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A  n a g y g e r e s d i  sz e r z ő d é s
A nyári országos lelkésztovábbképző konferenciákon a feleke- 

zetközi kérdések kapcsán igen gyakran történt hivatkozás a nagy- 
geresdi szerződésre. Sokan kérték ennek ismertetését azzal-, a re
ménységgel, hogy a történelem ebben az esetben is az élet tanító- 
mestere lehet.

Valóban úgy van, hogy a magyar evangélikus és református 
egyház egymáshoz való viszonya szabályozásának legérettebb gyü
mölcse a nagygeresdi szerződés. Már 1830-ban létrejött a tiszai 
evangélikus és református egyházkerületek közötti ú. n. kéri szer
ződés. Az 1833-ban megkötött nagygeresdi szerződést a dunántúli 
evangélikus és református -egyházkerületek kötötték egymással, te
hát nem országos érvényű megállapodásról volt szó, mégis jelentő
sége és tekintélye igen nagy volt, mert az életből fakadt és az éle
tet segítette, szokásjogon alapult és ott is szokásjog forrásává vált, 
ahol tételesen nem volt érvényben. Tulajdonképpen máig is érez
hető a hatása, mert az evangélikus és református egyház között 
meglevő s főleg a szórványéletben aktualizálódó kölcsönös segítés
nek és testvéri együttműködésnek a ma már Íratlan szabályai volta
képpen a nagygeresdi szerződés döntései és útmutatásai nyomán áll
nak fenn akkor is, ha ma már elfelejtettük, hogyan is intézkedtek 
tételesen atyáink a két egyházat illető gyakorlati kérdésekben. De 
nemcsak ez adja meg a nagygeresdi szerződés jelentőségét, hanem 
sokkal inkább az a bölcs kiegyensúlyozottság, amely tekintettel van 
a két egyház tanításának egyező és különböző vonásaira, egyrészt 
megóv az uniós ábrándtól, az egyházi tanítások összekeverésétől, 
másrészt világossá teszi azt, hogy a két egyházat összekapcsoló re- 
formátori örökség, protestáns múltúnk évszázados közös küzdelmei, 
tehát tanításbeli és történelmi szálak egyaránt testvéri együttmun- 
kálkodásra, kölcsönös segítésre és támogatásra késztetik a két pro
testáns egyházat. Az egyháztörténelem a nagygeresdi szerződés út
ját igazolta. Ezen járunk ma is.

Messzire vezetne, ha most vázolnánk a lutheri és kálvini teo
lógia egyező és különböző vonásait, valamint az egyetemes és ma
gyar egyháztörténelmi közös protestáns küzdelmek sorát.

A két egyház egymáshoz való viszonya történelméből azonban 
legalább rövid utalással kell megemlékezni az 1791-es pesti evan
gélikus és budai református zsinatról. Az azonos időpontban tar
tott zsinatokon a tanácskozás főtárgya egyházkormányzati jellegű 
volt. Az alkotott zsinati kánonok általában megegyeztek egymással.
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A két egyház közös egyetemes konventet is tervezett, hogy ez a 
szerv szolgáljon mindkét protestáns egyháznak az állam felé való 
képviselete gyanánt. A  későbbi egyházkerületi rendtartások a pesti 
és budai zsinatok kánonjaihoz igazodtak. Amikor tehát a tiszai 
evangélikus és református egyházkerületek 1830-ban, a dunántúli 
evangélikus és református egyházkerületek 1833-ban egymással szer
ződésre léptek, voltaképpen a pesti és budai zsinatok nyomdokain 
jártak, mivel a két egyház testvéri kapcsolatainak alapját ezeken a 
zsinatokon erősítették meg. Ennyiben van összefüggés a pesti és 
budai zsinat és a kéri és nagygeresdi szerződés között. Ami a 
nagygeresdi szerződés részleteit illeti, a dunántúli evangélikus szu- 
perintendencia 1831-ben tartott közgyűlési jegyzőkönyve 27. pontja 
alatt, a dunántúli református szuperintendencia 1832-i közgyűlési 
jegyzőkönyve 56. pontja alatt küldte ki bizottságát az egyházkerü
letek közötti szerződés megkötése céljából. A két egyház bizottságai 
a (Sopron megyei) Nagygeresden 1833. május 15-én írták alá a szer
ződést. Evangélikus részről: Kis János szuperintendens, Beliczay Jó
nás kemenesi esperes, Kiss József lelkész, Kamondy Lajos, Márton 
György, Káldy József világiak voltak a küldöttek, míg a reformá
tus egyházkerületet a következők képviselték: Tóth Ferenc szuper
intendens, Nagy Mihály tatai esperes, Kolmár János, Szabó Gábor, 
Sebestyén Gábor világiak.

A szerződés aláírását gondos és alapos előkészítő munka előzte 
meg. Először az evangélikus szuperintendencia közölte írásban ja
vaslatát, erre református válasz következett, majd mindkét részről 
további észrevételeket tettek s az így kialakuló közös álláspont ér
lelte meg a szerződés végleges formáját.

