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Az Egyházak Világtanácsa evanstoni nagygyűlése alkalmából

A) KRISZTUS A VILÁG REMÉNYSÉGE
1. ígéret és reménység

(a) Jézus Krisztus egyháza napról-napra olyan kérdések 
elé kerül, amelyekre Urának és Fejének akarata szerint felelnie 
kell. Miközben ezekre a kérdésekre felel, bizonyságot tesz 
arról, hogy Jézus Krisztus az egyház és a világ Ura. Hitünk 
szei int nemcsak az egyház életében és szolgálatában nyilatko
zik meg Krisztus urasága, hanem kiterjed az egész világminden
ségre is. Hiszen a közöttünk megelevenített Ige fényében úgy 
hiszünk a Jézus Krisztusban, mint az egész teremtett világ 
Megváltójában. Ebben az egész világot átfogó távlatban lett 
Jézus Krisztus az egyház minden reménységének egyetlen 
alapja és biztosítéka. Ugyancsak ebben a távlatban látjuk Is
tent úgy, mint aki Jézus Krisztusért és az Ö elvégzett váltsá- 
gáért türelmes szeretettel tartja fenn az egész világot. Az eljött 
és eljövendő Jézus Krisztusban válik Istennek minden ígérete 
igenné és ámenné. Az Ő vissza jőve tele ígéret és szabadítás, 
mostani köztünk létele pedig kegyelem, bűnbocsánat, gyógyulás 
és növekedés, egyszóval: élet, még pedig bővelkedő és így ör
vendező élet. Az egyház abban az örömben él, hogy minden 
szolgák tában és egész életében ez az élő Űr cselekszik és szol
gál. Ő pedig mindenkor irgalmasan cselekszik: az élet teljes
ségének kibontakozását munkálja. A Szentlélek e tekintetben 
nem hagyja bizonyságok és jelek nélkül a Krisztus egyházát. 
Erről tanúskodik az egész újszövetségi Szentírás.

Ha az egyház hisz Isten ígéreteinek és reménykedik betel
jesülésükben, akkor engedelmeskedik Isten amaz akaratának, 
amelyet ígéreteiben jelentett ki. Ezen az úton teszi Isten az 
egyházat Igéjével és Szentlelkével arra alkalmassá, hogy a vi
lágban a reménység hirdetője és jele legyen.

(b) A világ válságos állapotán keresztül Isten számonkéri 
azi egyháztól a neki adott reménységet. Ebben az egész emberi
séget átfogó válságban benne vannak az egyházak is. Osztoz-
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nak a válság következményeiben és fokozottan felelősek a vál
ság okaiért. De még ebben a helyzetben is reménységgel aján
dékozott meg bennünket Isten. Ezért kell ma is szelíden és alá
zatosan számot adnunk a bennünk levő reménységről. Az ilyen 
bizonyságtételről az a reménységünk, hogy vele Isten erősíteni 
akarja egyházának igazi reménységeit, reménységet akar gyúj
tani azok szívében, akik reménytelenek és igazi reménységet 
akar teremteni azokban a keresztyénekben és nem-keresztyé
nekben, akik hamis reménységekben élnek.

(c) Ha Jézus Krisztus a mi reménységünk, akkor hiszünk 
Isten minden ígéretének, amelyek Őbenne lettek igenné és 
ámenné. Jézus Krisztus Isten minden ígéretét az Isten királysá
gáról szóló evangéliumban foglalta össze (2. Kor. 1:20, Máté 
4; 23 és 24. 14). Amikor Keresztelő János és maga az Űr Jézus 
Krisztus meghirdette, hogy szorongatóan közel jött az Isten ki
rályi urasága, ezzel elválaszthatatlanul egybekapcsolta a meg
térésre való hívást. Mennyivel súlyosabban terhel ez a hívás 
minket, akik Jézus Krisztus halálának, feltámadásának, meg
dicsőülésének és mennyei szolgálatának tanúbizonyságai va
gyunk. Mi magunkon tapasztaljuk elsősorban azt, hogy a terem
tett világ és benne az egyház Isten türelméből él. Isten Igéje 
és Szentlelke minden nyomorúságunk ellenére is megóvott 
minket attól a tévelygéstől, hogy az Ö királyi uralmát össze
tévesszük az egyház bármilyen földi megjelenésével. De meg
oltalmazott bennünket attól is, hogy az Ő már jelenvaló ki
rályi uralkodását kizárjuk akár az egyház, akár a világ földi 
valóságából s áttegyük az érzelmek vagy az eszmék világába. 
Isten királyi uralkodását mindenekf elett abban látjuk, hogy 
evangéliumát hirdetteti közöttünk, szentségeivel táplál minket, 
Igéjével nevel és szeretetével szolgálatra gyújtja szívünket. De 
az Ö királyi uralmát nemcsak az egyházban —  mintegy ennek 
magunk emelte, képzelt kerítésein belül — látjuk, hanem az 
egész teremtett mindenségben is. Irgalmas uralmának jelét lát
juk abban, hogy az egész teremtett világra kiható bukás és rom
lás után is fenntartja és türelmes szeretettel hordozza a világot. 
Egyfelől fékezi a bűn rontását és isteni bölcsességével még a 
rosszat is a jó szolgálatába kényszeríti, másfelől pedig a növe
kedés és tisztulás erőit árasztja bele a világba. Az Ő egyetemes 
uralmai, látjuk mindenütt, ahol az igazság érvényesül, ahol a 
szépség felragyog, és mindenütt, ahol a jóság és szeretet meg
jelenik. Hisszük, hogy az Ö királyi szavára az egyház a maga 
engedelmességével felel. Isten királyi uralkodásáért imádkoztát 
maga az Űr Jézus Krisztus abban az imádságban, amely az 
egész keresztyénség legegyetemesebb összetartó kapcsa és hit
vallása: az Űr imádságában. Valljuk, hogy ennek az imádság-

338



nak már a megszólítása is Isten királysága földi diadaláról be
szél: hiába választja el az embert annyi minden Istentől és 
felebarátjától, Isten maga fog össze bennünket egy néppé az Ö 
atyai szeretetébe. Hisszük, hogy Isten azoknak is Atyja, akik 
még nem tudják a Lélek által kiáltani: Abbá, Atyánk! Hitünk 
szerint Isten királyságának ez a reménysége akkor él helyesen 
az egyházban, ha éz a reménység nem kizárja, hanem magához 
öleli a másik embert, az emberiséget, a hitetleneket is: nem el
választ tőlük, hanem szolgálatra kötelez irántuk. Ez az imádság 
arról tesz bizonyosakká bennünket, hogy Isten maga munkálja 
nevének megszentelését: az egész emberi élet és a teremtett vi
lág megszentelését. De nem hagy kétséget a felől sem, hogy 
Isten a maga királyi uralkodásába bele akarja vonni a mi akara
tunkat, a mi életünket és a mi engedelmességünket is. Minden 
nyomorúságunk, elbukásunk, hamis reménységeink megszégye- 
nülése közben ez az imádság újra meg újra felemel bennünket 
a renénység sziklájára, ahol megbizonyosodhatunk a felől, hogy 
Isten Űr a Gonosz felett és diadalát elhozza erre a földre ítéle
tében és szabadításában. Ez az ítélet semmivé fog tenni minden 
egyházi és nemegyházi hamis reménységet és Isten megvaló
sítja akaratát a földön is, ahogyan ez már valóság a mennyben.

Isten királyságának evangéliuma egyrészt így hangzik: 
Isten királysága eljövendő, ezért jött el a Király. Másrészt pe
dig így: eljött a Király s újonnan szült minket az eljövendő ki
rályság élő reménységére. Az egész teremtett világra kiterjedő 
nagy reménységünknek így az az alapja, hogy a mi eljövendő 
és jelenvalo Urunk ugyanaz.

(d) Az Újszövetségből visszatekintve az Ószövetségnek is 
minden ígérete összefoglalható az Isten királyi uralkodásának 
eljöveteléről szóló evangéliumban. Nem látjuk Isten evangéliu
mának korlátozását abban, hogy Isten királyságának ószövet
ségi meghirdetésében Izraelnek különleges szolgálat és hely 
jutott, mint ahogyan az Újszövetségben sincs rovására Isten 
evangéliuma egyetemességének az, hogy „az üdvösség a zsidók
tól van“ (Ján. 4:22). Mivel Istennek minden ígérete Jézus 
Krisztusban igenné és ámenné lett, ezért az egyháznak az ószö
vetségi ígéretek iránt való hitét és engedelmességét is azzal 
lehet megmérni, hogy milyen hűséggel tesz bizonyságot az Iz
raelnek tett ígéretekről — mind a keresztyének, mind Izrael, 
mind a népek felé. Az utolsó emberöltőben Isten egyre inkább 
megtanít bennünket arra, hogy a népek és az egyházak krisz- 
tustalan reménységei és reménységet nem adó hamis Krisztus
képei milyen szorosan összefüggnek azoknak a reménységeknek 
a tagadásával, amelyeket Isten az ó- és újszövetségi Igéje Izrael
ről mondott.

339



Abba a hitvallásba, hogy Krisztus a világ reménysége, a mi 
felismerésünk és meggyőződésünk szerint is beletartozik Is
tennek az a kijelentett titka, hogy amikor Krisztus, a világ re
ménysége visszajön, az egész Izrael így fogja köszönteni: „Ál
dott, aki jő az Urnak nevében!" (Róm. 11:25, 26; Luk. 19:33). 
Hisszük, hogy az egyház és a zsidóság ma egymásnak feladott 
kérdés, mert Isten a világ üdvösségének munkálása közben en
gedetlenségeink ellenére is egymással elválaszthatatlan össze- 
függésben intézi életünket. Hitünk szerint a reménykedőbb egy
ház alkalmasabb eszközévé válik Istennek abban, hogy meglá
gyítsa Izrael szívét.

2. Krisztusban kapott ígéreteink

Abból értjük meg, hogy mit jelent Isten királyi uralkodása, 
amit Isten a Jézus Krisztusban értünk tett. Jézus Krisztus ezt 
mondotta közöttünk és érettünk végzett szolgálatáról: „Én azért 
jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek“ (Ján. 10:10). Ez 
az ígéret is megerősít bennünket abban a hitünkben, hogy 
Isten gcndolata sohasem a halál, hanem az élet. Nem gyönyör
ködik a bűnös halálában, hanem azt akarja, hogy megtérjen és 
éljen. ígéretei fényében ítéleteire is szabad úgy tekintenünk, 
mint kegyelmes szándékának eszközeire.

Hisszük, hogy királyi uralkodásának ezt a kegyelmes vol
tát újra meg újra megmutatja Isten az egyház életében. Ezt is
merjük fel és éljük át a magyarországi evangéliumi egyházak 
mai életében is. Amikor bűneink miatt Isten a nemzet és az 
egyház halála szakadékának szélére állított bennünket, és mi 
is szívünk szerint csak igazat adhattunk Isten ítéletre felemelt 
kezének, akkor újra bizonyságát adta annak, hogy ítéletével új 
életet munkál. Ezzel az ítéletével hamisnak bizonyította az 
egyházra vonatkozó sokféle emberi reménységünket: az egyház 
földi nagyságába, hatalmába, gazdagságába, szervezettségébe, 
közéleti súlyába és más hasonló dolgokba vetett bizodalmun- 
kat. Vannak még ma is közöttünk olyanok, akik tovább hor
dozzák ezeket a megítélt reménységeket. A megfeszített és fel
támadott Jézus Krisztusba, a mi élő Urunkba vetett bizodalmas 
hittel valljuk és bizonyságot teszünk arról, hogy Isten új életet 
indított el ítéletével bennünk, közöttünk és rajtunk kívül. Nap- 
ról-napra nevel bennünket igéjének jobb megértésére és hűsé
gesebb hirdetésére. Neki tetsző kegyes életre vezetget. Ezzel 
készítget bennünket arra, hogy jobban, hathatósabban és szé
lesebb körben hirdethessük a világnak a megtérés evangéliu
mát. Hisszük, hogy erről ad jelt akkor is, amikor egyházainkat 
és egyházaink tagjait nem engedi magukba zárkózni, hanem
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euész népünk, sőt az egész emberiség életét érintő nagy kér
désekben ad alkalmat a szeretettből fakadó engedelmes szolgá
latra.
3. Könyörgésünk és szolgálatunk a Krisztusban

Újra megfényesedett előttünk az a reformátori igazság, 
hogy a keresztyén ember élete mindennapos bűnbánat. Tanul
gatjuk, hogy nem a bűnbánatnak valami általános érzése ez. 
Az igazi bűnbánatba beletartozik az is, hogy elfogadjuk azt, 
amikor Isten napról-napra rámutat azokra az eseményekre, 
amelyekben akarata ellen vétkeztünk, s amelyekben miattunk 
kárcmoltatik az Ür neve, mert nem vettük magunkra az Ő ki
rályi uralkodásának az igáját.

Minden dolgunkban napról-napra megtapasztaljuk, hogy 
miénk crcánk pirulása és a mi Urunké az Ö kegyelmes igaz
sága. Ez indít bennünket arra, hogy a hálaadásban elmélyül
jünk és megújuljunk. Megörvendeztet bennünket bűnbocsánata 
ajándékával, Igéje és szentségei által megtölti szívünket olyan 
reménységgel, amelynek tartalma és záloga az élő Jézus Krisz
tus. A bűn bocsánatnak és a reménységnek ebben az éltető leve
gőjében új imádságra nyílik meg ajkunk, új könyörgésre, mert 
nem olyan főpapunk van, aki ne indulna meg gyarlóságainkon 
s akinek kegyelmes királyi székéhez ne járulhatnánk bizoda- 
lommal.

Imádkozó gyülekezeteinkben megújította Isten Szentlelke 
az egyház legszentebb imádságát, amelyre az Úr tanított ben
nünket. Külsőképpen ez abból is látszik, hogy a második világ
háború óta egyre több gyülekezetünk imádkozza minden isten
tiszteleten együttesen, fennhangon az Űr imádságát. Ezzel az 
imádsággal olyan magaslatokra visz fel bennünket Isten, ahon
nan a megszentelődés kéréséből ki tudunk tekinteni az egész 
meg nem engesztelődött emberiség minden nyomorúságára, a 
békéltetés szolgálatára, az emberiség békéjének a kérdésére, a 
minden napi kenyér kéréséből az emberiség éhező felének min
den társadalmi kérdésére is.

Azt a kettős üzenetet kaptuk ebből az imádságból, hogy mi
közben Isten uralmát kérjük, uralma teljességrejutásában re
ménykedünk, ugyanakkor halljuk engedelmességre hívó szavát 
is. De látjuk azt is, hogy amikor engedelmeskedünk, nem mi 
cselekszünk, hanem Ö, aki kegyelmesen királyi uralmának szol
gálatába, királyi szolgálatba fogadott bennünket.

Ez az imádság nemcsak felemel bennünket, hanem meg
tisztítja gondolatainkat is. Egyszerűen, a Szentlélek világossá
gával tájékoztat bennünket a végső dolgok kérdésében, ame
lyeket az igéről való emberi bölcselkedéseinkkel oly gyakran
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zavarosakká teszünk. Egyszerre enged hinnünk Isten már most 
jelenvaló és valóságos uralkodásában, segít engedelmeskednünk 
Isten itt és most megszólító királyi szavának és nem hagy tétlen 
várakozásban bennünket Isten királysága eljövendő teljességé
nek tekintetében.

Ezért nem esünk abba a tévelygésbe, mintha az Isten or
szága, vagy csak az ú. n. ezeréves birodalom is valamilyen for
mában már eljött volna, s utána már nincs mit várnunk, vagy 
hogy Isten királyi uralma leszűkíthető volna az emberi exisz- 
tenciális döntés területére. De ez óv meg bennünket attól is, 
hogy Isten királyi uralmát „csak hitben", csak a végső idők
ben lassúk, ezt az egész jelenvaló világot pedig mindenestől 
a Sátán birodalmának tekintsük.

így kapjuk meg napról-napra mint nép királyától Isten en
gedelmességre hívó királyi szavát, így gyakorolhatjuk napról- 
napra az engedelmességet és így lehet valóságos tapasztala
tunkká az Ö királyi uralkodása, amelynek telj ességre jutását az 
élő Jézus Krisztusért, a világ reménységéért erős bizodalommal 
várjuk.

Az ilyen reménység óv meg bennünket attól, hogy minde
nestől azonosítsuk Isten királyságának szolgálatát valamilyen 
társadalmi rend kiszolgálásával, de ez tesz szabadokká ben
nünket arra, hogy ne legyen bennünk félelem a világ bármi
lyen állapota miatt. Ez kötelez el bennünket arra is, hogy min
den helyzetben —  akár reménységgel, akár reménység ellenére 
— merjük szolgálni Istent minden jó ügyben.
4. Reménységünk és reménységeink a Krisztusban

Mindezek alapján bátran valljuk, hogy az egyház —  ha iga
zán egyház — sehol a föld kerekségén nincs reménység nélkül.

Amikor ma szerte a világban számos jó ügyben egyre job
ban megmutatkozik az emberiség megmozdulása és szolidari
tása, —  olyan dolgokban, amelyeket mi Isten akaratával meg
egyezőnek látunk, —  Isten szabad gyermekeiként olyan új te
rületekre is küldetünk szolgálatunk közben, amelyeket az egy
házak eddig maguktól idegeneknek tartottak. Az egyház Isten 
kijelentésének növekvő világosságában nem állhat értetlenül 
és idegenkedve az emberiség történelmének mostani vajúdásá
ban, amikor Isten valami újat akar a megítélt régi helyébe 
hozni. Olyan szempontok alapján, amelyek nagyon is emberiek
nek bizonyulnak, nem tagadhatja le Isten eme munkáinak való
ságát és a múltba visszakívánkozva nem állhatja útját a világ 
ábrázata megváltozásának.

Olyan korszakban élünk, amelyben a keresztyénséget a 
hit tisztaságáért folytatott harcában, az egyházak egységére
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va'o törekvésében erősen fenyegeti az a kísértés, hogy a nyil
vánvaló feladatok elől elméleti vitákba meneküljön s így enge
detlenné váljék. Az ilyen korszakban éberen kell vigyáznunk 
arra, hegy Isten egész kijelentett igéjére hallgassunk, ne egy- 
egy olyan könyvére vagy éppen kiszakított részletére, amely 
engedetlenségünket igazolni látszik. Theologiai munkánk, ige
hirdetésünk, kegyességi életünk, a világhoz való viszonyunk 
helyessége azzal áll vagy bukik, hogy a hit és cselekedetek vi
szonyát megragadjuk-e hitben és engedelmességben, ahogyan 
az egész Szentírás tesz róla bizonyságot. így oltalmaz meg 
bennünket az egyház Ura attól, hogy akár a „régi törvény*1, 
akár a hclt hit, akár a hitetlen aktivitás kátyújába jussunk. 
Kegyelméből, hit által igazít meg minket Isten a Jézus Krisz
tusban, és azért ad az élő Jézus Krisztusba, a világ reménysé
gébe vetett hitet, hogy életünk cselekedetekben gazdag, bő- 
vöiködó és gyümölcsöző élet legyen.

B) REMÉNYSÉGÜNKBŐL KÖVETKEZŐ SZOLGÁLATAINK

Sok egyéb közös megállapítással együtt örömmel tesszük 
magunkévá az egyik „Áttekintés** bevezetésének csattanóját: 
„Az, amit Evanstontól kapnunk kellene, nem annyira általános 
nyilatkozatok újabb sorozata, hanem olyan új hit és elszánt
ság, amely az egész világot átfogó közösségben, a békéért és az 
igazságosságért való közös kiállásban jutna kifejezésre.“

A hat evanstoni melléktémát így abban az engedelmességre 
való készségben igyekeztünk megvizsgálni, hogy milyen szol
gálatokat parancsol egyházának Krisztus, a mi reménységünk, 
az 0  vére által megváltott világ javára.

