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I gehirdetéssé vá lt im ád
Ef. 1, 15—18/a

A  Déli Evangélikus Egyházkerület lelkészi-munkaközös- 
ségeinek együttes ülésén elhangzott írásmagyarázat.

A  felolvasott ige-szakasz tulajdonképpen imádság. Pál apostol 
hálaadó és könyörgő imádsága. Az apostol e fejezet 4—14. verseiben 
felsorolja az Atyja, Fiú, Szentlélek Isten hatalm as üdvcselekedeteit, 
melyek meghatározzák a gyülekezet alapját, ú tjá t és célját, aztán 
imádkozni kezd a gyülekezetért. Ez az imádság egyben hatalm as 
igehirdetés, melynek hét döntő mondanivalója van. Olyan ez az 
imádság, m int egy hétkarú gyertyatartó, amely Isten színe előtt 
égő gyertyákat tart. A gyertyák a ijálaadás és könyörgés kifejezői, 
de egyben fényüknél felism erjük a mi hiányainkat és tenniva
lóinkat.

Égjen hát lelkészi munkaközösségünk ülésén a hét gyertya a 
gyülekezet U ra előtt, ju ttassa kifejezésre a mi hálaadásunkat és 
könyörgésünket is, de egyben ösztönözzön bennünket keresztyén 
életünk és lelkészi m unkánk hét pontján Isten Lelke által m unkált 
megújulásra.

AZ ELSŐ ÉGŐ G YE R TYA  Pál közbenjáró imádságát viszi az
Isten elé. „Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén 

reátok az én könyörgéseimben4* (16. v.). Ez a m ondat nagyszerű be
tekintést nyú jt Pál ima-életébe. A közbenjáró imádság az apostol 
naponkénti, rendszeres, nagy m unkája. Tudjuk, hogy nemcsak az 
efezusi gyülekezetért, hanem a  római, a korinthusi, a filippibeli és 
a tesszaloniki gyülekezetekért is szünet nélkül közbenjárt Istennél. 
És ez a közbenjárás nála nem  valami hivatalából folyó külső köte
lesség volt, nem is puszta „rájukgondolás“, hanem  egy belső „kell“- 
ből, belülről fakadó szent ösztönből eredt és igazi papi m unka 
volt. Ügy tartozott hozzá a gyülekezetekért folyó imádság az életé- * 
hez, m int a naphoz a meleg, vagy a patakhoz a meder. Állandóan 
és bizodalmasan állt ott a gazdag Isten trónusa előtt és könyör- 
gött a gyülekezetek hitben való előrehaladásáért, a kegyelem tala
ján való növekedéséért és gazdagodásáért.

Az első égő gyertya azért nékünk ezt prédikálja:

Hűségesebb imádkozást!
Többet, rendszeresebben és mélyebbről fakadóan kell Anya- 

szentegyházunkért, gyülekezeteinkért, azon belül egyes gyülekezeti 
tagokért könyörögnünk, hogy a h irdete tt ige a gyülekezetekben új 
életet terem tsen és a gyülekezeti tagok a hétköznapi m unkában
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megélhessék a hallott igét egyházunk és nemzetünk javára és Isten 
erejének dicsőítésére. — De sokkal hűségesebben kell imádkoznunk 
nekünk lelkészeknek: egymásért is. Nehéz sor prédikálni! Roppant 
felelősséggel já r Isten nevében szólni és az igét jól hasogatni. Na
gyon fontos, hogy jól tudjuk hirdetni Isten örök igéjét azoknak az 
embereknek, akik a mi országunkban, a mi társadalm unkban és a 
m i gazdasági rendünkben élnek. Ezért kim ondhatatlanul szüksé
günk vari egymás imádságára. Az evangélium „tisztán és igazán*1 
való hirdetésén kívül különösen azért kell imádkoznunk, hogy 
Isten óvjon meg bennünket az ige szolgálatában a beképzeltségtől és 
az elkedvetlenedéstől. Egyikünknek ez, a m ásikunknak az a nagy 
kísértése, a szerint, hogy igehirdetésünk „sikerrel** jár-e vagy. sem. 
A beképzeltek számára alázatosságért, az elkedvetlenedettek részére 
pedig új erőért kell könyörögnünk. — Nem feledkezhetünk el egy
házunk vezetőiről sem, akiket mindig könnyebb bírálni, m int hű
ségesen és szeretettel imádságban hordozni.2. A MÁSODIK EGÖ G YE R TYA  Pál hálaadását viszi az Isten

elé. „Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek** (16. v.). A hála
adás Pálnak az alap-m agatartása. Minden beszédében és írásában 
állandóan visszatérő ismétlés ez: „Hálát adok**. A „nem szűnöm 
meg“ kifejezés nyilván azt jelenti, hogy Pál minden tevékenységét 
hálával kezdi, hálával folytatja és hálával fejezi be. Minden m un
kájá t átmelegíti a hála érzése. Pál a kemény munka, a bátor harc 
és a nehéz megpróbáltatások embere: Istennek hálás ember. Pedig 
biztosan neki is voltak nehéz órái és napjai, de akkor is megma
rad t a hála alapállásában.

A második égő gyertya azért nékünk ezt prédikálja:
Több hálaadást!

Ez a kifejezés „én is hálát adok** tulajdonképpen csendes fel
szólítás az efezusiak felé, de felénk is: ti is adjatok hálát. Bizony 
ritka „erény** a hálaadás, különösképpen a szüntelen való hálaadás 
gyülekezeteinkben és lelkészeink életében egyaránt. Túlnyomóan 
több bennünk a hálátlanság. Pedig a Római levél a hálátlanságot a 
pogányok főbűnének mondja, akik „Istent nem dicsőítették és neki 
hálát nem adtak** (1,21.). Olyanok mégcsak akadnak közöttünk, 
ak ik  m unkájukat könyörgéssel kezdik, sőt olyanok is, akik hálával 
kezdik, de aztán kifogásokkal és panaszokkal folytatják, olyanok 
azonban, akik hálával kezdik, hálával folytatják és hálával feje
z ik  be, ritkák m int a fehér hollók. Ez az életstílussá le tt hálátlanság 
pedig nem pusztán fejbeli, hanem sokkal inkább szívbeli elfelejté
sén alapszik annak, am it értünk és javunkra Isten Jézus Krisztus
ban te tt és ma is állandóan tesz.

Hálaadásunknak pedig bőven van alapja: Isten bűneinkért ha
lálra adta Egyszülött Fiát, aztán feltám asztotta a mi megigazulá- 
sunkra, majd felvitte a mennyekbe, hogy állandóan közbenjárjon 
érettünk . Jézus Krisztus által édes gyermekek lettünk, Isten pedig 
szerető mennyei A tyánkká lett, aki bűnbocsánatot, új életet és üd
vösséget ád m inékünk és vezet bennünket az Ö Szentlelkével. Meny-
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nyi ok a hálaadásra! Ezen felül a mi magyar hazánkban is él és 
dolgozik az Egyház. H irdettetik Isten törvénye és evangéliuma, ki- 
szolgáltatik a keresztség és az úrvacsora és a vasárnapokon kívül is 
sok-sok helyen összegyülekezik igehallgatásra az Isten népe. Gyü
lekezeteinkben van hit, van szeretet és van áldozatkészség, ha sok
szor hiányos is. Van kiépített szeretetszolgálatunk, van egyház- 
kormányzatunk, van Teológiánk, van egyházi sajtónk. Megépült egy 
sereg a háború által megrongálódott, vagy rombadőlt templomunk 
és gyülekezeti házunk és még most is tovább épülnek a templomok. 
Van parókiánk és kenyerünk, van nagyon szeretett, épülő magyar 
hazár k, ahol népünknek hitből és szeretetből segíthetünk abban, hogy 
növekedjen a jólét és szilárduljon meg a béke. Azért hát szálljon 
több és folytonosabb hálaadás a mindezeket nékünk ajándékozó 
Isten elé. És ha valaki most azt mondaná, hogy Pál igénkben nem 
ilyen „hétköznapi dolgokért*' ad hálát, hanem az efezusiak h itéért 
és szeretetéért, akkor ne felejtse el, hogy ugyanez a Pál ugyan
ennek a levélnek 5-ik fejezetében ezt írja: „Hálákat adván m in
denkor m indenekért.“3. 

A  H ARM ADIK ÉGŐ G Y E R T YA  lángja Pál hálaadását viszi
 Isten elé az efezusi gyülekezetben tapasztalt hitért.“ Annak 

okáért én is, hallván a ti hiteteket az Ür Jézusban . . .  nem szűnöm 
meg hálát adni tiérettetek** (15. 16. v.j. E helyen a „hit“ nem pusz
tán a keresztyén életben való elindulást, abban való első pár lépést, 
tehát a h it kezdetét jelenti, hanem  a kapott hitben való állhata
tos kitartást, vagyis a hitnek naponkénti megújulását egészen addig 
a napig, melyen Pál hallott az efezusiak hitéről. Végeredményben 
tehát azt hallhatta az efezusiakról, hogy Jézus Krisztus irán t való 
bizodalmuk és engedelmességük az egymást követő napok során 
megfrissül és egyre szilárdabb lesz. Nem a m últból való, vagyis 
tegnapi hittel hittek, hanem minden nap újra el tudták mondani: mi 
ma hiszünk..

A harm adik gyertya lángja azért nékünk ezt prédikálja: 

Frissebb hitet!
Nem kétséges, hogy mi is rászorulunk hitünk naponkénti meg

újulására. Luther tanítása a „naponkénti m egtérésről" ezt csak 
alátámasztja. Bizony mi sem élhetünk ma a tegnapi hitből. Egy 
olyan hittel, amely a bűnbocsánatot és az üdvösséget komolyan 
nem veszi, hanem  nyárspolgárian kényelmeskedő, az új helyzetek 
és körülmények között idegeskedő és nyügösködő, csak befelé élő 
és gyümölcsöt az egész Anyaszentegyház és az egész emberiség szá
m ára nem termő, bizony ma nem kezdhetünk semmit. Csak friss 
hittel, amely naponként ú jra  feltekint a feltám adott élő Jézus 
Krisztusra, naponként ragadja meg a megváltás hatalm as tényeit 
s gyermeki bizodalommal és engedelmességgel néz a rra  az Istenre, 
ak it Pál „a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenének, a dicsőség Aty
jának" mond, és ez előtt az Isten előtt felelősséggel hordozza az 
egész emberiség minden kérdését.
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Ennek a friss hitnek az első legfőbb sajátossága éppen az, hogy 
olyan hatalmasnak látja Istent, m int Pál látta az ő imádságában. 
Ez a megjelölés „a m i Urunk Jézus Krisztus Istene” ugyanis arra 
hívja fél a figyelmünket, hogy azért le tt Isten Jézu's Krisztus Istene 
is, m ert Jézus em berré lett. Vagyis a friss h it egy olyan Istenre irá
nyul, aki a golgotái váltság által legyőzte a bűnnek, ördögnek ha
talm át és aki a maga teljhatalmával állt Jézus mögött akkor, amik >r 
a halálból feltám asztotta s a maga jobbjára ültette. Ez a h it abb.m 
az Istenben való bizalom és reménység, aki „a dicsőség A tyja”, 
vagyis aki előtt nincsen semmi lehetetlen és aki véghezviszi az egy
házban és az egész világban az 'ő  jóakaratát.

Ennek a friss hitnek a második fő sajátossága az, hogy min
dig előbb Istenre tek in t és csak azután az akadályokra és nehézsé
gekre. Vagyis mindig Istent állítja előtérbe. Mielőtt bármilyen meg
oldatlan kérdésen gyötrődne, előbb az Ö nagyságát, az Ö erejét, az 
Ö hatalm át, az Ő hűségét és az Ö szeretetét látja. Azért ez a friss 
h it bátor hit. Tudja, hogy a dicsőség A tyjának elég a kegyelme a 
mi üdvösségünkre, elég az ereje az Anyaszentegyház megőrzésére 
és vezetésére. De ez a friss hit vallja azt is, hogy a gazdag Isten 
nemcsak a lélek belső dolgainak megoldásában hatalmas, hanem 
a világ és az egész emberiség minden kérdésének megoldásában is. 
Ez a hit azt is tudja, hogy nem arra  hivattunk el a világra, hogy 
törődjünk bele a szegénységbe, a háborúkba, a vérontásokba, az el
nyomásokba, a földi javak egyenlőtlen elosztásába, hanem  azért 
vagyunk itt, hogy Isten dicsőségét szolgálva éppen Isten hatalmas 
erejével munkálkodva nyúljunk bele a dolgokba, gyógyítsunk, vál
toztassunk és segítsünk. Erre a friss h itre áll Luther megjelölése: 
„a h it valami hatalmas, serény és tevékeny dolog, cselekszi a jót, 
m ielőtt kérdezne”.

4. A NEGYEDIK ÉGŐ G YE R TYA  lángja Pál hálaadását viszi
Isten elé az efezusi gyülekezet szeretetéért. „Annakokáért én 

is h a llv án . . .  m inden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm 
meg hálát adni tiére ttetek” (15. 16. v.). Pál tehát azért ad hálát, 
hogy az efezusiak szeretettel vannak „minden szentek irán t” . Két- 
ségnélkül itt azok irán t való szeretetről van szó, akik hisznek Jézus 
Krisztusban. Minden szeretetnek van próbája. A szentek irán t való 
szeretetnek is. Ebben az esetben a „m inden” szón m úlik a szeretet 
valódisága. T. i. Pál nem a szentek irán t való szeretetről beszél, ha
nem „minden” szentek iránt való szeretetről. Vagyis az efezusi 
gyülekezet tagjainak szeretete nemcsak a saját körük szentjeire, 
nem is csak a saját irányuk szentjeire vonatkozott, mégcsak nem 
is csupán azokra, akik Efezusban hittek a Jézus Krisztusban, hanem 
a saját gyülekezetük határán túl szeretetük kiáradt általában az 
Anyaszentegyház tagjaira. Végeredményben Pál azért adott hálát, 
hogy az efezusiak szeretetükkel az egész Anyaszentegyházat átöle
lik. Ez a szeretet nyilván neih m érült ki puszta érzelemben, hanem 
megmutatkozott kézzelfogható segítésben: imádsággal, igével és ke
nyérrel. De kifejezésre ju to tt a félelmes szívűek bátorításában, az
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erőtelenek gyámolításában és a tanácstalanok útbaigazításában is. 
Bár igénkben az efezusiak „minden szentek irán t való szereteté“- 
ről van szó, biztosra vehetjük, hogy a gyülekezet tagjai szeretetük 
körét nem vonták nyomorúságos szűkre, hanem szeretetük meg
mutatkozott azokkal szemben is, akik a gyülekezeten kívül voltak, 
betöltve Jézus parancsát a felebarát iránt.

A negyedik égő gyertya azért nékünk ezt prédikálja:
Átfogóbb szeretetet!

Nekünk is nemcsak néhány „szent“ felé és nem  is csak saját 
körünk és irányunk szentjei felé kellene élnünk a Krisztustól ka
pott szeretetet, hanem minden  szent felé. Nekünk lelkészeknek 
első sorban egymás felé sokkal átfogóbb szeretettel, ebből folyó 
több megértéssel, jóhiszeműséggel és türelemmel kellene élnünk. A 
helytelen irányba-m enőn sokkal több türelemm el kellene gyakorol
nunk a tanító szeretetet. I tt  közöttünk kellene legjobban megvaló- 
sülnia annak a szeretetnek, amivel az Atya szereti a ' Fiút, és a Fiú 
szeret m inket és amely szeretet Jézus Krisztus népének szinte egyet
len ismertető jele. De átfogóbbnak kellene szeretetünknek lennie 
gyülekezetünk minden tagja felé, sőt gyülekezetünk határán kívül 
minden magyarországi evangélikus gyülekezet m inden tagja felé is. 
Túlságosan a magunk kis gyülekezeti világában élünk. Alig-alig te
kintünk át gyülekezetünk kerítésén. Még egyházmegyénk gyüleke
zetei felé sem m utatunk sok esetben szeretetet, pedig a minden 
szentek irán t való szeretet arra  kötelez bennünket, hogy Magyar- 
országi Evangélikus Egyházunk minden ügyét személyesen a ma
gunkénak valljuk, azokat felelősséggel hordozzuk, azokban segít
sünk és kilépjünk abból a m erev passzivitásból, amelyben sokszor 
egyházunk dolgait csak távolról szemlélhetjük, vagy önigazságunk 
palástjába burkolózva félvállról bírálgatjuk. — A „minden szen
tek iránt való szeretet1* azonban tú l utal bennünket még hazánk 
határain is és megkeresi azokat, akik más országokban vallják Jé
zus Krisztust Uruknak. Hiszen egy testnek, a Jézus Krisztus testé
nek tagjai vagyunk. Ezért kell örömmel és szorgalmasan közremű
ködnünk az ökum enikus munkában  és ra jta  kell lennünk, hogy ez 
a fontos m unka nemcsak a különböző keresztyén egyházak, hanem 
az egész emberiség javára jó irányban működjön. — Végül kell, 
hogy szeretetünk túl terjedjen az egyház határain  minden ember 
felé áldozatos szolgálatban £s jó munkában.5. AZ ÖTÖDIK  ÉGŐ G YE R TYA  lángja Pál kérését viszi Isten 

       elé, hogy Isten adja az efezusiaknák „a bölcsességnek Lelkét 
Pál nem azt kéri, hogy Isten Szentleikét adja a gyülekezetnek, ha
nem azt, hogy a m ár kapott Szentlélek (13. v.) a bölcsességet m un
kálja a gyülekezet tagjainak szívében. Az a bölcsesség, amelynek 
m unkálását imádságban kéri Pál, nem valami emberi okosság, vagy 
éleselméjűség, ami az ember term észeti adottságában is benne lehet, 
hanem olyan lelki ajándék, am elyet egyedül Isten adhat m eg an
nak, aki azt h itte l elfogadja. Ennek a bölcsességnek a birtokában 
kitágul a látókörünk, m ert m egismerjük általa Isten nagy végső
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céljait egyfelől az egyházzal de másfelől a világgal kapcsolatban is. 
Vagyis e bölcsesség által belelátunk Isten nagy tervébe, am it a vi
lág megalapítása előtt m eghatározott és Jézus Krisztusban kinyi
latkoztatott: hogy lesz ú j ég és új föld és Isten lesz m inden minde
nekben. Ez a bölcsesség azonban nemcsak a végső nagy dolgok lá
tására vonatkozik, hanem  arra is képesít bennünket, hogy felfog
juk Isten ú tjait a m indennapi élet kis dolgaiban is és meglássuk a 
dolgok összefüggését, s m egtaláljuk a helyes szempontokat a min
dennapi életben való eligazodáshoz, éppen a tág látókör, a végső cél 
fényében.

Az ötödik égő gyertya azért nékünk ezt prédikálja:
Tágabb látókört!

A bölcsesség Lelkének birtokában m erjünk az egész Anya- 
szentegyházra és annak egyes gyülekezeteire a végső nagy kibon
takozás fényében reménységgel nézni. M erjünk a saját gyülekeze
tünkre is, akárm ilyen sok „sömörgőzés“ van annak testén, a végső 
cél fényében reménykedve nézni. Engedjük, hogy „a bölcsesség
nek a Lelke“ kitisztítson belőlünk minden megfáradást, elkedvetle- 
nedést és letörést, amelyek sokszor azért vesznek erőt rajtunk, m ert 
hiábavalónak és eredm énytelennek látjuk  lelkészi szolgálatunkat és 
csak azt látjuk, ami közvetlenül a szemünk előtt van, nem pedig az 
új eget és új földet.

A „bölcsesség Lelke“ helyes szempontot is ad nékünk a világ 
dolgainak megítélésére. Egyfelől megszabadít minden hamis pesszi
mizmustól, amely azt hirdeti, hogy a világban olyan hatalm as és 
erős a bűn, hogy itt semmiképpen nem lehet jobb viszonyokat, na
gyobb jólétet és társadalm i fejlődést létrehozni. A bölcsesség Lelke 
ugyanis m egláttatja velünk, hogy a világ újjáterem tése Jézus Krisz
tus feltámasztása által m ár megkezdődött és azóta az evangélium 
hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által Isten újjáterem tő erői 
működnek ebben a világban és valósítják m ár itt a földön Isten jó 
akaratát. De ez a bölcsesség megóv bennünket minden hamis opti
m izm ustól is, mely azt vallja, hogy Isten országa m ár itt a földön 
egyre inkább kibontakozik és végül teljességre is jut. A bölcsesség 
Lelke m egláttatja velünk, hogy az új ég és új föld nem a fejlődés 
eredménye, hanem Isten mindentől független teremtése. Mindezek
nek a látása kell, hogy bennünket egyfelől igen serény és hűséges 
m unkára késztessen földi hazánk előrehaladása érdekében, másfelől 
tud juk  naponként a végső célt látva, h itte l imádkozni: „Jöjjön el 
a Te országod!“6. A HATODIK ÉGŐ G YE R TYA  lángja Pál újabb kérését viszi az

Isten elé, hogy Isten adja az efezusiaknak „a kijelentésnek Lel- 
ké t“. Arról van itt szó, hogy a Szentlélek hasson a gyülekezet tag 
jainak szívében a kijelentés, más szóval a kinyilatkoztatás irányá
ban. Isten Szentlelke ugyanis nem nyugvó Lélek, hanem a közlés
nek, a még nem tudott dolgok felfedésének Lelke. Mindig újabb és 
újabb isteni világosságot tud árasztani az emberi lélekbe. Pál azon
ban nem  azt kéri, hogy új tényeket jelentsen ki a Szentlélek a gyü-
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   lekezet tagjai számára. Hiszen tudjuk, hogy a Szentlélek ma m ár nem 
szól úgy, m int szólt az apostoloknak és a prófétáknak. Isten kinyi
latkoztatása ilyen értelemben lezárult. Az eddig kinyilatkoztatott 
igéhez Istennek sem hozzátenni-való ja, sem elvennivalója nincsen, 

   É ppen azért nem azt kéri az apostol, hogy Isten a kijelentés fona
lát vegye fel ú jra  és eddig még nem hallott kijelentést adjon. Ha
nem arról van szó, hogy Isten Szentlelke m unkálja bennünk a m ár 
kijelentett és lezárt igének minél szélesebb, minél mélyebb és mi
nél több oldalról való megértését. Azt kérjük  Pállal együtt, hogy a  
Lélek fordítsa felénk az igének eddig még nem ism ert arcát, vagyis 

   ami rejtve van előttünk az igéből, legyen ismertté. A Lélek meg— 
   tudja ugyanis cselekedni, hogy a mai nemzedék az összes előző 

nemzedékekkel szemben ú jat fedezhessen fel az igében saját vi
szonyaira való vonatkozásában is.

