyházaknak a gyülekezet 
tagjai és a gyülekezetekben elhangzó igehirdetések felé jól 
érthetően és közvetlenül kell szolgálnunk elsősorban a főtémá
val kapcsolatban, egyre sürgetőbbé vált' számunkra az a fel
adat, hogy a fő- és melléktémák bibliai alapvetésével még be
hatóbban foglalkozzunk. Ezt a felismerést igen nyomatékosan 
hangsúlyozza a református egyház 1953. október 14-én tartott 
zsinata elé terjesztett beszámoló a Magyar Ökumenikus Tanul
mányi Bizottság addigi munkájáról és a zsinati határozat, 
amely további ösztönzést és egyúttal útmutatást adott a tanul
mányi bizottságnak a nagygyűlési előkészületek tárgyában, 
valamint az a hozzászólás, amely, ezen a zsinaton evangélikus 
részről hangzott el. Ezen a zsinaton az addig végzett munkát 
összegezve, határozattá vált, hogy „fogalmazza meg a Tanul
mányi Bizottság a világ minden táján élő tagegyházak teoló
giai vizsgálódásának eredményeit is mérlegelve a keresztyén 
reménység vallástételét, úgy, amint azt a magyar evangéliumi 
egyházakban a gyülekezetek, a világ bármely táján élő egész 
emberi nemzedék felé el kell mondanunk. Felismertük, hogy 
az ígéretek és a reménység, az eljött és az eljövendő Isten ki
rálysága az időszerű szolgálat és az eszhatológia feszültségébe 
és feloldásába maga a Miatyánk állítja bele az egyházat: 
„-I-öjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a 
mennyben, úgy itt a földön is.“ Teológiailag a lehető legmé
lyebb és egyúttal leggyakorlatibb behatolás ez a kérdésbe és 
talán ez az a pont, ahol a világ keresztyénsége és a mi gyüle-

99



kőzeteink is elsősorban figyelnek fel a főtémára: Krisztus a 
világ reménysége.

4. így jött létre az év január közepén a Tanulmányi Bi
zottság református és evangélikus biblika-teológusaimak há
romnapos munkaülése Mátraházán, ahol azt a feladatot kel
lett megoldanunk, hogy az Ó- és Újszövetségnek az Isten 
királyi uralmára vonatkozó ígéreteit megvizsgálva exegeti- 
kailag és biblika-teológiailag eléje dolgozzunk azoknak az elő
adásoknak, amelyek ezen a plenáris ülésen a jelen való és eljö
vendő Isten királyságának a reménységére nézve elmondan- 
dók és ezzel az evanstoni főtémának a meg nem szégyenülő 
keresztyén reménységre vonatkozó oldalát a biblia egyszerű 
és konkrét mondanivalójában összegezzük. Másrészt eléje dol
gozzunk annak a közös protestáns bizonyságtételnek, amelyet 
a magyar evangéliumi egyházak a Szentlélek segítségével a 
keresztyén reménységről megfogalmazhatnak és közös üzenet
ként az evanstoni ülés elé terjeszthetnek.. Hiszen a keresztyén 
reménység együttes tárgyalása a nagygyűlésen főként akkor 
lehet az igehirdetés hatalmával reménységet teremtő itthon is 
meg másutt is, ha nemcsak arra törekszik, hogy a keresztyén 
reménység teológiáját tárgyilagosan 'és világosan leírja, hanem 
a keresztyén reménységet a nagygyűlés meg is vallja.

Ezt a célkitűzést tartottuk szem előtt, amikor a már emlí
tett háromnapos konferenciát a Szentírásban az ígéret és a re
ménység, az ígéret és a beteljesedés kérdéseit, valamint a hit, 
a remény és a szeretet összefüggéseit kutattuk az isteni ígére
tek teljes összefüggésében azzal a középponttal: „Jöjjön el a 
te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy 
a földön is.“ Vagyis a reménység bibliai történetét kutattuk; 
hogy Isten és a gyülekezet együttélésében mi a reménység tör
ténete, hogyan él jól és hogyan él rosszul ebben a gyülekezet. 
Azért van erre szükség, mert a meg nem szégyenülő remény
séget kell kimondani és védelmet kell találni az igében a ha
mis reménység ellen. Nemcsak abban az értelemben, hogy az 
egyházat tegyük a reménység tárgyává, hanem, hogy az egy
ház se mondjon ki hamis reménységet és ne éljen hamis re
ménységben. Az ige távlatait innen tekintve kerestük helyün
ket a megvalósult és majd megvalósuló ígéretek, ,a mai szolgá
lat és az eszhatológia feszültségében és feloldásában.

A háromnapos munka eredményeit, tételekbe foglaltan 
adtuk ki feldolgozásra a munkaülés résztvevőinek, akik február 
2-án közös értekezleten dolgozataikat felolvasták és azokat az 
értekezlet megvitatta.

Ennek a munkának az eredményét hozzuk most előadások 
keretében a plenáris ülés elé, abban a jóreménységben, hogy 
nemcsak az evanstoni főtémáról szóló jelentés első fejezetéhez 
lesznek ezek további értékes exegetikai útmutatások, hanem 
a megfogalmazandó közös bizonyságtétel elkészítéséhez is ala
pul szolgálhatnak a keresztyén reménységről.
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101

Isten országának reménysége 
az Ószövetségben

P A P  L Á S Z L Ó

Az Ószövetség vallását túlzás nélkül lehet a reménység 
vallásának nevezni. Reménység alatt történik Ábrám elhívása 

  a Gen. 12-ben s az ott elhangzó ígéret reménysége csillan fel 
a továbbiak Során a pátriárkák történetében. Egyiptomból re
ménység alatt vonul ki Mózes vezetésével a nép és ugyanazon 
reménység alatt történik a sinai szövetségkötés is. Ennek az 
ószövetségi reménységnek többfelé keresték már a gyökerét, 
Izraelen belül és azon kívül. Mivel itt sem időnk, sem helyünk 
nincs arra, hogy mások felfogásával polemizáljunk, legyen 
elég annak megállapítása, hogy szerintem az ószövetségi re
ménység gyökere az ószövetségi istenfogalomban van. Az Ószö
vetség népe úgy ismerte meg Istent, mint megváltó Istent, mint 
hatalmas teremtő Istent, mint ígéreteit beteljesítő Istent, mint 
királyként megmutatkozó Istent s az így megismert Isten volt 
reménységének alapja és záloga.

Az Ószövetségben ez a reménység már a legkorábbi idők
ben is határozott tartalommal jelentkezik: Isten országára vo
natkozik. Ez a tétel, ilyen fogalmazásban, talán különösen 
hangzik ugyan, de a vele szemben jelentkező ellentmondások 
bizonyára elhalkulnak, hogyha meghatározzuk, mit értünk 
Isten országán: Istennek mindenek felett való királyi uralmát. 
Márpedig az ószövetségi reménység valóban kezdettől fogva 
Istennek erre a feltétlen királyi uralmára vonatkozott. A Gén. 
12-ben ugyan még nincsen szószerint kifejezve, hogy az ott 
elhangzó ígéret alapja Isten királyságának reménye, de any- 
nyival könnyebben feltehető ennek implicite bennfoglait volta, 
mivel már az Ex. 15. 1—18-ban királyként ünnepük Jahvet és 
a nép rendkívül szorult helyzetéből történt kimentését Jahve 
királyi uralma megnyilvánulásának veszik.

Ez az Isten országához fűződő reménység az ószövetség
ben két irányban jelentkezik. Az egyik a „Jóm Jalive“-val áll 
kapcsolatban s itt a reménység középpontjában az ítélet áll, a 
másik pedig az üdvreménységről, melyet a Hananja-féle. liainis- 
próféták képviseltek.

A „Jóm Jahve“-val kapcsolatos ítélet váradalma Ámostól 
kezdődik s különösen élesen rajzolódik ki rajta kívül Ésaiás, 
Sofoniás, és Ézékiel igehirdetésében, míg az üdvváradalom leg
jobban szemlélhető Ézsaiás, Zakariás és Deutero-Ésaiás prófé
ciáiban.

Ámosnál az ítélet középpontjában Izrael áll. Rajta kívül 
kiterjed ugyan még a közvetlenül szomszédos népekre is 1—2—3 
— de nem világos, hogy ezekre teljes pusztulást jelent-e. Izrael 
számára 5, 15. szerint még mindig fennáll a megértés lehető-



sége. Az 5. fejezetben egymásután két olyan felhívást is olva-1 
sunk, amelynek ha Izrael engedelmeskedik, akkor az Isten nem j 
hajtja végre rajta az ítéletet. A 4. vers felhívását, nem sokkal 
alább a 6. versben némi változattal ismét megtaláljuk. Lényege' 1 
mindkettőnek azonos. Bármennyire végigvonul egész próféciá
ján, mégis szerinte Izrael előtt Isten kegyelmének a kapuja 
még nem zárult be. Pedig szerinte az ítélet olyan súlyos, hogy 
annak borzalmai felől igehirdetésében semmi kétséget nem 
hagy. A 6., 7., 8. és 9. fejezetekben bőven találunk erre adatot.

Mint Ámosnál úgy Ézsaiásnál is a próféta érdeklődésének 
középpontjában áll a Jóm Jahve és a vele kapcsolatos ítélet. 
Erre vonatkozó felfogása az Ámos által felvett fonal továbbvi
telét jelenti. Szerinte is kétségtelen, hogy a Jóm Jahvéban az 
ítélet foglalja el a központi helyet. Az ítélet bármilyen szigorú 
és bármilyen alapos legyen is, mégsem teljes és nem jelenti a 
nép végleges pusztulását. Az ítélet inkább nevelő jellegű. Ami
lyen kétségtelen tény Ézsaiás számára, hogy Jahvénak lesz 
napja és ez a nap ítéletet jelent, épen olyan megdönthetetlen 
bizonyossággal hirdeti azt is, hogy lesznek, akik az ítéletet túl
élik. Soar Jasub, hangzik Ézsaiás fiának neve, és ebben benne 
van Ézsaiásnak az ítélettel kapcsolatos egész reménysége. Ez az 
ítélet Ézsaiás szerint nemcsak Izraelre, hanem más népekre is 
vonatkozik. És ebben a tekintetben felsorolása szélesebb körre 
terjed ki, mint Ámosé, mert korának nagyhatalmait is bele
vonja. Mégis meg kell állapítanunk, hogy nem általános ér
vényű, minden népre kiterjedő Béléiről beszél, hanem egyen
ként megnevezi azokat a népeket, amelyekre az ítélet vonatko
zik. Végül megjegyezzük, hogy Jalive napjával kapcsolatban 
áz isteni ítélet természeti jelenségekben is megnyilvánul anél
kül, hogy Ézsaiás az egész természetet bevonta volna az íté
letbe, vagy éppen annak az ítéletnek az egész kozmoszra kiter
jedő voltát hirdette volna. Sofoniásnál annyira középponti he
lyet foglal el a „Jóm Jahve", hogy az egész könyvet egyetlen 
eszhatológiai igehirdetésnek lehet tekinteni. Ez az eszhatoló- 
giai ítélethirdetés nála nem egyszerű ismétlése az elődei által 
mondottaknak, hanem perspektívájában sokkal szélesebb. Nála 
az ítélet már az egész világra, annak minden teremtményére 
kiterjed. Szerinte ember és állat mind elpusztulnak ebben az 
ítéletben és csak egy kis maradék menekül meg. Ezen a napon 
Jahve számonkéri mindazok bűnét, akik azt mondották, hogy 
Jahve sem jót, sem rosszat nem cselekszik. És ez az ítélet nem 
kíméli Izraelt sem, mert a bűnösöknek belőle is pusztulniuk 
kell. Különösen is sújtja azonban Sión elnyomóit.

Sofoniásnak kb. kortársa Jeremiás. Aki könyvét ismeri, 
de nem foglalkozik azzal közelebbről, azt gondolná, hogy Jere
miás ugyanúgy eschatológikus ítélethirdető próféta, mint So- 
foniás. A valóság azonban nem ez. Az kétségtelen, hogy Jere
miás ítélethirdető próféta, sőt az ítélethirdetések könyvének 
nagyobbik részét teszik ki. Az általa hirdetett ítélet azonban

102



nem eszhatológikus jellegű. Sem formailag, sem lényegileg 
nem áll összefüggésben a Jóm Jahveval. ítélethirdetésében 
nemcsak általában szól korához, hanem úgy szól korához, hogy 
abban semmi kétség ne maradjon az iránt, hogy ez az ítélet 
még abban a korban, a közvetlen közelben be fog következni. 
Jeremiás ítélethirdetése tehát történelmileg kötött. Bármilyen" 
élesen ostorozza is a népet. Szerinte büntetése célja mindenütt 
a nevelés. Isten azért ítél, mert nevelni akarja népét. A leg
súlyosabb ítéletnek is akad célja, hogy ezt a megátalkodott és 
nyakas népet magához térítse.

Vele szemben fiatalabb kortársa, Ezékiel ismét az eszlia- 
tológikus ítélet hirdetője. A próféták közül senki sem foglalta* 
olyan merev rendszerbe ezt az ítélethirdetést, mint Ezékiel. 
ítélethirdetése még abban is különbözik a megelőző prófétáik
tól, hogy ő az első, akinél ez az ítélethirdetés az apokaliptikába 
hajlik át, Izrael ellen ítélethirdetésének a sémája a következő: 
Izrael hűtlenné lett, ezért következik rá Isten ítélete. Ezt az 
ítéletet maga Isten hajtja végre. Szentségét maga vonja meg 
attól a néptől, amely méltatlanná lett rá. Amikor azonban az 
ítélet végrehajtása megtörtént, Izrael mégsem semmisül meg, 
mert amint az Isten dicsősége volt az ítélet kiváltó oka, ugyan
úgy Isten dicsősége lesz a kegyelem kiváltója is. Miután a nép 
a büntetést elszenvedte, Isten nem hagyja, hogy teljesen el
pusztuljon és ezáltal ellenségeinek módja nyíljék a nép teljes 
pusztulásában Isten dicsőségének megkisebbedését látni, ezért 
azután ismét Isten dicsősége miatt következik az ítéletre a ke
gyelem. Ezékiel eszhatológikus ítélethirdetésében épúgy, mint 
Ézsaiá sóban ott van a maradék gondolata. Ezékiel azonban nem 
tekinthető ebben sem egyszerű utánzónak. Míg Ézsaiásnál a ma
radék gondolata Izraelre korlátozódik, bár ítélethirdetéséhen 
nem korlátozza magát Izraelre, addig Ezékiel eszhatológikus 
ítélethirdetésében nemcsak Izráel, hanem a népek maradéká
ról is hallunk, bár ezt a gondolatot nem fejti ki részletesen. 
Figyelemreméltó az a körülmény is, hogy Ezékielnél a mara
dékra vonatkozó váradalom nem egyezik a népek idevonatkozó 
váradalmával. A népi váradalom úgy hangzik, hogy a Jeru
zsálemben maradtak Isten népe, a szétszóródottak pedig a bű
nösök. Ezzel szemben Ezékiel felfogása éppen ellenkező. Ez pe
dig azért fontos, mert így a váradalom az idegen népek közé 
szétszóródottakhoz kapcsolódik.

Az eszhatológikus ítélethirdetésnek legjellemzőbb vonásai 
az eddig ismertetett próféták írásaiból már kirajzolódtak előt
tünk. Bár a Zsoltárok könyvében különösképpen az úgyneve
zett Jahve zsoltárokban az eszhatológikus ítélethirdetés, mely 
a népekre is kiterjed, a zsoltárok szerint is új korszak kezdetét 
jelenti, amely ó j korszakot Jahve királyi uralma megvalósulá
sának tekintenek.

Az ószövetségi eszhatológiának bármilyen fontos mozzanata 
a Jóm Jahve, illetve az ahhoz kapcsolódó ítélethirdetés, még-
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sem meríti ki annak egész tartalmát. Az ítélettel egyenlő fon. 
tosságú váradalma az ószövetségi eszhatológiának az üdvvé-' 
radalom. A fogság előtti kor prófétái közül különösen jellemző 
Ézsaiásnak az üdvváradalma. Ennek egyik döntő ténye, hogy 
az üdvidő a természet átalakulásával jár. Ézsaiás 11:7 szerint 
az iidvidő visszatérés a bűneset előtti teremtés állapotához. 
Alihoz az állapothoz, amelyre Isten azt mondotta, hogy jó, 
vagyis az ő akaratának, céljainak megfelelő. Amit a bűneset 
elrontott, azt az üdvidő helyreállítja. A természet változásá
val kapcsolatban és azzal párhuzamosan történik a népek egy
más közötti megbékélése, melyre vonatkozólag a legfontosabb 
hely a 2—4-ig. Az üdvváradalom középpontjában Isten hegye 
áll: Sión névvel nevezve, a körülötte helyezkednek el hatal
mas sugarú körben a népek. Sem a népek egymáshoz való 
viszonya nem változik ebben az üdvidőben abban az értelem
ben, mintha az egyes határok eltűntek, megszűntek volna. 
Ézsaiás nem beázél egyetlen emberiségről, ahol nincs különb
ség zsidó, nem zsidó, egyik nép és másik nép között. Ezek a 
különbségek továbbra is fennállnak, de nem áll fenn a nacio- 
nális önzés következtében mindig és mindenütt jelentkező ver
sengés és annak legdurvább fajtája a háború. A népek az 
üdvidőben Ézsaiás szerint megmaradnak a maguk népi keretei 
között élő közösségnek, anélkül azonban, hogy nép voltuk 
megtartása bármiféle összeütközésre vezetne. Ebben az üdv- 
képben Ézsaiás érdekesen egyesíti az univerzálismust és a 
partikularizmnst. Jákob van a középpontban, mintegy a ke
gyelem forrásánál, de 'ez a forrás, semmilyen irányban sincs 
elzárva. A tanítás, a törvény, mint napból a sugarak úgy hat 
minden irányban.

Jellemző, hogy ebben az üdvképben két dologról nem hal
lunk semmit. Így nincs henne szó Izráel világmissziójáról, 
melynek következtében Izraelnek kellene kivinnie a népek 
közé a Jahveről szóló tanítást, a népek maguktól özönlenek, 
ők mondják, „löku vö naale“, a másik ami hiányzik a kultusz. 
Nem azért jönnek a népek az Isten hegyéhez, hogy ott valami 
különleges kultuszban vegyenek részt, hanem hogy ott taní
tást nyerjenek. És nemcsak a népekkel, hanem Izraellel szem
ben sincs semmi szó a kultuszról. Ezt pedig annál kevésbbé 
lehet véletlennek tekinteni, mivel az Űr házáról szó van.

Ebben az eszhatológikus üdvrendben a maradéknak külö
nös szerep jut. Nyugalomban él a maradék, amely nyugalom
nak egyik fontos jellemzője az, amit a 32. fejezetben olvasha
tunk, hogy itt már nem a gonoszok viszik a szót, és nem azok 
lesznek az irányadók. Ez a nép már megszabadult az idegen 
igától és mindenféle fenyegetéstől. Isten királysága alatt él, 
így más király nem is lesz. Isten maga ad vezetőt a népnek, 
de ennek a vezetőnek címe már csak fejedelem. E fejedelem 
legfőbb jellemvonása, hogy igaz bíró, és békességben uralko
dik.
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Ennek az üdvidőnek eljövetelét és benne a Béke Fejedel
mének eljövetelét Isten Lelke teszi lehetővé. A  Lélek kitölte
tése alakítja majd át az egész természetet és ugyanez a Lélek 
teszi képessé a dávidi sárját az előbbi módon való uralko- 
dasra.

Ézsaiás üdvreménysége szerint az üdvösséget nem külön 
Messiás alak hozza, hanem Isten. A dávidi sarj feladata csu
pán arra korlátozódik, hogy az Isten által megvalósított üdv
időben az Isten megbízásából az Isten Lelke által alkalmassá 
téve uralkodjék.

A fogság utáni időből a legjellemzőbb üdvváradalmat 
Zakariásnál találjuk. Szerinte az üdvösséget szintén egyedül 
Jahve hozza és az 1:11 szerint ő is világbékét vár. E világ- 
béke előfeltétele, hogy Juda ellenségei megsemmisüljenek. 
Jahve kegyelmesen fordul Juda és Jeruzsálem felé s mivel 
Jahve maga veszi körül a Várost, ennek következtében Jeru
zsálem nyílt várossá lesz, amit szükségessé is tesz a benne 
lakók nagy sokasága. Ebben az eszhatológikus időben Zaka
riás szerint rablék, gonoszok, hamisan esküvők nem lesznek. 
Elmúlik az északról jövő ellenség fenyegetése is. A templomo
kat felépítik, Jalive népe hazatér a szétszórtságból és a haza
tért nép Istennél kegyelmet találva az ő áldásával él. Juda és 
Izrael neve átokból áldássá lesz, más népek is csatlakoznak 
hozzájuk és a természet bőven fogja ontani áldásait.