A  szerződés bevezető része kiemeli, hogy „az evangélikus sze
retet, a’ felekezetek atyafisága, a’ század lelke“ képezi alapját a két 
egyház megállapodásának. Elvi kérdések tisztázásába a szerződés 
nem fog bele, elsősorban a praktikus dolgokban akar dönteni.

Kimondja, hogy ahöl az egyik egyháznak Vhn temploma vagy 
imaháza, a másiknak pedig nincsen, ott a másik fél hívei számára 
„teljes szabadság engedtessék“ arra, hogy a távollevő lelkipásztor 
időnként ott istentiszteletet és úrvacsoraosztást tarthasson híveinek. 
Természetesen ez az időnkénti templomhasználat sejnmi „tulajdoni 
just“ sem eredményezhet.

A filiákban a kölcsönös templomhasználat joga már a szer
ződés előtt is szokásjogon alapult, ezért a szerződés már régi tapasz
talatok tanulságait mérheti le, amikor arról szól, hogy „ugyanezen 
egyházi összeköttetésből ottan-ottan sok rendbeli nehézségek, ízet
lenségek, kedvetlen összeütközések származtak, mellyek aztán az 
emberi indulatok gyarlósága miatt versenygéseket okozván a’ két 
részben levő atyafiak között támadott kölcsönös idegenkedésnek és 
meghasonlásnak kútfejévé lettek."  Éppen ennek a kikerülése cél-
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jából „tétetnek rendszabások a’ jövendő időkre megtartandó sinór-
jnértékül".

Ezek között a legelső: egymás teológiájának és istentiszteleti 
szokásának a tiszteletbentartása. Ugyanakkor a szerződés kötelezi a 
lelkészeket saját egyházuk tanításához való ragaszkodásra: „Mind a’ 
két felekezet, akár a’ hittudományban, akár a’ rituálékban, vagy 
templomi szertartásokban kövesse azt a’ kevésből álló különbséget, 
a ’ mint azt az ő atyjainak tanításából ’s példájából általvette‘ ‘. A 
saját egyházi tanításhoz való hűség és ragaszkodás azonban nem 
jelentheti a másik tanítás támadását. A közös templomhasználatot 
gyakorló lelkészek felé hangzik az intő szó, „hogy az ő vegyes hall
gatóik előtt tartandó predikátziókban, katechizálásaikban a’ magok 
felekezetökbeli hitágazatoknak magyarázatakor a’ másik felekezet 
hitágazatainak fejtegetésébe soha ne ereszkedjenek, ’s minden sér
tegetéseket figyelmetesen eltávoztassanak, hogy így a’ botránkozás 
’s megkeseredés elmellőztetvén, a’ közös templomnak szent dolgai
ban való gyönyörködés mind jobban-jobban élesztessék, a’ két felek 
között a’ kölcsönös szeretet és bizodalom annál inkább megerősít- 
tessék“ . Ugyanígy kötelesek a hívek is kerülni a botránkoztatást: 
„A ’ közös istentiszteletet gyakorló két confessióú híveknek mindkét 
részről szent kötelességök, hogy egymásnak templomát, és a’ temp
lomok szent dolgait illendő tiszteletben tartsák és egyik a’ másik
nak hitformáját ’s rítusait versengésnek, vagy gúnyolódásnak tár
gyává soha ne tegyék".

A hitoktatásban való kisegítésnél az előzőkhöz hasonló hang
súlyt nyer egymás tanításának tiszteletbentartása, ezért részletesen 
közli a szerződés azokat a tankönyveket, amelyekből tanítani lehet 
az evangélikus és református gyermekeket.

Szigorúan eltilt a szerződés a két fél között minden egymás 
ellen irányuló lépést, elsősorban a lélekvadászást: ,,A’ proselytusok 
keresésére törekvés, awagy lélekvadászas, mint a protestantismus 
leikével ’s az evangyélmi szeretettel is ellenkező .félszeges munka, 
mind a’ két részre nézve általában eltiltatik". 18 esztendős kortól 
kezdve „csupán belső meggyőződésből, ’s minden erőltetés vagy rá
beszélés nélkül1' természetesen szabad az áttérés egyik felekezetből a 
másikba, azonban a bármilyik részen előforduló erőszakoskodást a 
szerződés bünteti: ,,E’ szerint a’ szabados lelkiismereten ’s belső 
meggyőződésen fundált választás ezen két atyafias hitvallások kö
zött meg sem tiltatván, egyedül az, akármelly szín alatt történhető 
rábeszélés ’s erőltetés, úgy más részről a’ lebeszélés, erőltetett visz- 
szatartóztatás is, az alább határozott büntetés alatt egyáltalában 
szabad nem lészen." Részletesen intézkedik a szerződés az áttérés 
írásbeli bejelentéséről s meghagyja, hogy a küldő lelkész kurátora 
személyesen adja át a címzett lelkésznek az áttérésről szóló levelet. 
Mindebből nem a módszer és a forma a lényeges, hiszen ekkor
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még nem volt törvény, amely az áttérést a különböző felekezetek 
között szabályozta volna, az részben 1843—44-ben, részben 1868-ban 
jelent meg, hanem az a lényeges, hogy mennyire tisztán és becsü
letesen akarja a szerződés szabályozni az áttérést s ki akar kerülni 
minden szervezetlenségből és rendetlenségből eredő hibát.