.A  hatodik gyertya azért nékünk ezt prédikálja:

Izgalmasabb igetanulmányozást!
Minden tex tus fölé valami lázas izgalommal, szent várakozás

sal és nyitottsággal kell odahajolni, hogy Isten Lelke, aki a „kije- 
letésnek Lelke“, közölhessen velünk valami eddig nem tudottat,, 
vagy nem hallottat. Nem szabad készen tartanunk valami öreges, 
merevséggel m ár meglevő értelmezéseket még akkor sem, ha a leg
ismertebb textus fölé hajolunk. Sok belénkrögzött „látást'1 szélnek 
kell eresztenünk, m indent élőiről kell újra, meg ú jra  kezdenünk és 
valami szent bizonytalanságnak kell ú rrá  lenni ra jtunk , hogy Isten 
kijelenthesse azt, am it a mi időnkben, a mi körülm ényeink között 
egyházunkra, annak szolgálatára és népünkre vonatkozólag mon
dani akar. Csak így leh e t a ma élő konkrét em bernek úgy igét h ir
detni, hogy azzal ne csak a templom falai között tudjon valamit 
kezdeni, hanem  elgazítsa m indennapi m unkájában és e világban 
való helyes elhelyezkedésében. A kijelentés Lelke a mi időnkben az 
igének talán egyik-másik olyan részére teszi rá a hangsúlyt, ame
lyekre az előző korszakokban kevesebb tekintettel voltak. Így lesz 
igehirdetésünk mindig friss, aktuális és mélyenszántó.7. A HETEDIK ÉGŐ G YE R TYA  Pál harmadik kérését viszi Isten  

             elé: „Isten világítsa meg a gyülekezet tagjainak lelki szemeit.“ 
Nem azt kéri Pál, hogy a gyülekezet tagjainak értelm i tevékeny
sége növekedjen és ezáltal Jézus Krisztus tudományából minél töb
bet elraktározzanak a fejükbe (erről m ár előzőleg szólt), hanem  azt 
kéri, hogy minél nagyobb belső, szívbeli világossághoz jussanak, 
vagyis belső megismerést nyerjenek. Egyre jobban nyíljon meg a 
lelki szemük Istennek és Isten dolgainak meglátására. Lássák meg, 
hogy milyen nagy örökség vár reájuk Istennél.

A megvilágosítás azonban nemcsak a belső ism eret növekedé
sét jelenti, hanem  ezzel összefüggően tisztább és szentebb élet. 
munkálását is. Minél inkább m egism erjük Istent, annál inkább kö
zösségre ju tunk  Vele és ennek következtében erkölcsileg is egyre 
inkább tisztul az életünk.

A hetedik égő gyertya nekünk ezt prédikálja:
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M élyebb benső m egism erést és tisztább életet
Kell, hogy nekünk lelkészeknek ne csak az egyébként döntően 

fontos teológiai ism ereteink gyarapodjanak, hanem egyre több lelki 
világossághoz is jussunk és fej beli ism ereteink belső hitbeli megis
merésekké is legyenek és ezáltal egyre mélyebb közösségben élhes
sünk Istennel. Ennek folyományaképpen harcolnunk kell azért, 
hegy egyre tisztább  legyen életünk családban, gyülekezetben és né
pünk között. Vagyis legyünk az igének necsak hirdetői, hanem 
minden vonatkozásban való megélői is.

Pál apostollal együtt Lelkészi-munkaközösségünk e nagy jelen
tőségű ülésén szabad és kell nékünk hűségesebb imádkozást, több 
hálaadást, frissebb hitet, átfogóbb szeretetet, tágabb látókört, izgal
masabb igetanulmányozást, mélyebb belső megismerést és tisztább 
életet kérnünk a „mi Urunk Jézus Krisztus Istenétől, a dicsőség 
Atyjától". Káldy Zoltán

ÚT  R A V A L Ó
R észlet D. Dr. V ető L ajos püspök 

1954. JÚNIUS 25-ÉN A BUDAVÁRI TEMPLOMBAN ELMONDOTT 
LELKÉSZSZENTELŐ BESZÉDÉBŐL 

T extus: 2. Mózes 4,12.
Isten  igéje az t m ondja, hogy m ajd  m eg fog já tok  tanu ln i, 

m it kell beszélnetek. Ügy hangzik  ez az ígére t fe lé tek , m in tha 
sem m ibe se ven n é  m indazt, am it ta n u lta to k  bölcs és szorgalm as 
professzoraitoktól. L ehet, hogy az t gondoljátok, azt ke ll lelkészi 
m u n k áto k  során  h ird e tn e tek , am it eddig  tan u lta to k . H iszen teo
lógiailag, elm életi és gyakorla ti tek in te tb en  m egvan a k ép zett
ségetek. Az ige v iszont azt m ondja, hogy m ajd  ezu tán  fogjátok 
m egtanu ln i, am it beszélnetek  kell. M ost jön  csak az igazi ta n u 
lás ideje. A kadém iai tan u lm án y aito k  befejezése nem  je len ti azt, 
hogy  m ost m ár vége a tanu lásnak . T anu lno tok  kell sokat. T á
jékozódnotok az igében, tájékozódnotok  kell abban  a m u n k a
körben , am elybe kerü ltök . M eg kell ism ernetek  az em bereket, 
ak ikkel dolgotok lesz. Ö röm eikkel, bána ta ikkal, problém áikkal, 
terv e ik k el, m unkáikkal, rem énységeikkel m eg kell ism erked
n etek . T isztán kell lá tn o to k  azokat a fe ladatokat, am elyek  elő tt 
népünk , az em beriség  és egyházunk áll. Ism ernetek  ke ll a gyü
lekezetei, az egyházat, a fa lu t és a várost. M ózest az Is ten  nagy 
fe lad a t elvégzésére kü ld te  el. Is ten  nevében  és p aran csá ra  a 
n ép é t k e lle tt szolgálnia. N épünk, h azán k  és az em beriség  szol
gá la tában  nagy fe ladatok  ad a ttak  nekünk , m ai evangélikus lel
készeknek  is. Az em berek  békés együ ttélésén , m unkás előre-
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haladásán nekünk is kell fáradoznunk. Ezeket a feladatokat 
vállalta és vállalja egyházunk Isten igéje iránti engedelmesség
ben. Vállaljátok ti is. Hittel, reménységgel, szeretettel. Nem 
azért, mert magatokra néztek, hiszen így Mózessel együtt ti 
is csak visszarettennétek a feladat nagyságától. Hanem nézzetek 
arra, aki elhívott benneteket az evangélikus lelkészi szolgálatra, 
aki azt mondja néktek is: „Most hát eredj és én leszek a te 
száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélned kell“.

újkori íealóg-ía rassz lelkiísmereie
Talán egy teológus neve sem vált annyira ism ertté a XIX. szá

zad folyamán az egész európai szellemi életben, de a szorosan vett 
egyházi körökön tú l is, m int a „Leben Jesu“ szerzőjéé, Dávid, Fried- 
rich Straussé. Az ő ihletése nyomán írta meg stilisztikailag nagy 
értékű és nagy hatást kiváltó könyvét ugyancsak Jézus életéről a 
francia Renan. Straussról m ondja B arth Károly a ,,Die protestanti- 
sche Theologie im 19. Jahrhundert" c. könyvének egyik róla szóló 
tanulmányában, hogy ő az újkori teológia rossz lelkiismerete.

A „Leben Jesu‘‘ által kiválto tt megütközést legjobban azokkal 
az eseményekkel lehet szemléltetni, amelyek Zürichben  1839-ben 
játszódtak le. Az újonnan létesített zürichi főiskolára á zürichi tanács 
teológiai tanárnak  hívta meg Strausst éppen abban az időben, ami
kor hírhedté vált könyve miatt. Tübingenben elvesztette állását. 
A falusi nép m ár régóta elégedetlenkedett a „szabadelvűek1*, és ,,ra- 
dikálisok“ tevékenysége m iatt. Strauss meghívásával betelt a m ér
ték. Egy környékbeli lelkész vezetésével szeptember 6-án a Zürich 
körüli falvak parasztsága nagy tömegben vonult a városba. A Mün- 
ster előtti térre  sereglettek botokkal, kapákkal és kaszákkal. Az 
első sorban állók fustélyokat tarto ttak  kezükben. A tanács rendcsi
nálás végett dragonyos osztagokat vezényelt ki. Lövöldözésre és ve
rekedésre került sor. A zendülők nagy része egyáltalán nem ism erte 
Strauss könyvét. A tömegeket egyszerűen csak az az indulat ve
zette, hogy megakadályozzák a teológián a káposztának kecskére 
való bízását. A puccs következtében a városi tanács kénytelen volt 
nyugdíjazni Strausst még m ielőtt elfoglalhatta volna katedráját. Áz 
események után magától is lemondott állásáról.

Miért nevezi Barth őt az újkori teológia rossz lelkiismeretének?  
Talán azt akarja mondani, hogy téves vágányra futottunk és ott 
kell folytatnunk ma, ahol annakidején Strauss abbahagyta? —> 
aligha. Vagy talán ezzel az értékeléssel akarja őt és az által felve
te tt kérdéseket véglegesen elintézni és elhárítani? — ez sem tűnik 
ki tanulmányából. Mit ért újkori teológián? Az újkor „egyház aty
jának*', Schleiermachernek a munkásságával megindult ú. n. libe-
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rális teológiai korszakot? vagy az újkori teológiához számítja még 
az első világháború után kibontakozó új teológiai fejlődést, az ú. n. 
reform átori teológiát is? Vájjon Strauss csak annak a teológiai kor
szaknak a rossz lelkiismerete-e, amely aggódva figyelt fel arra, hogy 
egyház és társadalom  (polgári társadalom), teológia és filozófia (a 
polgári társadalom  uralom rajutása idején kialakult különböző filo
zófiai irányok), h it és tudás (a polgári társadalom  term észettudo
m ányi felfedezések hatása alatt kialakult tudása) között m ind na
gyobb szakadék tátong és ezért a teológia feladatául az ellentétek 
kiegyenlítését, a közvetítést jelölte ki? Vagy talán  a mai teológiá
nak is rossz lelkiismerete ő? Ha igen, akkor m iért és milyen érte
lem ben? Még egy érdekes vonatkozást vegyünk figyelembe.

Straussnak 1825-től kezdve Tübingenben teológus társa és jó 
b arátja  volt az idősebb Blumhardt, aki ugyan nem volt az egyházi 
élet teoretikusa, inkább lelkipásztori és igehirdetői m unkája révén 
vált ismertté, de nagy hatást gyakorolt a teológia későbbi alaku
lására. Hogy m a az egész keresztyénség erre a vallástételre össz
pontosítja figyelmét: „Jézus Krisztus a világ reménysége*1 — ennek 
egyháztörténeti előzménye sok tekintetben Blum hardtig vezethető 
vissza. Abban a korban, am ikor az egész teológiai gondolkodás azon 
fáradozott, hogy m iként közvetíthetne a kialakuló és uralom ra jutó 
polgári társadalom  világnézete és a keresztyénség között, B lum hardt 
igehirdetésében és lelkipásztori m unkájában elemi erővel tö rt fel 
az őskeresztyénség reménysége Jézus győzelme és újraélj öve tele 
felől. B lum hardtot nem  az egyház állapota és sorsa nyugtalanította 
elsősorban, hanem az emberiség és a világ sorsa. Az egyháztól, ha 
vádolta — m ert vádolta olykor —, nem azt kérte számon, hogy 
m iért hanyagolja el az eschatológiát, a keresztyén reménységet, ha
nem  azt, hogy m iért nem teszi meg az egyház, am it Jézus nevében 
m a megtehet és meg kell tennie. „Aki nem hisz abban, hogy az 
Ü r ítéletre való eljövetele előtt még egy nagy szabadításban részel
te t bennünket, arról szinte azt kell mondanom, hogy egyáltalán 
nem  hisz.“ A két Tübingenből induló egyházi em ber m unkásságát 
összevetve itt ismét néhány bennünket m a érdeklő kérdés vetődik 
fel. Vájjon a közvetítő teológia vagy a reménység teológiája az, ami 
az egyháznak ma elvi és tudományos feladata? Vájjon közvetítő 
teológusnak nevezhető-e minden további nélkül Strauss? Ha se a 
reménység teológusának, se közvetítő teológusnak nem nevezhető 
Strauss, akkor mi az ő mai jelentősége? hogyan válik az újkori teo
lógia rossz lelkiismeretévé? Ezekre á kérdésekben B arth fent emlí
te tt tanulm ánya ismertetésével igyekszünk a választ megkeresni.

Strauss életrajzából B arth a következőket emeli ki. 1808. ja
nuár 27-én született a würtem bergi Ludwigsburgban, Tübingenben 
végezte tanulm ányait, 1835-ben és 36-ban írta  meg, m int teológiai 
előadó „Leben Jesu, kritisch bearbeitet11 című m unkáját, amely egy- 
csapásra Németország leghíresebb teológusává, de egyben minden 
egyházi és akadémiai állás betöltésére alkalm atlanná tette. M iután 
az elkövetkezendő években több kisebb vitairatban védelmezte 
könyvét és annak élét tom pította, 1839-ben Zürichbe hívták meg
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teológiai professzornak. A konzervatív néprétegek m agatartása kö
vetkeztében állását azonban nem foglalhatta el. 1840—41. között 
írta meg a „Die Christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen 
gntwicklung und in ihrem  Kampf m it dér modernen Wissenschaft“ 
c í m ű  munkáját, amelyben szembefordul a bibliával, az egyházzal és 
a dogmával most m ár teljesen; a teológiai arénából eltávozik és mint 
szabad publicista tevékenykedik. Ebben az időben válik el négyévi 
házasság után feleségétől, a híres cseh származású énekesnőtől Ág
nes Schebesttől, aki m értéktelen féltékenységével keserítette meg 
életét. A válás következtében ránehezedő melankólia alól élete vé
géig nem tudott felszabadulni. Az 1848-as évek körül a politikai 
életben próbált meg tevékenykedni, de ez is inkább csalódásokat 
szerzett számára, m int örömöket. 1864-ben másodszor is kiadta Jézus 
életéről írott könyvét, de most „a német nép számára41. 1865-ben a 
„Die Halben und die Ganzén4' című' munkájával a liberális teoló
giával fordult szemben, A francia-ném et háború idején figyelemre
méltó hazafias levélváltást folytatott francia követőjével: Renan- 
nal. Munkásságát a ,,Der alté und dér neue Glaube“ című 1872-ben 
megjelent könyvével fejezte be. Az a közöny, am i ezt az utolsó 
m unkáját fogadta, utolsó életéveit teljesen megkeserítette. Szülő
városában 1874. február 8-án, m int hosszú idő óta m agárahagyott 
és visszahúzódó em ber halt meg.

Az életrajz rövid felvázolása után arra  a kérdésre keres fele
letet Barth, hogy ki volt tulajdonképpen Strauss. Feleletét rövidre 
fogva így adja meg: „Strauss a maga korában messziről felismer
hető módon és anélkül, hogy maga ezt tagadta volna, a hitetlenné 
vált teológus képét tette nyilvánvalóvá.“

Mindenekelőtt azt teszi kérdésessé, hogy Strauss tragikus sze
mélyiség le tt volna. Nem ért egyet H ausrath-nak Strauss életrajz
írójának a megállapításával sem, aki lényegében pathológikus je
lenségnek tün te tte  fel őt. B arth szerint Strauss a maga tragikum 
mentes életében az egész újkori teológiának eltitkolt gyötrelmeit 
gyújtotta fel magában és tette szemléletessé. Ezért nem egészen 
véletlenül tekintettek rá, úgy teológus és nem teológus körökben, 
mint aki a XIX. század teológiájának a legismertebb és legjelleg
zetesebb teológusa.

Kétségessé teszi továbbá, hogy történész lett volna; történész 
olyan értelemben, m int ahogy tanítóm estere Baur történész volt. 
Egy 1837-ben ír t  leveléből idézi: „Tulajdonképpeni értelemben vett 
tudóssá nem váltam, m ert túlontúl nagy m értékben függök hangu
lataimtól és túlontúl sokat vagyok önmagámmal elfoglalva." 1864- 
ben éppen a döntő pontokon tagadta meg a „Leben Jesu44 első ki
adását azért, m ert „nem voltam m ár abban a hangulatban, amely
ben eredetileg írtam  ezt a könyvet'4, írja  magáról Strauss. 1846-ban 
írja  egyik levelében: „nem vagyok történész; nálam  az a helyzet, 
hogy szüntelen dogmatikus (értsd antidogmatiküs) érdekekből in
dulok ki.“ Ezen bukott meg az a kísérlete is, hogy Lutherról élet
rajzot írjon. 1857-ben írt egyik levelében erről így számol be: „Egy 
ilyen ember, akinél minden abból az öntudatból támad, hogy ő
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maga és valamennyi ember alapjaban véve elveszett, örök kárho
zatra méltó és abból csak Jézus Krisztus vére által és az ő erejébe 
vetett hit által váltatunk meg, — egy ilyen ember, akinek a lénye
gét tehát ez az öntudat képezi, számomra oly idegen, oly érthetetlen, 
hogy képtelen vagyok egy életrajz hőséül választani." S trauss ezzel 
az ellenséges érzületével éleslátásáról te tt csak bizonyságot, vilá
gosan látta meg azt, am it a történészek nem akartak, vagy nem 
tudtak meglátni, de azt is nyilvánvalóvá tette, hogy nem  történész.

Tagadja, hogy Strauss gondolkodó koponya lett volna. Inkább 
szenvedélyes, eszes, ügyes kombináló készségű tépelődőnek látja. 
Egyáltalán nem volt készsége az összefüggésben való gondolkodásra, 
szintézis alkotásra és konstruálásra. A Jézus életéről ír t könyvénél, 
első kiadásában, Hegel-i álláspontról indul el, amikor k ritikai ana
lízisnek veti alá a hagyományos Krisztus képet; de am ikor az elé 
a feladat elé kerül, hogy spekulatív módon rekonstruálja a kriszto- 
lógiát, akkor csődöt mondott. Program m jának első antithétikus ré
szét pontosan kifejti, de a szintézissel adós marad, pedig egyik leve
lében ezt a legkönnyebb feladatnak minősíti. Ugyanez ismétlődik 
meg másik két nagy művénél is. Utolsó nagy művében, ahol végre 
eljut az új h it tartalm ának kibontakozásához, tulajdonképpen csak 
egy zsurnaliszta konglomerátumot ad, ahol egy kevés Goethéből, egy 
kevés Darwinból, egy kevés Lessingből, egy kevés m űvészettörténeti 
szemléletből és nagyon sok lapos polgári morálból vannak össze
gyúrva a dolgok, Strauss, életében szenvedélyesen, önmagát a dol
gokba belevetve, sokat gondolkodott, — igazi gondolkodó azonban 
nem volt.

Nem osztja B arth  Strauss ellenségeinek a nézetét sem, akik őt 
hideg, kiszikkadt értelemmel gondolkodó démónikus típusnaka lát
ták  és bizonyos iszonyattal csodálták. Maga Strauss ebben vélte 
legtöbb erejét megtalálni. Amikor 1841-ben elsőízben ü lt vasútra, 
élményét egy levélben következőképpen írta  le: „Nem volt ben- 
n em semmi félelem, inkább a saját elveim és az efféle találm ányok 
közötti benső rokonság érzése töltött e l . . .  Az abstrakció, az indi
viduum nak egy általános hatalomtól való tovaragadottsága, ami egy 
ilyen m érhetetlen óriás-gépnél (!) megmutatkozik, ugyanaz az elv, 
amelyet mi a tudom ányban képviselünk." Feuerbachról el lehet 
mondani, hogy következetes gondolkodó, Straussról azonban bajo
san mondható el, hogy egy eszme zászlóvivő hőse lett volna. Mikor pl. 
Hegel hatása alá került, akkor gáncsnélküli orthodox prédikációkat 
tarto tt, de ugyanez időben sikert ért el egy pályatétel kidolgozásá
ban, amelyet Jézus feltámadásáról írt meg a tübingeni római kato
likus fakultásnak. Mikor a Jézus életéről ír t  első m unkája a kivál
to tt megrökönyödéssel meglepte, vitairataiban letom pította állítá
sainak élét, a zürichi kudarc u tán azonban visszavonta azokat az 
állításait. Publicisztikai tevékenysége idején az egyházi liberalizm ust 
tám ogatta; m ikor itt is csalódások érték, hátba tám adta a liberáli
sokat. Hegel hatása a la tt 40 éven át idealista volt, végül a m eteria- 
lizmusnál és Darwinnál kötött ki. Általában minden szellemi tevé
kenységében önmagát, a teológiával való szembekerülését iparko-
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dott igazolni. Ha rendes tanári álláshoz ju thato tt volna, valószínű 
egészen m ásként alakul életpályája. Következetesen vallott elvek 
bajnokának azonban semmiképpen sem tekinthető.

Strauss a hitetlenné vált teológus jellegzetes alakja. 1839-től 
kezdve, hivatásszerűen foglalkozik nemcsak az egyház, hanem  a jó 
Is ten  támadásával. A teológiáról azt vallja, hogy a mi időnkben 
csak akkor lehet produktív, ha destruktívvá válik. A keresztyénsé- 
get olyan épületnek látja, amely az új idők építő terveibe nem  illik 
bele, ezért azon fáradozik, hogy az épületet lebontsa, még mielőbb 
a benne élők fejére szakadna. A dogmákat az idióta öntudat világ
nézetének tartja . A tudomány feladata az, hogy az em bereket ettől 
az öntudattól megszabadítsa. Közelinek érzi azt az időt, am ikor lel- 
készi szolgálatra csak vallásos idióták, teológiai autodidakták és kis 
pietista közösségek vezetői fognak vállalkozni. Hausrath, életrajz
írója, sajnálkozással állapítja meg róla, hogy a vallás húrjai nem 
rezdültek meg lelkében, m ert nem tudta belátni, hogy a vallás nem 
az értelem, hanem  az érzelem dolga. B arth viszont azt állítja, ha a 
vallás valóban az érzelem dolga lenne, akkor Straussnak a leghívőbb 
teológussá kellett volna válnia, m ert a hangulatok és érzelmesség 
dolgában Strauss a szenzibilitásig való fogékonyságot m utatott. Ezt 
azzal is igazolja, hogy kritikai korszaka előtt szabályos pietista ébre
désen ment át, amelyet egy hangulatos kis versében is megénekel. 
Utolsó strófája ilyenféleképpen hangzik magyarul:

Légy te a nap s én zöld növény,
K iben rem ény él, nincs fölény:
Légy te a forrás k inn  a réten,
M elletted szökjem  szárba szépen:
Gazdag ne legyek soha, se magamé!
L egyek szegény m indig, s Jézusomé.

