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A  ,,Holt-tengeri tekercsek“ 
és újabb lelelek

Ismeretes, hogy 1947 tavaszán beduinok a Holt-tenger és 
pethlehem közti sziklás, lakatlan vidéken egy barlangban több 
kőkorsóba rejtett könyvtekercset találtak, melyekről hamarosan 
kiderült, hogy a Szentírás és a Kr. u. 1. század zsidóságának a 
története tekintetében egészen alapvető, sőt egyenesen szenzá
ciós jelentőségűek.1 Azóta archeológusok és teológusok állan
dóan foglalkoznak e tekercsekkel, az általuk felvetődött törté
neti és teológiai kérdésekkel. A kérdések száma és súlya azon
ban, amelyet e tekercsek felvetnek, oly nagy és nehéz, hogy 
sem a velük kapcsolatos tudományos viták nem zárultak még 
le, sem pedig teológiai feldolgozásuk nem fejeződött be, sőt 
inkább csak fokozatosan indul meg úgy, amint az egyes szöve
geket lassanként el tudják olvasni és közzé tudják tenni. E te
kercseknek máris szinte áttekinthetetlen irodalmuk van a leg
különfélébb teológiai és archeológiái tudományos folyóiratok
ban, de az egyéb időszaki sajtóban is, sőt könyvek egész sora 
is jelent meg velük kapcsolatban. Ehhez járul, hogy a leletek 
kapcsán megindult kutató munka újabb leleteket is hozott nap
világra, amelyek nem kevésbbé jelentősek. Ezért a következők
ben megkíséreljük röviden vázolni a kutatásokat és az újabb le
leteket, valamint röviden összefoglalni azoknak a jelentőségét 
a keresztyénség legrégibb története szempontjából.2

1 A leletek első rövid ismertetése megtalálható „A keresztyénség 
eredete újabb leletek világításában" c. cikkemben, Lelkipásztor, 1949. 
405. k. lpk. — Ugyancsak ezekről a leletekről szól Somogyi József „A holt
tengeri tekercsek" c. cikke, Lelkipásztor, 1952. 203. k. lpk. Az ott el
mondottakat nem ismételhetem itt meg, hanem azok ismeretét a követ
kező fejtegetések során feltételezem.

2 Ennek az áttekintésnek az alapjául a szövegben külön is megjelölt 
irodalmon túl elsősorban a következő művek és közlemények szolgál
tak: Burrows Millar szövegkiadása (1. a 11. sz. jegyzet), Bardtke Hans: 
Die Handschriftenfunde am Tótén Meer, 1952, továbbá a Theol. Liter a- 
turzeitung ( =  Th. Lztg.) sorozatos közleményei a leletekről az 1949. feb
ruári számtól fogva; a Theol. Zeitschrift (=ThZ) 1953. 315—318. és 
469—473. lapjain levő közlemények Baumgartner W. tollából, a „Zeit
schrift für die alttestamentliche Wissenschaft (— ZatW) közleményei és 
kivonatai a különféle folyóiratokban megjelent tanulmányokról, végül 
Hempel J. népszerűbb cikke „Urchristentum und antikes Judentum im 
Lichte dér neugefundenen Handschriften" címen az „Informátionsblatt 
für die Gemeinden dér niedersachsischen Landeskirchen" 1953. évi 18. 
számában. — A mellékelt térképvázlatot Bardtke könyvéből vettem át.
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3 V. ö. Burrows, id. h. vol. I, IX. lap.
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I. Chirbet Kumrán és az újabb leletek
1. Azok a beduinok, akik 1947 nyarán a tekercseket eladásra 

kínálták, szigorúan őrizték inkognitójukat, úgyhogy a lelet kö
rülményei a kívülállók felé eredetileg titokban maradtak. Azok 
a régészek például, akiknek a jeruzsálemi szír Szt. Márk 
kolostorban őrzött tekercseket 1948-ban megmutatták, elő
ször nem - tudták, hogy újonnan talált kéziratokról van szó, 
hanem úgy vélték, hogy azok a kolostor könyvtárából kerültek 
elő. 1947 nyarán a jeruzsálemi szír orthodox szervezet néhány 
tagja felkereste a lelőhelyet s ott állítólag még láttak egy telje
sen ép korsót, kézirattöredékeket, korsó- és vászondarabokat, 
amely utóbbiakba a kéziratokat eredetileg betekerték. 1948 
márciusában amerikai régészek fel akarták keresni a barlangot, 
de ezt a közbejött háborús bonyodalmak Izráel és az arab álla
mok közt lehetetlenné tették. Állítólag azonban ugyanazon év 
novemberében „felelőtlen egyének^ behatoltak a barlangba és 
ott ástak.3

A lelet körüli bizonytalanságot csak növelte a titkolódzás, 
amellyel a tekercseket körülvették. Tulajdonképpen máig sem 
tisztázták -még egészen az első lelet körülményeit és nem lehet 
egész pontosan tudni azt sem, hogy eredetileg valójában hány 
tekercset találtak. Nem lehetetlen, hogy a beduinok nem min
dent adtak ki a kezükből, amit találtak, és hogy ma is lappan- 
ganak valahol a leletből származó kéziratok.

Így érthető, hogy hivatásos archeológusok kísérletei a bar
lang megtalálására és átkutatására eredetileg sikertelenek vol
tak. Végül a Louvain-ben nevelkedett Lippens Fülöp belga szá
zadosnak, aki mint egy nemzetközi katonai misszió tagja került 
Palesztinába, sikerült a nehézségeket legyőzni. Segítségére vol
tak ebben Harding Gerald angol archeológus, aki Transjordá- 
niában volt archeológiái kutatásokkal megbízva, és Ashton an
gol ezredes. 1949. februárjának elején Ashton ezredes és Akkas 
el Zebn arab százados tudott elsőnek behatolni a barlangba. Már 
ekkor bekapcsolódott a kutatásba mint archeológiái szakértő 
de Vaux domonkos rendű atya is, a jeruzsálemi „Ecole Biblique 
et Archéologique“ igazgatója, aki azóta is igen jelentős munkát 
végzett a további kutatás terén. A barlang a Holt-tengertől kb. 
400 m-nyire, a víz színe fölött kb. 150 m magasságban van, rend
kívül meredek és nehezen megközelíthető helyen. Alakja belül 
elkeskenyedő, kb. 2 m széles, 6,50 m mély és 2,20 m magas üreg, 
legbelső része kb. fél méter mély zsákszerű lyukban végződik. 
Amikor a barlangot megtalálták, feltűnt a benne elszórt sok 
kerámia (pontosabban törött korsók sok darabja). Találtak két



római korbeli olajmécsest, valamint kézirattöredékeket is, töb
bek közt olyat is, amelyen Mózes 3. könyvéből (az ú. n. „szent- 
ségi törvényből11) való szövegtöredékek voltak óhéber, ú. n. „La- 
chis-írással.4

A barlangot azonnal gondosan átkutatták, és utóbb is több
ször újból megvizsgálták. Megállapítható volt, hogy két ablak

szerű nyílása viszonylag kedvező levegőáramlást biztosított, 
úgyhogy a benne elrejtett kéziratok így maradhatták meg év
ezredeken keresztül. A lelet szerint egykor kb. 50 agyagkorsó 
lehetett a barlangban, melyeknek magassága részben 65,7, rész-

4 1935-ben a Teli ed-Duweir-ben (Palesztina, Judea, a bibliai Lachis) 
folytatott ásatások alkalmával kerültek elő olyan osztrakonok, amelyeknek 
ó-héber betűtípusát ..Lachis-irás“-nak mondják.
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ben pedig 47,5 cm, átmérőjük pedig 25 cm volt. Az agyagkorsók 
legalább kb. 200 irattekercset fogadhattak be magukba.

2. A kutatásoknak és felfedezéseknek új szakasza kezdődött, 
amikor 1951 őszén P. de Vaux és Harding az említett barlangtól 
kb. 1 km-re délre fekvő természetes terraszon, az ú. n. Chirbet 
Kumrán5 területén ásatásokat kezdtek. Ezeket a romokat addig 
egy római őrhely vagy magánház maradványainak gondolták, 
most azonban kitűnt, hogy a romok helyén eredetileg kolostor
szerű épület volt, amellyel szoros kapcsolatban kellett lennie az 
ugyancsak a közelben fekvő s kb. 1000 sírt magában foglaló te
metőnek. A telep egyik épülete 30X37 m nagyságú volt, benne 
egy nagyobb teremszerű helyiséggel, melynek falai körül pad 
futott. Ez a helyiség szolgálhatott a lakók gyülekező helyéül. Ha
marosan kitűnt, hogy ennek a telepnek szoros kapcsolatban kel
lett lennie az 1947-ben felfedezett tekercsekkel, ill. úgy látszik 
azok eredetileg e telep lakóié lehettek és ők rejthették el azo
kat az említett barlangban. Egy későbbi ásatás folyamán egy 
másik épületet is tártak fel a telepen. A második épületben is 
volt egy nagyobb terem, amelynek falai mentén ugyancsak kör
ben szaladt egy pad. A terem sajátságos alakja, valamint az ott 
talált fatörmelékek, amelyekből asztalt lehetett összeállítani, 
valamint két tintatartó, benne tintamaradványokkal, arra val
lanak, hogy ez a helyiség volt a telep lakóinak az író-, ill. má
solószobája: talán itt készültek a barlangban elhelyezett kéz
iratok is .

Az ásatások alapján meg lehetett állapítani azt is, hogy a 
kiásott épület története három korszakra tagolódik. Először kb. 
Kr. e. 100 táján építették fel, azonban talán földrengés vagy 
földcsuszamlás következtében súlyosan megrongálódott, ill. el
pusztult: hogy mikor, azt nem lehet megállapítani. Utóbb 
újra felépítették, mígcsak Kr. u. 70 táján tűzvész el nem pusz
tította. De harmadszor is helyreállították, ekkor azonban a na
gyobb termet kisebb helyiségekre osztották fel. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy a telep lakói ekkor már nem tartoztak ah
hoz a szektához, melynek tagjai azt előzetesen birtokolták. A 
második palesztinai zsidó háború idején talán felkelők laktak 
benne. Később, 135 után, a telep lakatlan volt.

Az ásatások során az első épület romjai közt a Kr. u. 1. szá
zadból való különféle pénzérméket találtak, melyek közül a leg
fiatalabbak az első palesztinai zsidó háború kezdetéről valók 
voltak. Éppen ez mutatja, hogy az épület, ill. a telep ennek a 
háborúnak a során, valószínűleg nem sokkal 70 előtt pusztult

5 „Chirbet" a. m. „romok"; tehát tulajdonképpen „Kumrán“-romok, 
vagy a Kumrán pataknál levő romok.
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el. Nagy számmal kerültek elő kerámiai leletek is, ugyancsak 
mind az említett időszakból. Találtak egy ugyanolyan agyag
korsót is, mint amilyenekbe a tekercsek voltak elrejtve. Mivel 
eZ az utóbbi agyagkorsó a lelet természete szerint nyilván ház
tartási célokra szolgált, azért megdőlt az a feltevés, hogy a kor
sókat egyenesen tekercsek elhelyezésére készítették volna. Való
színűbbnek látszik, hogy a tekercseket a korsókban akkor he
lyezték el, amikor az első palesztinai háború során félni kellett 
az ellenséges cselekményektől és a kéziratokat biztonságba akar
ták helyezni a barlangban. A temető átvizsgálása azt tanúsította, 
hogy a sírok ugyancsak a jelzett időszakból voltak. Mivel pedig 
a telep lakóinak a száma nem lehetett olyan nagy, hogy ők töl
tötték volna meg a temetőt, azért arra lehet következtetni, hogy 
a telep központi szerepet töltött be valamely szervezetben, és 
annak egyebütt élő tagjai is itt temetkeztek.

Valószínűnek látszik most már, hogy Chirbet Kumrán ere- 
detileg az esszénusok ..szektájának“ a telepe, talán egyenesen 
„anyaház“-szerű központja volt. Az esszénusokról eddig csak 
nagyon keveset tudtunk részben Philo, részben Josephus tudó
sításaiból. Az esszénusok kolostor szerű közösségben éltek, „ko- 
lostoraik“ el voltak szórva a városokban, központjuk pedig a 
Holt-tenger közelében, Engeddi pusztájában volt. Az esszénusok 
a kolostorokban családi közösséget alkottak, s főként földműve
léssel foglalkoztak. A rájuk vonatkozó tudósításokkal jól meg
egyeznek a most felderített romok és az ott talált emlékek. A 
felfedezett kéziratok egyes adatai, főként pedig teológiája ugyan
csak valószínűsítik azt a feltevést, hogy esszénusok emlékeivel 
van dolgunk. A Kumrán-romok adatai alapján most már el le
het dönteni a kéziratok keletkezésére vbnatkozó vitát is. Azok 
valószínűleg nem sokkal 70 előtt kerültek a barlangba, tehát en
nél az időpontnál későbbiek semmi esetre sem lehetnek. Hogy 
mennyivel idősebbek ennél az időpontnál, nem könnyen álla
pítható meg.

3.1952 tavaszán az „American School of Orientál Research“ 
és P. de Vaux vezetése alatt álló Ecole újabb ásatásokat kezdett, 
amelyeknek során gondosan átvizsgálták a Kumrán-romok kör
nyékét. A rendkívül’ szakadékos és nehezen hozzáférhető tere
pen még vagy 25 barlangot és sziklahasadékot találtak, bennük 
az első barlangban talált kerámiához hasonló korsókkal és egyéb 
töredékekkel, ami mutatta, hogy az egész környék az említett 
„kolostor" ható-területébe tartozott. A barlangok részben laká
sul, részben pedig kamrákul és raktárakul szolgáltak. Közben 
a beduinok is elkezdtek újból kutatni s valóban találtak is — 
apróbb leletektől eltekintve, — nem messze az ásatások helyé
től még két gazdag tartalmú barlangot. Az itt talált kézirattöre
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dékek — a híradások szerint, — elsősorban bibliai szövegeket 
(2. Móz., Jer., Zsolt., és Ruth), részben pedig egyéb iratokat (az 
ú. n. Damaszkusz-irat, Tóbiás és a 12 pátriárka könyve), ill. 
azok töredékeit tartalmazzák.

4. Körülbelül az említettekkel egyidőben még egy másik te
rületen is folytak kutatások és kerültek elő újabb leletek. Ugyan
csak beduinok fedeztek fel a Kumrán romoktól délre a Vádi 
Murabbaatban két barlangot, amely már a bronzkorban is — te
hát kb. Kr. e. a 8. és 7. században — lakóhelyül szolgált. De 
a leletek nemcsak erre az időre, hanem a Kr. u. 2. századra is 
mutatnak. Ebből az időből is kerültek elő ugyancsak kézirat
töredékek részben bőrre, részben papiruszra írva, jórészt bib
liai szövegek. Különösen is szenzációsnak mondható, hogy elő
kerültek a Hadrianus császár (117—138) idején kitört és rend
kívül súlyos második palesztinai zsidó-háború (132—135) korá
ból való és azzal összefüggő emlékek.

A Hadrianus idején folyt háborúról csak nagyon kevés és 
bizonytalan híradás maradt ránk; közvetlen emlékünk pedig —• 
pénzérméktől eltekintve — egyáltalán nem volt. Tudjuk azt, 
hogy a felkelés vezére Bar-Kochba volt, akit zsidó források 
„Bar-Kosiba“-nak vagy „Ben-Kosiba“-nak neveznek6, de aki
nek a tulajdonképpeni neve nyilván Simeon volt, a ránk maradt 
pénzérmék tanúsága szerint. Az újabb palesztinai leletek egyik 
szenzációja, hogy több, az említett palesztinai felkelés ide
jéből való emlék és irat, sőt Bár-Kochbának három rövid 
levele, ill. rendelkezése is előkerült. Ezek közül az egyiket 
de Vaux egyik munkatársa, Műik J. T. közre is adta7 s magyar 
fordításban úgy szól: „Simeon Ben Kosebától Jesua Ben Gilgo- 
lának és a te csapatodbeli férfiaknak, üdvözlet! Az eget hívom 
tanúul magam ellen, szakíts a galíleaiakkal, akiket mind meg
mentettél. Különben vasra veretlek, ahogyan azt Ben Aflullal 
is tettem!“ Ez a levél annyiban is érdekes, hogy a „galileaiak“ 
megjelölés alig vonatkoztatható másokra, mint keresztyénekre. 
A levél tanúsága szerint tehát Simeon Ben Koséba egyik alvezére, 
Jesua Ben Gilgola nyilván kíméletesen bánt a keresztyénekkel 
s ez tudomására jutott Simeonnak, aki azután szigorú keresz
tyénellenes utasítást adott alvezérének. Simeon maga is messiási 
igénnyel lépett fel, ezért nem tűrte, hogy a keresztyének nem

7 A „Bar-Kochba“ vagy ,,Bar-Kocheba“ név a. m. „csillag fia“. Ezt 
a nevet IV. Móz. 24,17 alapján a híres Rabbi Akiba adta neki, amikor 
messiásként jelölte meg. A „Bar-Kosiba“ vagy „Ben-Kosiba“ név pedig 
vagy azt jelenti: Kosiba fia, vagy „a Kosibából való". Az utóbbi meg
jelölést később az írástudomány „hazugság fiá“-nak értelmezte. V. ö. 
Schürer: Geschichte des jüdischen Volkes, I, 4. kiad., 1901, 082. k. Ipk.

6 V. ö. ZatW 64 (1952), 106. lap.
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őt. hanem Jézust tudták a messiásnak. Keresztyen írók, Justi- 
nus Martyr és Eusebius is tudnak arról, hogy Simeon Ben Ko
séba üldözte a keresztyéneket.8

A Hadrianus alatti felkeléssel kapcsolatos leletek még egy 
más szempontból is érdekesek. Egyfelől azért, mert egy részük 
datálva van és így keletkezési idejük pontosan megállapítható. 
A datált kéziratok betűtípusa pedig következtetést enged az 
először talált tekercsek írástípusára és így az írástörténet segít
ségével lehetővé válik a kéziratok korának a pontosabb tisztá
zása. Ezért ma már nem lehet kétség a tekintetben, hogy a te
kercsek valóban a Kr. e. 70-t megelőző időből valók.9

Másfelől az újabb leletek bepillantást engednek a Hadrianus 
alatti felkelés pusztító harcaiba. Szemléletesen mutatják, hogy 
a felkelők hogyan védekeztek végsőkre elszánt, elkeseredett ki
tartással s amikor már minden veszve volt, akkor is minden 
sziklabarlangot külön, keserves ostrommal kellett a római ka
tonaságnak megtisztítani. E harcok során pusztulhatott el igen 
sok kézirat: a most talált sok töredék arra mutat, hogy a kézira
tokat szándékkal tépték szét sokszor egészen apró darabokra — 
vagy maguk a felkelők, hogy azok ne jussanak az ellenség ke
zére, vagy pedig a római katonák, amikor az egyes barlangokat 
és védőiket felszámolták.

Az egyik ilyen barlangból került elő két bronzból készült 
lemez is, melyeknek hossza 80 és 160 cm, szélessége pedig 30 cm. 
A lemezeken hasábokban írt szöveg van, melyet azonban a bronz 
erős oxidációja miatt alig lehet elolvasni. Talán olyan — eset
leg „szent“ — szövegről van szó, amelyet valahol a „kolostor
ban kifüggesztettek, s azután — az ellenség közeledtekor — fel
göngyölítettek és a barlangban elrejtettek.10

5. 1952 tavaszán egy belga expedíció is folytatott kutatá
sokat a Holt-tenger környékén. Lippens százados, akinek ügyes
sége sokat segített az első barlang felkutatásánál, megszerezte a

8 V. ö. Schürer, id. h. 685. lap.
9 Kémiai-fizikai eljárással analizálták azt a vásznat, amelybe a te

kercseket eredetileg becsavarták. A rádióaktív carbon 14-re vonatkozó 
vizsgálat középértéke alapján Kr. u. 33-ra datálják az anyagot, azonban 
a Kr. e. 167-től Kr. u. 237-ig terjedő időszakban: Bardtke, id. h. 45. lap. 
ZatW 64 (1953), 281. lap. Ezt a nagyon tág eredményt most az archeo
lógiái lelet olyan értelemben eldönti, hogy a kéziratoknak a Jeruzsálem 
pusztulása előtti időben kellett keletkezniük. — Ma már, úgy látszik, 
csak az amerikai S. Zeitlin kifogásolja ezeket az archeológiái megálla
pításokat, szerinte a Bar Kochba-levél hamisítvány; v. ö. a The Jewish 
Quarterly Review-ban közzétett tanulmányait, ismertetésük ZatW 64, 
268. lap.