Elvhez a két eszhatológikus képhez már csak Deutero- 
Ézsaiásét kell harmadiknak hozzákapcsolnunk. Deutero-Ézsaiás 
szerint Jahve Izrael királya, úgy is, mint teremtő, úgyis mint 
megváltó (44, 6—7). Királysága örökkévaló (43,10), de ugyan
akkor eljövendő is (40,9, 42,13). Uralma nem korlátozódik Iz
raelre, hanem kiterjed valamennyi népre s neki Cyrus is 
„messiása", vagyis egy bizonyos szolgálat elvégzésére felkent 
szolgája (54, 1). Ennek az Istennek királyi uralma egyaránt 
megmutatkozik a teremtésben, Izrael kiválasztásában, annak 
történelmében, valamint különösen annak megváltásában. Ah-, 
hoz, hogy ez a királyi uralom mindenütt nyilvánvaló legyen. 
Izraelnek eszközül kell szolgálnia, mert Istennek célja nem 
egyedül Izrael megváltása, hanem, hogy „üdvöm a föld végéig 
terjedjen'4 (49, 6). Erre a szolgálatra Isten neveli Izrael népét 
éspedig szenvedésekkel. Minél alázatosabban viseli ezeket, an
nál hamarabb jön el a megváltás (52, 13—53, 12). Ez az Isten 
királysága tehát Deutero-Ézsaiás szerint a nép számára egy
aránt jelent kiválasztást és megbízatást, büntetést és alázatos 
engedelmességet, szabadítást és békességet, Isten dicsőségét és 
Igéjének hirdetését.

így megismerve az Ószövetségnek Isten királyi uralmára 
vonatkozó igaz, legitim reményeit, szótanunk kell még arról, 
hogy Isten népében, milyen hamis remények éltek e királyság
gal kapcsolatban. Nem könnyű feladat az Ószövetségben a 
hamis prófécia fogalmának meghatározása. A hamis prófécia
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is ismeri és hirdeti az ítéletet és az igazi prófécia is hirdeti '1 
a kegyelmet. Erről az oldalról tehát a meghatározást nem le-' 1 
liet kezdeni. Azonban mivel más az istenfogalma és más a sa3 1 
ját-népről vallott nézete a kétféle próféciának, erről talán I 
megközelíthető a kérdés. Az igazi próféciánál, mint láttuk, íté- 1 
let és kegyelem egyaránt Isten dicsőségére tekintettel történt, 1 
Nem a nép a honum, hanem az Isten. Ezzel szemben a hamis ’ 
próféciában az értékviszony megcserélődik: a nép kerül a lég- J 
főbb helyre. Míg az igazi prófécia jelszavát úgy fogalmazhat- i  
nám, hogy Istenért Izraellel, ha lehet, de Izrael ellen is, ha 
másként nem megy, addig a hamis prófécia jelszava így* jj 
hangzik: a népért, Jahveval, ha lehet, de ha nem lehet, akkor j 
nélküle, vagy ellenére is.

Az előbbi jelszóban megnyilatkozó istenfogalom jellemzi | 
azután Izrael népe illegitim, hamis reménységeit is. Ebben a | 
váradalomban nemi kisebb helye van az ítéletnek, mint a légi- ) 
tim váradalomban. A különbség azonban ott van, hogy az I 
illegitim várad alom az Izraelt sújtó ítéletet képtelen az Isten - 
királyi uralma megnyilvánulásának tekinteni. Ez a királyi ura- ; 
lom szerinte csak az Izraelen kívüli nép megítéléséhen és ezzel - 
kapcsolatban Izrael rehabilitásában, felemeltetésében nyilvá
nulhat meg.

Előadásom címe szerint nem feladatom, hogy az ószövet
ségi legitim és illegitim reménységektől meghúzzam a vonalat 
az Egyház legitim és illegitim reménységéig, de előadásom vé
gére érve, nem hagyhatom szó nélkül, hogy milyen felelőssége j 
az Egyháznak Istenfogalma alapján venni állandóan vizsgálat 
alá mindazt, amit remél.

Néhány megjegyzés a „reménység" 
és az „Isten országa" összefüggéseiről 

az intertestamentális korban
Pákozdy László

Ennek a konferenciának ia rendezői szükségesnek látták, 
hogy az ószövetségi és az újszövetségi előadás között hangozzék 
el egy olyan is, amely a reménység és az istenkirálysága össze
függéseivel foglalkozik az intertestamentális kor (a két testa
mentum közt eltelt idő) tekintetében. Szokták ezt a kort — nem 
helyesen — „a késői zsidóság kora“ (Spátjudentum) néven is 
emlegetni. A feladatot a rendelkezésünkre álló kiszabott néhány 
perc alatt csak felületesen lehet megoldani, mert az anyagnak 
mind a terjedelme, mind pedig a természete dacol azzal, hogy 
valaki néhány perc alatt két marokra tudja fogni a dolog lé
nyegét.
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Ft Csak annak tudatában vállakozhattam a feladatra, hogy 
"eredményeim“ szubjektivek, eklektikus úton szerzettek lesz- 

Viszont igaz az is, hogy éppen ilyen föladatoknál jogosult 
ikeri'nkább valamilyen kiválasztó szempontnak az érvényesülése,

És ez rövid hozzászólásom helyéből, tárgyából és céljából ma- 
gától adódik: elsősorban az ószövetségi legitim reménység 
és az újszövetségi pléróma összekötő vonalait kell keresnünk. 

A kiválasztó szempontra nézve, hadd bocsássák előre néhány
gondolatot:

a) Nem minden „reménység“ (váradalom) érdekel bennün
ket az interteistamentális korból hanem elsősorban azoknak a 
gondolatóknak a sorsa, amelyeket az ószövetségi reménység- 
fogalom alapján is ies:itim reménységnek lehet nevezni. Eddigi 
hazai ökumenikus” bibliatairal mányozó munkásságunk egyik 
fontos eredményének kell tartanunk azt a tételt, hogy az Ószö
vetség szerint a reménység nevet csak az a váradalom érde
melheti meg, amely Istennek a kijelentésén, az ő ígéretein (tet
tein és beszédén) alapszik.

b) Világosan fölismertük azt is, hogy még Isten kijelenté
séhez, az ő ígéreteihez is fűződhetik helytelen váradalom: ez 
nődig hamis reménység, amely megszegyenülősre van ítélve.
d c) iV?” IfTt&itést ament á I is kor hitvilága egyformán ad pél

dákat mind az ószövetségi reménység legitim mondanivalóinak 
az elmélyülésére, mind pedig arra, hogy az emberi reménység, 
sokszor egy-egy bibliai gondolatba, kifejezésbe, szóba kapasz
kodva hogyan burjánozhat el apokaliptikus fantazmagóriákká. 
Mátraházái konferenciánkon a reménység történetének vizsgá- 
lása közben ószövetségi munkánkban túljutottunk a remény
ség történeti hosszmetszetén és a következő szisztematikus szem
pontokat állítottuk fel: 1. beszélhetünk Istenről mint örökké
való királyról — a teremtés jogán; 2. beszélhetünk Isten jelen
való, közöttünk megjelenő királyságáról — kegyelmes szaba- 
dítói beavatkozásai alapján, amellyel egyben lehetővé teszi, hogy 
megváltottál engedelmesen magukra vegyék a királysága „igé
jét"; 3. Isten eljövendő királyságáról — amelyet újjáteremtői 
és végső szabadidői munkájával állít majd föl. Ebből a hármas 
szempontból nézve az intertestamentális kor váradalmait, min
denekelőtt a nagy különbség tűnik föl, az ószövetség váradal
mához viszonyítva. Az Isten ígéreteitől elszakadt reménység 
szomjasan szív magába mindent, amivel tudatos és tudatalatti 
világa táplálkozhat. Innen magyarázhatjuk azt a vallástörté
neti folyamatot, hogy az intertestamentális kor zsidósága külö
nösen a parszi eszhatológiával szemben nem tudott ellenállni a 
legitim bibliai váradalom szempontjából szüukretista romlásnak 
tekinthető. A kánonformáló zsidóság — legalább is a Palesz
tinái —- joggal zárta ki a kánonból az intertestamentális kor 
apokrifus és pszeudepigráf irodalmát. A hamis váradalmak 
forrása egyfelől az a körülmény * amiről egy késői zsoltár így 
emlékezik meg: We do nőt see our signs, there is no longer any
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propbet, and tkere is nőne among us wko knows liow lóiig ■ 
„Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé és nincs közöttünk* 
aki tudná: meddig tart ez“ (74,9.), vagyis nincsen újabb és 1 
részletesebb ígéret <rz Isten királyságának eljövetelére nézve- | 
másfelől az emberi lélek alaptermészetében adott törekvés, hogy ] 
kifürkéssze a jövendőt, hogy megtudja, kiszámítsa „ama na- j 
pot“. Ebből a forrásból buzog az apokaliptika sokszor zavaros 
vize. (Közbevetett megjegyzés: Forrnia történetileg minden olyan 
irodalmi terméket, amely a jövendő eljövetelének nyílt, vagy i 
rejtjeles kiszámításával, menetrendszerű leírásával, részletes ] 
ábrázolásával foglalkozik, a tudomány az „apokalipszis11 mű- i 
fajába sorol; így tékát pl. a Dániel könyvét, vagy a Jelenesek 
könyvét is. Mi azonban az „apokalipszis11 és „apokaliptikus11 sza-J 
vakat nem értjük minden további nélkül értékjelzőnek pejora
tív értelemben, mint akogy ez az Ökumenikus tanulmányi be
szélgetések során nem egyszer megtörténik.)

E hosszú bevezetés után fogalmazhatunk meg néhány tételt:)
1. Az intertestamentális kor irodalma igazolja azt a meg

állapításunkat, amelyre mátrákázai konferenciánkon többsé
günkben jutottunk, hogy az Ószövetségben az „Isten országa11 
„Isten királyi uralkodása11, azaz: nem valami statikus uralmi 
terület, amelynek határai vannak, *vagy ^valamilyen transeen- 
dens, egy másik világban készen álló, onnan ide be-betörő or- j 
szág, hanem egy dinamikus, még be nem fejezett, teljességre j 
törő isteni tevékenység, amely az embereket is engedelmességre : 
hívja é,s képesíti, s amelynek színhelye ez a világ, végső ered
ménye, kiteljegedése pedig az ég és föld -megújítása. Igazolja 
azáltal, hogy az Isten királyságának ez a fogalma az intertes
tamentális korban is megvan, a „késői zsidóság11 magyarázó és 
kegyességi irodalmában igen erős hang; ha nem a legerősebb.'

2. De természetesen amellett vannak más, ennek ellent
mondó hangok is. Ezeknek szinte közös motívuma az, hogy az 
Isten országa „transcendens“ valóság — bocsánat a nem egészen 
megfelelő idegen szóért — amely ettől a világtól függetlenül is 
létezik, épúgy mint, .Isten örök királyi méltósága is. Ebből a 
másik világból villámként kijelentések, „jelek11' törnek a mi vi
lágunkba, amely egészen a bűn, a Sátán országa, s ezek alap
ján tudható vagy kiszámítható az ország eljövetele, ismeretesek 
eljövetelének előjelei. Nem térhetek ki a tétel bizonyítására, 
ezért csak egyszerű állítására kell szorítkoznom: az Isten or- \ 
szágának ez az eltranscendentálása s javainak eleszhatologi- 
zálása — a szinkretizmus hatása a zsidóságban, mint ahogy 
velejárója is: a kiélezetten dualista antropológia és az egyoldalú 1 
spiritualizmus. Az Ószövetség -tud ugyan Isten örök királyi 
voltáról s ezért arról is, hogy a Király Isten örök, de az Isten 
királyi uralmát nem tekinti már késznek, befejezettnek, hanem

   beteljesülésre törő isteni erőkifejtésnek (v. ö. az újszövetségi 
,,-en dynamei“-jel), amelybe beletartozik az ember, az ő népe 
engedelmessége is. Ez a befej esetlensége az Isten királyi ural-
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kodásának az Újszövetségnek is legitim tanítása (v. ö. I. Kor.
_28.) E kor szakértőinek egybehangzik az a véleménye,

lö> í  ez a'z elhajlás az intertestamentális korban az eredeti, le- 
ószövetségi váradalmaktól annak a következménye, hogy 

g,tl'rakozásban a reménykedésből az elégedetlen és türelmetlen 
a v? .: lélek eljuthat egy pontig, ahol minden „gonosz földi- 
l)e]i ‘ csalódva már csak transcendentális eszmékben talál nyu
godalmat. , , ,
' 3 Ugyancsak az Ószövetség legitim váradalmával ellent-
ondó hangoknak kell számítanunk azokat is, amelyek —

® akran ószövetségi ígéretek vonalainak a táblázásával — 
Izrael népének eszliatonbeli sorsával, szerepével foglalkozva a 
aépi váradalmakat túldimenzionálják.

4_ Az előzőnek a fonákja azonban az a másik áramlat, 
amely éppen a beteljesülni séhogysem-akaró, sok-sok kudarcot 
szenvedő nemzeti váradalmak több-kevesebb föladása követ
keztében az egész eszhatológiát és az egész történelmet egy- 
oldaláan ,az egyéni üdvösség és az egyéni örökélet s halhatat- 
lansáó szempontjából nézi. Ez a tendoneTYYegii! TiTa torténe- 
leni eszhatológiát-lanításához, az időinek az eltóriesítéséhez, a 
két aionnak az egy má.sbat okulásához vezetett, amelyben az 
eszliatont, a paráziát magábaolvasztja és jelentéktelenné teszi 
az egyéni halálesemény. Egy antik exisztencializmus ez.

5. Az Isten királyi uralkodásának ez az ószövetségi fo
galma, hogy a teljességre törő uralmának egy szakasza a dávidz— 
házi messiás-király Uralma alatt történik, szintén egyik jel- 

-WíffW vonása az intertestamentális kor reménységének. De 
ugyanágy megvan az Emberfia váradalom is (the Són of 
Mán), amely az intertest. kor Dán válik a dánieli kollektívumból 
individuális Emberfiává (Menscli).

6. Belekezdeni nem lehet egy ilyen szűkreszabott hozzá
szólás keretében abba. a kérdésbe, hogy mi az egyén sorsa a 
végső eseményekben, hogy az emberi reménység-ösztön milyen 
„menetrendeket*4 produkált a végső idők számára, és sok más * 
kérdéséhez. Bousset, Grossmann és Yolz műveinek a tartalom
jegyzékébe is elég betekinteni ahhoz, hogy lássuk, mennyire le
hetetlen feladat lenne ez.

' Most egy rövid, ájszövetségre vonatkozó kitekintéssel feje
zem be mondanivalómat. *

Jézus Krisztus megjelenése azt hirdette az Isten királysá
gában hívők számára, hogy szorongafóan közeljött hozzájuk 
Isten ítéletes és szabaditól hatalma (Mt. 4, 17.), hogy Isten nyil
vánvalóan bejelentette rájuk királyi uralmi igényét (enlos hy- 
món. Lk. 17. 20.), és jeleiben-csodáiban megbizonyította előttük 
királyi hatalmát. ................  .. ‘

Ha az Evangéliumokat, az egész Újszövetséget az Ószövet
ség és az intertestamentális kor felől nézzük és értelmezzük,
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akkor sokkal világosabban áll előttünk az Újszövetségben jJJ 
Isten királyságának ez a dinamikus jellege. Isten királysági 
mindenekelőtt az ő király volta, azután királyi igénye a mi en-J 
gedelmességünkre; a mi engedelemességünket Isten ítéleted 1 
kegyelmes szabaditól ténye teszi lehetővé („térjetek meg“ , mert 
szorongatóan közel jött az Isten királyi hatalma. Mt. 3, 17.), de 
nem szűnik meg ezáltal engedelmesség lenni. Isten az Újszö- 1 
vétségben is egy „szövetség1* király a (egy kétoldalú szövetségé) 1 
aki azt az indulatot várja tőlünk, amely Jézus Krisztusban i« 
volt (Fii. 2,5 kk.) .

Az intertestamentális kor reménységeinek az ismerete azért | 
is fontos, mert ez a kor tele van hamis reménységekkel. Az Új-  
szövetség emberei az intertestamentális kor lelki levegőjében 
éltek. Figyelmeztetéseket ad az Újszövetség magyarázója szá- 1 
mára: hogy az Újszövetségben is meg kell különböztetni az 
újszövetségi kérygmát, a sajátosan újszövetségi gondolatot a 
hamis intertestamentális örökségtől. Int az intertestamentális | 
kor arra, hogy az Ószövetség legitim váradalmai mivé burjál ' 
nozhatnak el, de arra is, hogy ott is gaz támad, ahol nem szá
molnak legitim ószövetségi váradalmakkal (pl. Izráel kérdése; 
a Messiás földi királyságának a kérdése stb.). Az Ószövetség 
Isten királyi uralmát „immanensének (az egészen helyén való 
idegen szó) ebben a világban kibontakozónak, megtörtónőnek 
hiszi s benne Izraelnek is helyt ad. Az Újszövetség ebben a 1 
kérdésben távolról sem azt az egyszerű, szokványos „egyházi" 
megoldást adja, hogy a testi Izrael helyére a lelki Izrael — 
az Egyház lépett s a testit végleg elvetette. A bűnnek az em
beriség életében történt elhatalmasodásával kapcsolatban az 
Újszövetségnek távolról sem az az egyszerű felelete van, hogy 
az egyének bűneiért meghalt Jézus Krisztus, akinek a váltsá- 1 
gáért az egyének a boldog örökéletben vele lehetnek. Isten di
csősége, nevének szentsége, akaratának teljesülése egyszer be- 1 
tölti az egész embervilágot — erre a reménységre buzdít az 
Úr imádsága, amelynek minden kérése ott van az intertesta- , | 
mentális kor váradalmai, imádságai között. Ez az ő királysága 
s ebben helyet jelölt ki az ember engedelmességének is.

Az intertestamentális kor hitvilága a bibliai reménységtől 
való eltévelyedésre számtalan példát mutat s ezzel bennünket 
arra figyelmeztet; ne szűnjünk meg Isten királyságáról, kije
lentése világosságában elmélkedni, azt egész hitünkkel és enge
delmességünkkel „keresni" (Mt. 6, 33.) igáját magunkra venni, 
hogy királysága meglátsszék rajtunk s Mennyei Atyánk dicsőít- 
tessék általa (Mt. 5. 16.).
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r Isten országának reménysége 
az újszövetségben

V A R G A  Z S I G M O N D

1 Az Ószövetséggel való kapcsolódás
Az Újszövetségben Máté evangéliuma szerint Keresztelő 

János az első, aki a bazileia tón ouranón kifejezésében fog
lalja össze az Isten országára vonatkozó reménységet. Első ige
hirdetésében használja ezt a kifejezést s elválaszthatatlanul 
kapcsolja hozzá ezt a felszólítást: metanoeite. Mindkettő kor
társai, környezete nyelvéből való. A mennyek országa a nép 
reménységét fejezte ki a legátfogóbb módon, a megtérésre való 
felhívás pedig azt mondta meg közérthetően, hogy milyen 
igényt támaszt az emberre a végső idők eseményeinek közel
sége. Kapcsolatukból pedig az tűnik ki, hogy Jézus nem ra
jongó apokaliptikus, inért nem költészet következik számára az 
üzenetből. Nem gnosztikus, mert nem az elméleti ismeret gya
rapítására buzdítja kortársait. Próféta Ö, mert Isten országá
nak „szorongató közelségéből" az egész nép és minden tagja 

^megújulásának parancsát érti meg és adja Izráel elé.
Amikor Jézus így foglalja egybe a reménység tartalmát, 

akkor egyúttal attól a veszélytől is megóvja, hogy ki legyen 
szolgáltatva az ember kényének-kedvének. Mindenestől az ősi 
ígéretekre és Izráel történelmére alapozza ezt a reménységet. 
Hiszen a bazileia tón ouranón voltaképpen az Izraelnek ígért 
theokratla, az ószövetségi Szentírás középponti tartalma.

Jézus szavaiban még a beteljesedés nagy öröme sem csat
lakozik közvetlenül a mennyek országáról szóló bizonyságtétel
hez. Főképpen nem előzi meg a megtérés hirdetését. Először 
minden kétséget kizáróan a nép megújulásának kell bekövet
keznie. Aki „körülmetéletlen szívvel" fogadja a bazileia közel
ségének hírét, az nem tudhatja: mit adott benne Isten az em
bernek. Nem tudja: minek örül. Az ilyen öröm tehát csak fele
lőtlen öröm, álöröm lehet. A megtérés parancsát nem részletezi 
János. De amikor megkérdezik tőle, hogy mit jelent ez a hét
köznapi gyakorlatban, akkor úgy tanít, hogy mindenkinek azon 
a ponton kell megtagadnia önmagát és múltját, ahol döntően 
került szembe Isten királyságának igényével. Izraelre nézve a 

i nemzeti önzés, Isten országa kisajátításának vágya ez a nagy 
akadály. Az egyházban mindig újra felelevenedik ez a bűn. így 
ez a parancs mindig a múlttal való leszámolást teszi köteles
ségünkké. Ezt nem lehet kikerülni az egyház többé-kevésbbé 
burkoltan vallott csalatkozhataflanságával. De nem lehet meg
kerülni azzal sem, hogy az egyház bűnét próbáljuk tagjainak 
bűneivé felaprózni. (Mt. 3, 2.)