Abból a megállapításból, hogy Strauss a hitetlen teológus jel
legzetes alakja volt, B arth szerint nem lehet azt a következtetést 
levonni, hogy az antíkrisztusi szellem megtestesítője le tt volna. Kor
társai közül ugyan sokan tarto tták  annak és önmaga Is szeretett 
kokettálni tulajdon hitetlenségével, de akik a „tagadás ősi szellemé
nek^ tekintették őt és bizonyos borzongással néztek reá, azoknak 
B arth azt ajánlja, hogy olvassák el sürgősen „Altér und neuer 
Glauben“ c. m unkáját. Ennek a m unkának az elemzését a követ
kezőképpen összegezi: Az istenkárom lás minden sápadt kísérlete 
ellenére sem volt Strauss egyéb, m int egy öntudatos és m indig bús
komor, az élet mélységei és magasságai tekintetében kevés sejte
lemmel rendelkező szellemi burzsoá, akin félreism erhetetlen a né
m et nacionalizmus jellegzetes verete, aki Goethe-korszak alkony
pírjában élt és ákit Nietzsche a „kultúrfiliszterség“ megtestesítőjeként 
irgalm atlanul kifigurázott. Benne csak az jö tt felszínre, ami az ő 
teológiai környezetében élő szerencsésebb sorsú és m agukat ke- 
vésbbé exponáló emberek szíve mélyén elrejtve honolt.

Ezek u tán  té r á t Barth a nehezebb feladatra, a „Leben Jesu‘‘ 
szerzője munkásságának elemzésére.

A „Leben Jesu“ 1864. évi második feldolgozásából indul ki és
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azután té r rá  a sokkal radikálisabb és a tulajdonképpeni megütkö
zést kiváltó első feldolgozására.

A második feldolgozásban Strauss foglalkozik „Jézus vallásos 
öntudatának“ a kérdésével. Ha Jézus vallásos öntudatában mindaz 
valóban bennfoglaltatott volna, amivel későbbi korok őt felruház
ták, akkor — Strauss szerint — őt vagy Őrültnek, Vagy álltatónak 
kell tartani. János evangéliumát éppen azért figyelmen kívül kell 
hagyni minden kritikai vizsgálódásnál, m ert Jánosnak az az állítása, 
mely szerint Jézus azt mondta volna magáról: „Én és az A tya egy 
vagyunk41, épp oly undorító, m int XIV. Lajosnak ez a kijelentése: Az 
állam én vagyok. S trauss szerint egészen más kép bontakozik ki 
előttünk, ha a szinoptikus evangéliumokat vizsgáljuk meg. Ezekből 
az tűnik  ki, hogy Jézus — költőileg szólva — az istenséget magába 
szívta, a hellenisztikus és a mózesi hozományt minden különös lelki 
küzdelem nélkül harm onikus érzületté olvasztotta fel lelkében. Eb
ben a három evangéliumban úgy jelenik meg előttünk Jézus, m int 
„Eine schöne Natúr von Haus aus“.

Ezután a könyv záró fejezeteit emeli még ki Barth, amelyekben 
Strauss Jézusnak a számunkra szóló jelentőségét igyekszik kim u
tatni. I tt különbséget tesz Strauss a történelm i Jézus és az eszmé
nyi Jézus között. Eszményi Jézuson érti azt az ember eszményt, 
am elyet m indnyájan magunkban hordozunk afelől, hogy milyennek 
kell lennie az igazi embernek. A kritikai m unka feladatául azt te
kinti, hogy a Jézus-képet tisztítsa meg a reá festett m itikus voná
soktól és igyekezzék restaurálni a történeti Jézus képét. Azt a Jézus
képet, amely az eszményi Jézusnak, az igazi embernek, számtalan 
vonását hordozza, éppen azokat a vonásokat, amelyeket m indnyá
jan  szívünkben hordunk hozományképpen, amelyet azonban tovább 
kell fejlesztenünk az egész emberiség közös erőfeszítésével. „A 
Krisztus-vallást az egyetemes emberiség vallásává kell fejleszteni, — 
erre irányul a kor m inden nemes igyekezete.‘‘ Jézus személye — 
sok más személlyel együtt — alkalmas eszköz arra, hogy emberi 
rendeltetésünket m egértsük és kibontakoztassuk.

Ha Strauss Jézus életének csak ezt a második feldolgozását 
jelentette volna meg, akkor nagyobb bonyodalmakra nem  került 
volna sor. Ez a könyv a maga csiklandós, de veszélytelen újszerű
ségével m egnyitotta volna az u ta t szerzője előtt az egyetemi ka
tedra hetedik mennyországa felé. Ez a Jézus élete feldolgozás 
ugyanis azt a liberális nótát fújta, amit akkor minden háztetőn ülő 
veréb is csiripelt. Ehhez hasonló „Leben Jesu‘‘-t nem egyet írtak  
Strauss előtt is és u tán  is.

Ennek az új teológiának bizonyos nehézségeket okozott az egész 
keresztyénség történetisége, közelebbről maga a krisztológia kér
dése. A nehézségekkel azonban ham ar végeztek. Ennek a kornak a 
romanticizmusa és racionalizmusa feltételezte, hogy a keresztyénség, 
a vallás, a szívünkben vagy az eszünkben, közvetlenül adva van. 
Ugyanúgy feltételezték, hogy ennek a tudatosodása a történelem 
ben egy m eghatározott helyen történt meg, és ez a történelm i hely 
a názáréti Jézus. „Ugyan olyan magától értetődően historizálták a
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dolgokat, m int ahogyan pszichologizálták! A kérdések ilyen módon 
való megoldására nagy lehetőség kínálkozott. Ezeket a különféle 
lehetőségeket fel is vázolja Barth, m ajd öt pontban összegezi azo
kat az egyezéseket, amelyek az e korban keletkezett Jézus életével 
foglalkozó könyveket jellemzik.

1. Amint a h it az emberi öntudatból következtethető és kiérlel
hetjük magunkban, m int bármely emberi képességünket, ugyan
olyan közvetlen módon hozzá tudunk férni történeti ism eretek útján 
Jézus személyéhez és őt magunkévá tud juk  tenni.

2. Az evangéliumok azért történeti kútfőknek tekintendők, ame
lyekből Jézust ugyanazon módon ism erhetjük meg, m int ahogyan 
Livius írásaiból a római császárok történetét.

3. A történeti Jézus és a róla szóló tudósítások m int kútfők kö
zött különbséget kell tenni, m int ahogy Tibérius császár sem azo
nos azokkal a történeti forrásokkal, amelyek alakját elénk állítják.

4. Jézus személyisége épp úgy megérthető, m int bárm ely más 
történelmi személyiségé, pl. Tibérius császáré. Jézus öntudata, bár
milyen zseniális, csodálatos és im ádatra méltó, az általános emberi 
öntudatból kiindulva elképzelhető és feltételezhető. Ha az emberi 
öntudat jelenségei között szerepel a vallásos tudat jelensége, m iért 
ne szerepelhetne a történelem  területén  egy olyan sajátos jelenség, 
m int amilyen Jézus volt.

5. Jézusnak, m int történetileg feltételezhető és történeti kutatá
sok ú tján  m egérthető személyiségnek az egész emberiségre döntő 
hatású jelentősége van. Nem csoda, hogy m int tökéletes em bert 
Isten kinyilatkoztatójának tekintették és azok között az emberek 
között, akik Istent kinyilatkoztatták, őt tették első helyre.

A  „Leben Jesu“ első feldolgozására térve, annak a jelentősé
gét Barth abban látja, hogy kim utatta a fent ism ertetett vállalkozás 
kilátástalanságát és heves tiltakozást jelentett be a feldolgozásban 
alkalmazott módszer ellen. Ezzel áttörte azt a megegyezést, amely 
kora Jézus élete kutatása tekintetében fennállott és mélységes ijedt
séget és megdöbbenést váltott ki mindazokban, akik ezt a m unká
jukat bizakodva végezték. Az 1835-ben megjelent első feldolgozás
ban az előzőleg ism ertetett öt ponttal kapcsolatban, a következő 
megállapításokra ju to tt el Strauss — B arth vizsgálódásai szerint:

1. Aki Jézusról biográfiát akar írni, annak teljesen elfogulatla
nul, tehát a hit előfeltétele nélkül kell a munkához hozzá fognia. 
Amit ugyanis hiszünk, azt nem  találjuk meg minden további nél
kül a történelemben. Amit a történelemben m egtalálhatunk, ahhoz 
nem szükséges a h it előfeltételül. Kissé leegyszerűsítve ez azt je
lenti: Strauss kérdésessé tette, hogy történeti vizsgálódás ú tján  
hitre lehet-e jutni, vagy azt, am it hiszünk, közvetlenül igazolni 
lehet-e.

2. Strauss nem  végez forráskritikai munkát. Nem válogat a 
kútfők között, hogy mi tekinthető hitelesnek és mi nem. A szinop
tikusokat épp úgy nem  tekinti történeti kútfőknek m int János evan
géliumát. Az egész újszövetségi közlés annyira m itikus jellegű, hogy 
nem tekinthető történetírói feljegyzésnek és ezért történeti kútfő-
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nek sem. Az általunk ism ert történelmi, logikai és fiziológiai törvé
nyekhez m érten elképzelhetetlen mindaz, am it az Újszövetség leír.

3. Egyáltalán nem  kísérli meg a források alapján kimutatni, 
hogy mi a történeti mag. Nem tagadja ugyan, — m int később Brúnó 
Bauer, majd a mi századunkban Kalthoff és Drews —, hogy van a 
források mögött valam i történeti mag, de azt nem lá tja  megragad- 
hatónak és nem igyekszik rekonstruálni. Kizárólag a mítosz meg
léte és annak előállása érdekli, függetlenül attól, hogy „mi van mö
götte1. Strauss ilyen módon kérdésessé tette, hogy a történetkuta
tás módszerével igazolni és indokolni lehet hitünket. Ugyanígy tette 
valláspszichológiai vizsgálódásaival kérdésessé Feuerbach azt, hogy 
m etafizikai módszerekkel indokolható és alapozható meg hitünk. A 
bot, amelyre korának teológusai támaszkodni kívántak, vagyis a 
történelem kutatás, a hit szempontjából nádszálnak bizonyult. Ért
hető ezért, ha m indenki ellenséget lá to tt benne, még az a de Wette 
is, aki mítosz fogalmának fegyverét kezébe adta.

4. 1835-ben Strauss semmi hajlandóságot nem m utat arra, hogy 
Jézus jellem képét megalkossa. A korabeli Jézus életrajzokat éppen 
azért ír ták , hogy Jézus jellemképét megrajzolva, az ő em beri alak
já t hozzáférhetővé tegyék a XIX. század embere számára épp úgy, 
m int a történelem  bármely más nagyját. Strauss nem  indokolja, 
hogy m iért hagyta el mindezt. Hallgatásából azonban az tűnik  ki, 
hogy lehetetlennek ta rto tta  az em ber-Jézus megközelítését és szelle
m ünk számára való birtokba vételét. Jézus, m int csak ember, meg
közelíthetetlen és nem  létezik — ez a nyugtalanító tény érződik ki 
hallgatásából.

5. 1835-ben szakított Strauss azzal a felfogással is, hogy törté
neti módszerrel kim utatható lenne a názáreti Jézusról, m int törté
neti jelenségről az ő m inden más értéket meghaladó értéke, párat
lan és abszolút volta. Ha az abszolutomot az emberi történetben 
hozzáfé rhe tnek  és m eg rag ad h atn ak  tekintjük, akkor az fából vas
karika.

A XIX. század teológusai a keresztyén örökség egyik felét a 
történelem  kártyájára, a második felét pedig a vallásos öntudat kár
tyájára  tették  fel. Az egyik kilátástalanságát Strauss, a másikét 
Feuerbach tette nyilvánvalóvá. Ez képezte e kor teológia-történeté
nek nyugtalanító hátterét. Strauss és Feuerbach abban hasonlítot
tak  egymáshoz, hogy egyikben sem volt egy csöpp humor, hogy 
egyik sem volt képes saját pozitív term észetű alapelveinek k riti
k ájára  és ezáltal egyik m unkája sem kapott teológiai tartalm at. 
S trauss abban különbözik Feuerbachtól, hogy nem volt minden 
időben bizonyos saját negációinak helyessége felől.

A Strauss-féle kritikából kim utatott pozitív vonatkozások le
het, hogy idegenszerűen hathatnak, de az bizonyos, hogy a XIX. 
század teológusainak naivitását világosan kim utatta.

A könyv megjelenését követő vitákban Strauss kénytelen volt
e ngedm ényeket tenni.

1. Elismerte, hogy a vallás az emberi szellem magasabb szfé
rája, m int a tudomány.
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2. Elismerte, hogy a vallásos eszme senki m ásban sem valósult 
meg olyan nagy mértékben, m int Jézusban.

3. Elismerte, annak lehetőségét, hogy az em beri tudat, m agát 
Istennel azonosnak tudhatja és ezzel elismerte Isten testté léteiének 
lehetőségét. Ennek csupán történeti kim utatását tarto tta  kérdé
sesnek.

Straussnak éles kritikai hangja úgy m utált ebben az időben, 
mint valami kamaszé. Addig m ent el, hogy még a csodák megtörté- 
nésének lehetőségét is kim utatta. Ekkor azonban maga is érezte, 
hogy ki kell köszörülnie kardján a magaszerezte csorbákat. Jézus 
életének első feldolgozása későbbi kiadásaiban helyreállította ré
gebbi megállapításait. Annál különösebb az, hogy 1864-ben úgy 
írta meg Jézus életének második feldolgozását „a ném et nép szá
mára", ahogyan azt megírta.

A második meghátrálást egy harm adik előretörés követte az 
öreg Strauss 1872-ben megjelent: „Dér alté und dér neue Glaube.“ c. 
munkájában. Milyen kérdésekkel foglalkozott az öreg Strauss eb
ben a m unkájában? — Ezt kérdezi: Vájjon Jézus, m int történeti 
ember olyan jelenség volt-e, hogy mostani vallásos érzetünket is 
m eghatározhatja? Felelet: Ehhez nagyon kevés megbízhatót tu 
dunk róla. — Mi a történetileg megállapítható az evangéliumok 
alapján? Pusztán annyi, hogy Jézus egy olyan em ber volt, aki arra  
várakozott, hogy a messiási kor elérkezésekor az ég felhőin jelenjen 
meg. Ezzel a pédikációjával és nem a Hegyi Beszédből kiolvasott 
tisztaszívűség hirdetésével gyakorolt hatást tanítványaira. A mi 
fogalmaink szerint szellemes rajongó volt Jézus, akit m a nem szí
vesen választanánk életünk vezéréül, m ert csak félre vezetne ben
nünket. Egész ügyét annak idején is csak a feltámadással sikerült 
megmentenie, amelyet Strauss „világtörténeti hum bug“-nak nevez.

M elyik most már az igazi Strauss? — teszi .fel a kérdést Barth. 
A kétszer visszakozó, vagy pedig a három ízben is előretörő? Sze
rinte a visszakozó Strauss az előretörő Strauss kérdéseit és azok ko 
molyságát igazolja. Ezek a kérdések, a Feuerbach kérdéseihez ha
sonlóan olyan kérdések, amelyekkel még mindig nem vetettünk 
eléggé számot. Ezeket a kérdéseket még egyszer öt pontba foglalja 
össze Barth:

1. Ha históriailag akarjuk igazolni hitünket, vájjon nem tesz- 
szük ezzel m indjárt kétségessé is hitünket?

2. Vajjon felhasználhatók-e az újszövetségi iratok olyan érte
lemben vett történeti kútfőkként, amelyek segítségével az ember- 
Jézus képét és életrajzát elkészíthetjük?

3. Vajjon nem úgy áll-e a dolog,, ha a történeti Jézus alakját 
akarjuk megrajzolni, úgy am int ő a források „mögött" létezhetett, 
akkor meg kell fosztani őt mindazoktól a jelzőktől, amelyeket ön
magára alkalmazott? Viszont nem  áll-e az apostolok hitével és tanú- 
bizonyságával homlokegyenes ellentétben minden olyan Jézusról 
alkotott jellemkép, amelyet ilyen történeti eszközökkel csak szen
timentálisnak és moralizálónak lehet megalkotni?

4. Vajjon nem úgy áll-e a dolog, hogy a történeti Jézus szemé-
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lye annyira össze van ötvözve az evangéliumok által használt jel
zőkkel, hogy a Jézus élete megírására igyekvő történés az elé a di
lem m a elé kerül, hogy a jelzők elhagyásával egy moralizáló Jézus 
képet alkot, vagy Strauss-szal egyetérve Jézust nemes, szellemes 
rajongónak tekinti, nyitvahagyva azt a kérdést, hogy mi van a 
„források mögött‘‘ és fenntartva azt a lehetőséget, hogy talán  nem 
is élt Jézus soha?

5. Vájjon nem  úgy áll-e a dolog, hogy a történeti kutatások 
módszerével — legjobb esetben — csak a történeti és ezzel egy re
latív Krisztus közelíthető meg, akit ha az emberiség jótevőjének 
tartunk , még sok m ás hasonló jótevő kiegészítő szolgálatára szorul 
rá, aki semmiképpen sem tekinthető Istennek testté vált felőlünk 
tö rtén t döntésévé és semmiképpen sem jogosult arra, hogy minket 
kizárólagos döntés elé állítson.

Nagy teológusnak Strausst ezen kérdések ellenére sem lehet 
tartanunk. Maga mondja, hogy minden irodalmi tevékenységének 
az volt végső célja, hogy kiszabadítsa m agát a fekete palást nehéz 
ráncai közül és úgy látja, hogy ezzel a törekvéssel el is érte célját. 
Ezt azonban némi szemtelenséggel bárm ely gyermek m egteheti és 
ezért még nem kell nagy teológusnak tartani. A végeredmény kü
lönben azt m utatja, hogy nem is sikerült olyan nagyon kibonta
koznia Straussnak a fekete palást ráncai közül, m int ahogyan azt 
m aga állította. Azok a problémák, amelyeket tüntetőén félre tóit, 
élete végéig nem hagyták nyugodni, szinte sorsává váltak és annál 
erősebben ragaszkodtak hozzá, minél kevésbbé tudott megbirkózni 
velük. Teológus kortársai számára mindenesetre hasznos le tt volna, 
ha egy kissé többet gyötrettették volna m agukat a Strauss által fel
vete tt kérdések által.

Végül némi hum orral, sőt tréfával Strauss védelmére azt em
líti meg még Barth, hogy nagyra értékeli Mozart muzsikáját. Mo
zartban ugyanazt az univerzális képességet értékelte a zene terén, 
m in t Goethében a költészet terén. Ha valaki így látja Mozartot — 
folytatja tréfálkozva — annak sok giccs és infantilis kritikai tevé
kenység bocsátható meg. Strauss akkor, m ikor az őt támadó 
Nietzschével szemben, aki tökéletesen a retténetes W agner hatása 
alá került, Mozart m ellett döntött, feltétlenül a jobb részt válasz
totta.

Akárhogy is látjuk  azonban a dolgokat, B arth szerint Feuer- 
bach mellett Strauss a legjellegzetesebb képviselője annak a teoló
giai helyzetnek, amely Schleiermacher halála óta állt be. Mind nap
jainkig nem birkóztak meg még mindig sokan a Strauss által fel
vete tt kérdésekkel, legfeljebb m egkerülték azokat. Albert Schwei- 
zer állítását, amely szerint csak akkor lehet Strausst megértenünk 
ha szeretjük őt, — Barth úgy módosítja, hogy csak akkor tudjuk a 
Strauss által felvetett kérdéseket megérteni, ha szeretjük azokat. 
Ezeket a kérdéseket azonban csak nagyon kevesen szeretik, viszont 
nagyon sokat félnek tőlük. Ezért nevezi Strausst az. újkori teológia 
rossz lelkiismeretének. Az igazi teológia ott kezdődik, ahol a 
Feuerbach és a Strauss által m egm utatott ínséges helyzetet észre-

306



veszi valaki, hogy aztán egy bizonyos derűvel azon keresztül jus
son. Azok, akik Strausst megakadályozták abban, hogy Zürichbe 
kerüljön — m int pl. a nagy pozitív teológus, Alexander Schweitzer 
— se az ínség meglátására, se a derűre nem voltak képesek, ezért 
nem volt belsőleg joguk arra, hogy Strausst távol tartsák  az egye
temi katedrától. Ahol az ínség m eglátására és a derűre nincs meg 
a készség, ma sem lehet S trausst nyugdíjazni.

Benczúr László

„OLYAN, MINT VALAMI MÉRTANI TANKÖNYV" — mondta 
valaki, aki először vette kezébe az idén tavasszal megjelent új Kon
firmációs Kátét. Az első átlapozásra valóban á sok szemléltető ábra ötlik 
szembe. Majd minden lapon találunk belőlük kettőt-hármat. Az ábrák 
közül nem egy mértani idomokat: kört, háromszöget, ellipszist, különböző 
vonalakat alkalmaz. Ez az új Konfirmációs Káté „újsága" és érdekes
sége. Az ábrákat az ízléses és egyszerű címlap tervezője: Szita István 
segédlelkész készítette. A lelkészek és a konfirmandusok egyaránt meg
kedvelték őket az idei konfirmációi órákon. Nemrégen néhány konfir
mandus jegyzetfüzetét nézhettem át. Valamennyi ábrát óráról-órára 
lerajzolták jegyzetfüzetükbe és melléírták az ábra jelentését. Ez nem 
minden esetben könnyű. De éppen ez ad lehetőséget a kérdezgetésre és 
a kérdéshez kapcsolódó tanításra.

1 .  Első megjegyzésemet mindjárt a szemléltető jelképes ábrákhoz 
          szeretném fűzni. Ismeretes Pál apostol tanítása: „A hit hallásból 

van, a hallás pedig Isten igéje által" (Rm. 10,17). A hit tehát nem 
látásból, hanem az ige megértéséből, befogadásából — hallásból van. 
Baj lenne, ha túlzott bizalommal fordulnánk a szemléltető képek felé s 
azt hinnénk, hogy ezek egycsapásra minden nehézséget megoldanak. Az 
ábrák szolgálata viszonylag nagyon szerény. A szétszóródó figyelmet 
igyekeznek lekötni és ráirányítani arra, amit meg kell érteni, miközben 
a rajzolás örömében is részeltetnek. Az emlékezést könnyítik meg, a 
már megértett dolgokat teszik szemléletessé. Semmiképpen sem helyet
tesítik, azonban a Szentlélek munkáját, vagyis az igének élőszóval foly
tatott személyes közlését és a konfirmandusokért való imádkozást, de 
az ő bibliaforgatásukat és imádságukat sem. A gyermekek iránti szere
tet késztette Luthert, hogy a Kis Káté első kiadását falitáblák módjára 
készítse el és szemléltető képekkel tegye vonzóvá. A gyermekek iránti 
szeretet késztetett engem is arra, hogy mai pedagógiai felismerések alkal
mazását kíséreljem meg. Miért ne könnyítsük meg a konfirmandusok 
számára az egyház tanításával való foglalkozást olyan pontokon, ahol 
az lehetséges és megengedett?

Néhány megjegyzés 
az uj Konfirmációs
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2 V annak, akiknek az a nézetük, hogy tan ítan i csak a m egtért és 
.  h itre ju to tt em bert lehet. A meg nem  térte t, a még nem  hívőt előbb 

téríteni,- evangélizálni kell. A tanításnak és a hitébresztésnek ez a 
m erev szétválasztása nem  egyszer vezetett oda, hogy a tanítás, a hitbeli 
ism eretközlés alkalm ait merőben csak hitébresztő evangélizáló alkal
m akkén t kezelték. Ehhez az ilyen kirívóan term észetesen ritkán  jelent
kező nézethez és gyakorlathoz szeretném  fűzni második megjegyzésemet.