10 V. ö. ZatW 64, 262. és 281. lpk.
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kutatási engedélyt egy a Louvain-i egyetem által kiküldött expe
díció számára, amely De Langhe R. orientalista és ótestámen- 
tomi szakos professzor tudományos vezetése alatt állott. De Vaux 
tanácsára az expedíció a Kidron völgyében, a mai Vádi en Nár 
alsó folyásában, főként Chirbet el-Mird területén végzett kuta
tásokat. (Chirbet el-Mird egy 5. századbeli kolostor romja.) Itt 
és a környező barlangokban ugyancsak sikerült nagyobb szám
mal pergamen kézirat-töredékeket találni, amelyek görög, Pa
lesztinái, szír és arab szövegeket mutatnak. Ezekről a leletek
ről még nem lehet pontosabbat tudni, csak annyit közöltek az 
újsághírek, hogy De Langhe professzornak sikerült megtalálni 
Euripides „Andromache" c. tragédiájának egy töredékét. Az itt 
talált leleteknek azonban nincs kapcsolata a Kumrán-romok kö
zelében talált kéziratokkal, ill. a Kumrán-i egykori telep lako
saival.

6. Végül nemrégiben érkeztek hírek egy újabb, 1952. szep
temberében talált és fontosnak ígérkező leletről, amelyet — a 
további kutatások érdekében — először szigorúan eltitkoltak. Az 
első lelőhely közelében beduinok fedeztek fel egy újabb (ez az 
5. számú) barlangot, ahol több mint 70 irattekercs töredékeit 
találták. Ebből 38 darab ószövetségi irat töredéke részben hé
ber, részben arám, részben görög nyelven, ezeken kívün találtak 
töredékeket Tóbiás könyvéből, egyéb ismert és ismeretlen 
apokrif és pseudo-epigrafikus iratokból, végül az ú. n. „szekta- 
regulából és a „Világosság fiai harca a sötétség fiai ellen" c. 
iratból.

A múlt év tavaszán újból gondosan átkutatták Chirbet 
Kumrán vidékét, összesen kb. 40 barlangot, amely emberi tele
pülés nyomait mutatta. Ebből kb. 25 barlangban találták meg 
ugyanazon kerámiának a nyomait, amely az első barlangra is 
jellemző volt. Ez azt mutatja, hogy ott ugyanannak a „szektá
nak" a tagjai laktak. A kutatás során találtak újabb kézirattöre
dékeket, jórészt bibliai szövegeket, de találtak egy Ezsajás- 
kommentárból, valamint az ú. n. Damaszkusz-iratból való töre
déket is .

Mindezeknek a leleteknek az elolvasása, tudományos publi
kációja és feldolgozása rengeteg és hosszú távlatra szóló kutató 
munkát igényel, úgyhogy hosszú évekig fog tartani, amíg az új 
kéziratok jelentőségének a teljes horderejét fel tudjuk mérni. II.

1

II. Szemelvények a tekercsekből.
1. A tekercsek felfedezése óta a tudományos világ lázas 

sietséggel igyekezett azokat a kutatás számára értékesíteni. 
Részben a jeruzsálemi egyetem ismert archeológusa, Sukenik 
professzor, részben pedig amerikai archeológusok buzgólkodtak
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azon, hogy a tekercseket publikálják.11 A kutatók figyelme eddig 
elsősorban a két Ezsajás-tekercsre irányult, továbbá a Habakuk- 
kommentárra és az ú. n. „szekta-regula^-ra, amely a Kumrán- 
telep lakosainak (az esszénusoknak) mintegy a szervezeti sza
bálya volt. Sukenik professzor több éneket adott közre az ú. n. 
„dicsérő énekelc“-ből, viszont viszonylag kevesebbet foglalkoz
tak „A világosság fiainak harca a sötétség fiai ellen“ c. irattal, a 
„Lamech-apokalipszis“ kézirata pedig olyan rossz és nehezen 
olvasható állapotban van, hogy kiadásra való feldolgozása még 
folyamatban van.

Az archeológiái lelet és a nem bibliai szövegek tartalmának 
vizsgálata alapján most már elég nagyfokú valószínűséggel le
het azt állítani, hogy az újonnan felfedezett nem-bibliai iratok 
a Kr. e. 2. században, és pedig annak első felében keletkeztek. A 
legrégebbi közöttük valószínűleg a „szekta-regula“, melynek 
keletkezését Rpbinowitz Kr. e. 175 és 167 közé teszi, viszont a 
Habakuk-kommentár a kéziratok közt a legfiatalabbak közé tar
tozik. Ennek keletkezését ugyancsak Rabinowitz Kr. e. 159—157 
tájára teszi.12 Az iratok keletkezési idejétől természetesen meg 
kell különböztetni a kéziratok keletkezési idejét: az utóbbi le
het későbbi is. Az Ezsajás tekercseket valószínűleg a Kr. e. 1. 
században írták.13

A következőkben néhány szemelvényt mutatok be a kézira
tokból. A rendelkezésemre álló hely korlátozott volta miatt 
azonban csak rövid szövegrészeket adhatok. A szemelvények ki
válogatásánál mellőztem az Ezsajás tekercseket, mivel azok nem 
tartalmuk, hanem a bibliai szöveg története szempontjából je
lentősek.14

11 V. ö. Sukenik: Megillóth genózóth ( =  elrejtett irattekercsek) 2
kötet, Jeruzsálem, 1948. és 1950, (héber nyelven). Burrows—Trever— 
Brownlee: The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery: I. The Isaiah 
Manuscript and the Habakkuk Commentary, New Haven, 1950; II. Plates 
and Transscription of the Manuel of Discipline, New Haven, 1951. ••

12 V. ö. a „Sequence and Dates of the Extra-Biblical Dead Sea Scroll 
Texts and ,Damascus‘-Fragments“ c. tanulmányt, „Vetus Testamentum", 
1953, 175 k. lpk. (ismerteti ZatW 64, 102. lp.) — A Habakuk-kommen- 
tárra vonatkozólag azonban ez a datálás lehetetlenné válnék, ha igaza 
volna Goossensnek azzal, hogy a kommentárban a „kitteusok“-on a 
rómaiakat kell érteni. Goossens szerint a kommentárban „tükröződik a 
római provinciák közigazgatása keleten Kr. e. 70—50 táján, pontosabban 
Lucullus és Pompeius garázdálkodása"; v. ö. ZatW 64, 270. lap.

13 Hasonló eredményekre jut az egyik legkiválóbb angol kutató, 
Rowley is részben a „The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls" 
c. könyvében (Oxford, 1951), részben pedig „The Covenanters of Da- 
mascus and the Dead Sea Scrolls" c. értekezésében („Bulletin of John 
Rylands Library", 35, 111. k. lpk.); v. ö. ZatW 64, 280. lap.

14 A  szemelvényeket Bardtke fordítása alapján közlöm, -helyenként 
azonban segítségül vettem Burrows kiadását is.
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2. A tekercsek közül a legfontosabbnak — a bibliai kézira
toktól eltekintve — a „szekta-regula“ látszik, mivel ez ad leg
több bepillantást a szekta életébe és gondolkodásába. A követ
kező szemelvény15 a tekercs elejéről való:

„Ezek a parancsolatok a gyermekekkel és asszonyokkal 
együtt a gyülekezetnek szólnak. [Ez a helyes] élet a gyülekezet 
rendjében, t. i. Isten keresése teljes szívből és teljes lélekből- 
[így kell] cselekedni, ami előtte jó és helyes, ahogyan azt Mózes 
és az ő szolgái, a próféták által megparancsolta. [Így kell] szeretni 
mindazt, amit kiválasztott, de gyűlölni is mindent, amit elve
tett. [így kell] távoltartani magunkat mindennemű gonosztól, ra
gaszkodni a jó cselekedetekhez, cselekedni az országban azt, ami 
igaz, igazságos és jogos, nem járni továbbra is a vétkektől ter
hes szív és a gonosz kívánsággal eltelt szemek megátalkodottsá- 
gában, hogy az ember akármi gonoszát cselekedjék. Mindazokat, 
akik készek Isten parancsolatainak a megtartására, csatlakoz
tatni kell a hűség szövetségébe, hogy egybegyűjtessenek Isten 
végzése a latt. . .

Mindazok, akik készségeseknek mutatkoznak az [Isten] 
igazsága (,,veritasu) számára, hozzák be ismeretüket, képessé
güket és vagyonukat az Isten gyülekezetébe, hogy ismeretük 
megtisztuljon Isten parancsolatainak az igazsága („veritas11) által, 
hogy megvizsgálják képességüket az ő tökéletes útjai alapján, 
vagyonukat pedig igazságos végzése szerint és meg ne szegje
nek életük folyamán egyet sem az összes isteni rendelkezések 
közül. . . Mindazok, akik belépnek a gyülekezet rendjébe, vál
lalják magukra az Istennel való szövetséget, hogy parancsolatai 
szerint cselekedjenek és el ne tántorodjanak tőle akár rettegés
ből, akár félelemből, akár pedig a megpróbáltatás során, amely 
bekövetkezik majd Beliál uralma idején.

Amikor a papok és a léviták csatlakoznak a szövetséghez, \ 
dicsérjék az üdvösség Istenét és igazságának (,,veritasu) minden 
cselekedetét. Mindazok pedig, akik csatlakodnak a szövetség
hez, mondják utánuk: Ámen, Ámen!

Ezután a papok hirdetik Isten igazságát (iustitia JDei), ame
lyet megbizonyított hatalmas cselekedetekben, és tanúsítják 
minden kegyelmes irgalmát Izráel iránt. A léviták pedig hirde
tik Izráel fiainak a bűneit és minden gonosztettük vétkét és 
istentelenségüket Beliál uralmának idején. Utánuk mindnyájan, 
akik csatlakoznak a szövetséghez, bűnvallást tesznek és azt 
mondják: Hamisan cselekedtünk, istentelenül éltünk, vétkez
tünk és gonoszak voltunk, mi és régebben atyáink is, mert az 
igazság (,,veritas“) parancsolatainak elleneszegültünk. Igazságos

15 Bardtke, id. h. 86. k. lpk.
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az Isten, aki megítélt minket és atyáinkat. De kegyelmes irgal
massága megkímélt minket öröktől fogva mindörökké.

Azután a papok az összes férfiakat, akik Istentől kapják 
sorsukat és akik tökéletesen járnak minden Ö útján, megáldják 
e szavakkal: Áldjon meg minden jóval és őrizzen meg minden 
gonosztól, világosítsa meg szívedet az élet ismeretével és legyen 
kegyelmes hozzád örökkévaló ismerettel, tekintsen reád kegyel
mesen örök békességre!

Azután a leviták megátkozzák az összes férfiakat, akik Bé
náitól kapják sorsukat. . .

Mindazok pedig, akik csatlakoznak a szövetséghez, az áldás 
és az átok után azt mondják: Ámen, Ámen!11

A  bemutatott részlet mutatja, hogy szövegünk a szekta új 
tagjainak a felvételi szertartását közli. Nem folytathatom azon
ban a további részleteket, hanem inkább egy másik szemelvényt 
közlök a tekercs 3. és 4. hasábjáról:16

„Minden lét és történés az ismeretet adó Istentől van. Mi
előtt [a teremtmények] létrejöttek, megállapította céljukat és 
amennyiben rendeltetésüknek megfelelően léteznek, betöltik di
csőséges célja értelmében feladatukat. Ezen nem lehet változ
tatni. Kezében van minden parancsolat és Ö gondoskodik róluk 
-minden ügyükben. Az embert a földkerekség fölött való ural
kodásra teremtette és két szellemet rendelt el számára, hogy 
azok szerint járjon mindaddig, amíg el nem jön, hogy [ítélettel] 
meglátogassa. Ezek az igazság (,,veritas“) és a romlottság szel
lemei. Á világosság lakóhelyén támad az igazság (,,veritas“), a 
sötétség forrásából pedig az istentelen nemzedékek jönnek elő. A 
világosság fejedelme uralkodik az igazság (,,iustitiau) minden 
gyermeke fölött. Ezek a világosság útjain járnak. Viszont a rom
lottság gyermekei fölött a sötétség angyala uralkodik, úgyhogy 
azok a sötétség útjain járnak. A sötétség angyala csábítja az 
igazság („iustitia“) gyermekeit tévutakra. Minden gonosztettük 
és bűnük, vétkezésük és istentelen cselekedeteik az ő uralma 
alatt mennek végbe Isten titkának mértéke szerint egészen az 
[Isten által rendelt] időig. Megpróbáltatásaik és szorongattatá- 
suknak a megállapított idei ellenségeskedésének a hatalma alatt 
állanak, a sorsában osztozó szellemek pedig mind arra igyekez
nek, hogy tőrbe ejtsék a világosság fiait. De Izráél Istene és az 
ő igazságának (,,veritas“) angyalai segítik a világosság gyerme
keit. Ö teremtette a világosság és a sötétség szellemeit. . .  /Íz 
egyik szellemet szereti Isten . . .  A másiknak cselszövéseit utálja 
és gyűlöli minden útját mindörökké.

18 Bardtke, id. h. 90. lap; v. ö. Kuhn: Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 
1952,. 298. k. Ipk.
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Ezek az ő útjaik a földkerekségen: Megvilágosítják az em
beri szívet és egyengetik előtte az igaz igazság („aléthés dikaio- 
synéu) útjait; rettentik is Isten ítéletével; azután alázatos lélek, 
hosszútűrés, gazdag könyörület és örök jóság, okosság, belátás; 
hatalmas bölcseség, amely bízik Isten cselekedeteiben és gazdag 
jóindulatára támaszkodik. .. Ezeket tanácsolja a szellem az 
igazság (veritas) gyermekeinek . ..

A  romlottság szelleme pedig kapzsiság, kezek, melyek res
tek az igazság („iustitiau) szolgálatára, elvetemültség és hazug
ság, büszkeség és gőgös szív, csalás és ámítás, irgalmatlan és tel
jesen tiszteletlen, hirtelen haragú és telve van balgatagsággal, 
'szenvedélyes büszkeség, paráznasággal telt rémtettek, mocsok
kal telt utak a tisztátalanság szolgálatában ..

„Ez [a két szellem] határozza meg az emberek minden nem
zetségét és azok minden serege a neki megfelelő osztály szerint 
örökli az azok által meghatározott csoportba való tartozást. En
nek útjain kell járniok és minden cselekedet, amelyet cselekesz- 
nek az azok [t. i. az illető szellem] által meghatározott csoport
nak megfelelően megy végbe mindörökre úgy, ahogy azt kiki 
örökölte, legyen az sok vagy kevés. Mert Isten maga helyezte 
ezeket egymással szembe egyenlő arányban az utolsó időkig és 
örök ellenségeskedést szerzett közöttük. Ezért a romlottság cse
lekedetei utálatosak az igazság (veritas) számára és az igazság 
(veritas) minden útja utálatos a romlottság számára. Minden szo
kásukat átjárja a féltékeny harc, mert nem tudnak egy úton 
járni. Isten azonban belátásának titkai és csodálatos bölcsesége 
szerint meghatározta a gonoszság tartamának idejét és a meg
látogatás idején örökre meg fogja semmisíteni. Akkor majd 
örökre előtűnik a földkerekség számára rendelt igazság (veri
tas) . . .  Akkor Isten megtisztítja igazságával (veritas) az embe
rek minden cselekedetét és majd kiemel közülök egyeseket, 
amennyiben.. . szent Lélek által megtisztítja őket minden elve
temült cselekedettől. Igazságnak (veritas) lelkét hinti majd rá
juk, mint vizet, . . .  hogy (megtisztítsa) őket a hazugság minden 
undokságától és a tisztátalan lélekben való fetrengésből, hogy a 
Magasságos ismeretéhez és a menny gyermekeinek bölcseségé- 
hez belátást adjon és okosakká tegye a szeplőtelenségben járó
kat. Valóban, Isten ezeket örök szövetségre választotta ki és 
övüké les z Ádám minden dicsősége. De romlottság akkor nem 
lesz már és megszégyenül a hamisság minden cselekedete!

Mind mostanáig harcolnak az igazság (veritas) és a romlott
ság szellemei az ember szívében. Bölcseségben és balgaságban 
járunk. Ha valaki igazságot (veritas) és igazságosságot (iustitia) 
kapott örökség-részül, akkor ahhoz képest gyűlöli a romlottsá
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got. De amily mértékben örökség-része van a romlottságból és 
elvetemültségből, annak megfelelően megveti az igazságot. Mert 
egyenlő részben rendelte Isten ezeket [t. i. a két szellemet] egé
szen az általa rendelt időpontig és amíg mindent újjáteremt.u

Látnivaló, hogy ez a szakasz a szekta „tanításának*' (mond
hatnánk: „dogmatikájának") egy darabja. Feltűnő benne a pre
desztináció merev dualizmusa. Meg kell figyelnünk azt a termi
nológiát is, amely erősen emlékeztet az Újszövetségben részben 
Pál apostol, részben János evangéliuma szóhasználatára. Az 
előbbire nemcsak az „Isten igazsága" kifejezés mutat, hanem 
az igazság és romlottság útjainak a szembeállítása is: hasonló 
összeállítások találhatók Pál apostolnál az ú. n. „vétekkatalógu- 
sok“-ban (pl. Gál. 5,19—22); a negyedik evangéliumra mutat
nak viszont a '„világosság" és „sötétség", a „világosság és sötét
ség gyermekei".

Tanulságos az a szakasz is, amely a szekta szervezetéről, ill. 
a belső (gyülekezeti) fegyelmezésről szól. Ennek részletezésére 
azonban nincs elegendő helyünk.

3. Fontos helyet foglal el a tekercsek közt a Habakuk-kom- 
mentár. Keletkezési idejét kb. a Kr. e. 2. század első felére le
het tenni (a kézirat természetesen lehet fiatalabb, mint maga a 
kommentár). Különös jelentőséget ennek a kéziratnak főként az 
ad, hogy egyfelől bepillantást enged a szekta keletkezési körül
ményeibe, másfelől pedig a legrégibb ránk maradt összefüggő 
értelmezése egy ószövetségi iratnak.

A kommentáron végigmegy az ellentét „az elvetemült pap“ 
és „az igazság (iustitia) tanítója" közt. Amaz nyilván valame
lyik jeruzsálemi főpap, aki utat nyitott a zsidóság hellenizálá- 
sának, emez pedig valószínűleg a szekta megalapítója, aki szi
gorúan ragaszkodott a törvényhez és annak megtartásához. A 
kommentár sem egyiket, sem másikat nem nevezi meg név sze
rint, úgyhogy legfeljebb következtetni lehet arra, hogy melyik 
főpapról van szó.17 A kommentár módszerére jellemző, hogy a 
prófétai szövegből vett idézethez fűzi megjegyzéseit, ill. értel
mezését. A magyarázatot rendesen ez a fordulat vezeti be: „És 
[ami azt illeti], hogy [az írás, ill. Isten] azt mondja: . . .e z  azt

17 Rowley az „igazság tanítóját" Onias főpappal (Kr. e. 175 táján), 
az „elvetemült papot" Menelaosszál (főpap Kr. e. 170—160 között), a 
kéziratban említett „Absalom házát" pedig a hírhedt Tobiás-nemzetség- 
gel azonosítja; v. ö. ZatW 64, 266. lap. — Oniast (az ú. n. III. Onias), 
aki 2. Makk. 3,1. szerint gyűlölte a gonosz embereket (t. i. azokat, akik 
hajlottak a hellenizmusra), testvére Jézus, aki nevét a görögös Jázonra 
változtatta, letette a főpapi tisztről. Ezt aJázont azonban utóbb a Tobiás- 
nemzetségbe tartozó Menelaos tette le és meggyilkoltatta. Ennek a hel
lenizmushoz hajló' pártnak a magatartása is jelentősen hozzájárult a 
makkabeusi háborúk kirobbantásához.
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jelenti'*18, vagy rövidebben: „ez arra vonatkozik, hogy . . /agy 
„ez vonatkozik a ..