Amikor igehirdetése kezdetén Jézus megismétli János sza
vait, akkor ezzel a „régi ige“ két ponton kap ríj hangsúlyt.
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Az egyik az, hogy neki nincs szüksége új formulára azzal 
szemben, amit útikészítője használt. Megerősíti és hitelesíti Já> 
nos igehirdetését. Ezzel példát ad minden idők egyházának 
arra, hogyan kell hirdetnie a keresztyén reménységet. A meg
újuló egyház nem szakadhat el gőgösen mindattól, amit törté
nelmében előtte járó nemzedékek jól éltek. A megtérés jogán 
sem veszíthetjük el érzésünket egyházunk megszentelt hagyo
mányai s a bennük kapott nagy isteni ajándék iránt, Így állt 
meg János az ószövetségi Izráel történelme, Jézus a János ta
nítása és tanítványai, az első pogánykeresztyén egyház a jeru- 
zsálemi őísgyülekezet előtt. így állunk meg mi ma minden 
bűnbánatunk mellett az előző keresztyén nemzedékek öröksége 
előtt, — A másik dolog a következő. A formula nem zár ki 
föltétlenül minden félreértést. Isten lehajlik az emberhez 
akkor, amikor' emberi képeket vesz kölcsön ígéretei kijelenté
sére. Az ember visszaél ezzel a kegyelemmel s magához akarja 
idomítani az ígéretek tartalmát. Azt hiszi: a kijelentés emberi 
formája feljogosítja arra, hogy tartalmáról emberi módon 
gondolkozzék. Láttuk, hogy az ígéreteknek az ószövetségi. Iz
raelben kialakult értelmezése mellett számolnunk kellett azzal 
a felfogásukkal is, amely a rabbinus és az apokaliptikus iro
dalombon alakult ki. Most itt is döntő fordulat következettbe 
az Isten országára vonatkozó reménység történetében. A pró
féták előre mutattak, amikor Isten országáról jövendöltek. Ke
resztelő János közvetlenül maga mellé mutatott, Jézus azon
ban önmagára mutatott. Igehirdetésében s az egyház hitvallá
sában valóban úgy jelentkezik Isten királysága, mint amely 
benne ölt testet. így kap sajátos hangsúlyt az énlkigen sző az 
ő ajkán. Benne úgy válik jelen valóvá Isten királysága, ahogyan 
eddig még soha. Azóta világos, hogy Isten országában jól re
ménykedni annyit jelent, mint azt az életet fogadni el az egy
ház és benne önmagunk életének, amelyet a Názáreti Jézus 
élt. Isten országáról helytelenül gondolkozni pedig egyér
telmű azzal, hogy valaki Jézusban megbotránkozik. (Mt. 4,17; 
v. ö. Mt. 10, 24, pár. 10, 38, pár. 11, 6.)

Jánosra, Jézusra, Mátéra, ia körülötte élő gyülekezetekre 
egyaránt jellemző az, lxogy az apokaliptika tarka képei közül 
éppen ezt a megjelölést választották Isten eljövendő ígéretei
nek foglalatául. Jellemző az is, hogy ezt a megtérés parancsá
val kötötték össze elválaszthatatlanul. János és Jézus igehir
detésében a szavak eljövetelének hírét. Ebből azt tanuljuk, 
hogy az ország eljövetele csak Isten kérdése. Az ember fel
adata az, hogy hozzámérje magát Isten akaratához és soha 
ne engedje a maga akaratát érvényesülni azzal szemben. De 
megtanuljuk azt is, hogy Isten országa nem kíváncsi kérdé
seinkre adandó válasz, hanem engedelmességre való elkötelez- 
tetés. Nem lehet helyesen az ember vágyainak tárgya az Isten 
országa, ha csak kíváncsiságának tárgya. így  felel Jézus .ta
nítványainak közvetlenül mennybemenetele előtt, mikor ezek
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ország helyreállítása felől kérdezősködnek. Nem utasítja 
IILsza a kérdés tartalmát, tehát azt sem, hogy Isten országa 
mindig egy az Izrael számára felállítandó országgal. De tilta
kozik a kérdés módja ellen, mert itt a forma döntően hat a 
tartalomra. Amíg az ember csak az időpontról kérdezősködik, 
addig a szenvedéseket elkerülni igyekvő emberi uralomvágy 
szól belőle (Mt. 24, 3.)! Csak úgy szabadulhat attól, ha komo
lyan veszi, hogy Isten országa neki feladatot jelent: a tanús
kodás feladatát mind azzal együtt, amivel ez jár (Mt. 10, 16. 
pár.). Itt kell megtanulnunk tájékozódni az idők és alkalmak 
kérdésében, inért csak ez lehet védelem minden engedetlen 
magatartás ellen. Jézus nem azt mondja, hogy egyáltalán nem 
ránk tartozik az idők és alkalmak ismerete. Csak úgy tanít, 
hogy vannak olyan idők és alkalmak, amelyek csak Isten ha
táskörébe esnek, ezeket ember nem kutathatja engedetlenség 
nélkül. Az ember tartozik keresni a szolgálat, tanúskodás al
kalmát. Viszont csak Istenre tartozik az, hogy ő jónak látja-e, 
mikor és hogyan látja jónak helyreállítani az országot Izrá el
nek. (Csel. 1, 6. és köv.)

2. Isten országa reménységének tartalma
Ez a bazileia elsősorban Isten királyi méltóságát, hatal

mát és tevékenységét jelenti. De az újszövetségi bizonyságté
telben sohasem marad elvont, vitalista-exisztencialista értelem
ben „dinamikus14 fogalom. Mindig elválaszthatatlanul hozzá
tartozik ugyan Isten királysága ható és cselekvő voltának 
mozzanata, de sohasem marad valami láthatatlan központból 
misztikusan kisugárzó erő csupán. Mindig utal arra, hogy van 
már olyan terület, ahol megvalósult. Ennek pedig- határai 
vannak s ezek elválasztják attól a területtől, ahol még nem 
érvényesült, akadálytalanul. Ez a területi értelem sohasem 
válik viszont merevvé. Még ott sincs mindig szükség térbeli 
értelmezésre, ahol helyhatározóként fordul elő. Még maga az 
eiszelthein érsz tén bazileian kifejezés nem feltételez térbeli 
értelmezést. „Bemehet az ember egy tevékenységbe is, úgy, 
hogy résztvesz benne“ (Sehlatter, Dér Ev. Matth.,' 5, 20, v. ö. 
Zsid. 4, 3. Zsolt, 95. 11. LXX. oyk eiszeleyszontai eisz tén ka- 
tapayszin moy, további példák Schlatternél is.). Viszont az 
Űr imádsága harmadik kérésének szövegében világos utalás 
van arra, hogy a teremtett világ két hatalmi körre oszlik. Ezt 
a határszót, hósz en oyranó, kai epi (tész) gész — úgy értjük 
jól, ha arra gondolunk, hogy a mennyben már érvényesült Is
ten akarata, a földön még akadályokba ütközik. A tanítvá
nyok számolnak ezzel a helyzettel. De Isten ígéreteiből tudják 
azt is, hogy az akadályok az idők végén leomlanak. Így azért 
könyörögnek, hogy a mennyben már bekövetkezett állapot 
felé minél gyorsabban haladjon a teremtés másik felének, 
mostani életük színhelyének, a földi világnak a sorsa is.
Lelkipásztor 1054. 3. 1138



Így jutunk el ahhoz a kérdéshez: mit jelent a keresztyén 
ember földi életének és szolgálatának tartalmára nézve az, hogy 
élete úgy tekinthető, mint Isten országa eljövetelének várása. 
Erre a kérdésre az imádságban kapunk választ. Ez az aktus] 
amelyben Isten előtt állunk s lefolyik újra meg újra az a 
harc, amelyet azért vállalunk, hogy Isten utai és gondolatai 
győzzenek a mieink felett. Ebben siet segítségünkre Jézus az 
Úr imádságában először akkor, amikor az „Atya“ megszólí
tásra hatalmaz fel. Ezzel eloszlik az a félelmünk, hogy egye
dül maradunk harcunkban, hiszen az Atya mellettünk áll ne
velő munkájával. Atya-fiúi viszonyunk nem a mi alaptalan 
vágyálmunk, hanem az ő valóságos kijelentése, következmé
nyeit éppen Krisztusban vállalta a legvéksőkig. A hámon ki
egészítés pedig arra utal, hogy emberi értelemben sem mara
dunk egymásnak testvérei. így ez a szó már Isten országa 
földi győzelmének első tényét hirdeti. Minden olyan mozzanat 
ellenére, amely az embert Istentől és embertársától elválasztja, 
mégis van népe, egyháza Istennek a földön. Ez az egyház tud 
arról, hogy Isten a mennyekben — en oyranoisz — van s ez 
azt jelenti, hogy útai és akarata -„egészen mások". A mennyei 
történések gáttala®ffNhaladnak a végső cél felé. Viszont ez az 
egyház inindi§-hozzá is méri magát ezekhez a történésekhez 
s éppen ebben az összemérésben teszi magára nézve minden
kor kötelezővé az Isten mellett való harcot önmaga ellen'.

Ugyanilyen valóságos Isten segítsége az imádság három 
első kérésében is. Ezekben mintegy önmaga felől mutatja meg 
Isten királysága belső rendjét. A kérések formájából azonban 
az tűnik ki, hogy Isten sohasem akar az ember számára tőle 
függetlenül létezni. Léte: szentsége, hatalma és dicsősége aka
ratából csak úgy kerül szóba, hogy ebben mindig benne van 
az ember léte: békessége, boldogsága és üdvössége. Nem veti 
el az embert, hanem hajlandó munkatársává fogadni. De ebből 
az ember sohasem következtethet arra, mintha bármiféle mó
don hozzájárulhatna Isten országának megvalósításához.

Isten neve valóságos jelenlétét jelenti. Ez a név szent, mert 
Istentől idegen minden, ami ellenkezik országa belső rendjé
vel ((likaioszyné). Semmi ilyennel-nem alkuszik. Következete
sen gyűlöli a bűnt: megszenteli a maga nevét. De ezt sohasem 
az ember nélkül, tehát az ő megsemmisítésével eselékszi, ha
nem vele együtt munkálkodva, általa akarja elvégezni. Erre 
a kegyelemre válasz az egyház imádsága itt. Ebben az ember 
egy sajátos formában vállalja az önmaga ellen való harcot. 
Nem használja fel szentségtelenül Isten nevét úgy, hogy rá 
hivatkoznék akkor, amikor saját elgondolásait akarja érvé
nyesíteni.

így  válik időszerűvé Isten országa eljövetelének kérdése. 
Amikor mi Isten országa belső tartalma, vagyis az ő akarata 
felől kérdezősködünk, akkor nemcsak lehet, de kell is a meny- 
nyei történéseken tájékozódnunk. Magunktól azonban sohasem
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lehetünk képesek arra, hogy helyes képet alkossunk erről a 
történésről. Nem emelkedhetünk fel idáig: Isten országának 
kell leszállania hozzánk. Ez történt meg Jézus Krisztusban 
valóságosan. A végső .eseményekben az egész föld a mennyhez 
hasonlóan Isten akarata akadálytalan érvényesülésének szín
tere lesz. Most az egyház s benne a hívő ember jel gyanánt 
ennek a hatalomnak az érvényesülését s az érte való harcot 
vállalja az imádságnak ebben a kérésében.

Eddig- azt láttuk, milyen feladatok hárulnak Isten mun
kálkodásából a tanítványokra. Isten uralkodásának belső rend
jében azonban benne van az is, hogy maga gondoskodik övéi 
fenntartásáról. Ö ismeri szükségeiket s neki van hatalma eze
ket ki is elégíteni. Gazdagsága gondoskodásában válik aján
dékozó bőséggé, gondoskodása gazdagságában lesz megelégítő 
gondviseléssé. Jézusnak van joga óvni övéit az aggodalmasko
dástól s azt parancsolni: keressék először Isten uralkodását s 
ennek rendjét, mert ezzel minden más megadatik nékik (Mt. 
6, 32—34.) Mikor tehát Isten megengedi az embernek, hogy 
kérő szavában önmagáról szóljon, akkor ezt áz ajándékozó bő
séget állítja eléje: Nem részletez, csak a tanítványok életének 
és szolgálatának egészét érintő nagy kérdéseket veti fel. A 
földi embernek Isten gazdagsága abban válik kézzelfoghatóvá, 
hogy napról napra biztosítja megélhetését. A manna népének 
közvetlenül beszélő a szókép: egy napra, mindig éppen a kö
vetkezőre. De megérti benne azt is, hogy Isten nem akarja 
mindig rendkívüli, csodás beavatkozására utalni népét. Nem 
fél rendszert csinálni a megelégítésből, amelyre napról napra 
bízvást számíthatnak övéi. Jézus tehát sohasem beszél anyagi 
léte iránt. De sohasem fenekük meg öncélúan ezekben a kér
désekben (Mt. 4, 4.). Segítő, gyógyító, éhséget csillapító, nyo
mort szüntető munkája jel: a végső szabadításban jelentkező 
isteni erőre utal. Tanítványaitól hasonló magatartást vár. Jaj 
az egyháznak, ha idegenül fordul el a földi kérdésektől a meny- 
nyei szabadítás úgy vélt szolgálatában. De jaj Krisztus tanít
ványának, ha, az ember földi sorsának könnyítéséi! fáradozva, 
azért szolgálva elfeledkezik arról, hogy mindazt jelként teszi. 
Ha csak akkor és azért hajlandó keresni a Krisztust, hogy 
véle élve „ehessék a kenyérből és jóllakjék" (Ján. 6, 26.).

A továbbiakban még élesebben az ember és a földi világ 
felől nézzük Isten országát. A kérések első csoportjában, Is
ten felől nézve az ember kötelességein volt a hangsúly. Most, 
az ember felől nézve az ő országát, Isten arra teszi a hang
súlyt, amit maga beszél fokozódó erősséggel. Először adósként 
mutatja he a földi embert Isten előtt; aki kapott valamit, de 
ezzel visszaélt. A keresztyén ember ismeri ezt a helyzetét. 
Arról is tud, hogy a dolog természete szerint külső beavatko
zás nélkül egyre kevésbbé képes önmagát tisztázni hitelezője 
előtt. A külső beavatkozást Isten kegyelmében találja meg. A 
szövetségben ígéret szerint benne van a nép adósságainak el-
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engedése. Az Izrael kata szarka félreérti ezt az ígéretet s a 3 
kauychéma magatartásában akar Isten előtt megállni; azt hiszi, 
van mire hivatkoznia Ura előtt. Jézus most olyan népet akar* 
amely hajlandó visszatérni a régi alapra, tudja, hogy csak 
kegyelemből lehetséges az élete, ezért hajlandó hordozójává 
lenni annak a magatartásnak, amely Isten kegyelmének egyet- ; 
len lehetséges következménye. Hajlandó a bűnbocsánatra a 
többi emberhez való viszonyában, még pedig kezdeményező 
módon, minden előzmény és feltétel nélkül, amint Isten is tette 
vele. Aki kegyelemből akar élni, az ezzel vállalja azt, hogy 
megszűnik életében a régi visszaélés törvénye. Ezért a kegye- j 
lem legrútabb meggyalázása az, ha éppen a kegyelemmei él 
vissza az, aki belőle él. Az adós szolga példája szerint ez a leg
súlyosabb ítélet alá esik. (Mt. 18, 23. és köv.) Kegyelem és íté
let viszonya itt az, hogy Isten mindenkinek lehetőséget »ad 
arra, hogy országában éljen, de senkinek sem engedi meg azt, 
hogy ezzel a lehetőséggel ezután visszaéljen. A végső ítéletben 
ez válik valósággá az egész világra nézve. Mostani korsza- • 
kunkban jelként ember és ember viszonyában először éppen az 
egyházon belül, majd innen kiáradva, a világ felé mutatkozik 
valóságosnak az új uralmi rend, „a másfajta uralkodás" ma
gatartásbeli alapja: a bűnbocsánat.

Az adósságba merült ember a bűnös ember érthető jellem
zése volt annak a gyülekezetnek, amely felé Máté így fogal
mazta meg Jézus szavait. Ezt az embert azonban még mélyeb
ben mutatja meg nyomorúságában a kísértés — peiraszmosz 
— mozzanata. A földi ember minden körülménye bűnre való 
alkalommá válhatik számára valamilyen oknál fogva. Isten 
országának rendje azt kívánja, hogy győzzön a kísértések fe
lett. Önmaga azonban erre képtelen. Kétségbeesésében azt 
hiszi, hogy életének minden körülménye egy ellenséges hata
lom kezébe került s ez így menthetetlenül elpusztítja. Isten 
arra utal, hogy ő a kísértések felett is úr. Minél nagyobb az 
ember nyomorúsága, annál fényesebben ragyog fel az ő ha
talma és dicsősége. Az ember válaszul alázatosan vallja meg 
imádságában, hogy számára az az egyetlen megoldás, ha Isten 
maga siet segítségére ebben a dologban, mert ő kegyelemben, 
sem lett olyan erőssé, hogy di adalmaskodhassék. Két irányban 
lehetne megoldás: vagy kiveszi Isten az embert földi élete kö
rülményeiből, vagy maga az ember áll meg ezekben meg
változott módon. Isten a második lehetőséget ismeri megoldás
nak a főpapi imádság szavai szerint (Jn. 17, 15.). Itt jutunk 
el az Isten ellen lázadó földi világ állásifoglalásának gyöke
réig. Minden, ami az ember életében s ennek nyomán a földi 
világban Isten ellen lázad, egy valakitől, a Gonosztól kapja 
ilyen irányú vonatkoztatottságát. Az imádság szavaiban az 
ember beismeri, hogy ennek a hatalomnak saját döntése foly
tán kezében van. Ezen akkor sem tud változtatni, amikor ke
gyelemből végre felismerte döntése helytelenségét. Csak Isten
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Í v  û(j könyörögni szabadításért, A Gonosz miatt vált lialá- 
P® - ,a földi élet, miatta lett eladósodottá Isten előtt az em
ber általa zavarodott meg a másik emberrel való kapcsolata, 

2 ő munkája nyomán válnak kísértésekké a földi élet hely
zetei. így az utolsó kérés a második csoport kéréseinek ntint- 

PL, összefoglalása. A legnagyobb biztatás ebbey az, hogy Is
ten az embernek önmaga ellen való harcát a Sátán ellen való 

Karcnak minősíti s ebben vállalja a szabadító szerepét.
Jézus ezzel befejezte az imádságot. Tudta, hogy imádkozó 

népe minden imádságát kiegészíti a dicsőítés szavaival. Ö 
maga nem kötötte meg a doxológiát, de az egyház gyakorla
tában kialakult egy sajátos és állandósult záró formula. Ezért 
ggv pillantást kell vetnünk erre a régi bizonyságtételre is 
Isten országa reménységének kérdésében. Ez a doxológia azt 
fejezi ki, hogy az egész imádság Isten országa körén belül 
hangzik el. Minden kérése ígéretté is válik, mert az ország 
ura maga hatalmazta fel rá alattvalóit. Ö pedig ennek az or
szágnak teljhatalmú uralkodója s hatalommal és dicsőséggel 
végzi uralkodását.

Az apostoli tanításnak nem befejező, hanem kezdő moz
zanata az Isten országáról való bizonyságtétel. Ritkábban van 
említés róla, mint az evangéliumokban. Az ú. n. missziói ige
hirdetésnek sajátos témája, így a gyülekezeti tanítás már 
mintegy ismertnek veszi a rávonatkozó igazságokat. De ahol 
előfordul, ott ezekre úgy utal vissza, összefoglaló módon, hogy 
a belőlük adódó erkölcsi intelmeket fejti ki utána. Ami az 
apostoli tanításban Isten országáról elhangzik, mindaz így 
nem valami elvont, elméleti érdekből s nem általánosságban, 
hanem egy sajátos gyülekezeti helyzetből kiindulva szólal 
meg. Azt mutatja meg, bogy Isten örök igéje hogyan szólítja 
meg az embert mindig időszerűen és alkalomszerűen a maga 
konkrét helyzetében. Éppen ez adja meg sajátos értékét,

A legjellegzetesebb ilyen tanításban a Rm. 14, 17-ben egy 
negatív és egy pozitív meghatározás hangzik el. Amaz egé
szen átfogó érvénnyel arra vonatkozik, hogy Isten országa 
nincs kötve semmiféle életformához. Lényege nem azonosít- 

, ható semmiféle külső formának sem elfogadásával, sem elve
tésével. Tiltakozik minden olyan igény ellen, amely földi éle
tünk vonatkozásainak önálló jelentőséget akar juttatni Isten 
országa kérdésében, vagy efféléket az Isten országához — s 
így a gyülekezethez — való tartozás feltételévé akar lenni. 
Mind a magunk, mind a mások Isten országához való tarto
zása hit kérdése. A látás számára nincsenek „kritérumai“ . A 
pozitív meghatározás három szava az ószövetségtől örökölt 
messiási reménység kifejezése. Ezek a gyülekezet konkrét 
helyzetében kapják meg sajátos jelentőségüket. A dikaioszüné 
így a méltányosságot jelenti. Isten országának rendje szerint 
kiki azon az alapon áll, ahogyan szerződött Istennel (eiréné), 
s nem ítél másoknak Istenhez való viszonyában. Az eiréné
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arra utal, hogy a civódás, békétlenség sohasem igazolja az em- 1 
bért. Akiben valóban Isten akarata él, annak nincs szüksége ■ 
arra, hogy így védje meg az igazságot; Isten éppen eléggé '■ 
megvédte az ő országa igazságát. A chara en pneymali hág ló ‘ 
arra emlékeztet, hogy a vitatkozást keserűség követi, Isten 
pedig sohasem az ilyenekben uralkodik. Ahol valóban az ő 
Lelke él, ott Szt öröm jelzi: szabad döntés öröme, nem pedig 
a fogcsikorgató, vagy legalább is kényszeredett engedelmes- ; 
kedés. Hiszen Isten országa belső rendjében léte igazi rendjét ’ 
ismeri fel az ember. Mindez tehát elsősorban a gyülekezetei! 
belül érvényesül, de sohasem jut benne zsákutcába. Nem válik 
öncélúvá. Ki akar áradni belőle, hogy áldássá legyen a körötte - 
lévő emberi együttélésre.