I. Szolgálatunk az egyház egységéért

Az apostoli hitvallás harmadik hitágazatával bizonyságot 
teszünk az egyház egységéről. Az egyház szinte megszámlálha
tatlan sok részre szakadozottsága ellenére is valljuk, hogy az 
egyház, mint a hit tárgya —  egy. „A hit pedig a reménylett 
dolgoknak valósága** (Zsid. 11,1), ezért máris és mindenkor örü
lünk annak, hogy Jézus Krisztusban egyek vagyunk mindazok
kal, akik Ö benne hisznek.

Ezt a hitünket megalapozza és erősíti Jézus Krisztusnak, 
az egyház Urának a Ján. 10:16-ban olvasható ígérete, amely 
szerint az Ő elhívó szavának eredményeképpen „lészen egy 
nyáj és egy Pásztor**. Ez az ígéret nemcsak a Végre vonatkozik, 
hanem — amint az Eféz. 1: 22— 23 verseiből kiviláglik — Isten 
olyan Fővé tette Jézus Krisztust, Akinek uralma alatt a Benne 
hívők egy testként élnek. Ezzel Isten az Ő egyházában akarja

343



előre -kiábrázolni az Ó teremtett világának azt az egységét, 
amelyben egybeszerkeszt mindeneket a Krisztusban. Ö nem
csak az egyháznak a Feje, hanem mindeneknek Ura is.

Mivel pedig az Ige az egyház egységéről ilyen bizonyságot 
tesz, szívbei i fájdalommal hordozzuk az egyház története folya
mán kialakult mai helyzetet, amely az egyház részekre szaka- 
dczottságát mutatja. Bűnbánattal valljuk meg azt, hogy a szét- 
szakadozottságnak ez a romlása nem maradt az egyház „bel- 
ügye“ , hanem kihatott a világra is. Isten Igéjének ítélete alatt 
felismertük azt, hogy jelentős mértékben felelősek az egyházak 
azoknak a feszültségeknek a kialakulásáért, amelyek ma már 
szinte az elviselhetetlenségig fokozódtak. Ugyanakkor hálásan 
örvendezünk a hitbeli egység, sőt már a hitbeli egység vágya 
s a rá irányuló törekvés minden hitből fakadó, jószándékú je
lének. Ilyen hálás örömmel nézzük az ökumenikus munka egé
szét s annak sok részletét, örvendezünk annak, hogy napjaink
ban a különböző felekezetek egész sora a keresztyén egység 
részleges megvalósulásán jó eredmények reményében fárado
zik (v. ö. Ecumenical Review 1954. április. „Survey of the 
Church Union Negotiations"). Reménységeink körébe tartozik 
az is, hogy amint „átok" a világ számára felekezeti gyűlölködé
sünk, úgy áldás lehetünk a világ számára a jóra való egység
törekvésünkkel. A világfeszültség kialakulásánál láthatók az 
egyházak bűnei, de reménységünk szerint Isten abban dicsőíti 
meg az Ö végtelen kegyelmét, hogy a világfeszültség megoldá
sában hatékonyan szolgálhatnak az egyházak is. Ennek a lehető
ségnek és felelősségnek tudatában még komolyabban kell ven
nünk „ökumenikus" szolgálatainkat! Tudnunk kell azt, hogy 
egymáshoz való közeledésünk nem „egyházi" ügy csupán, hanem 
ma még fel sem mérhető jelentőségű világügy!

Ugyanúgy örülünk annak, hogy Magyarországon az össze
tartozás és együttműködés termékeny kapcsolatai nemcsak a 
közös történelmünk és évszázados megpróbáltatások következté
ben összetartó református és evangélikus-lutheránus egyházak 
között erősödnek egyre, hanem köztük és a baptista és 
a methodista egyházak között is. Isten különös kegyel
mének tartjuk, hogy hazánk határain túl a csehszlovákiai pro
testáns egyházakkal, nevezetesen a cseh testvér egyházzal, a szlo
vákiai evangélikus, nemkülönben a szlovákiai református egy
házzal baráti és testvéri kapcsolatot építhettünk ki. És nem 
utolsó sorban adunk Istennek hálát azért, hogy az orosz ortho- 
dox egyház felé is jó kapcsolataink létesültek, elsősorban Nyi- 
koláj metropolita magyarországi szolgálatai révén. A hitből fa
kadó egységtörekvésnek ezek a jelei késztetnek bennünket 
arra, hogy minden jó alkalmat megragadjunk a többi egyházak-
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kai vaíó kapcsolataink erősítésére és elmélyítésére. így örü
lünk annak, 'hogy egyházainkat az elmúlt években a külföldi 
egyházak képviselői és küldöttei nagy számban meglátogatták 
és soha annyi kiemelkedő külföldi látogatója egyházainknak 
nem volt, mint éppen ezekben az években. És ugyanúgy örü
lünk annak, hogy külföldi egyházakat mi is ismételten meglá
togathattunk és személyes kapcsolatok révén is kifejezésre jut
tathattuk velük Krisztusban való összetartozásunkat és általá
ban érezzük Urunknak az egyház látható egységére vonatkozó 
ígéretében rejlő elkötelezését is. Noha tudjuk, hogy az „egy 
nyáj és egy Pásztor" teljes és zavartalan valósága eschatologiai 
reménység, vágyakozunk arra, hogy —  amint Isten erre útmu
tatást és parancsot ad — ennek az egységnek minél láthatóbb 
megvalósulását munkáljuk már e világban is.

Ugyanakkor világosan látjuk, hogy a keresztyén egységért 
való emberi fáradozásnak meg lehetnek a maguk veszedelmes 
kísértései, amelyektől óvakodnunk kell. Hazánkban alig 15 esz
tendővel ezelőtt főleg a római katholikus kezdeményezésre sok 
szó esett a keresztyén egységről. Magyarország akkoriban szinte 
visszhangzott a keresztyén egység jelszavától. Nyilvánvaló volt 
azonban már akkor, hogy a keresztyén egységet nálunk annak
idején nagyon is evilági, semmiképpen sem helyeselhető indo
kok alapján szorgalmazták. A nagy magyar keresztyén feleke
zetek, a katholikus és protestáns egyházak összefogásától várták 
és remélték, hamis reménységgel, mely azóta megítéltetett, a 
régi társadalmi rend védelmét azzal az újjal szemben, mely 
már akkoriban a hazánkat körülvevő államokban enyhébben, 
vagy erőteljesebb módon jelentkezett és érvényesült. Az egy
ségmozgalomnak veszedelmes kísértése lehet az is, s ezt annak
idején szintén tapasztaltuk, hogy a jól meg nem alapozott egy
ségmunka némelyeknél egyházainkban a saját egyházunk iránti 
közönyre és felelőtlenségre vezetett. Végül, de nem utolsó sor
ban kísértése lehet még az is, hogy nem egyházi, hanem nagyon 
is evilági politikai célok szolgálatában hozzon létre regionális 
vagy szupranacionális egyházi tömböket.

Összegezve az eddigieket: meggyőződésünk szerint annak 
a hitbeli engedelmességnek lehet a gyümölcse az egyházak egy
sége, amely nem valamely formális egységet hangsúlyoz, hanem 
az egyházak közös szolgálatait, közös bizonyságtételét keresi az 
egyházak és népek közös időszerű életkérdéseiben.

Magyarországi egyházaink és minden keresztyén egyház 
feladatának ismerjük tehát, hogy együtt hallgatunk a jó Pász
tornak, az egyház Urának szavára, Igéjében itt és most hozzánk 
szóló akaratára. Együtt részesülünk az Ö javaiban a szentségek,
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elsősorban az Ür szent vacsorája által. Együtt, egymást ser
kentve és segítve igyekszünk szolgálni Jézus Krisztus minde
nekre kiterjedő királyi uralmát, a népek békességében és a tár
sadalmi igazságosság érvényesülésében. Hitünk szerint így fe
lelünk meg annak a küldetésnek, amelyet az egyház, mint 
Krisztus egy teste hordoz ebben a világban, Isten akarata sze
rint. S így várjuk —  mindig éberen a bűn kísértéseivel szem
ben, —  hogy az ígéret teljességre jut, a teljes egység nyilván
valóvá lesz ama napon, amikor „lészen egy nyáj és egy Pász
tor".

II. Szolgálatunk az egyházon kívül valók iránt

Bizonyára nagy érdeklődést kelt és örömöt vált ki világ
szerte a keresztyén egyházakban az, hogy az Egyházak Világ
tanácsa oly nagy figyelmet szentel a misszió kérdéseinek. Sok 
keresztyén egyház bizonyságtételével együtt, amelyekről a III. 
jelentés megemlékezik, mi is valljuk, hogy olyan missziói fára
dó zás nélkül, amely éppen a kívülállóknak akarja hirdetni 
Isten országának üdvözítő evangéliumát —  nincs igazi egyház. 
A magyar evangéliumi egyházak ennek tudatában élnek és 
gyülekezeteik által igyekeznek gyakorolni a missziói parancs
nak való engedelmességet.

Magyarországon éppen úgy, mint a világ minden táján, az 
elvilágiasodás (szekularizáció) jelenségei mutatkoznak. A ma
gyar evangéliumi egyházak az elmúlt esztendők alatt megér
tették, hogy ennek az elvilágiasodásnak messzire és mélyre- 
nyúló egyházi gyökerei vannak. Már Jeremiás meghirdette egyik 
próféciájában ezt a félelmetes igazságot: „A  jeruzsálemi pró
fétáktól ment ki az istentelenség minden földre" (Jer. 23:15). 
Az Ige ítélete alatt megalázkodva bűnbánatban vizsgáltuk a tö
megek több mint egy évszázad óta tartó elvilágiasodásának je
lenségeit. Mulasztási bűneink közül annyit már látunk, hogy a 
hit prédikálása mellett elhanyagoltuk az „agapé": az önfelál
dozó szeretet prédikálását s a hitből eredő jó szolgálatok köve
telése közben megfeledkeztünk arról, hogy nemcsak az egyé
nek felé, hanem a közösségek felé: népünk és az egész embe
riség felé is kötelesek vagyunk szolgálatokat végezni. Az volt 
ugyanis a helyzet, hogy miközben alapos teológiai eszmélődés 
tárgyává tettük egyházunk életének minden részletkérdését, 
szem elől tévesztettük a valóságos embert, az éhes embert, az 
otthontalan embert, a munkanélküli embert, a problémáival vé
resen viaskodó emberiséget. Embertelenül volt „istenes" a ke
gyességünk: ez a legmélyebb gyökere az elvilágiasodásnak. De 
amikor ezeket az ítéletes igazságokat felismertük, ugyanakkor 
vettük az Igének ama vigasztaló tanítását is, hogy Jézus Krisz-
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tus Üra az egész világnak, hiszen a váltság minden emberért, 
az egész világmindenségért megtörtént és ezt nem érinti az. el- 
világiasodás folyamata. Amikor elvilágiasodott egyház uralkodott 
az elegy háziasított világ felett, Jézus Krisztus nem volt felet
tébb Űr a világ felett mint ma, amikor a világ igazán világ lesz 
és az egyház is kénytelen igazán egyházzá lenni. Egyházaink 
Isten Igéjéből megkapták azt az illuziómentességet, hogy nem 
mindenkié a hit. Az ilyen bűnbánat serkentésében és az ilyen 
iút vigasztaló reménységei között végezzük missziói szolgála
tainkat.

A missziói parancsnak engedelmeskedés közben a mi egy
házaink elsősorban azt a világosságot kapták Isten Igéjéből, 
hogy mindenekelőtt magát az evangéliumit kell jól megérte
niük. Csak ha az evangélium tartalmát jól értjük, lehet várni, 
hogy az evangélizáció, a misszió tartalma az lesz, amit Jézus 
Krisztus a missziói parancsban valóban reánk bízott s amihez 
egyedül adott ígéretet. A  rosszul, vagy félig értett evangélium 
alapján történő akármilyen ügyeskedő „szenzációtkeltő“ prak
tikus evangélizáció is ígéretek nélküli erőlködés, és nem egyéb, 
mint a rosszlelkiismeretű egyház hiábavaló kísérlete arra, hogy 
az elvilágiasodás folyamatát a maga érdekében megállítsa, vagy 
lassítsa.

Az evangéliom „tartalmára" e néhány szóval utalunk: Isten 
az Ö végtelen szeretetéből Jézus Krisztus váltsága által meg
békéltette magával a Tőle elidegenült világot. Kegyelmet, bűn
bocsánatot, új életet kínál Jézus Krisztusban mindenkinek. Aki 
Istennek Krisztusban megmutatott és felkínált szeretete előtt 
meghódol —  tehát: hisz — és így ő maga is a szeretet, a meg
békélés, az önfeláldozó szolgálat embere lesz —  tehát: engedel
meskedik, —  azt tekintjük „megtért" embernek.

Az egyház akkor talál életet és akkor cselekszik Isten aka
rata szerint, ha azért tusakodik, hogy Isten ma érvényes üze
netét megtalálja és önzetlenül tudja mondani az embereknek. 
Az egyház igehirdetésének akkor van tekintélye és foganatja, 
ha azzal az egyház valóban eltalálja azokat a kérdéseket, ame
lyekkel az emberiség ma vívódik. Isten országának evangélioma 
a maga mai konkrétságában van az egyházra bízva.

A magyar evangéliomi keresztyénség mostani tapasztalatai 
között fennen ragyog az az Igéből kapott felismerés, hogy a 
gyülekezet és csak a gyülekezet a maga egészében tudja hor
dozni az egyház misszióját. Az egyház missziójának a gyüleke
zetből kell kiindulnia s Isten a maga Szentlelke által ide gyűjti, 
a gyülekezetbe vezeti mindazokat, akik az evangélium hirde
tése közben eljutnak üdvözítő hitre, Isten akaratának cselek
vésére.
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Kárhoztatunk minden oiyan hamis missziót, ameíy vala
miféle theokratikus-társadalomkultúra, vagy államrend kialakí
tásán buzgolkodik. Isten éppen ebben ítélte meg keményen a 
mi egyházainkat. Hálát adunk Istennek, hogy Ő Igéje és Szent
lelke által kegyelmesen cselekszi igehirdetésünk és teológiánk 
megújítását, éppen a misszió tartalmára nézve is. így óv min
ket a világnézeti keresztyénség, az ideológiai vitatkozás, a po
litikai hamiskodás kísértéseitől. A világmisszió érvényes betöl
tésének feltétele, hogy Isten időszerű akaratát együtt ismerjük 
fel, hogy együttes engedelmességben, az engedelmesség öku
menikus szolgálatában együtt végezzük el a mai közös feladatot. 
Világkatasztrófával fenyegető világfeszültség idején Isten ha
ragja alatt van az egyház minden csak önmagára néző misz- 
sziói erőfeszítése. Isten emberek iránti jóakaratának vigasztaló 
evangéliumát kell hirdetnünk abban a közös hitben, hogy Krisz
tus a világ reménysége.
III. Szolgálatunk a társadalomért

Az egyházak egymáshoz való viszonyában az a kísértés je
lentkezik, hogy egymás felé, sőt egymás ellen, társadalmi, poli
tikai és gazdasági rendszereket képviseljenek. Ennek a kísér
tésnek az érvényesülése növeli a nemzetközi veszélyeket és az 
egyházak meghasonlásait. A kísértéssel szemben való óvakodás 
nem teheti az egyházakat és a keresztyéneket közömbössé az 
emberi együttélés kérdései iránt. Isten szeretete egyszülött Fiát 
a világ üdvözítőjéül, az egy vérből teremtett emberi nemzetség 
megtartójául küldte el. Ez a szeretet az egyházakat és a keresz
tyéneket az emberi együttélés valóságos kérdéseiben sajátos ál
lásfoglalásokra készteti és szolgálatokba állítja. Az egyház ak
kor él ebben a szeretetben, ha a társadalmi, politikai, gazdasági 
rendszerek versenyeiben megőrzi szabadságát, függetlenségét s 
magatartásával is bizonyságát adja annak, hogy léte, élete nincs 
társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális rendszerekhez kötve, 
hanem egyedül élő Urától függően, a számára adott társadalmi, 
gazdasági és politikai környezetben azért is szolgál, hogy az 
emberi együttélés területén Jézus Krisztusban a jelenvaló vi
lágra adott ígéretek tükröződjenek.

Az egyháznak éberen kell figyelnie nemcsak a társadalmi 
rendszereket és azoknak gondolati tartalmát, hanem ezen túl
menően azokat az „ökumenikus", tehát az egész földkerekségre 
kiterjedő társadalmi jelenségeket is, amelyek az egyes társa
dalmi rendszereken túl az egész emberiség közös kincsei. Ezek 
közül most hadd utaljunk a következőkre:

a) Az emberi élet méltóságának tudata hatalmas erővel 
bontakozik ki világszerte. Minden faji megkülönböztetéssel,
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vagy gazdasági kiuzsorázással szemben hangzik ma már a kár
hozta tás szava azon az alapon, hogy minden embernek elidege
níthetetlen joga az, hogy szabadságban, emberi méltósághoz illő 
módon élje életét.

b) Ébredezőben van világszerte az emberiség-tudat is. Az 
Ige igazsága az egyházon túl az egész emberiségre nézve is ér
vényt nyert az emberiség közgondolkodásában: „sokan egy test 
vagyunk1'. Nincsenek felesleges népek, nincsenek kipusztításra 
való fajok, el kell fogadnunk egymást és egymással való szoli
daritásban kell megélnünk az emberiség életének gazdag lehe
tőségeit.

c) Az előbbi két felismerés alapján kezd világszerte tisztulni 
az egyéni és a közösségi élet szép rendjének a látomása. E szerint 
az egyénnek a közösség javára kell kibontakoztatnia minden 
képességét, viszont a közösségnek úgy kell elrendeznie a tár
sadalom együttesét, hogy az egyéni képességek és közhasznú 
kezdeményezések szabad utat találjanak a gyümölcsöző kibon
takozásra.

Miközben az egyház ezeket a jeleket figyeli s ezeknek a 
közjó irányában való kibontakozását a maga szolgálataival is 
elősegíti, a közben saját magában és közvetlen környezetében 
az eljövendő Isten országa előjeleit munkálja igazságban, bé
kességben, szeretetben. A különböző társadalmi, politikai, gaz
dasági rendszerek mérkőzésében az egyház akkor él ezzel a 
szeretettel, ha ténykedése nem azokat a tendenciákat erősíti, 
amelyek a mérkőzést pusztító összecsapás felé terelik, hanem 
azokat, amelyek a mérkőzést az emberséges együttélés alkotó 
versenyévé tehetik. Az emberi együttélés területén az egyházak 
ilyen szolgálata lehet jeladás Krisztusról, mint a világ remény
ségéről.

IV. Szolgálatunk a nemzetközi életben

A nemzetközi élet kérdéseiben kísértésük az egyházaknak, 
hogy a saját országuk vezető köreinek hatalmi törekvéseit idea
lizálják, sőt egyháziasítják. Kísértésnek kell tekintenünk egyes 
egyházi csoportoknak azt a törekvését, amely nemzeteket arra 
kíván ösztönözni, hogy szuverenitásuk egy részéről mondjanak 
le, valamely szupranacionális szervezet javára. Hisszük, hogy 
a nemzetek „rendelt idejét és lakásuk határait az egész föld 
színén11 (Ap. csel. 17:26) valóban Isten határozta meg; a kis és 
a nagy nemzetek a maguk sajátos hozzájárulásával egyképpen 
gazdagíthatják az egyetemes emberi kultúrát s szuverenitásuk
ról nem lemondaniok kell, hanem egymás szuverenitását köl
csönösen tiszteletbentartva, teljes szabadságban, függetlenség
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ben és barátságban kell kicserélniük egymással testi-lelki ja
vaikat.