Hab 1, 5-höz a kommentár a következő értelmezést fűzi: Ez 
vonatkozik „azokra, akik a hazugság emberével együtt hiteha- 
gyottakká lettek. Mert nem [hittek] az igazság tanítója [beszé
dének], amely Isten szájából származik és [vonatkozik] azokra, 
akik elszakadtak az új [szövetségtől], mert nem hittek Isten szö
vetségében és [gúnyolták és gyalázták] szent nevét. És éppen 
úgy vonatkozik az ige értelmezése mindazokra, akik a napok 
végén szakadnak majd el. Erőszakoskodók, [akik elutasítják a 
szövetséget], nem fognak hinni, ha majd mindazt, ami az utolsó 
nemzedéket [éri], hallják a pap szájából, akit Isten Júda házá
hoz küldött, hogy megmagyarázza szolgáinak, a prófétáknak 
minden szavát, mert általuk Isten mindent megjelentett, ami 
népével és [a népekkel] történik majd. ,Mert íme felkeltem a 
káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő népet‘ (Hab. 1,6). Ez vo
natkozik a kitteusokra, akik gyorsak és hősök a csatában, hogy 
sokakat elpusztítsanak [és az ország] a kitteusok hatalmaim ke
rül . . .“19 Hasonlóan mondja a kommentár Hab. 1, 8—9 értelme
zésénél is: „Ez a kitteusokra vonatkozik, akik az országot lovaik
kal és állataikkal eltapossák, ,és messziről1' jönnek majd, a ten
ger szigetei felől, hogy ,sashoz hasonlóan‘ felfalják a nemze
teket . . ,“20

A kommentárt átjáró eszkatologikus és messiást váró han
gulatra jellemző a Hab. 1, 12—13-hoz fűzött magyarázat: „En
nek az igének az értelme az, hogy Isten nem morzsolja szét né
pét (idegen) népek keze által, hanem választottjának keze által 
Isten ítéletet tart majd az összes népek fölött és ha azokat meg
fenyíti, akkor bűnhődnek majd a népéből való istentelenek is. 
Akik az ő parancsolatait megtartották, azok (t.i. a parancsolatok) 
sziklává lesznek számukra .. .“21 Hasonló értelemben mondja 
egy másik hely: „Isten megparancsolta Habakuknak, hogy je
gyezze fel, ami az utolsó nemzedékkel történik, azonban az idő 
beteljesedését nem jélentette ki neki. Ha pedig azt olvassuk: 
,hogy hamarosan olvasható legyen‘ (Hab. 2, 2), akkor ennek ér
telme az igazság tanítójára vonatkozik, akinek Isten kijelentette

18 V. ö. Burrows tanulmányát, Vetus Testamentum, 1952. 255. k. Ipk. 
(ismerteti ZatW 64, 277. lap).

19 Bardtke, id. h. 124. lap. A zárójelben levő szakaszok kiegészítik 
a szöveghiányokat. — A „kitteusok", ill. „kittim" az ÓSz-ben (pl. Ezs. 
23,1.12; I. Móz, 10,4; IV. Móz. 24,24; Jer. 2,10; Ez. 27,6; Dán. 11,30) 
Ciprus lakóit, ill. magát Ciprust és átvitt értelemben a Ciprustól nyu
gatra lakókat, ill. ezeket a területeket jelöli meg.

20 Bardtke, id. h. 126. lap.
21 Bardtke, id. h. 126. Ia7.
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szolgái, a próféták szavainak minden titkát. ,Mert a látomás ha
táridőre szól, az (idők) végéről beszél és nem csal meg‘. Ez arra 
vonatkozik, hogy az utolsó idő késik és pedig messze túl azon, 
amit a próféták mondottak, mert Isten titkai csodálatosak 
Tanulságos az USz, különösen Pál apostol megértése szempont
jából (v. ö. Róm. 1, 18) Hab 2, 4 magyarázata is: „Ez mindazokra 
vonatkozik, akik Júda házában betöltik a törvényt, akiket Isten 
kiment majd az ítélet házából fáradozásuk és az igazság tanító
jához való hűségük miatt.“22

A kommentár élesen szembefordul a vezető jeruzsálemi pa
pokkal, így pl. Hab. 2,5—6. értelmezésénél: „Ez az istentelen 
papra vonatkozik, aki működésének a kezdetén joggal viselte a 
nevét, de szíve büszkévé lett, amikor uralkodott Izráel fölött, és 
elhagyta Istent és a gazdagság [szeretete] miatt hűtlenné lett 
[Isten] parancsolatai iránt. . . “ Néhány sorral utóbb ez az értel
mezés is eszkatológikus fordulatot kap: „Ez Jeruzsálem utolsó 
papjaira vonatkozik, akik a népek zsákmányából gazdagságot és 
hasznot gyűjtenek majd, de a napok végén gazdagságuk nyere
ségükkel együtt a kitteusok seregének a kezébe kerüld23

Meg kell elégednünk evvel a néhány szemelvénnyel. Ezek 
is világosan mutatják, hogy a szerző hogyan vonatkoztatta azt, 
amit a próféta a saját idejében, — a Kr. e. 6. század végén — a 
babilóniaiakra vonatkozólag írt, szabad, az allegorizálás határán 
mozgó értelmezéssel saját korának viszonyaira. Így váltódnak 
át a kaldeusok a „kitteusokra**: ez a bibliai név válik a szerző 
számára fedőnévvé saját korának fenyegető hatalmai, valószí
nűleg a Seleukidák hellenisztikus uralkodói és azok seregei 
(vagy a rómaiak) számára. Bardtke joggal nevezi ezt az értelme
zési módot „aktualizáló értelmezésinek (id. h. 134. lap). Szá
munkra ez azért tanulságos, mert a ránk maradt legrégibb for
mája annak az értelmezési módnak, amely az USz-en (főként a 
Jel. könyvén) keresztül az egyházban is meghonosodott. Ez az 
értelmezési eljárás már a Habakuk-kommentárban világos esz
katológikus szemléletmódot mutat, és tanúsítja azt is, hogy a 
szerző és „gyülekezete** számára az „eszkaton** nem tisztára fu- 
turikus valóság, hanem konkréttá válik a jelenben akkor is, ha 
a szerző tudatában van annak, hogy az eszkatológikus végkifej
let „késik és pedig messze túl azon, amit a próféták mondottak, 
mert Isten titkai csodálatosak**. Ez a mondat megérttetheti ve
lünk azt is, hogy miért nem jelentett az első keresztyén gyüle
kezetnek döntő lelki nehézséget a parúzia késése.

22 Bardtke. id. h. 128. lap. — A kommentár tehát Hab. 2 ,4-ben az 
„emuná“ szót hűségnek érti és a szekta tagjainak az „igazság tanítójá
hoz" való hűségére vonatkoztatja.

23 V. ö. Bardtke, id. h. 128. és 129. lap.
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4. Valószínűleg az apokaliptikus végső küzdelmet akarja az 
az irat rajzolni, amelynek Sukenik professzor azt a címet adta: 
„A világosság fiainak harca a sötétség fiái ellenu. Ebből a szö
vegből azonban csak kevés ismeretes, úgyhogy nem foglalkoz
hatom vele részletesebben.

A „dicsérő énekeku-et tartalmazó tekercsek szövegéből is 
csak keveset tudtak eddig közreadni. Mégis mutatóul közlöm az 
egyik éneket:24

„Dicsérlek, Uram,
hogy szemeid megoltalmazták életemet 
és hogy megmentettél 
a hazugbeszedűek vakbuzgóságától.
Igen, a sok képmutató közül 
kimentetted a szegénynek lelkét, 
akit el akartak ragadni, 
hogy vérét ontsa 
szolgálatodra.
Azonban — nem ismerték fel, 
hogy utam tőled indult el!
Gúnnyá és gyalázattá tettek engem 
az álnokságra törők szájában 
De Te, Istenem,
kisegítetted a szegény és nyomorult lelket 
azok kezéből, akikkel nem bírt volna, 
igen, megváltottad telkemet 
a hatalmasok kezéből.
Mikor gúnyos beszéddel illettek,
akor sem engedtél elernyedni,
hogy elhagyjam szolgálatodat,
és félve a gonoszok gonoszságától
balgasággal cseréljem fel a határozott lelkületet.“

III. A tekercsek teológiai jelentősége.
1. Az eddig elmondottak is érzékeltetik az új leletek jelen

tőségét a teológiai kutatás és munka számára. Azonban néhány 
legfontosabb mozzanatot az elmondottakon túl is röviden össze 
kell foglalnunk.

Nem szólunk az Ezsajás-tekercsek és más bibliai szövegek 
jelentőségéről az Ószövetség és a kánontörténet szempontjából. 
Evvel legalább is egyenlő, sőt még ezen túlmenő jelentősége 
van a nem-bibliai szövegeket tartalmazó leleteknek abból a 
szempontból, hogy közvetlen bepillantást engednek a Jézus kora
beli zsidóság, ill. e zsidóság egy ágának az életébe, szervezett- 
ségébe, gondolkodásába és hitébe. Mindez új fényt vet Jézus

24 V. ö. Bardtke, id. h. 152. k. lpk.
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evangéliumára és az első gyülekezetek életére is, részben úgy, 
hogy világosabbá és így konkrétabbakká válnak Jézus szavai és 
az apostoli levelek is, de még inkább úgy, hogy meglátjuk a kü
lönbségeket egyfelől az ezen iratok mögött meghúzódó kegyes
ség, másfelől pedig Jézus és az első keresztyénség között.

2. Már rámutattunk arra az erősen jeszkatológikus hangu
latra és gondolkodásra, amely a Habakuk-kommentárt, vala
mint „A világosság fiainak harca a sötétség fiai ellen“ c. iratot 
átjárja és döntő módon meghatározza. E tekintetben ezek a te
kercsek közeli rokonságot mutatnak Jézus és az őskeresztyénség 
gondolkodásával. Mint az őskeresztyén gyülekezetek, úgy ez a 
zsidó irányzat is várta a közeli világvéget és az ítéletet.

Ez az eszkatológikus hangulat e szektánál egyfelől dualista- 
predesztinációs gondolkodással, másfelől pedig a törvény szi
gorú megtartására irányuló kegyességgel párosul. A szekta teo
lógiájának a dualizmusa világosan mutatja az „iráni vallás" 
(parszizmus) hatását.25 Az iráni vallásból veszi át a szekta a 
dualisztikus gondolkodás alapvázát, ezt azonban összekapcsolja 
az ószövetségi monotheista istenfogalommal, pontosabban a te
remtéshittel, amikor hangsúlyozza: „a világosság és sötétség szel
lemeit Isten teremtette'4. így e szekta teológiája szerint a jó és 
gonosz ellentéte nem „metafizikai" jellegű, hanem Isten terem
tésében gyökerezik. Ezért az is, hogy az emberek vagy „az 
igazság fiai" vagy a „gonoszság fiai“ közé tartoznak, Isten te
remtésbeli rendelésében, „predesztinációban" gyökerezik.26 Ép
pen ezen a ponton tér el világosan és határozottan Jézus és az 
egész Újszövetség tanítása e szekta gondolkodásától és teoló
giájától, noha pl. Pál apostolnál is vannak predesztinációs gon
dolatmenetek. Azonban Pál apostoltól is távol áll olyan gondo
lat, hogy Istenhez való viszonyunk és vele együtt üdvösségünk 
attól függne, melyik táborba tartozunk: a világosság fiai közé-e 
vagy pedig a sötétség fiai közé. A különbség végső gyökere itt 
abban van, hogy az „igazság tanítója“ ugyan e szekta számára 
messiásszerű alak, azonban a messiási váltságot a szekta még
sem ismeri.

3. Evvel függ össze a törvény sajátos jelentősége is e szek
tában. A szekta a törvény szigorú megtartására törekszik. A

25 Kuhn egy 1950-ben megjelent tanulmányában („Die in Palastina 
gefundenen hebraischen Texte und das Neue Testament“, Zeitschr. f. 
Theol. u. Kirche, 1950, 192. k. lpk.) egyenesen azt írta, hogy e szövegek 
mutatják, hogyan torkollott bele Zarathustra prédikációja a zsidóságba. 
Egy újabb tanulmányban („Die Sektenschrift und die iranische Reli- 
gion“, Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1952, 296. k. lpk.) Kuhn gondos pár
huzamot von a szekta irat dualizmusa és a parszizmus között.

26 V. ö. Kuhn: „Die Sektenschrift. . . “ 312. lap.

L elk ip ász to r 1954. fl. 77
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törvény mégis módosulást szenved az által a tulajdonképpen 
új törvényszámba menő törvényértelmezés által, amely az „igaz
ság tanítójától'1 származik. Ilyen értelemben mondja a „szekta- 
regula“ a tagokra vonatkozólag: „Nem távozhatnak el a tóra 
semmiféle tanácsától, hogy szívük keménységében járjanak, 
hanem igazodjanak a régebbi törvényekhez27, amelyek a gyüle
kezet férfitagjait kezdettől fogva fegyelmezték, míg csak pró
féta nem támad és el nem jönnek Áron és Izráel felkentjei.11 A 
törvényszerű kegyességben a döntő a tagok egyéni erkölcsi ma
gatartása. Az áldozati kultusz és a jeruzsálemi templomban 
folyó istentiszteleti szolgálat egészen háttérbe szorulnak, sőt — 
mint láttuk, — a Habakuk-kommentár szerzője élesen szembe
fordul a jeruzsálemi vezető körökkel.

Jézus evangéliuma sem támasztja alá a jeruzsálemi temp
lomi kultuszt és a keresztyén gyülekezetek útja éppen ezen a 
síkon vált el a zsidóságtól. A keresztyénség és e zsidó szekta 
magatartása közt mégis van különbség: a keresztyén maga
tartás nem olyan gyűlöletig menő ellentétből táplálkozik, mint 
e szektáé, hanem a Krisztus által szerzett váltságra épül.

3. A fenti szemelvények során nem idézhettem azokat a 
szakaszokat a szekta-regulából, amelyek a szekta szervezetére 
vonatkoznak. Röviden mégis hadd említsem meg, hogy a szekta 
a jelentkezőktől két évi jelöltséget („noviciátust11) követel, tagjai 
közt szigorú fegyelmet tart és a tagok vétkeit különféle fenyí
tésekkel torolja meg. A legenyhébb a tagsági jogok felfüggesz
tése 10 napra, a legsúlyosabb büntetés a gyülekezetből élethosz- 
sziglan való kizárás, sőt talán a halálbüntetést is alkalmazták.28

Érdekes az is, hogy a tisztségviselők közt előfordul „mebak- 
kér“ — „felügyelő11: ez a szó pontosan megfelel a görög „epis- 
kopos“~nak, — ez a körülmény talán könnyebben értteti meg 
velünk az „episkopos11 tisztének a keletkezését az őskeresztyén 
gyűl ekezetekben.

Tanulságos az is, hogy a szekta tagjai nem, élnek ugyan 
vagyonközösségben, azonban jó néven veszik, ha a tagok va
gyonukat vagy annak egy részét a gyülekezet rendelkezésére 
bocsátják. Azt a tagot, aki vagyonára nézve hamis adatokat kö
zöl, büntetéssel sújtják. — A szekta-regula e rendelkezései élén
ken emlékeztetnek a jeruzsálemi gyülekezet ú. n. vagyonközös
ségére és megvilágítják Ananiás és Sapphira esetét is.29.

27 Ezek a szekta keletkezésekor, annak alapítója (az „igazság taní
tója"?) által megállapított parancsolatok; v. ö. Bardtke, id. h. 102. lap.

28 A szöveg azonban ezen a helyen bizonytalan; v. ö. Bardtke, id. 
h. 97. lap.

29 V. ö. ehhez Kulin fejtegetéseit, Theol. Literaturzeitung, 1950, 83. 
k. Ipk.
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4. A Habakuk-kommentárban ill. az alapul szolgáló prófétai 
szövegben négy helyen fordul elő a Jahve istennév s a másoló 
ezt a szót minden esetben az egyébkent használt ú. n. quadrát
íráshoz közelítő írásforma helyett ó-héber betűkkel írta.30 Eh
hez legújabban egy másik egészen meglepő felfedezés is járul. 
1952 augusztusában beduinok találtak Chirbet Kumrán-tól kb. 
18 km-re délre, Vádi Murabbáat egyik barlangjában egy teker
cset, amely a kis próféták görög szövegét foglalja magán. A 
kézirat valószínűleg a Kr. u. 1. században és pedig annak első 
felében keletkezett és azok közé a szövegek közé tartozik, ame
lyeket a második palesztinai zsidó háború, tehát Hadrianus 
uralkodása idején rejtettek el. Ez a kézirat már keletkezési ko
ránál fogva is régebbi, mint az ÓSz-nek a Jeruzsálem pusztulását 
követő időkben keletkezett görög fordításai, amelyekkel a zsidó
ság a maga köréből kiküszöbölte a Septuagintát. Legrégibb gö
rög ÓSz-kézirataink kb. 200—300 évvel fiatalabbak ennél a kéz
iratnál s az utóbbi különösen is fontos azért, mert nem kérész-, 
tyének, hanem zsidók használatára készült. Eddig a görög Ószö
vetségből csak egészen elenyésző olyan töredékek voltak isme
retesek, amelyek nem-keresztyén használatra készültek, köz
tük egy 1944-ben közzétett töredék V. Móz. 31,30—32,7 szöve
gével. 31 Már ebben a kéziratban feltűnt, hogy a Jahve név a 
görög szövegben héber betűkkel (quadrát írással) szerepel. A 
most újonnan felfedezett kis-próféta-kézirat azt a meglepetést 
hozza, hogy benne a másoló a szent nevet mindenütt ó-héber 
betűkkel írta.

Eddig is tudtuk, hogy az ŐSz-nek a 2. században zsidók ál
tal készített fordításai (különösen Aquila), a szent tetragrammá-t 
a görög szöveg közepette ó-héber betűkkel írták.32 Annak idején 
Deissmann a LXX egyik legnagyobb jelentőségű cselekedetének 
azt tekintette, hogy a sok ezer héber név mellett, amelyet fel
vett a görög szövegbe, az Isten nevét, Jahvet nem hagyta meg 
a héber formájában, hanem Kyrios =  Űr-nak írta át, ill. fordí
totta. Ezzel a ténnyel — Deissmann szerint — a LXX kiemelte

30 Az Ezsajás-tekercsekben ez a jelenség nem figyelhető meg. A Ha- 
bakuk-tekercs — úgy látszik — fiatalabb az Ezsajás-tekercseknél és 
emezeknél gondosabb kiállítású. Egyébként a „dícsérő-énekek“-ben is 
megfigyelhető, hogy az „él“ =  Isten szót is ó-héber betűkkel írta a má
soló. Origines is megjegyzi egy alkalommal, hogy a gondosan írt szöve
gekben a szent Isten-nevet „igen régi" betűkkel írták. V. ö. Bardtke, 
id. h. 73. k. lpk.

31 V. ö. ehhez Kahle cikkét, Th. Lztg., 1954, 84. k. lpk.
32 V. ö. Swete: Introduction to the Old Testament in Greek, 1900, 

35. k. lpk., továbbá: Deissmann: „t)ie Hellenisierung des semitischen 
Monotheismus" (Neue Jahrbücher f. d. kiáss. Altertumswissenschaft, 
1903, XI. k., 163. k. lpk.)
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az ÓSz népi Istenét elzártságából, nem tette egyéb keletről jött 
istenek mellé, mint velük „egyenrangú4' istent, hanem kiterjesz
tette Isten igényét minden népre, az egész lakott földre, és egyút
tal meg is nyitotta a pogány népeknek az utat az egy, Igaz Is
tenhez.

Ezt a szemléletet az új leletek világításánál nem lehet fenn
tartani. Most valószínűbbnek látszik, hogy a keresztyénség 
előtti görög bibliai kéziratok, — csak úgy mint a Habakuk-kom- 
mentár — a szent Isten-nevet nem írták át, hanem meghagyták 
görög olvasók számára titokzatos hozzáférhetetlenségében. 
A tekercsek tanúsága szerint már a Kr. e. 1. században33, de 
Jézus korában sem ejtették ki zsidók a szent Isten-nevet. Még 
kevésbbé ejtették ki természetesen a diaszpórában a görögül 
beszélő zsidók. Lehet, hogy a diaszpórában már ekkor elterjedt 
a görög biblia-szöveg olvasásánál a „kyrios44 szó alkalmazása 
fedőnévként. Viszont a név kerülése és helyettesítése különféle 
fedőnevekkel kétségkívül egyik első lépés volt abbán az irány
ban, hogy az ószövetségi Isten zárt népi jellege megszűnjön és 
hogy az ószövetségi kinyilatkoztatás Istene igényét kiterjessze 
minden népre.

Azt a lépést azonban, amelyet annak idején Deissmann — 
joggal — olyan nagyjelentőségűnek tekintett, és amelyet a 
Septuagintának tulajdonított, a hellenizált zsidóság még nem 
tudta megtenni, hanem az csak a keresztyénségben következett 
be. Ehhez t. i. nemcsak az ószövetségi Isten-névnek, mint név
nek kellett elhalványodnia, hanem szükséges volt az is, hogy 
Isten „új népet44, „egyházat44 gyűjtsön magának minden népből. 
A zsidóság t. it a maga Istenéről csak úgy tett és tehetett bi
zonyságot a népek körében, hogy ezt az Istent csak a válasz
tott nép tagjaként lehet tisztelni, azért azoknak, akik „félik az 
Urat44 (Zsolt. 135, 20), először zsidókká kell lenniök, hogy „áld
hassák az Urat44. Csak az egyház hirdette Jézus Krisztus evan
géliumát abban az értelemben, hogy Isten nemcsak a zsidók, 
hanem a pogányok közül is ' választott népet magának (Csel. 
15,14). Ez a nagy horderejű jelentősége Pál apostol ismert har
cának a galata gyülekezetekben fellépő „judaista44 irányzat ellen.