3. Isten országának a világban való érvényesülése
Isten országa tehát eleven erőként akar hatni a világban. 

Erről Jézus igehirdetése éppen olyan határozottan szól, mint 
az apostoli tanítás. Jézus minden tettén át az Atya soha nem 
szünetelő munkálkodása megy végbe. (Jn. 5, 17.) Az ősgyüle
kezet életét Isten valóságos erejének hiteles jelei kísérik. Vol
taképpen igehirdetésének kiindulása is az ilyen jelek magya
rázata. (Csel. 2, 14. 3, 32, 4, 8. 6, 8. és köv. s. i. t.) Minden egy 
olyan korban, amely annyira fanatikusan keresi' álutakon 
Isten nagy erejének megnyilvánulását, hogy ez a kifejezés < 
szinte már állandó szólássá szilárdul számára (v. ö. Csel. 9, 
10.). Isten országlása tehát a gyülekezeten belül úgy mutat
kozik meg, hogy Isten ereje jelentkezik a gyülekezet tagjai
nak életében. De ez sohasem választható el attól, hogy az az 
erő kiárad a gyülekezet körül élő emberi társadalomra s azt 
különféle módokon áthatja.

Az első mozzanatról Pál az I. Kor. 4, 20. erőteljes parainé- 
zisében oktatja a korinthusi gyülekezetei. Egy engedetlen ke
resztyén típus a több és nagyobb ismeretben keresni annak 
bizonyságát, hogy Isten uralma alatt él. Az ilyen valóságtól 
elrugaszkodott álmodozókat Pál visszarántja a földre. Arra 
emlékezteti őket, hogy nincs az a ragyogó elméleti ismeret, 
amely árthatna a Gonosz előretörésének. Az ilyen elméleti ma
gatartás csődje már a gyülekezet belső életében megmutatko
zik: felfúvalkodottság, gőg, meghasonlások járnak a nyomá
ban. Ezért ő egyedül azt az erőt hajlandó, a jelenlévő Isten 
urasága, hitben látható jelének elfogadni, amelynek nyomán 
hátrálni kénytelen a bűn, orvoslódnak az ember és ember 
megromlott viszonyának fájdalmas sebei, oszlik a homály és 
valóságos megoldások utalnak a végső nagy szabadítás köze
ledtére.

De az ilyen erő nem maradhat bezárva a gyülekezetben. 
Jézus Krisztus a mennybe helyezte tanítványai hite számára 
az Atyát, de teljes egészében a földre állította, a világba he
lyezte beie az Atya .országát. Polgárjogunk a mennyekben van
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(F il 3, 20.), de mi magunk a mennyei királyság földi küldöt
tei vagyunk. Szolgálatunk az egész világot, a teljes emberisé- 

  get igényli munkaterületül. Ez nem csupán azt jelenti, hogy 
szolgálatunkon át az embervilág tagjai közül toborozza Krisz
tus a maga egyházának tagjait. Azt is jelenti, hogy a szaba- 
dításra váró világban van olyan szolgálatunk, vannak olyan 
szolgálataink, amelyek semmiféle viszonzást nem várnak. Még 
a rájuk való hálás válaszadás viszonzását sem. Még azt sem, 
bogy akik részeseivé lettek, azok feltétlenül bizalommal for
dulnak hitünk és tárgya iránt. Ez a szolgálatunk a világnak 
Istentől adott értelméről jel a világban. Erről beszél Jézus a 
kovász példázatában. (Mt. 13, 33.)

4. A hatalommal eljövendő Isten országa vonásai
Jézus úgy tanít Isten országáról, mint amely benne eljött 

a földre. De ugyanakkor az ő számára is, továbbra is eljö
vendő marad Isten országa a szó egy sajátos értelmében. Ke
resztelő Jánosnak az ő messiási munkájáról való ' helytelen 
elgondolását határozottan igazítja helyre (Mt. 11, 2. és köv.). 
De ugyanakkor számos tanításában és példázatában erőtelje
sen képviseli a majdan dicsőséggel, hatalommal és ítélettel el
jövendő Isten országa váradalmát. Ezt a váradalmat foglalja 
össze ószövetségi ígéretek (Dán. 7, 13, Zak. 12, 10.) alapján 
mintegy programmszerűen a Jel. 1, 8 az egész könyvre nézve 
a gyülekezetek számára. Ennek a próféciának a kifejtése vol- 
taképen a Jel. tekintélyes része. Figyelemmel kell lennünk 
arra, hogy az ítéletről milyen óvatosan és milyen fokozatos 
megközelítéssel beszé] a könyv. Mindig félreérthetetlenül érté
sére adja a gyülekezeteknek azt, hogy nem a végső mondani
valója Isten országára nézve az ítélet. Végső üzenete terem- 
tett világ megújulása. Az egyház sohasem azért várja nagy 
reménységgel diadalmas uralkodásának idejét, mintha a világ 
pusztúlása volna a szívügye.. Nem akar kárörvendő módon és 
fölényesen diadalmaskodni a pogány népeken. A Jel. a keresz
tyén gyülekezeteket ítéletre — bűnbánatra — kötelezi önma
guk iránt, reménységre és bizakodó szolgálatra a világ iránt. 
Nem hagy kétséget afelől, hogy . ez a világ mostani formájá
ban áz antik riszt us kezének nyomait hordja magán. De min
dig előre mutat a világnak a felé a képe felé, amely már az 
ősi ellenség, a pusztító sárkány, ősi kígyó, a nagy csábító és 
gáncsoló minden munkájától, sőt minden beavatkozási lehető
ségétől is megtisztult. Ilyen távlatban szól az ezeréves ország
osról is, a világ hét nagy szombatjának ígéretéről (Jel. 20, 4.). 
Célja az, hogy a gyülekezeteket reménységükben megerősítse 
és szolgálatukban eligazítsa. Hasonlóan tanít a mennyei Jeru
zsálemről is, a földi egyház végső reménységének tárgyáról 
(Jel. 22, 5.). Ragyogó, fényes igényt szabó erővel világítja meg 
a földi egyházat. Nem azért van, hogy a természeti ég'bolt tü-
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nemónyeihez hasonlóan „obszervációra", a „konstelláció" szá- 
mítgatására csábítgassa az embert. Isten nem azért ad róla ki
jelentést, hogy a nagyszerű tüneménynek kijáró „curiositas‘‘-ra 
indítsa az egyházat. így tanít az eljövendő Isten országára 
nézve már Jézus. Arra figyelmezteti a korabeli zsidóság veze
tőit, hogy az eljövendő bazileia. a jelenlévő Krisztusban dön
tésre szólít fel. Amíg tehát a jövőbe tekintgetnefc s meddő 
kíváncsisággal érdeklődnek a rendkívüli jelenség eljövetele 
iránt, addig elszalasztják Istennek a Krisztusban köztük meg
jelent országát. Amíg fényes színjátékra várnak, addig fcöny- 
nyelműen el játszhatják önmaguk és népük jövőjét, ou vietapa- 
ratérészeósz erchetai hé bazileia tou theou — hé bazileia tou 
theou entos hymon esztin. (Luk. 17, 20.)

Vannak dolgok, amiknek kijelentésére Jézus nem kapott 
megbízást az Atyától. Az ilyenek tudása népére, tanítványaira 
csak romboló hatással lenne. Jézus megdöbbentő fegyelmezett
séggel tartja magát ahhoz a józan „pedagógiai" elvhez minden 
tanításában, hogy az ilyenekről nem beszél. Minden alkalom
mal hangoztatja, hogy az ország eljövetelének idejéről csak az 
Atya tud. A Fiú nem jogosult ennek kijelentésére (Mt. 13, 32.). 
Övéinek ad olyan kijelentést, hogy a vele együtt élt generáció 
tagjai közt vannak olyanok, akik nem látnak halált addig, míg 
Isten országa el nem jön hatalommal és dicsőséggel (Mik. 9,
1. pár.). Gondolhatunk itt arra, hogy Jézus ennek az ígéretnek 
a megfogalmazásában, formájában tudatosan vállalja az em
bervoltából folyó korlátokat. Gondolhatunk arra is, hogy Já
nos — akire elsősorban vonatkoztatta a gyülekezet az ilyen 
ígéreteket — Patmoszon valóban beváltott valamit s nem is 
keveset ebből az ígéretből. Hasonló dolog másoknak is lehe
tett osztályrésze (v. ö. Csel. 7, 56.). Annyi mindenképpen bizo
nyos, hogy Isten ezt az ígéretet nemcsak beváltotta jelszerüen 
tanítványainak, hanem ennek körét a látszólagos halasztással 
ki is bővítette.

Mintegy összefoglalásul annyit, hogy három dolog telje
sen idegen az újszövetségi Szentírástól az Isten országa re
ménységéről szóló tanításban. Nem akar semmiféle számítás 
alapjául szolgáló „menetrendet" adni; sohasem tekinti az egy
házat a reménység végső céljának, s végül nem akar olyan 
egyházat nevelni, amely a végső időkre nézve Krisztus ural
mát voltaképpen csak egy várvavárt világkatasztrófa érdeké
ben reméli. A Jelenések könyvére nézve már látjuk, hogy min
den komoly történetisége ellenére nem akar ilyen „menetren
det" adni. Felmerülhet azonban ilyen értelmezés lehetősége 
még az I. Kor. 15. részével kapcsolatban is. De ez a hely már 
céljával és megfogalmazásával beszél arról, hogy ez a szán
dék tőle is idegen. Az I. Kor. 15, 23-ból világos: Pál azért 
tanítja a gyülekezetét a vvégső idők eseményeinek történeté
ről, hogy tudhassák, hol állnak a világ történelmében. Láthas
sák: mi a jelentősége annak a korszaknak, amelyet az aparché
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gyanánt új életre kelt Krisztus feltámadása nyit meg. Az I. 
J'or. 15, 24-lxlí azt is meg kell tudnunk, hogy a végső győze
lem nem a hívő ember, nem is az egyház, sőt végső fokon nem 
is csupán a Krisztus uralkodása. Ö maga is átadja az uralko
dást megbízójának, az Atyának. Mennyivel inkább illik akkor 
alázatosaknak lennünk nekünk, az ő tanítványainak. Ha
sonlóan oszlat el minden kétséget önmaga céljára nézve az I. 
Tessz 4, 13—18. tanítása, mikor ezzel az utasítással zárul: 
parakeleite (Mléloysz kai oikodomeite eisz tón hana. Ugyanez 
a tanítás a világ fiaira is vet egy pillantást. Azt az emléke
zetes megjegyzést teszi rájuk: mé echontesz elpida. Itt jutunk 
el a reménység kérdésében egyik legfontosabb pontunkig. 
Ennek a kétségtelen igazságnak a megállapítása ugyanis nem 
rftért történik, hogy azzal, mint. befejezett ténnyel és csalha
tatlan diagnózissal igazoljuk magunkat. Hanem azért, hogy 
mi, akiknek viszont van reménységünk, rájuk nézve, mintegy 
helyettük is reménykedjünk a mi meg nem szégyenülő remény
ségünkkel. Reménytelenségükre, vagy hamis reménységeikre 
ne azt kapják válaszul, hogy írástudó fölénnyel ítélkezünk 
rajtuk (v. ö. Rm. 2, 17. és köv.). Reménytelenségükkel,_ vagy 
hamis reménységeikkel ne az egyház hamis reménységeit sze
gezzük szembe, mert ezek amazoknál is sokkal veszélyesebbek. 
Hanem éljük feléjük, rájuk nézve, érdekükben az igazi re
ménységet.

Isten eljövendő királyságának reménysége
P R Ö H L E  K Á R O L Y

I. Amikor most áttérünk a bibliai munka eredményeinek 
rendszerezésére, két tényt állandóan szemmel kell tartanunk. 
Az egyik az, hogy az Írás ott is beszél Isten királyságának 
dolgairól, ahol ezt a kifejezést nem használja. Helytelen 
volna tehát mélyreható tartalmi különbséget keresni a szin
optikusok és a többi iratok, így is mondhatnánk: Jézus és az 
apostolok tanítása között csak azért, mert Isten  ̂ királysága 
szóhasználatában feltűnő eltérés mutatkozik. A szóhasználaton 
túlnéző írásmagyarázat megmutatja, hogy az apostoli igehir
detés mindenütt feltételezi és igenli az Isten királyságáról 
szóló tanítást. A másik tény az, hogy Isten királyságának 
„eszméje" az új kor emberének gondolkodásában sokkal na
gyobb teret foglal el, mint azt közönségesen faltétel tezzük: 
Utalok azokra a vitákra és vizsgálódásokra, amelyeket az öku
menikus mozgalmak már a huszas években elindítottak. Kez
dettől világos volt, hogy az egyház missziói . feladatának és e 
világi szolgálatának megítélésében, valamint átalakulásra vo
natkozó forradalmi és evolúciós elméletekben egyházon kívül 
és belül mutatkozó, sokszor nagyon mélyreható eltérések mö
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gött az Isten királyságának eltérő értelmezése áll. Figyelem
mel kell erre lennünk, nemcsak azért, hogy Isten királyságá
nak reménységéről szóló bizonyságtevésünket félre ne értsék, 
hanem azért is, hogy mi magunk helyesen halljuk meg és ad
juk tovább Isten királyságának evangéliumát.

II. Ezek szemmeltartásával először Isten eljövendő, azután 
eljött királyságának reménységéről szólunk, mindig számon- 
tartva azt, hogy a most következő két előadás témája csak 
együtt alkot egészet. 4

1. Isten királysága eljövendő királyság. Erről teszünk bi
zonyságot, amikor így imádkozunk: Jöjjön el a királyságodL 
Imádkozunk eljöveteléért, mert még mindig nincs itt. Az Űr 
az eljövendőről beszél, valahányszor Isten királyságáról szól 
(még Lk. 17,20-ban is). Nem vitás az, hogy az írás szerint 
nemcsak az OT, hanem az ÜT is a jövőre nézve várja Istennek 
azt a nagy és döntő cselekvését, amely királyságát teljes érte
lemben megvalósítja, a) Ebből mindenekelőtt az egyháznak 
kell tanulnia. Nem élhet abban az önhittségben és nem léphet 
a világ elé azzal az igénnyel, hogy az Istentől kapott adomá
nyokkal: az igével, a szentségekkel és a lelki ajándékokkal 
már most megvalósíthatná Isten királyságát, Isten királysága 
eljövendő: még az egyházban sincs itt. Isten adományai: az 
ige, a keresztség, az Űrvacsora, a Lélek ajándéka mindenestől 
az eljövendő királyságért adattak és arra utalnak, b) Isten ki
rályságának eljövetelével kapcsolatban mellőzni kell minden
nemű időspekulációt. Az írás erről olyan egyszerűen beszél, 
ahogyan elkövetkezendő eseményekről szoktunk beszélni. Szól 
Isten királyságának eljöveteléről, mint egyszeri, valóságos ese
ményről, de nem elmélkedik az idő és örökkévalóság, a véges 
és végtelen elméleti viszonyáról. Ilyen elmélkedések csak elte
relnék a figyelmet Isten eljövendő királyságáról. Hasonlóan 
helytelen arról szólni, hogy Isten királysága mindig jön. Ád
venti és kultikus beszédek, imádságok, énekek gyakori hibája 
ez. Isten királysága úgy, ahogyan majd eljön, csak egyszer jön, 
s akkor egyszersmindenkorra. c) Komolyan kell vennünk, hogy 
Isten királysága eljövetelének idejét nem tudjuk. A közeire 
várás nyomai mellett álandóan erre figyelmeztet az Írás. Két 
egymás mellé állított példázat az urukat váró szolgákról és a 
tíz szűzről egyszerre mutat arra a lehetőségre, hogy késik a 
jövetele és arra, hogy előbb jön, mintsem gondolnánk. Az Isten 
királyságát váró egyháznak a „még ma“ és az „ezer esztendő 
is csak egy nap“ kettős lehetősége között kell éberen vigyáznia. 
Krisztus Urunk a második kérést nyilván azért adta övéi szó
jába, hogy ilyen éber vigyázásban tartsa őket. Kétségtelen, 
hogy az apostoli kor keresztyénsége ezt komolyan vette. Meg 
kell vallanunk, hogy e tekintetben kínosan feltűnő és semmiféle 
teológiai mesterkedéssel el nem tüntethető eltérés van az apos
toli kor és a mai kor egyháza között. Nem vesszük komolyan 
azt a reménységet, hogy Isten királysága eljön.
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2. Isten királyságának eljövetele új világ kezdetét jelenti, 
amelyet Isten a teremtésihez hasonló nagy cselekedetével hajt 
végre, s amellyel a bűntől megromlott teremtést nemcsak 
helyreállítja, hanem céljához is juttatja. Az írás nagyon ke- 
ySgsé elégíti ki az új világra vonatkozó kíváncsi érdeklődést, 
g  kíváncsiság kielégítése az apokaliptikus hamis reménységét 
jellemzi. Az ÜT sokszor használja a mennyei lakoma, vagy a 
mennyei istentisztelet hasonlatát, mindkettő alkalmas az Isten
ü l  való egység örömének és teljességének szemléltetésére. Az 
új világ olyan világ, amely nem áll szemben Istennel: az Is
tenhez való viszony érdekli az igazi reménységet az új világra 
nézve is. Második fő tételünkhöz két észrevételt kell még fűz
nünk. a) Isten királyságának eljövetelekor az új világ kezdete 
a régi végét is jelenti. Ezt a világot semmiféle változtatás, fej
lődés, vagy haladás nem viszi át simán Isten eljövendő király
ságába. Isten királyságának küszöbén megítéli ezt a világot. 
Hamis minden olyan reménység, amely akár a világra, akár az 
egyházra, akár a hívőkre, akár a hitetlenekre nézve megkerüli 
Isten eljövendő ítéletének tényét. Nincs kivétel. Nem kivétel az 
egyház sem. Sőt Krisztus Urunk nem szűnt meg figyelmeztetni 
arra, hogy éppen a kegyesek között lesznek sokan, akiknek 
hamis reménysége az ítéletkor megszégyenül, b) Az új világ-te
remtése Isten dolga. Királyságának eljövetelét ezért mi nem 
siettethetjük, és nem késleltethetjük. Isten az, aki királyságát 
megvalósítja. Téves minden olyan reménység, hogy akár a vi
lág önmagában, akár az egyház Istentől kapott ajándékaival 
meg tudná valósítani Isten királyságát. Még a hívőknek is újjá 
kell teremtettniök, hogy bemehessenek Isten királyságába. 
Ezért adja szánkba Jézus Krisztus a második kóróst, hogy Is
tentől kérjük királysága megvalósítását.

3. Isten eljövendő királysága csak azért lehet számunkra 
és a világ számára reménység, mégpedig jó reménység, mert 
van Isten királyságának evangéliuma. S ez arról szól, hogy 
Isten megkönyörült a világon és nem hozza el királyságát elő
készítés nélkül.' Isten királyságát Fiára ruházta, s Ö eljött, 
mielőtt eljön ítélni: ez Isten királyságának evangéliuma. Ezt 
is néhány pontban világítom még meg. Isten királyságának 
evangéliuma haladékot, moratóriumot hirdet meg számunkra. 
Isten királyságának eljövetelét már elhatározta, de még nem 
jön, hogy jövetele necsak ítélet és pusztulás legyen. Ezt szó
laltatja meg Krisztus Urunk a terméketlen fügefáról szóló pél
dázatban. Az a tény, hogy még nem jött el Isten királysága, 
Isten reménységéről szól: még reménységgel néz a'világra. Ha 
Istennek ezt a reménységét magunkévá tesszük, ez a remény
ségünk a világra nézve nem szégyenül meg. b) Isten király
sága evangéliumában köze] jön hozzánk. Isten királysága meg
hirdeti a moratóriumot, de sürgetően. Isten bűnbocsátó ke
gyelme megtérésre sürget. Hamis minden olyan reménység, 
amely a megtérés követelményét elhanyagolja. Nem lehet úgy
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reménykedni Istenben, hogy az bennünk ne hozna teljes fordu
latot. Tehát minden reménységünk üres, ha életünket nem 
szabjuk már most Isten királyságához. Isten azért hirdetteti 
királyságának eljövetelét, hogy keressük és éljük királyságá
nak igazságát.

Csak azok a királyság fiai, és azért a reménység fiai, akik 
jól viselkednek, mint jövevények ebben a világban. Azért is 
adja Krisztus Urunk a szánkba a második kérést, hogy megta
nuljunk már most igazodni Isten eljövendő királyságához.