Az egyházak feladata: népeiket szüntelenül figyelmez
tetni, hogy necsak a maguk javát nézzék, hanem a többiekét is. 
Hisszük, hogy egyik vagy másik ország, vagy országcsoport kü
lön érdekei összhangba hozhatók valamennyi többi ország ér
dekeivel s az egyházaknak is feladatuk, hogy ezt az összhang
zást a maguk sajátos egyházi eszközeivel is elősegítsék.

Kísértésük az egyházaknak az is, hogy különböző regioná
lis politikai, gazdasági és katonai egyezményeket (pl. Atlanti 
paktum, Európai Védelmi Egyezmény, Szén- és Acélközösség 
stb.) úgy tüntessenek fel, mint üdvözlésre érdemes állomásokat 
„a világközösségért folyó küzdelemben". Ezt a kérdést a nyu
gati és a keleti sajtóban napvilágot látott közlemények alap
ján megvizsgálva, több más egyházzal együtt azt kell monda
nunk, hogy az ilyen regionális egyezmények akár nyílt támadó 
céllal, akár burkoltan védekező jelleget öltve lépnek fel, csak 
növelik a nemzetközi feszültséget. Hitünk szerint az egyházak
nak az a feladatuk, hogy e helyett inkább a feszültséget oldó, 
minden országra kiterjedő kollektív biztonsági szerződéseket 
ajánljanak. Az ilyen regionális egyezmények propagálói termé
szetszerűleg idegenül állanak szemben az olyan legkülönbözőbb 
társadalmi, politikai, világnézeti, felekezeti nézetű embereket 
egyesítő világméretű törekvéssel szemben, mint a Béke Világ
mozgalom, amely közvetlen tapasztalatunk szerint nagy népi 
tömegek, köztük vallásos tömegek véleményét fejezi ki, amikor 
olyan nemzetközi biztonság létrehozásáról szóló javaslatot tá
mogat, amelyet nem a nemzetek egy csoportja, hanem az ösz- 
szes nemzetek szavatolnának.

Örömmel látjuk, hogy számos egyházban egyöntetű felhá
borodást és tiltakozást keltett „az erő politikájának" az a leg
újabb fokozódása, amely a hidrogén-bomba kísérletekben az 
egész emberiség élete ellen irányuló fenyegetéssé vált. Hisszük, 
hogy az egyházaknak egységesen állást kell foglalniok a tömeg- 
pusztító fegyverekkel (atom-bomba, hidrogén-bomba stb.) való 
kísérletezés ellen; állást kell foglalniok azok használatának el
tiltása, a fokozatos, ellenőrzött leszerelés, a gyarmati és függő 
népek szabadsága, a most folyó gyarmati háborúk beszüntetése, 
a koreai békekötés, az egységes, békeszerető Németország hely
reállítása mellett.

Hisszük, hogy ezek a célok az egyházak engedelmessége 
által is közelebb juthatnak a megvalósuláshoz, ha az egyházak 
önös elzárkózás helyett mindazoknak a jóakaraté' embereknek 
a társaságában együtt fáradoznak ezekért a célokért, akik való
ban akarják a békét, az emberiség szellemi és anyagi jólétét és
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s z a b a d s á g á t . Az Űr Jézus Krisztus váltságművének az egész 
teremtett világra kiható ereje lehetővé teszi, hogy hívők és 
nemhívők reményteljesen együttműködjenek ezekért a jó cé
lokért.

Szeretettel emlékeztetjük újból a testvéregyházakat, hogy 
a béke újtestamentomi görög szava, az eiréné gyökere az eiro 
ige, ami annyit jelent: újra beszélni egymással. Hisszük, hogy 
a békéltetés szolgálatában járó egyházak reménységben kész
tethetik a népeket és a kormányokat: újra és újra beszéljenek 
egymással, amíg csak eredményt tudnak elérni. Az egyházaknak 
hangoztatniok kell, hogy az olyan kormány, amely nem hajlandó 
a nemzetközi vitás kérdéseket a tárgyaló asztal mellett békésen 
megtárgyalni, hanem hajthatatlanságból és engesztelhetetlen
ségből fenyegetőzik és a vérontást választja a nemzetközi kér
dések megoldásaként, hűtlenül él azzal a hatalommal, amellyel 
ezidőszerint rendelkezik. A háborús hisztéria tendenciózus fo
kozása, sajtó és rádió útján folytatott tömeges méregkeverés 
közepette az egyházaknak a bizalom légkörét kellene áraszta- 
niok és egymás kölcsönös megismerése és megbecsülése irányába 
kellene terelniök a békére vágyó népeket. Ezért az eredményért: 
a földi, tehát viszonylagos, ideiglenes, korlátozott, békéért 
mindaddig tartozunk szolgálni, amíg az egyház Ura és remény
sége, Jézus Krisztus visszajön és elhozza a maga teljes, kor
látlan és feltétlen uralmát: Isten örök békéjét.

V. Szolgálatunk a faji kérdésben
Isten a fajok és népcsoportok egymáshoz való viszonyáról 

azt tanítja, hogy Ö az egész emberi nemzetséget egy vérből te
remtette s az egész bűnbe merült emberi nemzetség részére egy 
Megváltót ajándékozott az Űr Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus 
aziránt sem hagyott kétséget, hogy az Ö követői számára az 
emberi viszonyulásnak csak egy fajtája lehet: az agapé.

A magyarországi evangéliumi egyházak, látván az Igének 
ezt a tanítását, őszinte töredelemmel vallják meg Isten előtt, 
hogy a faji kérdésnek még azon a kis területén sem tudták cse
lekedetekre váltani hitüket, ahol erre lehetőség nyílt. Szégyen
kezve emlékezünk vissza nemzeti politikánknak arra a Trianon 
utáni szomorú korszakára, amikor soviniszta gőggel és vakság
gal a körülöttünk élő népeket hibáztattuk társadalmi életünk 
minden nyomorúságáért. Ugyancsak szégyenkezve emlékezünk 
vissza arra, hogy amikor a fasizmus kegyetlen tombolása idején 
közöttünk is hirdették az antiszemitizmust, nem tudtunk egy
séges egyházi magatartást tanúsítani ebben az ügyben. Leg
jobbjaink közül néhányan az életüket kockáztatva vállalkoztak 
arra, hogy életeket mentsenek a szó legegyszerűbb, testi értel-
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mében, ugyanakkor azonban egyházi embereink jelentős része 
vagy kritika nélkül elfogadta az antiszemita propaganda téte
leit, vagy ájult tehetetlenségben tűrte a szégyenletes esemé
nyeket. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ezt a bűnbána
tunkat kegyelemben elfogadta s az eddigi ellenséges légkör he
lyett egyre több megértést és szeretetet támaszt egyházaink és 
az azokkal érintkező fajok, illetve népcsoportok között.

Áldjuk Istent, hogy az ökumenikus mozgalmakban részt
vevő egyházakat már évtizedekkel ezelőtt eljuttatta a faji kér
dés helyes látására, amely szerint a faj vagy testszín alapján 
történő mindenféle bántó megkülönböztetés, de ugyanígy min
den önző kizsákmányolás és az embernek ember által történő 
elnyomása is megtagadása Jézus tanításának s mint ilyen, gya
lázat és megbotránkozás (scandal) a Krisztus testében. Látjuk 
azonban azt is, hogy a faji kérdésben oly mélységes emberi 
szenvedélyek jelentkeznek, amelyeknek megfékezésére az egy
szerű emberi tanítás nem elegendő, még a „keresztyén tanítás" 
sem. Magának Istennek kell itt diadalt vennie személyes cse
lekvésével. Nálunk Isten kétféle módon is cselekedett: aj el
hallgattatta külsőképpen a gyűlöletre szító tisztátalan beszéde
ket, b) ugyanakkor szeretetre gerjeszti az egyházak népét azok 
felé a népek és fajok felé, amelyeket ezelőtt nem tudott sze
retni.

Ezeknek alapján testvéri szeretettel kérjük mindazokat az 
egyházakat, amelyek az Igének a faji kérdésre vonatkozó taní
tását elfogadják, kérjék Isten Lelkének segítségét ahhoz, hogy 
cselekedeteik valóban hitüknek gyümölcsei lehessenek.

VI. Szolgálatunk a világi elemért

Isten országa emberi oldalról nézve a laikusok és nem a 
papok egyháza. Ez a tétel megától értetődik és mégis szinte 
minden nemzedékben újra fel kell ismerni és a belőle származó 
gyakorlati következtetéseket mindig újra le kell vonni. Az első 
ilyen következtetés ez: Nem a „laikusok" vannak a „papokért", 
hanem a papok a laikusokért. Közelebbről ez azt jelenti, hogy 
nem a laikusokat kell bevonni a papi problémákba, hanem a 
papokat kell bevonni a laikusok problémáiba. Ez az egyedül he
lyes magatartás tükröződik a mi „Főpapunknak", Jézus Krisz
tusnak eme szavában: „Az embernek Fia nem azért jött, hogy 
néki szolgáljanak, hanem, hogy Ö szolgáljon és az életét adja 
váltságul sokakért" (Márk 10:45).

Ezek a felismerések vezettek minket akkor, amikor a főté
máról föntebb közölt bizonyságtételünket nem az egyházi mun
kások (theologusok, lelkipásztorok) szemszögéből fogalmaztuk 
meg, hanem az egyszerű egyháztag, az. ú. n. „világi" elem, te
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hát lényegileg a gyülekezet szemszögéből. A mostani fejezetben 
tehát nem kezdünk valami új témát, hanem itt — bizonyságté
telünk záró szakaszában —  újra utalunk az első és középponti 
részre, amelyben egyházunk egészének, tehát főként a „világi 
elemnek" a bizonyságtételét és keresztyén reménységét igye
keztünk megszövegezni. Ha mégis külön fejezetet kapott a „vi
lági elem" kérdése, idevonatkozóan három egyszerű gondola
tot kívánunk elmondani bizonyságtételünkben.

1. Hálaadással emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt év
tizedek liberális, közönyös egyháziatlansága után, az elmúlt 
esztendőkben népünk jelentős tömegei újra odafordultak az 
egyházhoz azzal az érdeklőlődő várakozással, hogy vájjon mit 
tudnak mondani a mai események között az egyházak. Ennek a 
folyamatnak jellegzetes tünete az, hogy a templomaink láto
gatottsága jelentősen megnőtt és ami különösen érdekes: in
kább városainkban, mint faluhelyen, tehát inkább ott, ahol a 
tradicionális kötelékek meglazultak és ahol elevenebben lüktet 
az. emberi élet. Nem állíthatjuk azt, hogy tömegeink magukévá 
tették az „egyház" ügyét —  mert hiszen nem is tudják még pon
tosan azt, hogy mit képviselnek az egyházak (v. ö. protestaniz- 
mus és római katholicizmus mélyreható feszültségeit pl.!), de az 
bizonyos, hogy jóindulatú érdeklődéssel figyelik az egyházak 
életét. Ebben van a jelen helyzet egyik ígéretes sajátossága.

2. Ugyanakkor bűnbánattal kell megemlékeznünk arról is, 
hogy megkísértett minket az „egyházmentés" teljesen felesle
ges idegeskedése. Csaknem elfeledkeztünk arról, hogy az egy
háznak kell embereket mentenie, nem pedig az embereknek 
kell az egyházat menteniük. A római egyház „házapostoli" 
szervezkedése és agitációja nem maradt egészen hatástalan a 
mi egyházaink soraiban. Elkezdtük sorozatosan tartani a külön
böző bibliai tanfolyamokat a legkülönbözőbb foglalkozású és 
korosztályú egyháztagok részére. E próbálkozásaink nem jártak 
a várt eredménnyel. A tanfolyamokat elvégzők nagy soka
sága szerette volna eddigi foglalkozását feladni s hivatásos egy
házi munkásként kívánt volna.élni a továbbiakban. Célunk ez 
volt: „több keresztyénséget a hivatásban!" s e helyett ez az 
eredmény fenyegetett: „több főfoglalkozású keresztyén a hiva
tások helyett!" E csődökön keresztül figyelmeztetett minket az 
Isten öncélú „egyházmentő" vállalkozásunk kudarcára.

3. Teológiai szemlélődéseink során egyre világosabban meg
értettük, hogy mi az egyház tennivalója a „világi elemért". 
Semmiképpen nem az, hogy elvilágiasodás által az egyházat 
ért számbeli veszteséget lázas egyházmentő-akciókkal próbál
juk ellensúlyozni. Sokkal inkább az, hogy megkeressük az elvi-
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lágiasodási folyamat legmélyebb egyházi gyökereit, ezek felett 
őszinte bűnbánatot tartsunk s bűnbánatunk őszinteségét pecsé
teljük meg azzal, hogy ezután másként, jobban akarjuk vé
gezni a szolgálatainkat, mint eddig. Fentebb (a II. fejezetben) 
már utaltunk arra, hogy hitbeli felismeréseink szerint az elvilá- 
giasodás legmélyebb egyházi gyökere: az emberszeretet nélküli 
Isten-szeretet, vagyis az embertelen istenesség. Ebből adódik 
az igazi tennivalónk: meg kell tanulnunk az Isten-szeretetet és 
az ember-szeretetet egy lélekzettel kimondani és együtt gya
korolni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a keresztyénség nem any- 
nyira a lélek foglalkozása, mint inkább a foglalkozás lelke. Hi
szen a keresztyénség nem az emberiségből kiszakadt kegyesek 
csöndes elmélkedése az örök igazságok felett, hanem olyan em
berek hősies vállalkozása, akik az egész emberiség minden fáj
dalmával, sebével szolidaritást vállalnak s az egész életüket rá
teszik arra, hogy az örök igazságokat: a szere te tét, az igazságos
ságot, az engesztelődést, a békességet és az emberiességet egye
temesen érvényesítsék a maguk helyén és az egész világon.

•

Jézus Krisztus közöttünk létének az örömében és dicsősé
ges eljövetelének a reménységében élünk. Ezért felövezzük a 
derekunkat és hitből való engedelmességben igyekszünk betöl
teni földi sáfárságunk minden szolgálatát.

„Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, akit az Űr gondviselővé 
tőn az Ö házanépén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga ide
jében?"

Boldog az a szolga, akit az Ö ura, amikor haza jő, ilyen 
munkában talál!" (Luk. 12:42—43).

Kibocsátotta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
1954 június 17-i ülésén.

Az Isten világa iránti szeretet, a csendes áhitat, a hit és a 
tett együvé tartozik.

Rosegger.
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A Szentlélek munkája az egyházban
— Részletek a budapesti lelkészek rendszeres-teológiai munkaközössé

gének 1954 első felében végzett munkájából —

1 . A Szentlélek és az egyház —  tanulmányi téma a világ evangélikus 
egyházaiban

A reformáció fő teológiai mondanivalója minden kétség nél
kül a bűnös kegyelmes megigazíttatásának csodája. Egyedül Isten 
örök, irgalmas végzéséből, Jézus Krisztus vére hullásáért, a Benne 
vetett hit által állhatunk meg Isten ítéletében és juthatunk üd
vösségre! A  következő századok sokféle módon szegényítették meg 
és értették félre az isteni kegyelemnek ezt a csodálatos evangéliu
mát. Többek között — egészen végzetes módon —  abban a formá
ban, mintha ennek a tanításnak szoros következményeképpen a 
„protestáns elv“  az egyes keresztyénnek és Istennek valamilyen 
szűk, lelki életközössége lenne. Mintha a reformáció a középkor 
„vallási kollektivizmusa1' után az egyéni keresztyénség „vallásos 
individualizmusának" korszakát hozta volna el. Ennek a végzetes 
félreértésnek a keserű gyümölcsei lassan, de biztosan értek. Már 
abban is, hogy a XVII— XVIII. sz. pietizmusának széles áramlatai 
idegenkedve húzódtak vissza az egyház, a gyülekezet egészétől, oda
fordultak a szűkebb gyülekezeti közösségekhez és ezekben kíván
ták élni Istennel, egymással a keresztyén életet. De még szembe
tűnőbb ez az „elegyháziatlanodás“  a XIX. században. Annak az — 
egyébként kétségtelen, de mind kiindulásában, mind következmé
nyeiben félreértett — igazságnak a hangoztatásával, hogy a hit ál
tal való megigazulás a személyes hitet teszi a döntővé, egészen el
homályosult az egyház és a gyülekezet értelme, az egyházi hitval
lás és a gyülekezeti istentiszteleti és életközösség jelentősége. A  
XIX. század legtöbb teológusa egyszerűen nem tud mit kezdeni 
ezzel a hitvallással: „Hiszek egy egyetemes keresztyén anyaszent- 
egyházat!" A  teológiai liberalizmus zűrzavara a tükörképe annak a 
szétesésnek, amely az egyházi és gyülekezeti élet széles területein 
végbement. Valóban, nem egészen alap nélkül írt ennek a kornak 
néhány élesebben látó teológusa a „protestantizmus felbomlásáról" .

Isten megnemérdemelt kegyelméből ez az időszak már mögöt
tünk van. A  reformáció nem így értette bűnös hit általi megiga- 
zulását. A  teológia reformátori és hitvallásos megújulása többek 
között éppen abban jelentkezett, hogy a személyes keresztyén hit 
és egyházi keresztyénség feszültsége vagy ellentéte helyére újra az 
eredeti reformátori egységük került. Kérdésünkre vonatkozólag ezt
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röviden így fogalmazhatnánk meg: megigazulás az egyházban! Mi 
nem mint vallásos individuumok, hanem csakis mint az Anyaszent- 
egyháznak, a Krisztus testének, tagjai nyerhetünk bünbocsánatot 
új életet és üdvösséget! Isten csak a gyülekezetben és az egész gyü
lekezet javáért (sőt ezen túlmenve a világ, a felebarát testi-lelki ja
váért) ajándékoz meg minket kegyelmével.

A legutóbbi évtizedek teológiai eszmélődésében újra kiformá
lódtak és kiteljesedtek tehát az összekötő vonások a megigazulás 
bibliai-reformátori üzenete és az egyházról szóló vallástételünk kö
zött. Sőt még az a megállapítás sem egészen alaptalan, hogy a mi 
korunk teológiai feladata éppen az egyház teológiájának, a „hiszek 
egy egyetemes keresztyén Anyaszentsgyházat“ teológiájának, a kidol
gozása. Véletlen-e, hogy a múlt század második felének hitvallásos, 
lutheri teológusai (Löhe, Vilmar és mások) új erővel vetették fel 
az egyház és az egyházi hivatal kérdéseit? Véletlen-e, hogy az egy
ház ökuménikus egységének kérdése éppen a mi korunkban talált 
soha nem ismert visszhangra? A felvázolt teológiai háttér ismereté
ben csak azt mondhatjuk: semmiképpen sem! Századunk -— mint 
egy német teológus mondotta — valóban az „egyház százada'1. Nem 
abban az értelemben ugyan, ahogyan egyesek még a század elején 
ábrándoztak a keresztyénség győzelmes, világhódító útjáról és di
csőségéről. De igenis abban az értelemben, hogy az egyház önmaga 
nagy kérdésévé, teológiai világproblémává lett. Isten újra tanít ben
nünket a harmadik hitágazat egyszerű, elfelejtett vagy megnemér- 
tett igazságaira. Az ökuménikus keresztyénségben is (mennyit sze
repelt az ökuménikus tanulmányi anyagban az egyház mibenléte 
és „az egyház helye Isten üdvtervében''!). De az evangélikus teoló
gia szűkebb területein is. Egész könyvtárat töltenének meg azok a 
munkák, amelyek az egyházról, az egyházi hivatalról és az egyház 
egységéről a legutóbbi néhány évtizedben napvilágot láttak!