Tudatosan nem  úgy készült a konfirm ációs káté, hogy egyszerűen 
„evangélizációs vezérfonalnak" lehessen tekinteni. De az sem állo tt szán
dékom ban, hogy személyes hit nélkül elfogadható, a h ite t előhívni nem 
akaró, elvont tan ításokkal terheljem  és un tassam  a konfirm andusokat. 
A h itre  való vezetés és a hitben való m egtartás szándéka szükségszerűen 
hozzátartozik m inden egyházi tanításhoz. Hogy a szándék m ennyire 
valósul, az használat közben tűn ik  ki. M inden esetre azzal is számoltam, 
hogy a K áté nem  önm agát tan ítja , hanem  lehetőséget biztosít a  lelki- 
pásztori szolgálat szám ára.

3 Az ige sohasem légüres térben akar szólni. Szava az egyházban 
.  hangzik és az egyházból szól. Ez azt is jelenti, hogy az igehirdetés 

és az egyházi tan ítás  m indig összefüggésben áll a m ár m egtörtént, 
vagy esetleg még meg nem  tö rtén t keresztséggel és m indig az úrvacsorá
hoz, vagy a bűneinkért m agát áldozatul adó élő Jézus Krisztushoz, a 
vele és az egym ással gyakorlandó felszabadult boldog közösséghez vezet. 
Ehhez szeretném  fűzni harm adik  megjegyzésemet.

Az új Konfirmációs K áté az Apostoli H itvallás m enetét követve 
fe jti k i az egyház tan ítását, de úgy, hogy azt a keresztség és az úrvacsora 
közé á llítja  és a kettővel való szerves összefüggést keresi. Nem a kon
firm andusok hittudatából indul ki, hanem  Istennek a keresztségben 
tö rtén t cselekedetéből, egy olyan cselekedetből tehát, am ellyel foglalkozni 
m indig a m egtérést, a régi em ber m eghalását és az új életben való já rást 
teszi sürgőssé. Ez az új életben való járás, m ás szóval: hitben folytatott 
élet nyilatkozik meg olyan dolgokban is, m int am elyekről a K áté utolsó, 
XXV. leckéje szól: „a Jézus Krisztushoz és az egyházhoz való hűségben, 
a hazaszeretetben, a m inden em ber iránti jóakaratban , az együttm űkö
désre való készségben m indenkivel, ha ezzel az em berek közötti egyen
lőséget és békét, az em berek jólétét és szabadságát előbbre lehet vinni, 
a  becsületes, m unkás életfolytatásban és a m ásokért szívesen hozott 
áldozatban."

4 Többen em lítették m ár, hogy felnőttek is szívesen vették kezükbe 
.  és érdeklődéssel tanulm ányozták  az új Konfirm ációs K átét. Ehhez 

fűzném  negyedik megjegyzésemet.
A K áté elkészítésénél számoltam ezzel a lehetőséggel. Néhol ta lán  

éppen ezért is közöl bővebb anyagot, m int am it egy 12. életévét betöltő 
gyerm ek általában  m egtanulni képes. A konfirm ációt sem m iképpen sem 
lehet úgy tek in ten i — ahogy ez bizony olykor előfordul — m intha az az 
egyházzal való kapcsolatnak utolsó, ünnepélyes szertartása lenné. A kon-
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firmáció nem jelenti az egyház tan ításával való foglalkozásnak befeje
zését. Inkább egy új kezdetnek tekintendő. M iért ne foglalkoznának a 
Konfirmációs K átéval gyülekezeteink felnőtt tagjai is?5. Kissé furcsa, hogy a sa ját m unkám hoz kellett hozzászólnom. De 

csak a sa já t m unkám  az új Konfirmációs Káté? Ehhez a kérdéshez 
fűzöm utolsó megjegyzésemet.

Aki csak kissé is járatos a dolgokban, ham ar rájön, m ennyit tanul
tam másoktól: a svájci Pfendsack-tól, a ném et Fröhr-től és a híres g ra
fikus Rudolf Koch-tól, a feldolgozás m ódja tek in te tében  W ilhelm 
Vischer-től, névszerint nem  is em lítve azokat, akik  tanácsoltak  m unka 
közben és átnézték  a kéziratot. A legtöbbet mégis Luther-től igyekeztem 
tanulni. Az ő Kis K átéjából annyit vettem  fel a Konfirm ációs K áté 
anyagába, am ennyi csak lehetségesnek m utatkozott, m égpedig Prőhle 
Károly gondos és szép új fordítása szerint. Hiába, a Kis K áté nem csak 
m int egyházunk hitvallása, hanem  m int pedagógiai alkotás is m indm áig 
páratlan  m unka. Benczur László

A keresztség jelentősége 
a katehetikai munkában

Prőhle Károly akadémiai előadásából hallgatók jegyzése.

Abban az egész vitában, m elyet az ortodoxia és a pietizm us foly
tato tt, a pietizm us hajlandó volt negligálni azt a tényt, hogy a kereszt
ség akkori is keresztség, ha mi azt nem vesszük tudomásul. Vele szem
ben az ortodoxiának az a nagy hibája, hogy am ikor a keresztségre h ivat
kozott, akkor hajlandó volt azt a benyom ást kelteni, mintha megtérésre 
nem volna szükség. Ez alapvető hiba. A lu theri teológiában a kettő való
ságos egység, de nem  dialektikus feszültség van a kettő  között, hanem  
az egyikből folyik a másik. A m egtérés m indig Isten  kegyelméből követ
kezik. Istennek egyetlen cselekvése sincs, sem m egtörtént, sem  eljövendő, 
am ely az em bertől ne követelne m egtérést. Tehát nem  lehet úgy beállí
tan i a dolgot, hogy XY meg van keresztelve, azért ne bán tsuk  őt a meg
térés igéjével. Sőt m inél nagyobb Isten  kegyelme valakin, annál h a tá
rozottabban és követelőbben szól Isten  kegyelméből levont következtetés: 
Térj meg! Ha áll az, hogy a m egtérés hirdetése feladatunk általában  m in
den em ber felé, akkor különösen is feladatunk  a m egkereszteltek felé, 
és egészen különösen a m egtértek felé . . .

Ú jra meg ú jra  felbukkan a keresztyénségben az a sp iritualista  irány
zat, am ely a keresztségre azt m ondja, hogy az csak víz, az igazi nagy 
keresztség a lélek keresztsége. T anuljuk  meg Luthertől, hogy a 
keresztség nem csak víz, hanem  víz és Isten  igéje. De nem  általában  Isten 
igéje, nem egy bizonyos idézett szentirási hely, hanem  az az ige, m ely 
elhangzik a keresztelő szájából a kereszteléskor és a víz használatakor:
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M egkeresztellek az A tyának, a F iúnak  és a Szentiéleknek nevében. 
Röviden: M egkeresztellek a Szenthárom ság tulajdonává. Ez az az ige 
am ely k ijelenti a gyerm ekről, hogy ő Istené. Ez olyan ige, am ely kon
k ré tü l szem élynek szól és m ásra nem  vonatkozik. Szem élyre applikált 
ige: É rted halt m eg Krisztus. Ennek m egpecsételése a víz. A nnak meg- 
pecsételése, hogy ez az ige ennek az em bernek szól és nem  másnak. 
Ennek az igének tovább kell hangzania az egész életen át. O lyan igének 
kell lennie, am ely m egm arad és hat az em berben. Az egyháznak a ke- 
rfesztség u táni tan ító  m unkája lényegében erre  a keresztségben kapott 
személyes igére nyúl vissza: Te Istené vagy, K risztus m egválto tt téged, 
nem  lehetsz a  Sátáné. Ezt kell m ondanunk, akár a kegyelm et h irdet
jü k  az elesett bűnösnek, akár az in tést alkalm azzuk rá. Lehetséges, hogy 
Istennek ez a keresztségben adott igéje szám ára az t fel nem  eleveníti. 
Viszont éppen azért m inden tan ítás ny íltan  vagy burkoltan, tudva vagy 
tuda tlanu l erre a  keresztségben kapott igére u ta l vissza, azt ism ételten 
hangoztatja, m egerősíti az em berben, hogy a keresztség igéje új élete t 
form áló erővé váljék  benne.

A keresztség ilyen értelem ben a katehetikai m unka fundam entum a.

Evangélikus egyházunk szolgálata 
magyar népünk felé

Mekis Adám kelet-békési esperes, a Déli Egyházkerület 
püspökhelyettesének esperesi jelentéséből

 N ekünk, ak ik e t Is ten  a k a ra ta  és egyházunk  tag ja in ak  bi
zalm a vezető és felelős h e ly re  á llíto tt, tu d n u n k  kell, hogy evang. 
egyházunk  nem  é lh e t valam i elszigete lt é le te t m ag y ar n ép ü n k  
közösségében, h an em  te ljes  erejével, szervezeti és erkölcsi 
sú ly áv al an n ak  szo lgála tában  kell á lln ia . M eggyőződésünk, hogy 
az egyház egyébként sem  tö lth e ti be az e lefán tcson tto rony  m a- 
gábazárkózo tt szerepét, hanem  részt k e ll venn ie  m indazokban  
a  sorsdöntő  kérdésekben , am elyek  n ép ü n k e t egyedeiben és kö
zösségében, egészében betö ltik .

H ogy ezek között a  n ép ü n k  és m o n d h a tn án k  népek  so rsát 
és jö v ő jé t a lak ító  és irán y ító  kérdések  közö tt első helyen  á ll m a 
a  béke kérdése, az —  úgy gondolom  —  m in d n y áju n k  e lő tt 
világos.

A  békének  és a b ék éé rt folyó h arcn ak  ezt a m indenek  fe le tt  
való je len tőségét ism erték  fe l m á r a kezdet kezdetén  egyházunk  
felelős vezetői.

E vangélikus egyházunk  azonban nem csak külfö ld  felé 
képv iselte  és h ird e tte  a m agyar nép béke vágy át, hanem  ism é
te lten , m ondhatnám  állandóan  hangot ad o tt a béke ügye m elle tti
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állásfoglalásának idehaza, hazánkban , n ép ü n k  és egyházunk 
tag jai fe lé  is. A béke ügyének  m agyar n ép ü n k  felé való szol
gálatában  h a th a tó san  v e tte  k i részét egyházi sa jtó n k  is, am ely 
állandóan figyelem m el k ísé rte  a békem ozgalm akat és egy
házunk tag ja it  tá jék o z ta tta  a békekonferenciákon  kibocsáto tt 
békefelhívásokról. De nem csak  egyházi sa jtónkon  keresztü l 
igyekeztünk  szolgálni n ép ü n k  fe lé a béke ügyét, hanem  m inden  
m ás ú ton-m ódon is: a rád ió  ú tján , püspöki körleve lek  szószéki 
felolvasása ú tján , a békekölcsönök jegyzésében való ak tív  és 
m éltó részvéte lünkkel, n ép ü n k  tag ja i között végzett felv ilágo
sító és eligazító  m unkánkkal. Püspökeink  és egyházunk  világi 
vezetői közül többen  az Országos B éketanács tag ja i, lelkészeink  
közül sokan a  h e ly i békebizo ttságokban  fe jten ek  ki e lism erésre 
m éltó tevékenységet a béke ügyéért. M agyar N épköztársasá
gunk egyházunknak  ezt a békeszolgálatát k ív án ta  h ivata losan  is 
elism erni, am ikor püspökeinket és néhány  le lk észü n k et a leg 
m agasabb k itü n te té sb en  részesíte tte .

A B udapesten  1954. fe b ru á r 23— 24-én ta r to t t  V. Országos 
Esperesi É rtek ez le t p ró b á lta  m érleg re  ten n i az t a szo lgálato t, 
am elyet evangélikus egyházunk  a békem ozgalom  kezdete ó ta  
e lte lt öt esztendő a la tt  e lvégzett hazánkban  és hazán k  h a tá ra in ' 
k ívül. Ezen az Országos E speresi É rtekezle ten , am elyen  az Á EH . 
képviselői, Teológiai A kadém iánk  tan á ra i és központi egyházi 
h iva ta la ink  funkcionáriusai, v a lam in t egyházi sa jtó n k  m unkásai 
is rész tv e ttek , „ö tév es b ék eh arcu n k  fejlődése és tan u lság a i14 
cím en előadást ta rto ttam . A z előadásban foglalkoztam  a béke
m ozgalom  tö rtén e tév e l és fe jlődésével, annak  kezdetétő l n ap 
jaink ig , m ajd  röv iden  összefoglaltam  békeharcunkró l eddig le 
szű rt tanu lságokat.

L egyen szabad ezen előadásom ból n éh án y  gondolatot k i
ragadnom  és a m élyen  tisz te lt közgyűlésünk tag ja i fe lé  elm on
danom . H iszen itt, egyházm egyei közgyűlésünkön, m in t gyüle
kezeteink  képviselői, felelős k ik ü ld ö tte i je len tü n k  m eg. E lsősor
ban  nekünk , egyházunk vezető inek: egyházközségi elnökségek
nek, lelkészeknek, fe lügyelőknek , egyháztanácsosoknak  ke ll 
helyesen fe lism ern ü n k  egyházunknak  a békem ozgalom ban 
vá lla lt és végzett szerepét és fe lada ta it.

S zeretném  kihangsúlyozni azt, hogy egyházunknak  a béke
m unkában  való  részvéte lé t nem  szabad k am pányszerűen  fe l
fognunk. P üspökeinknek  1949. évi v irág v asárn ap i békefelhívása 
ó ta b ékeharcunk  vonala tö re tlen  irán y t és következetes fo lya
m atosságot m u ta t. Ez term észetesen  nem  je len ti azt, m in th a  nem  
tö r té n t vo lna sem ilyen fejlődés b ékeharcunk  vonalán . Fejlő
dés van  és lesz, h iszen a különböző világbékekongresszusok is 
m u ta tn ak  állandó  e lő rehaladást a béke szolgálatában. A  fe jlő 
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dés azonban sem m iképpen  nem  je len ti azt, m in th a  a m ai napok
ban  valam i egészen m ást kellene m ondanunk , m in t am it a béke
m ozgalom  m egind ításakor lényegében m egm ondottunk . É ppen  
ebben  a vonatkozásban  m utatkozik  m eg a béketábor óriási e r
kölcsi sú lya. Ez azért van , m ert a B éke V ilágtanács az em beri
ség elé igen m egfon to lt javasla tso rozato t á llíto tt oda; m ásrészt 
pedig  az is kétség te len , hogy e m ögött a tén y  m ögött a S zov jet
un ió  nyugodt és szilárd  békepo litikája  áll.

E vangélikus egyházunk  állásfoglalása a béke ügyében  pedig 
azé rt leh e te tt biztonságos, m ert egyfelől helyes vo lt an n ak  
teológiai m egalapozottsága. Ez azt je len ti, hogy Isten  úgy ve
ze tte  n ép ü n k e t s benne egyházunkat is, hogy az esem ényeket 
összeegyezte the ttük  h itb e li fe lfogásunkkal. M ásfelől pedig m eg
k ö n n y íte tte  és term észetessé te tte  á llásfog la lásunkat az a tény , 
hogy egyházunk o lyan országban él, am ely  h a tározo ttan  a béke 
ügye m ellé állt.

Ö téves b ékeharcunk  eddigi tapasz ta la ta ibó l m eg á llap íth a t
ju k , hogy egyházunk a béke m elle tt való világos állásfogla lásá
val nép ü n k n ek  s ra jta  keresz tü l —  hisszük  —  az egész em beri
ségnek  jó  szolgálatot te tt .

M egállap íthatjuk , hogy am it ezen a vonalon te ttü n k , azt 
helyesen  te ttü k . A fejlődésben  m i is fe jlőd tünk .

M egállap íthatjuk , hogy nem csak im ádkoznunk kell a bé
k éé rt, hanem  kom olyan küzdenünk  is ke ll érte .

M egá llap íthatjuk , hogy b ékeharcunk  helyes b izonyságtéte l 
volt. E zt m u ta tja  az a tény , hogy a n y u g a ti egyházak is m in d 
inkább  elism erik  és é rték e lik  a béke m e lle tt való á llásfog la lá
su n k a t (H annover, L und , Lucknow ).

M egá llap íthatjuk , hogy a békeharc je len tőségének  fe lism e
rése és annak  fo ly ta tása  tek in te téb en  lelkészeink és h íveink  
között vo ltak  is kezdetben  e ltérő  vélem ények , de m a egyek 
vagy u n k  abban, hogy senki nem  ak a r h áb o rú t. L elkészeink k ü 
lönböző ére ttség i fokot á ru ln ak  el ezen a  té ren , de lényegében  a 
béke ellen  nincsen egye tlen  p apunk  sem , s ezért nyugodt le lk i
ism ere tte l á llíth a tju k , hogy a béke egyháza vagyunk.

B ékeharcunk  kom oly eredm énye, hogy lelkészeink nyom on 
tu d tá k  k ísérn i hazánkban  a politikai, gazdasági és szociális fe j
lődést is. V ilágosan fel tu d tá k  m érn i hazán k  iparosodása idején  
éppúgy, m in t m ost, m ezőgazdaságunk erő te ljesebb  fe jlesz tésé
nek  időszakában m indazokat a fe ladatokat, am elyek  éppen  re á 
ju k  v á r ta k  és várnak . T u d ták  és tud ják , m ikor és m ely  ponton  
kell erősíten i hazánkat, hogy az a békének  erős b ásty á ja  
lehessen.

B ékem unkánk  egyik  kim agasló eredm énye egyházi v o n a t
kozásban a szlovák— m ag y ar kibékülés. Jelen tősége ennek  ab-
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bán  áll, hogy ez tö rténe lm i k ibékü lésnek  m ondható. M a m ég föl 
sem  tu d ju k  m érn i ennek  a k ibékü lésnek  áldásait, nem csak  a két 
szomszéd és testvéregyház, hanem  a k é t szom szédnép vonatko
zásában.

B ékeharcunk  egyik  fontos tanu lsága , hogy az egyház nem  
beszélhet a fe jek  fe le tt a levegőben. Az egyháznak m indig  kon
k ré ten  kell szólnia és küzdenie, igeh irde tésünknek  m ind ig  é le t
szerűnek  ke ll lennie. Így e redm énynek  lehet m ondan i azt, hogy 
m a m ár h íveinknek , ak ik  m ag y ar n ép ü n k  tag ja i, a szószékről is 
lehet népnevelő  m unkáró l, országépítő  fe ladatok ró l beszélni. 
G ondoljunk i t t  a különböző püspöki körlevelekre is, am elyek 
szószékeinken k e rü lte k  felo lvasásra.

M egtapaszta lhattuk , hogy b ékeharcunk  teo lóg iánkra  is te r 
m ékenyítő  h a tássa l vo lt sok kérdés tek in te tében .

B ékeharcunk  egyik  tanu lsága , hogy ezen k eresz tü l m eg
tan u ltu k , hogy gyü lekezeteink  a m agyar népből v e tt  közössé
gekből: gyári m unkásokból, dolgozó parasztokból és haladó é r 
telm iségiekből tevődnek  össze. E nnek  tu d a ta  egyrészt m egm ent 
b en n ü n k e t a ham is p ietizm ustól, m ásrészt pedig  összeforraszt 
benn ü n k e t n ép ü n k  egészével.

M indezekből v ilágosan lá th a tju k , hogy m i, evangélikus egy
házunk vezetői: lelkészek, fe lügyelők, egyháztanácsosok, nem  
szigete lődhetünk  el a békem ozgalom tól, am ely  im m ár világot 
átfogó, csaknem  900 m illió le lk e t m agában  foglaló táb o rrá  növe
kedett. De nem  n ézh e tjü k  közöm bösen sem  az t az óriási erő 
feszítést, am ellyel az em beriség jobb ik  fele fá radozik  a béke 
m egvédéséért és b iztosításáért. N em  leh e tü n k  közöm bösek eb
ben a kérdésben , hiszen nem  kevesebbrő l van  i t t  szó, m in t egy, 
az egész em beriséget fenyegető  szörnyű  k a tasz tró fa  e lh árítá sá 
ról. Nem  kevesebbrő l van  szó, m in t sze re te tt hazánk , dolgozó 
n épünk  jövőjérő l. N em  kevesebbrő l van szó, m in t o tthonaink , 
családunk, h itv está rsu n k  és gyerm ekeink  é le té rő l, vagy  pusz
tu lásáró l, nem  kevesebbről van  szó, m int arró l, hogy m inden 
napi betevő fa la tu n k é rt azzal a rem énységgel tu d ju n k  dolgozni, 
hogy m u n k án k  gyüm ölcsét zav arta lan u l, békességben élvezhes
sük. A rró l van  szó, hogy a rom bolás és pusztítás sá tán i erőinek 
halálthozó o rg iá ja  h e ly e tt a szorgalm as m unka nyom án  n épünk  
életsz ínvonala em elésének szo lgála tában  álló új g y árak  és ü ze
m ek, a nagyobb fa la t k en y ere t biztosító , békés, te rv szerű  m ező- 
gazdasági te rm elés elő fe lté te le it m egvéd jük  és biztosítsuk. 
A rról van  szó, hogy tem plom aink  n e  v á ljan ak  üszkös rom okká, 
hanem  a szerete tnek , egym ás te s tv é ri m egbecsülésének, a béké l
tetés igéje h irdetésének  szo lgála tában  álló, e rő te ljeshangú , v a l
láserkölcsi bástyái legyenek k eresztyén  hitből fakadó  bizonyság- 
té te lünknek .
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V ajjo n  akkor, am ikor teh á t nép ü n k , egyházunk, csa ládunk  
s ben n e  sa já t m agunk  életérő l és jövő jérő l van  szó: m arad h a
tu n k -e  elszigeteltek , té tlen ek , vagy közöm bösek? V ájjon  akkor, 
am ikor a háborús gyú jtogatok  fö ldünknek  hol egyik, hol m ásik  
h e ly én  k ísére lnek  m eg  ú jab b  és ú jab b  tűzfészket elhelyezni, 
össze te tt kezekkel n ézh etjü k , m íg a  tű z  belekap  a m i sa já t h a j
lékunkba? H át nem  válik -e  sa já t érdekünkből, de az em beriség  
irá n ti fe le lősségünkből is folyó elsődleges kötelességünkké, hogy 
m inden t m egtegyünk  idejében  a m agunk  helyén  a békéért?