III. Isten királysága eljövendő királyság, ezért jött el már 
a király. Ez a sorrend Isten szemszögéből nézve. Eljött a Ki
rály és feltámadása által újonnan szült minket az eljövendő 
királyság élő reménységére. Ez a sorrend a mi oldalunkról 
nézve. A következő előadás erről az oldalról nézi ,a kérdést.

Isten j e l e n l e v ő  k i r á l y s á g a  
és r e m é n y s é g ü n k

C Z E G L É D Y  I S T V Á N

1. Isten királysága mindig jelen van
Isten király, az Úr uralkodik (Jalive maiak, Zsolt. 97. 1.). 

Ez nem bölcseleti elv, hanem az Ige kijelentése és hitünk bizo
nyossága. Ennek a királyságnak nincs kezdete és nincs vége.

Isten a maga királyságát sem egészben, sem részben nem 
adta át másnak. Ővele másik Isten, vagy másik istenek léte 
nem fér össze.

2. Isten királysága a világban titokzatosan van jelen
Az a látszólag egyszerű állítás, hogy Isten király, igazá

ban titkot, mysterion-t jelent. Ez a királykodás titok értel
münk előtt. Nem tudunk választ adni erre a kérdésre, hogy — 
ha Isten király — királysága miért nem érvényes mindig, 
mindenben és mindenütt1? De titok ez a királyság érzéseink 
előtt is. Szenvedélyek és szenvedések démoniája uralkodik raj
tunk és nem tudunk olyan tisztán szeretni, mint ahogyan az 
Isten királyságának jelenlétéből következnék. Akaratunk is 
szenved ez alatt a tudat alatt. Nem azt műveljük, amit aka
runk, hanem amit gyűlölünk, azt cselekesszük. Egész erkölcsi 
tudatunk ennek a titoknak árnyéka alatt él.

Maga Jézus mondja mysterion-nak az Isten királyságát. 
A tanítványoknak adatik meg, hogy betekintsenek ebbe a 
titokba, búi' a titkot csak mint titkot értik meg. (Máté 12, 11.)

Ennek a titoknak a kérdéseire a válasz az, hogy értetlen
ségünk bűnünk következménye. Bűnünk lényege éppen az,
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■ r
rjjögy megkíséreljük az életet Isten királyságán kívül, vagy 
5 Isten királysága ellen.
K Ezzel a válasszal azonban nem a titok megoldásához jutot

tunk el, hanem az Isten országa titka helyére egy másik tit
kot tettünk, t. i. a bűn titkát. Ha a bűnt próbáljuk magyará
zati elvvé tenni, óhatatlanul útvesztőbe tévedünk. Áz alapkér
dés — miért nem érvényesül Isten országa mindig és minde
nütt ■— további kérdéseket szül: Isten akarja, tűri, engedi a 
bűnt, beleszámította a bűnt gondviselésébe? Ezek a kérdések, 
illetve a rájuk adható feleletek vagy semmit sem magyaráz
nak meg, vagy túlságosan sokat. Isten igéje itt nem ad a ke
zünkbe olyan „alapelvet“, amelyet következtetési gondolatsor 
kiindulópontjává tehetnénk. Mennyei Atyánk azzal, hogy a 

í  rejtelmek homályában hagy bennünket, azt akarja, hogy a 
megosztottság, zűrzavar, r en dél tetésrellen esség, egyszóval a 
bűn titokzatos és fenyegető állapotából hit által az ő királyko
dásának érvényessége alá meneküljünk. A menekülés útja a 
Jézus Krisztus. Ö megtanít bennünket arra, hogy Isten király
ságának titkát értsük, jóllehet ez a Krisztus nagy epifániá- 
jáig titok marad. Ö hajlandóvá tesz arra, hogy Isten király
ságának törvénye, a szeretet törvénye alatt éljünlc és aka
ratunkat engedelmességben Isten akarata alá rendeljük.

3. Isten királysága Krisztus által mindennapi reménységünk•
- Jézus Krisztus segítségével, a megszentelődés útján járva 

naponként megvívhatjuk harcunkat a bűn, romlás és rezigná- 
ció kísértése ellen. Ö példájával megtanít arra, hogy miként 
lehet szegénységünkben az Isten-király gazdagságának bizton
ságában élni. Felbátorít arra, hogy merjünk békétlenség és 
fegyverzaj világában békességre igyekezni, ösztönöz arra, 
hogy az egyéni érdekek önzésében versengő világban -a® egy
ház terhe gondozásának bizonyságtevői legyünk. Megmutatja, 
hogy hogyan kell a bizonytalanság magunkcsinálta útjáról az 
Istennek való engedelmesség biztos ösvényére térni. Megtanít 
arra, hogy Isten -— bár sejtelmesen — minden teremtményére 
kiterjedő szeretettel és rendíthetetlen céltudatossággal érvé
nyesíti királyi akaratát. Jézus nagylelkűségének példája arra 
ösztönöz, hogv tételezzünk fel jóakaratot embertársainkban is, 
s megóv attól, hogy kisajátítani próbáljuk magunknak Isten 
királyságát.

«
í. Isten jelenlévő királyságának reménye nem exkluzív, hanem 

inkluzív
Minél több hittel és alázatossággal élünk ebben a remény

kedésben, amelyre bennünket Isten jelenlévő királysága elhív, 
annál tisztábban látjuk, hogy ez a királyság valóban érvényes. 
E hitünk nem változtat azon, hogy ez a világ a bűn és romlás 
démoniájában él, de tud a győzelemről is. A győzelem, amely
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meggyőzte a világot, a mi hitünk. A „mi hitünk" nem génit i- | 
vu,s subjectivus, nem az győzi meg a világot, hogy mi hiszünk, 1 
hanem az győzi meg, Akiben mi hiszünk.

Bűnösségünk és hitben való erőtlenségünk arra csá- :* 
Mt, hogy ítélőszékbe üljünk és pálcát törjünk mások felett, 
magunkat — és nem Krisztust — tartva az Isten országa vé- t 
delmezőjének. Pedig minél tisztább a hitünk, annál inkább lát- ’ 
juk, hogy ez az ország az Istené, a Krisztusé. Hitünk növeke
dése tehát magatartásunkat nem az elzárkózás, hanem a fakó-  ̂
zódó kitárulkozás irányában befolyásolja. A hit és engedel- i  
messég növekedésével látjuk egyre jobban azt az Űr Jézus 
Krisztust, aki mindenkinek üdvösséget akar adni. Gyenge hi- \ 
tünk téveszt meg bennünket akkor, amikor azt gondoljuk, hogy 
ez Isten országának reményében való részességünk egyre J 
exkluzívabb lesz abban az arányban, amint hitünk egyre in
tenzivebbé válik. Ez a reménykedés pedig hitünk növekedésé
vel egyre inkluzívabb lesz.

5. A jelenlévő Isten királysága evangélium
Krisztus győzelme azt jelenti, hogy az üdvösség oikonó- 

miájának új aionjában élünk és a világ már nem minden to
vábbi nélkül a bűn és romlás világa. Aki Isten országának 
jelenlétében él, az bízik, mert Krisztus meggyőzte a világot 
(Ján. 16, 33.). Ez a győzelem tette őt kyrios-szá (Fii. 2, 9—10) 
királlyá. Ezáltal a győzelem által jelenlévő Őbenne az Isten 
országa és ezért evangélium a jelenlévő Isten országa.

6. A jelenlévő Isten országában való élet a Krisztus parancsa 
szerint való élet

Krisztus búcsúbeszédében, az utolsó ellenség, a halál felett 
való győzelmes harcába indulásakor új parancsolatot adott 
tanítványainak: „Űj parancsolatot adok néktek, hogy egymást 
szeressétek." (Ján. 15, 34.) Ezt a parancsolatot akkor értjük 
meg jól, ha ezzel a másik búcsúzó igével együtt halljuk, amely 
a feltámadás után hangzott el: „Íme én ' ti veletek vagyok min
den napon, á világ végezetéig." (Máté 28, 20.)

Aki ebben a kettős krisztusi igében él, az nem anomos 
Theoy, hanem ennomos Christoy (I. Kor. 9, 21.). Ez az „enno- 
mos Christoy“ szituáció óv meg bennünket attól, hogy az 
Isten országának jelenlétét a nova lex nomizusává tegyük. Az 
Isten jelenlévő országában lévő élet engedelmeskedés a jelen
lévő Krisztus parancsának, Az ő parancsa azonban entolé en 
epaggelia (Ef.. 6, 2.), parancsolat ígéretében. Krisztustól, a je
lenlévő Úrtól tehát entolé-1, parancsot 'és nem nomos-t, törvényt 
kapunk. Az entolé szónak egyik árnyalata az, hogy adott 
esetre adják, jelenlévő felettes kézenfekvő esetre közli benne . 
akartát. Ebből következik, hogy a Krisztusban való igazi élet 
nemcsak quietivum, hanem motiváló erő is. Motivál pedig nem
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elvont, távoli, mennyei, elméleti, időtlen célok felé, hanem je
lenvaló, közeli, kézzelfogható célok érdekében. Motivál cselek
vésre, szeretőire, felelősségtudatra, bátor és önmegtagadó tett- 
rekészségre. Isten jelenlévő királyságának, mint parancsolat
nak és evangéliumnak summája ez: Szeressetek — Én veletek
vagyok.
7. A jelenlévő Isten országa ci mi nagy reménységünk alapja is

Hitünk bizonyosságában és engedelmes keresztyén életünk 
gyakorlatában tudjuk, hogy a mi Urunk, aki itt van közöt
tünk a szeretetben végzett szolgálat titokzatosságában (Uram 
nem láttuk, hogy éheztél, hogy beteg voltál... stb. Máté 25, 
37.), egy személyben az eljövendő Űr is. Ő fog majd eljönni, 
de akkor nem alázatosságban és mysterion-ban, hanem nagy 
epifániában, a maga dicsőségében, minden angyalaival. Akkor 
majd látni fogjuk, hogy Ö valóban király, mert akkor majd 
trónuson fog ülni és ítélni fog. Nagy reménységünk az, hogy 
jelenvaló és eljövendő Urunk ugyanaz.

1D. PRŐHLE KÁROLY NYOLCVAN ESZTENDŐS

Id. d. dr. Prőhle Károly nyug. egyetemi teológiai tanár 1954. 
március 17-én lép nyolcvanadik életévébe.

Lelkészt karunknak alig van aktív tagja, aki ne lett volna 
a tanítványa. A túlnyomó többség az ő előadásaiból vitte ma
gával a gyakorlati lelkészi munkába a keresztyén hittan és 
erkölcstan igazságait. Mindannyian hálásak vagyunk neki s 
szeretettel gondolunk a fehérhajú, öreg professzorra, ki fiai
ként tartja számon, összes tanítványait.

Munkás életében a 'horatiusi „nonum prematur in 
annum“-ot nagyon komolyan vette, de ami kikerült a tolla 
alól, mindig lényegesen gazdagította teológiai irodalmunkat.

Nagy művét, „A H it  V i l á g “-át, mely legkedvesebb 
előtte is, drága értékként hirdeti egyházi sajtónk. Életmun
kája gyümölcseit az egész szakirodalom gondos felhasználósá
val, egyszerű, érthető nyelven benne foglalta össze. Midőn 
nyu galamb avonult, vele búcsúzott tanítványaitól. Egyéb mun
kái mellett főként erre a művére gondolva köszöntjük őt mind 
a szerkesztőség, mind a lelkészi kar nevében s kérjük az Urat, 
adjon hűséges szolgájának hosszúra nyúló békés és boldog 
életalkonyt.
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I g e h ir d e t é s e k
Virágvasárnap
k i r á l y  é s  f ő p a p

Zsid. 7:1— 3. Oltári ige: Jn. 13, 1— 17.
Virágvasárnap a nagy király napja. Az .ősi evangéliom (Máté 

21:1—9.) ádvent első vasárnapjának és virágvasárnapnak közös evan- 
gélioma. Amíg azonban ádvent első vasárnapján csak a király áll előt
tünk, virágvasárnap a királyi bevonulás hátterében már ott látjuk a 
kereszt árnyékát. A király mellett ott látjuk a főpapot is.

Az ige megértéséhez. Melkisédek történetét idézi az Ószövetségből. 
Az 1—2. vers tartalmilag hű idézete az ószövetségi történetnek. A 3. 
vers azonban már annak elmondása, ami a történetben nincs, de az 
ószövetségi közlésből természetesen következik. Melkisédeknek nincs 
nemzetsége.

Melkisédek neve és hivatala szerint király. Neve magyarázata igaz
ság királya. Hivatala szerint Sálem királya. Személyében, amennyiben 
Krisztust példázza, valóban a királyt példázza. A  Zsid. levél azonban 
a Melkisédek-kérdést Jézus főpapi szolgálatának igazolásra hozza fel. 
A 110. zsoltárra hivatkozással Melkisédek az igazi messiási főpap pro
totípusa, szemben a törvény szerinti ároni papsággal. Az ároni papi 
rendhez Jézusnak semmi kapcsolata sincs, ellenben tökéletesen reá illik 
a Melkisédek rendje szerint való papság. Az idézett Melkisédek-történet 
végső következtetése is ez: „Hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához (t. i. 
Melkisédek), pap marad örökké."

Igénk ugyanakkor, amikor Melkisédeket királyként mutatja be, a 
hangsúlyt ennek papi személyére és szolgálatára teszi. Tehát a virág
vasárnapnak megfelelően ma sem beszélhetünk csak a királyról, hanem 
a királyról és főpapról.

Meditáció.
Jézus a király. A Jeruzsálembe bevonuló Jézus semmit sem visel 

magán a világi királyi hatalmi jelvényekből. A teherhordó szamár, a 
megszokott köntös, az egyszerű pálmaág nem királyi személyre vall. 
Pilátus -királya a töviskoronával, a bíborköpennyel és kezében nádszál- 
lal csak paródiája a királynak. Mi királyi van rajta ma? Ül Istennek 
jobbján, emberi szemek elől eltakarva. Itt a világban trónja nincs. 
Nem hívják meg a tárgyaló asztalokhoz, ahol a világ nagyjai a népek 
sorsáról tanácskoznak és döntenek. Ki veszi komolyan a világban Jézus 
királyságát?

Mégis király. Emberek hódolnak előtte: Még a rajtuk valót is a 
lábai elé vetik. Olyan hozsannával fogadják, amilyent világi fejedelem 
a földön még nem kapott. Lábai előtt a fegyverekkel és hadsereggel le
győzhetetlen hatalmasságok, a betegségek, emberi életünk szóval kife- 
jezhetetlen és felsorolhatatlan nyomorúsága, a bűn és a halál. Rabság
ból szabadult lelkek, gyógyultak, megvigasztaltak, bűntől megváltottak, 
halálból visszahozattak ülik győzelmüket a szabadító királlyal. A meg
váltottak hatalmas Ura ő.

Jézus a főpap. Mint király nem harccal, háborúval, korszakalkotó 
programmal uralkodik és hódítja meg a lelkeket. Főpapi szolgálatával,
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Jeten országa evangéliumával, szeretetével és kegyelmével, amint kö- 
nvörül vergődő, szenvedő embereken, szótlan szenvedésével, kiontott 
drága és szent vérével,' kereszten függő halott testével, ezzel a nagy, 

1 -gyszersmindenkorra szóló engesztelő áldozatával építi országát a föl
dön. Csak azoknak királya ma még, akiknek egyben főpapja is. Mint 
főpap akar királya lenni ennek a világnak. Sohasem szólhatunk hát 
királyságáról úgy, hogy ne papi szolgálatáról beszéljünk.

Az igazság királya. Közelében nincs maradása hazugságnak, vilá
gosságot és nyíltságot nem bíró rejtett dolgoknak. Ahova lép, pusztulni 
jjell a bűnnek, megmozdul a lelkiismeret, megelevenednek elfelejtett és 
eltemetett bűnök, gyötörni kezdenek soha komolyan nem vett „ártatlan 
t)űnök“, fájni kezd az eltékozolt élet, örömök, amelyek olyan édesek vol
tak, kibírhatatlanul keserűvé válnak. Ahova lép, megerednek a bűnbá
nat’ keservei, péteri könnyei.

A kegyelemből való igazság királya. Szolgálatának lényege és célja 
nem az, hogy érvényt szerezzen a törvény igazságának, tehát vádoljon, 
ítéljen, büntessen — .majd ennek is meglesz az ideje. — Azért jött, hogy 
szerencsétlen bűnösökön könyörüljön, védelmüket vállalja az Atya és a 
világ előtt, magára vállalja a bűnt, kegyelmet és bocsánatot hirdessen 
a bíró nevében, hiszen teljes jogú felhatalmazása van erre. Nem szol
gáltatja az igazságot, hanem kegyelemből ajándékozza a benne hívőknek.

Békesség királya. Közelében nincs maradása a békétlenségnek. Nincs 
békétlenség Isten szívében, akit pedig éppen eléggé háborít minden bűn. 
(Engesztelő szent áldozatával Istennek ezt a bűn miatt háborgó haragját 
csendesítette le. Jézus éppen azt a világot megörvendeztető örömüzene
tet hozza: Isten haragja miatt egyetlen bűnös se nyugtalankodjék, aki 
engesztelő vére alatt van. A Jézus Istene a békesség Istene. Nincs bé
kétlenség az emberi szívekben sem. Az ellen, ami bennünket nyugtala
nít, a bűn, vagy annak következménye, félelem, gond, aggodalom, vagy 
bármiféle nyomorúság, Nála és Benne védelmet találunk. Ha nem így 
lenne, nem hívná a megfáradtakat és megterhelteket olyan megindító 
szavakkal: „Jöjjetek én hozzám...  és nyugalmat találtok a ti telketek
nek." Akik szabadító kezébe kerültek (kezdve az öreg Simeontól a ke
reszttárs latorig) mind békességgel távoztak tőle. Még. az üdvösség miatt 
sem kell nyugtalankodnia annak, aki az Ö kezébe került, Fii. 2:12 elle
nére sem. A világban is leomlanak a békétlenséget szító ellentétek. A 
válaszfalakat, lerontja, a feszültségeket levezeti, a szakadékot áthidalja.

Népe is a békesség népe. Fiai a békesség fiai. Egyetlen közelében 
élő léleknek sincs nyugta, míg békessége nincs Istennel és emberek
kel, míg békessége nincs bent, mélyen.

A békesség királya nemcsak hirdeti a békességet és nemcsak utat 
mutat a békességre. Áldott papi szolgálatával szerzi és a benne levő 
lélek és enyészhetetlen élet" ereje szerint munkálja bennünk a békes
séget. A hívő ember legbiztosabb ismertetője a Krisztusban nyert bé
kesség. Akinek valóban békessége van, annak a megtérése nem illúzó. 
Ott azért van békesség, mert a békesség királya munkálkodott. Nem
csak királya, hanem papja is a békességnek. Ezért általa békességünk 
van. (Róm. 5:1.)

Az igazságnak és békességnek királya és papja azért jött, hogy 
igazságot és békességet adjon a világnak. Az igazságot és békességet 
nyert egyház ennek tudatában csak virágvasárnapi keresztyénség tud 
lenni, aki kitörő örömmel és hozsannával ünnepli az igazság és békes
ség királyát. De ugyanakkor magáévá téve az igazság és békesség kirá
lyának igazság és békesség szolgálatát, Jézus Krisztusnak munkatár
sává lesz. Jézus Krisztus munkatársaként pedig nemcsak „kell" az egy-
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háznak igazság és békesség szolgálatot végezni, hanem- azonosítva ma
gát Ura akaratával, örömmel és teljes belevetéssel az igazság és békes
ség szolgája lesz. Ámen.

Kovács Géza 
Győr

Mindenható örök Isten, ki az emberiség számára az alázatosság 
követendő példájaként megengedted, hogy Üdvözítőnk testet öltsön és 
a keresztet elszenvedje, engedd meg nekünk is kegyesen, hogy mind az 
ő türelmének bizonyságát bírjuk, mind pedig a feltámadásnak részesei 
lehessünk. (Ambrosianum.)

(Teológusok munkaközössége.)

A NAGYHETI IGEHIRDETÉS-SOROZATOT ebben a számban nem 
tudtuk közölni, mert azt a felkért lelkész idejében nem küldte be. A nagy
heti igehirdetés-sorozatról azonban püspöki rendelet fog megjelenni, 
melyben a püspökök megszabják annak menetét. A rendelkezéssel együtt 
körlevél formájában küldik meg az igehirdetések anyagát is. A soro
zat részei a következők: április 11., virágvasámap: János Is, 1—5; Di
csőítsd meg a Te Fiadat, április 12., hétfő: János 17, 6—8; Megjelentettem 
a Te nevedet, április 13., kedd: János 17, 9—13; Az én örömömet teljesen 
zat résizei aj következők: április 11., virágvasámap: János 17, 1—5; Di- 
igazságoddal, április 15., csütörtök (úrvacsora): János 17, 20—23; Egyek 
legyenek mibenniink, április 17., szombat: János 17, 24—26; Akarom, 
hogy megláthassák az én 'dicsőségemet.

Nagypéntek
AZ ÖRÖK FŐPAP

Zsid. 9,24— 28. (Oitári ige: Ján. 19, 1— 7.)
1.