Érthető, ha a világ evangélikusságát ma a legelevenebbül fog
lalkoztatják ezek a kérdések. Ennek a jele volt az is, hogy a Luthe
ránus Világszövetség ezt tűzte ki az 1952-es hannoveri nagygyűlé
sének témájául: „Az élő ige a felelős egyházban''. A hannoveri ta
lálkozó teológiai eredményei azonban1 nyilvánvalóvá tették, hogy 
amikor az élő ige által újuló egyházról van szó, még mélyebbre kell 
ásni. A felelős egyházban, az egyházat éltető ige mögött a Szentlé
lek Űristen cselekszik láthatatlanul, de hitünk számára nyilvánva
lóan. Ahhoz, hogy az egyház mibenlétéről, a keresztyénség bűnei
nek, gyarlóságainak és erőtlenségének okairól és megújulásának, ak
tivitásának, elevenségének feltételeiről igazán tudjunk szólni, az 
egyház és a Szentlélek Isten munkája közti rejtett, mély összefüggé

1 Offizieller Berioht dér II. Vollversammlung des Lutiherischen 
Weitbundes, 1952. (212 lap).
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sekre kell az igéből — hitvallásaink útmutatása mellett — fényt 
derítenünk! Az egyházat Krisztus vigasztaló és megelevenítő Lelke 
által élteti. Milyen utakon-módokon keresztül munkálkodik Krisz
tus Lelke az egyház, a gyülekezet közepette és mik az akadályai cse
lekvésének: ezek életkérdései az egyháznak! Mert hiszen igazi élete 
csak a Szentlélektől van.

Ezért tűzte ki a Lutheránus Világszövetség a következő világ
gyűlésig terjedő időszakra a hannoveri főtéma egyenes folytatása
ként, továbbvizsgálására és elmélyítésére az evangélikus tagegyhá
zak elé egyik, de talán a legfontosabb és legátfogóbb tanulmányi 
feladatul ezt a kérdést: „A Szentlélek munkája az egyházban4'. Vi
lágszerte tanulmányi konferenciákat tartottak és tartanak erről a 
kérdésről. Cikkek, értékezések jelennek meg róla. És csendes munka 
folyik vele kapcsolatban teológusok, lelkészek és nem-lelkészek dol
gozószobáiban. Segítségül ehhez, de a közös munkának bizonyos 
egységes irányítására is, készült Bodensieck professzor tollából 
ennek a nagy és átfogó témának a szétágaztatása. Ez az „ideiglenes 
vázlat44 a főtémát négy altémára és ezeken belül nyolc fejezetre 
bontja szét. Ezek a résztémák a következők:
A) A Szentlélek teremti (alapítja) az egyházat

1. A biblia bizonyságtétele (főleg az egyház eredetére vonatkozó he
lyek exegetikai vizsgálata; hogyan értelmezték ezeket a teológia törté
nete során?)

2. A hitvallások tanúsága. (Megőrizték-e a biblia üzenetét ezen a 
területen? Mit állítottak előtérbe vagy hagytak esetleg figyelmen kívül?)

3. A Szentlélek teremti a mai egyházat. (A tanfejlődés ebben a kér
désben a reformációtól napjainkig. A Szentlélek egyházteremtő munkája 
és eszközei ma. A bibliai tanítás jelentősége számunkra ebben a kér
désben.)
B) A Szentlélek megszenteli az egyházat

4. A Szentlélek megőrzi az egyházat. (Az egyház megmaradásának 
kérdése: mi ennek a megmaradásnak az igazi alapja és mik az akadá
lyozó tényezői, mint pl. az emberi konzervativizmus, a természetes te
hetetlenség, mozdulatlanság és hasonlók. A Szentlélek e munkájába 
vetett hit nem azt jelenti, hogy a Lélek aktivitása ellentétben van az 
egyház tagjainak aktivitásával; hiszen Isten „kicsinyeket" és „nagyo
kat" egyformán felhasznál ebben a munkájában.)

5. A Szentlélek megújítja az egyházat. (Az egyház megszentelésé
nek másik oldala állandó megújíttatása a Szentlélek által: a megújulás 
szükséges mindenütt és minden időben. Egyháziasságunk tradicionális 
formái, egyházépítő törekvéseink és eljárásaink mindig kritika alá ve- 
tendők. Naponkénti megtérésre és a hit vakmerő kockázatára van itt is 
mindig szükségünk. Megvizsgálandó annak a követelménynek helyes ér
telme, hogy az egyháznak „modernizálódnia" kell).
C) A Szentlélek megszenteli az egyház tagjait

6. A bűn elleni küzdelem által. (Az egyház a „szentek közössége": 
tehát csak hívő személyek formájában létezik, akik halálra adatnak és
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feltámadnak együtt a Krisztussal, bánják bűneiket és veszik bűneik 
bocsánatát. Kérdés, mi a bűn jelentése, mik a veszedelmei az egyéni 
keresztyén élet és a gyülekezet számára; milyen értelemben viselheti el 
az egyház a bűnöket és mennyiben nem? Fontos annak feltárása, hogy 
a Szentiéleknek az a munkája, amellyel meggyőz minket bűneink felől, 
az egyház életének nélkülözhetetlen alapja, e nélkül eltorzul a gyüleke
zet élete. Mi a különbség Krisztus teste tagjainak igazi és álszentsége 
között? Előrehaladás a hitben és a bűn elleni küzdelemben — mi ezek 
viszonya?)

7. Mindennapi életünk rendbehozásával. (Tanításunk a megszente
lésről nem perfekcionizmus, de valljuk, hogy a megszentelés átfogja az 
egész életet. A „rendbehozás" nem fárasztó uniformizálást jelent, de a 
rendetlenségnek is ellentéte! Itt kell megvizsgálni, hogyan szentel meg 
minket a Lélek hivatásunkon keresztül: mi a „hivatás", ennek téves és 
igazi értelme? Krisztus a Lélek munkáját arra használja fel, hogy éljen 
és cselekedjék az ö  testének tagjaiban saját megjobbulásübra, az egy
ház megelevenedésére, a jó cselekvésére legkisebb testvéreink iránt is, 
nevének dicsőségére.)
D) A Szentlélek a teljesség felé vezeti az egyházat

8. (Hogyan kell értenünk azt, hogy a Szentlélek az egyházat ma is 
a teljességre jutás felé vezérli és hogyan cselekszi ezt? Milyen értelem
ben jövőbeli esemény ez a teljességre jutás? Mit ád és mit kíván tőlünk 
bizonyos reménységünk az egyház eljövendő teljességrejutása felől a 
biblia és hitvallásaink szerint? Világosan különbséget kell itt tenni az 
eredeti bibliai reménység és a „rajongók" téves és megalapozatlan vára- 
dalmai között!)

Ez az „ideiglenes vázlat“ jól mutatja, milyen nehéz és fontos 
kérdések rejlenek az átfogó fő téma mélyén. Figyelemreméltó, hogy 
az egyház életét mint a megmaradás és megújulás állandó dialekti
kus feszültségében végbemenő folyamatot mutatja meg, amely mö
gött maga a Lélek áll. Érdekes és jelentős az az egészen lutheri té
tele, hogy a Szentlélek az egyház tagjait hétköznapi életük egész 
területét átfogva szenteli meg, tehát a keresztyének mindennapi hi
vatásvégzése is hozzátartozik megszenteltetésük köréhez2 (ezt egyéb-, 
ként ki lehet és ki is kell egészíteni olyan kérdésekkel, hogy ho
gyan szenteli meg a Lélek az egyház tagjait, pl. családi életükben, az 
embertársaikhoz vagy az anyagi, szellemi javakhoz való viszonyuk
ban stb.). Üj és meglehetősen elhanyagolt területekre tör előre ez 
a vázlat, amikor az egyház jövője és végső teljességre jutása felőli 
bibliai reménységet keresi és\ figyelmeztet a rajongó optimizmus és 
pesszimizmus igétől egyformán idegen várakozásainak veszedel
mére.

Mint akiket elevenen, közelről érintenek ezek a kérdések, re
ménységgel és imádsággal kísérjük ezt a világ evangélikus egyhá
zaiban folyó teológiai munkát. Azzal a reménységgel és imádság
gal, hogy ezeknek az éveknek közös teológiai fáradozása Isten igé-

’  V. ö. G. Wingrén cikkének ismertetését a Lelkipásztor 1951. július
augusztusi számában: „A  munka értelme".
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jében megmaradva és a reformáció és hitvallásaink biblikus örök
ségéből meggazdagítva régi kincseket és újat egyformán hozzon elő. 
De ez a széleskörű teológiai munka minket sem hagy a nyugalom 
párnáin. Tőlünk is várja, hogy legyenek égető, állandó kérdéseinkké 
az egyház, az élő ige az egyházban és az egyház megmaradása-meg- 
újulása a Szentiélekben. Azt várja, hogy keressük, mit üzen Isten 
nékünk, magyar evangélikusoknak, ezekben a kérdésekben és 
teológiai munkánk eredménye életté is legyen, engedelmességgé 
az egyház Ura iránt.

Ennek a ránk váró feladatnak egy részletét próbálta végezni a 
budapesti lelkészek rendszeres-teológiai munkaközössége ebben az 
esztendőben. Havonkénti összejöveteleinken eddig az első hat rész
témát vettük sorra, vitattuk meg az elhangzott referátumok alap
ján. Ennek a munkának a terméséből adunk itt ízelítőt kettős cél
lal. Egyfelől, hogy a közös munka gyümölcséből minél többen ré
szesedhessenek. Másfelől, hogy indítás lehessen minél többek szá
mára az elmélyülő, továbbépítő teológiai munkára ezen a területen, 
szolgálatunknak is meggazdagítására. Az egyház Lelke vezessen 
minket kegyelmesen ebben a munkánkban!

Dr. Nagy Gyula

2. A Szentlélek alapítja-teremti az egyházat

A Szentiéleknek és az egyháznak a kapcsolata nemcsak abban 
áll, hogy a Szentlélek munkálkodik az egyházban. Vagyis, hogy ami 
az egyházban történik, az a Szentlélek műve. Hanem mindezt meg
előzően azt kell felfedeznünk, hogy maga az egyház a Szentlélek 
műve! Más szóval: az egyház nemcsak azzal mutatja meg a Szent
lélek realitását e világban, hogy a rábízott kegyelmi eszközökkel 
híven sáfárkodik: hirdeti az evangéliumot és kiszolgáltatja a szent
ségeket, s ezekben mint szent eszközökben az Isten Lelke valóság
gal munkálkodik; nemcsak ezzel tesz tanúságot a Szentlélek való
ságáról. Tanúságot tesz róla a puszta létével! Mert az egyház a Lé
lek műve!

Nem hiába került az egyház a harmadik hitágazatba. A Szent- 
lélekben való hitünk legelébb is azt jelenti, hogy hiszünk az Anya- 
szentegyházban mint a Szentlélek művében. A Szentlélek munkája 
minden mást megelőzően abban mutatkozik meg, hogy elhív néme
lyeket és összegyűjti őket az egyházba, vagyis megteremti az egy
házat. S mivelhogy ezt szüntelenül végzi, az egyház megalapítására 
nemcsak úgy tekinthetünk vissza, mint messze múltra, hanem mint 
szakadatlanul folyó teremtésre: a jövőben is, a világ végéig, az Isten 
országának eljöveteléig bizonyosan várható isteni munkálkodásra. 
Ezért csak jelenidejű igealakokkal tudjuk híven kifejezni a tényt: a
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Szentlélek alapítja, teremti az egyházat; az egyház szakadatlanul a 
Teremtő Szentlélek kezéből kerül ki.

Aulén hangsúlyozza a legerőteljesebben dogmatikájában, hogy 
a megelevenedett Krisztus folytatólagos munkája azonos a Szent
lélek jelenlétével és aktivitásával! Az Úr a Lélek (II Kor 3,17). És 
a Lélek az Űr Lelke. Nem csoda tehát, hogy az Írások a keresztyén 
ember életét hol „Krisztusban" , hol „Lélekben" valónak írják le. Ez 
roppant fontos megállapítás, mert különben tételünk, hogy t. i. az 
Anyaszentegyház a Szentlélek műve, elszakítaná a krisztológiai alap
ról. A rajongók és szekták kísértése ez. A Szentlélek műve sosem 
lehet idegen a Krisztustól. A Szentiéleknek minden cselekvése a 
Krisztusé is. A Szentlélek a Jézuséból vesz (Ján 16,14) és amikor 
folytatni fogja Jézus tanítását, akkor az Ő beszédeire fog emlékez
tetni (Ján 14, 26). A Szentlélek nem visz túl a Fiún, sőt a legfőbb 
funkciója, hogy Őhozzá vigyen. A Paraklétosz alkalmazza ránk a 
kiengesztelés aktusát, felkínálja a fiúság szabadságát (Elert). Vagy 
ahogyan Kierkegaard mondotta: „egyidejűvé" teszi a Krisztus vált- 
ságművét minden nemzedékkel. A Szentiéleknek e munkája nél
kül kétes kimenetelű lenne a váltságmű, a múltnak egy történeti 
darabja maradna csupán, vagy még az emlékezetét is betemetné az 
idő homokja. A történeti kinyilatkoztatáshoz egy külön aktus kell 
még, hogy az a mienkké váljon — a Szentlélek tanuságtétele ben
nünk (testimonium Spiritus Sancti internum). Ez kezdődött el pün
kösdkor. 

A Szentlélek jelenléte tehát azonos az élő Krisztus jelenlétével. 
Mégsem véletlen, hogy Krisztus a Lélek által van jelen és a Lélek 
által folytatja munkáját a földön. Az egyházban is a Lélek által, 
nem pedig az egyház által mint valami mechanisztikus eszköz által. 
Az Isten munkája mindig pneumatikus és sosem mechanisztikus! A 
legszemélyesebb munka, lelki munka, visszhangra vagyis hitre váró 
beleszólás az emberek életébe, sosem külső kényszerítés vagy auto
matikus folyamat. A Lélek által munkálkodik Isten s teremti napról 
napra az egyházat. Ebből szükségkép következik, hogy az egyház 
mindig levőben van. Határai mozognak, változnak. Ezt is Aulén 
hangsúlyozza szépen. Ügy terjed, ahogyan Krisztus munkálkodik, 
ahogyan az evangélium tör magának utat. Szerinte minden egyéb 
határmegvonás elképzelt határokat rajzol meg csupán. Ilyen elkép
zelt határmegvonásnak mondja még az effélét is: „a hívők összes
sége" vagy „a megkereszteltek összessége". Nem ez az egyház. A 
Krisztus uralma és a Szentlélek teremtése a maga változatos mun
kája szerint. Csak ilyen dinamikusan szabad beszélni az egyházról, 
éppen mert örök függőségben van a Szentiélektől és sosem önálló
síthatja magát.

A Lélek műve az egyház! Ez a tétel mindig vigyázatossá fog 
tenni bennünket atekintetben, hogy a római katolikus egyházfoga
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lom síneire rá ne fussunk. Nem az a tévedése a római tanításnak, 
hogy erősen hangsúlyozza az egyház Krisztustól való alapítását és 
isteni tekintélyét, hanem az, hogy a római pápaság és a hierarchia 
vette át a tényleges uralmat. Cyprianus mondása, hogy az Isten az 
Atya és az egyház a hívők anyja; s nemcsak szüli a gyermekeket, 
de kormányozza is, míglen angyalokhoz nem lesznek hasonlóvá. Ez
zel szemben világos a Szentírás tanítása: a Szentlélek szül újonnan 
bennünket, nem pedig az egyház. Az egyház csak műhelye a Szent- 
léleknek. Az egyház sosem lehet olyan cél, amilyenné a katoliciz
musban lett. Az egyházban Isten a cselekvő; mert Isten maga cse
lekszik, midőn a Szentlélek cselekszik. Mint Szentlélek Úristen cse
lekszik az Anyaszentegyházban.

De minket talán még inkább veszélyeztet a katolicizmus elle
nében kialakított ú. n. „protestáns“ felfogás, melyet Elért szerint 
Schleiermacher a felvilágosodás eszméjéből vett. Ez szociológiai ala
pon szemléli az egyház életét. Az újonnan születettek társulnak, kö
zösségre lépnek, hogy együtt munkálkodjanak és egymásra hassa
nak. Ez volna az egyház? Kizárva a Krisztus egyházteremtő akarata 
és az egyház isteni eredete? És mennyire hatott ez az egyházfoga
lom legújabb időkig! Az egyházat merőben egyesületi alapokra fek
tette. Elert ezzel szemben kifejti, hogy ha teremt is az Újszövet
ség új rendje kapcsolatot ember és ember között, ez csak abból az 
Isten és ember közt létrejött közösségből vezethető le, mely az Üj 
Szövetség velejét teszi. Felállítja ezt a sorrendet: 1. Az egyházhoz 
tartozókat először is a Krisztus egyház-alapító akarata köti össze. 
2. Azok a funkciók, amelyeket a Krisztus elrendelt (keresztség, úr
vacsora, evangélium-hirdetés). 3. És csak azután a tagok egymáshoz 
való viszonya, szeretete, békessége, szolgálata. És mindháromban 
csak mint a Szentlélek orgánumai tudhatják magukat, ha véghezvi- 
szik a Krisztus akaratát, végzik a funkciókat és szolgálnak egymás
nak. (Egy sor igehellyel bizonyítja ezt: ad. 1.: Csel 2,33, I Kor 12, 13, 
Ef 2, 22; ad 2.: I Kor 12,11, I Pét 1,12, Csel 20, 28; ad 3.: Gál 5, 22).

Hogy a lutheri reformáció ezeket a veszélyeket elkerülni igye
kezett és a Krisztus uralmát, a Lélek uralmát tökéletes érvényre 
juttatni törekedett, bizonyítják az Ágostai Hitvallás idevágó híres 
cikkelyei, különösképpen is az V. és VII. cikkely. Ezeknek a veleje 
az, hogy a Szentlélek teremti és tartja fenn az egyházat a kegyelmi 
eszközökben való munkálkodása állal. Ezek az eszközök nem állnak 
Isten és ember közé harmadik tényezőként (Aulén); Isten közvetle
nül munkálkodik bennük, rajtuk keresztül. A kegyelmi eszközök 
jelzik azt a módot, ahogyan Isten realizálja megmentő akaratát.

Éppen az, hogy az Ágostai Hitvallásban csak az ige és a szent
ségek szerepelnek, mutatja, hogy mennyire a Szentlélek művének 
tartja a lutheri reformáció az Anyaszentegyházat. Schlink fejtegeti
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munkájában (Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften), mi
lyen jelentős, hogy az Ágostai Hitvallás az egyház definíciójában 
csak az igére és a szentségekre korlátozza magát. Nem szerepelnek 
pl. a jócselekedetek, mert azok már a hit gyümölcsei. De nem sze
repel a hitvallás sem, mert ez már visszhang az evangélium hirde
tésére. Nem szerepel semmiféle egyházi szervezet vagy az egyház
fegyelem jele sem. Semmi nem szerepel, ami azt a látszatot kelt
hetné, hogy a mi cselekedetünk, művünk vagy akár hitünk lehetne 
fundamentuma az egyháznak. Egyedül Isten a cselekvő benne 
Szentlelke által. Külön kitér arra, hogy a „hívők gyülekezete" — a
VII. cikkelyben — nem azt jelenti, mintha a hik alapítaná az egy
házat. A hívők gyülekezete egyáltalában nem lehet az evangélium 
és a szentségek nélkül. Ezek nélkül semmivé válnék, sőt létre sem 
jönne. Isten cselekvésén van a hangsúly, a Szentielken, aki az evan
gélium által viszi végbe egyházteremtő munkáját.