A zsidóságnak és a keresztyénségnek ezt az egymástól gyö- 
kéresen eltérő belső helyzetét és vele együtt az „egyház44 új, 
döntő jelentőségét a Holt-tengeri tekercsek még egy másik 
irányvonalból is egészen világosan megmutatják. Sehol sem

33 Az Ezsajás-tekercsek is tesznek olyan jelet az Isten-név mellé, 
amely valószínűsíti, hogy a szöveg felolvasásakor azt nem ejtették, ha
nem fedő-névvel helyettesítették, v. ö. Bardtke, id. h. 66. lap. — Leg
feljebb talán Jeruzsálemben, a templomban istentiszteleten ejtették még 
ki ebben az időben a szent Isten-nevet.
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hallunk ezekben az iratokban arról, hogy a szekta látóhatára túl
terjedt volna a zsidóságon olyan értelemben, hogy Isten meg
nyitotta volna az üdvösség útját a pogány népeknek is: ezek az 
iratok csak arról az ítéletről beszélnek, amelyet Isten a pogá- 
nyoknak és istenteleneknek készít. Ez a szekta — ha ellentétbe 
kerül is az egykorú zsidóság hivatalos vezetőivel és ha el is hú
zódik pl. a templomi kultusztól, — mindenképpen a zsidóság 
határain belül marad. Ennek a határain és keretein belül akar 
szigorú elválasztását eszközölni a világosság fiai és a hiteha- 
gyottak közt, ezen belül van szó az „új szövetségiről. Erre a 
választott népen belül teendő elválasztásra vonatkozik az új ta
gok noviciátusa és erre vonatkoznak azok a szigorú gyülekezet
fegyelmező intézkedések, amelyekkel e szekta a maga belső tisz
taságát, „szentségét4' biztosítani törekszik. Ez a mozzanat hatá
rozza meg a szektában az eszkatológikus várakozást is.

Jézus evangéliuma és az őskeresztyén gyülekezet hite éppen 
ezen a ponton válnak el döntő módon e zsidó irányzat gondol
kodásától. Mivel az evangélium a jövőre irányuló várakozással és 
reménységgel együtt Isten új jelenvaló kinyilatkoztatásáról is 
tud és ebből él, azért nyílik meg a gyülekezet minden nép felé. 
Az nem beavatottak titkos, misztérium-közössége hosszú előze
tes noviciátussal, hanem Istennek valóban uj népe, amelyet a 
Szentlélek eszkatológikus adománya által formál újjá. Ez az 
adomány áthidalja azt a dualizmust is, amelyben a szekta tag
jai gondolkodtak, és kitárja a gyülekezet kapuját az egész Isten 
teremtette embervilág számára. Mert Isten sem az a kimond
hatatlan nevű és olvashatatlan betűk rejtvényébe zárt titok, 
amelyként az új leletekben jelentkezik, hanem az Atya Krisz
tus Jézusban, „aki a két nemzetséget eggyé tette", úgyhogy, akik 
egykor távol éltek Istentől, most „közelvalókká lettek a Krisz
tus vére által4' (Ef 2,13—14).

Összefoglaló értelemben lehet tehát azt mondani, hogy az új 
leletek valóban sok új .világosságot vetítenek arra a háttérre, 
amelyből Jézus és az őskeresztyén gyülekezet olyan titokzato
san és megfejthetetlenül lép elénk. Azonban figyelmes vizs
gálatnál az új szövegek világításánál még élesebbé válik az evan
gélium üzenete, nevezetesen az, hogy Isten Jézus Krisztusban 
adott váltságot népének és hívja el azt királyságába.

Karner Károly

Isten felé sem nagyobb, sem jobb cselekedetet nem tehetünk, 
sem magasztosabb istentiszteletet nem mutathatunk be, mint ha 
hálát adunk neki. Luther.
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A FÉLELEM SZEREPE AZ EMBER 
MEGTÉRÉSÉBEN

Sokszor hallottam nem csupán a keresztyénség, hanem ál
talában a vallás létrejötte, „keletkezése1* tekintetében azt, hogy 
a vallás a félelem szülötte. A vallás első forrásai között említik 
a halálfélelmet. Már Szofoklész, a nagy görög tragédiaíró így 
írt: „Az embernél nincs hatalmasabb, áthajózza a tengereket, 
felszántja a földet, megszelídíti az állatokat, megvédi magát a 
hidegtől, melegtől és az esőtől, minden ellen tud védekezni, 
csak a halál elől nem tud menekülni.“

Vallástörténeti ismereteink általánosságban igazolják a 
fenti szemléletet abban a vonatkozásban, hogy a vallás jelent
kezése, kifejlődése okai között döntő volt az ősembernek az 
a tapasztalata, hogy számára a világmindenség rejtély és titkai
hoz hozzá nem férhet. A félelemérzet, a megfejthetetlen előtti 
csodálat, a hatáskörét túlhaladó erők vallásos hitet ébresztet
tek benne a felső hatalmasság, a titkos, csodálatos erők, érzé
kelhető világán túl levő hatalmak iránt.

Mi, keresztyének azonban a Szentírás közlésére támasz
kodva valljuk, hogy a vallás az embernek Istenhez való viszo
nya. Maga a Teremtő adta azt a benső érzést, alap-lelkületet, 
mely a teremtményt a  Teremtő előtt hódolatra készteti. Evan
gélikus hitünk legtisztább tanításával mondjuk: „A vallás az 
embernek az Istennel való azon életközössége, amely isteni ki
nyilatkoztatás alapján, benne való hit által, a hivőknek közös
ségében jön létre és jut teljességre.** (Pröhle.)

S éppen, mikor ilyen vizsgálódások között tájékozódtam, ol
vastam Budai Egyházmegyénk pályatételét a fenti címen: A 
félelem szerepe az ember megtérésében. Az első benyomásom 
az volt, hogy nagyon rosszul fogalmazott cím s éppen lutheri 
keresztyénségünk központi, tanításával szöges ellentétben álló 
gondolat kifejtésére bíztat. Az volt az első kérdésem: hát azért 
tért meg a tékozló fiú az atyai házhoz, mert félt? S a Krisztust 
üldöző Saulból azért lett Pál apostol, mert félt? S hol jelentke
zik a félelem Zakeus életében, nemkülönben annak a 3000 em
bernek a megtérésében, akik a jeruzsálemi templomban meg- 
keresztelkedtek Péter bizonyságtételére és felhívására: térje
tek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan és veszítek a 
Szentlélek ajándékát? Csak amikor többet időztem a kérdésnél, 
láttam meg a szándékot, ami a cím fogalmazásában jelentkezik. 
Ügy tekintem azért, mint a megtérésnek, e teológiai problémá
nak egyik részletkérdését, melynek kifejtése mindenekelőtt 
megkívánja azonban, hogy tisztán lássuk az alapfogalmakat.
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 MI A MEGTÉRÉS?
  a) A szó eredete és értelme. A héber S ÚB és a görög meta- 
noein igéket fordítja magyar bibliánk ezzel a szóval: megtérni, 
Metanoia-megtérés. A görög szó alapja: nous. Jelenti elsősorban 

  az értelmet, gondolkodást, érzelmet. Értjük alatta azt az alap- 
magatartást, melyet az ember gondolkodása, benső meggyőző
dése szerint tanúsít. A metanoia éppen ennek a benső meggyő
ződésnek, alapgondolkodásnak a megváltozása. Így jelenti bibliai 
értelemben a bűn megbánását, a megtérést.

b) A metanoia, mint teológiai probléma.
Keresztelő János, röviddel utána Krisztus Urunk nyilvános 

fellépése ezzel az ostorozó felhívással kezdődött: „Térjetek meg, 
mert elközelített a mennyeknek országa." A megtérésre való 
felhívást megtaláljuk azonban az egész Szentírásban. Izrael tör
ténete, a próféták szolgálata a bizonysága annak, hogy Isten ál
landóan keresi a Tőle elfordult embert és megtérést vár tőle. 
Jézus tanítása, az újszövetségi példázatok, az apostoli intelmek 
mind mutatják ennek a felhívásnak meglétét:: térjetek meg.

Mit jelent az ember megtérése? Jézus mondja a hegyi 
beszédben: ,,... széles az az út, amely a veszedelemre visz és 
sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és kes
keny az az út, amely az életre visz és kevesen vannak, akik meg
találják azt.“ A széles útról rátérni a keskeny útra, a bűn ha
talma által megrontott embernek állandó, Istentől adott fe- 
adata, hogy a megtérés útjára lépjen. A megtérés az ember 
gondolkodásának, alapmagatartásának teljes megváltozása. A 
núsz megváltozása. Pröhle meghatározása szerint egzisztenciális 
életfordulat.

Hogyan történik ez meg? Evangélikus hitünk a Szentírás 
tiszta tanítását hirdetve vallja, hogy az ember hit által igazul 
meg, egyedül az Isten kegyelméből. Ennek alapján valljuk, hogy 
a megtérés is Isten műve bennünk a Szentlélek által.

Isten sokféleképpen munkálja közöttünk a megtérést. Útja, 
eszköze számtalan erre. Ezek között az eszközei között látjuk a 
félelmet is. Isten ítélete, büntetése, próbatétele olyan állapotba 
juttat, amikor jelentkezik bennünk a félelem s eszközévé válik 
megtérésünknek.

MI A FÉLELEM ?
a) A félelem, mint emberi érzés.
Vannak az ember alap-érzései között olyanok, melyek he

ves belső változásokat okoznak s ezek az ember cselekedeteire 
is kihatnak. A félelem is ilyen érzés, mely egy emberi élet fo
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lyamán sokszor jelentkezik különböző életesemények hatására 
A félelem készteti az embereket arra, hogy mást mondjanak" . 
mint amit éreznek, mást cselekedjenek, mint amit belső ösz
tönük sugall, vagy értelmük javasol. Bibliánkban a görög pho- 
beomai ige és phobosz főnév fordításaként találjuk. Jelenti a 
félelmet, aggódást, megijedést, rabszolgai félelmet. A Biblia 
szóhasználata szerint legtöbb esetben az Isten iránt való tisztelő, 
hódoló félelmet jelenti.

A félelemérzet sok bűnre, hazugságra, csalódásra készteti 
az embert, másrészt sok gonoszság cselekvésétől tartja vissza.

b) A félelem és megtérés egymással való kapcsolata.
Dolgozatomban, a megadott tétel szerint is, azt vizsgálom, 

hogy a félelemnek milyen szerepe van abban, hogy az ember
ben existenciális életfordulat menjen végbe, aminek következ
tében egész gondolatvilága, környező élők értékelése, életszem
lélete teljes egészében megváltozik.

A félelemben, rettegésben levő ember nem a maga akara
tát cselekszi. Lélektani megfigyelések mutatják, hogy a kisgyer
mek nem egyszer csupán a megfélemlítés miatt követi a paran
csot, aminek teljesítésétől pedig vonakodott. A szolgaságba, fog
ságba, vagy hasonló körülmények közé jutott ember nem ura 
elhatározásának, hanem parancsolója szavát követi. Két ember 
között akkor dől el a hegemónia kérdése, amikor összemérték 
erejüket, tudásukat és kitűnt, hogy melyik az erősebb. A le
győzött, megfélemlítve, kénytelen az erősebb parancsát kö
vetni.

Így vagyunk nem egyszer Istennel szemben is. Az ember 
szembeszáll a mindenség Urával. Néki hódolni nem akar mind
addig, amíg Isten át nem vezeti a hitbeli tusák, életharcok és 
szenvedések próbáló tüzén, mindaddig, míg el nem jut addig a 
megtapasztalásig: „Hova menjek a te lelked elől és a te orcád 
elől hova fussak? Ha mennybe megyek, ott vagy; ha a ko
porsóba vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal 
szárnyaira kelnék és a tenger túlsó szélére szállanék: ott is ke
zed vezérelne engem és a te jobb kezed fogna engem“ (139. 
Zsolt. 7—10).

c) Az Isten színe előtt való félelem.
Ha a Szentírást abból a szemszögből vizsgáljuk, hogy mikor 

jelentkezik az emberben félelem, azt látjuk, hogy amint tudo
mást szerez Isten jelenlétéről, amint Isten színe elé kerül, féle
lem, hódolat, nem egyszer rettegés tölti be egész benső vilá
gát. Ennek szemléltetésére csupán néhány példát sorakoztatok
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fel. Már az első ember bűnbeesése után elrejtőzik Isten elől. Az 
Úr kérdéseire: „Ádám, hol vagy?“ így felel: „Szavadat hallám 
a kertben és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok és el- 
rejtezém“ (1. Móz. 3,10). Amikor Isten megjelenik Mózesnek a 
Hóreb hegyén az égő csipkebokor lángjában és szól Mózesnek, 
„Mózes elrejté az orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni" 
(2. Móz. 3 ,6b). A Sinai hegynél táborozó nép „látja vala a 
mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy 
füstölgését. És látja vala a nép és igen megrémüle." Amikor 
Esaiás a templomban megjelenő Istent látja, így kiált fel: „Jaj 
nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan 
ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát lát
ták szemeim" (És. 6, 5).

A bethlehemi pásztorokról találjuk írva Lk. 2, 9-ben: „Az 
Úr dicsősége körülvevé őket és nagy félelemmel megfélemlének.". 
Amikor Péter, Jakab és János ott van Jézussal a megdicsőülés 
hegyén és hallják a felhőből a szózatot: ez az én szerelmes Fiam, 
akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok, akkor „arcra esének 
és igen megrémülének" (Máté 17, 6.).

A Golgothán karhatalmi szolgálatot teljesítőkről ezt hall
juk: „A százados pedig és akik ő vele őrizték vala Jézust, látván 
a földindulást és amik történtek vala, igen megrémülének, 
mondván: Bizony Istennek Fia vala ez!" (Máté 27, 54). A listrai 
sokaságban is félelemmel csodás érzület támad, amikor látják, 
hogy Pál és Barnabás szavára a sánta meggyógyul és így kiált 
fel likaoniai nyelven: „Az istenek jöttek le mihozzánk emberi 
ábrázatban" (Act. 14,11).

Mindezek a példák szolgáljanak annak a tételnek bizony
ságául, hogy amint az ember valamit is meglát, megérez mint 
ostort Isten hatalmából, megalázkodik, kevélysége, elbizakodott
sága alábbhagy, vagy teljesen megszűnik. Szolgáljon annak bi- 
zinyságára, hogy az Istentől eltért ember rájön arra, hogy élete 
nem a saját kezében, nem is emberek hatalmában, hanem Isten 
hatalmában van. Ilyen szempontokból kell tekintenünk életünk 
legmegrázóbb eseményeit, mint amilyenek a bűn és következ
ményei, a betegség és a halál. Ilyennek tekintjük az emberi 
élet főkérdését is: Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyer
jem? Mi lesz velem halálom után?

A MEGTÉRÉSHEZ SEGÍTŐ FÉLELEM
a) Bűnben és nyomorúságban levő ember félelme.
A gyakorló lelkészi munka közben világosan mutatkoznak 

meg annak példái, hogy az embert Isten a félelmen keresztül 
vezeti megtérésre. Bár nagyon sok esetben nem határolhatók
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el egymástól, mégis a halál és betegség azok az életesemények, 
melyek majdnem kivétel nélkül minden embert megaláznak és 
félelemmel töltenek el, s Istenhez vezetnek. Sok esetben vilá
gosan látható, hogy mennyire megretten az emberi lélek, ha 
bűnei ismeretére eljut, mennyire fél az ember, ha nyomorú
ságba, veszedelembe kerül. S ebben a tekintetben a metanoia 
szempontjából általánosságban kétféle csoportba tartozó ember 
megtéréséről szólhatunk. Beszélhetünk olyan emberekről, akik 
Istentől távol, kifejezetten a bűn útján járnak; azokról, akik, ha 
mutatnak is valami vallási lelkületet, az csupán forma és lát— 
szatkeresztyénség. És említhetünk olyan embereket, akik a ke
gyelem és megigazító hit útját keresték, meg is találták, jártak 
is rajta, s mégis, ebben az állapotukban, mintegy a nagy reformá
tor időtálló tételét igazolva: 1— hogy t. i. egész életünk meg
térés legyen — a mély bűnbánó, Isten színe elé vágyó lélek 
mélységeiben járnak és újra meg újra választják a megtérés és 
kegyelem útját.

Nem betegségben, nem is a halál kapuja előtt állott Zákeus, 
a bűnös asszony és a tékozló fiú. Pál apostol is — még Saul
ként — tettrekészen, erősen és ifjan indult a damaszkuszi útra. 
Mégis mindegyik eljut bűnei ismeretére. Zákeusnak eszébe jut 
sok csalása és harácsolása, mindezekben az anyagi javak bálvá
nyozása. Valamiképpen ránehezedett lelkére a krisztusi tanítás: 
„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, az 
ő lelkében pedig kárt vall?“ Csak így magyarázható, hogy Jé
zus hívására engedelmes lélekkel száll le az eperfügefáról és 
örömmel fogadja Jézust. Utolérték bűnei, lelki szemei elé ter
jeszkedtek a kárhozat árnyai, elrontott, hamis célokat hajhászó 
élete, s kész bűnei jóvátételére, végbemegy életében a megtérés 
csodája. A bűnös asszony megtérése sem érthető másképpen, 
mint hogy maga is megútálta parázna, tékozló életét, megismerte 
bűnei fojtogató hatalmát, elrontott élete minden okát. Bűneit 
látva, félelem tölti el lelkét: mi lesz velem. Nem beteg, nem 
érzi a közeledő halált, de bűne súlya minden betegnél nyomo
rultabbá teszi s csak azt érzi, neki változtatnia kell elrontott éle
tén. S bizonyosra vehető, hogy félelem szállta meg a tékozló fiú 
lelkét is, mikor elpazarolt örökségének, elrontott életének nyo
morában hazavágyik. Mi lesz velem itt az idegenben, itt a nyo
morúságban? Bűnei félelemkeltőn nehezednek lelkére s megfor
dul a züllés útjáról vissza az atyai házba béresnek, hogy elmondja 
atyja előtt bűnbánó vallomását: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és 
te ellened.. . “ Így érték utol bűnei a zsoltáros királyt is, mikor 
Isten prófétája, Náthán, szemére veti paráznaságát és gyilkos 
bűnét: „Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed sze
rint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. . .
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Piriért ismerem az én bűneimet és az én vétkem szüntelen előt- 
I tern forog. Egyedül te ellened vétkeztem és cselekedtem azt, ami 
I  gonosz a te szemeid előtt“ (51. Zsolt. 3kk). A nyomorúság kész- 
P tetté halálos veszedelmében Jónás prófétát is bűnvallásra és 
■m egtérésre: „Nyomorúságomban az tJrhoz kiálték és meghall- 
|  gata; a Seol torkából síkolték, és meghallád az én szómat'1 (Jó- 
I pgg 2, 3). A ninivei népet is félelem fogja el bűne miatt, mikor 
- Jónás hirdeti néki az Űrnak szavát: „Még negyven nap és el- 
ppusztul Ninive“. „A niniveiek pedig hivének Istennek és böjtöt 

hirdetének és nagyjától fogva kicsinyekig zsákba öltözének“. Ni- 
nivs királya pedig parancsot ad: „Öltözzenek zsákba az emberek 
és kiáltsanak az Istenhez erősen és térjen meg kiki az ő go
nosz útjáról.^ (Jónás 3:4—5, 8.).

De ezeket a példákat nem csupán a bibliában találjuk meg, 
hanem az életben is. Ma is vannak új Zákeusok, bűnbánó Má
riák, tékozló fiák, Saulok, parázna s önző célokért felebarátju
kat eltipró Dávidok, engedetlen Jónás, bűn útján, engedetlenség
ben járó nép és közösség.

Vájjon nem az új Zákeusok közé kell sorolni mindazokat, 
akik éppen Isten útmutatása nyomán rájöttek arra, hogy hará
csoló, kizsákmányoló, főképpen önmaguk erejét, lelkét is ki- 

í zsákmányoló Mammont szolgáló életüket Isten megítélte? 
Rombadőlt vagyonuk emlékein kesergő emberek között boldogok 
azok, akik Zakeusként bűneiket felismerték s meglátták a 

. krisztusi igazságot: Mit használ, ha az egész világot megnyeri 
is, lelkében pedig kárt vall.