E nged jék  m eg, hogy  errő l a  he ly rő l is néhány  szóval egy
házm egyénk s a benne lévő gyü lekezete ink  lelkészei fe lé fo rd u l
jak . Azok felé, ak ik  m ag y ar n épünknek , egyházunk tag ja in ak  
h ird e tik  Isten  igéjét. S zereném  e lő ttü k  is k ihangsúlyzni, hogy 
b en n ü n k e t, ak ik  az egyház szo lgála tában  á llunk , nem csak  
a kü lső  kö rü lm ények  kell, hogy a béke világküzdelem  első vo
n a la ib an  harcoló  k a to n ák k á  tegyenek, h an em  éppen  h iv a tásu n k 
ból egyenesen folyó m ag a ta rtásu n k  is e rre  kötelez b en n ü n k e t. 
N em  akarok  m ost i t t  hosszú teológiai fe jtegetésekbe bocsát
kozni, am elyek  az t vo lnának  h iva tva  b izony ítgatn i, hogy evan
gélikus lelkésznek a béke oldalán v an  a helye. A S zen tírá s  
ism ere te  m in d n y áju n k  kötelessége, s ezért jó l kell tu d n u n k , m ire  
kö telez b en n ü n k e t a békélte tés igéjének  szolgálata. És az is b i
zonyos, hogy háláva l ta rto zu n k  Istennek , hogy n ap ró l n ap ra  
tu d a to s ítja  m ibennünk  ennek  a  szo lgála tnak  olyan érte lm ezésé t 
és m egvalósítását, am ely e t eddig bizony igen-igen  elhanyago l
tu n k , vagy  farizeusi m ódon m eg ü resíte ttü n k . H álásak  leh e tü n k  
Isten n ek , hogy igeh irde tésünk  szám ára ezen a te rü le te n  „új 
a jtó t  nyitott'* . És i t t  s ie tek  rög tön  m egjegyezni, hogy nem  a rró l 
v an  i t t  szó, m in th a  —  a galáciai levéllel é lve —  „m ás evangéliu 
m ot, vagy  m ás Krisztust** h irdetnénk , vag y  kellene h ird e tn ü n k . 
E gyszerűen  a rró l v an  szó, hogy h irdessük  a  te ljes  K risz tu st és 
a  te ljes  evangélium ot. A zt a K risz tust, ak i a békesség Fejedelm e, 
ak i azé rt jö tt, hogy „a fog lyoknak  szabadu lást hozzon, hogy sze
gényeknek  hirdesse az evangéliumot.** A zt a K risz tust k e ll h ir 
d e tn ü n k , ak i nem csak  a szom batnapnak  U ra, hanem  U ra  h é t
köznap ja inknak , m in d en  becsületesen elvégzett m unkánknak , 
am elye t ak á r m ind en n ap i k en y erü n k ért, a k á r pedig Is ten  k épére  
te re m te tt em b ertársa in k  szebb, boldogabb és békésebb jövő jé t 
b iztosító  éle tének  szo lgála tában  becsü letes hűséggel és fe le lős
séggel végzünk el.

H a így fog juk  fe l és v a ló sítju k  m eg lelkészi h iv a tásu n k  m ai 
időszerű  fe lada ta it, ak k o r igeh irde tésünk  nem  lesz csupán  m eg
m erev ed ett, az em b erek  m illió inak  é le té tő l távol álló, ső t az t 
legtöbbször el sem  érő  teológizálás, h an em  békélte tő  szolgála
tu n k  igazi K risztus-követséggé válik , am elyből erő te ljesen  árad

314



a pozitív  é rte lem b en  v e tt em beri é le t és é ln iakarás igazi szel
lem e, am ely  u tá n  m illiók és m illiók  áh ítoznak  m a is. E gyhá
zunk hívei, dolgozó n épünk  tag ja i ezt joggal el is v á r já k  m i- 
tő lünk , lelk ipásztoroktó l. Joggal e lv árják  lelkészeinktő l, hogy 
azoknak beszéde n e  legyen —  esetleg  szépen és log ikusan k i
dolgozott, de a hallgatók  fe je  fe le tt elsuhanó, azoknak  szívét 
el nem  érő  prédikáció , h an em  egyszerű, h a tá ro zo tt, b áto r 
b izonyságtétel a rró l a K risz tusró l, ak inek  tan ítá sa  világosan 
m u ta tja  m eg n ek ik  az örök é le t ú t já t  éppen úgy , m in t ahogyan 
m egbízható e ligazítást n y ú jt  n ek ik  é le tük  m in d en n ap i kérdé
seiben.

Így te rm ék en y ü lh e t m eg n ap ró l n ap ra  igeh irde tésünk  
a m agunk szám ára, de term ék en y ítő leg  fog h a tn i m inden  b i
zonnyal m ások szám ára is. És az is bizonyos, hogy a csodálato
san  m unkálkodó S zentlélek  új m egvilág ításba helyezheti e lő t
tü n k  Isten  igéjének  üzeneté t, am iért csak örvendező szívvel 
ad h a tu n k  h á lá t Őneki. V égezzük h á t Isten  irá n ti hálával, n é 
pünk , egyházunk, családunk, sa já tm ag u n k  éle te  és jövője irá n t 
é rze tt vég te len ü l kom oly, szen t felelősséggel békeszolgálatun
k a t m inden  vonalon  és m inden  vonatkozásban.

H add em lítsem  m eg végü l röviden, hogy a  B ékésm egyei 
B ékebizottság  B ékéscsabán 1954. áp rilis  hó 29-én ü lé s t ta rto tt, 
am elyen m eg tá rg y a lta  a nem zetközi politika legfontosabb  idő
szerű  kérdése it és ism erte tte  az Országos B éketanács fe lh ívásá t. 
Az é rtek ez le ten  ré sz tv e ttem  és egyházm egyénk és gyülekeze
te in k  képv isele tében  és nevében  felszólaltam . Igen tanulságos 
vo lt a k ik ü ld ö ttek  hozzászólása és a hely i békebizo ttságok  m ű 
ködéséről szóló jelen tése . E he ly rő l is kérem  egyházm egyénk 
lelkészeit, fe lügyelő it, egyháztanácsosait és közgyűlésünkön 
m egjelen teke t, hogy a hely i békebizottságok m u n k á já t m inde
n ü tt  ak tív  részvéte lükkel tám ogassák.

E vengélikus egyházunk szolgálata m ag y ar n ép ü n k  fe lé  
a békeharcban  való tevőleges részvéte l m e lle tt ism ételten  k i
fejezésre ju to tt  abban  is, hogy n ép ü n k  m indennap i ak tuális, 
időszerű k érdéseiben  és fe lad a ta ib an  igyekezett idejében , helyes 
eligazítást n y ú jtan i. T em plom aink szószékein a püspöki k ö r
levelek idevonatkozó részeinek  felo lvasásával (országos válasz
tások, tavaszi, n y ári, őszi m ezőgazdasági m unkála tok , term elő 
szövetkezeti p roblém a, m ezőgazdaságunk fe jlesz tésére  v o n a t
kozó korm ányprogram m  v ég reh a jtása  stb.), csakúgy, m in t egy
házi összejöveteleken, tanácsü léseken , lelkészi M unkaközösségi 
üléseken, vagy  m agánbeszélgetések során is igyekeztünk  és 
igyekszünk a jövőben  is elvégezni az t a fe lv ilágosító  m u n k át, 
am elynek n yom án  dolgozó n ép ü n k  és érte lm iségünk  ép íth e ti 
szebb és boldogabb jövőjét.
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H angsúlyozom , hogy ennek  a m u n k án ak  hűséges végzése is 
a  helyesen  érte lm eze tt békem unkával azonos é rték ű  és je len tő 
ségű. M egvan az a rem énységem , hogy h a  ezt a szo lgála tunkat 
is jó l elvégezzük m ag y ar n ép ü n k  felé, akkor ennek  itt, Békés 
m egyében  is m eglesznek a m aga áldásos gyüm ölcsei.

Igehirdetés tanévzáró istentiszteleten
Budapest, 1954. június 21. Alapige: Ef. 3,14—22.

K eresztyén G yülekezet! Testvéreim  az Űr Jézus Krisztusban!
A m ikor ez az ige megszólal köztünk, legjobb volna elcsendesednünk, 

hogy egyedül az apostoli ige hangozzék és szolgálata végezze el köztünk 
és ra jtu n k  a maga m űvét. Ez az ige ma is szól és teljesíti szolgálatát. 
Benne nem  arról van szó, hogy egyszer, valam ikor régen valaki térden 
állva könyörgött Istenhez a m a m ár régen sírokban porladó és elporladt 
gyülekezetért. Ez az apostoli im ádság azóta is megszólal m inden keresz
tyén nem zedékben és m egújul szám talan népnek a nyelvén. Így ju t el 
hozzánk is. Amikor a Lélek ereje á ltal a jkunkon valóságos im ádsággá 
lesz, újból teljesíti apostoli szolgálatát. Ezért érezzük úgy, hogy legjobb 
volna, ha elcsendesednénk, hogy egyedül az apostoli imádság szóljon és 
ta lá lja  meg ú tjá t Isten trónusához.

Valóban, m ikor most Isten  színe elé állunk, miben foglalhatnánk 
jobban össze az elm últ tanév  m unkáját, fáradozását és gondját, Istent 
kereső m inden könyörgésünket és m eghallgattatásunkat, hálaadásunkat 
és öröm ünket, m int abban az imádságban, am elyben az apostol té rd re  
hu llva könyörög a gyülekezetért. Hiszen az elm últ tanévnek m inden igaz 
szolgálata, fáradozása és gondja Isten  gyü lekezetének építését célozta és 
kereste . A m ikor pedig Isten  Szentlelke a rra  m éltat, hogy m inden gyar
lóságunk, em beri tehetetlenségünk és bűnünk ellenére is az apostoli szol
gálat egym ást váltó nem zedékei során könyörgésünkkel Isten színe elé 
léphessünk, akkor Isten egyháza szerte a világon és benne ez a kicsiny 
sereg, a m agyar evangélikus egyház is a jk á ra  veheti ezt a könyörgést 
és esedezhet annak szavain keresztül értünk, akik  az egyház szolgála
tában  új, m egújuló szolgálatra készítjük fel hallgatóinkat. Ezen az igén 
keresztü l az egész keresztyénség térdet hajtva könyörög azokért is, akik  
a gyülekezetben a szent szolgálatra készülnek.

Így állunk  m indannyian benn az apostoli szolgálatban m int könyör- 
gők és m in t olyanok is, ak ikért esedezik a gyülekezet és akiket hordoz 
az egyház imádsága.

Így h a jtju k  meg mi is m a térdünket a mi U runk Jézus K risztusnak 
A tyja elő tt és könyörgünk az egyház eljövendő szolgáiért: adja meg Ő 
maga nektek, kedves hallgatóink, az elm últ esztendő m unkájaként és 
gyüm ölcseként, hogy hatalmasan m egerősödjetek az Ő Lelke által a 
belső emberben. M inden gyülekezeti szolgálatnak, de m inden szolgá
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la tra  készülésnek is első alapfeltétele az, hogy m egerősödjünk a „belső 
em beroen“. Az egyház és első sorban mi m agunk, ak ik  a szent szolgá
latban állunk, igen sokszor érezzük azt a k ísértést — és nem  egyszer 
engedünk is neki, — hogy errő l megfeledkezzünk, Hányszor gondolták 
azt, hogy az egyház szolgálatának, — az ige hathatós hirdetésének — a 
sikeressége m indenféle külső feltételektől függ, főként attól, hogy az 
egyház és annak  szolgái elism ertek legyenek a világ előtt. Hiszen Pál 
apostol is a rra  figyelm ezteti T im óteust, hogy azoknak, akik az ige szol
gálatában forgolódnak, „jó bizonysága legyen a kívülvalóktól" (1. Tim. 
3, 7). Azonban súlyos félreértés, ha azt gondoljuk, hogy ez a „jó bizony
ság" a  világ elism erése vagy kitüntetése, sőt esetleg éppen az egyháznak 
az a tekintélye és hatalm a, am elyért az évszázadok folyam án oly sok 
versengés és küzdelem  folyt. P ál apostol inkább arra  in ti a gyülekezetei: 
„Legyetek feddhete tlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyerm ekei" 
(Fii. 2, 15): ez a feddhetetlenség és lelki tisztaság, a lélek igazi szeplő- 
telensége, „belső em berünknek" a m egújulása, ez az egyház igazi szol
gálata, ez az a „jó bizonyság", am elyre szükségünk van  a kívülállóktól. 
Ezért könyörög az apostol, am ikor kéri Istent, hogy Szentlelke által 
m egerősödjék gyülekezete és kiváltképen is azok, akik  az ige szolgála
tában állanak és a rra  készülnek. Így lakozik K risztus hit által szívünk
ben és alapozódunk meg, gyökerezünk meg a szeretetben. Azonban hány
szor le tt a h it és K risztus lakozása a szívekben elkoptatott, üres szó
lammá, am ely bizony nem  egyszer kényelm es felelőtlenséget, sőt önzést 
és rú t érdekeket is takart. M ert hiányzott a szeretet: K risztus szeretete, 
am elyet annyiszor hordunk ajkunkon. M indig baj az, ha K risztus sze
retete csak a jkunkon  van, a helyett, hogy megsegítő, áldozatoktól sem  
visszariadó életté válna bennünk. Igaz, hogy m ások segítésére és áldo
zatokra az em bert sok m indenféle más indulat, sőt érdek is késztetheti. 
K risztus áldozata viszont abból a szeretetből fakad, am ely nem  hasznot 
keres és érdeket néz, hanem  az Istentől elfordult, bűnében m egrekedt 
és nyom orult em ber javát szolgálja.

N ekünk úgy kell m egerősödnünk a bglső .em ber szerint, hogy 
K risztus evvel az áldozatos és megsegítő szeretettel lakozzék a szívünk
ben. Csak evvel a szeretettel tudunk  igazán szolgálni és csak evvel a 
szeretettel építi K risztus az Anyaszentegyházat. Ja j nekünk, ha nem 
ebben a szeretetben alapozódunk meg. ha nem  ebbe a szeretetbe gyöke
rezünk bele, ha hit és K risztus csak üres szólamok m aradnak  életünkben 
vagy éppenséggel takaróul szolgálnak önzésünk és haszonleső érdekeink 
számára.

Belső em berünk megerősödése, K risztusnak h it á ltal lakozasa szi
vünkben és a begyökerezés az igaz szeretetben azonban csak az alap- 
feltétele  szolgálatunknak és a szolgálatra készülésnek. N élkülözhetetlen  
alapfeltétel — ezt nem  lehet eléggé hangsúlyozni. De jaj volna nekünk 
és ja j volna az egyháznak is, ha megfeledkeznénk arról, hogy a szol
gálat még ennél is többet követel. Az apostoli im ádság azért könyörög, 
hogy az egész gyülekezet „m inden szentekkel", teh á t az egész keresz- 
tyenséggel együtt megérthesse, m i a szélessége és hosszúsága és m ély
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sége és magassága „az Isten  jóvoltának“: helyesebben az alapszöveget 
úgy egészíthetnénk ki: „az isteni kinyilatkoztatás titkának". Ha az egész 
gyülekezetnek meg kell érten ie a k inyilatkoztatás titkát, akkor m ennyi
vel inkább áll ez azokra, ak ik  a szolgálatban állanak  és az igét hirdetik! 
Nincs nekik  sem olyan titkos tudom ányuk vagy olyan m élyebb ism eretük 
a kinyilatkoztatás .titkai felől, am ely a gyülekezet fölé em elné őket és 
am ellyel a gyülekezet u ra i lehetnének. Azonban nekik m indenképen 
tanulniok kell a kinyilatkoztatás „tudom ányát", viaskodniok kell a 
k inyilatkoztatás, Isten  királysága „ titk a iév a l, hogy azokat a  Szentlélek 
erejével ^m egérthessék" és így az igével helyesen szolgálhassanak a 
gyülekezetben. M ilyen sokszor feledkezett meg a gyülekezet errő l az 
apostoli követelésről, m ilyen sokszor feledkeztek meg róla az egyház 
szolgái is.. Sokszor úgy vélték, hogy az egyház szolgálatához elég a 
m agunkat is odaszánó lelkesültség és összetévesztették ezt a lelkesült- 
séget a Szentlélek ajándékával és buzgalm ával. M áskor pedig az egyház 
szolgái m egfeledkeztek ennek a követelésnek az igazi értelm éről és úgy 
vélték, hogy elég a szolgálathoz az a m esterségszerű tudom ány, am elyet 
az egyházban is á tadhat egyik nemzetség a m ásiknak, az u tána jövőnek 
és am elyet az em beri igyekezet ku ta tó  szorgalm a is létrehozhat, sőt 
éleselméjűséggel, elm élyedéssel az egyházban is ragyogó eredm ényekre 
vezethet. K étségtelen, hogy az egyház szolgáinak értelm ük m inden erejét 
fel kell használniok és gyakorolniok kell a  K risztus titkait, az egyház 
tö rténeté t és életét, m unkájának  feltételeit és törvényszerűségeit, tan í
tá sán ak  igazságát vizsgáló tudom ányban. (És mégis ja j nekünk, ha 
m egelégszünk a szolgálatban akár a m agunkat odaszánó lelkesültséggel, 
ak á r  a m esterségszerű tudom ánnyal. Az egyház szám ára m indegyik 
eltévelyedés egyform án veszedelem, m ert nem  épít, hanem  rombol. 
A szolgálatban olyan tudom ányra van szükség, am ely a h it alázatossá
gával és a Lélek vezetésével k u ta tja  az isteni k inyilatkoztatás titkait, 
hogy — m int igénk m ondja, — m egism erhessük K risztusnak m inden 
ism eretet felülhaladó szerete té t és beteljesedjünk az Istennek egész te l
jességéig. Ez az ism eret m indig úgy szolgált a gyülkezetben és úgy építi 
az egyházat, hogy m agunk is K risztusnak m inden ism eretet felülhaladó 
szeretetéből élünk. A gyülekezetei ez a tudom ány csak akkor építi, ha 
az ige szolgái m aguk nem csak élnek K risztus szeretetéből, hanem  ha 
szolgálatukból ez a bűn t elfedező és életet m egújító  szeretet árad  a gyü
lekezet felé.

Az elm últ tanévnek m inden m unkája ennek a célnak a szolgálatában 
állott, — ha helyes és igaz m unka volt. Ma egyform án feladatunk ne
künk  professzoroknak, de hallgató inknak is, hogy lelkiism eretünket Isten  
színe elő tt feltárva keressük az elm últ tanév m unkájának  ezt az é rte l
mét, és m egvizsgáljuk, m ennyire tud ta  tan ítás és tanu lás megoldani ezt 
a  (feladatot és megközelíteni ezt a célt. De ugyanakkor hálá t is kell 
adnunk  Istennek, a mi A tyánknak, hogy m unkánkkal, — Isten  igéjében 
való elm élyedésünkkel, tan ításunkkal és tanu lásunkkal, — beleépülhet
tü n k  K risztusnak m inden ism eretet felülhaladó szeretetébe. H álá t kell 
adnunk  Istennek, hogy ennek a szeretetnek a szolgálatára készülhetünk
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és ebben a szolgálatban végezhetjük m unkánkat. M ert éppen ez nem  
olyan szolgálat, am ellyel az egyház m integy önmagába zárkózhatik  be, 
m intsem  törődve azzal a  világgal, am ely a  templom falain  kívül zajlik. 
Hiszen ebben a szolgálatban az egyház Istennek azt a szerete té t kínálja 
fel, am ellyel Isten  a világot szereti. K risztus szeretete pedig úgy öleli 
magához a világot, hogy a m egbékélést kínálja  fe l neki. Békéltet, am ikor 
bűnünk terhével odavezet Isten  színe elé és az Ö bocsánatával új élet 
rem énységét ad ja  nekünk. De békélteti a te stvért is a testvérrel, békes
séget szerez a felebarátok közt és m egbékélésre h ív ja fel a v ilág népeit 
is. A szeretetnek evvel a szolgálatával á llít bele Isten  m inket népünkbe, 
hogy m ások m egsegítésével és akár áldozattal is ne a m agunk hasznát, 
érdekét vagy dicsőségét keressük, hanem  azok javáért és előrehaladásá
ért dolgozzunk, a k ike t Isten  reánk bíz.

 Így hajtsuk  meg térdünket a mi U runk, Jézus K risztusnak  A tyja 
elő tt m indannyian, akik  i t t  vagyunk a gyülekezetben, azok is, akik 
tan ítanak , azok is, akik  tanu lnak ; azok is, akik m ár benne állanak a 
szolgálatban és azok is, akik a rra  m ég csak készülnek; azok is, akik  
még visszajönnek, hogy folytassák készülésüket, és azok is, akik most 
indulnak el a  gyülekezetekbe a szolgálat útján.

„Annak pedig, aki véghetetlen  bőséggel m indeneket m egcselekedhe- 
tik, feljebb, hogynem  m in t kérjük  vagy elgondoljuk, a m i bennünk m un
kálkodó erő szerint, A nnak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus 
Jézusban nem zetségről nem zetségre örökkön ö r ö k k é ."  Ámen.

Karner Károly

Mi a vallás lényege? Bátorság, tehát ellentéte a félelemnek. 
A vallásos ember távoltartja magát minden beteges, ellágyuló, 
borongó zárkózottságtól és örömmel száll síkra a közösség javáért. 
A vallás lényege szabadság, tehát ellentéte a szolgai lelkületnek.

Schleiermacher.
A

Nem az a keresztyén ember feladata, hogy tantételekről nagy
szerűen tudjon beszélni, hanem mindig az, hogy Istennel nagy és 
nehéz dolgokat hajtson végre.

Zwingli.

HELYREIGAZÍTÁS
A Lelkipásztor 1954. május havi száma 240. oldalán közölt Közérdekű 

Tudnivalók „Temetkezési segély** bekezdésében a segélyösszegek helyesen 
a következők:

Dolgozó elhalálozásakor: 800.— Ft, — tíz éven felüli családtag elha
lálozásakor: 600.— Ft, — tíz éven aluli családtag elhalálozásakor: 400.— 
Ft. A segély összege nincs tekintettel az elhalálozás vagy az eltemetés 
helyére. (SZOT 4/1953.)
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FOLYÓIRATSZEMLE
J . L. H rom adka :

TEOLÓGIA ÉS HITVALLÁS
Theologte a konfese, — Krestanska Revue, Praha. 

XX . 9—10-szám.
1 H rom ádkát tém ája  felvetésére és kidolgozására két, látszólag
1 * ellentétes, de a valóságban egym ással bensőleg összefüggő jelen

ség készteti. Az egyik a konfesszionalizm usnak a keresztyénségben világ
szerte m utatkozó reneszánsza, a m ásik pedig az új, adekvátabb hitvallás 
alkotására  irányuló törekvés.