Igen, az evangélium által! Nem esetleges, hogy az Augustana 
az evangélium hirdetéséről beszél. Nem a törvényről, hanem az 
Isten fölmentő, szabadító igéjének a hirdetéséről. Hasonlókép a 
szentségek kiszolgáltatásánál is azt követeli, hogy az az evangélium
nak megfelelő legyen, ami nemcsak azt jelenti, hogy a szerzési igék 
elhangzanak, hanem hogy a szentségek kiosztásakor az evangéliu
mot prédikáljuk is. Az evangélium — az igehirdetésben és a szent
ségek kiszolgáltatásában egyaránt — az egyház fő ismertelőjele. Az 
evangélium pedig mindenestül Istentől való, a Krisztus váltságán 
alapszik, és a Szentlélek szava e világban. Az evangélikus egyház hir
deti, hogy láthatatlan ugyan az egyház, a Krisztus teste, mert nem 
tudjuk körülhatárolni tagjaiban. De nem láthatatlan, hanem látható 
az evangélium hirdetésében és a szentségek kiszolgáltatásában. Per
sze csak a hit ismeri fel bennük Isten művét és erejét. De ha 
hiányzik is sokakban a hit, az evangélium hirdetése és a szentségek 
kiszolgáltatása nem veszti el külső, látható mivoltát, realitását. Ezek 
által tör be a Szentlélek naponta a világba.

Ahol az evangéliumot nem prédikálják, tehát ahol Krisztus nem 
prédikáltatik, ott nincs Szentlélek; következéskép ott nincs egyház 
sem. Milyen nagy felelősséget ró ez ránk az evangélium hirdetésé
nek a dolgában! Hamis prédikálásunkkal akadályozhatjuk a Szent- 
leiket, szétrombolhatjuk a gyülekezetei. Mindennél fontosabb, hogy 
higyjünk a Szentlélek egyházteremtő munkájában és hogy készek 
legyünk függeni tőle. Ezt a függőséget megint csak a „Krisztus 
teste" fejezi ki a legszebben.

A Szentlélek alapítja-teremti az egyházat. Az egyház a Szent
lélek műve! Ezért igaz az is, hogy az egyház örökké megmarad (CA 
VII: quod una sancta ecclesia perpetuo mansura sit), mert Isten 
Lelke örökkévaló.
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Ragaszkodjunk a bibliai igazsághoz és evangélikus hitvallásaink 
örökségéhez!

Scholz László referátumából

3. A Szentlélek megőrzi az egyházat

A cím az egyház kontinuitásának kérdését rejti magában, t. i. 
azt a kérdést: mi biztosítja az egyház létét a világban, hogyan van 
az egyháznak folytatólagos élete és milyen szerepet játszik a foly
tatólagosság biztosításában mindaz, amit az egyház életéből látunk. 
Milyen szerepet játszanak emberi tényezők, egyének hite és szolgá
lata, történelmi hagyomány és így tovább.

1. A kinyilatkoztatás egyszerre spirituális és materiális való
ság. Jézus Krisztus egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. 
Hogyan? Ki tudna erre a kérdésre felelni? A hitnek és nem az intel
lektusnak a kérdése ez. Nyilvánvaló, hogy Jézus személyében mind
két tényező döntő jelentőségű: ember-volta és Isten-volta egyaránt.

Az egyház organizáció is és organizmus is! S ez a kettő egy
szerre az egyház!

Ezért az egyház kérdése is hit kérdése. Luther kiemelte az egy
házfogalmat a római materializmusból, de nem esett bele a rajongó 
spiritualizmus kísértésébe sem. Nem ismert két egyházat, csak 
egyet; de hitt abban, hogy az az egyház, amelyet lát, az igaz egy
ház is. Luther szól így is: „az egyház arca olyan, mint egy bukott 
nő arca“ (WA 44 II 560), mégis hittel hitt az egyházban.

Annak ellenére, hogy az egyház a hitnek tárgya, realitás is em
pirikus értelemben. Organizáció. Elveszítjük a lábunk alól a talajt 
és hamis teológiát űzünk, ha ezzel nem számolunk. Igyekeztem ma
gamnak az egyházat, a hitnek eme csodáját, megmagyarázni a folyó 
természetével. A meder nem a folyó! De a víz sem folyó, ha nincs 
mederben! A kettő együtt a folyó. A meder és a víz a folyó, nem 
pedig a kettő külön-külön. Így az egyház is. Ha úgy beszélünk az 
egyházról, hogy az egy organizmus, a Krisztus teste, a Krisztus ma- 
nifesztációja, a Krisztus inkarnációja, és elfeledkezünk arról, hogy 
az egyház organizáció, szervezet, empirikus valóság is, amelyben 
itt és ma benne vagyunk, akkor gondolkodásunk életidegenné válik. 
Ügy járunk, mint ha beszélnénk vízről, melynek nincsen partja, 
medre és mi mégis azt mondanánk: folyó!

Az egyháznak ezt a kettőségét logikusan (a szó igazi értelmé
ben) megérteni nem lehet. Az egyház kettő: empirikus valóság, or
ganizáció és ezért van kontinuitása; és societas fidei a Szentlélek 
munkája nyomán: ezért nincs kontinuitása, hanem a Szentlélek 
esetenkénti újjáteremtő aktusában létezik. Igaz, hogy így is folya-
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matosan, mert az egyháznak az az ígérete, hogy mindig lesz Szent
lelke és ezért örökké megmarad (CA VII).

2. Ha most már tulajdonképpeni kérdésünkre térünk rá, akkor 
megint ebben a kettőségben vagyunk. Amennyiben az egyház or
ganizmus, kontinuitását a Christus praesens biztosítja a Szentlélek 
által. Ez úgy történik, hogy a Szentlélek állandóan teremti a hívő
ket és az egyháznak az az ígérete, hogy mindig lesz Szentlelke 
(Apol IV 22). Az egyház nem olyan közösség, amely egyszer Isten 
akaratából létrejött és ma vannak emberek, akik elhatározzák, hogy 
ebbe a közösségbe belépnek. Hanem az egyházat a ma is jelenlevő 
Krisztus építi azzal, hogy az embereket magához vonja. Az egyház 
nem Krisztus egykori földi működésének pszichológiai, történeti kö
vetkezménye, hanem a feltámadt Krisztus mindig új ráhatásának, 
cselekvésének eredménye (Fendt).

3. Az egyházban ma is jelenlévő Krisztus a következő módon 
építi Szentlelkével az egyházat:

a) Isten-ismeretet ád. A természetes ember magától sohasem 
jut el annak felismerésére, hogy neki élő Istene, mennyei Atyja van. 
Legfeljebb homályos sejtése lehet életének eme nagy titka felől. 
Ha az Isten-ismeret egyenlő volna egy eszmei igazság ismeretével, 
akkor nem volna szükség Szentlélekre! Akkor nem kellene mást 
tennie az embernek, mint elsajátítania az „igazság ismeretét" in
tellektuális módon és volna Isten-ismerete. Ez azonban nincs így! 
Nem az az ember az Isten hívő gyermeke, aki az egyház tanítását 
betűszerinti értelmében elsőrendű módon ismeri, hanem akit „a 
Szentlélek hívott el az evangélium által, Ő világosított meg ajándé
kaival". A keresztyénségnek különösen római katolikus és görög
keleti ága szereti hangsúlyozni, hogy az egyház birtokában van az 
igaz tanításnak, ezért tudja híveit az igaz tanításban részesíteni. Mi, 
evangélikusok valljuk, hogy csak a Szentlélek adhat világosságot, 
hitet és igaz Istenismeretet!

b) A Szentlélek alkalmassá teszi az embert arra, hogy Krisztus 
jelenlétét felismerje. Az Ige testé lett és újra kilépett a minden 
halandók, a test, világából. Ezért úgy gondolhatná valaki, hogy 
Krisztus ismerete csak azoknak a szerencsés keveseknek adatott 
meg, akik vele járták Palesztina poros útjait. A Szentlélek mun
kája azonban az inkarnáció csodálatos folytatása! Ma is ad szemé
lyes Krisztus-ismeretet. Mindennapos tapasztalat, hogy van ma is 
megtapasztalása Krisztus valóságos jelenlétének, életének! Ha 
Krisztus csak a multhoz tartoznék, nem lehetne azt mondani, kö
zösségünk van vele.

c) A Szentlelek úgy biztosítja az egyház kontinuitását, 
hogy hitre és Jézus Krisztus követésére hív el. Isten 
közösségébe való elhívás. A Szentlélektől való megszállottság
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(a szó jó értelmében). Hodgson megállapítása igaz: „A Szentiélek
ről szóló tanítás olyan miliőben keletkezett, amikor hittek a meg
szállottságban. Ezért ez a kifejezés: „Istennel való közösség" sok
kal többet jelentett, mint a mai ember számára. Aki a Szentlélek 
birtokában van, aki „meg van szállva", inspirálva van, az a Szent
lélek hatalmában és kényszere alatt van‘‘. Ennek hangsúlyozása 
azért fontos, mert a pusztán kollégiális felfogás értelmében az ember 
akkor lesz az egyház tagjává, ha oda szabad akarata folytán belép. 
Egyháztagságunk fentebb kifejtett értelme kizárja ezt a felfogást. 
Az egyház tagjává, tanítvánnyá a Szentlélek tesz!

d) A Szentlélek állandóan építi az egyházat: ennek az állítás
nak bizonysága a hívők új életének gyümölcsei. Itt különösen Gal. 
5, 22-re és a karizmákra kell gondolnunk (I Kor 12, 28, Ef 4,11). A 
legnagyobb adomány ma is az agapé. Tehát valami egészen más. 
mint a farizeusi törvényeskedés vagy a görög filozófia! A hívő szí
vében maga Krisztus lakozik Szentlelke által.

e) A Szentlélek azzal biztosítja az egyház kontinuitását, hogy 
koinoniát: közösséget teremt. Ez a kifejezés (koinonia) újtestamen- 
tumi értelemben azt jelenti: részt venni valamiben, ami a másé is.

A Szentlélek fent vázolt munkája csak nagyon szegényes és 
nagyon emberi próbálkozás annak a csodának a leírására, ahogyan 
Isten itt is és most és ma építi az egyházat.

4. Az élő Krisztus ma és itt Szentlelke által nem közvetlenül 
munkálkodik, hanem a kegyelmi eszközökön keresztül. Azért he
lyesnek tartjuk, ha most a „mederre" tekintünk és a felvetett kér
désre így felelünk: az egyház kontinuitását az ige hirdetése, a szent
ségekkel való szolgálat, nemkülönben az ennek végzésére Krisztus
tól rendelt egyházi szolgálat biztosítja.

a) Az ige. Hitvallásaink Isten igéje nyomán hangsúlyozzák, 
hogy Isten Szentlelkét hozzákötötte számunkra az ige prédikálásá- 
hoz és hallgatásához (FC Ep II 4 és 13 Ápol XII 44, AS III, 8. c. 10). 
Megint előkerül azonban a kettőség kérdése! Az egyház birtokolja 
a kánonba foglalt könyveket, az Ó- és Újtestamentumot. Ez az ige? 
Az egyháznak van bibliája! Elegendő ez az egyház kontinuitásához? 
Igen is és nem is! A reformátorok felismerték, hogy az egyház meg
újhodásának lehetőségét a biblia foglalja magában. Vissza kell térni, 
a forráshoz és a hitnek egyetlen forrása a Szentírás. De ugyanakkor 
tudatában voltak annak is, hogy a Szentírás birtoklása, a benne lévő 
igazságok ismerete még nem hit és nem élet. Így olvassuk a FC-ban: 
az igét hallgatni kell! Isten igéjének prédikálása és hallgatása a 
Szentlélek eszköze, mely által az embereket Istenhez téríti. Ezért 
azt kell mondanunk, hogy a prédikált ige a Szentlélek orgánuma.

E szerint tehát az igéről vallott felfogásunk nem lehet maté- 
riális, objektivizált. (Ennek nyilvánvaló kifejezése a verbális in
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spirációról szóló tanítás.) Krisztus maga az Ige! Ö lesz Isten sza
vává ma is a Szentlélek által! Nekünk nem keresztyén igazságokra 
henem Krisztushoz kell eljutnunk. A Szentírás tehát annyiban ige, 
amennyiben rajta keresztül a Szentlélek minket — ubi et quando 
visum est Deo — megszólít és hitre vezet. A kontinuitást az egy
házban az ige biztosítja. Mint kérügma és mint Szentírás: a kettő 
együtt! Mint a meder és a víz együtt a folyó.

b) A szentségek. A szentség nem ád több, különb, magasabb- 
rendű kegyelmet, mint az ige. Nem közvetítő köztünk és Isten kö
zött, hanem azt a módot jelenti,.ahogyan a Szentlélek az embert 
megragadja és hitre vezeti. A szentségről is lehet materiálisán és 
spirituálisán gondolkodni. Luther Róma és Genf közt halad. Nem 
az „arany középúton“ , hanem meggyőződésünk szerint a helyes 
úton. A szentség problémájára nézve t. i. ugyanúgy adva van a ket
tősség, mint azt fentebb már több alkalommal kifejtettük. Köberle 
Luther álláspontját „szentségi realizmusnak'* mondja. Határozottan 
ellene van annak a szerinte nem-lutheri álláspontnak, mely a szent
ségben csupán a „látható igét‘‘ értékeli. Szerinte a szentségben 
Krisztus másképpen van jelen, mint az igében! Benne egész ember
voltunk a megváltás hatása alá kerül (Wort, Sakrament und Kirche 
im Luthertum).

A szentség tehát az egyházat konstituáló és kontinuitását bizto
sító tényező. Megvan a maga helye és rangja az ige mellett, noha 
az ige nélkül nem lehet érvénye és nem állhat meg (Köberle). De 
vegyük figyelembe azt is, amit Schlink mond: nem a szentség 
puszta ismerete, hanem kiszolgáltatása és vétele tartozik az egyház 
lényegéhez (Theologie dér luth. Bek. schriften 21 k. lpk.).

c) Az egyházi szolgálat (Amt). A Szentlélek egyházépítő mun
káját az igével és a szentségekkel csak úgy tudja elvégezni, ha az 
ige megszólal és a szentségeket kiszolgáltatják. Az egyházi szolgá
lat kérdése a legkomplikáltabb kérdések egyike. A „hierarchikus" 
látástól az „anarchikus" látásig nagyon sok a variáció. A leglazább 
felfogás az egyetemes papság szélsőséges értelmezése. A legszigorúbb 
az apostoli successio merev érvényesítése.

A CA V. cikke alapvető megállapítása, hogy az egyházi szolgálatnak 
(ministerium) isteni mandátuma van. Az egyházi szolgálat az egy
házat konstituáló és ezért a kontinuitást biztosító tényezők közé tar
tozik. Elért így mondja: az egyházi szolgálat az, amelyen keresztül 
az egyház élete valósul; töretlen „ritmus" van a kérügma és meg- 
hallás, meghallás és továbbhirdetés között, mely az idők végéig 
folytatódik. Ez a kontinuitás: in aeternum! Ebből viszont nyilván
való, hogy az egyházi szolgálat kérdése összefügg az „üzenettel", 
az evangéliummal, a megváltással. Nem csupán szervezeti, rendi 
kérdés tehát, hanem generális jelentősége van az egész egyház szá-
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mára. Mégis mi sem áll távolabb a lutheránus teológusoktól, mint 
annak állítása, hogy az egyház kontinuitását a papsága biztosítja! 
Senki sem állítja, hogy az egyházi szolgálat a kontinuitás garan
ciája; de szükséges hozzá. A Szentlélek a garancia! íme, ismét a 
meder és a folyóvíz kapcsolata!

Ezért veti el az igazi lutheránus teológus az apostoli successio 
elvét! Az apostoli successio azon értelme, hogy a szolgálat az egyes
nek és nem az egyháznak adatott és a kézrátétel útján származik át 
egyik generációról a másikra, nem fogadható el helyesnek. A kon
tinuitást nem egy organizációs és jogi természetű successio bizto
sítja, hanem — amint K. Holl mondja — a „successio fidelium" 
(Ges. Aufsaetze I, 298). Az egyház nem akkor apostoli, ha apostoli 
successio-val dicsekszik, hanem ha az apostolok szolgálatát végzi 
kérügmában, tanításban és minden egyéb szolgálatában.

Összefoglalva: az egyház életének kontinuitását tehát a Feltá
madott mint élő Ige Szentlelkének küldetésével az igehirdetésen és 
a szentségek kiszolgáltatásán keresztül az egyházi szolgálat útján 
biztosítja.

5. Fel kell vetnünk még néhány kérdést, melyekre a fentiek 
után nem lesz nehéz felelni. Milyen szerepe van az egyház konti
nuitásának fenntartásában azoknak a tényezőknek, m elyek abból 
adódnak, hogy organizáció is? Van alkotmánya, vannak hagyomá
nyai. Van természetes tehetetlensége is. Meghatározhatja-e életét a 
társadalmi rend, amelyben él stb.?

Nem kétséges, hogy a fent kifejtettek után ilyen kérdésekre 
nem lehet egy kategorikus „semmi szerepük‘‘-kel felelni. Abba a 
veszedelembe jutnánk, hogy a „m eder“  jelentőségét lebecsülnénk. 
Kétségtelen, hogy egy meder lehet kanyargós, sziklás, zátonyos. Az 
sem lehetetlen, hogy új mederre van szükség. De akármilyen a me
der, víz nélkül mégsem folyó. Minden, amit mi az egyház külsősé
geiben, jogi szervezettségében stb. bírunk, a Szentlélek áldott esz
köze lehet, melyben az egyház kontinuitiv élete folyik. De végül 
mégis az az igaz, hogy nem az említett tényezők — legyenek azok 
nagyon kedvesek nékünk és jók! — biztosítják az egyház folyamatos 
életét. Jézus Krisztus az egyetlen igaz biztosítás. Ez az ismételten 
hangsúlyozott tétel nem jelenti az emberi tényezők semmibevételét 
sem! Nem Pál teremtette az egyházat, de Pálra szükség volt. Nem 
Luther reformálta az egyházat, de Lutherre szükség volt. Istennek 
emberekre van szüksége. Szüksége van „nagyokra" , akik talán év
tizedek egyházi munkájának irányát jelölik ki. És „kicsinyekre" , 
akik „csak" jelentéktelen kövek az Anyaszentegyház épületében. 
Szüksége van Istennek azokra a névtelenekre, akik „csak imádkoz
nak" és „csak egy pohár vizet" nyújtanak a szomjazóknak.
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Az egyház folyamatos életét az egyház Ura biztosítja. A mi fel
adatunk csak az — de ez nem kis feladat! —, hogy szívünk, értel
münk, hűségünk és szeretetünk minél jobban Annak a szolgálatába 
álljon, aki egyházi szolgálatunkon keresztül akarja építeni a maga 
országát ebben a világban. Jézus Krisztuséba, aki tegnap és ma 
és örökké ugyanaz.

Dr. Kosa Pál referátumából

4. A  Szentlélek megújítja az egyházat
Ez a téma szorosan összefügg az elsővel és a másodikkal. Le

hetne a második téma (A Szentlélek megőrzi az egyházat) más meg
fogalmazásának is tekinteni: a Szentlélek ugyanis azáltal is meg
őrzi az egyházat, hogy szüntelenül megújítja. Ebben fejezem ki azt 
a tételt, hogy az egyház egyszerre konzervatív és forradalmi jellegű. 
Amennyire igaz, hogy Isten Lelke a rendnek a Lelke (Pál Őrá hi
vatkozva és az Ö nevében inti a rendetleneket), annyira igaz vi
szont az is, hogy az Urnák a Lelke a szabadság Lelke. Ahol az Úr
nak Lelke, ott a szabadság. És ez már nemcsak a jelenre, hanem a 
jövőre, azokra a lehetőségekre is vonatkozik, amelyek éppen ezért 
állnak nyitva az egyház előtt. Isten megújító munkája közismert 
bibliaolvasó emberek előtt. A változatosan teremtő Isten életiránya 
az új. Nem ismétel, nem unalmas, mindig van ereje és türelme az 
újhoz. Nemcsak Ő maga tud mindig újat kezdeni úgy, hogy keze 
alól mindig új kerül ki, hanem az övéinek élete is mindig megújul. 
Az életre éppen ez a legjellemzőbb: hogy megújuló élet. „Elfárad
nak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; 
de akik az Űrban bíznak, erejük megújul, szárnyrakelnek mint sas
keselyük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak 
el“ (Ézs. 40,30—31).