Zsid. 9, 24—28. a levélnek abba a nagy szakaszába tartozik, amely 
Krisztusról mint az igazi, a „Melkisedek rendje szerint való“ főpapról 
szól és Krisztus főpapi szolgálatának az ószövetségi áldozattal való 
szembeállításával úgy mutatja meg az újszövetségi főpap szolgálatának 
magasabbrendűségét, hogy vele egyúttal Krisztus váltságának az örök
kévaló tökéletességét is elénk tárja. Az alapigéül szolgáló szakaszban 
is Krisztus -főpapi szolgálatának egyszeri, megismételhetetlen áldozatá
ról és az Atyánál váló közbenjárásáról van szó: e két mozzanat egy
úttal az alapige kettős alapgondolata.

Krisztus főpapsága az a kép,,, amellyel a szerző Jézus kereszthalá
lát és annak üdvszerző jelentőségét olvasói előtt érzékelteti. Jézus azért 
„főpap“, mert „áldozatot mutat be“  (ezek mind hasonlatok, ill. képek!). 
Sőt ezen felül Krisztus azért a tökéletes „főpap", mert „áldozatul" ön
magát adja, azt nem valamilyen földi templomban, hanem Isten meny- 
nyei szentélyében mutatja be és így áldozatának a közbenjárásával köz
vetlenül Isten színe elé lép. Ezt a képet az a gondolkodás teszi lehe
tővé, hogy az.igazi templom a menny: ott trónol Isten a szentélyben 
(v. ö. Jel. 4, 1—11). A földi szentély, pontosabban a jeruzsálemi templom 
a mennyei templomnak a „másolata", képmása és földi kiábrázolása a 
Mózesnek a Sinai hegyen adott utasítás alapján (v. ö. Ex. 25, 40).

A nagypénteki történetnek a teológiai értelme tehát az, hogy Krisz
tus „most Isten színe előtt megjelenik (azaz: közbenjár) érettünk".
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Hangsúly van azon, hogy „most“ és „érettünk". „Most", t. i. a Krisztus 
váltsága által létesített „eszhatológikus jelenben", amikor az ítéletben 
kárhoztatott világ számára Krisztus által új út nyílik Istenhez. Mert 
Krisztus „áldozata" nyitja meg az utat „közbenjárása" és vele együtt 
a bűnbocsánat számára, melyet azoknak ajándékoz, akik benne hisz
nek. Krisztus „érettünk" jelenik meg Isten előtt: halála csak ez által 
emelkedik felül más tragikus emberi életsorsokon.

A 25—26. vs.-ek azzal világítják meg a golgotái történetet, hogy 
szembeállítják azt az ószövetségi áldozattal. Az ószövetségi főpap „ide
gen vérrel", t. i. az áldozatul adott állat vérével megy be évről évre 
újból a szentélybe és jelenik meg ott Isten színe előtt. De Jézus egy
szer jelent meg az Isten színe előtt az idők végén, hogy eltörölje a 
bűnt. Súlyos hangsúly van itt az „egyszer" szón: Jézus halálának az 
egyszeri és páratlan volta, a történeti eseménynek a megismételhetet- 
lensége és ezért alapvető üdvtörténeti jelentősége mind benne rejlik 
ebben az egy szóban. Ez az egyszeri áldozat éppen ezért „az aiónok le
zárásának" idejére esik és a bűnök eltörlését célozza és eredményezi. 
A világ kezdete óta minden világkorszakban papok és főpapok belát
hatatlan sokasága kereste áldozataival Isten színét, hogy engesztelést 
szerezzen és új utat nyisson Isten trónusa elé. Köztük az ószövetségi 
áldozatok Isten rendelte áldozatok voltak és Isten ígérete szerint sze
reztek is, engesztelést. De Jézus halála most, a világkorszakok lezárása
kor, az egyszeri történeti eseményben jelenné tett eszhatonban megsze
rezte a bűnök eltörlését, Isten új kegyelmét: nemcsak értelmetlenekké 
lettek a régi rend szerint való áldozatok, de a Jézus által megnyitott 
út lehetetlenné is tesz minden más utat Istenhez. Aki Istent keresi, 
csak Jézuson keresztül, az általa kieszközölt bűnbocsánat útján juthat 
el őhozzá.

Krisztus áldozati halálának ezt az örök váltságot szerző, bűnbocsár 
natot ajándékozó erejét a két utolsó (27. és 28.) vers még egy mozza
nattal egészíti ki: utal Krisztus dicsőséges eljövetelére.

Isten végzése kikerülhetetlen sorssá teszi mindannyiunk részére, 
hogy át kell egyszer mennünk a halál sötét kapuján s hogy a halál nem 
zár le „mindent", mert „mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisz
tus ítélőszéke előtt" (2. Kor. 5, 10). Erre az ítéletre figyelmeztet min
ket alapigénk. Ugyanaz a Jézus Krisztus, „a Messiás", — ahogyan a 
szöveg mondja —, aki a Golgotán „egyszer megáldoztatott, hogy sokak 
bűneit hordozza", másodszor is „meg fog jelenni", hogy az üdvösséget 
teljesítse ki majd azok számára, akik ezt az ő megjelenését, hittel „vár
ják". Jézus halála ,,megáldoztatás“ és isteni rendelés volt: benne És. 
53. teljesedett be, ahogyan arra a „sokak bűnének hordozása". (És. 53, 
12) megjelölés figyelmeztet. Ennek az isteni rendelésnek a világításá
ban tárul fel igazán a golgotái kereszt értelme. De innét világosodik 
meg második eljövetelének értelme és célja is. Először sem azért jött, 
hogy ítéletet tartson, hanem hogy életet és üdvösséget szerezzen (v. ö. 
Ján. 3, 17): ezért csúcsosodik ki műve a golgotái keresztben, ezért vá
lik kereszthalála „felmagasztaltatássá" (v. ö. Ján. 3, 14; 8, 28; 12, 32, 
34). Ugyanezért válik ítéletre jövetele is váltsággá gyülekezete, tehát 
azok számára, akik őt „várják", v. ö. Luk. 21, 28. A gyülekezet éppen 
ezért Krisztus második eljövetelére nem félelemmel és rettegéssel, ha
nem örömmel és vágyakozással tekint.

Mikor Krisztus először jött hozzánk és értünk a földre, akkor mint 
halandó ember jelent meg, aki osztozott a mi emberi halálos sorsunk
ban, noha kezében volt az ítélet. Ezért érte el halálával azt, hogy a 
halál számunkra ne legyen büntetés és végzetszerű ítélet: halálában
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váltságot szerzett nekünk. De amikor másodszor jön el hozzánk, akik
nek isteni .rendelés szerint halálunk után ítélet elé kell állanunk, akkor 
eljövetelével az ítéletet üdvösségünkre fordítja, . ha hiszünk benne és 
hittel várjuk. Főpapi szolgálatának ez a ragyogóan dicsőséges kitelje
sedése.

2.
Mire figyelmezteti ez az alapige a nagypénteki prédikátort? Pró

báljuk ezt egészen röviden összefoglalni!
a) A golgotái kereszten szenvedő Jézust nem úgy állítja elénk, 

mint a „fájdalmak emberét'1. És. 53. szavai, a golgotái történet borzal
massága igen sokszor megkísértik a prédikátort, hogy kiszínezze Jézus 
emberi szenvedését és vele részvétet próbáljon kelteni a ■ szenvedő 
Jézus iránt. Sokan úgy vélik, hogy e részvét indít azután háládatos- 
ságra ( ez a gondolatmenet érvényesül egyes nagypénteki énekekben 
is!). Ez az alapige nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a golgotái tör
ténet nem emberi részvétet és ezen keresztül emberi hálát akar kelteni 
bennünk. Ezen a vonalon teljesen elhibázzuk Jézus halálának az értel
mét és nem is tudjuk annak „hasznát", t. i. a bűnbocsánatot a magunk 
javára fordítani, hittel megragadni.

b) Alapigénk figyelmeztet minket arra i's, hogy Jézus áldozata „egy
szer" megtörtént „esemény". A golgotái keresztnek ez az egyszeri ese
mény-jellege értelmet azonban nem a puszta történetiségében kap — 
gondoljuk azt akár „tragédiának", akár az ártatlan igaz szimbolikus 
szenvedésének, — hanem abban az isteni rendelésben, hogy az „ér
tünk", a gyülekezetért hozott áldozattá lesz. A gyülekezet elválasztha
tatlanul hozzá tartozik a kereszthez (amint hogy ott is volt a kereszt 
tövében a tanítvány alakjában): a gyülekezet teszi a „világ" számára 
is jelentőssé Jézus halálát, a gyülekezeten keresztül hangzik a „kereszt
ről szóló beszéd“ (I. Kor. 1, 18) a világ felé. így lesz Jézus halála vált-, 
sággá az egész világ számára. De a gyülekezeten keresztül teszi a ke
resztről szóló beszéd felelőssé is a világot. Mert Krisztus „csak egyszer 
jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt". A világ 
számára nincs más út Istenhez, mint az önmagát áldozatul adó 
Krisztus.

c) Alapigénk nagy nyomatékkai állítja elénk, hogy Krisztus beme
netele a mennyei szentélybe, azaz közbenjárása Isten színe előtt és ez
zel együtt „a bűnök eltörlése“, a bűnbocsánat és a lelkiismeret „meg
tisztítása“  (Zsid. 9, 9) a, keresztnek olyan titka, amelynek boldog osztá
lyosaivá Isten ajándékából leszünk. Nagypénteken Istennek ezt az aján
dékát úgy kell hirdetnünk, hogy az az új életben való járásra kötelez
zen mindenkit, aki az igét hallja. Ugyanakkor nem szabad megfeled
keznünk arról az utalásról, hogy a keresztségben mindannyian Krisztus 
halálába temettettünk el. Hittel és boldog örömmel csak úgy várhatjuk 
Jézus második eljövetelét, hogy az üdvösségünkre való eljövetel legyen, 
ha osztályosai leszünk halálának, azaz meghalunk az ó-ember számára 
és élünk a Krisztus által ajándékozott új életben.

3.

Alapigénk nagypénteki alaptémája: Krisztus áldozati halálával azért 
ment be a mennyei szentélybe, hogy most Isten színe előtt megjelen
jék és esedezzék érettünk.
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Ezt az alaptémát három mozzanat világítja meg szövegünkben:
a) Krisztus „egyszer11 szenvedett „az idők végén11, ezért váltsága 

az egyetlen és örökérvényű váltság;
b) Krisztus „értünk11, a gyülekezetért szenvedett, egyedül benne 

van váltságunk („új életünk11) nekünk,, de a világnak is, amelynek 
éppen úgy szüksége van a megújulásra, mint ahogy ezt egyedül Krisz
tusban kaphatja meg;

c) isteni rendelésből halál és ítélet a sorsunk: Krisztus második el
jövetele teszi teljessé számunkra az üdvösséget.

Dr. Kamer Károly 
Budapest.

Űr Isten, mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk neked ki
mondhatatlan nagy irgalmasságodért, hogy egyetlen szent Fiadat nem 
kímélted, hanem a mi rút és sok bűnünkért e világra bocsátottad, a 
hitetlen zsidók és pogányok kezébe adtad, megcsúfoltattad, arcul csap- 
(lostattad és megostoroztattad, tövises koronával magkoronáztattad, a 
magas keresztfán a két tolvaj között felfeszíttetted, drága szent vérét 
kiontattad és halálra bocsátottad.

Kérünk téged, add nékünk szent Fiadnak kínszenvedéséért és halá
láért Szent Lelkedet, hogy bűneink nagyságát és rútságát valóban meg
ismerhessük és a bűn ellen való haragodtól megrettenve, minden bűnt 
megutálhassunk, hogy a te szent Fiadnak vére hullása és halála által 
előtted megigazulhassunlt és az örök boldogságban részesek lehessünk. 
Ámen. (Régi magyar imádság, Evangéliomos és epistolás könyvecskék.)

(Teológusok munkaközössége.)

Húsvétvasárnap
A HALÁL LEGYŐZŐJE 

Jel. 1: 17—18. — Oltári ige: János 20: 1—10.
A húsvéti hit mindig a hit húsvétja. Azt jelenti' ez, hogy a Hús- 

véthoz mindig a hit látása szükséges. Fölösleges fáradtság vak embert 
odavezetni Munkácsy „Eccé Homokjához, fölösleges fáradtság a süket
nek muszikálni Beethoven IX. szimfóniáját és fölösleges fáradtság a 
csigának elmagyarázni a tejutat. Egyiknek sincs érzéke hozzá. A Hús
vét gyönyörű kapujában a hit látására van szükség. Arra, hogy a 
Szentlélek megnyissa a szemünket és mi boldogan lássuk a látható 
Láthatatlant, a feltámadott Űr Jézus Krisztust. A húsvéti hír harangja 
milliók szívébe száll, mégis milyen kevesek élete gazdagodik a feltá
madt Krisztus látásától. Ezért van az, hogy a Húsvét ünnepe nem a 
templomban kezdődik, hanem abban az otthoni imádságban, amely 
Szentlelket kér Istentől egy új, egy örök, egy megmaradó Húsvét bol
dog és megáldott Krisztus-látásához.

János apostol Húsvétja ott kezdődött, hogy látta a feltámadt Krisz
tust! Ez a látás nem egy pillanat káprázata volt. Nem a fölizgatott fan
tázia elsuhanó látomása, hanem 'egy éles, eleven közeli kép. Olyan 
valóság, amire Isten nyitotta ki tágra a szemét. Még csak nem is isme
retlen kép, ő mindig ilyen közelről, ilyen valóságosan látta az Urat. 
Hiszen tanítvány volt, hiszen halálosan szerette Jézust.

János apostol élőnek látta a feltámadt Krisztust! Százan és ezren 
állnak meg a Dunaparton és nem látnak semmit. Talán csak a siető 
habokat nézik, vagy a túlsó partot figyelik. Egyszer azonban megáll a
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parton egy mérnök és látja a hidat, amely majd összeköti a két partot. 
Előtte már éí a híd, amely összeköti a két világot és amelyen fáradt 
de boldog emberek mennek alkonyaikor hazafelé. . .  János apostol így 
látja élőnek azt a feltámadt Krisztust, aki a halál hatalmas folyója 
fölött valóban összeköti a két világot, a két partot és Akin keresztül 
fáradt, de boldog emberek örök otthonukba mennek hazafelé. Az élő 
Krisztust látja, Akiben „általmentünk a halálból az életre".

János apostol íárs-nak látja a feltámadt és élő Krisztust! — Azt 
mondja Róla az Igében, hogy megszólította őt, sőt azt mondja Róla, 
hogy „kinyújtotta fel’éje a jobbkezét. . . “ Nem messziről tanácsolja őt 
valamilyen királyi trón aranyos ködéből, hanem egészen ott van mel
lette. A közelében! Hallja a hangját és magán érzi segítő karjának 

» erejét. Hiába mondaná valaki, hogy az édesanyám nem szeret. Boldo
gan felelném néki: ezt én jobban tudom, mert én mindennap hallom 
a hangját, érzem ölelésének melegét és az arcomat mindennap boldoggá 
tisztítja a csókja. Ez a húsvéti öröm újjong János apostol szavaiban, 
amikor így mutat rá az élő Krisztusra, az Ö hatalmas Társára: „ki
nyújtotta felém a jobbkezét!..

1.
Az az élő Krisztus, Akivel János apostol a Húsvét kapujában ha

talmas Tassként találkozott, a halál legyőzője — az árvaságban. — Va
laki egyszer azt mondotta, hogy árvának lenni annyit jelent, mint egy 
kicsit magamnak is meghalni. Nos, az Istentől elszakadó ember min
dig ezt a halóit érzi meg leghamarább. „Nem jó az embernek egyedül 
lenni", — sírja el bánatát Ádám az Édenkertben és ettől a paradicsomi 
panasztól kezdve tele van a Szentírás és tele van az Élet az árvaság 
sírásával és az egyedüllét félelmével. „Nincs emberem. . . “ — mondja 

 keserűen a reménytelen beteg ott a Bethesda-tó partján. „Nyugtalan 
a szívem. . . “ — sóhajt fel Augustinus, amikor mór nagy utat vándo
rolt végig a világon. „Olyan egyedül vagyok. . sírod el te magad is 
magányod kemény kőpadján. Óh, mennyire igaza van a Prédikátornak, 
amikor azt írja, hogy „mindenféle ijedelmek vannak az úton. . . “ Isten 
kezéről levált és lehullott életünknek ez a halálos árnyéka, hagy bá
nata, örök aggodalma, hogy kicsinyek, gyengék és árvák maradunk 
egyszer. Tudjuk, hogy az élet szótárában ilyen szavak is vannak: 
könny és kereszt, csalódás és szenvedés, bánat és magány. Mi lesz ve
lünk akkor, ha egyszer ezek megelevenednek és a szívünkre zuhannak? 
Ebbe a nagy ijedelembe, ebbe a halálos félelembe, ebbe a nagy nyug
talanságba, ebbe a hitetlen remegésbe szól bele a húsvéti evangélium a 
feltámadt és élő Krisztus ajkáról: „Ne félj!" Én élek! Én vagyok az 
Első és az Utolsó az életedben. Soha nem leszel árva, amíg engem 
látsz, hiszen én szeretlek az érted adott halálommal és a néked adott 
életemmel. Én veled maradok, melletted leszek „a világ végezetéig!" 
Lásd meg, hogy minden felhangzó Igében Téged szólítalak meg, Téged 
kereslek. Lásd meg, hogy ismerlek téged és feléd is kinyújtom örökké 
kezemet. Senki és semmi nem bánthat téged, hiszen én mondom ki az 
utolsó szót. És ez a szó a szeretet szava. Lásd meg, hogy én Társad és 
Testvéred vagyok. A keresztem híd hazafelé. A kezedet, a hitedet ke
resem. Ne félj — senki nem ragadhat ki téged a kezemből.

2.
Az az élő Krisztus, Akivel János apostol a Húsvét kapujában ha

talmas Társként találkozott, a halál legyőzője a temető kapujában. 
— Ez a második árvaságunk, nagy halálfélelmünk. Ezzel az árvaság-
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j al kétszer találkozik az ember. Először, amikor másoktól búcsúzik, 
Másodszor akkor, amikor ő búcsúzik az élettől. Az első búcsúzás után, 
ha nehezen is, ha lassan is, de felszáradnak egyszer a könnyei. A má
sodik búcsúzáskor azonban már arcunkra fagynak a könnyek. Nem 
goyszérű dolog a halál. Ismertem valakit, aki éppen olyan boldog volt, 
szép és fiatal, mint te vagy. Éppen úgy örült az életnek, mint te, éppen 
^gy reménykedett, éppen úgy szőtte aranyos álmait, akárcsak te. Egy
szer azután lefeküdt az ágyba. Valami egészen egyszerű, könnyű beteg
séggel- Dehogy is gondolta, hogy már akkor a' halál simította el feje 
alatt a párnát. Pedig már akkor .megkezdődött számára a nagy átköl- 
tözködés. A halál egymás után vette el tőle a „ruháit". Először a látá
sát, azután a járását. Azután elvette tőle a szeretteit. A halál árnyé
kából sokszor elsietnek az élők. Napokig, hetekig egyedül szenvedett. 
Ekkor már búcsúzkodott. Egyszer azután sietett a halál és elvitte őt, 
magát. — Mi lesz azokkal, akiket te búcsúztattál és mi lesz veled — a 
halálban?! Ebbe a második árvaságba, ebbe a nagy halálfélelembe si
mul bele a feltámadt és élő Krisztusnak szava: „Ne félj!" íme én le
győztem a halált. Én örökkön örökké élek és aki „énbennem hisz, ha 
meghal is él!" Látod, ez a húsvéti evangélium: nem kell a halálig men
ned, az élő Krisztusban már most elindulhat életed az örökélet felé. 
Nem igaz, hogy be van zárva az ajtó. Krisztus átment rajta és kezé
ben vannak a kulcsai. Azt engedi át rajta, akit Ő akar. Aki az Övé! 
A Húsv'ét kapujában válnál? valósággá a sokszor hallott Igék: „Akár 
élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk!" — Ne félj, csak higyj! De ezt 
Krisztus ma is és mindennap megkérdi tőled.

3.
Az az élő Krisztus, akivel János apostol a Húsvét kapujában ha

talmas Társként találkozott, a halál legyőzője a kárhozat küszöbén is! 
— Egyszerű lenne a halál, ha csak annyi lenne, amivel sokan áltatják 
magukat, hogy nem több, mint fekete pont a befejezett mondat után, 
lezárt, ügy, befejezett akta, amit a halál összepakol. Álom nélküli alvás. 
De nem így van! Te is tudod. A halál befejezetlen mondat. Fekete fel
kiáltójele után létünk nehezebb és sorsdöntőbb része következik. Akkor 
lesz igazán üggyé az életünk. Ott az ítélet termében érkezik el hozzánk 
harmadik árvaságunk, legnagyobb és igazi halálfélelmünk. Mert elő
jönnek a bűneink és mindezt számonkérik tőlünk. Itt nem tiszavirág 
életünk, hanem örökkévaló sorsunk, életünk vagy halálunk, üdvössé
günk vagy kárhozatunk ügye dől el. Az a nagy kérdés, hogy Istennel 
élünk-e örökké, vagy pedig reánk zuhan örökös árvaságunk. Meg van 
írva, hogy a bűn bére. a halál. Nem segít senki és semmi. Nem lehet 
többé visszaforgatni az életet, nem lehet magyarázkodni és nem lehet 
semmit jóvátenni. — Ebbe a szörnyű árvaságba szól bele a húsvéti 
evangélium, az élő Krisztus szava: „Ne félj!" Megváltottalak. A pokol 
kulcsai nálam vannak. Senki és semmi nem vihet be oda, csak a tes
temen keresztül, de látod én a véremet adtam érted, ezért a pillanatért, 
de örök életedért. — Van-e ennél szebb és drágább húsvéti evangé
lium, húsvéti örömhír: a feltámadt és élő Krisztus mindörökre elvette 
minden árvaságodat, minden haMlfélelmedet. Legyőzte a halált és 
életre, örökéletre hív ma tégedet.