A konfesszionalizmus m otívum ai közül — a szerző szerint — a leg- 
kevésbbé az az igyekezet m éltánylandó, m ely az egyházon belül és kívül 
tám adó viharok elől az egyházi tradíciók, konvenciók és hitvallási for
m ák falai közé húzódik s a  tudományos szellem kritikai kérdéseit „szá
zadok á lta l megszentelt dogmatikai té te lekkel“ akarja elhárítani. A kón- 
fesszionalizmus m élyebb m otívum ai abból a meggyőződésből születnek, 
hogy az igazság kifejezésére törekvő igyekezetünkben nem kezdhetünk 
m indent élőiről, nem  tám aszkodhatunk csupán a m agunk szellemére, s 
ezért komolyan és felelősségérzettel kell tek in tenünk  tovatűnt generációk 
teológiai gondolkodásának, dogm aterem tő m unkájának  és egyházépítő 
tevékenységének eredm ényeire. „A teológia igazi szabadsága — ír ja  a 
szerző — abból a tiszteletből tám ad, melyet a h it és teológia le tűn t ko
rokban, az apostolok korától, sőt az Ószövetség kezdeteitől m indm áig 
v ívott nagy harcainak eredm ényei irán t érzünk." Az egyházak közele
dése egym ás felé is intenzív érdeklődést tám asztott az egyes egyházak 
dogm atikai és hitvallási a lap ja i irán t s annak  buzgó vizsgálatára veze
te tt, hogyan keletkeztek dogm atikai té telek  és fogalmak, valam int, hogy 
mi az óegyházi és reform ációkorabeli hitvallások m agva és lényeges ér
telme. Ez pedig nem könnyű m unka. M inden egyház- és dogm atörténész 
tudja, hogy kifejezési form ák és teológiai fogalm ak milyen m értékben 
állo ttak  kor és környezet hatása alatt, s hogy a leggondosabb fogalm azás 
is csak megközelítőleg tu d ja  kifejezni azt, am iről szó van: Istennek  
az emberrel. Ez a történés nem  szorítható em beri fogalmak, definíciók, 
vagy intézm ények Prókrusztesz-ágyába. De ennek kifejezésére, m ég ha 
esetlen, nehézkes, nem adekvát módon is, törekedni kell. És fel kell 
tá rn i a régi hitvallások és dogmák burkában  rejlő  izzó ta rta lm at és élő 
történést. A  konfesszionalizm us annyiban jogosult, am ennyiben ezt a r,ie- 
tást és igyekezetei tükrözi. Ez a ku ta tó  vizsgálódás régi konfessziókban, 
szimbolum koban azért elengedhetetlen teológiai feladat, m ert a m últban 
m egvívott harcok az egész jövendőre vonatkozóan lényegbe vágó kérdé
seket oldottak meg és olyan tere t hódítottak, m elyet a keresztyén egy
ház és teológia többé soha nem adhat fel.
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2 A továbbiakban szerző a m últban m egvívott három nagy küzdelem - 
• ről értekezik. Az első K risztus egyházának harca a zsinagógával, a 

hit újból való megfogalm azásáért. V ájjon legitim  vállalkozás-e ez?
Az első apostolok egyházának küzdelme, amely sa já t m agát az 

új Izraelnek, Á brahám  igazi m agvának, Jézus K risztust pedig az ószö
vetségi várakozások és próféciák valósulásának tudta. E nnek a nagy és
_az egyház hite szerin t — győzelmes küzdelem nek az evangéliomok
és az- apostoli ira tok  a bizonyságai. „Az Ű jtestam entom “ — szerzőnk 
szerint —1 „bizonyos értelem ben az egyház első hitvallása

A  m ásik hatalm as küzdelem a patrisztika  egyházában fo ly t le as az 
örökbecsű krisztológiai és szentháromságí dogmák m egalkotásával zárult 
A patrisztika korának hitvallása Jézus Krisztusról, m int valóságos Isten
ről és valóságos em berről, valam int a háromságos egy Istenről fényes 
bizonysága annak, hogy az Á brahám , Izsák és Jákob Istenébe s az Úr 
Jézus K risztus A tyjába vetett hit hogyan győzedelm eskedett a görög és 
hellenisztikus gondolkodás, az an tik  erkölcsi kódex és a széteső róm ai 
im périum  bomlasztó hatásai felett. A keresztyén hitbeli gondolkodásnak 
irányt-szabó ókeresztyén dogmák azóta is az egyház soha fel nem  ad
ható közkincsét képezik.

A harm adik  döntő jelentőségű küzdelm et a reformáció egyháza vívta  
m eff a római egyház, ennek hierarchikus, istentiszteleti, kanonikus és 
morális rendjei ellenében. A  reformáció hitvallásaiban az Ige győzedel
m eskedik  az egyházi intézm ények fe le tt s Jézus K risztus  ism ét, m int az 
egyház egyedüli Ura áll előttünk. V iszatérés volt ez az ókeresztyén hit- 
tan i bizonyságtételek, valam int a prófétai és apostoli igehirdetés élő 
forrásaihoz. De ez a sem m iképpen sem m echanikus visszakapcsolódás, 
az emberi élet alapjait megrendítő, ú j életet teremtő, drámai cselekvését 
vagy m ásolásszerű viszonyulás a múlthoz, egyben hatalm as lépést is 
je len te tt előre.

A küldetéséhez hű  teológia m unkája soha sem veheti semmibe a 
m últ e három  nagy küzdelm ének h ittan i vívm ányait. Sőt azokhoz kap
csolódik. Levegőt vagdosó, term éketlen  intellektualizm ussá, gyökértelen 
vallási ideológiák tenyésztőjévé torzulna, h a  m unkájában  nem  vállalna 
elszakíthátatlan  közösséget azokkal, akik  itt  a földön életbevágó dönté
seket hoztak, halálos küzdelm ek tüzében állottak, harcukban  sebeket 
kaptak, s, az apostol szavai szerint, az Ű r Jézusnak bélyegeit hordozták 
testükben11. A konfesszionalizm usnak, szerzőnk szerint, csak úgy van 
jogosultsága és értelm e, ha nem  m erev tradicionalizm ust, betűkultuszt 
és m inden változástól való bénító félelm et jelent, hanem  hűséges rész
vé te lt az a tyák m unkájában és küzdelm eiben.

Hromádka  a  továbbiakban hangsúlyozza, hogy K risztus egyháza em lí
te tt három  nagy küzdelm ének befejezettsége csak látszólagos. A  zsina
góga ugyanis nem  h alt meg. Topább él objektíve is, bén n ü n k  is. Ben
nünk  a m aga törvényeskedésével és farizeizm usával (vegyük bár az 
utóbbi kifejezést a szó legjobb értelm ében). De tovább él bennünk a 
görög-latin v ilág is P latónnál, Arisztotelésszel, a sztoikusokkal, epikú- 
reusokkal, D escartes-tal, Spinozával, Hum m e-al, H egellel s azzal a v á 
gyódással, hogy a végső valóságot is em beri fogalm ak és érzékek fog-
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ságába ejtsük. S életünknek egy darab ja m arad t a róm ai egyház is a 
m aga igényével, hogy deflnitive k ije len tett igazságok b irtokában él és 
kormányoz, valam int azzal a meggyőződésével, hogy az evangélium  or- 
d iná lt hordozói az igehirdetés tisztaságának, az istentisztelet és egyházi 
élet form ái pedig az Isten  üdvözítő kegyelm e közlésének és hatékony
ságának  biztos garanciái. S m iután  e három  hatalom  újabb  és ú jabb  
érvek harcbavetésével m eg-m egújítja tám adásait, a teológia küzdelm e 
velük soha meg nem  szűnhet, Éppen ezért a teológia sohasem hozhat 
definitiv döntéseket. A valóság, am elyre tám aszkodik, a legvalóságosabb 
valóság ugyan, de em berileg m egfoghatatlan és történelm ileg bizonyít
hatatlan . A h it harcát v ív ja  tehá t s így nem  szkepszishez, hanem  újból 
és újból hitvalláshoz vezet.3. A tanulm ány harm ad ik  része abból a tényből indul ki, hogy a 

cseh-testvérek egyházának legutóbbi zsinatán  javaslato t fogadtak 
el, m ely szerint m egfontolás tárgyává kell ten n i az egyház á lta l vallo tt 
h it újból való m egfogalm azásának kérdését. Legitim  vállalkozás-e ez? 
Az egyház lényegi szükséglete diktálja-e? K ialakult-e körü löttünk olyan 
szituáció, am ely új küzdelem  m egvívására serkent? O tt állunk-e tényleg 
a negyedik küzdelem küszöbén? — kérdezi a szerző.

Bizonyos, hogy a régi hitvallások híveink nagyrészének lelkében ma 
m ár nem  keltenek különösebb hullám zást és nem  szám íthatnak eleven 
érdeklődésre. Ennek oka pedig nem csak a kifejezés régiessége, hanem  
inkább az a körülm ény, hogy az egyházat m a m ás kérdések foglalkoztat
ják, m in t am ilyenekre a reform áció felelt. Szól szerzőnk a „történelm i 
k iim ának" az utóbbi évtizedekben tö rtén t nagym érvű m egváltozásáról is. 
A h itvallás ugyan nem a történelm i szituáció term éke, de ennek egyfajta 
légkört terem tő hatásaitó l nem  m aradhat m entes. A legutóbbi idők nem 
zetközi ökum enikus konferenciáin sok szó esett a dogmák keletkezésére 
és az egyház fejlődésére egyaránt hatással levő ú. n. nem -teológiai té 
nyezőkről. Ez is adalék a teológusok növekvő önkritikájához és realiz
musához. — „A. hitvallás — ír ja  a-szerző — nem  m esterségesen, teológiai 
iskolák elhatározásából és erőfeszítéséből tám ad. A sürgősség, elodáz- 
hata tlanság  és hitvalló felelősségérzet pecsétjét hordozza. A szorító szük
ség ideje pedig m ár nem  lehe t messze. Dolgozni kell tehát. Bár nem 
kívánunk  önkényesen új szakaszt nyitni, ú j ha táro k at húzni s nem ak a r
ju k  a  negyedik  küzdelm et m esterségesen felszítani, szükséges, hogy ben- 
sőleg, teológiailag felkészüljünk erre a m unkára."

Ezután Hromádka  felel a rra  a kérdésre, hogy miből áll a fe lkészü 
lés m unká ja ., A teológusok feladata az egyház életének alapos átvizs
gálása, mélységeiben és perifériáiban egyaránt. Szükséges az Ó- és Űj- 
testam entom , a próféták  és apostolok igehirdetése, lényegtartalm ának ú j
ból való feltárása, a mai em ber nyelvi form áinak, kifejezési eszközei
nek, gondolati kategóriáinak, továbbá a korszellem nek, a változott élet 
ku ltu rá lis  légkörének s m indannak az ú jnak  beható  tanulm ányozása, 
am i körü lö ttünk  történik. „A hitvallások ugyanis — a szerző szavai sze
r in t — sohasem  valam iféle, az élet v iharaitó l védelmező idillikus el
vonultságban születtek, hanem  harcokban, az élet forgatagaiban, válasz- 
u tak  előtt és történelm i döntések közepette." Dr. Szilády Jenő
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IGEHIRDETÉSEK

H u s v é t  u t á n
Dr. Pálfy Miklós rádiós igehirdetése 1954. április 25-én

— Jn  20 ,19—31. —

A feltám adott Jézus Krisztus, akivel m ost nyolc nappal feltám adása 
után tanítványai zárt a jtók  m ögött ta lálkoznak és aki velünk is találko
zik a felolvasott szent igében, nem  változott sem m it feltám adása óta. 
Ugyanúgy szereti a félénk és k ishitű  tanítványokat, m in t azelőtt. Ugyan
úgy m egkönyörül ra jtu k  és ra jtunk , m in t azelőtt szám talanszor. Harcol 
az em berekért, m ert é rtü k  halt meg. Lehajol hozzájuk és felem eli őket, 
m ert értük  tám ado tt fel. Tusakodik értünk  is, hogy szem ünk és szívünk 
megnyíljék hata lm ának  a m eglátására. M inket keres, m inket hív, a mi 
h itünkért harcol, hogy m eglássuk és m egvalljuk: igen, Te vagy a Krisztus, 
Isten  Fia!

És mindez azért történik, m ert aki Benne hisz, annak  szemében a 
halál nem  az utolsó szó. A nnak életében a bűn  nem  leküzdhetetlen  aka
dály az Isten  és em berek felé, a m egbékélés felé, az engedelmesség felé, 
hanem  annak ú j élete van a feltám adott K risztusban és általa! „Én 
Uram  és én Istenem*1 — kiálto tt fel Tam ás, am ikor a feltám adott K risz
tus eléje állt és kételkedő szemébe nézett. Rövid néhány szó — de a 
hit szava, de az élete t újból m egtalált em ber szava, de az é let értelm ét 
végre felfedező hivő em ber szava! „Ha valaki a K risztusban van, új 
terem tés az; a régiek elm últak, ím e m indenek megújultak.** K risztus 
él és én is vele! Ezt a bizonyosságot ak a rja  K risztus állandósítani ben
nünk is, m ert tud ja , hogy m ennyire erre  van nekünk is szükségünk. 
Ezt a hitet azonban nem  tu d ju k  m agunkból kiterm elni vagy m egterem 
teni. Csak elfogadni tu d ju k  a M egváltó a jándékaként% Ezt a feltám adott 
Krisztusba, a feltám adásba, az életbe kapaszkodó hitet, am ely egy csa
pásra átértékeli az em ber felfogását a halálró l és életről, am ely legyőzi 
a félelm et és aggodalm at, am ely meggyőzi az új élet szükségességéről 
az em bereket, a tanítványok is az élő K risztus é rtük  harcoló szerete- 
tének  az ajándékakén t kapták  és ism erték  meg Az első húsvét este 
félénk, sőt m egrettent, kétségeskedő, sőt kételkedő tan ítványok  kis cso
portja  tanakodik  zá rt a jtók  m ögött a történtekről. Még nem  tu d n ak  fenn
ta rtás  nélkül h inni az eseményekben. Még ott gubbaszt szívük mélyén 
egy „hátha". És ekkor jelenik m eg a feltám adott, élő K risztus ismerős, 
régi köszöntésével. M egm utatja nekik  kezeit és oldalát. Szinte odaadja 
m agát, hogy higgyenek. Isten Fia alázatosan lehajol azokhoz, akiket sze
ret, hogy félelm üket és kétségeiket eloszlassa és a h it békessége legyen 
ú rrá  életükön.
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Nem  ta láljuk  meg hozzá m i sem az u ta t magunktól. Sokszor a  da
cos ellenállás, m áskor valam i ham is büszkeség lesz ú rrá  felettünk, és 
kételkedve, vagy m akacsul elsáncoljuk m agunkat a  m agunk építette 
h itbeli akadályok mögött. Tamás kételkedése sokféle alakban van  meg  
közö ttünk: „Ha nem  látom  kezein a szegek helyeit és be nem  bocsátom 
u jja m a t a szegek h e ly éb e . . .  sem m iképpen el nem  hiszem." Keserűen 
igazak L uther  szavai: „Hiszem, hogy saját eszem m el és erőm m el nem  
tudnék  Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem  Őhozzá eljutni." 
És h a  m aga K risztus nem  ajándékozza oda m agát, egész szeretetét és 
egész irgalm át, akkor soha sem  ju tunk  el hozzá! De Ő ajándékozza, m ert 
nem  akarja , hogy az em ber, ak iért szenvedett, m eghalt és feltám adott, 
—i a kétségek, a hitetlenség és félelem között vergődjék. És am ikor 
Tam ás feltételeket állít, h ite tlen  és gőgös feltételeket, akkor nem  Tamást 
alázza meg, hanem saját magát. Lépésről lépésre teszi ezt: „azután mondá 
Tam ásnak: hozd ide a Te u jjada t és nézd meg az én kezeimet, és hozd 
ide a  Te kezedet és bocsássad az én oldalam ba: és ne légy hitetlen, 
hanem  hivő!"

Így tanúskodnak a tanítványok K risztus életének, halálának  és fel
tám adásának  ezek a szem- és fü ltanúi arról, hogy nem  m aguktól ju to ttak  
el az élő Krisztushoz, hiszen eszük és érte lm ük a végsőkig tiltakozott 
ellene. De „áldott az Isten , és a mi U runk Jézus K risztusnak A tyja, aki 
az ő nagy irgalm assága szerint ú jonnan szült m inket élő rem énységre, 
Jétzus K risztusnak a halálból való feltám adása által" És mi, ak iket 
azóta h ívott el K risztus gyülekezetébe, nem  tu d ju k  eléggé megköszönni 
az apostoloknak, hogy olyan nyíltan  beszélnek ezekről a dolgokról. Ez
zel le ttek  Jézus szeretetének határozott és világos tanúivá, „akiktől ta 
nu lunk  és akik m egvigasztalnak bennünket, hogy K risztus nem  vet el 
m inket, még ha hitetlenek, és kishitűek vagyunk is, hanem  a legkegyel
m esebben magához emel, elfogad, és h itre  segít, ha mi m ásként ak a r
nánk  is" — m ondja L u ther M árton. •

És nekünk, akik az apostolok bizonyságtételét hordozzuk szívünk
ben és ajkunkon, akik m ár nem  lá tha tjuk  szemtől-szembe a feltám adott 
K risztust, elsősorban szól K risztus m egállapítása: „Boldogok, akik  nem 
lá tnak  és hisznek." H ányszor sóhajtunk fel, hogy csak m arad t volna 
közöttünk és velünk, csak volna itt  vagy valahol a földtekének valam e
lyik pontján , hogy odam ehetnénk Hozzá, lá thatnánk , kérdezhetnénk és 
hallhatnánk! Bárcsak odavezethetnénk Hozzá a kételkedőket, a meg
keseredett szívűeket, m agunkat is! Em beri és sokszor kétségbeesett órák
ban, am ikor a bűnnel, a hitetlenséggel és megkem ényedéssel v ívott h a r
cunk  a leghevesebb és legkilátástalanabb, hányszor állap ítjuk  m eg mi 
m agunk is, hogy a mi keresztyén életünknek egyik legfájdalm asabb 
pontja, hogy. Jézus nincs itt, hogy a mi U runk  és M esterünk lá th a 
tatlan .

Jézus azonban rend reu tasít bennünket. És m egítéli hitetlenségünket, 
a tanítványokéval együtt. „Ne légy hitetlen, hanem  hivő!" N em  oldja  
ugyan m eg a rejtélyt, am elyet láthatatlanságával felád, és nem  szünteti 
meg azt a nehézséget sem, hogy olyan Ú rban kell hinnünk, ak it nem
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lá thatunk. De ak inek  m egadatott a hitvallás: én U ram  és én Istenem ! 
— az csak csodálkozni tud  azon, hogy m ilyen sok tévelygésen keresztül 
vezet bennünket az Űr, nem  enged eltévedni, hanem  legyőz és haza
vezet bennünket: „Valakik pedig befogadták, hata lm at adott azoknak, 
hogy Isten  fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.”

. Aki ezt lá tja  és hiszi, az látja és hiszi helyesen az egyház küldetését 
is) a világban. A zért van, hogy 'h itet ébresszen  és em bereket vezessen 
el a Krisztushoz. „Engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek 
titeke t”, — m ondja Krisztus, és tan ítványai teljesítik  felhívását. Ezért 
mondja János, hogy egész evangélium át azért írta, hogy „higyjétek, hogy 
Jézus a Krisztus, az Istennek fia és am ikor ezt hiszitek, életetek lesz 
az Ő nevében.” A feltám adás evangélium a húzza m eg á  h a tá r t az em 
ber és em ber között: egyeseknek a halálba vezető puszta szó, m ásoknak 
az új életre vezető Ige.

Ez az új élet pedig Isten  cselekedete. Nem az emberé! Nem tudod 
m agadban m egállapítani és felism erni, ki az, aki el tudná  m ondani, hogy 
m ár nem  vétkezik Isten  és az em berek ellen!? És imégis valóság ez az 
új élet, m ert K risztus feltám adása a halálból ennek az új életnek a 
fundam entum a. Ez Jézus feltám adásának  az igazi értelm e. Nemcsak 
történelm i esemény, melyről ünnepelve megemlékezünk, hanem  Isten cse
lekedete, m elyet m a  cselekszik velünk, ha az övéi vagyunk. Ez a feltám a
dás Isten  szeretetének az ítélete felettünk: Te egészen elveszett és el- 
kárhozott bűnös em ber, az én szememben nem  vagy bűnös — Te ó-em ber 
vagy új-em ber — bűnös és még sem bűnös, régi és mégis új, ahogyan 
igaz, hogy Jézus K risztus a Te bűneidért m eghalt és feltám adt meg- 
igazulásodért.

Hiszed ezt?  Hiszed azt, m ert igaz: hogy Isten, Jézus K risztus aty ja, 
a t e  atyád?  Ö a-könyörülő  Isten. Ő ajándékozza a feltám adás evan^- 
gétfiumában nekünk  is az új élet lehetőségét. Hinni, százszor is hinni 
ezt, ez az ú j élet evangéliuma. Nem úgy, hogy először belsőleg egészen 
meg kellene változnunk, m ielőtt elm ondhatnánk, hogy az ú j életben 
járunk. H anem  aki, szegény bűnös és semmi m ást nem  tud cselekedni, 
m int Jézushoz m enekülni, az Isten  teste t öltött szeretetéhez — annak 
van élete ebben a hitben, az ítéletből, a halálból és végső pusztulásból 
kim entett' élete. Nem a hagy szenteknek van új életük, és ezért örök 
életük, hanem  a hivő  bűnös em bereknek, m ert felé jük  hangzik a Meg
váltó üzenete: „Bízzál fiam, meg vannak  bocsátva a te bűneid!” A nnak 
van új élete, ak i a megbocsátó kegyelem erejéből él!

Tények és valóságok ezek, m in t K risztus kezein a szögek helyei és 
oldalán a dárda nyoma. És ezek a tények el akarják  végezni m ira jtunk  
személy szerint is a m aguk m unkáját, m ert az Ige a feltám adás evan
géliuma nem  akar üresen visszatérni tő lünk sem, m a sem, hanem ú j 
életet akar a jándékozni és elindítani. Ez a tény kényszerűt bennünket 
arra, hogy a feltám adásba és az életbe vete tt h itünk ne legyen tétlen h it, 
hanem  cselekvő hit. M ert az élő hit nem  tétlenség, hanem cselekvés, 
küldetés, szolgálat. Az a tanítvány, aki hisz a feltám adott K risztusban,
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nem  tud  m ást tenni, m in t errő l a  h itéről bizonyságot tenni. T udja azt 
is, hogy bizonyságtétele nyom án az em berek m egéreznek valam it K risz
tus kereső szeretetéből. A tan ítvány  nem  azt adja, am i a sa já t okos
sága és bölcsessége, hanem  engedelm eskedik a Szentlélek m unkájának. 
Éppen ezért nem  tu d  m egrekedni a régiben, de nem  tud megnyugodni 
a m egtértségben sem, és tudja hirdetni az ú j életről szóló régi evan
gélium ot ú j nyelveken. Tudja  hirdetni Isten  örök fe leleté t a m ai kér
désekre és tud  ú j u taka t taposni és Új u ta ka t nyitn i meg az egyház, a 
lelkész szolgálata előtt is. A z  ilyen  tan ítvány bizonyos abban, hogy a 
feltám adott és láthatatlan K risztus elválaszthatatlanul hozzáköt bennün
ke t K risztus tanítványainak régi seregéhez és végzi a bűnbocsánat evan
gélium ával Isten  országának építését bennünk és közöttünk, a k ik  sze
re tnénk elérkezni a hitvalláshoz: „Én Uram és én Istenem !“ Ám en.