Az egyház megújulása sohasem lehet emberi nagyotakarás vagy 
erőlködés szülötte. Mindig a Lélek munkája. Ahogyan őseink vol- 
lották: Spiritus Sanctus solo renovat ecclesiam. Vagy ahogyan Soe 
mondja: „Krisztus úgy újítja meg állandóan egyházát, hogy igéjét 
hirdetteti, szentségeit kiszolgáltatja, a Szentlélek által igéjét és 
szentségeit megeleveníti, úgy hogy hit támad a nyomukban és a hit 
megmarad az emberekben.‘‘ „A hit és az egyház olyan elválasztha
tatlanul egymáshoz tartoznak, mint a test és a végtagok14 (Brunner). 
Jegyezzük meg hitvallási irataink finom kifejezését! A Lélek mun
kájára a re-novo igét használják a novo ige helyett. Ez kb. azt 
jelenti: az eredetihez visszaformál, visszaállít, helyreállítja -az ere
deti kapcsolatot, renovál.

Mind az Ótestamentumban, mind Jézusban megújító Istennek 
ismerjük meg Istent. Az Ótestamentum népe azért újulhat meg
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hitében és életében mindig újra, mivel mindig új, Istennek iránta 
való kegyelme és hűsége (Jer. Sir. 3, 22—23). Jézus nemcsak rom- 
badőlt egyes életeket újít meg, de tanítványi seregének egész éle
tét is. Mint közösséget újítja meg őket, majdnem azt mondhatnám: 
mint egyházat. Tanítványai a kereszt felállításakor szétszélednek, de 
a feltámadott Jézus újra egybegyűjti a szétfutott kis csapatot, az 
egyház előképét. Megújítja, „renoválja1* a tanítványok egyéni és 
közösségi életét. A húsvétről tudó, sőt a mennybemenetelt megért 
tanítványoknak sincs még erejük a bizonyságtevő életre. Ekkor tör
ténik velük a pünkösd csodája! Pünkösdöt talán — véleményem sze
rint — úgy is fel lehetne fogni, hogy nem teremtése volt az egy
háznak, az egyház „születésnapja**, ahogy mindani szokták, hanem 
az egyház megújítása. Eszerint az egyház akkor született, amikor 
Péter a Lélek világosságával felismeri, hogy a Názáreti Jézus a 
Krisztus, ott Cezárea Filippinél. Jézus tanítványai ekkor válnak 
Krisztus-hívőkké, keresztyénekké. Ott hangzott először tisztán az 
evangélium a Lélek megvilágításában, ott volt a gyülekezetben 
Krisztus. Ahol Krisztus jelen van, ott van az egyház .. . Tudom, hogy 
általában nem így értik a pünkösdöt. Tudom, hogy Jézus megdi
csőülést volt a Lélek újszerű, mindenkire egyaránt kiterjedő kitöl
tésének a feltétele (Jn 7, 39), hogy beteljesedhessék a jóeli prófé
cia. Mégis megtarthatónak vélem tételemet: pünkösd már az egy
ház megújítása volt.

Az egész eddigi egyháztörténetet láthatjuk úgy, ahogy az egy
ház az új testűmen túrni gyülekezettől napjainkig azért élhetett és 
újulhatott meg, mert az egyházat és ennek minden tagját Krisz
tus a Lélek új életet teremtő erejével formálja, renoválja. Üjra, meg 
újra ad látomást fiáknak, akik Isten titokzatos tervébe betetekint- 
hetnek, az Ö titokzatos oikonomiáját felismerhetik, hihetnek: újra, 
meg újra újítja a Lélek egyházát. Ahogy Barth mondja: „Amikor 
az egyházról beszélünk, tulajdonképpen mindig arról szólunk, hogy 
a Szentlélek ma is megújítja az egyházat**. Az egész egyháztörté
net nem más, mint örökös visszatérés Péter egy mondatához: „Te 
vagy Krisztus, az élő Istennek Fia“ . Érdekes, hogy hitvallási ira
taink nem részletezik a Lélek megújító munkáját; mindenütt csak 
a jólismert mondatot lehet olvasni: Spiritus Sanctus solo renovat, 
sanctificct et gubernat ecclesiam.

Miért van szükség állandó megújításra?
Mert az egyház mindig deformálódik tagjaiban és tagjainak 

összességében egyaránt. Ecclesia semper reformari debet — mondták 
reformátor-őseink, mert látták, hogy az ember kezében minden 
tiszta szennyes lesz, szájában minden isteni szó megfakulhat, életé
ben Isten szentsége meghalványodhatik. Ezt a deformálódást jól

Lelkipásztor  1954. 8. 24 369



láthatjuk már az ősgyülekezetek életében és megfigyelhetjük ma is. 
Végigvonul az egyház egész történetén. Igaz az, hogy magának 
Istennek tetszett, hogy emberi alakban, szolgai formában jelenjék 
meg köztünk. Igaz az, hogy nincs egyház, melyben ne lenne emberi 
cselekedet; hiszen Isten itt mindent emberek közt, embereken ke
resztül akar cselekedni. Nincs tisztára lelki egyház, csak mindig 
isteni és emberi, szent és profán együtt. Az egyház életére is érvé
nyes a „simul iustus et peccator“ . Mégis ez egyúttal azt a veszélyt 
is jelenti, hogy az emberi elnyomhatja az istenit, megüresítheti, egé
szen a helyébe léphet. Hogy mégsem mindig így történik, az egye
dül Isten kegyelmének köszönhető, ö  megújíthatja egyházát. Talán 
így világosodik meg egy sok botránkozásra okot adó ige is: minde
neket bűn alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön! Egy pél
dát mondok: az igehirdetés Isten szava, valljuk őseinkkel; hisszük, 
hogy Isten felhasználhatja. Sőt így mondjuk mi evangélikusok: 
Isten fel is akarja használni az emberi szót, hogy az Ö szava le
gyen. Istennél az sem lehetetlen, hogy bűnös ember ajkán hangzik 
az ö  szava. De lehet ez klerikalizmus alapja is. Amint nem hitből 
valljuk és hittel fogadjuk, hanem vitát nem tűrő hangon, gőggel 
mondjuk: az én szavam az Isten szava! Mintha Istent foglyunkká 
tehetnénk aranyos szegélyű bibliánkkal, ragyogó liturgiánkkal, hit
vallásunkkal, Luther-kabátos lelkészekkel, jó felkészültségünkkel 
arra, hogy beszéljen. Hiszen „kötelessége" szólni! Nem! Kegyelem, 
hogy szól. Kegyelem, hogy megújítja igehirdetésünket. Az egyház 
megújítása az igehirdetésen keresztül teljesen Krisztustól függ. 
Ahol Krisztus van, ott az egyház. Az egyház (láthatatlan-látható) 
kettőssége természetes, tapsztalható, de lehet veszélyes is. Azért van 
szükség a Lélek állandó megújító munkájára, mert az egyház mint 
szervezet függetlenülhet Krisztustól. Ezzel persze a saját gyilkosává, 
egészen az ó-emberek martalékává, üres csigahéjjá, mozdulatlan vi
torlássá és szépen ravatalozott halottá lesz. Jól tudom, hogy soha
sem lehet elválasztani az egyházat a külső intézménytől. Ez az a 
látható eszköz, amelyen keresztül végbeviszi az evangélium a maga 
egyházat teremtő cselekvését. Tehát feloldhatatlan kapcsolat van a 
között a külső intézmény közt, amely hirdeti az evangéliumot és a 
között a közösség közt, amelyet az evangélium teremt. Mégis val
lom, hogy az egyház megújításának szükségessége természetének 
fent vázolt kettősségéből folyik. Miért engedi ezt Isten? Miért engedi 
a romlást? Miért engedi, hogynevét emlegetve bűnök is végbemenje
nek? Talán azért, hogy lássuk: mindent elrontunk önmagunkban, 
és értsük: Isten viszont mindig könyörül. Talán azért, hogy marad
hasson a kegyelem mindig kegyelem, hogy lehessünk a bűnösök 
szent egyháza. Talán azért, hogy hadd legyen Isten: Isten, mi pedig 
mindig reá szoruló bűnösök, mindent Tőle váró és elfogadó egyház. 
Eszembe jut a lábmosás történeténél elhangzott jézusi mondat: „Ti
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már egészen tiszták vagytok*1, de lábmosásra van szükségtek, mert 
itt jártok ebben a világban! Megújításra azért van szükségünk, 
mert mi mindig óvá tesszük az újat. Nálunk minden új lassan meg
avul. Újat adni pedig csak maga Isten tud. A deformálódott egyes 
keresztyént és az egyházat Isten Lelke újíthatja meg mindig újra, 
sőt akarja is megújítani. Kis életünk sok tapasztalata és az egész 
keresztyénség kétezeréves múltja erről beszél.

Hogyan újítja meg a Lélek az egyházat?

A Szentlélek az ige által újítja meg az egyházat. Az egyház 
igehirdetése nem puszta ismétlése, recitálása a bibliai szavaknak. 
Hanem a mai hallgatóknak szóló hívő bizonyságtétel. A hirdetett és 
hallott ige Isten Szentlelke által válik kegyelmi eszközzé. A Szent
lélek hidalja át a biblia történetei és a mi időnk közti nagy távol
ságot, teszi személyessé és aktuálissá számunkra az igét. Ahol a Lé
lek szele fúj, ott az egyházban beköszönt a szent tavasz.

a) A Lélek az egyházat tagjain keresztül újítja meg. Megele
veníti, megvilágosítja őket, megtölti új hittel és új élettel. Meg
mondja nekik, mi a bűn: a hitetlenség. És mi az ítélet: a Sátán ítél
tetett meg, nem az Isten Fia. És mi az igazság: a kereszt a dicsőség 
fája, nem a gyalázaté csupán. Ügy tesz tehát, ahogyan Jézus meg
ígérte búcsúbeszédében. Ezt a megvilágosító munkát a Szentlélek 
az emberi szívek mélyén végzi, a külső ige segítségével. Az ember 
kívül hallja az igét, a Lélek pedig bent a szívben bizonyságot tesz: 
igen, ez az igazság! A Lélek így kettős munkát végez: munkája nyo
mán felébredünk a bűnre és a kegyelemre. A Lélek támaszt igehir
detőket, pásztorokat. Ő ád mindenkinek más-más lelki ajándéko
kat. Ő érlel lelki gyümölcsöket, újítja meg értelmünket, érzelmi vi
lágunkat, akaratunkat. Vagyis az egész embert.

b) A Lélek a gyülekezetben végzi megújító munkáját. Hívja, 
gyűjti, gyülekezetté formálja a keresztyéneket. Ecclesia per totum 
orbem sparsi, per Spiritum Sanctum convocati sub unó capite 
Christo, in una fide. Ez a Szentlélek legfontosabb munkája: egyhá
zat alkotni. A Lélek a gyülekezetben egymástól idegen és közöm
bös embereket testvérekké kovácsol össze. Az egyházban árad a hit 
szívből szívbe, jut az evangélium hitből hitbe. Emberek egymás 
hite által erősödnek, egymás szeretete és imádsága tartja őket egybe. 
Hozzátartozik a Szentlélek megújító munkájához, hogy mindig új
ból rádöbbent a gyülekezet fontosságára: arra, hogy egyedül nem 
lehet „keresztyénkedni*1.

c) Üj helyzetekbe állít bele a Lélek s ezzel új szolgálatokra 
serkent, új tájékozódásra késztet, új tusakodásra indít s mindezzel 
együtt új életkedvet, új lendületet ad az egyházban.

d) Ezért a Lélekért könyörögni kell, Ajándék. Mégis kérni kell!

371



Isten adja, mert megígérte. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az az egy
ház egyik legfontosabb teendője, hogy könyörögjön Szentlélekért 
Jézus példázata szerint az Atya olyan szívesen adja Lelkét, mint az 
édesapa fiának a kenyeret, csak kérnünk kell. Sok apróság helyett 
merjünk könyörögni a legnagyobb ajándékért: Isten megújító 
Szentlelkéért!

Hafenscher Károly referátumából

E lőfizetési felhívás!

A  Lelkipásztor példányszámának emelése folytán a kiadó- 
hivatal újra felvesz megrendeléseket. A  lelkészi hivataloknak 
egyházi törvényeink szerint kötelező a lap előfizetése. Kívána
tos azonban, hogy a lelkészek is —  későbbi tanulmányozás, 
könyvtárukba helyezés céljából —  maguk is járassák ezt a lel
készi munkájuk végzésében mindenkor nagy segítséget nyújtó  
folyóiratot.

Püspökeink körlevele ezzel kapcsolatban a következőket 
mondja: „A  magam részéről kívánatosnak tartom, hogy a lel
készek a maguk számára is megszerezzék és eltegyék a Lelki- 
pásztor évfolyamait. Különösképpen bízom abban, hogy a se
gédlelkészek és általában a nem gyülekezeti lelkészek előfize
tése így rendeződhetik. Helyes volna, ha ezt a kérdést egyház- 
községenkint megoldanák és ahol ez lehetséges, segítséget 
nyújtanának különösen a vallástanító lelkészeknek és segéd
lelkészeknek ahhoz, hogy maguk is előfizethessenek."

A  Lelkipásztor minden hónap 10-én jelenik meg, 48 olda
lon. Előfizetési díja egy évre 84 forint, félévre 42 forint, egy 
szám ára 7 forint.

Előfizetés: Lelkipásztor kiadóhivatala, Budapest, VIII., Pus- 
kin-utca 12. címen. Csekkszámlaszám 220-507.
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IGEHIRDETÉSEK

Szenthárom ság u. 11. vasárnap.

MINDIG KEGYELEMRE SZORULUNK.
Filippi 3:7— 14. — Oltári ige: Lukács 17:7— 10.

Irgalmas Atyánk Jézus Krisztusban! Áldunk a Te Fiad halálig engedel
mes szolgálatáért. Áldunk, hogy Ö nem fáradt bele a mi hálátlanságunkba. 
Könyörülj rajtunk Atyánk és ne vedd el tőlünk resten és felfuvalkodottan 
végzett szolgálatunkat, hanem erősíts meg a hitben, hogy örökké adós szol
gáid, akiknek mindent elengedtél, hálás szeretettel szolgáljunk ebben a 
világban, Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért, aki Veled és 
a Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. Ámen!

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ. 7. vers. utalás Máté 13:44 és 
46-ra, arra kincsre, mely valóban mindennél drágább. — 8. vers. v. ö. 
Máté 16:26. skübala igen erős kifejezés, értelme: szemét, söpredék. — 
9. vers. klasszikus tömörségű megfogalmazása Isten kegyelemből, hit 
által adott megigazításának, a Krisztus igazsága alapján, v. ö. Efez. 
4:13. Róm 3:21—24. Róm 1:17—10. vers szümmorfidzó =  hasonlóvá lenni, 
inkább vminek az alakját magamra venni. vö. Róm 6:3—5, Róm 8:17, 
és Gál 5:24 — 12. vers diókó-üldöz. v. ö. Lukács 13:24 igen nagy aktivi
tást fejez ki. — „megragadott a Krisztus" utalás a damaszkuszi útra. 
v. ö. még I. Tim 6:12 a hit harcának megharcolása. — 13. vers. utal 
Lukács 9:62-re. Krisztus követésében éppen úgy nem lehet réveteg in
gadozás, mint a szántásban.

Vegyük figyelembe az új fordítást, mely pontosabb, mint a régi.
A VASÁRNAP JELLEGE. A vasárnap ó-egyházi perikopája Lukács 

18:9—14. Ebből adódóan a vasárnap témáját így mondhatnánk: „Isten 
a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak kegyelmet ád.“ Kitűzött té
mánk tehát valóban konszenzusban van a vasárnap ősi jellegével. Ebből 
adódó feladata a mai vasárnap igehirdetésének, Ihogy erőteljesen mutas
son rá a Krisztus kegyelméből való élet áldására és örömére. Ebben 
csendül össze oltári és szószéki textusunk.

IGEHIRDETÉSÜNK IRÁNYA. Életünk minden szakában, múltjá
ban, jelenében, jövőjében kegyelemre szorul.
IGEHIRDETÉSÜNK VÁZLATA:

Bevezetés. Oltári igénkből talán megütötte a füledet ez: „...(haszon-, 
tálán szolgák vagyunk..." Talán úgy érzed: itt ebben a gyülekezetben, 
a ‘templombajárók közösségében ez túlzás. Hiszen mi azért m é g i s  má
sak vagyunk. Ez a mégis jelentkezik igen sok ember életében, amikor 
hallja: kegyelemből tart meg Isten a Krisztus igazgságáért. Jó evangé
likusok vagyunk, elfogadjuk, de azért mégis. . .  Máskor talán ezt hal
lod az igéből, „ . . .  nincsen, aki jót cselekednék. . .“ igen, elfogadod, de
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azért mégis...  Lásd, ma ezekre a sokszor feltörő „mégis“-ekre üzeni 
mai igénk: M i n d i g  kegyelemre szorulsz. S ezt nem kisebb ember 
állítja, mint Pál, akinek igazán lehetett volna sok ilyen „mégis“-re hi
vatkoznia életében. Éppen felolvasott textusunk előtt, utal is ezekre.

1. Pál kegyelemre szorult „egykor“ . Az előző versekben számot vet 
mindazzal, ami csak előnye lelhetett. Származása (ma beleszületett ke- 
resztyénséged), nevelése (ma, jó vallásos otthonod, vallásos szülők, nagy
szülők, jó nevelésed, „gyermekszobád"), törvényből való igazsága (ma 
sok megtanult kegyes kifejezés, szólam), mindaz, ami akkor büszkeségé 
volt (ma becsületességed, jó híred, mások szeretnek, ügyességed, talpra
esettséged) mindez, amire Pál ezt az erős kifejezést használja, semmit 
sem érő szemét. Nincs semmi más kincsem, értékem csak a Krisztus 
kegyelme, ő  megkönyörült rajtam és megragadott. De ha ezt látom, 
akkor nő roppant nagyra ez a kegyelem. Tudod-e érte, Krisztusért^ 
ezért múltadat, nemcsak egy-egy részét, igazán kárnak és szemétnek 
ítélni, tudván, hogy csak kegyelemből állhatsz meg?

2. Pál „most" is csak kegyelmet lát. Felismered-e, hogy a jelened is 
csupa kegyelem?

Amióta „megtértél", mióta nagy lelki élményeid voltak, azóta is 
csak kegyelemből kaphatsz Krisztus igazságából, mellyel megállhatsz 
Isten előtt. Hiszen a tegnapi győzelmed, a tegnapi hitbeli megtapaszta
lásaid, élményeid, is ma már csak kár és szemét, ha nem naponta ér
vényes életedben az á j reggel új kegyelme. Ha naponta nem ragadod 
meg ezt az ajándékba kapott igazságot, akkor nem tiéd. A mi kezünkön 
még a mennyeiek is beszennyeződnek, megromlanak, mint a tegnapi 
manna. Csak Krisztus a megnyert érték. Gondolj egy ismert ének né
hány sorára: „...am íg szent arcát nézem, nem láthatom a bűnöm, csak 
őt, hű Megváltómat." Ezen van a hangsúly: amíg. Nem lettem gazdag, 
de amíg Krisztusom van, amíg hittel megragadom, addig gazdag vagyok 
benne. Luther ezt a képet használja: Isten kihorgász a bűn tengeréből, 
amíg a tengerben vagyok, egészen a bűnben vagyok, amikor bevett ke
gyelmével a hajóba, akkor egészen kegyelemben vagyok. Ez a kegyelem 
naponkénti megragadása.