A biblia elmondja egy szegény útszéli árva vak koldusnak a hús- 
vétját. Amikor Jézus megállt előtte és 'megkérdezte: „Mit akarsz, hogy 
cselekedjem veled?" — ezt felelte: „Uram, hogy lássak!" Amikor Jézus 
meggyógyította és ő újra látott, mindenki azt hitte, hogy csak egy szép 
ünnep virradt fel a vak koldusra. De ő tudta, hogy valami egészen új
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élet született a számára és ezt az új életet nem lehet másutt élni, egye
dül Nála, Isten Fiánál. Ezért ment Utána, mert csak Öt akarta látni 
és nála akart maradni örökre. — Lehet, hogy te is csak azért jöttél 
ide, hogy ünnepet ülj. Milyen jó lenne, ha ma itt több történne veled. 
Milyen jó lenne, ha Ő megnyitná a szemedet és te sem akarnál többé 
mást, mint Öt látni, Benne hinni és Nála maradni mindörökké. Milyen 
jó lenne, ha a halál legyőzője az élet elkezdője lenne nálad is és így 
soha nem látnál árvaságot sem ebben, sem a másik világban. Ma ezért 
imádkozzunk: ezért a látásért, ezért a hitért, ezért a Húsvétért! Ámen.

Friedrich Lajos 
Budapest.

Örökkévaló Isten! Fiad halála által megsemmisítetted a bűnt és a 
halált, és az Ö feltámadása által helyreállítottad az ártatlanságot és az 
őröli életet, hogy ezáltal az ördög hatalmából megmentve a Te országod
ban éljünk. Add nékünk, hogy ilyen hitben győzzünk a bűn és halál 
felett, és Téged örökké dicsérjünk és végnélkül magasztaljunk. Fiadért, 
Jézus Krisztus Urunkért kérünk. Ámen. (K. B. Ritter: Litanei und Lob- 
gesang.) (Teológusok munkaközössége.)

Húsvét másodttapja
A HÚSVÉTI HIT TEREMTŐJE 

Ján. 11, 21—27. I. Kor. 15, 21— 23.
Megjegyzések a textushoz: Hozzávehetjük a 20. verset is, így lesz a 

szöveg világos és kerek egész: — Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk! 
Az egész fejezet összefüggő apológia a feltámadásban kételkedők felé. 
20. aparché =  kezdet, zsenge (primőr), további átvitt értelemben: leg
drágább, legbecsesebb. Tón kekoimenón =  akik elaludtak (gén. parti- 
tivus). 21. Thanatosz =  .testi halál. 22. En tó Ádám — okozati megindo
kolása az -emberi halálnak. 23. Tágmá =  csapat, katonai rend. „Akik 
Krisztuséi“ — a benne reménykedő keresztyének.

Krisztus feltámadásának nemcsak a maga számára, hanem az egész 
emberiség számára van jelentősége és ereje. Pál a hit meggyőződésével 
diadalmasan szemben áll a feltámadás tagadóival. Szilárdan meg van 
győződve a feltámadás valóságáról. Pál sohasem tekintette víziónak a 
damaszkuszi élményt. Reális találkozás volt az. Ezért mer bátosággal 
bizonyságot tenni a Feltámadottról. A korinthusiak számára nem volt 
probléma Jézus feltámadása; elfogadták. De bizonytalankodtak a saját 
feltámadásuk felől. Pál itt azt bizonyítja, hogy Jézussal nekünk is van 
feltámadásunk. A halál általános tapasztalati tény, az Írás megokolása 
szerint Ádámtól származó örökség; a bűn zsoldja. Csak az lehet a halá
lon is győztes, aki legyőzte a bűnt. A feltámadott Ember Fia volt az 
egyetlen győző. Feltámadása a halál megsemmisítő ellentéte. Ádámból 
indul ki a halál hatalma, Krisztusból az életé, mert meggyőzte a halált. 
Ö a Fő: az új emberiség ősatyja. Feltámadásával vontatókötélre vette 
a halálba és bűnbe rekedt emberiség szekérkaravánját. Az Ádám-Krisz- 
tus párhuzam ismert kép lehetett a korinthusiak előtt. (Bővebben lásd a 
karácsonyi textus feldolgozását.) Pál a feltámadás rendjéről is tud. A 
halál egyöntetű sorsa Ádám után minden embernek. A feltámadás rendje 
már csapatokat is ismer: 1. a Zsenge, az Ember Fia, az élet forrása. 2. 
akik Krisztuséi lettek (Róm 8, 9—11.) az Ö visszajövetelkor. 3. aztán a 
vég, vagy az egyetemes feltámadás. (Jel. 20. 11 kk.)
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Probléma felvetés. Mit szól a mai ember az Ádám—Krisztus pár- 
-Jiuzamhoz? Mindenesetre idegen tőle. Az üdvösség korába beleszületett, 
Adám elrontott élete hidegen hagyja. Ha Jézus feltámadását „lázadni 
nem akarással" el is fogadja, de a saját feltámadása felől szkeptikusan 
gondolkodik. Ritkán kapcsolódik feltámadás-képzete az üdvösséggel, 
inkább az ítélet elé való felsorakozással. Fontos kidomborítanunk tehát,, 
hogy itt az üdvösségre való feltámadás evangéliumát halljuk, nemcsak 
a minden emberre váró sorsszerű feltámadás hírét. Azonkívül Krisztus 
feltámadása nemcsak erre az életre jelent nekünk erőforrást („mert ez
zel bebizonyította, hogy életében neki volt igaza. . . “), hanem éppen az 
örök életre való feltámadásra vonatkozólag van döntő következménye, 
(v. ö. 19.)

Ne érveljünk. A feltámadás nem igazolható a mai ember számára. 
Immanens térből kiemelkedő csoda. Mi csak bizonyságot tehetünk fel
támadáshitünkről, mint Pál. Tudom, hogy az én Megváltóm él — hiszek 
a feltámadásomban. Téma: A húsvét konzekvenciája: — Jézus él, én 
is Vele!

A feltámadás kérdésével akkor találjuk szemközt magunkat, midőn 
a halál bekopogtat otthonainkba és elragad közülünk valakit. Könnyes 
bólogatással mondjuk ilyenkor önmagunk vigasztalására, hogy — fel
támadunk. A koporsók mellett méri le Isten a mi feltámadás-hitünket. 
Megdöbbenve vesszük észre ilyenkor, hogy kevés az. A reménykedés is 
erőltetett. Jézus feltámadása/hnkább tan nékünk, mintsem életté vált 
reménykedő hit. Hűvös magyarázat, a halál alig elviselhető fájdalmára 
enyhe csillapítószer. Vájjon csak a haldoklóknak és gyászolóknak van 
szükségük a feltámadás üzenetére? Nekünk élőknek hirdet örvendetes 
evangéliumot!

1. Meggyőzte a halált. Ádámban örökösei vagyunk a halálnak, 
Krisztusban az életnek. Hozzá tartozunk, ez az üres sír prédikációja.

2. Ö a Zsenge. Az első, aki' életre támadott fel. A többiek (Lázár 
stb.) a halálra támadtak fel, mert később ismét meghaltak. Ö a' halál 
hatalma alól kikerült Életre támadott fel. Az Első, kinek nyomába lép
hetünk.

3. Krisztusban üdvösségre támadunk fel. (Kapcsolat az evangé
liummal!) „Én élek és ti is élni fogtok!" Akik Krisztuséi, azok vele tá
madnak fel. Hozzá tartozunk. Ez Krisztus feltámadásának örvendetes 
konzekvenciája, ami életünket állandóan friss húsvéti hittel, remény
séggel gazdagítja meg „Jézus Üdvözítőm él, vele együtt én is élek!"

Kérdések: Hiszünk-e a magunk feltámadásában?
Tudjuk-e, hogy különbség van az általános feltámadás és az örök 

életre való feltámadás között? (Merészen fogalmazva.)
A feltámadott feloldotta az Ádám sorsához fűző kötelékeket.
Melyik csapatba fogunk tartozni?

Németh István
Szekszárd.

Úristen, mennyei Atyánk! Te minket feltámadott Fiad tanúiként 
hívtál e! Szenlelkeddel ebbe a világba. Kérünk, támassz fel bennünket 
is naponként a halálból, hogy életnek beszédével tanúskodjunk csoda
dolgaidról, amelyeket közöttünk és velünk cselekedtél. Adj erőt a, harcra 
minden kísértéssel szemben és végső nagy napodon támassz fel kegye
lemből az örökéletre Jézus Krisztus a Te Fiad, a mi Urunk által, aki 
Veled és a Szenílélekkel mint Isten él és uralkodik mindörökké. Ámen.

(Pethő István.)
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Gyülekezeti Segély-gyűjtés alkalmára
II. Móz. 25, 1—2. Oltári ige: I. Pét. 2.

Minden vendég igehirdető elé két érzéssel ül le a gyülekezet. Az 
egyik az újság vár ás, a másik a: „miért jött ez az ember, mit akar ez az 
ember legombolni rólunk'1 gyanakvó érzése.

Az elsőből azonnal kiábrándítalak benneteket. Ne várjatok tőlem 
semmi újszerű produkciót. Szürke tolmács vagyok csupán, aki a gyüle
kezet nyelvére fordítja az örök Isten mának szóló üzenetét. Hangszóró 
akarok lenni, melyen át fületekbe harsog Isten szava, csatorna, mely 
szívetekre zúdítja mai igénk zuhatagát.

De megnyugtatlak benneteket a másik irányban is. Ne nézzetek 
úgy rám, mintha a zsebeteket akarnám kifordítani .vagy éppen a pénz
tárcákból kibeszélni megmaradt filléreiteket.

A két ige sokkal többre kötelez engem tifelétek!
ISTEN IGÉNYBEJELENTÉSÉRŐL VAN SZÓ
a) javainkra, b) egész lelkiségünkre.
A) Az OT-i igéből első pillanatra azt érezzük ki, hogy Isten szol

gáinak bizonyos esetekben „rámenőseknek" kell lenniök. Ajándékokat 
kell szedniük. Vád azonban nem érheti őket, mert nem a saját zse
bükre dolgoznak. Isten határozottan megjelöli: NÉKEM szedjetek aján
dékokat! Így mentesülnek ezen a vonalon az Űr szolgái az anyagiasság 
vádja alól.

I. Isten így parancsolja: Szedjetek nékem ajándékot MINDEN EM
BERTŐL. Isten követelése nem egy szektorra terjed ki csupán, hanem 
az egész gyülekezetre. Isten szemében nincsenek kivételezettek és ki
váltságosok. Mindenkitől vár ajándékot. A gyülekezet aprajától és 
nagyjától, férfitől és nőtől, szegénytől és gazdagtól egyaránt. Isten 
„lélekszámonként" várja az ajándékot. Igaz, hogy az evangélium köz
lésében maga Isten sem szűkmarkú. Urunk így rajoztatja ki a tanítvá
nyokat: Az evangéliumot MINDEN TEREMTÉSNEK (Mk. 16: 15/b). Isten 
minden bizonnyal tereád is gondolt, amikor minden embertől kér. Sőt 
rajtad keresztül azokra is, akik ma elengedték fülük mellett harang
jaink hívó szavát.

II. Isten kérését mindig kitüntető megtiszteltetésnek érezzük. Isten 
más módon is elő tudná teremteni országának céljaira a szükséges 
anyagi eszközöket, de minket tüntet ki azzal, hogy javaink odaszente- 
lésével részt enged venni nékünk országa építésében.

III. Isten az adakozáson keresztül akarja megismerni övéit. Tudja, 
hogy adakozás nélkül nincs keresztyén élet. Az adakozás a keresztyén 
ember lelkiéletének fokmérője, vagy ha úgy tetszik, hőmérője. Isten 
az adakozásomon keresztül méri le, hogy mennyire vagyok az övé. Nem 
Istennek van szüksége adakozásomra, hanem nékem, mert Isten így 
akar engem gyermekévé nevelni.

IV. Az ige arról is tudósít bennünket, hogy nem fogad el méltat
lankodva, kényszeredetten odavetett ajándékot. Isten nem „pumpol". 
Csak attól fogad el adományt, „akit a szíve hajt arra". A régi Károli 
és Káldi fordítás szerint, „aki szíve szabad akarátjából ad". Isten tehát 
az önkéntesség elve alapján áll. Isten nem híve az adóprések és a 
végrehajtók régi rendszerének. Szemében mindig az a legszebb, ami 
önkéntes adományokból jött össze. Egyházunknak ezen a vonalon nincs 
mit szégyenkeznie. Karcsú tornyú templomok, egyházi épületek, nagy
szerű orgonák olyan hívekről adnak hírt, akiket a szívük hajtott ada
kozásra.
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V. A 3-ik verstől kezdődő felsorolásból kitetszik, hogy Isten szemét: 
nem lehet számító módon látszat-ajándékokkal kitörölni. A számító 
szűkmarkú mindig elszámítja magát! A görög Kronidósz fogadást tett, 
hogy minden szerzeményének felét az isteneknek adja. Egy ideig ment 
is a dolog. Egyszer egy zsák diót talált. Semmi kedve sem volt a gyö
nyörű diót megfelezni az istenekkel. Végül is ravasszul úgy oldotta 
meg a dolgot, hogy feltörte a diót. A dióbélt megtartotta magának, a 
héját pedig nagy' kegyesen odatette az istenek oltárára. Sok ilyen ke
resztyén Kronidész van, akik dióhéjjal akarják Istent kifizetni.

Számomra sokat mond a Szentírásnak az a jelenete, amikor Jézus 
a templómajtóban végig mustrálja az adakozókat. A végén véleményt 
mond azokról tanítványainak. Egy szava sincs azokra, akik rikító gesz
tusokkal szórjál? a nehéz aranyakat. Az öreg anyóka azonban örök
életűvé vált a maga jólélekkel adott két fillérjével.

Testvéreim! A mustráló Jézus most is köztünk jár. Tudd meg tőle, 
hogy nemcsak a kezed, hanem a szívedet is mustrálja. Tudd meg tőle, 
hogy egy életre, örök életre kihat, ahogyan adakozol most. Amikor 
adakozó kezedet már rég a temető homokja takarja, talán már az em
berek nem is emlékeznek rá, hogy te is itt éltél a földön, valahol egy 
tégla, talán az ország másik .sarkában épült templomban, vagy egy 
orgonasíp nyelve arról énekel, hogy egy házankénti gyűjtésnél, vagy 
egy offertórium alkalmával kinyitottad szívedet és erszényedet Isten 
ügye felé. Testvér! Az hamar feledésbe megy, hogy milyen ember vol
tál, unokád, dédunokád nem is tudja már, mit örökítettél rá, de Isten 
angyalai feljegyzik és az utolsó találkozásnál odaolvassák az ítélő Isten 
elé, hogy te itt a földön milyen bőkezű voltál, amikor Isten ügyéről 
volt szó.

Testvérem! A Gyülekezeti Segély évente egyszer tartja eléd tenye
rét. Nem akar kifosztani, mindössze egy farsangi mulatság belépő
díját kéri, egy-két tojás árát, vagy egy mozijegyét. Talán szabad azt 
mondani Isten házában, hogy azt kéri tőled, hogy egyszer egy fröccsel 
kevesebbet engedj le torkodon. Egyházmegyénkben 24104 lélek van. 
Ha ennyi forint jönne össze, a tavalyi összeg megduplázódna. Isten most 
azt várja tőled, hogy ne csak a magad egy forintját, hanem a közönyö
sök, fásultak helyett is hozd meg áldozatodat.

Ügy tudom, ebben a faluban valahol mélyen egy kincsesbánya fek
szik. Ha valaki fel tudná tárni, vagyonokat emelhetne ki abból. Min
denre futná: templomra, harangra, orgonára, szórvány lelkész kerék
párjára, motorjára. A bányát én megtaláltam. A Ti szívetek az. Sok- 
gondú testvérem, hadd verjek meleg szavakkal utat szívedhez r Hadd 
ássam fel szívedből a boldog adakozókészség jóságát. Hadd gyújtsam 
szívedet lángra, de ne szalmalángra. Testvérem! Hadd álmodjam tele 
csodákkal egyházunkat. Hiszek abban, hogy az élet nem zúzott bennünk 
össze minden jóságot. Merem hinni, hogy nem szüretelt ki belőlünk min
den. testvérszerető melegséget. Hiszem, hogy vannak evangélikusok, aki
ket a szívük ma is hajt adakozásra.

Az oltári ige teszi teljessé ezt az igehirdetést. Ott arról beszél az 
apostol, hogy Isten maga is csodapalotát épít. Csodapalotát, mert a' kö
veket lelkek helyettesítik. Azoknak a lelkeit építi bele, akiket e földön 
a szívük'hajtott az adakozásra. Imádkozzunk azért, hogy a nagy Pallér, 
Krisztus, a mi lelkünket és életünket se vesse el, amikor élő kövekből 
építi fel lelki házát. Ámen.

Bárány László 
hitoktató-lelkész

a veszprémi egyházmegyei Gy. S. előadója.
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Szombatnap és hétköznap
BÚCSÚBESZÉD AZ ELŐIRT TEXTUS (Mt. 12, 9—14) ALAPJAn  

Tengelic, 1953. október 11.
Mennyire elválaszthatatlan egymástól a szombatnap és a 

•hétköznap. Elválaszthatatlan a hit és az élet. Ez nyilvánvaló 
a szombatnapi gyógyítás történetéből, de az is, hogy mennyire 
nem magától értődő ez a farizeusi egyház számára. .

Amikor 18 évvel ezelőtt ebbe a gyülekezetbe kerültem, 
.azzal fogadtak: nekünk nem kell pap ég nem kell templom. 
Megvallom nektek, ez a fogadtatás sebet ütött. Szívem egész 
szeretetóvel jöttem közétek, lelkészi pályám első szolgálati állo
mására. Mégis végtelenül hálás voltam ezért a fogadtatásért. 
Elkezdtem gondolkodni. Láttam magam előtt a mi magyar 
parasztságunkat a maga. magányos útján, mostoha gyermek
iként, elhagyottan és szívében tele átöröklött bizalmatlanság
gal. Valamelyest az egyház embereit nem érezte közel magá
hoz és az egyház nem tudta egész szívvel vállalni a paraszt- 
(ság sok gondját és keserűségét. Az egyház a szombatnapé volt 
— s az is kell, hogy legyen —, de kérdezgette töprengve, mint 
az igében a farizeusok, hogy szabad-é jót cselekedni1? Meglát
tam íizt, hogy a Jézus követségében járó egyháznak mérhetet
len sok szeretettel kell szolgálnia szombatnapon és hétközna
pon, el nem fáradva a jó cselekvésében, hiszen Jézus sem fá
radt el az érettünk való jó véghezvitelében. Joggal elfáradha
tott volna. Ö, a fáradhatatlan, maga volt kénytelen azt mon
dani: „Atyám, ha lehetséges, múljék e] tőlem e keserű pohár“, 
de nem fáradt ni. Ha ilyen végtelen jónak cselekvéséről tud 
az egyház, nem hűtlenség-é az, ha ez a vele és rajta történt 
jó nem tükröződik az életében? Ezek a felismerések döntő 
módon befolyásolták tengelici szolgálatomat.

Szóljunk a templomépítésről. Az első gyülekezetét is a 
hozzá érkezett szeretet gyújtotta lángra. A tengelici templom- 
építés nem úgy indult el, hogy a gyülekezet adott, hanem úgy, 
hogy a gyülekezet kapott. 103 gyülekezet hozzánkhajló szeretetét 
hozhattam el Hozzátok. Meghatóan mutatták meg -ezek a gyü
lekezetek a templomunk és gyülekezetünk iránt való szeretetüket. 
Ez nyitotta meg a gyülekezet szívót. A szeretet ostroma alá ke
rült a tengelici gyülekezet és kimondhatatlan nagy örömmel 
láttam, hogy mindinkább melegszenek a szívek. Nehezen ment 
ugyan a szívek megnyílása, 1935. december 31-én az évi jelen-, 
lésben így szóltam a templom építéséről: „Még mindég sokan 
vannak a gyülekezetben, akik idegénül állanak szemben a 
templomépítés gondolatával. A templom építését szívén viselő 
kicsiny nyájnak hadd mondjam meg: ne félj, csak higyj! A rá
galmazóknak, a gáncsoskodóknak, a bizalmatlankodóknak, a 
gyanúsítgatoknak pedig hadd kiáltsam oda Luther szavával: es 
muss docli gelingen! (mégis kell, hogy sikerüljön)11. Ez a „mégis 
kell‘ azonban nem a kemény emberi dacnak a szava, nem fene
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gyerekes magatartás, hanem a hitnek gyermeki bizakodása. 
Ezzel a hívő bizakodással lehetett csak nézni akkor ,a templom- 
építést Tengelicen és ezzel lehet nézni ma az egyházépítést, hi
szen nemcsak a mi ügyünk: veszteg legyetek, én hadakozom 
tiérettetek. És Ö hadakozott is érettünk.