Szentháromság u. 6. vasárnap
A KERESZTSÉGBEN JÁRJUNK 

Kol. 2,12—15. — Oltári ige: Jn. 3,5—8.

Élő Urunk! Áldunk, hogy Te rendelted és esküvéssel erősítetted: „Ha 
valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába." 
Bocsásd meg botránkozásunkat, győzd meg hitetlen értelmünket, hogy 
higyjünk és ne kételkedjünk Igédben. Áldunk, hogy a szent keresztség- 
ben bennünket is újjászültél, megszabadítottál ördögtől, haláltól. Áldunk, 
hogy Igédben naponként újítasz: megölsz bűneinkben, hogy ideig és 
örökké éljünk igazságban és szentségben. Kérünk Urunk, újjáteremtő 
kegyelmed csodáját folytasd bennünk tovább is és a Te nagy napodon 
vidd teljességre, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és ural
kodói mindörökké! Ámen.

*
SZÖVEG ,

Károlyi fordítását feltétlenü l vessük össze a pontos, jól sikerült 
új fordítással. 12/a vers a 11. vers befejezése! Az elválasztással tex tu 
sunk gondolategysége a laku l ki,

A  perikopa helye a levél összefüggésében. Epafrász h íradása révén 
az apostol m egtudta, hogy a Kolossébeli keresztyének olyan férfiakkal 
érintkeznek, akiknek befolyása a gyülekezet életére veszélyes. Levele 
2,1—15 szakaszában m egm utatja, hogy ,a gyülekezetnek m ilyen nagy ér
téke Jézus Krisztus, a ró la szóló ige és tan ítás, m ilyen nyereség az ő 
apostoli személye és példája. Az egész szakasz figyelmeztetés; ne be
csüljétek  le az U rat és az Ő erejét. A perikopa zárja  le a gondolat
m enetet a keresztségre ‘ utalással, am elyet Jézus rendelt el, hogy m eg
szenteljen, m ert általa, lép közösségre híveivel.

Schlatter A. így foglalja össze az ige üzenetét: „Pál m egm utatja 
itt, hogy m it je len t a gyülekezet szám ára az igeszolgálat (ige és a ke- 
resztség). 1. H atározott és világos szem benállást a bűnnel, m ert a bűnük 
m egbocsáttatott. 2. Szem benállást a törvény ítéletével, m ert a kárhoz
ta tó  íté letet Isten eltörölte, m egsem m isítette. 3. Szem benállást a szel
lemi hatalm asságokkal, m ert Isten az ő gyülekezetét m egszabadította tő-
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lük. K ereshet-e a gyülekezet ezeken felül új u takat az üdvösségre, vagy 
hallgathat-e az üdvösségnek olyan közvetítőire, akik  m ást m ondanak? 
A gyülekezetei Jézus válto tta meg, mégpedig éppen attó l válto tta  meg, 
am it egyesek a gyülekezetben aján lga tnak  elfogadásra. Filozófiájuk leg
főbb pontjaként ugyanis éppen a törvényt és a szellemi hatalm asságok 
tiszteletét h irdetik ."

m e d i t á c i ó h o z .
1. A tex tus alkalm as arra, hogy a ra jta  alapuló igehirdetés a ke- 

resztség döntő jelentőségéről beszéljen. A „sacramentum  j anuae“ a gyü
lekezetben való élet kezdete, Isten  az ő népe közé szám ítja a m egkeresz
telteket. „A keresztség halál, sír és — feltám adás." Ez az összefüggés 
term észetesen annak  a teológiának a szám ára nem lehet örömmel üd
vözölt, am elyik m inden „így van“ kijelentésbe a „csak ezt je lenti" é r 
telm et m agyarázza bele. M ásrészt hogyan is lehetne elgondolni, m in t
hogy a keresztségben halál, sír, feltám adás a keresztségben szim bolikusan 
értendő? Hiszen az em ber nem  hal meg valóban a keresztségkor? Ha 
pedig fel kell tám adnia, nem tö rténhetik  ez meg a keresztségkor való
ságban, m ert hiszen a valóságban még meg sem h a l t ! . . .  A keresztség 
szimbolikus felfogásában kényszerű következetességgel kell érvényesülnie 
ennek a gondolatm enetnek, m ert az ilyen felfogás a halá lt és feltám a
dást e világi, im m anens esem énynek véli. Ezeket azonban teológiai mó
don kell m egértenünk: Isten oldaláról vagy az em bernek Istenhez való 
viszonyában." (Elért W.) „Isten erejébe vete tt hit á lta l"  lesz hasznossá 
bennünk és ra jtu n k  az, am it Isten  te tt velünk a keresztségben. A ke
resztségben a h it á ltal leszünk „együtt ő  vele".

2. A keresztségben m egújult szent élet a K risztustól kapott bűn 
bocsánat á lta l folytatható. A bűnbocsánat rendezheti csak a törvényhez 
való viszonyunkat. Azzal, hogy Isten  m egbocsátotta bűneinket, nem tö 
rölte el a törvény szavainak szigorúságát és igazságát. A ..tételekbe fog
la lt kézírást" sem m isítette meg, azaz a listát, m elyen bűneink • voltak 
felsorolva. Ez a vád ira t te tte  lehetetlenné, hogy kegyelm ében részesed
jünk, övéi közé, a gyülekezetbe léphessünk és bizalom mal, szeretettel 
forduljunk hozzá. A kereszten azonban ott függ ez az adóslevél, fé lre
téve az útból, érvénytelenül. Sem m i akadálya annak, hogy gyerm ekeként 
éljünk. A kit e lre tten te ttek  Istentől bűnei, tud ja  meg, hogy m inden h a 
rag  és követelés m egszűnt a m ú ltra  nézve. Ébresszük fel a közömbösek 
lelkiism eretét is azzal, hogy a bűn  eltörlésének nagy esem ényére figyel
m eztetünk az igehirdetésben.

3. Isten  a bűn eltörlésének m űvét nyíltan  cselekedte. Az em bervilág 
és a szellemi világ színe előtt. Nem titokban bocsátotta m eg a bűnt, 
m integy eltakarva igazságosságát, hanem  az ő igazsága le tt teljessé a 
kereszten. Az egész szellemi v ilág az em ber ellen volt. Nemcsak a sötét, 
ördögi hatalm ak, hanem  „Isten trónállói" is (Schlatter). K risztusban, a 
kereszt hordozójában megy végbe Istennek diadala. Az em bernek sza
bad ú tja  ny ílt Hozzá, a diadalm enet m ár megkezdődött és K risztus pa- 
ruziájakor teljessé lesz.
V Á Z L A T .

Isten Jézus K risztusban boldog, diadalm as u ta t készített az em 
ber szám ára. 1. Az ú t a keresztségben kezdődik, am ely halál és feltám a
dás. 2. A gyülekezetben folytatódik. Ez azt jelenti, hitben, azaz: b ű n 
bocsánatban és tiszta életben, rem énységben és erőben. 3. Teljes diadal
m enetben fejeződik be az utolsó napon a feltám adáskor, az üdvösségben. 
A keresztségben elkezdett mű célhoz jut. Kelenföldi munkaközösség.
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Szentháromság u. 7. vasárnap.
HOGY ÖRÖKÉLETÜNK LE G Y EN ... 

1. Jn 5,9—13. — Jn 12.44—50.

Szerelő mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, áldunk és magasz
talunk, hogy egyszülött Fiadban való hitben, a Te örökkévaló életedben 
részeltetsz bennünket. Áldunk, hogy a Te mindvégig alázatos és en
gedelmes Fiad ezt nekünk kijelentette. Bocsásd meg, hogy sokszor meg- 
hotránkoztunk a Te alázatos Fiadban és nem hittünk hívogató szavának. 
Könyörülj rajtunk szerető mennyei Atyánk, add még szent igédet és 
Szentlelkeddel téríts meg minket az örökéletre, hol színről-színre látunk 
és mindörökké dicsérünk a mi Urunkkal Jézus Krisztussal, aki veled és 
a Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. Ámen!

A szenthárom sági vasárnapok koncentrikus körökként helyezkednek 
el a pünkösdi ünnep központi üzenete köré. T artsuk  m indig szem előtt, 
hogy a  Szentlélek Egyházában élünk, m i m agunk vagyunk a  Szentlélek 
egyházának tagjai, akikből az m in t élő kövekből felépül. A Szentlélek 
élénk aktiv itásba lendíte tte  á t  az apostolokat. Most világos szám ukra az, 
hogy m it kell tenniük.

A Szentlélek hívó szavát m indenkihez intézi, de mégis úgy, hogy aki 
hallja , személyes vonatkozásban hallja. A Szentlélek m inket külön- 
külön, névszerint szólít meg. Megszólítja ezen a vasárnapon övéit, ak ik  
a tanítványokhoz hasonlóan m integy bezárt lelki ajtók m ögött té tlenül 
és ném án ülnek, nem  tudva, hogy m it kell cselekedniük, nem  tudva, 
hogy m it kell szólniuk a m ai „Jeruzsálem " népeihez. Isten  az ő Lelkét 
Jézus tan ítványaira tö ltö tte  ki, hogy azokat - így elküldje a  világba. A 
Lélek sohasem  szakítható  el a küldéstől. M egjelenése azonnal élénk te
vékenységire serkent m inket. Szenthárom ság 7. vasárnap jának  igéje az 
Egyház népét eszmélésre h ív ja  fel. „Ezeket ír tam  nektek, hogy ak ik  hisz
t e k . . .  tud já tok  meg és h ig y je tek . , Legyünk  valóságban azzá, am ivé  
elh iva ttunk. M inden előfeltétele m egvan a n n a k ,' elkészíttetett, hogy ben
nünk és általunk  valósággá, testté  legyen Is ten  szent ak a ra ta  és a  világ
nak K risztusban m ár valóban ajándékozott m inden boldog reménysége. 
Ennék a  vasárnapnak  üzenete szerint K risztus á lta l m ár az örök élet 
birtokosainak tu d h a tju k  m agunkat.

Egyházunk népe m egszokta azt, hogy a  kitűzött időben m egszólalja
nak a  harangok és term észetesnek , látják, hogy vasárnaponként tem plo
m ukban megszólaljon az ige. Igehallgatás u tán  m indenki úgy fo ly ta tja  
életét, m in tha m i sem tö rté n t volna. A mai vasárnap  öneszmélésre h ív ja 
a gyülekezetek népét. Isten  meg akarja  ha lla tn i hívó szavát. Ezért is
m étlődik nyolcszor is az a  kifejezés igénkben, hogy „bizonyságtétel". 
Isten  igé je  bizonyságtétel. Ennek a  bizonyságtételnek nagy jelentősége 
van. János apostol m integy párhuzam ba á llítja  az em beri bizonyságté
tellel. H a elfogadjuk az em berek bizonyságtételét, akkor sokkal inkább 
elfogadhatjuk  Isten  bizonyságtételét. Valóban, életünk  em beri bizony
ságtételek nyomán alakul. Nagy fontosságot tu la jdonítunk m indannak, 
am it' em berektől hallunk. G ondolataikat átvesszük és életünket a  leg
bensőbb, legszemélyesebb vonatkozásokig azok szerint alak ítjuk . Abból 
élünk, am it em berektől hallunk, am it olvasunk. Ha az em beri bizony
ságtételeknek, szem tanúk elbeszélésének, h íradásnak  h ite lt adunk  és 
azokat elfogadjuk, m ennyivel inkább fogadhatjuk el Isten  bizonyságté

*
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telét az ő Fia, a Jézus K risztus felől. János olyanoknak ír, akikről te r
mészetesen feltételezi, hogy Isten  bizonyságtételét, m in t valóban Isten 
bizonyságtételét nagyobbnak ta r t já k  m inden em beri bizonyságtételnél.

Isten bizonyságtételét úgy fogjuk tudni m eghallani, hogyha nem 
csupán a szónak folytonos ism étlésére figyelünk fel, hanem  a szó ízét, 
tartalm át m egkeressük. Isten bizonyságtétele abban különbözik az em 
beri bizonyságtételtől, hogy abban  ő m aga jön és szól hozzánk. Az ő 
bizonyságtétele a  Jézus Krisztusban, az ő F iában van. A bizonyságtétel 
eredeti görög szava: m artyrion. Isten  bizonyságtétele Jézus K risztusban 
vértanúság volt. önm agát ad ta  Isten, am ikor Jézus K risztusban lá th a 
tóvá, iközelvalóvá le tt szám unkra. A bizonyságtétel két vonatkozására 
kell m a .figyelnünk. Az első: Isten  Jézus K risztusban m inket a maga 
közösségéibe ak a r  bevonni. M int jó  gazda kinyitja házának  kapu ját a 
m eghívottak előtt. Azonban senkit sem  kényszerít a rra , hogy belépjen 
hozzá. Az Istennel való közösség lehetőség m indenki szám ára, aki m eg
hallotta a  hívó szót. A m ásik vonatkozás: Jézus K risztusban m egjelent 
az örök élet. Á ltala szabadokká le ttünk  az igazi életre. E rrő l az életről 
elm ondhatjuk, hogy „más fa jta“ élet. Jézus élete és a mi életünk á lta 
lában egym ással ellentétes irányban  halad. A mi életünket gyakorlati 
vonalon az önzés, hit-életünk vonatkozásában pedig a rajongás jellemzi. 
Mindazt, am it elm ulasztunk a  m indennapi élet gyakorlatában, lelki sí
kon igyekszünk pótolni. Isten  pedig az t akarja , hogy keressük rend jé t 
ebben a világban, dolgozzunk, fáradozzunk azon, hogy dicsősége fe lra 
gyogjon em beren, világon. M utatkozzék meg hitünk, Istennel való kö
zösségünk form áló ereje életünk  konkrét viszonylataiban. Furcsa volna, 
ha épen a gyülekezetben élők hazudtolnák meg Istennek  az ő F iában 
te tt bizonyságtételét az által, hogy pusztán ajkukkal tesznek bizonysá
got a K risztusban nyert életről. A kkor tagadjuk  meg Isten  bizonyság- 
tételét, h a  m egfeledkezünk róla: Isten  azért szól hozzánk a gyülekezet
ben, hogy az tán  m i a világban m egism ételjük azt, am it ő hozzánk szólt. 
Akkor tagad juk  meg, h a  semmi m ondanival.nk nincs a v ilág  m ai nagy 
kérdéseihez. Ha ugyan szájjal valljuk , hogy van örök életünk, de m eg
feledkezünk arró l, hogy ez az örök é le t m ár most jelentkezik  bennünk 
és m ostani é le tünk  is része az örök életnek ,' m elynek földi részletében 
feladatokat kell megoldanunk. A feladatok egyrészt úgy jelentkeznek, 
m int egy új v ilágban való tájékozódás és m int szilárd alapra, a Jézus 
K risztusra való épülés szükségessége, m ásrészt m in t ezen az alapon hoz
zájárulás a  tö rténelm i holnap kialakításához: több együttérzés tanúsítá
sával m ásokkal szemben, m ásók gondjainak, bajainak  hordozásával. A 
hívő keresztyénnek jobb kollegának, szorgalm asabb m unkásnak, hűsé
gesebb állam polgárnak kell lennie. A m a élő gyülekezeti tagnak eleve
nebbnek, áldozatkészebbnek kell lennie. A ma szolgáló lelkésznek sokat 
kell tanu ln ia és világosabban kell lá tn ia  az Ige üzenetét és bátran  kell 
azt hirdetnie. Isten  bizonyságtétele ugyan m indég ugyanaz, azonban 
m inden korban m ás-m ás feladatok m egoldására szólít fel. T artalm i és 
földrajzi m éretei szerin t pedig a  m i korunk olyan alapvető és új kérdé
seket vete tt fel politikai, gazdasági, szociális, fa ji és vallási vonatkozás
ban, hogy elkerü lhetetlen  az, hogy a  K risztusról szóló bizonyságtételünk 
az ezekre szóló válaszunkat is ne tartalm azza. Azon meggyőződésünket 
kell tartalm aznia, hogy a feltáru ló  nagy szakadékokat lényegileg Ö m ér 
áthidalta, a  sok keserű problém át lényegileg Ö m ár m egoldotta. T arta l
maznia kell az örök életről szóló világos felism erésünket, hogy az nem 
pusztán a jövőbe kitekintő keresztyén h itünk  vágya, nem  csupán escha- 
tológikus rem énységünk tárgya, hanem  m i abban a Lélek á lta l m ár most 
járha tunk : félelem  nélkül a holnapot illetően. És ahogyan m ár a mi
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tovatűnő term észeti * életünket a folytonos mozgás, fejlődés és m unkál
kodás jellemzi, m ég so>kikal inkább az élet teljességét jelentő örök élet 
is mozgalmas, m unkás életet je len t m ár most.

T artsunk  ezen a napon önvizsgálatot, vájjon  azáltal, hogy elszakí
to ttuk  h itünkben az örök életet földi életünktől, nem te ttük -e hazuggá 
Istent. M ialatt az örök életrő l csak álm odoztunk, nem  m enekültünk-e el 
a m eglévő nehéz problém ák megoldása elől? A m ai kor keresi az u ta t 
a nagy, az egész em beriséget m agába foglaló közösség m egvalósítása felé. 
B izonyságtételünknek tartalm aznia kell, hogy Isten az u ta t m egnyitotta 
akkor, am ikor szerelm es Fiáról bizonyságot te tt, és bizonyságtételét a 
keresztfán vérrel és sok könnyhullatással megpecsételte, hogy a vele 
való közösség világosságában: igazságában, békességben és szerétéiben 
járhassunk. Isten  az egész emberiség előtt m egnyitotta az u ta t a  vele 
való közösség á ltal az egym ással való közösség felé. Legyen,. teh á t éle
tü n k  Isten  emez ism ételt, az igehirdetés, az élet sok küzdelm ében és 
tusakodásában újból és újból felhangzó, sürgető és hívó bizonyságtéte
lének élő visszhangja: és élő bizonyságtétel.

Tessényi Kornél 
Budapest.

Szentháromság u. 8. vasárnap.
ISTEN A SÖTÉTSÉGBŐL VILÁGOSSÁGRA HÍV, HOGY ISTEN 

GYERMEKEI LEGYÜNK.
1. Jn. 5 ,1—3. — Olíári ige: Mt 5,45—48.

Hatalmas Isten szerető mennyei Atyánk! Áldunk, hogy Jézus Krisz
tus érdeméért bennünket, Egyszülötted gyilkos ellenségeit, gyermekeiddé 
fogadtál. Áldunk, hogy mindezideig megtartottál gondviselő és megváltó 
szeretetedben, noha mi sokszor megtagadtuk kegyelmedet. Bocsásd meg, 
hogy kegyelmed ellenére sokszor voltunk felebarátainkhoz kegyetlen, 
erőszakos és átkozódő, ahelyett hogy megbocsátó szeretettel tettünk volna 
bizonyságot fiúságunkról. Kérünk, kegyelmed adjon igaz bűnbánatot és 
őszinte szeretet minden gyűlölködő felebarátunk iránt, neved dicsősé
gére. Ámen!

*

I. „Isten gyerm ekei“ — ez a két szó komoly intelem  szám unkra! H i
szen a r ra  figyelmeztet, hogy ne tekintsük olyan csekély dolognak, am it 
Isten  ak a r velünk cselekedni! Ne gondolkodjunk olyan szánalmas módon 
az evangélium ról, m in tha csak néhány kegyes gondolat, üres szavak 
vagy m orális tanácsok je lentenék a  lényegét! Ne tévesszük össze azzal, 
am it széltébennhosszában keresztyénségnek m ondunk és am elynek a 
csődjét kicsiny és nagy dolgokban, m agunkon és másokon is eléggé meg
tapasztalhatjuk! M ert nem  úgy áll- a  dolog, m in tha  K risztus azért jö tt 
volna el e rre  a  világra, hogy új vallást alapítson a sok m ásik m elle tt 
— olyan új vallást, am elynek a segítségével könnyebben lehet éln i és 
m eghalni, olyan vallást, am ely felkelti az em berben a legnemesebb erő
ket és képessé tesz bennünket arra , hogy é letünk  m inden kérdésével 
könnyen leszámoljunk. Nem! Az evangélium  az t m ondja meg nekünk 
egészen könyörtelenül, hogy nincs m ásként m enekvés a  lelke üdvössé
géért harcoló em ber szám ára, csak az újjászületés! Istennek kell valam i 
újat elkezdenie velünk! Istennek kell újból kim ondania fele ttünk  te
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rem tő „legyen" szavát és szétszakadozott, tévelygő életünket Igéjének 
hatalm a alá  állítania. Hiszen a  keresztyénség annyira a puszta szavak és 
gondolatok tá rházává lett! Nikodém usok vagyunk, ak ik  halljuk  ugyan 
az újjászületésről szóló üzenetet, de csak a  fejünket rázzuk: Mimódon 
születhetik az ember, ha vén?!

II. „Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől s z ü l e t e t t — Istennek 
„kell" új kezdetet kezdenie? Nem! Isten  m ár m egkezdte  az  újat. Jézus 
a Krisztus! Isten  keresett és m egtalált bennünket, am ikor m agára öl
tötte testünket ebben a  Jézusban. A bölcsőben fekvő gyerm ek és a  ke
resztfán függő férfiú, ak i a  mi ábrázatunkat hordozta, aki egészen közel 
van hozzánk, aki az em beri bűn és rem énytelenség m élységeit m egke
reste, aki halála  ó rájában felk iálto tt: „Én Istenem , m ié rt hagytál el 
engemet?!" — ez a Jézus — a Krisztus, Isten  szerelmes fia, ak i egy az 
Atyával öröktől fogva m indörökké! Ez a m ondat átfogja az eget és föl
det. S itt  nem  -kegyes gondolatokról és képekről van  szó, hanem  olyan  
eseményről, am ely megtörtént!

De hogyan lehetséges ez? Segíthet-e ra jtunk  ez a régi történet, 
am ely 2000 esztendővel ezelőtti? Nemcsak tán  és dogma ez szám unkra? 
Valósággá lesz ezzel számom ra Isten  m a és itt  és m egújul ezzel valam i 
most az én  életem ben és a világban? Hiszen életet ak a ru n k  és nem tan t, 
lelket és nem  betűt! Olyan szívesen kijátsszuk a  cselekvő keresztyén- 
séget a  h itvalló  kerasztyénséggel szemben. Olyan sokszor elm ondjuk: 
Nem a h it és tan ítás a  fontos, hanem  hogy szeressük egym ást testvé
rekként. S m ost i t t  rendkívül frappáns alakban ta lálkozunk a keresz
tyénség régi h itvallásával: Jézus a K risztus! Hiszen az az üzenet, hogy 
Jézus a  K risztus — nem  üres és hiábavaló szó csupán, hanem  Isten nagy 
csodája és titka, am ely előtt m indig csak csodálkozva és m egrettenve 
állhatunk m eg és am elyet nem  tudunk  igazán felfogni!