3. Pál úgy látja, hogy a jövőben sincsen más csak) Krisztus. Ezért 
célegyenest igyekszik, a felülről való elhívás jutalmára. Ebben össze
szövődik az ember teljes aktivitása (diókó az új ford. nékik feszülve) 
és Isten kegyelmes ígérete. Abban a tudatban, hogy „. . .  Ő munkálja 
az az akarást is jó kedvéből" . . .  mibennünk. Ebben is minden kegyel
mének ajándéka. Ebben a szent versenyfutásban csak a célnál van tel
jes öröm. De addig is naponkénti öröme a keresztyén embernek az új 
reggel-új kegyelem.

Befejezés. A keresztyén élet állandó feszültség, s ezért állandó meg
térés. Mindig kegyelemre szorulunk, de áldott legyen érte a mi Atyánk, 
a Jézus Krisztus által.

Néhány gyakorlati megjegyzés. A fenti vázlatban erős hangsúly esik 
az első pontra. Ebben kell élesen és a gyülekezet helyi adottságai sze
rint nagyon mai, életközei módon megfogni: mindaz, amire nagyon 
büszke vagy, nem ment fel, hogy Krisztus kegyelmére szorulsz. A másik 
a befejező rész, ahol ugyanilyen élesen kell állania a gyülekezet előtt 
annak, amit Luther így fogalmazott meg: simul iustus et simul peccator. 
Meg kell éreznie a gyülekezetnek, valamit ennek a feszültségéből, de 
ugyanakkor a hitben járó ember, a kegyelemben élő szív békességéből 
is. Ahol ezt eltalálja az igehirdető, ott célba talál ez az ige. Indítson ez 
imádságos készületre, mert ez is csak kegyelemből lehetséges.
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Imádság. Édesatyánk a Jézus Krisztus által! Nyugtalaníts bűneink 
nagysága, s a Te kegyelmed minden elsuhanó perce miatt. Nyugtalaníts 
szívünk önáltató, hamis békessége és a Te Krisztusban adott igaz békes
séged miatt. Ébressz bennünk élő hitet, mellyel Téged egyetlen remény
ségünknek ismerhessünk. Mi, akik mindig kegyelemre szorulunk, add, 
hogy egykor Veled örvendhessünk örökkévaló otthonunkban, Jézus 
Krisztus a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben, mint 
Isten, él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

Ajánlható énekek: 349 és 350.
Sólyom Károly

Paks.

Szenthárom ság u. 12. vasárnap.

ISTEN IGAZIT MEG.
Mk. 10,17— 27. —  Textus: Róm. 9,15— 16.

Szent Isten, könyörülő Atyánk Jézus Krisztusban! Alázattal valljuk 
be előtted, hogy mi saját erőnkkel és igyekezetünkkel szeretnénk üdvö- 
zülni. Cselekedeteinkkel és vallásos buzgóságunkkal akarjuk pótolni 
Megváltónk érdemét. Légy áldott, hogy mindezideig nem fáradtál el 
bennünket tanítani arra, hogy milyen „nehéz" elnyerni az üdvösséget! 
Légy áldott, hogy Néked minden lehetséges és a Te egyszülött Fiadban 
most is, ezt az egyetlen lehetőséget kínálod nékünk. Ezért térjen nevedre, 
Atya, Fiú, Szentlélek Isten dicséret, dicsőség, hálaadás és magasztalás 
örökkön-örökké. Ámen!

Az alapige magyarázata és teológiai értelme: Igénk első versében 
fordítása, Karner K. Isten Igazsága c. kommentárjában így található: 
„Ennélfogva, nem azon múlik (Isten kegyelme), hogy akar-e, vagy fut 
(azaz: igyekszik) az ember, hanem azon, hogy Isten könyörül."

Az alapige magyarázata és teológiai értelme: Igénk első versében 
Pál 2. Móz. 33.19. v.-t idézi. Értelme: Isten szabad Isten. Ez a szabad
sága a dicsősége. Ezt a dicsőséget azonban a bűnös Mózes csak Isten 
könyörületéből láthatja meg.

Pál Istennek ezt a szabadságát látja érvényesülni üdvtervének meg
valósításában is. Isten szabad kegyelme választotta ki magának Izraelt, 
hogy hordozza az Ő ígéreteit. Szabadságát nem korlátozza semmi. Iz
raelt félreállítjá, hogy a pogányokból elhívottak egyháza legyen üdvter
vének hordozója. Az egyház Isten szabadságának, könyörülő kegyelmé
nek jele ebben a világban.

Ez az ige tehát kemény tényekkel int: Isten nagy üdvtervét maga
bízó egyháztestek, csoportok, egyének nélkül is megvalósítja. „Aki áll 
vigyázzon, hogy el ne essen"!

Isten a bűnösöket megigazító cselekvésében is ilyen korlátlan, sza
bad Üristen. Nem köti semmiféle nemes és jó cselekedetünk abban, hogy 
igazzá tegyen. Bűnösök vagyunk, Isten szabadon könyörül rajtunk.

Vázlat:
Bevezetés: Az ember történelme során mindig igyekezett Istent, 

vagy az istenkéket megnyerni.
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Mi is sok jó igyekezettel munkálkodunk Isten szőlősker tjében, Vágy 
Pál képe szerint: futunk a versenypályán. Ezek a versek megállítanak 
munkánkban, missziónkban, bénítanak futásunkban. Sőt szinte az élet 
egészét látszólag céltalanná, értelmetlenné teszik. De nem erről beszél 
itt Pál. A tengert, földet, levegőt ma is uralni kell az embernek. Ez 
Isten parancsa. Megigazulásunk vagy elkárhozásunk azonban Isten sza
badságában áll.
Vajjon akkor mit akar velünk az Isten?

1. Meg akar tanítani, hogy Ö szabad Isten. Mi bűnös emberek sem
miféle úgynevezett jó igyekezetünkkel nem kötelezhetjük arra, hogy 
üdvözítsen. Jó igyekezetünk, buzgóságunk nem korlátozza. Elkárhoztat
hat. Szabadságában áll, mit tesz velünk, amint azt ószövetségi példák is 
mutatják.

2. Istennek ez a szabadsága kétségbeejt. Kétségbeejt, mert szabad
ságában igénnyel áll az ember elé. Cselekedd a törvényt, a szeretet ket
tős, nagy parancsát. Aki nem cselekszi: átkozott, — elkárhozott. Akarja, 
hogy akarjon, hogy fusson az ember, de éppen így mutatja meg, hogy 
képtelen elérni a célt. Mert Isten az üdvösséget szabadon adja, annak 
akinek akarja. Így ejti kétségbe az embert önmaga felől.

3. Istennek ez a szabadsága megaláz. Diszkvalifikált futó, levegőt 
vagdosó versenyző összeroppan, nem érhet célba. A babér, amelyet ott 
érzett már a homlokán, nem lesz az övé. De éppen mert a pályán van, 
mert versenyző: oda lesz a büszkesége. Így alázza meg Isten az embert 
és láttatja meg vele, hogy ki van szolgáltatva egészen Őneki.

4. Ez a szabad Isten Jézus Krisztusban üdvözíteni akar. Amikor 
Isten megmutatja az embert önmagának (a törvénnyel szemben tehetet
lenül), akkor kétségbeejt és megaláz. Ebben a tehetetlenségben égető 
lesz a kérdés: „Hogyan találok a kegyelmes Istenre?" Ekkor emeli fel 
tekintetünket, megmutatja -keresztrefeszített, egyszülött szerelmes Fiát, 
akiben akarata teljességre jutott; szabadságát, amely bűneink miatt el
kárhoztatna, Krisztusért korlátozza. A szabadon könyörülő Isten úgy 
döntött, hogy könyörül. Ezért lett az Isten szabadsága által kétségbe
esett és megalázott ember számára az egyetlen kiút Krisztus. A szabad 
Istent, akit nem köt senki és semmi, Krisztusban „szaván lehet fogni."

Befejezés. Isten szabad Isten. Könyörül, akin könyörül. De Krisztus 
a biztosíték, hogy ez az „aki", én vagyok a bűnös ember, rajtam akar 
könyörülni.

Dóka Zoltán, Pethő István
Budapest.

„Sem ilyen dogmatikai kijelentésnek nincs értéke, ha azt 
a keresztyének és a gyülekezetek gyakorlati engedelmessége 
nem teszi a magáévá, nem helyesli és nem valósítja m eg.“

Hanns Lilje,
Weltluthertum in unserem Jahrhundcrt 
(Lutherische Rundschau 1954. 1. szám).
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Szenthárom ság u. 13. vasárnap.

A HIT CSELEKEDET NÉLKÜL HALOTT 
Jel. 3,1— 6. —  Oltári ige: Lk. 13,22—37.

Üristen, szerető mennyei Atyánk! Alázattal valljuk meg előtted, hogy 
kegyelmedben gyakran elbizakodtunk. Áldunk irgalmadért, mellyel mégis, 
ma is, megtérésre hívsz. Eljövendő ítéleted tegyen komollyá, hogy mi is 
ne hangos uram-uramozók, hanem embertársaink javára alázatos és 
irgalmas szolgáid legyünk ebben a világban, szent neved dicsőségére, 
Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért, aki Veled és a Szent
lélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. Ámen!

RÖVID MAGYARÁZATOK AZ ALAPIGÉHEZ.

1. v. Az angyal helyett világosabb: követ, hírnök, igehirdető. — A ki
nyilatkoztatásban igen fontos szerepe van az írásnak. A döntő dolgok 
nemcsak hirdettettek, hanem megirattak azért, hogy hirdethessék is. 
A „ heptapneumata“ I. Kor. 12,4—5. szerint értendő. Nem hétféle lélek, 
hanem a Lélek indította útjára a hét pásztort. — Ismerem a tetteidet 
=  ismerem az életedet, bűneidet és bajaidat. — Nem a Krisztus jó
illatát árasztja a gyülekezet pásztora, hanem a siker zászlaját tartja ma
gasra, amely mögött Krisztus csak a gyülekezet hullaszagát érzi. 2. v. 
A Krisztus árnyékában hamis és látszat sikerek párnáján alszik a pász
tor. Először neki szól a felhívás: Ébredj! Kelj fel! Azután ébreszd azo
kat, akik körülötted elaludtak és elzárkóztak a Lélek munkája elől. A 
nagyszerű kezdetet nem követte befejezés, (peplérómena, pass. perf. 
part.) Mindig csak kezdet, terv van, de befejezés soha sincs. A halál 
díszes pólyája megtéveszti azokat, akiknek félig nyitott szeme beugrik 
a látszatnak. 3. v. De a nyavalyád orvosságát is tudom. Emlékezz vissza, 
mit hallottál és mit kaptál. Térj vissza a forráshoz, Jézushoz. Különben 
váratlanul belerontok szendergéstekbe és azt is elveszem, amitek van. 
(Mt. 25, 29.) 4—6. v. Van azonban Szárdiszban is Istennek népe. Isten a 
kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A pásztor mellett, tudta 
nélkül, sőt ellenére is. Nem saját érdemük alapján, hanem a hit ajtó
nyitása révén lépett be életükbe és győzött Krisztus. Az élet könyve a 
királyi mennyegző népének listája, a fehér ruha pedig azok öltözete, 
akik nem olcsó uramozással, hanem a mennyei Atya akaratának enge
delmes cselekvésével tettek vallást Urukról, és lesznek Krisztus vallás
tételének megmentettjei. 7. v. Amiket János megírt, a pásztor és gyü
lekezet tanulságára írta meg. Mivel pedig füle mindenkinek van, hallja 
meg és értse meg, mit mond a Szentlélek.

AZ IGEHIRDETÉS VÁZA.
Ez az ige világosan beszél arról hogyan fest egy gyülekezet Ura 

előtt. De jó tükör örökre mindazoknak a gyülekezeteknek is, amelyek 
nem akarnak beleragadni örökre a tetszelgés sarába, vagy a tespedtség 
kriptájába. A gyülekezet pásztorával, hazugságával és ébredésével, 
vagyis mindenestől áll a tükör előtt, a Bíró előtt, de az élet kapujá
ban is.

A Krisztus elé kerülés mindig leleplezés. Ismerem a dolgaidat, a 
tetteidet. Ismerem az életfolytatásodat, hitedet vagy hitetlenségedet ha
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zugságával és képmutatásával együtt. A bűnöket is, meg a bűnök okát 
is. Sőt, — ebben azután már meg kell látni a vigasztalást is — tudom 
hogy nem futja többre a sajátodból.

a) A gyülekezet bűne: meg van náluk a kegyesség látszata, de meg
tagadják annak erejét. (II. Tim, 3:5.) Híre van, de hite nincs. Bizony
ságot tesz, de nem engedelmeskedik.

b) Bűnük oka: elfelejtették, kit és mit kaptak az evangéliumban. 
Többet nézegetik a maguk tettét és az emberek véleményét (hatásvadá
szat!), mint Krisztust. Sikerre törnek és nem eredményre. Virágzanak, 
de nem érlelnek gyümölcsöt. Az Ige kalapba való bokréta náluk. Az 
igehallgatás nem folytatódik megtérésben. Ünnepelnek és sokat be
szélnek, de keveset tesznek. Mindig visznek valamit az oltárra, de soha
sem visznek el semmit.

c) Mindezek következménye: halott a gyülekezet. Nem telik több 
tőlük, mint azoktól, akik a temetőben vannak. Csak hullaméreg telik 
tőlük, de nem lesz kívánatossá életükön keresztül a gyülekezetbe tarto
zás. Amit reggel a szájukkal és bizonyságtételükkel építenek, azt az 
életükkel, szívükkel nyelvükkel, kezükkel, lábukkal lerontják estére.

2. De a Krisztus elé kerülés egyúttal eligazítás lehetősége is.
a) Emlékezz az igére! De arra is, íhogy ami embereknél lehetetlen, 

Jézusnál lehetséges. Ő a teljes Szentlélek Ura, de egyúttal gazdája is 
mind a pásztornak, mind a nyájnak. Hatalommal, szeretettel és ered
ménnyel markol bele a gyülekezet életébe.

b) Higyj Krisztusban!
c) Erősítsd azokat, akik elkezdték és akarják is a halált! Nagy 

feladat vár azokra, akik még, vagy már hisznek a gyülekezetben. Nem 
az elkülönülés, hanem a kovász-szerep jut nekik. A hegyes, magasmel- 
lényes, betokosodott vagy medáliás keresztyének legfeljebb szektát vagy 
botrányt eredményeznek, de nem építik a gyülekezetei.

3. A Krisztussal találkozás: győzelem. Krisztus mindig az egész gyü
lekezetei tartja szeme előtt. Az egyest is úgy nézi, mint annak tagját. 
A gyülekezetei akarja győzelemre, üdvösségre vinni. Azért nézeti a tü
körbe. Győzni csak a Jákob harcán és kudarcán át lehet. Ezt nem is 
pótolja semmi. A nem igeszerű keresztyénség lehet tetszetős, sikeres, lát- 
szatos, hangzatos, de eredménytelen, mert levegőt vagdos és bizonyta
lanra fut. Jézus azokról tesz majd bizonyságot, azokért vállalja a fele
lősséget: akik elhitték, megismerték, hogy Jézus a Krisztus, Isten Fia. 
A sok mesterkedés és handabandázás helyett pedig cselekszik a mennyei 
Atya akaratát. Ez az ami nem megy az Ige meghallása nélkül és min
dennapos megtérés nélkül.

Ha elfelejti a gyülekezet a tükörelőtti igazi arcát és a tagok elfelej
tik. bevenni az orvosságot, úgy járnak, mint a szárdiszi gyülekezet. El
sodorja a vihar.

Szabó Gyula

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT:
Téma: Isten kegyelmére való állandó emlékezés tartja meg a gyüle

kezetei.
1. Gyülekezeteink általában jónak, élőnek tartják magukat. Erre 

bizonyára sok helyen kellő ok is van. Azonban ez az elbizakodottság 
mindig nagyon veszélyes.

a) Először azért, mert meglankadnak az igére való figyelésben.
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b) Leértékelik a gonosz kísértések erejét.
c) Végül: elerőtlenedve elbuknak a harcban.
2. Ebben az igében Isten történeti példával oktat. Megmutatja, hogy 

egy elbizakodott gyülekezet hogyan vész el, válik semmivé a történelem 
folyamán.

3. Isten azonban meg akarja óvni az ö  népét. Ezt úgy végzi, hogy
a) ébren tart bennünket a figyelésre dorgálásával.
b) erősít bennünket igéjével. Azzal, hogy emlékeztet előttünk járó 

szeretetére, kegyelembefogadottságunkra.
4. Hálaadással éljünk azért állandóan a megerősítő igével.

 Fekete István
Hévizgyörk.

Szenthárom ság u. 14. vasárnap.

TEST ÉS LÉLEK

Róm. 8,6— 11. —  Oltári ige: Jn. 6,60— 66.

Hatalmas Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban! Áldunk szent Igédért, 
amely ül és elevenít. Könyörülj rajtunk, hogy Igéd ítélete ne hagyjon 
minket a halálban, hanem Szentlelked által elevenítsen meg mások élete 
és üdvössége szolgálatára, itt a földön, hogy egykor eljussunk Tehozzád 
a mennybe örök életre. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, a Te 
Fiadért, a mi Urunkért, aki Veled és a Szentlélekkel együtt élő Isten és 
uralkodik mindörökké. Ámen!

A) MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ:
6. v. fronéma törekvés, gondolkodásmód, érzület. (Menge: „Trach- 

ten“) — szarx — hústest, bűnös emberi természet. Megjelöli azt a ter
mészetes embert, aki mindenestől, tehát testestőHelkestől a bűn és halál 
hatalmában van, a bűn kényszere alatt él, annak való teljes kiszolgál
tatottságban. — thanatos — halál. De itt nem pusztán a természetes 
halál, amelyen a Krisztusban levő ember is átmegy testének megdi- 
csőült testté való átváltozása előtt, hanem olyan halál, amely után nincs 
örök élet. — pneuma =  lélek, Isten Szentlelke (Spiritus, Geist!) — dzóé
— élet, isteni, romolhatatlan, örök élet. — eiréné =  békesség, Istennel 
való békesség a bűnbocsánat nyomén, egyben „teljesség", „üdvösség".
— 7. v. echthra =  ellenségeskedés, gyűlölet. (Luther: „Feindschaft"). A 
szarx állandó aktív ellensége Istennek! — hüpotasszó =  alávetni, alá
rendelni (Menge: „Sich unterwerfen"). — 8. v. areskó =  tetszeni. 9. v.
— en szarki =  hústesben, a bűn és halál kényszere alatt, bűnös szen
vedélyek hatalmában álló életformában. — en pneumati =  Lélekben. A 
Lélek ereje által a bűn és halál hatalma alól felszabadult, a Lélék irá
nyítása alatt álló új életformában. — észté =  vagytok, (indikativus!)
10. v. Szóma =  test, emberi test (Leib!) — dia dikaioszüné =  igazság, 
megigazulás, vagy inkább „megigazíttatás" miatt, amelyben része van 
a keresztyén embernek Jézus Krisztus váltsághalála által. — pneuma 
=  lélek. Itt azonban nem az Isten Szentlelke, hiszen magátólértetődően
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Ő „élet", hanem itt a mi lelkünket jelöli meg, amelyet Isten Szentlelke 
megújított (belső ember).