Sokszor előttem van egy özvegy asszony hivem, aki még a 
háború előtt egyik esztendőben elsiránkozta bánatát: mennyi 
földje, mennyi háza, milyen vagyona volt. S azt mondotta, ha 
most meglenne, egyik házamat a gyülekezetnek adnám. S 
akkor nemcsak gondoltam, hanem ki is fejeztem előtte: sokkal 
jobb lett volna, ha ezt akkor akarta volna megcselekedni, 
mikor még megvolt. Dehát azóta meghalt férjét okozta tékoz
lásáért, hogy vagyonuk elúszott s abból csak keveset akart meg
látni, hogy ő a feleség is részes volt a fényűző, tetszelgő élet
ben. Megbékélve hallgatta beszédemet, mikor azt mondottam 
neki, még mindig idejében van, ha felismeri, mennyire az ön
zés, anyagiasság bűnében élt, még mindig jókor van, ha akkori 
bűnei miatt való félelme Krisztushoz vezeti.

Az ördög azonban nem alszik. Kísértése nyomán sok szent 
fogadás, istenes elhatározás fenekük meg. Jól szemlélteti ezt 
R. S. hívemnek az élete, aki az első világháború idején tenge
rész volt az osztrák-magyar hadiflottában. Elmondta, hogy 
1915-ben őrhajójukat torpedótalálat érte s csak ketten maradtak 
meg a hajó létszámából. Schmid nevű társával együtt reggel
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5-től este 5-ig úszkáltak az ismeretlen tengertáj vizében, míg *1 
egy saját hajó meglelte őket és így megmenekültek. Elmondta, 
hogy mi ment végbe lelkében ott a veszedelem óráin s a ijalál 
torkában. Mind jobban és jobban fogyott az erejük. Már nem 
a megmenekülésért könyörögtek, hanem azt kérték Istentől, 
hogy altassa el őket és szenvedés nélkül lelhessék halálukat a 
tenger hullámaiban. S akkor megfogadta, hogy Isten nélkül nem 
jár és nem él. A veszedel em - óráin való félelme s a szabadulá
son érzett öröme a legszentebb elhatározásokra indította.“ Akkor 
Istenhez tértem, megtértem, mondotta. Amit fogadtam, azt szí
vem mélyéből, szentül fogadtam és hittem s hosszú ideig meg 
is tartottam. De a tengerész élet újra elszakított Istentől. Szívem 
mélyén továbbra Isten kezében levőnek tudtam magamat, hit
tem is benne, imádkoztam is néha, csak nem aszerint éltem, 
amit fogadtam és hittem“. De Isten újra megtérített. Másodszor 
jakkor kerültem veszedelembe és félelembe, amikor a „Viribus“ 
csatahajón szolgáltam és 1918-ban aláaknáztak bennünket. Az 
1200 főnyi állományból csak 400-an menekültünk meg. A süly- 

1 lyedő hajó orráról a tengerbe ugrottam s elszántam magamat 
mindenre. Isten újra megmentett. Akkor újra megtértem ’s 
megfogadtam, hogy sem istenkáromlás, sem más gonosz be- 

“ széd ajkamon ki nem jő s én Istennek szolgálatában töltöm el 
ajándékul visszakapott életemet.“ Bár azóta eltelt életéről úgy 
nyilatkozott, hogy többszőr-többszőr el-elhajolt, elhagyva Isten
nek utait, de lelkében, életében kitörölhetelenül él fogadalma s 
úgy érzi, hogy Isten most is kegyelmes hozzá.

b) Betegségben, halál kapuja előtt álló ember félelme.
A halálhoz vezető úton legtöbb esetben megelőző lépcső

fok a betegség. Isten ad a megtérésre időt. Ezt ebben a vonat
kozásban is elmondhatjuk. A betegség sorvasztó érzései között 
kényszerül a lélek Isten elé. Amit eddig talán a világ legter
mészetesebb dolgának tartott az ember: egészségét, azt elve
szítve csüggedés és félelem él szívében, mégha reménykedik is 
a gyógyulásban. Mert minden betegnek számolnia lehet azzal, 
hogy betegágyából útja egyenesen a koporsóhoz visz. Megátal- 
kodottságot, felebarátjával való haragját nem viheti magával 
megnyugvó lélekkel a sírba.

Négy évvel ezelőtt L. J.-né falusi asszonyhoz hívtak betegúrva- 
csoráztatás céljából. Hozzátartozói tudták, s ő maga is bizony
nyal érezte, hogy az elköltözés ideje közel van. Amikor a gyónó 
kérdések között azt teszem fel néki: Megbocsátasz-e mindazok
nak, akik ellened vétettek?, hallgat és várja, hogy tovább men
jek a kérdésekben. Kénytelen vagyok másodszor is feltenni a 
kérdést s rövid magyarázatot adni arról, hogy ha nincs szívé-
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ben őszinte bűnbánat és a megbocsátásra való készség, s ezt ki 
nem nyilvánítja igaz lélekkel, nem adhatom az Úrvacsorát s 
nem várhatja Isten bocsánatát sem. Nagy sóhaj szakad fel keb
léből és érthetően válaszol: megbocsátok. Ki tudja, mióta, s mi
lyen haragot, gyűlölséget hordozott szívében, de bizonyosra vet
tem, hogy igaz megtérése jele volt nemcsak a sóhaja, hanem a 
beszéde is. A kárhozattól való félelem, a halál előtt való szo
rongása erősebb hatalom lett a haragnál s ezt az asszonyt a 
megtérés útjára vezette, amikor megengesztelődött lélekkel tu
dott megbékülni.

Az elmúlt nyáron H. L.-néhez hívtak az Űrvacsora kiszol
gáltatására. Már hónapok óta tartó betegség emésztette s törte 
meg nemcsak testi erejét, hanem a bűn hatalmát is benne. Rit
kán szokott ott lenni a templomi gyülekezetben. Inkább csak a 
nagypénteki evangélikusok közé tartozott. Nagyon világias gon
dolkodású volt az Ige szolgálatáról és a vallásos élet útját járók
ról. Betegségében áhítozott arra, hogy imádkozzunk érte a gyü
lekezetben, szomjas lélekkel merült el látogatásom alkalmával az 
Ige hallásában és az imádságban s amikor meg az Úrvacsorát 
szolgáltattam ki néki két héttel a halála előtt. Krisztusban bízó 
hittel, Istenei megbékélt lélekkel, megtérve élt a szentséggel és 
készült az utolsó útra. Nem állítható, hogy csupán a félelem, 
hanem minden bizonnyal az Ige által Isten kegyelme vezette a 
megtérés útjára, de kétségtelen, hogy- ott lakott szívében a féle
lem is: mi lesz velem, ha bűneimet magammal viszem az utolsó 
útra?

Sok betegnél, s a halál útjára készülő embernél tapasztal
tam, hogy szinte kivétel nélkül mind megjuhászkodik s leikébe 
félelem költözik, ha súlyos betegségben, vagy a halál kapujában 
van. Noha nem kiáltó módon jelentkezik ez minden emberben, 
mégis megvan a hitben járó embernél is. Végezetül elmondom a 
D. M.-né életében tapasztaltakat. Szolgáljon annak bizonyságára 
is, hogy a Krisztusban és Igéjével élő ember élete is állandó meg
térés, bűnbánat, kegyelemből való élet. D. M.-né éppen kórház
ban van s várja, hogy műtéti beavatkozás segítsen rajta. Kór
házba menetele előtt részvett a gyülekezeti úrvacsorában 
s Igére szomjas lélekkel két istentiszteleten. Leghűségesebb hí
veink egyike, több év óta kereső lélek. Bibliája naponta táplá
lékul szolgál számára. Volt idő, mikor annyira szomjazott az Ige 
után, hogy jobbra-balra mindenütt jelen volt, ahol csak Ige és 
imádság volt, s én komolyan aggódtam érte, szektás tévelygés
től féltettem. A bűn hatalma felől, s a bűntől szabadító Jézus 
Krisztus felől, aki hatalmasabb a bűnnél, nem egyszer tett saját 
élete tapasztalatával bizonyságot bibliaórán és csendes napok al
kalmával. Levelet írt a kórházból. Minden hite ellenére is je-
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lentkezik a félelem benne akkor, mikor a műtét előtt áll s ami
kor számolnia kell azzal, hátha nincsen visszatérés az életbe. 
Így ír: „Könyörülj rajtam én Istenem, a te kegyelmességed sze
rint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. 
És meg is kérem Tisztelendő urat és a kedves gyülekezetei test
véri szeretettel: ha valakit megbántottam, bocsássanak meg 
nékem, én is Krisztusban megbocsátok mindenkinek. Egy kis 
félelem van a műtéttel kapcsolatban, miután már egyszer meg
kóstoltam. Azért nagyon szépen megkérem Tisztelendő urat és 
a kedves testvéreket, hogy imádkozzanak értem Jakab 5:14— 
16. verseivel. . .“

*
Ezzel dolgozatom végére is érkeztem. A bibliából és az 

életből vett néhány példával szemléltetni akartam a címben ki
tűzött feladatot, hogy a félelemnek van-e és mi a szerepe az 
ember megtérésében. Célomat bizonnyal elértem annyiban, 
hogy sikerült rámutatnom olyan életkörülményekre és esemé
nyekre, melyek minden bizonnyal félelemkeltőek az ember éle
tében s Isten minden bizonnyal azért vezette az embert ilyen 
események tüzébe, hogy a jelentkező félelem is áldott eszköz le
gyen kezében megtérésünkre és üdvösségünkre.

Mindezekben pedig látjuk Istennek hozzánk való szerető
iét, akiről valljuk: „Akit szeret az Űr, megdorgálja, megostoroz 
pedig mindent, akit fiává fogad“ Zsid. 12:6.

(Részlet a Budai Egyházmegye pályatételére „Ne féljetek" jeligé
vel érkezett pályamunkából.)

Egyetlen hálás gondolat az ég felé a legtökéletesebb 
imádság. Lessing.

Uram, adj erőt, hogy mindent megtegyek, amit tőlem kí
vánsz. Azután kívánd tőlem, amit akarsz. Augustinus.

Uram, Te adsz nekem jó és állhatatos akaratot, hogy min
den munkámat jól elvégezhessem. Tudom és mélységesen meg 
vagyok róla győződve, hogy hatalmad viszi véghez mindazt, ami 
jó — és minden jó a bűn kivételével. Uram, Te jó vagy, jó 
minden mértéken felül, mert megengeded, hogy munkálkodjam 
és alkossak s mindehhez Te magad adod kezembe az eszközö
ket! Ezért éjjel-nappal és minden pillanatban hálás akarok lenni 
irántad, én Uram és én Istenem! Kolumbus Kristóf.

Minden vallás hamis, mely az embert elvakulttá teszi.
Hauptmann Gerhart.
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Három új könyv
1. Az igazán nagy vállakózások közé tartozik Ernst Staehelin pro
fesszor (egyház- és dogmatörténész a bázeli egyetemen) 4 kötetre
tervezett óriás-műve: „Isten országának hirdetése Jézus Krisztus 

e g y h á z á b a n Ennek második kötete van most kezünkben. Két esztendő
vel ezelőtt folyóiratunk hasábjain (1952. febr. szám, 88—93. I.) részlete
sen ismertettem az első kötetet, mely „az apostolok korától a római biro
dalom felbomlásáig" mintegy öt évszázad keresztyén történetét öleli 
át több mint 400 lapon. Néhány hónapja megjelent a mű második kötete 
(384 lap, 1953.). Ez „a frankok keresztyénségre térésétől az első keresztes 
háborúig" terjedő időt, vagyis újabb 6 évszázadot foglal magában.

Célja változatlanul ugyanaz: jó szemelvényeket adni a keresztyén 
irodalomból. Abból az irodalomból, mely az Isten országát hirdeti, még
pedig mind a jelenvaló, mind eljövendő volta szerint.

Módszere is azonos a megkezdettel. Csak rövid bevezetőket találunk 
az egyes darabok előtt s ezek szigorúan történeti jellegűek. A szerző nem 
vállalkozik teológiai értékmérésre. Úgy látszik, ezt némelyek kifogásol
ták is, mert e kötet előszavában erősen hangsúlyozza, hogy művének ezt 
a „forrásmű jellegét“ nem kívánja feladni. Nem akar odaállni a törté
neti bizonyságok és az olvasók közé. Bízik abban, hogy az olvasók a 
Szentírás világosságában maguk is ítéletet tudnak tenni. Óv attól, amit 
a jelenlegi történetírás némely képviselője gyakorol, hogy tudniillik 
konstrukciókkal borítja el a valóságot. Velők szemben józan munkára 
törekszik.

A középkornak fentebb jelzett első hat évszázadát három szakaszra 
bontja: l.( Klodvig megkeresztelkedésétől a nyugatgót birodalom össze
omlásáig. 2. A Karolingok kora. 3. A Cluny-szerzetesség leikétől ihletett 
kor. Olyan nagy nevek kerülnek elő, mint Nagy Gergely, Sevillai Izidor, 
Nagy Károly, Hrabanus Maurus vagy Canterbury Anselmus. De sorra 
olyan nevek is, amelyek eddig inkább csak a szaktudósok előtt voltak 
Ismeretesek. Ezek is jellemző tanítást adnak korukról, annak keresztyén 
hitéről, eszményeiről, prédikálásáról. Különösen szépnek találjuk a könyv 
utolsó harmadát, a Cluny-reform szellemében telő jó másfél század 
anyagát.

Staehelin művének alcíme ez: „Bizonyságok valamennyi századból és 
valamennyi keresztyén felekezetből". Bizonyára a még hátralévő két kötet 
fogja igazán ökuménikussá tenni ezt a hatalmas forrásmunkát! Várjuk 
nagy reménységgel.

2 A bibliamagyarázó könyvek között jelentős Werner Pfendsack 
.  rieheni lelkésznek az 1. Kor. 15. fejezetéről írt „Halottak feltáma

dása“ c. munkája (1953. 88 l.). Komoly tudományos egzegézis áll 
munkája mögött, mégis csodálatosan egyszerű mondatokban adja tovább 
az ige üzenetét a mai embernek. Nem utolsó sorban azért, mert áttüzese- 
dik rajta az élő hit ereje, kitűnik belőle a lélekmentés izzó vágya. Aktua
lizálja az igét anélkül, hogy eltérne az apostol objektív mondanivalójától. 
Nagy érték ez.
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Bevezetőjében azt írja Pfendsack, bár itt is, ott is kisebb-nagyobb 
bibliatanulmányozó csoportok alakulnának 1. Kor. 15. tanulmányozására. 
Mert az élet. és halál végső kérdéseivel való foglalkozásunk s annak 
megismerése, mi Isten végső célja ezzel a világgal, — a legerősebb im
pulzust adja a jelenben való feladataink felelős betöltésére!

Ezt az ösztönzést — úgy véljük — a könyv olvasója valóban elnyeri.

3 Üj név számunkra: Werner Ninck. Figyelmet keltő mindjárt kÖny- 
• vének a címe: „Vájjon belenyúl Isten az életbe?“ (1953., 203. 1.) Az 
érdekfeszítő kérdőmondatos címet izgalmas kifejtés követi. Néhol 

magával ragad a sodra, szeretnénk hinni: a Szentlélek erejéből. A keresz
tyén múltnak és jelennek imádság-meghallgatásaiból, csodáiból, lelki 
ébredéseiből hoz tucatszámra példákat. De nem egy-két odavetett illusztrá
ciós mondatot ró papirosra, hanem lapokon át folyó életrajz-részleteket, 
persze megfélelő csoportosítással, amint a téma kívánja. Nem mesék ezek. 
Pontosan megjelöli forrásait. (Saját tapasztalatain kívül 30 életrajzi mun
kából, gyűjteményből merít!) Nem is egyszerűen kiírja a témához vágó 
esetet, hanem elevenen elbeszéli, megjegyzéseket fűz hozzá, mozzanatokat 
utólag kiemel. Gazdag képcsarnok. Francke, Müller György, Sámuel Zeller, 
Hudson Taylor, Skrefsrud, de a régiek is, mint Monica vagy Assisi 
Ferenc, és kevésbbé ismert mai nevek sorakoznak elénk. Minden példa 
bizonyítja az Isten élő valóságát, életünkbe, sorsunkba való beavatko
zását, isteni vezetését. Tanulságos azután nagyon az utolsó fejezet. Ebben 
fölfedi bűneinket, hitetlenségünket, engedetlenségünket, türelmetlensé
günket, mint Isten belenyúlásának akadályait.

Gyakorlatias könyv és lélek-mozdító. Nekünk igehirdetőknek is efféle 
könyvekből kellene szereznünk igaz illusztrációihkat, mert a megbízható 
egyház- és missziótörténeti példák mindennél meggyőzőbbek!

A három új könyv kiadója a baseli Reinhardt-cég.
Scholz László.

„ Szenteltessék meg a Te neved!" 
Ez az anyaszentegyház kérése minden időben s minden helyen és 

erre a célra gyülekezik össze a gyülekezet időről-időre. Éppen ezért nem 
mindegy, hogyan megy végbe Isten nevének megszentelése az isten
tiszteleten.

Ha megnézzük az istentisztelet szó újszövetségi megfelelőjét, akkor 
ott a leitúrgeo, leiturgia, leiturgosz szavakat találjuk.

Pál a Róm, 15,16-ban mondja magéról, hogy ő Jézus Krisztus lei- 
turgosza. Szolgálata abban áll, hogy hirdeti Isten evangéliumát, hogy a 
pogányok Istennek kedves áldozatai legyenek a Szentlélek által. Lénye
ges a mi szempontunkból még Act. 13,2—3, ahol a leiturgia imádságos 
Istenhez-fordulást jelent a Szentlélek által.

A teljesség kedvéért megemlítem még, hogy 2. Kor. 12,9-ben a lei
turgia a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló adományt jelenti; vagyis sze
retetszolgálatot. És Róm. 13, 6-ban a világ is, amennyiben a jót előmoz
dítja és a gonoszt elnyomja, Istennek leiturgizál.

272



Visszatérve tehát az istentisztelet lényegére, annak teológiai meg
határozását Luther 1544-es Torgau-i templomszentelési beszédében talál
juk meg világosan: „abban (t. i. az istentiszteletben) semmi más nem 
történik, minthogy a mi drága Urunk szól hozzánk igéjében és azután 
mi beszélünk vele imádságban és d ic s ő íté s b e n Az istentiszteletnek tehát 
ez a két eleme van. Isten igéje — ember imádságos beszéde, mintegy 
párbeszéd formájában. Az emberi ajkon megszólaló Igéről, ha az írás
szerű — vagyis Krisztust hirdeti a Szentlélek által, — mondja Luther 
a próféták szavával: „Haec dixit Dominus!“ — „Ezt mondta az Ür!“ — 
„Ez az Isten eleven hangja." Erről mondja Löhe:. „Nem tudok semmi 
nagyobbat és szebbet, mint a mi Krisztusunk istentisztelete."

Valóban nincs nagyobb és szebb s egyben felelősségteljesebb szol
gálat ennél. Éppen ezért szükségesnek látszik a májusi számunkban meg
jelent Te pedig amikor imádkozol c. cikkben felvetett problémákra fele
letet adni.

Ebben az összefüggésben nézve, bizony fontos annak állandó vizs
gálata, hogy igehirdetésünk összhangban van-e az imádságunkkal? Isten 
élő teremtő szavára vájjon méltóképpen —- tisztelettel, értelemmel és 
Lélekkel — hangzik-e a gyülekezet imádsága? Fontos ez annál is in
kább, mivel mindkettő eszközlője a bűnös ember. Vájjon Krisztus szol
gájaként szólok, akit Krisztus igéje a Szentlélek által megragadott és 
mint ilyen, Jézus Krisztus leiturgosza vagyok, vagy pedig a magam 
nevében vállalkozom a „nagy művészi munkára". Ha ez utóbbi vagyok, 
akkor legjobb esetben a Biblia 2000, illetve 4000 éves nyugvó igéinek 
a recitálója vagyok, amely nem képes megszólítani a mai embert. 
Természetes, hogy ebben az esetben kérdésessé válhat az is, hogy hogyan 
szólítsam meg a gyülekezetei koromra, beosztásomra való tekintettel. Vi
szont mint Jézus Krisztus leiturgoszának van evangéliumom és törvé
nyem az öregek számára is és mint az ifjú Timótheusnak, nekem is 
hirdetnem kell azt. Meg kell itt jegyeznem, hogy a nyelv, mint beszé
dem köntöse, megszólításban, stílusban a korához is igazodik, mivel az 
igehirdetés korszerű beszéd is egyúttal.

Krisztus leiturgosza ajkán hangozhat tehát Isten élő, teremtő szava, 
amely megszólíthat gyülekezetei és egyest, de az mór nincs hatalmában 
hogy ezzel a beszéddel maga hitet is ébresszen-. A Szentlélek műve ez.