Le kell szállnunk  ennek az igének az alapján a felhőkből. A  hit 
nem az égből hull. alá, hanem  akkor kap juk ajándékul, am ikor találko
zunk  az Igével és szentségekkel! Ilyenkor ak a r K risztus hozzánk érkezni 
ígérete szerint. A keresztségben belevon bennünket halálának  és fel
tám adásának a közösségébe, az ú rv acso ráb an . önm agát ad ja, a Szent- 
írásban em beri igében akar velünk szót érteni és hatalm ába ejt ben
nünket. De oda kell hallgatnunk! ígéretei most is igazak. K risztus az 
A tya jobbján ül és eljön ítélni! Sokszor inkább hallgatunk  szívünk gon
dolataira és félelm ére, m intha K risztus nem  tám adott volna fel a h a lá l
ból, m intha az ördög most is te ljhatalom m al uralkodna a földön és ne
künk kellene őt legyőznünk! — Nem, a Szentírásban, a  keresztségben és 
úrvacsorában hozzánk érkező K risztus ugyanaz, aki ezt az igét mondt a : 
Nékem  adatot m inden hatalom m ennyen és földön!

De ez a K risztusba vetett hit, am ely az újjászületést, eredményezi, 
nem csak az ész dolga, nemcsak az a jk ak  bizonyságtétele, hanem  „eleven 
és tevékeny dolog". Hiszen valóban nem  arról van  szó, hogy néhány 
régi, tiszteletrem éltó, de érthe tetlen  'h itté téit igaznak ta rtsu n k  és agyon
üssünk m inden kétséget és kérdést, am ely ma foglalkoztat bennünket. 
Jézus a Krisztus! — ez nem száraz tan tétel, hanem  Isten  szeretetének a 
dicsérete! T ehát hagyjatok fel kételkedő gondolataikkal Istenről, aki 
egyszülött F iá t nem  kímélte, aki nem  ellenünk, hanem  m ellettünk van, 
aki — a  szeretet m aga! Hogyan tudnánk  találkozni ezzel a  szeretettel 
m ásként, m inthogy a m i szívünk is gerjedezik és a  szolgai félelm et el
űzi a  gyerm eki bizalom és szerete t Isten, az Atya iránt! E zért nem v á
lasztható el egym ástól a hit és szeretet.
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III. „És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól szüle
t e t t — Ahol az A tya irán t való szeretetről van  szó, ott nem hiányozhat 
a testvér. H a Isten valóban új kezdetet kezd el velünk, akkor ez nem 
tö rténhetik  légüres térben, hanem  itt, ebben a világban, ahol m ásokkal 
közösségben élünk. Jól ism erjük  az t a szeretetek am ely valam it ak a r a 
m ásiktól, am ely örül a m ásiknak, ha az érdekek  megegyeznek. De nem 
„testvéri szerete tt" az, am ely a  „m ásikat" tak sá lja  értéke szerint, am ely 
néha m agához von, m áskor eltaszít, összekapcsol és elválaszt!

A hol ism erik az A tyá t, o tt igazi testvériség van! Ezt a közösséget 
pedig az Ige terem ti meg. K risztus gyülekezete nem  em berek össze
dobált halm aza, akik nem  törődnek egym ással A  gyülekezet K risztus 
teste, Isten  gyerm ekeinek közössége! Ebben a gyülekezetben véres való
ság, hogy K risztus a  m ásikért is m eghalt és az Ö nevére keresztelkedett 
meg. K risztus m ellett m egy el, aki a  m ásik m ellett elmegy. I tt  m ár nem  
kérdezik, hogy m it ér a m ásik, m ert tudják, hogy m it é r  K risztusnak. Sőt 
benne K risztussal találkozom. A z újjászü lö ttek ú j életform ájában ta
lálkozunk egymással, ahol K risztus az ajándékozó és m i m indnyájan az 
elfogadók vagyunk, ahol egy az A tya, m i pedig m indnyájan gyerm ekek  
és testvérek  vagyunk. M ennyire szeretnénk, hogy végre békesség és 
testvériség legyen az em berek között a  földön. Ezért m i úgy m unkálko
dunk  hogy K risztus szerete té t h irdetjük  és igéjével igazi testvéri közös
ségre neveljük  a hiveket a gyülekezetben. Ha ez történik, akkor kilépünk 
a  puszta gondolatok, szavak és hangulatok világából s akkor m inden 
em beri bűn ellenére is m egvalósul m ár valam i abból az új világból és 
új emberiségből, am elyért K risztus m eghalt és feltám adott. O tt je len
valóság Isten  új teremtése!

IV. Abból ism erjük meg, hogy szeretjük az Isten  gyerm ekeit, hogyha 
az Isten t szeretjük és az ő parancsolatait m e g ta r tju k . . .  az ő parancso
latai pedig nem  nehezek“. — M ilyen szorosan összekapcsolódik: Isten  
és a testvér! M ennyire nem  tudjuk, hogy hol találkozunk ezzel a  test
vérre l és hogyan bánjunk  vele! M ilyen sokszor válaszolunk így: K i hát 
az  én  felebarátom ? A világhírű  „gyakorlati keresztyénségben" éppolyan 
gyakorla tia tlanok  és ügyetlenek vagyunk, m in t a  hitben. Isten  azonban 
nem  enged el bennünket, kezelésbe vesz igéjével és parancsolataival és 
odavezet a testvérhez. Nem  végeztük el Isten  iskoláját, nem  tudunk  
m egállni a  m agunk lábán, nem  tudunk  egyedül dűlőre ju tn i a testvér
rel, ha nem  az ige tanuló i vagyunk és m aradunk  életünk végéig. M ert 
m ink  van, am it nem  k ap tu n k  volna és hogyan tudnánk  tökéletesedni,, 
h a  nem  'kapunk ú jra  meg ú jra  erőt Istentől igéjéből?! H itünk  és szere- 
te tü jik  Krisztushoz köt bennünket, Isten  ú jjászü lt gyermekeit, ak i így 
szól hozzánk: En vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A k i énbennem  m a
rad, én pedig őbenne, az terem  sok gyümölcsöt: m ert nálam  nélkü l sem 
m it sem  cselekedhettek. (Jn. 15,5.)

Dr. Pálfy Miklós

Kicsiny dolgokban légy engedékeny, — a nagy dolgokban, 
azt mondod: gyenge vagyok, — nos, fogj neki, mint férfihez illik! 
Aki igazán akar, Krisztus által képes is rá.

Tersteegen.
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S zen th árom ság  u. 9. vasárnap.
KRISZTUSSAL VAN KÖZÖSSÉGÜNK.
Zsid. 3,12—14. — Oltári ige: Jn 15,1—5.

Szentséges Atyánk! Áldunk, hogy hosszútűrő szereteted mindczideig 
megtartott kegyelmedben. Áldunk, hogy a mi Urunkban gyümölcsöző 
szőlővesszőkké tettél. Bocsásd meg, hogy kegyelmedet és hosszútűré- 
deí gyakran megvetettük és nem féltünk igazán metszőkésedtől. Könyör- 
günk, ne metsz le minket a szőlőtőről, hanem munkáld bennünk az Igaz
ság gyümölcseit és munkálj Te magad olyan kitűnő termést, amely ér
tünk való minden fáradozásodat igazán jutalmazza. Jézus Krisztusért, a 
Te Fiadért, a mi Urunkért, aki veled és a Szentlélekkel együtt élő 
Isten és uralkodik mindörökké. Ámen!

M EGJEGYZÉS a  SZÖVEGHEZ:
Szémeron = m a, az éjszakával együtt, az egész ma nem csak világos

ságával, hanem  sötétségével is. — Hé hüposztázisz =  lényeg, valóság, 
— állhatatosság, bátorság, bizalom, remény. — Hé arché tész hüpo- 
sztázeósz = das angefangene W esen  (Luther), a K risztusban elkezdett és 
elkezdődött új lényeg, új valóság; dér A nfang • dér Bestándigkeit 
(Schlatter), a K risztusban való bizalom s állhatatosság kezdete, am ely 
felülről való és folyam atosan a  teljesedés felé tart. E nnek a K risztus 
Lelke szerinti lényegnek, ennek a K risztusban való állhatatosságnak  a 
megszakadása je len ti az Ü rral való közösségünk megszűnését, a  Tőle 
való elszakadást, testéről, az egyházról való leválást.

A vasárnap ősi kollekta im ádsága: „Ür Isten, hallgasd m eg a  mi 
könyörgésünket és hogy im ádságunkat m eghallgathasd, segítsd az t kér
nünk, ami Előtted kedves." — A m ai vasárnapi graduálé zsoltár (Zsolt. 
8, 2.), a  halleluja zsoltár (Zsolt. 59, 2.), az offertorium i zsoltár (Zsolt. 19, 9. 
és 12.), valam int az óegyházi epistola (I. Kor. 10, 6—13.) és evangélium 
(Lk. 16,1—9.) összecseng a  m ai epistolával és így világosan á ll elénk e  
vasárnapnak a  központi üzenete: M egadatott nekünk a  közösség Krisz
tussal, de vigyázzunk és ezt k érjük  Istentől, hogy el ne szakadjunk 
Tőle, m ert a  megfogyatkozó, sőt elvesző h it a Vele való közösséget szá
m unkra elvesztetté teheti.

AZ IGEH IRD ETÉS GONDOLATM ENETE
Krisztussal van közösségünk — ennek a  hírnek kell Isten  akaratá

ból szívünkhöz jutnia. Az alapige ugyan féltő gonddal óv bennünket 
attól, hogy ezt a  drága kincset: a  K risztussal való közösséget el ne ve
szítsük, de m iképpen vigyázhatnánk valam ire, am it előbb ne tanultunk  
volna meg igazán értékelni. Az is igaz, Ihogy végeredm ényben m inden 
vasárnap ezt üzeni s ma mégis ú jra  fel ak a rja  gerjeszteni az ige szí
vünk hitét abban, hogy Krisztussal- van közösségünk. A m egkezdett hit 
megtartásának a módja a keresztyénségben végeredm ényben a mindig  
újrakezdés.

Krisztussal van közösségünk — ez m indenekelőtt azt jelenti, hogy 
az Isten lehajolt hozzánk és a K risztusért szeretett gyerm ekének nevez. 
A K risztussal való közösség tulajdonképpen az Isten szeretefében, bűn
bocsánatában és áldásaiban való részesedés.

Krisztussal van közösségünk — ez azt is jelenti, hogy az örökké
valóságban, az életben (az isteni életben), az igazságban (az Isten  igaz-
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ságában) részünk van a K risztusért és a  K risztus által. Végül nem 
utolsó sorban jelenti azt, hogy egym ással van  közösségünk, hiszen kö
zösségünk van  azaz együttesen részesedünk mindebben.

A Zsidókhoz ír t levél író ja  m indezt elm ondta, hiszi és a címzett 
gyülekezet hite részének tudja, am ikor elkezdi ézeket a szavakat s ezért 
úgy ír, m in t ak i nem  hitetlenekhez, hanem  hívőkhöz szól, azokhoz, akik 
m eghallo tták  és befogadták az evangéliumot. S bár K risztusban új élet 
kezdődött bennük, mégis k ísértésekben szám olniok kell azzal, hogy ők 
is ö rökre elveszhetnek, ha a  K risztusban elkezdett életet, a bizodalmát, 
a  rem énységet állhatatosan nem ta rjá k  meg.

Ezért kell vigyázni a rra , hogy ne legyen gonosz a szívünk, azaz a 
hittől, az Isten  akaratá tó l és az igazi keresztyén élettől elszakadt ben
sőnk. Em ellett külsőleg lehetünk  keresztyének. Mégis egyetlen álkeresz
tyén sem  b írja  örökségül Istennek országát.

V igyáznunk kell a rra  is, hogy meg ne kem ényedjünk azáltal, hogy 
a bűn félrevezet. A ham is keresztyénség sokszor' akaratosabb és követ
kezetesebb az igazi hitnél. A keresztyénségünkért naponként m eg kell 
küzdenünk a kísértéssel szemben, hogy tan ítha tók legyünk, a lelkünk 
lágy táb lá já ra  naponként rávéshesse az Isten  a  m aga akaratát.'

N ekünk m indig szükségünk van az állandó közösségre Krisztussal. 
„Vigyázzatok!" A lélek kész a  jóra, de a test erőtelen. Az em ber figyel
m etlen, vigyázatlan és fegyelm ezetlen még akkor is, am ikor sa já t üd
vösségéről van szó.

„In tsé tek  egym ást. . . “ A m agunkra vigyázás akkor teljes, ha a 
reánkbízo ttaknak  továbbadjuk  az in tést m inden napon, m inden esetben, 
h itünkkel és életünkkel, „m íg ta r t  a  ma". A „m a" véges időt je len t itt. 
A lkonya v ára tlanu l m eglephet és a dolgavégezetlen szolga U ra elé ke
rülvén, m ivel tudná m agát m enteni?

A K risztusban való m egm aradásnak egyú tta l ez is velejárója. A 
szolga kötelessége, hogy „a m aga idejében adjon a rábízottaknak eledelt" 
(Mt. 24, 46.). Ezért a K risztussal való közösség a r r a  int, hogy keresztyén 
h itünk  és életünk példájával egym ást igazságra és békességre in tsük  és 
elvezessük.

Nagykanizsai munkaközösség.

Szentháromság u. 10. vasárnap.
h i t  Ál t a l  i g a z u l u n k  m e g

Rm. 4,2—S. — Oltári ige: Jn. 9, 24—38.

Szerető mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! Megvalljuk előtted, 
hogy sokszor láttuk és tapasztaltuk gondviselő és megváltó szereteted, 
csodáit és mégsem hittünk a Te Fiadban. Te tudod, hogy sokszor „akar
tunk" hinni és sok mindent cselekedtünk, hogy higyjünk, de mindez 
hiábavaló volt. Hozzád kiáltunk Urunk teremts bennünk hitet, hogy meg
bocsátasz, ébressz bizalmat, hogy szeretsz, hogy imádjunk, áldjunk és 
magasztaljunk eme legnagyobb csodádért, a mi hitünkért. Egykor pedig 
kegyelemből tedd látássá a mi hitünket, hogy szüntelen veled éljünk és 
örökké dicsérjük, Jézus Krisztusért a Te Fiadért, a mi Urunkért aki 
veled és a Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. 
Ámen!
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M EG JEGYZÉSEK a  s z ö v e g h e z .
Ez az ige foly tatása és más oldalról való m egvilágítása annak, am it 

Pál 3, 21-ben mond. P ál itt Á brahám ot és Dávidot, m in t a hit által meg- 
igazuló ember példaképét említi. A brahám ban lá tták  a zsidók az isten
hez való viszony ideális fo rm ájának .teste öltését. Büszkeséggel nevezték 
m agukat „Á brahám  fiai“-nak. Ö nem csak az az ősatya volt, akiitől a 
zsidó nép testileg (kata szarka, lásd 1. vers) szárm azott, hanem  tőle 
szárm aztatták a  nép lelki kiválóságait is. Ha a zsidó em ber m ég akarta  
magyarázni, m it je len t az Isten elő tti igazi igazság, egyszerűen Á bra
hám ra utalt. M ind az írá s  bizonyságai szerint, mind a zsidó teológia é r
telmezése szerin t érvényes Á brahám ra „az igaz“ megjelölés. Á brahám  
a kegyes zsidó szemében a törvény á ltal igaznak a példaképe volt. Pál 
szerint is igaz vo lt Ábrahám . M eghagyja példaképnek, m int a  válasz
to tt nép ősatyját, de kétségbe vonja, hogy a  zsidóknak joguk volna 
Á brahám  igazságára, m int a törvényből való igazság előképére h ivat
kozni. Á brahám  példakép m arad, de nem  a törvényből, hanem  a hit 
á lta l m egigazuló em ber példaképe!

Á brahám nák a  hite tu la jdon ítta to tt igazságul és nem  a cselekedetei, 
P ál nem m egalkuvó: (határozott vagy-vagy-ot képvisel. Vagy  a  törvény 
cselekvésétől függ az üdvösség és akkor van  alap a dicsekvésre, m ert az 
em ber sa já t érdem e alap ján  és nem  kegyelemből ny ilván íttatik  igaznak. 
Vagy pedig a  h it a  döntő és akkor lehetelenné válik  m inden érdem 
szerző cselekedet, .m ert akkor valóban a  bűnös m egigazíttatásáról van 
szó. Más szavakkal: nem  a mi, hanem  az Isten  cselekvéséről van  szó. 
A hitnek m indig az Isten  cselekvése a  korrelátum a. A h it m indig az 
Istenihez való kötöttség á ltal az, am i. Amikor P ál h itrő l beszél, akkor 
sohasem valam ilyen üres, pszichikai funkcióra kell gondolni, hanem  arra  
a  hitre, am elynek az alap ja  Istennek az á cselekvése, am ellyel a  bűnöst 
megigazítja.

Ezt igazolja Dávid példája is. T ehát a megigazulás Pál szerint lé
nyegében bűnbocsánat. Ha Isten valam ely em bernek beszám ítja a bűnt, 
akkor ez azt jelenti, hogy az illető Isten  h arag ja  és a  ha lá l hata lm a a la tt 
m arad. Ha azonban Isten  valakinek nem  szám ítja be, hanem  megbocsátja 
bűnét, akkor ez az t jelenti, hogy az illető Isten  harag ja  alól Isten  igaz
sága a lá  került. Az igazságnak a  beszám ítása és a  bűnnek a be nem 
szám ítása egy és ugyanaz a dolog, egyik esetben pozitíve, m ásik  esetben 
negatíve kifejezve. Ezért boldog az, „akinek az Isten igazságot tu la jdonít 
cselekedtek nélkül" és akinek Isten  elfedezte a bűneit. Boldog, de nem 
valam ilyen „lelki élm ény vagy lelki állapot" értelm ében, hanem  abban 
az értelem ben, hogy üdvössége van.

Á brahám  is, — aki „igaz" volt, — és Dávid is,. — aki „Isten  szíve 
szerinti em ber volt" (1 Sm 13, 14) — a h it á ltal való m egigazulás példa
képei. Á brahám  igaz volt, m ert a  h it tu la jdon ítta to tt neki igazságul és 
Dávid is igaz volt, m ert Isten neki nem  tu lajdoníto tt bűnt. Ebből a két 
példáiból is nyilvánvaló, hogy Isten  előtt nincs más igazság, csak hitből 
való igazság.
V Á Z L A T :

Bevezetés. Ábrahám nak lett volna m ivel dicsekednie. Köztisztelet
ben álló, kegyes „vallásos" em ber volt, ak inek  ism ert volt Isten  előtti 
hűsége (amit K árolyi G n 15:6-ban hitnek  fordít, az a  héberben, első sor
ban hűséget jelent,, az-em lített helyen igei alakjában fordul elő), enge
delmessége, jótétem énye, stb. M indig jóleső önérzet tö lti e l az embert, 
ha önm agát vallásosságában kiegyensúlyozott, bibliás, templomos em ber
nek tu d ja  és. különösen, ha ezt az em berek is tud ják  ró la.
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Ez az ige arró l szól, hogy m indezt hogyan értékeli az Isten.
1. Isten  Áhrahám nak nem  a tetteit, hanem  a szívét nézte. Ebben a 

szívben nem számító indulat lakott, hanem  hűség. Á brahám ot az „Ötes- 
tam entum  szentjé“-nek (itt most nem  a  szó bibliai, hanem  vulgáris ér
telmében) lehetne nevezni és Isten  mégsem a  te tte it, „vallásosságát", ke
gyességét nézte. Á brahám  szívében Isten  ígéretének a  feltétlen  elhivése 
volt, hogy it. i. őt Isten  nagy nép a ty jává teszi. Tehette volna Á brahám ,

a) hogy cselekedetei hozzáadásával Isten t „m egtámogassa" ígéretei 
teljesítésében,

b) hogy ölhetett kézzel, hitetlenkedő és kétkedő szívvel v á rta  volna, 
hogy Isten  hogyan cselekszik.

c) Ezzel szemben Á brahám , bár nem tud ta , hogy a holnapban Isten  
m it k íván  m ajd  tőle, mégis szíve teljes készségében odaállt Isten  elé, 
hogy Isten  cselekedjék ra jta  keresztül. — Ebben a három  pontban a 
keresztyén em berek ^típusai is fellelhetők.

2. D ávidnak nem  vo lt m ivel dicsekedni, Isten  mégis megigazította. 
Hogy Isten  Á brahám nak m ennyire nem a  cselekedeteit, a  kegyességét 
nézte, annak az élesebb m egvilágítására P ál apostol még Dávid életét 
is felhasználja példának. Dávidot nyilvánvaló paráznasága és gyilkos
sága m ia tt az általános közbotránkozás következm ényeitől m ég királyi 
tekintélye sem  m entette volna meg a nép előtt. Az ő példájában  Isten 
megigazító ígéretének a  ta rta lm a világosodik meg, ami nem  m ás, m int a 
bűnbocsánat.

a) Dávid nem  ak a rta  m indenáron tisztára mosni m agát,
b) nem  akarta  eltussolni a  bűnét,
c) hanem  am ikor Isten  N átán próféta szavain keresztül rádöbben

te tte  bűneire, akkor Isten  bűnbocsánatát a lázattal elfogadta. így  lett 
igazzá a  bűnös Dávid és m i is csak a bűnbocsánat által, kegyelemből le
hetünk  igazak.

Befejezés. A k i dicsekedik, az Ürban dicsekedjék. Kérdez az ige: Mi 
az a lap ja  az örökéletben való rem énységünknek? Vallásosságunk, 
kegyességünk, valam ely közösséghez való tartozásunk, vagy sok más 
egyéb? Ilyenekkel h iába dicsekedünk. Ha ezek közül valam elyik az alap, 
akkor dicsekedhetünk, ju ta lom ra várhatunk, de nincs üdvösségünk. Ezért 
m ondja ez az ige, hogy egyedül Isten bűnbocsátó kegyelm ében higyjünk 
és bizakodjunk: ez a m i dicsekedésünk. A bban az Istenben, aki Jézus 
K risztusban a bűnöst m egigazítja, bűnbocsánatot ad —, s ez a h it bol
dogságot ad  m ár itt  a  földön,''a szó általános értelm ében. De ennél sok
kal többet is: üdvösséget (az eredeti görög szó bibliai jelentése szerint).

A  vasárnap jellege: Ez a vasárnap fordulat a  Szenthárom ság ünnepe 
u táni vasárnapok egym ásutánjában. A Szenthárom ság ünnepe u táni 
10—17. vasárnapok a megigazítás, m egújulás és megszentelés valóságát 
á llítják  elénk, Ezekhez az igékhez bevezetőül, de egyúttal a lapul is szol
gál a m ai vasárnap m ondanivalója: Hit által igazulunk meg.

Sárkány Tibor
(M unkatársak: Koren Emil és Kinczier Irén.)

Budapest.

Ha az Üdvözítőhöz hasonlóvá kíván valaki lenni, az Üdvözí- 
tőt úgy kell magának elképzelnie, mint valóságos embert.

Zinzendorf.
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