B) A TEXTUS ERTELMEZESE:
6. v. A természetes ember egész valóságát, gondolkodását, akará

sát, cselekvését és érzelmi világát a „hústest" határozza meg. Ez dolgo
zik benne és ez irányítja vágyait és törekvéseit. Á hústest vágya és 
törekvése pedig az elmúlókra irányul: erotikára, vagyonra, hatalomra, 
saját igazságra stb. Mivel a hústest az elmúlókra törekszik elmúlást, 
halált is arat. Ezért a hústest által megkötözött, vagyis az elbukott bű
nös ember vége nem egyszerűen „természetes" halál, — amelyben Jézus 
Krisztusban élő embernek is része van —, hanem üdvösségnélküli halál. 
Halál, az életre való feltámadás nélkül. — Viszont míg a szarx halált 
hoz, addig Istennek Szentlelke megelevenít és munkálja az örök életet, 
továbbá az Istennel való békességet, (amely természetesen mindig em
berekkel való békesség is!) a bűnbocsánat eszközlése által. Természete
sen a Szentlélek által munkált élet és békesség nemcsak a halál utáni 
életre vonatkozik, hanem az elkezdődik már itt azokban, akik engednek 
a Lélek, életet és békességet ajándékozó erejének.

7. v. A hústest által meghatározott életformában az ember állandó 
ellenségeskedésben él az Istennel. Nem pusztán „passzív" ellensége az 
Istennek, hanem „aktív" ellensége. Vagyis nem veti alá magát Isten 
törvényének, hanem Isten akaratával és törvényével szünet nélkül 
szembeszáll. Így állandó „rebellis“-ségben él Istennel szemben. Ez az 
ellenségeskedés gyákorlatiíag, — tudva, vagy tudatlanul — az Isten 
gyűlölését jelenti. Lehetséges, hogy valaki a hústesttől meghatározott 
életformában esetleg nem akarná az ellenségeskedést Istennel, de akkor 
sem tud mást tenni, mint ellenségeskedni, mert a bűn kényszere alatt 
van és kénytelen azt tenni, amire a bűn a hústesten keresztül ösztönzi, 
Tehát nem tud nem-ellenségeskedni és nem tud nem-gyűlölni!

8. v. Akik a hústest által meghatározott életformában vannak, azok 
nem tetszenek az Istennek. Nem kedvesek előtte. Sőt, az ő  kárhoztató 
ítélete alatt vannak. Tehát nem általában a „testben" (szóma, Leib!) levő 
emberek nem kedvesek Isten előtt, — hiszen a Jézus Krisztusban meg- 
igazult ember is testben van! — Hanem azok, akik á „hústesttől" (szarx, 
Fleisch) meghatározott életben vannak.

9. v. „De ti nem vagytok hústestben, hanem Lélekben“ — mondja 
Pál a rómaiaknak. Vagyis a római keresztyének Jézus Krisztus váltsága 
alapján, a Szentlélek munkálkodása nyomán, a nékik adott bűnbocsá
nat következtében kikerültek a bűn és halál egyeduralma alól. A bűn 
hatalma felettük megtört. A bűnbocsánat által új életet nyertek. Ezt az 
új életet a Lélek mindent megújító ereje járja át, és Ő szabja meg an
nak irányát, törvényeit és rendjét. — Meglepő, hogy Pál milyen határo
zottan mondja: „Ti Lélekben vagytok“. Pál ezt megállapítja mintegy 
tényállást. És ezt a tényállást ez a hozzátétel: „ha t. i. Isten Lelke lakik 
bennnetek", nem kérdőjelezi meg. Pál úgy tekint a római keresztyé
nekre, mint akik valóban a Lélekben vannak. A mi fülünk számára ez 
kissé talán szokatlan, de az őskeresztyén fül számára ez természetes 
volt. A keresztségben Isten kegyelmesen cselekedett és ott a Lélekbe 
való belehelyezettség megtörtént. így lettek ők a „Szentlélek templomai" 
(I. Kor. 6,19.), akiknél ott „lakik" a Lélek. Ez a lakozás pedig a Lé
lek állandó jelenlétét jelenti. Éppen az a legfőbb ismertetőjele a „Lé
lekben élő" keresztyéneknek, hogy a Lélek náluk maradandóan lakozást 
vett.
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A Lélekben való élet természetesen nem jelenti azt, hogy a keresz
tyének nem követnek el többé bűnt. Hiszen testük még nem nyerte el 
a rnegdicsőült test formáját. Egyéni és gyülekezeti életben újra, meg 
újra előtör a bűn. Mégis döntően nagy különbség van a „hústestben 
való élet" és „a Lélekben való élet" között. A bűnös természetes ember 
ugyanis kénytelen azt tenni, amit nem akar. Viszont a Lélekben levő 
ember szabadságot kapott a jó cselekvésére. Ha nem is tud mindig ez 
az új ember a gonosznak ellenállni, de immár azt is tudja tenni, amit 
engedelmességből tenni akar.

Ez az újjáteremtő Lélek: Krisztusnak a Lelke, vagyis Krisztus di
csőséges visszatéréséig a Lélek által munkálkodik a gyülekezetben. A 
Lélek szorosan összetartozik Krisztussal. Tehát, ahol a Lélek munkál
kodik, ott Krisztus munkálkodik és fordítva. Ez azonban azt is jelenti, 
hogy akiben nincs Lélek az nem tartozlhatik Krisztushoz. Keresztyén 
ember Lélek nélkül? Ellentmondás!

10. v. A Lélekben élő keresztyén emberben Krisztus lakozik. Ez 
pedig azt jelenti, hogy Krisztus uralkodik felette. A „test" (szóma, Leib!) 
ugyan halálra van ítélve, nem pusztán azért, mert test, — hiszen Pál 
apostol sohasem vetette meg a testet! —, hanem a bűnért. Ezért ítélte
tett halálra a kereszten. Viszont a „lélek élet az igazságért". Ez pedig 
azt jelenti, hogy a belső ember, aki eddig teljesen tehetetlen volt a bűn 
diktatúrája miatt, most él, tud ő is cselekedni. Ennek az életnek az 
alapja pedig a megigazíttatás. Jézus a saját igazságát ajándékozza né- 
künk és így igazak vagyunk Isten előtt. Ezért van életünk.

11. v. Krisztus válsága által tehát halott a test és él a lélek (belső
ember). Ez azonban még nem a teljes megváltás. Mi várjuk a teljes 
isten-fiúságot „a mi testünknek megváltását“  (Rám. 8,23.) Isten nem 
áll meg a  fél-megváltásnál. Ő nem nyugszik meg addig, míg az ö  mun
káját teljesen be nem fejezi. Az Ő  újjáteremtő hatal
mával megújítja az egész teremtettséget. így a testet is A
testet, amelyet arra méltatott, hogy az ő Lelkének temploma
legyen, nem hagyja a halálban. Mint ahogyan feltámasztotta Jézust a 
halálból, azonképpen fogja a mi testünket is feltámasztani. így az egész 
embert (szórna, psyché, pneuma =  Leib, Seele, Geist!) fogja a halálból 
való feltámasztás és a rnegdicsőült test ajándékozása által a teljes meg
váltásra vinni. Erre a teljes megváltásra van reménye a keresztyén gyü
lekezetnek. „Aki kevesebbet vár, az nem kevesebbet vár, hanem valami 
egészen mást."

C) A TEXTUS IRÁNYA:
A keresztyének a Lélek csodálatos ajándékát nyerték. A Lélekben 

és Lélek által a bűnnel szemben a győzelem lehetőségét, Istennel és 
emberekkel való békességet, romolhatatlan örök életet és a megdicsőült 
test elnyerésének reménységét kapták. Nem élhetnek többé a bűnös 
megromlott természet szerint, amelynek vége halál.

D) A TEXTUS NÉHÁNY FŐBB MONDANIVALÓJÁNAK KIEMELÉSE 
a mai gyülekezetekben folyó életre vonatkozólag:

a) Meg vagyunk keresztelve! Tehát miénk a Lélek. Ne azon problé- 
mázgassunk, hogy kaptunk-e Istentől Lelket, vagy hogy milyen mérték
ben kaptunk, hanem higyjük, hogy miénk a Lélek. Merjünk szent bá
torsággal úgy ránézni a gyülekezetre és a gyülekezeti tagok merjenek 
úgy egymásra nézni, hogy higyjék: övék a Lélek.
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b) A Lélekben való járás nemcsak lehetőség, amit talán sohasem 
lehet elérni, hanem reális valóság. Nem igaz az, hogy a keresztyén élet 
csupa kudarcból áll. Ezt csak a kereszten megítélt Gonosz akarja el
hitetni. Igenis van olyan keresztyén élet, amelyben a Lélek ereje és 
munkálkodása által tudunk engedelmeskedni Istennek.

c) Az a tény, hogy a keresztyén gyülekezet és annak tagjai kapták 
a Lelket, igen nagy felelősséget, szinte szent terhet jelent. Mennyire vi
gyáznunk kell arra, hogy a Lélek erejével j i  hit harcát jól harcoljuk, a 
régi hústesttől meghatározott életbe vissza ne essünk, a Lelket meg ne 
szomorítsuk, vagy meg ne oltsuk.

d) Az a drága tény, hogy miénk a Lélek, nemcsak szent terhet, ha
nem csodálatos felszabadulást is jelent. A Lélek felszabadít bennünket 
a bűn kényszere alól Istennek való engedelmes életre. De felszabadít 
Istennel és emberekkel való békességre, az örök élet és a feltámadás 
reménységére. Tehát a teljes váltság bizonyos várására.

e) Nem Krisztus-gyülekezet az, ahol nem tud kibontakozni a Lélek 
által egy új világ. Akik Lélekben vannak, Lélek szerint is kell járníok. 
Isten ítélete van azon a „gyülekezeten“, amelyben a Lelket megoltották 
és így „a régi világ“ vagyis a bűn és halál hatalma uralkodik.

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA:
1. Lélek nélkül: a bűn hatalmában: a) Az ember nem engedelmes

kedik Istennek, b) Ellenségeskedik Istennel, c) Nem kedves az Isten 
előtt, d) Örök halál vár reá.

2. Lélekben; Krisztus hatalmában: a) Felszabadulunk az Istennek 
való engedelmességre, b) Békességet nyerünk Istennel és az emberekkel, 
c) Örök életet kapunk, d) Testünk megdicsőíttetik.

Káldy Zoltán
Pécs.

Szenthárom ság u. 15. vasárnap.

ELÉG!
I. Tim. 6,6— 11. — Oltári ige: Mt 6,19—21.

Úristen, könyörülő Atyánk a Jézus Krisztusért! Légy áldott, hogy 
naponként kegyelmesen megajándékozol az élet javaival, feljebb mint 
érdemeljük. Bocsásd meg, hogy mi sokszor beleveszünk földi kincsek 
gyűjtögetésébe, pedig világos, hogy semmit sem vihetünk magunkkal a 
halálba. Kérünk Atyánk, ajándékozz meg bennünket az örök élet kin
csével, hogy ebben a gazdagságban helyesen éljünk, földi javainkkal, má
sok hasznára, szent neved dicsőségére, Atya, Fiú, Szentlélek, Szenthá
romság, egy, örök, igaz Isten, akinek nevére térjen dicséret, dicsőség, 
hálaadás és magasztalás örökkön-örökké. Ámen! I.

I. RIENECKER:
6. autarkeia =  abban az objektív értelemben, hogy megelégszik a 

kezeügyében levő eszközökkel; 8. v.: diatrofé =  életfenntartás; ske- 
pazma =  takaró, ált. ruházat; 9. v.: pagis =  hurok, tőr, háló; oletros — 
romlás; apóleia =  vég (Pál e ketőt az élet végleges elvesztésére hasz
nálja); 10. v.: kakosz =  a bűn következményei, baj, amit elszenvedünk 
vagy okozunk; peripeiro =  átszúr, átfúr.
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U MEDITÁCIÓK:
1. Elég! Ezt a nagyon nehéz szót csak Mellette tudták elmondani. 

Nemcsak a jóllakott ezrek Tibériáson túl, de Pál is a „tudok szűköl
ködni" heteiben. Nemcsak a meggyógyítottak százai, de István a halált- 
hozó gyűlölet kőzáporában is. Mert Vele új világ érkezett, amelyben 
az ,,elég a kegyelem" mellett nem nőtt az igény, hanem a hála, az oda- 
áldó’zás és a szolgálat. Ebben az új világban a Vele élők nem mond
ják bagatellnek a megélhetés, lakás, egészség kérdéseit, nem rázzák le 
magukról mások vállára a gondokat, a földi munkát, — de minden hely
zetben, időben Mellette tudják magukat és kimondják ezt a nagy szót: 
elég. Felvillanó arcok: Illés, Pál a viharban (Csel. 27:20—37), a munká
ban (I. Tessz. 2:9—12), Assziszi Ferenc, Rabaut, gályarabok stb. Az Ö 
társaságában erre a kérdésre: Volt-e valamiben fogyatkozástok? — csak 
így lehet hálásan, boldogan felelni: Semmiben, Uram! (Görög Tibor)

2. Az ördög legveszélyesebb kísértése, hogy a táplálékot, ruhát és 
pénzt többnek láttatja meg, mint eszközöket, amelyekkel életünket fenn
tartjuk. Az „Isten embere",, aki szem előtt tartja az igazi célt, látja 
a határt: meddig szolgálnak ezek a javak lelki harcához segítségül és 
törekszik olyan életre, amelyben a hité, a megigazultságé és a szeretető 
a döntő szó.

Hány szomorú esetre gondolt az apostol, mikor ezt leírta: minden 
rossznak gyökere a pénz szerelme...?  (Walter Lüthi)

III. AZ EGYHÁZI ÉV REFLEKTORÁBAN.
A június 24-vel kezdődött időszak éppen végétért, amelyik arról be

szélt, hogy miközben Neki növekednie kell és nékünk alászállnunk, érik 
az egyház gabonatáblája. Szeptember 29-én új időszak kezdődik, mely
ben az egyház népe imádkozva és vigyázva éli ezen a földön életét s 
tudja, hogy benne harcol Isten a bűn ellen. Ez a harc eldőlt ugyan, 
mégis személy szerint mindig újra döntenünk kell Krisztus mellett, 
hogy boldog, győzedelmes életet élhessünk.

Görög Tibor
Tordas

M e gn y itó  presbiteri konferencián
A PRESBITERT közgyűlés választja. Előzőleg valakinek feltűnt, 

alkalmasnak látszik, beajánlja a lelkésznek, megbeszélik személyét az 
egyháztanácsban, a közgyűlés pedig egyhangúlag megválaszt egy szá
mára talán ismeretlen embert s végignézi, amikor a beiktatás pecsétet 
tesz erre a választásra. Vannak ugyan, akik előzőleg már szolgáltak a 
gyülekezet valamelyik területén, munkaágában s utólag kapják ehhez a 
hivatalos mandátumot, megbízatást. Legtöbbször azonban fordítva tör
ténik: a reménység jegyében adják a presbiteri címet. Sok csalódással 
jár ez, de vannak kellemes csalódások is, váratlan örömök, hiszen ta
lálunk presbitereket, akik megválasztásuk után megtalálják azt a helyet, 
ahol az egyház iránt való szeretetük, hűségük és áldozatuk éghet.

Bármilyen is a választás körülménye és következménye, a megbízást 
egyházunk Istentől való külső elhívásnak tehinti.

A  presbiteri tisztség vállalása ennek az elhívásnak a vállalása. Ez 
pedig a gyülekezetben való szolgálat vállalását jelenti. Erre kötelez a 
presbiteri tisztség bibliai eredete is. Az apostolok mellett a Szentírás 
elsőként említi a presbitereket, akik különböző szolgálatokban, mint 
igehirdető-, mint tanító-, mint diakonuspresbiterek munkálkodtak.
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Ehhez a szolgálathoz, annak teljeségéihez, belső elhívás is szükséges.
Szükséges tehát, hogy a presbiter hivő legyen. Senki sem lehet az 

egyház élő tagja hit nélkül, hát még a presbiter! „Hit nélkül lehetetlen 
az Istennek tetszeni'1, „Minden lehetséges a hivőnek". Hit nélkül a 
presbiter olyan, mint a gyertyatartó gyertya nélkül, harang nyelv nél
kül . . .  Hisz a személyes, teremtő Istenben, aki kinyilatkoztatta magát 
Jézus Krisztusban, a megfeszítettben, bűnösök Megváltójában, az egyet
len Közbenjáróban. Hisz a Szentiélekben, aki hívogat, összegyűjt az 
egyházban és megvilágosít. Hiszi, hogy a teljes Szentírás Istentől ihle
tett, az Ő élő beszéde, bűnbocsánatot hirdető evangélium. Hiszi, hogy 
Isten a kegyelmi javakat az egyházban ajándékozza oda és ennek az 
egyháznak tagja és felelős előljárója a presbiter. Ez a hit — bizalom. 
De — ismeret is. Tiszta ismeret. Természetes tehát, hogy a presbiter 
bibliaolvasó, bibliaismerő, a hitvallásokat is forgató férfi. Ezzel pedig 
együttjár, hogy — imádkozó férfi.

A hittel együtt jár a hit megvallása is. A presbiter hitét nem szé
gyenlő, bizonyságtevő férfi. Jézus Krisztusról tesz bizonyságot elsősor
ban életével, szolgálatával, munkájával, felebaráti szeretetével. Nemcsak 
arra törekszik, hogy a maga élete legyen Istennek tetsző, hanem a 
másokét is ilyennek kívánja.

A szeretet is jellemvonása. Az a szeretet, amellyek Krisztus szereti 
az egyházat, a Vőlegény a menyasszonyát. A szeretet mindig közösséget 
jelent. Szereti gyülekezetét, templomát, a gyülekezet tagjait, de szereti 
népét is, amelyért egyháza szolgál, továbbá hazáját, annak földjét, sza
badságát. Nem szűk körben mozog, szűk látókörrel gondolkodik, hanem 
kitárt szívvel fordul az egész egyház és az egész nép felé.

Új zsinati törvényünk egyházunk presbitereire nagyon nagy felelős
séget helyezett. Eszerint gyülekezeteink és egész egyházunk legfonto
sabb kérdései a presbitériumokban dőlnek el. Egyházunk számára élet
kérdés a presbitériumok összetétele és szolgálata. Az egyház megújulása 
elválaszthatatlan a presbiterek megújulásától. Nem szabad belenyugod
nunk abba, hogy a presbiteri ülések csak közigazgatási kérdések jó vagy 
rossz tárgyalásában merüljenek ki, hanem arra kell igyekeznünk, hogy 
a Szentlélek műhelyei legyenek, a tusakodás, a lelki küzdelmek mű
helyei, amelyekből szent elhatározások, igazi egyházépítés születnek.

Ez felel meg az evangélikus történeti hagyományoknak is. Példákat 
lehetne sorolni arról, hogy nehéz időkben a Habsburg-katolikus elnyo
más korszakában mit jelentettek a bibliás, hivő presbiterek. Arról is, 
hogy egy-egy gyülekezetben mit jelent egyetlenegy ilyen presbiter, aki 
azután magával ragadja a többieket.

Ezért kell egyházunknak is nagy figyelemmel és törődéssel a pres
biterek felé fordulnia, hogy ébressze, lelkesítse, megerősítse őket a leg
kisebb szórványon is, hogy Krisztus szolgái és sáfárai legyenek, „az egy
ház keze és szája legyenek".

A gyülekezetnek is vannak feladatai a presbiterekkel szemben. Be
csüljék és szeressék őket, mint akik áldozatban szolgálnak a gyüleke
zetért. Segítsenek a szolgálat végzésében. Imádkozzanak érettük.

Bűnbánattal kell megállapítanunk, hogy mind a presbiterek, mind 
a gyülekezetek sok mulasztással terhesek. De azért szól Istennek igéje 
a gyülekezetben és presbiteri konferenciákon, hogy általa legyen újra
kezdés.

Várady Lajos
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Karner Károly
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azonban gyülekezeti tagok által 
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