Ebből következik, hogy az igehirdető tehetetlensége teljes tudatában 
leborul az előtt, aki egyedül képes véghezvinni a csodát, amelynek ő 
eszköze volt. Ilyen nagy ügyben maga is kegyelemre szorultan nem 
beszélgethet, fecseghet a szent Istennel. Magától nem is tudná ezt a be
szédet elkezdeni és elakadna ő is ott: „Miként szólítsalak meg Istenem?"

Kétségkívül a szent Isten komolyanvételében és megszólításában 
R. Ottó művének nagy jelentősége az ismert pszihológiai egyoldalúság 
ellenére is vitán felül áll. Kora elbizakodott emberének szüksége volt 
arra a felismerésre. A mai embernek is szüksége volna erre. Annak is, 
aki mitsem akar tudni Istenről, és annak is, aki kegyes elbizakodott
ságában „komáz" az Istennel.

Bizony nem természetes, hogy Istent én, nyomorult bűnös ember 
megszólítom. Neki kell indítani és biztatni, hogy ne csak „hangos szív-
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verések", de imádságok szülessenek ajkamon. Krisztus biztat arra a vak- 
, merőségre, hogy Istent mint Édesatyánkat bátran és bizalommal kérjük. 

Krisztus vert szent hidat az Istennel való tegeződésre, ezért az Ö nevé
ben bátran megszólíthatjuk mennyei Atyánkat.

Mindezek figyelembevétele nem engedheti, hogy Istennel fecsegjünk 
, és komázzunk, nem engedi, hogy Öt kísértsük, kéréseink helyét, idejét 

íjjódját, mértékét előre megszabjuk, de serkent, felelőssé tesz, hogy imád
ságainkat — lélekben és értelemben — hozzuk összhangba igehirdeté
sünkkel.

Pethő István

KOVÁCS ISTVÁN

1954. április 28-án, tetanusz-mérgezésben meghalt Kovács István 
putnoki lelkész. Három napig szenvedett az ózdi kórházban, míg végül is 
maga alá gyűrte a halál. 1911-ben született Bakonyszombathelyen, föld
míves szülőktől. Még gyermek volt, amikor atyja az első világháború
ban meghalt.

Teológiai tanulmányainak befejezése után 1935 november elsején 
kezdte meg lelkész! szolgálatát szülőfalujában. Később özdon, majd 
Olcsván, 1951-től Tornaalján volt segédlelkész s a következő év márciu
sában az egyházközség rendes lelkészévé iktatták be. 1945-ig szolgált itt. 
Ekkortól kezdve Ózd filiájában Putnokon szolgált tovább. Húsvét másod
ünnepén még prédikált kis templomában, de a következő vasárnap már 
nem tudott felkelni. Kedden reggel egy lelkésztársa felolvasta az Útmutató 
aznap reggeli igéjét: „Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is 
veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled" (Józs. 
1, 5.). Látható megbékéléssel hallgatta az evangéliumot. Másnap délben 
az iszonyú betegség végzett vele.

Pénteken délután temették az ózdi templomból. Lelkésztársai és 
hívei kézről-kézre adva vitték koporsóját a szakadó záporban az állo
másig. Innen Bakonyszombaíhelyre, szülőfalujába tért nyugovóra a kis 
eklézsia egykori .gyermeke.

Derűs, lutheri lelkületű ember volt. Szerény és rokonszenves. Szol
gálata biztosan nem múlik el nyomtalanul azok szívéből, akik felé a 
kegyelem tolmácsa volt. Legyen áldott emlékezete!
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I G E H I R D E T É S E K

ISTEN LELKE
— Lk. 11, 9—13. —

1 . PÜNKÖSDKOR Isten Szentleikét ünnepeljük. Róla sók szó esik 
a bibliában.
Már a világ teremtetésekor Isten Lelke lebegett a vizek felett. 

Az ószövetségi prófétákat Isten Lelke indította fel prófétálásra. Az új
szövetségben is mindjárt kezdetben találkozunk vele: a világ Megváltója 
a Szentiélektől fogantatott. Amikor megkeresztelkedik, Isten Lelke ga
lamb alakjában száll reá, s Isten Lelke viszi ki a pusztába, hogy ott 
megkísértessék. Amikor megvádolják, hogy Belzebub által gyógyít, ki
jelenti, hogy ő az ördögöket Isten Lelke által űzi ki. Különösen fontos 
azonban, hogy amikor búcsúzik tanítványaitól, megígéri nekik, hogy 
elküldi a Szentleiket, a Vigasztalót, az igazság lelkét, aki minden igaz
ságra elvezérli őket.

Amikor az Űr felment a mennybe, ígérete beteljesedett, pünkösdkor 
tanítványai csakugyan megteltek Szentlélekkel s bátor bizonyságtételük 
nyomán sokan jutottak hitre, s megalakult az anyaszentegyház.

Tehát a bibliában lépten-nyomon találkozunk a Szentlélekkel, de az 
anyaszentegyházban, egyházi életünkben is. Sokszor könyörögtünk is érte, 
mint most is, amikor azzal kezdtük istentiszteletünket, hogy az ősi ének 
szavaival és dallamával kértük: „Jövel Szentlélek Ú ris ten .."  Erre biz
tat bennünket szentleckénk is s azt akarja, hogy kérjünk, keressünk, zör
gessünk és ígéri, hogy Isten nem tagadja meg tőlünk sem a Szentlélek 
ajándékát.

De hogy igazán kérhessük Isten Szentlelkének ajándékát, s egyál
talán, hogy igazán ünnepelhessük a Szentlélek kitöltetésének ünnepét, 
legalább valamennyire tudnunk kell, hogy kicsoda és micsoda is a Szent
lélek. Próbáljuk azért mindenek előtt ezt tudatosítani .magunkban s ezt 
tisztázni valahogy úgy, hogy elgondoljuk, mit tudnánk mondani a mai 
embernek, ha megkérdezné tőlünk, ki hát az a Szentlélek, akit ti pün
kösdkor ünnepeltek és akiért ti könyörögtök?

2 ABBÖL KELL KIINDULNUNK s ahhoz is kell tartanunk ma- 
8 gunkat, amit Jézus Krisztus mond a Szentiélekről. Jézus Krisztus 
kijelentései közül is elsősorban abból, hogy szerinte Isten — lélek. 

Isten és a Szentlélek tehát nem két különböző valami, hanem egy és 
ugyanaz, ami abban is kifejezésre jut, hogy Isten Lelkét „Szentlélek 
Úristen"-nek is mondjuk. Persze, Pál apostol azt is megírja, hogy az Űr 
pedig, vagyis a feltámadott s mennybement Krisztus a Lélek. Mindezt 
pedig a Szentháromságról szóló tanításunk úgy foglalja össze, hogy 
Isten lényegileg egy, de személyében három: Atya, Fiú és Szentlélek, ami
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azt jelenti, hogy ugyanaz az Isten teremtette, mint M'ennyei Atya a 
mindenséget, ugyanaz az Isten váltotta meg a világot, mint Fiú a Jézus 
Krisztusban, s ugyanarról az egy Istenről van szó, amikor a Szentlélekről 
beszélünk. A Szentlélek elküldése pedig azt jelenti, hogy Isten ahhoz a 
világhoz, amelyet ö teremtett, de amelyet a bűn megrontott, s amelyet 
Jézus Krisztusban megváltott, miután Jézus Krisztus felment a mennybe, 
most már az ő Szentlelkével van közel, hogy az ő örök terveit megvaló
sítsa benne. Amikor tehát a Szentlélekről van szó, Istenről magáról 
van szó, Istenről, mint teremtő és gondviselő Atyáról és a Fiúról, az 
érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusról. Tehát a Szentlélekre 
pontosan vonatkozik mindaz, amit Istenről mond a biblia.

Istenről sok mindent megtudunk a bibliából, de most mindenekelőtt 
az a fontos, hogy tudjuk: Isten láthatatlan és elrejtett, elrejtőzködő Isten. 
Istent soha senki nem látta, mert Ő hozzáférhetetlen világosságban lako
zik, de a Fiú: Jézus Krisztus kijelentette őt. De még akkor is láthatat
lan volt az Isten, amikor Jézus Krisztusban a földön megjelent: Isten 
benne is elrejtőző, titokban maradó Isten volt. Hiába látta őt Kajafás 
főpap és Poncius Pilátus, hiába vitatkoztak vele a farizeusok és írás
tudók: Istent nem látták benne. És így van ez akkor is, amikor Isten az 
Ö Szentlelkében nyilatkoztatja ki magát: ekkor is elrejtőző, láthatatlan 
Isten marad, mint ahogy a lélek láthatatlan önmagában véve is, s az, hogy 
Isten most, Krisztus mennybemenetele óta a világ végezetéig a Szem
létekben nyilatkoztatja ki magát, éppen azt jelenti, hogy Ö láthatatlanul, 
elrejtetten nyilatkoztatja ki magát.

3 ISTENNEK ezt a láthatatlanságát nagyon komolyan kell vennünk, 
a Luther Márton Isten láthatatlanságával mindig a legkomolyabban 

számolt, s ismételten írt és beszélt az elrejtett Istenről, Istenről, 
aki titkon van, ahogyan maga Jézus Krisztus mondja.

Mintha Istennek ezzel a láthatatlanságával mi, mai evangélikus ke
resztyének nem számolnánk a szükséges komolysággal és következetesség
gel. Mintha elfelednénk, hogy Isten hozzáférhetetlen világosságban lako
zik. Mintha nem gondolnánk meg, hogy Isten mindenképpen elrejtőző 
Isten, úgy is mint Teremtő, úgy is mint Megváltó, úgy is mint Szentlélek. 
Azon már túl vagyunk ugyan, hogy Istent a külső világban keressük. 
Azt is elég jól megtanultuk, hogy a saját értelmünkkel nem tudnánk 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban hinni, sem Őhozzá eljutni. Ellenben 
még mindig nem vesszük elég komolyan, hogy a saját erőnkkel sem fér
hetünk hozzá, nevezetesen semmiféle saját erőnkkel, adottságunkkal, ké
pességünkkel, cselekedetünkkel nem közelíthetjük meg őt. Azt hisszük, 
hogy Isten csak a két látó szemünk meg a gondolkodó értelmünk szá
mára hozzáférhetetlen, ellenben egészen másként állunk az érzelmeink
kel. Amikor például belépünk a templomba, vagy odahaza elcsendese
dünk, s áhítat, valami szelíd, csendes 'boldogság fog el bennünket, azt 
gondoljuk, hogy ez az Isten jelenléte, a Szentlélek munkája bennünk. 
Vagy az is lehetséges, hogy amikor hitre jutunk, amikor halljuk a bűn
bocsánat evangéliumát, túláradó öröm-élmény kerít hatalmába s azt gon
doljuk: ez a Krisztus jelenléte bennem, ez a Szentlélek énbennem! Az
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   egészen természetes, hogy ilyen érzelmek támadnak bennünk, egyszer 
erősebben, máskor halványabban, az egyikben kisebb, a másikban na
gyobb erővel. Ez önmagában véve nem baj, nem is tehetünk, de nem is

  kell tennünk ellene semmit. Ellenben súlyos tévedésbe és veszedelmes 
tévelygésbe sodródnánk, ha belső átéléseinket a bennünk munkálkodó 
Szentlélekkel, vagy a bennünk lakozó Krisztussal azonosítanánk. Vaj
jon miért?

 Először is azért, mert ha így járnánk el, azt istenítenénk, ami ben
nünk emberi, tehát a bálványozás bűnébe esnénk. Hiszen az érzelmek 
emberi dolgok, függnek körülményeinktől, testi és lelki állapotunktól, 
idegrendszerünktől s mulandók is: keletkeznek, elmúlnak s a nagy örömet 
talán még nagyobb csüggedés, azt a kis belső világosságot még nagyobb 
lelki sötétség váltja fel. Nem, Isten belső világunk szempontjából is lát
hatatlan és hozzáférhetetlen, Őt így sem foghatjuk és ragadhatjuk meg. 
Ő mindenképpen elrejtőző Isten, hozzáférhetetlen, megközelíthetetlen 
Isten. A veszély pedig abban van, hogy ha múló érzelmeinkkel és át
éléseinkkel azonosítjuk Istent, vagy Krisztust, vagy a Szentlelket, ami 
egyre megy, akkor éppen magától az igaz Istentől, s a benne való igaz 
hittől zárjuk el magunlcat.

Másodszor: ha azt gondoljuk, hogy Isten a mi belső, lelki világunk
ban van jelen, akkor elfeledkezünk arról, hogy ö  az egész világnak Te
remtője és Ura, nemcsak a belső világunké, tehát elfeledkezünk arról, 
hogy az Űré a föld és annak teljessége, hogy Krisztusnak adatott min
den hatalom mennyen és földön, s hogy a Szentlélek valóban Üristen. 
Ebből következhetik azután az a nagy hiba és bűn, hogy csak a belső 
világunkkal, lényegileg önmagunkkal törődünk, s másokat is arra ne
velünk, hogy csak a belső világunkkal törődjenek, ami rendszerint maga 
után vonja, hogy az Istentől teremtett és megváltozott külvilág dolgait 
helytelenül ítéljük meg s benne való kötelességünkkel nem törődünk. 
Ebből következik, hogy a valóságos életre, a történelemre nézve nincs 
reménységünk, aminek a középpontjában pedig ott áll a Jézus Krisztus 
golgotái keresztje. Tehát hamisan és helyetelenül nézzük az életet, a 
világot, a történelmet, s ezekre nézve egyszerűen se reménységünk, se 
vígasztalásunk nincsen, s még kevésbbé tudunk igazán szolgálatára lenni 
a világban élő testvéreinknek.

Harmadszor: az a körülmény, hogy belső átéléseinket I^ten jelen
létével azonosítjuk, kikerülhetetlenül belesodor bennünket abba, hogy 
embertársainkat, s önmagunkat is helytelenül ítéljük meg, illetve úgy 
próbáljuk megítélni, ahogyan azt Isten magának tartotta fenn. Lelki
világunk istenítése ugyanis arra bír bennünket, hogy magunkat bizo
nyosaknak gondoljuk üdvösségünk felől, holott minekünk ebben a földi 
életben félelemmel és rettegéssel kell véghezvinnünk üdvösségünket (Fii. 
2,12) éspedig Istentől való félelemmel és rettegéssel, mert az egyedül 
és kizárólag az Ő titka, hogy ki üdvözül, ki kárhozik el, s aki ezt tudni 
akarja, azt akarja tudni, amit csak Isten tud, s ha még hozzá üdvbizo
nyosságról is beszél magára nézve, Isten helyére tolja fel, vagyis iste
níti, bálványozza önmagát. Ugyanígy jár el az is, aki másokat aszerint 
osztályoz, hogy milyen belső átélései vannak s eszerint akar igazi gyüle-
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kezetet, igazi egyházat összehozni, elfeledkezve arról, hogy Krisztus az, 
aki ítélni fog élők és holtak felett.

De elég is ennyi ezekből a tévelygésekből, amelyek mind, mind on
nan származnak, hogy nem vesszük komolyan Isten egyik legfőbb tulaj
donságát, hogy Ő láthatatlan, elrejtőző Isten, aki akkor is hozzáférhetet
len világosságban lakozik, amikor kinyilatkoztatja magát, röviden, hogy 
elfeledjük: Isten felénk fordulásakor is Szentlélek, vagyis láthatatlan Úr
isten. Mennyebemenetel ünnepére éppen azért következett pünkösd, a 
Szentlélek ünnepe, hogy hirdesse: Isten, aki rövid időre testet öltött 
Krisztusban, most ismét láthatatlanná, megfoghatatlanná, megtapasztal- 
hatatlanná lett, tehát hogy hitben járunk és nem látásban és pedig mind 
addig, amíg Krisztus újra el nem jön. (

4 HA ÍGY KOMOLYAN vesszük, mit jelent az, hogy Isten, mint 
.  Szentlélek Úristen, tehát láthatatlánul és elrejtetten nyilatkoztatja 

ki magát Krisztus Urunk mennybemenetele után, s ha ilyen formán 
ledőlt és összetört bennünk minden titkos belső bálvány, vagyis ha 
többé nem emberi dolgokra nézünk, akkor tárul fel igazán — ha a 
Szentlélek Úristennek úgy tetszik — a pünkösdi örömüzenet a maga 
teljes mélységében, vigasztaló, életújító erejével és hatalmával. Mert 
így hihetünk igazán abban, hogy a Szentlélek . Úristen valóban Úristen, 
aki mindenütt és mindenkor jelen van, Jelen van ott is, ahol nem gon
dolják, s végzi a maga titokzatos és céltudatos munkáját. Jelen van ak
kor is, ha ebből mi semmit sem veszünk észre. Jelen van attól függet
lenül, hogy mi mit gondolunk, vagy mit nem gondolunk. Jelen van attól 
függetlenül, hogy mi mit érzünk, vagy mit nem érzünk. Jelen van attól 
függetlenül, hogy mi milyenek vagyunk, vagy milyenek nenj vagyunk. 
Jelen van attól fügetlenül, hogy mi mit tapasztalunk, vagy mit nem 
tapasztalunk. Jelen van attól függetlenül, hogy a külső, vagy a belső 
körülményeink milyenek, milyenek a mi embertársaink és kortársaink. 
De ha jelen van, munkálkodik is teljes isteni hatalmával és bölcseségé- 
vel. Ura és parancsolója a világnak, a történelemnek, a mindenségnek, 
s igazságról-igazságra vezérli a világot és az emberiséget. így villan fel 
bennünk valami abból, amit Pál apostol így fejezett ki: Őbenne moz
gunk, élünk és vagyunk, Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek, 
övé a hatalom és dicsőség örökkön-örökké.

5.  EZ PERSZE HIT, de éppen ezért „sziklaszilárd"   hit, mivel nem
a mi változékony, a tengerpart fövenyéhez hasonló érzésünkre és
lelkiállapotainkra támaszkodik, hanem arra, akinél nincs változás,

sem a változásnak árnyéka, s mert mi nem a láthatókra, vagyis a bármi
képpen megtapasztalhatókra nézünk, amelyek változnak és elmúlnak, ha
nem a láthatatlanra, magára Istenre, aki örökkévaló. Ennek a hitnek
azután van ereje, ez már ad bátorságot, reménységet, vigasztalást, ez 
már alkalmasakká tud tenni bennünket arra, hogy Isten szeretet-paran- 
csának engedelmeskedve, segítségére és javára legyünk embertársaink
nak s hogy hirdessük Isten királyságát.
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Hogyan lesz ez a hit a mienk?
Nyilvánvaló, hogy erre a hitre mi magunktól képtelenek vagyunk. 

Ez a hit a Szentlélek ajándéka. Isten akkor és úgy ajándékoz meg vele 
bennünket, amikor és ahogy neki tetszik. Mégis kérhetjük Öt, zörget
hetünk nála, hogy adjon nekünk igaz keresztyén hitet. Ezt mindenesetre 
megtehetjük. S tegyük is meg annak megfelelően, ahogyan erre bennün
ket a szentlecke biztat: „Én is mondom nektek: kérjetek és megadatik 
néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert, 
aki kér, mind kap és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 
Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán 
követ ád néki? Vagy ha halat, vájjon a hal helyett kígyót ád-e néki? 
. . .  Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat 
adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Ayátok Szentlelket azoknak, 
akik tőle kérik?"

Kérjünk, keressünk és zörgessünk tehát, hogy hitet kapjunk aján
dékba, mely boldogan vallja: igaz a pünkösdi örömüzenet, Isten az Ö 
Szentlelkével velünk van, vezet bennünket világosságról, világosságra, 
igazságról, igazságra, az üdvösség útján, az Ö országa felé. Ámen.

» D. Dr. Vető Lajos

Szentháromság u. 1. vasárnap
FIGYELJ A HÍVÓ SZÓRA!

Km. 10, 12—17. Oltári ige: Jn. 5, 45—47.
Űr Krisztus! Áldunk a kereszten elhangzott utolsó szavadért, hogy 

minden „elvégeztetett" értünk. Áldunk kiáltó szavadért, amellyel ma is 
keresel minket. Bocsásd meg, hogy a Te hívó szavadat oly sokszor meg
vetettük és emberi bölcselkedés utam jártunk. Könyörülj rajtunk, Urunk 
és bűnbocsánatod hitében erősíts meg, hogy figyeljünk hívó szavadra, 
hogy üdvözítő' örömhíred az utolsó napon ne legyen ítélet mirajtunk. 
Megváltó érdemedben bizakodunk egyedül, könyörülő Urunk, aki az 
Atyával és a Szentlélekkel együtt élő Isten vagy és uralkodói mind
örökké. Ámen!