Látom begördülni a téglákkal megrakott kocsikat. Talán 
mind a 80 000 tégla keresztül ment kezemen a lerakásnál. Olyan 
nagy öröm volt számomra az es ist doch gelungen előíze. Mégis 
sikerül! Amikor- a torony legfelső betonkoszorújáról az utolsó 
zsaludeszkát letaszítottam, akkor már éreztem, hogy a templom 
az egész gyülekezeté lesz . . .

Ezzel a szombatnapi tulajdonképpeni egyházi szolgálatért 
folytatott küzdelemmel együtt továbbra is szükségét láttam a 
hétköznapi szolgálatért folytatandó küzdelemnek. Most hadd 
rögzítsek meg egy-két mozzanatot.

Szegény asszonyok jönnek be Szőlőhegyről Tengelicre, 
majd fejükön kosárban viszik ki a sót a hosszú úton. Megkér
deztem Tőlük: miért tesznek meg ilyen hosszú utat? Elmondot
ták: a mi falunkban 44 fillérbe kerül egy kg só és a tisztelendő 
úr által vezetett szövetkezeti boltban csak 38 fillér. Nekünk ez 
a 6 fillér igen nagy összeg. Amikor láttam ezeket a sovány, 
rongyosruhájú proletár aísszonyokat, elfelejtettem minden 
gúnyt és vádaskodást, ami engem a gyülekezetben egyesek ré
széről is ért.

A gyönki gazdakör elnöke megjelent nálam, s arra kért: 
Tisztelendő úr kapcsoljon be bennünket a maga által kiépített 
gazdasági hálózatba, mert azokban a falvakban, ahol maga 
szervezte meg a tojásértékesítést, 3 pengő 60 fillér egy kg tojás, 
míg nálunk csak 2 pengő 60. Azt mondtam neki: Elnök Uram, 
csinálják meg magúk, nem az én hivatásom az, hogy gazda
sági szervezeteket építsék ki, de ki akartam nyitni a maguk 
szemét, meg akartam mutatni azt, mit jelent, ha a parasztság 
öntudatosan a maga kezébe veszi az életét és a tejfelt nem más
nak engedi át.

Pamer Jánossal a tolnai piacra mentünk el a motorbicikli
jén. Bogyiszlóról parasztasszonyok fejükön hozták be a zöld
babot. Nagy tömeg áru futott össze. Az asszonyok 20 fillérre tar
tották a portékát, de a nagykereskedők tartózkodtak a vételtől. 
Szegény asszonyok nem akarták a hosszú utat még egyszer fejü
kön a térivel megtenni. Kétségbeesésükben már 15 fillérért kí
nálták ia zöldbabot. Ekkor az egész tételt tengelici aszalónk ré
szére 20 fillérért megtartottam. A kereskedők fel voltak hábo
rodva, egyezkedni akartak. Bolondság túlfizetni — mondották. 
Megmondottam nekik: a szövetkezeti aszalónkat azért létesítettük 
— és pedig minden alapjában kapitalista szövetkezeti központ
tól függetlenül — hogy a gazdasági önsegély lehetőségével tud
junk élni. A termelők érdekeit tartjuk szem előtt és nem a pro
fitot.

Egy kofferral á kezemben az állomás felé tartok. Közben
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leteszem a koffert. Valaki felveszi. Megkérdezem: hová viszi a 
koffert? Miért fárasztja magát más terhével? Segítem kivinni 
az állomásra, hisz nekem is segítettek terhet hordozni — mon
dotta. Útközben elmondotta, hogy ő a kajdacsi őr, akinek beteg 
volt a felesége, gyermekei rongyokban, s olyan' nagyon kellett 
volna pár darab gönc. A hízócskámért a kereskedők csak 50 fil
lért akartak adni, akikor tisztelendő úr segítségemre sietett, s 
74 filléres áron értékesült a hízóm. Milyen nagy segítség volt ez 
nekem—  mondta. Megvallom akkor nagyon örültem annak, 
hogy a tengeliciek „kupec papjának" fáradozása még sem ve
szett hiába. Elég sok támadásnak a középpontjába kerültem. 
Akiknek a tyúkszemére léptem, azok még a gyülekezet tagjai
nak a szemét is bekötötték. Valaki akkor így mondta: „kigú
nyolták, kicsúfolták, követ dobtak szegényre." Azt mondták, vég
leg lejáratom a tekintélyemet. Látjátok, mégsem járattam le. 
líány tekintélyes nadrágos mellett mentek el, amint koffert ci
pelt, azzal a gondolattal: legalább te is tudod, mi a munka. Ez 
a kajdacsi vasúti őr vállalt valamit az én terhemből és nekem 
szabad volt vállalnom az ő terűéből, mert valaki vállalta mind
kettőnk terhét — minden vonatkozásban. A legnagyobb terhet 
is, a bűnnek terhét, s mert vállalta, azért hívja fel az ő tanít
ványait: Egymás terhét hordozzátok!

Most, amikor elkerülök innét, mint a gyülekezet első és 
utolsó rendes lelkésze, úgy érzem, mérhetetlen sokkal maradtam 
adós. Hadd használjak egy képet: Az orvos egyik S'úlyos bete
gét gyógyítja. Nem tudja elállítani a vérzést, s elmegy a rak
tárba tamponért. A beteg azonban a szenvedéstől való félelem 
miatt megszökik a rendelőből. Az orvos utána rohan: tudja, 
ha nem segíthet rajta, elvérzik a beteg. Kétségbeesetten, lobogó 
hajjal rohan az utcán, keresi a beteget, s végre egy pádon meg
találja,— holtan. Megdöbbenve állapítja meg az orvos: gyógyí
tottam, de nem tudtam meggyógyítani. Jézus gyógyító hatal
máról jöttem tanúskodni ebbe a gyülekezetbe. Amit tettem a 
szombatnapi tulajdonképeni szolgálat mellett hétköznapi szol
gálatként, vagy amit próbáltam tenni, utalás és példázás volt a 
Jézus gyógyítása felől. A hétköznapi munkát lelikészi szolgála
tom pionír munkájának tekinthetem, Sonnenscheinnel, a berlini 
aszfalt apostolával szólva: Yorseelsorge. Az a borzasztó önvád 
marcangol, meg tudtam-é mondani egész világosan, hogy ez mind 
csak utalás, hogy a Vorseelsorgétől a Seelsorg'é-ig eljutottam-é, 
hogy vájjon elő tudtam-e készíteni a gyülekezetét a nagy Gyó
gyítóval való találkozásra. .Én nem tudom, hogy az én Uram 
hogyan ítéli meg ezt a 18 évi szolgálatot. Úgy érzem, elmarasz
tal. Gyógyítottam, de nem tudtam meggyógyítani. Kérve kérlek 
Titeket most, amikor talán utoljára vagyunk együtt, lássátok 
meg az igében hozzátok lehajtó nagy Gyógyítót, hogy valóban 
egyházzá tudjunk lenni. De higyjétek, a nagy Gyógyítóval való 
találkozás gyógyulás a világ számára is. A száradtkezű ember 
maga felé hajló kezű ember volt. Nem tudta kinyújtani kezét a
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 másik felé. Amikor végbement a csodálatos gyógyítás — így 
olvassuk — „és kezét kinyújtó- és olyan éppé lön, mint a másik“. 

A  Gyógyító közelében, az egyházban egymás felé nyúlnak ki a 
 kezek. Ezek a kezek egymást keresve, az országhatárokon is 
túl érnek, összekapcsolódnak. Ez az összekapcsolódás nagy re
ménységet táplál bennünk. A Gyógyító, a nagy Gyógyító kö
zelében nagy gyógyulás van. Ámen.

Lehel Ferenc 
Szombathely

Úrvacsorai igehirdetés
ELŐBB VOLT A KEGYELEM!

János 1: 1.
Amikor a megterített oltárhoz lépünk, bűneink jönnek elénk. Nem 

is léphetünk máskép Jézus asztalához, csak úgy, hogy közben Péter val
lomása születik újra ajkunkon: „...Uram , . . . én bűnös ember vagyok!" 
Mint habokból felbukkanó úszó gallyak, úgy jönnek elő emlékezésünk 
mélyéből bűneink. Hirtelen szavunk, amit odahaza, vagy másutt eldobott 
kő módjára vágtunk oda valakinek — igaztalan szavunk, amellyel meg
tévesztettünk másokat — szeretetlen szavunk és dölyfös gőgünk — tisz- 
tátalanságunk és ki tudja hányféle vétkünk! „Én. nagy vétkem, én igen 
nagy vétkem!" — sírja a lelkünk. De ezek a vétkek olyan régiek, mint 
jómagunk. Velük születtünk, s ők velünk születtek. Régi vétkek, ame
lyek nem maradtak el, s amelyektől nem tudtunk elszakadni. Lehet-e 
egyáltalán szabadulni tőlük? Hiszen természetünkké lettek és énünkké 
váltak. Megváltozhat-e a mi életünk?

Testvér! Ha reád nehezedett ma bűneid súlya, hadd hirdessem ne
ked: akármilyen régi is a bűnöd, nem volt az előbb a kegyelemnél! Mert 
kezdetben volt az Ige! Nem a bűn volt kezdetben. S nem is a bűn volt 
a kezdet. Nem a bűnnel kezdődött az élet. A kegyelem előbb volt a bűn
nél. Mert az Ige a kezdet! Isten a kezdő! Istené az első szó — a szerető, 
életadó Istené! A kegyelmes Istené.

Ez a mi menekvésünk. Ezért hihetjük bűneink bocsánatát. Ezért hi- 
heted most te is azt, hogy Isten eltörli bűneidet, miként elsöpri a szél 
a fellegeket. Mert kezdetben volt az Ige! S a bűn csak közben jött be. 
S amint az első, úgy az utolsó szó is Istené. A bűn feletti utolsó szó is. 
Ezért hiheted, hogy Krisztus vérével valóban eltörli Isten minden bűnö
det. Hidd hát bűneid bocsánatát és úgy élj üdvösségedre az Úr szent 
vacsorájával! Ámen. Bencze Imre

Budapest.

Az érett keresztyénség gyaníthatólag éppen nem fog oly 
sokat és fatális biztonsággal beszélni a „vezetésiről, mint bizo
nyos pietizmus. Ebben és ezzel a nemtudással tudói leszünk a leg
fontosabbnak, nevezetesen, hogy Isten akarata mindig f e l e t 
t ü n k  marad, mint olyan, amelyet ki kell tudakolnunk.

P. Althaus, Gebot und Gesetz.
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K Ö Z É R D E K Ű  T U D N I V A L Ó K :

A LAKÁSOK ÉS EGY EB HELYISÉGEK bérleli jogviszonyának 
rendezéséről szóló 11/1953./III. 24./M. T. számú rendelet módosítása 
szerint 1953. április 1. után épült, személyi tulajdont képező lakóház 
lakáshasználata nem esik korlátozás alá.

A jelen rendelet megjelenése után épülő házakra a társbérletre vo
natkozó jogszabályok nem alkalmazhatók.

Ha személyi tulajdont képező lakóház, illetőleg lakás —  függetlenül 
attól, hogy mikor épült —  megüresedik és oda a tulajdonos he kíván 
költözni, a végrehajtó bizottság az igényjogosultságra vonatkozó rendel
kezésekre tekintet nélkül kötetes őt a lakás használójául kijelölni.

A  jelen rendelet után épült lakást tulajdonosa részben, vagy egész
ben bérbeadás útján is hasznosíthatja.

A KÜLFÖLDI AJÁNDÉKCSOMAGOK küldésének rendjét a Minisz
tertanácsnak 9/1954./II. 3,/M . T. számú rendelet© szabályozza. Eszerint 
egy természetes személy külföldről az „Ajándéktárgy .összeállításban" 
megállapított régi -kereten .belül, behozatali engedélymentesen, havonként 
égy ízben, esetenként legfeljebb 20 kg telj súlyú, személyes szükségleté
nek megfelelő tárgyakat tartalmazó ajándékcsomagot kaphat. Az egy 
személy részére egy évben kiszolgáltallható csomagok összsúlya 40 kg-náí 
több nemi lehet.

Jogi személy részére érkező ajándékcsomagot az „ Ajándéktárgy- 
összeállítáis" alapján vámkezelni nem szabad.

Az ajándéktárgyak vámkötelesek, a vám mértékét az ajándéktárgy 
összeállítás tartalmazza.

Azoknak az ajándékcsomagóknak vámkezelési módját, amelyekben 
az „Ajándéktárgy-összeállításiban" fel nem sorolt, de az évi keretet meg
haladó mennyiségű ajándéktárgyak is érkeznek, a bel- és külkereskedelmi 
miniszter állapítja meg.

Ajándékcsomagban forrasztott bádogdobozban lévő, vagy más mó
don légmentesen lezárt konzervet küldeni nem szabad.

E rendelet megszegése, vagy kijátszása pénzügyi bűncselekmény és 
az erre vonatkozó rendelkezések szerint büntetendő.

E rendelet 1954. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
külföldön 1953. december 31-ig feladott ajándékcsomagokra nem kell 
alkalmazni. A 31/1952./IV . 20./M. T. számú rendelet egyidejűleg hatá
lyát veszti.

Az „Ajándéktárgy-összeállítás", mely az ajándékcsoipagban küld
hető tárgyakat sorolja fel, a Magyar Közlöny 1954. február 3-i számá
ban található meg.
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SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL kell ellátni a Miniszter- 
tanács 1/1945. (I. 9.) M. T. számú rendeleté szerint minden 16. 
évét betöltött magyar állampolgárt. A személyi igazolványo
kat 1955. évi június hó 30. napjáig kell kiállítani,

A rendelet fontosabb rendelkezései a következők:
A 16 éven aluli magyar állampolgárok adatait szüleik (örökbe

fogadó szüleik), a cselekvőképességet kizáró okok miatt jogerős bírói 
határozattal gondnokság alá helyezett személyek adatait (elmebetegek, 
süketnémák) pedig gondnokuk személyi igazolványába kell bejegyezni. 
A 16 éven aluli magyar állampolgárok adatait: a) elsősorban a szülők 
(mindkét szülő), b) ha a gyermek atyja nincs megállapítva, akkor az 
anya, c) ha a szülők nem élnek együtt, a szülői felügyeletet gyakorló 
szülő személyi igazolványába kell bejegyezni. A 16 éven aluli magyar 
állampolgárok abban az évben kötelesek jelentkezni személyi igazol
vány kiállítása végett, amelyben 16. életévüket betöltik. A jelentkezé
sek időpontját a rendőri hatóságok állapítják meg.

A személyi igazolvány tartalmazza: az igazolvány tulaj
donosának: családi nevét, előző (asszonyoknál leánykori) csa
ládi és utónevét, születési helyiét és idejét, foglalkozását, szak
képzettségét, munkakönyvének iszámát, katonai igazolványá
nak számát, állampolgárságát, anyjának leánykori családi és 
utónevét, apjának családi és utónevét, állandó és ideiglenes 
lakóhely változásainak adatait, családi állapotát, házastársá- 
nak nevét, születési helyét és évét, házasságkötésének helyét 
és idejét, 16 éven aluli gyermekeinek adatait, munkáltató vál
lalat nevét és pontos címét.

Az igazolvány helyettesíti a születési, házassági és anya
könyvi kivonatokat, az állampolgársági bizonyítványt, vala
mint hitelérdemlően igazolja az állandó és ideiglenes lakás be
vagy kijelentését és a munkahelyét is.

A személy igazolvány kiállítására az a járási (városi, vá
rosi kerületi) rendőri hatóság illetékes, amelynek területén az 
érdekelt 16. életévét betöltött személy állandó lakhelye van.

A személyi igazolvány kiállításához szükséges adatokat 
okiratokkal kell igazolni. A kiállítást kérő személy köteles to
vábbá két darab 4 X 4  cm-es két hónapnál nem régebbi, szem
benéző, fedetlen fejjel készült retusálatlan fényképet a kiállító 
rendőri hatóságnak leadni. Abban az esetben, ha születési, ille
tőleg házassági anyakönyvi kivonatot külföldről kellene be
szerezni, az érdekelt személy az okirattal bizonyítani kívánt 
tényre- — az igazolványt kiállító rendőri hatóság előtt — 
személyes nyilatkozatot tehet. A személyi igazolvány kiállítá
sához szükséges okiratokat, az illetékes hatóságok — személyi 
igazolvány céljára — illetékmentesen állítják ki.

A személyi igazolvány kiállítására jogosult rendőri hatóságok: ál
landó, legfeljebb 5 évre szóló, vagy ideiglenes, legfeljebb 3 hónapra 
szóló személyi igazolványt állíthatnak ki. Ideiglenes személyi igazol
ványt kell kiállítani azok részére, akik. az igazolvány kiállítása során 
személyazonosságukat az előbbi okiratokkal, vagy más hitelérdemlő ok
iratokkal igazolni nem tudják, valamint azok részére, akik személyi 
igazolványukat elvesztették, vagy akinek személyi igazolványa meg-



semmisült. Az állandó személyi igazolvány kiállításakor 4 Ft., az ideig, 
lenes igazolvány kiállításakor 2 Ft. értékű illetékbélyeget köteles az 
igazolvány tulajdonosa a kiállító hatóságnak átadni. 

A személyi igazolványba bejegyzett adatok változása esetén az 
igazolvány tulajdonosa köteles a változást 48 órán belül, egyes esetek- 
ben 8 napon belül — a változás bejegyzésére jogosult hatóságnál —. 
bejelenteni. A bejelentéskor a változást igazoló okmányokat be kel] 
mutatni. A személyi igazolványban csak az igazolványt kiállító rendőri 
hatóság és az erre feljogosított szervek tehetnek bejegyzéseket. Kizáró
lag a rendőri hatóságok jegyezhetik be a határövezetbe történő letelepe
dés engedélyezését. Az állandó és ideiglenes lakhelyváltozást a rendőr
őrsök kötelesek bejegyezni. Abban az esetben, ha a község területén 
rendőrőrs nincs, akkor a községi tanács végrehajtóbizottságánál a végre
hajtóbizottság függetlenített tagjának (elnök, elnökhelyettes, titkár) kell 
az állandó és ideiglenes lakhelyváltozást bejegyezni. A helyi tanácsok
nak kell bejegyezni: a) munkahelyváltozást abban az esetben, ha a mun
káltató nem állami (szövetkezeti) vállalat, b) szabadfoglalkozásúak fog
lalkozásának megváltoztatását. Az üzemeknek, vállalatoknak, intézmé
nyeknek kell bevezetni: a) munkahelyváltozást, b) szakképzettségben be
állott változást. Az anyakönyvvezetők kötelesek bejegyezni a személyi 
igazolvány tulajdonosának: a) családi állapotában, b) gyermekei számá
ban, c) gyermekei családi és utónevében bekövetkezett változásokat.

Aki személyi igazolványát elveszti, vagy akinek személyi igazol
ványa megsemmisül, tartozik ezt a körülményt az elvesztés, illetőleg a 
megsemmisülés észlelésének időpontjától számított 48 órán belül a leg
közelebbi, vagy lakóhelye szerint illetékes rendőri hatóságnál személye
sen bejelenteni. . A talált személyi igazolványt mindenki köteles 24 órán 
belül a legközelebbi rendőri szervnek beszolgáltatni, illetőleg a rendőrség 
tagjának átadni. — A személyi igazolványt tulajdonosa köteles meg
őrizni, állandóan magánál tartani, a hatóság tagjai és közegei felhívá
sára személyazonosságát ezzel igazolni. A személyi igazolványról, vagy 
annak bármely adatáról hiteles másolatot készíteni nem szabad. A sze
mélyi igazolványok bevonására csak a rendőri hatóságok és a jelen ren
deletben erre felhatalmazott szervek jogosultak.

A személyi igazolványt másra átruházni, más őrizetére bízni, vagy 
azt biztosítékul másnak átadni tilos.

Az állampolgárokat a személyi igazolvány első alkalommal történő 
kiosztásakor általában lakóhelyükön kell ellátni igazolvánnyal. Az 50 
főnél több munkavállalót foglalkoztató üzemek, hivatalok dolgozóit, ille
tőleg az 50 főnél nagyobb létszámmal rendelkező iskolák és tanfolyamok 
tanulóit, dolgozóit munkahelyeiken, illetőleg az iskolában. kell személyi 
igazolvánnyal ellátni.

Azokon a helyeken, ahol személyi igazolvány kiosztása 
még nem történt meg — az igazolvány kiosztásáig — az ál
lampolgárok személyazonosságukat az eddig szokásos okira
tokkal igazolják.

Ha az igazolvány kiosztásának tartama alatt valaki olyan  
helyen kíván állandó, vagy ideiglenes lakosként hejelentkezni, 
ahol az igazolványok kiosztása folyamatban van, illetőleg be
fejeződött, köteles lakóhelyének elhagyása előtt ideiglenes sze
mélyi igazolvány kiadását kérni. — Akik személyi iga-zolvá- 
nukat kézhez kapták, he- és kijelentési kötelezettségüknek 
igazolvány használatával kötelesek eleget tenni. (Lásd Magyar 
Közlöny 1954. jan. 9.-i számát).