*
MEGJEGYZÉSEK A TEXTUSHOZ:

Különösebb nehézséget nem találtam. A szöveg pontosabb megérté
séhez azonban közelebb visz az eredeti szöveg a 13. és 17. versben. A 13. 
versben a „megtartatik" helyett többet mond életben tartani, megőrizni, 
kimenteni (veszélyből), üdvözíteni, megváltani. A 17. vers eredetije is 
többet mond, mint Károli. A hallás nem csupán fizikai értelmű. A görög 
akúó igében benne van az értesülés valamiről, az engedelmeskedés, a 
tudomásul vevés, és megértés is. A réma fogalma is szerencsésebb a 
görögben. Jelenti a beszéd mellett a kijelentést, jövendölést, hírt, hirde
tést, tanítást, parancsot, megbízást. Ez a réma a levél fogalmazása szerint 
Krisztusé, viszont Károli ezt Isten igéjének fordítja.
VÁZLATOK:

I. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy az ige első hallásából az 
ragadja meg a gyülekezet figyelmét, amit a 13. vers mond: „mind aki 
segítségül hívja az Űr nevét, m e g ta r ta t ik (Nem mintha csupán ez volna
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a mai ige egyetlen, üzenete.) Miért? Valamennyien érezzük segítségre 
szorultságunkat, s ebben az állapotunkban természetesen az első, amit 
meghallunk, az a felhívás, mely segítséget kínál: ide hozzám, aki meg 
akar menekülni, itt a biztos, erős vár, ami védelmet nyújt és életet biz
tosít! Ki ne igényelne ilyen segítséget!

Van azonban valami feszültség Isten ajánlkozó hívása, s az életünk 
tapasztalása között. Ezt bizonyítja az a sok tört reménység, keserű csaló
dás, félbemaradt keresztyén élet, melyben úgy látjuk, hiába hívtuk segít
ségül Őt. Ez a feszültség feloldódik akkor, amikor meglátjuk, hogy érzel
meinknek megfelelő, s földhözragadt életünk dolgaira vonatkozó kijelen
tést, eligazítást, segítséget akarunk csupán, s azután a felelősséget 
Istenre hárítjuk, ha Jézusunak erői nem válnak hatékonnyá bennünk. 
Ilyenkor úgy érezzük, nem „tartatunk" meg, a felajánlott segítség nem 
segítség, a kegyelem gazdagsága — szegénység, amelytől nem sokat re
mélhetünk. Az ilyen magatartásra állapítja meg az ige: „nem mindenek 
engedelmeskedtek az evangéliumnak". Ez nyilvánvalóan makacs hitet
lenség, melyre a válasz Isten részéről nem lehet más, mint amit érzel, 
t. i., hogy nem tartatsz meg. Ez a hitetlenség nem apró-cseprő, hanem 
főbenjáró bűn Isten ellen. Jogos az apostol kérdése, „mimódon hívják 
segítségül azt, akiben nem hisznek". A bekövetkező „tragédiáért" a fele
lősség az emberé. Hiszen Isten mindent megtett üdvösségünkre, ezért 
küldte a prófétákat, e^ért jött Jézus Krisztus, s jön ma is az igében 
és a szentségekben mindenkihez (12. v.), hogy minden, aki segítségül hívja 
az Űr nevét, megtartassák.

Megtartatásunkat Isten az evangéliumban határozta meg. Abban az 
örömhírben, hogy „úgy szerette Isten e világot, hogy az ő  egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen. Aki hisz Őbenne, el nem kárhozik, aki pedig nem. hisz, immár 
elkárhozott, mivel hogy nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében." Ez 
a hír örök életünkre való megtartatásunkat hozza. Ez a kegyelem gaz
dagsága, amely nem földi életünk múlandó vágyait és céljait, de örök 
életünket munkálja, a végtelenbe nyújtván ki az élet „határát". Idő hív 
Isten. '. 1 ' 1 j

Ez a hívás Jézus Krisztusban lett megfoghatóvá mindenek számára. 
Ö a megtartó. Benne kell hinnünk. A hit az igéből származik, s nem úgy 
pottyan le az égből, nem a semmiből kel életre (17. v.). Hinni viszont 
csak az tud Őbenne, aki hallott felőle. Mi módon hallanának pedig prédi
káló nélkül? (14. v.) De vájjon mi módon prédikálunk, ha el nem kül
detünk valakitől? Ha Isten nem küld senkit, akkor nincs, aki prédikál
jon, nincs mit hallani, nincs miben hinni, nincs, aki segítségül hívja 
az Űr nevét, nincs megtartatás, csak kárhozat. A sor tehát ez: Isten, Ő 
küldte Jézust, akinek megbízásából mentek az apostolok és megyünk mi 
is. Az igehirdetés mögött tehát Isten áll, mint megbízó. Olyan ez, mint 
az egymásba kapcsolódó láncszemek. Ennek egyik „végét" Isten „tartja", 
a másikat te fogod hiteddel. Így jut hozzád Isten szava. így emel át Isten 
a halál árnyékának völgyéből, kárhozatból örök életre. így akarja Isten 
kimenteni a bűn alá rekesztettség állapotából a testté lett Ige által a 
világot. Ezért Krisztus a világ reménysége.

Izráel’ nem így látta. Nevj látta meg Krisztusban Isten küldöttjét, 
nem hallotta ki ÍCrisztus szavából Isten hívó szavát, mert saját érzelmei
nek megfelelő kijelentést, segítséget remélt. Saját maga látása és elgon
dolása nem tartotta meg. Elveszett Isten büntető igazságosságában. 
Ezért nem vagy bizonyos te sem meg tart aki sód, üdvösséged felől.

Megáll a 13. vers ígérete: megtartalak. Ez az Istennek az embert 
megszólító Krisztusában, a Róla szóló bizonyságtevésben, az ige üzene-
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tének tolmácsolásában történik, mint Istennek hitet munkáló cselekvé
sén keresztül. Az igében közeledik, szól hozzánk, és cselekszik velünk 
valamit (t. i. ítél és kegyelmet ad) Isten. Itt van elrejtve az ő segítsége, 
a Te megtartatásod. A hit hall erről, bízik benne, elfogadja, birtokolja, 
használja, alkalmazza, és épít arra, amit ajándékba nyert. Ezért nem 
mindegy, miként hallgatod az igét, és mit látsz benne. Vigyázz, amik 
megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg.

Ö, áldott szó, Isten szava, mely megszólít mindnyájunkat, hogy tudo
másul adja és cselekedje örök életünket. Ezért hallgassátok feszült 
figyelemmel Isten hívó szavát, és megtapasztaljátok kegyekbe gazdag
ságát, amelyet Jézus Krisztusban rejtett el mindenek számára.

II. Az egyházi esztendő első fele mögöttünk van. Karácsony, nagy
péntek, húsvét, pünkösd megmutatta Isten kegyelmének gazdagságát, 
amellyel utat nyitott mindenki számára az üdvösségre. Ez a meg- 
tartatás.

Az Űr Jézus Krisztus nevének segítségül hívásában nyilvánul meg a 
hit. Az ő  nevét csak a hitben élő hívja segítségül eredményesen. (14. v.) 
Hit nem jön létre hallás, igehirdetés, és végül küldetés nélkül. Az üdvös
ség útja egyenes vonalban vezet a küldetéstől, mellyel az ige hirdetői 
megbízásukat végzik, a hithez. A kiinduló pont Krisztus igéje, mely mö
gött ott áll az élő Isten, aki az igében és igéjével cselekszik. De az ige 
hallásának kell meghallássá, tudomásul vétellé, engedelmes elfogadássá, 
befogadássá, hitté válni. Ez tart meg.

Ezért figyelj, ha Isten hív és megszólít téged az igében, hogy legyen 
hited és így tudd segítségül hívni az Űr nevét, hogy életben tartass 
örökre, üdvösségre. Boros Károly

Nagyszénás

Szentháromság u. 2. vasárnap
JOBBAT BESZÉL MINT AZ ÁBEL VÉRE 

Zsid. 12, 12—25. — Oltári ige: Mt. 23, 37—39.
Űr Isten, mennyei Atyánk! Megváltjuk előtted, hogy sokszor meg

vetettük gyarló emberi ajkon hirdetett örömhíredet. Te sokszor akartál 
bennünket is néppé összegyűjteni, mi pedig oktalanul a magunk útján 
jártunk. Ezért annyi nyomorúság rajtunk. Kérünk, találj ránk most is 
kereső igéddel és ments szent Egyházad bárkájába, hogy egykor mi is 
örömmel és hálaadással mondjuk visszatérő Fiadnak: „Áldott, aki jő1 az 
Űrnak nevében"! Az Ő szent nevére térjen dicséret, hálaadás és ma
gasztalás örökkön-örökké. Ámen!

*
Az emberiség életében kétszer volt világtörténelmi jelentőségű és a 

jövőre nézve elhatározó az, hogy emberi vér hullott a földön. Az egyik 
Ábel vérének hullása volt. Akkor hangzott fel ember ajkán először a szó: 
„Félek embertársamtól, mert bárhová meneküljek ezen a földön, min
denütt utolérhet és elveheti tőlem az életem “

A másik pedig Jézus vére volt. Az Ö vére azonban jobbat beszél, 
mert helyrehozta mind azt, amit az első elrontott. Meghozta Isten békes
ségét és az embert az ember testvérévé tette. Ez a második halál életet 
munkált.

I. Azóta ez a két világtörténelmi jelentőségű vérontás beszél hozzánk, 
példát ad nekünk és felindít, hogy az egyiknek fordítsunk hátat, a másik
nak pedig szegődjünk nyomába. A mai vasárnapon újra ezért szólít meg 
bennünket Isten igéje.
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1. Azért beszél hozzánk, hogy változzunk meg Isten irányában. pUS2_ 
tuljon belőlünk a Káin gondolkodása, aki nem tudta felismerni, hogy a2 
Isten könyörülő, megbocsátó és szerető Isten, Szűnjék meg szívünknek az 
a gondolata, mintha az Isten megfeledkezne rólunk és nem törődne 
velünk. Helyette töltse meg szívünket az a másik gondolat, amit Krisztus 
hozott és Krisztus teremtett meg számunkra: higgyünk Istenben, szívünk 
ismerje és tudja meg, hogy Isten szeret. Minden pillanatban legyünk 
tisztában azzal, hogy Istennek van gondja imireánk, mi pedig benne va
gyunk az Ö gondolataiban, terveiben, amelyek jóindulatúak Krisztusért.

2. Ez a két vérontás azt is példázza, hogy változzunk meg ember
társaink felé. Tűnjön el belőlünk a Káin gondolkodása, aki nem törődött 
az emberekkel, nem törődött senki mással, egyedül csak önmagával és 
saját érdekében még arra is képes volt, hogy testvére életét kioltsa. Azt 
akarja ez a példa számunkra mondani, hogy ne legyünk közömbösek az 
emberiség élete dolgaiban, hanem hasson át és töltsön meg az a felelős
ség, amely Jézust elhozta erre a földre és arra indította, hogy saját vérét 
ontsa és életét adja azért, hogy mások: az emberiség javát, békességét 
és üdvösségét szolgálja vele. Ennek az igének különösen nagy a jelentő
sége most, amikor az embereket az a vágy és törekvés hatja át, hogy 
az emberiség élete szebb és igazabb legyen és békességünket ne zavarja 
meg háborús vérontás. Ez az ige és Krisztus Urunk példája növelje szí
vünkben a felelősséget az emberiség békességének és jólétének ügye 
iránt. Osszuk meg ezt az ügyet, tekintsük magunkénak és haladjunk 
vele együtt minden erőnkkel.

3. Azután ez a két vérontás azt is példázza, hogy változzunk meg 
családunk iránt. Hiszen szívünk igényli a család szeretetét. A családot 
kétféleképpen is lehet szeretni. Az egyik Káin módja, akinek nagyon 
szűk volt a család: csak saját maga. A másik mód a Jézusé, aki azt 
mondta, hogy: „nekem nemcsak azok testvéreim, akik vér szerint roko
naim, az anyám, testvéreim", hanem azt mondta: „mindenki az én csalá
dom, éppen ezért őérettük mindnyájukért egyformán élek és mind- 
annyioknak életet akarok adni".

4. Utoljára hagytam* de az előzők szempontjából is legnagyobb fon
tosságú, hogy ez a két példa változtasson meg önmagunk felé. Vetkőzzük 
le Káin gondolkodását, aki csak magával törődött, nem érdekelte a mások 
dolga, élete. Az előbbrejutás útjának a „vetélytárs" elpusztítását vélte 
és nem próbált felfigyelni arra: talán másképpen kellene élni és hinni 
ahhoz, hogy az Isten az ő áldozatára is kegyelmesen tekintsen. Ezt a Káin- 
féle gondolkodást kell nekünk levetkőznünk, hogy felváltsa helyét 
Krisztus gondolkodása, aki ezt mondta: „Én azért jöttem, hogy másoknak 
szolgáljak, és nem azért, hogy nekem szóigáljanak“!

II. Előttünk van a két példa, mert elénk állította Isten igéje. De 
hozzáteszi ezt is: „Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól!“

Ez a két példakép nem kicsiny dologra tanít bennünket. Nem akár
miről van szó, vagy olyasmiről, amit könnyelműen meghallgathatunk és 
azután újra elfelejthetünk. Amikor Isten nagyon emberi módon szólt, 
csupán az ember Mózes közvetítésével, akkor ennek a szavának is olyan 
súlya volt, hogy aki nem engedelmeskedett, elvette büntetését. De hozzánk 
neim „Mózes", nem pusztán emberi közvetítő beszél. Hozzánk Jézus 
Krisztus cselekedete, értünk meghalt teste és értünk kiontott vére beszél 
és Jézusnak ez az áldozata kiált felénk: „Kövessétek a békességet és a 
szentséget mindenki irányában!“ Ez valóban nem tréfa többé! Köny- 
nyelmű, de egyúttal könnyú dolog lenne az, ha mi most odaszegődnénk 
az Ézsau nyomdokába, aki egy tál ételért prédául adta elsőszülöttségét. 
Nagy dolgokról van itt szó. Az egyik oldalon az örök élet áll, Isten hoz-
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zánk való szeretete, felénk kinyújtott két keze és befogadásunkra széjjel- 
lárt öle, hogy odaszoríthasson bennünket mint szeretett gyermekeit, 

fínagáénak nevezhessen ne csak ideig-óráig, hanem örökké. Ez az egyik 
oldal. A másikon pedig ott van az örök kárhozat, a büntetés, az ítélet, 
gjnelynél hatalmasabbat nem lehet elképzelni, hiszen Isten sújtó keze 
van benne. Vagy ez a választás úgy is előttünk állhat, mint a békesség 
és építés az egyik oldalon, és pusztítás, gyilkosság a másik oldalon. Az 
egyik oldalon Isten békessége; az a békesség, amely megvédett bennün
ket, szeretteinket és otthonainkat minden veszedelemtől és amely békéssé 
(jeszi szívünket, mert nyugodttá teszi lelkiismeretünket. És a másikon a 
pusztítás, öldöklés, gyilkosság, háború és veszedelem, amely leront min
dent; ami valaha épülhetett; elpusztít mindent, ami számunkra szép, 
kedves és jó lehet, és mindennek a betetőzéséül örökre megrabolja szí
vünk nyugalmát és békességét. Persze mi ezeket a dolgokat neim szok
tuk mindig ebben a kiélezett formában végiggondolni. Káin sem gondolta 
végig, amikor egy keserű pillanat hatása alatt elfutotta szívét a méreg, 
hogy dühében megölje testvérét. De azóta nincsen ember, aki az ő nevét 
hálával venné ajkára. Ugyanígy nem gondolta végig a dolgot Ézsau sem. 
Egy könnyelmű pillanat volt csak az egész dolog az életében, de azután 
már hiába kereste újra azt az áldást, amit egykor eltaszított magától.

Isten azt akarja, hogy szegődjünk az életet adó Krisztus nyomdo
kába és fordítsunk hátat s tagadjuk meg a romboló, pusztító Káint és 
vele mind azt, ami az ő öröksége.

III. Úgy látszik, mintha ezek a dolgok laza kapcsolatban lennének 
egymással. Valaki azt is mondhatná: nagyobb részt a földi életre tartozó, 
világi dolgok ezek. Ne gondoljuk! Figyeljük meg jól, amire az ige tanít 
bennünket! A legszorosabban összekapcsolja magatartásunkat ebben a 
világban, viszonyunkat az emberekhez és az emberek dolgaihoz, — és 
viszonyunkat Istenhez és az örök élet dolgaihoz. Figyeljük meg jól az 
ige szavát: „kövessétek a békességet és a szent életet, mert ezek nélkül 
senki sem látja meg az Urat" és ezekben „vigyázzatok, hogy el ne sza
kadjatok az Isten kegyelmétől"! Nem lehet nekünk Isten színe elé áll
nunk és Krisztusban hinnünk anélkül, hogy szívünket ugyanakkor ne 
töltse meg a világ békessége, az emberek szeretete és a nagy és komoly 
felelősség dolgaik iránt. Nem állhatunk meg az Isten előtt úgy, hogy 
ugyanakkor ne álljunk meg az emberek előtt is. Isten igéje különös 
jelentőséggel prédikálja nekünk ezt a felelősséget. Azt mondja: törődjetek 
a világgal, törődjetek az emberekkel, kövessétek a békességet és éljetek 
szentül ezen a földön, mert enélkül az Isten színe elé sem állhattok. 
Komoly tehát a dolog, amiről szó van itt közöttünk. Ezért van az ige 
meg-megújuló unszolása, ezért mondja és hajtogatja: „Vigyázzatok, meg 
ne vessétek azt, aki szól!" így szól felénk az egész emberiség: álljatok 
mellénk, szeressetek bennünket és menjünk egy-ugyanazon az úton vala
mennyien a megértés, a békesség, az igaz élet útján.

De még nagyobb és súlyosabb szó is kiált felénk: Isten szava. Ebben 
az igében Isten maga kötelez el bennünket békességre és szent életre. 
Az ő  kiontott vére kiált felénk, hogy jobbat beszéljen és jobbat érjen el 
a mi életünkben, mint amit elért egykor az Ábel vére. Isten szól hozzánk, 
az Ö vére kiált felénk, hogy higgyetek Istenben, szeressétek egymást, 
törődjetek egymással és éljetek egymás hasznára, üdvösségére és békes
ségére.

Ne szóljon hiába hozzánk ez az ige: „Fel a lankadt kezekkel, fel a 
rogyadozó térdekkel!" Rajta, induljunk el az egyenes, az igaz úton, 
Krisztus nyomdokában! Ámen! Zay László

Budapest
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Szentháromság u. 3. vasárnap
ISTEN BŰNÖSÖKET HlV 

1. Tim. 1, 12—17. — Oltári ige: Lk. 7, 36—50.
Űristen, könyörülő Atyánk a Jézus Krisztusért! Bocsásd meg, hogy 

gyakran az önigazultak büszkeségében álltunk eléd. Világosíts meg Szent- 
lelkeddel a bűnbocsánat hitében, hadd lehessünk hivő bűnösök. Ügess 
minket szereteted tüzével, hadd égjünk el a szeretetszolgálat tüzében. 
Ajándékozz meg egykor kegyelmedből az örök élet dicsősége fényével, 
hogy mindörökké veled éljünk és örökké dicsérjünk Jézus Krisztusért, 
a mi Urunkért, aki Veled és a Szentlélekkel együtt élő Isten és ural
kodik mindörökké. Ámen.

*
AZ IGE MONDANIVALÓJA:

Pál életének nagy csodájára emlékezik s ez készteti hálaadásra. 
Számára megfoghatatlan az, ahogyan Jézus őt alkalmasnak ítélte és meg
erősítette a szolgálatra, — éppen őt. Nemcsak megtérésekor tapasztalta 
Krisztus kegyelmének megfoghatatlanságát, hanem a Jézus Krisztus iránt 
való szeretetben és hitben is. A Krisztus-közösségben folyó új életre 
erősíti őt a hitben és a testvérek iránt való szeretetben s mindez az irga
lom megfoghatatlan kiáradása.

A tudatlanság kérdéséhez v. ö. Lk. 23, 34. versét, Jézus imádságát. 
De ez a tudatlanság Pál bűnén nem segít.

A 15. vers mind ennek az összefoglalása. Pál élő bizonyság arra, 
hogy senki sem tarthatja magát annyira elveszettnek, hogy ne érhetné 
el őt annak irgalma, aki azért jött, hogy a bűnösökön könyörüljön.

A 17. vers liturgikus imaforma, doxologia. A gyülekezet imádja azt, 
aki az idő Ura, aki kegyelemben és ítéletben, újjáteremtésben és meg
semmisítésben uralkodik időtlenül, amíg Jézus Krisztus újra eljön. Ö az 
élet adományozója (halhatatlan), emberfia nem láthatja (láthatatlan) és 
Ö — egyetlen Isten! (Joachim Jeremiás.)
MIT MOND AZ IGE A LELKIPÁSZTORNAK?

Elém állít egy megrázó önvallomást tevő, Krisztusban kegyelmet 
nyert embert, hogy őszintén megvizsgáljam magamat: ki voltam és ki 
vagyok? A múltaim bűnről beszél. Sokszor voltam részese a bűnbocsánat 
kegyelmének, kezdtem új emberként járni, de azután megint vissza
öltöztem az óembert. Szolgálatomban nem Krisztustól vártam megerősí
tést, ezért volt szolgálatom erőtlen. Nem vittem naponként eléje hű
ségemet, hogy Ö ítélje meg, hanem magam ítéltem meg magamat ön
elégültségben. Nem szolgáltam úgy, amint az Krisztus rendelt szolgá
jához illik és kötelező. Nem éreztem Krisztus megsokasodó kegyelmét 
magamnál, hogy növekedtem volna a hitben és embertársaim szerete- 
tében. Egyedüli reménységem, hogy még odaállhatok a könyörülő 
Krisztus elé: Uram, hívd bűnös szolgádat és részeltesd kegyelemben, 
hogy új életben járjon.
MIT MOND AZ IGE A GYÜLEKEZETNEK?

Mit mond magáról egy megtartott bűnös, aki kegyelemben részesült, 
hogy új életben járva, például szolgáljon?

Az ige központja: „Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy meg
tartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.“ Megrázó önvallomás. 
Saul „a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen", őseitől fogva 
tiszta lelkiismerettel Istennek szolgál és éppen ez indítja őt, hogy a 
keresztyének kérlelhetetlen üldözője legyen. Törvényeskedő vallási el
fogultság. Az egyház is járt ezen az úton, sőt még ma is jár. Az új
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világban élő gyülekezet is ki van téve ennek a kísértésnek. De gyűlöl
ködésnek, erőszaknak nem lehet helye a gyülekezetben. Saul azért nem 
esett el a kegyelemtől, mert „tudatlanul cselekedett hitetlenségben'1. 
Lesz-e az igehallgató gyülekezetnek ilyen mentsége?
k e g y e l e m b e n  r é s z e s ü l t  b ű n ö s

„Könyörült rajtam." A bűn és kegyelem világába tekint itt a gyü
lekezet. A bűntől való szabadulásnak nincs más útja, csak a kegyelem. 
Damaszkusz kapujában került szembe Saul a bűnével. Az Ür szólt 
hozzá, hogy kegyelmében részesítse. Az Ür ma is jő Igéjében gyüle
kezetéhez, hogy megláttassa bűneit és a bűnbánat útján elvezesse a 
kegyelem örök forrásához, Istenhez.
ŰJ ÉLETBEN JÁRÓ BŰNÖS

Óriási fordulat. ..Előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó." Most 
pedig hitben és szeretetben jár. Ezt az új életet és az abban való 
maradást az Űr Jézusnak köszönheti. Nagyon jól látja, hogy Ö erősí
tette meg ebben, Ö ítélte hívnek, Ö rendelte szolgálatra és általa, mint 
példa által mutatja az ö  hosszútűrését, hívogatva egyre a bűnösöket. 
jVIilyen boldogság új életben járni! Mindezért Istené a dicsőség. Ámen!

Az ige vázlatos feldolgozását lásd a Lelkipásztor 1950. július- 
augusztusi számában. Válint János

Irsa

Szentháromság u. 4 . vasárnap
ELHÍVÁSUNK ÉS FÖLDI HIVATÁSUNK 
Gal. 5, 13—14. — Oltári ige: Lk. 16, 10—12.

Hatalmas Isten, szerető mennyei Atyánk! Irgalmasságodból mind- 
ezideig kegyelmesen megajándékoztál az élet javaival, nem nézve bű
neinket. Te adtál, Atyánk, munkát, kenyeret, békességet, reánk bíztad 
családunk és népünk szolgálatát. Mindezek felett Fiadban, a Jézus 
Krisztusban megajándékoztál bűnbocsánatod üdvözítő hitével. Atyánk, 
bocsásd meg bűnös hitetlenségünket, bocsásd meg, hogy emiatt olyan 
hűtlenül szolgáltuk a ránkbízottakat. Kérünk, újítsd meg kegyelmedet 
rajtunk, hogy a bűnbocsánat hitében újat kezdjünk és minden dolgunk
ban új hűségben járjunk. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, aki Veled 
és a Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké! Ámen.

 *
MEDITÁCIÓ.

A 13. vs. így is fordítható: „Arra hívattatok el, hogy szabadok legye
tek, testvérek, csakhogy a szabadságot ne tegyétek alkalommá a test 
számára, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak."

Luther mondta a Galata-levélről: „Ez az én Bóra Katám." Egyik 
legkedvesebb könyve az egész Szentírásban. Benne kifejezve látja a ke
resztyén ember felszabadított életének minden erejét és szépségét. Har
madik reformátori iratában (A keresztyén ember szabadságáról, 1520), 
maga mondja róla: „Kicsi könyv ez, ha a papírra nézünk, de ha értel
mének mélyére hatolunk, a keresztyén élet egész summáját láthatjuk 
benne." A Galata-levélből vett textusról nem prédikálhatunk úgy, hogy 
Luther rövid reformátori iratának dialektikus üzenetét újra át ne gon
dolnánk. Ez a rövid feldolgozás is hangot ad Luther írás-értelmezésének.

Idézet Luthernek Galata 5, 6. v. alapján tartott egyik prédikációjá
ból: „Törekedjünk arra, hogy ez a két dolog nálunk együtt legyen: az 
olaj, azaz a Krisztusra támaszkodó igaz bizalom és őszinte hit és a 
lámpás, vagyis az edény, ami a körülöttünk élők iránti szolgálatkész-
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sé g ! ...  A hit és a szeretet teszi a keresztyén embert. A hit elfogad, a 
széretet ad. A hit Istenhez vonja az embert, a szeretet odaviszi őt az 
emberekhez. A hit által engedi, hogy jót tegyen vele Isten, a szeretet 
által ő tesz jót az emberekkel. Mert, aki hisz, mindent megkapott, úgy. 
hogy bőségben van és gazdagnak mondhatja magát, nincs is semmire 
szüksége, hanem amit elnyert, odaajándékozhatja felebarátjának.'*

A levél megelőző részeinek rövid összefoglalása: A  zsidókból lett ke
resztények között voltak, akik dicsekedtek a mózesi törvénnyel. Ábrahám 
fiainak nevezték magukat és a pogányokból lett keresztyéneket arra akar
ták kényszeríteni, hogy körülmetélkedés és más törvényelőírások meg
tartása által álljanak Izrael fiai közé, mert csak így lehetnek magasabb- 
rendű keresztyének. Pál ezekkel szemben harcolva kimondja, hogy sem 
a zsidós, sem a pogány magatartás nem állhat meg a Krisztusban, hanem 
csak a „szeretet által munkálkodó hit“. A hit egzisztenciánk alapvető 
aktusa. Ez jelenti a fundamentumot, a hazaérést és a forrást is, mely
ből minden jó előjön a keresztyén ember életében. A legelső jó, ami 
előjön: a tevékeny akarat, amit szeretetnek nevezünk. A hitben mindent 
megkapunk, mert a Mindenhatónak háza fedele alá jutottunk.

Mivel azonban dolgunk van e világon és mivel teljes szolgálatkész
séget vár az Atya gyermekeitől, amint Ö teljes szívvel szolgált nékünk 
a Krisztusban, azért az apostol megmagyarázza, mikép alakul a keresz
tyén ember élete azután, hogy Isten háznépéhez tartozik; elmondja, 
milyen a házirend az isteni oikonomiában. Perikopánk ennek a házi
rendnek első sora.
VÁZLAT:

1. Jézus beszédeiben minduntalan rábukkanunk vendégváró és asztal 
mellé hívogató szakaszokra. Feltűnő sok alkalommal szól asztal mellett 
örvendező emberekről, meghívott vendégekről. Első csodáját is vendég
látók házában cselekedte.

Terített asztal várja annak hívottait, aki azt mondotta: „Elvégezte
tett!" Minden kész! Meg van terítve! Minden ma elhangzó prédikáció, 
minden énekünk arról a boldog bizonyosságról beszél, hogy vendégváró 
Urunk van. Ezért sóhajt bátran a hit: „Betlehemben kinyílt rózsa, Légy 
sebhedt szívem orvosa." Semmi sem kell ahhoz, hogy az Ö családi ott
hona a miénk, az Ö házanépe a mi testvércsapatunk legyen, mint csak 
a Krisztusra tekintő hit, mely hallja a hívást, leborult és várja az áldást.

Luther a hazatalált hitet olyan édesanyának nevezi, amelynek neve: 
„Immerruhig", „Mindig nyugodt". Csakugyan a hit nem zörget hiába. Nyu
godtan és bátran él a kegyelem javaival, segítségül hívja Urát és teljes 
bizalommal tudja: van, aki imádságait meghallgatja, bűneit megbocsátja, 
felemeli a porból. Otthon érzi magát.

Pál erről a felszabadító, szorongások és kényszerűségek alól fel
mentő hitről beszél a most hallott szakaszt megelőző részekben. Azt 
mondja: mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 
által. Bizonyságot tesz tehát arról, hogy a hit cselekvő hatalom, amely 
átvisz bennünket a mi szerelmes Atyánk országába, s nincsen semmi 
kárhoztatásuk azoknak, akik a Jézusban vannak. Megterített asztal mellé 
vagyunk hivatalosak. Isten háznépe közé léptünk a Krisztus szeretetét 
elfogadó hit által, Isten hajlékában otthon érezheti magát kicsi és nagy, 
boldog és boldogtalan egyaránt. Ott a házirend ennyiből áll: Szerctetben 
szolgáljatok egymásnak!

2. A  most hallott szakaszban az apostol éppen ezt a házirendet ismer
teti, Annak, aki belép Isten családi otthonába, az ajtó fölött ez a felírás 
tűnik szemébe: Szabadságra hívattatok! Ismeretlen itt a beteges kény—
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I  erftés. Egyedül az a szabadság, az az üdvösséges házirend, amelyet az 
bőstől tár elénk: szeretetben szolgáljatok egymásnak! 
aP A házirendre kétségtelenül szükség van, amíg a földön élünk, 
Tuther az apostoli házirendet, a mentő szeretetet találó szóval a hit 
leányának mondja, akinek neve: „Nimmerruhig“, „Sosincs nyugton". 
a hitnek, a hazavezető édesanyának leánya a szeretet.
A A szeretet által munkálkodó hitnek házirendje természetes és nor
mális Isten házatáján. Két okból:

a) M'ert a test miatt már az első emberpárnak is ez volt az élet
rendje. Teremtőjük mindennel ellátta őket, de szeretetből fakadó szol
gálatot azért kért tőlük, Nékik adta a feladatot, hogy a kertet őrizzék 
és műveljék azt. Szabad ember volt Ádám és Éva, nem kényszerűségből 
szo lgá ltak , hanem szíves szeretetből. Szabadság és szolgálatkészség kettős 
öröme hajtotta őket, míg csak el nem buktak.

b) Normális a szeretetben szolgálatkész hitnek házirendje azért is, 
mert Istennek célja van a mi világunkkalt Rajta tartja tekintetét. Meg
kívánja azt, hogy mi is jorró szeretettel szeressük ezt a világot, amely 
az egész emberi nemzetség közös Atyjának a műhelye. Ha pedig műhely, 
kellenek bele olyanok, akik a Mestertől tanultak, akik tudják, mitől gyó
gyul meg a világ, mitől lesz szebb a világ. Istennek házanépe hasonlít 
a hivatásos tűzoltókhoz. A hivatásos tűzoltónak van szabad ideje, de 
még a szabad napján is jelenti, hol találják meg, ha szükség lenne reá. 
A hitben járó ember is ilyen hivatásos szolgálattevő. Szüksége van a 
világnak ilyenekre, mert körben jár a láthatatlan Tűzhozó, Tűzvető 
(Luci-fer), akinek reánk van vágyódása. A szeretet nagy tüzeket olt el. 
,Sosincs nyugton" azért az igazán hívő ember ezen a földön. Hű igye
kezik lenni a kévésén (Lk. 16, 10, mai evangélium!), látja a terveket, 
látja a kalászokat, amelyek egybegyűjtésre várnak, együtt örül a mun
kájukon örülőkkel, együtt sír a sírókkal. A szeretet soha nem mondja 
azt: Készen vagyok! Felbuzog, ha szolgálatot vár tőle az anyaszentegy- 
ház, a munka lázában égő édes haza. vagy a háború fekete árnyaival 
küzdő embervilág. A szeretet tevékeny akarat, amely a hitből nyeri buz- 
góságát. Földi hivatásunk hasonlít Mesterünk életmunkájához, aki sze
retetben szolgált a körülötte élőknek és utolsó nagy szolgálatával is fel
kínálta önnön testét és vérét táplálékul azoknak, akik hisznek Őbenne.

A hitben járók, íme, szeretetben élők. Egy nagymultú evangélikus 
család régi pecsétgyűrűjén ez van bevésbe: Coelo haeret, terris sereit! 
Égieken csüngök, földieknek szolgálok. Isten lelke vésse ezt a mi szí
vünkre is. Ámen. Aranyi József

Orosháza

Szentháromság u. 5. vasárnap
HÍVÁS BIZONYSÁGTÉTELRE 

Csel. 4, 32—37. — Oltári ige: Lk. 8, 16—18.
Élő Űr Jézus Krisztus! Te gyújtottál Igéddel bűnös szívünk sötét

ségében éltető világosságot. Mindezideig éltettél és melengettél kegye
lemből, hogy másoknak világítsunk. Bocsásd meg, hogy hazugságainkkal 
sokszor eltakartuk igéd igazságát. így vétkeztünk Ellened és embertár
saink ellen; miattunk káromolták szent neved. Alázattal kérünk, ne vedd 
el tőlünk Igéd világosságát, hanem áraszd szívünkbe, hogy világítsunk 
a te világodban sokak üdvösségére, neved dicsőségére, hogy meghajoljon 
Előtted minden térd és vallja, Jézus Krisztus Űr az Atya dicsőségére, 
örökkön örökké! Ámen.

*
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A SZÖVEG MEGÉRTÉSÉHEZ.
Az ige üzenete. A keresztyén gyülekezet az adott gazdasági viszonyok 

között mélyreható önkéntes áldozatkészséggel gyakorolja a szeretetszol
gálatot, ha igazán erős lesz a gyülekezetben az egymással való közösség 
az élő Krisztusról szóló bizonyságtétel nyomán.
AZ IGEHIRDETÉS GONDOLATMENETE.

Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot a feltámadott, élő TJr 
Jézusról. Erre a Szentlélek tette őket alkalmassá. A Szentlélek eredmé
nyezte, hogy bizonyságtételükben annyi erő volt, hogy olyan közösségbe 
kovácsolta őket, amelyben a hívők szíve-lelke egy volt az állhatatos 
imádkozásban és buzgó igehallgatásban. Nem képeztek azonban magukba 
zárkózó közösséget, mely a kapott isteni kegyelmet csak a maga számára 
akarja megtartani, hanem kovász, só, tartóba helyezett gyertya lettek a 
körülöttük lévő világ számára is. Azért szaporodott a hívők száma napról- 
napra, mert akikkel kapcsolatba kerültek, azok érezték, hogy ezek a fel
támadott élő Jézus Krisztus közösségében élnek. Nem mintha valami 
rendkívüli emberek lettek volna, akik ezért valami különös hatást gya
koroltak a körülöttük lévőkre. Ök is esendő, bűnös emberek voltak, mint 
kortársaik, akik a mindennapi életben küszködtek megoldásra váró kér
déseikkel, de ezeken az embereken mégis meglátszott, hogy élnek a Jézus 
Krisztusban adott kegyelemmel.

Ma sincs ez másként. Jézus Krisztus ma is él. Szentlelke ma is alkal
massá tehet olyan bizonyságtételre, amely eggyé forrasztja a gyülekezetei, 
összekötheti az egymástól nagyon elszakadt különböző gondolkozású 
embereket. Áthidalhatja a legszélesebb szakadékokat, amelyek ember és 
ember közé kerültek.

Nem tőlünk, de általunk lehetséges ez, ha a Szentlélek munkájának 
engedelmes eszközei leszünk. Ahol lelkész és gyülekezet a Szentléleknek 
engedelmeskedik, ott egység, hitbeli egység lesz a gyülekezetben és ennek 
a hitnek látható gyümölcsei mutatkoznak a szeretetszolgálatban.

Ahol a Lélek az igén keresztül hitet ébreszt, ott megnyílnak a pénz
tárcák is, nemcsak a szívek. Az első gyülekezetben nem volt szűkölködő, 
éhező, ruhátlan, hajléktalan, elhagyott, mert a gyülekezet felkarolta az 
elesetteket.

Milyen mai gyülekezetünk szeretetszolgálata?
1953. évi VIII. te. intézményesen gondoskodik a szeretetszolgálat 

végzéséről. De elég lesz-e a törvény, ha Isten Szentlelke hitében nem 
újítja meg gyülekezeteinket? Van-e gyülekezeteinkben gondoskodás sze
gényeinkről? Van-e áldozathozatal szeretetintézményeink felé? Milyenek 
offertóriumaink, amikor ■ országos érdekekről van szó? Mennyit adako
zunk épülő templomainkra? Milyen gyülekezetünk hitélete és szeretet
szolgálata? Könyörgünk-e Isten Szentlelkéért, hogy újítsa meg gyüleke
zeteinket? Az első gyülekezet hit és szeretetközösség volt. Ilyen-e a gyü
lekezetünk?

Számunkra adottság és feladat ennek megvalósítása, örvendezve, 
másrészt bűnbánattal és új engedelmességre készen kell néznünk gyüle
kezeteinkben az egymással való közösség és az áldozatkészség, a szeretet
szolgálat jeleit, illetve hiányait.

Magunktól nem vagyunk képesek egyikre sem. Csak, ha az ige hall
gatása és olvasása indít rá. Az igén keresztül mutatkozik meg az élő 
Jézus ereje a közösség és áldozatkészség terén.

Ezért jöjj a templomba, olvasd a bibliát. Könyörögjünk azért, hogy 
minden elhangzott prédikáció teljék meg az élő Jézus Krisztus erejével.

Bács-Kiskun egyházmegyei munkaközösség.
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E g y s z e r ű  im a
Óh Uram, tégy engem békességed eszközévé, 
hogy szeretni tudjak ott, ahol gyűlölnek, 
megbocsásak ott, ahol sértegetnek, 
összekössek ott, ahol széthúzás és harc van, 
reménységet ébresszek ott, ahol kétségbeesés gyötör, 
világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, 
örömöt vigyek oda, ahol bánat lakozik.

Oh Uram, add, ne arra törekedjem, hogy engem vigasztaljanak, ha
nem, hogy én vigasztaljak, ne arra, hogy engem megértsenek, hanem, 
hogy én legyek megértő, ne arra, hogy engem szeressenek, hanem, hogy 
én szeressek.

Mert, aki ád, az kap, aki magárról elfeledkezik, az talál, aki meg
bocsát, az nyer bocsánatot, és aki meghal, az ébred fel örökéletre. Ámen.

 (Assisi Ferenc)

Mindenki, aki becsületes keresztyen akar lenni, gondolja 
meg, hogy Krisztust kísértés nélkül nem ismerheti meg.

Luther.

Az a döntő, hogy Krisztus — szellemi valóságban — ben
nünk feltámadjon és éljen. ' Schweitzer Albert

A Jézus által hirdetett és a gondolkodás révén megértett 
keresztyénség lényege az, hogy egyedül a szeretet útján jutha
tunk közösségre Istennel. Isten minden élő megismerése onnan 
ered, hogy Öt szívünkben, mint a szeretet akaratát éljük át.

Schweitzer Albert.

Minél mélyebb a hit, annál igénytelenebb az érzékfeletti meg
ismerése tekintetében. Olyan, mint az út, mely magaslatok között, 
de nem felettük halad. Schweitzer Albert.

Itt állok,
körülöttem minden csupa erő!
És minden csupa csoda!
Mélységes áhítattal nézem 
a teremtett világot, 
mert Te teremtetted őt,
Névtelen.

Klopstock.

Azok a könyvek, amelyeket olvastam, sosem nyújtották 
nekem azt a vigasztalást, mellyel a biblia ajándékozott meg: „Még 
ha a halál árnyékában járnék is, nem félek, mert Te velem vagy”.

Kant.
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