Már akkor is a legtöbb felekezetközi vitát a reverzális jelen
tette. -A vegyes házasságokra nézve a szerződés kimondja: „Sexus 
sexum sequatur, a’ nem a’ nemet, azaz atyjok hitvallását kövessék 
a’ fiák, az anyjokét kövessék a’ leányok“ . A reverzálist a két egyház 
tagjai között ünnepélyes szavakkal tiltja meg „örök időkre“ a szer
ződés: „Egyébiránt a’ szülék által eddig néha önként, néha erőltetve 
is adatni szokott reversalisok, mellyek sem a’ hazai törvényekben 
nem gyökereztethetnek, sem a’ protestantismus leikével, sőt a’ 
mennyiben a’ reversalisadók még azután születendő személyeket 
arra a’ confessiora, köteleznek, mellyet önmagok sem fogadnak el, 
ennyiben a’ szoros igazsággal is egyenesen ellenkezők, jövendőre 
mind a’ két félre nézve örök időkre eltiltatnak ’s ha adatnának is, 
minden erő nélkül valóknak ’s megsemmisítetteknek kinyilatkoztat- 
nak“ .

A lélekvadászásnak és a reverzálisnak a két felekezet közötti 
betiltása, sőt büntetéssel való megtorlása a nagygeresdi szerződés
nek olyan két nagy jelentőségű intézkedése, amely méltán adta 
meg a tekintélyét és megbecsülését ennek a megállapodásnak.

Ezeknek az alapvető szempontoknak a tisztázása után tér át a 
szerződés az evangélikus és református lelkészek kölcsönös kisegítő 
szolgálatának szabályozására. Természetes, hogy az anyagyülekeze
tekben a hívek saját lelkészeik szolgálatát veszik igénybe. Ugyan
ezt írja elő a szerződés a filiákban is, itt azonban a szórványélet 
nehézségeivel számolva, egyre jelentősebb szerepet kap a két egyház 
lelkészeinek kisegítő szolgálata: ,,A’ filiákban lakó híveknek mind 
jusok, mind kötelességök, hogy minden egyházi szent szolgálatok 
tételében, mint a’ kereszteltetésben, egyházkelésben, szent vacsora 
kiszolgáltatásában, confirmáltatásban, házasok összeadatásában, be
tegek látogatásában, halottak eltemettetésében, valamennyire csak 
lehetséges és csak a’ legszorosabb legsürgetőbb eseteket ’s elhárít
hatatlan akadályokat vevén ki, mindenkor az ő anyaekklézsiájok 
prédikátorának, mint az ő tulajdon lelkipásztor jóknak szolgálatié
val éljenek, ki is azokról a’ mátrikulát pontosan vezetni és az ő 
filiális híveit időnként conscribálván, azokról a’ lelkiebben gondot 
viselni tartozik1'.

Ha azonban ,,a’ két helynek távolsága, vagy a’ közben jőni szo
kott árvizek ’s más történhető akadályok, vagy a’ sürgető környül- 
állások úgy hozzák magokkal: akármellyik részen levő filiálisták 
minden egyházi munkálkodásokra nézve a’ szent vacsora kiosztását 
és a’ confirmatiot kivévén, szabadon élhetnek az ott helyben levő

388



másik hittartású lelkipásztornak szolgálatjával“ . Részletesen intéz
kedik a szerződés az ilyen kisegítő szolgálat anyakönyvezési és mint 
utóbb látni fogjuk, stoláris kérdéseiben.

A betegúrvacsoráztatás különleges problémát vet fel, amit a 
szerződés így old meg: „Ha valamely beteg, kinek ott helyben lel
kipásztora nincsen, a’ másik confession lévő ’s ott helyben lakó pré
dikátort magához hivandja, köteles az azon meghívásra a’ betegnél 
megjelenni, azzal imádkozni, annak lelki vigasztalást nyújtani, sőt 
a’ betegnek nyilvánságos kívánságára neki az úri szent vacsorát is 
annak ősi hitének virtusai szerint kiszolgáltatni, evangyélmi beteg
nek, ha úgy kívánja ostyából, reformátusnak rendes kenyérből; 
szorgalmatosán vigyázván a lelki atya, hogy az erőtlen lelkek va
lamely szertartással, a’ mellytől idegenek, meg ne botránkoz- 
zanak“ . Itt tehát az interkommunió kérdésében az a döntés történt, 
hogy csak kivételképen, a betegúrvacsorázás alkalmával lehet szó 
kölcsönös úrvacsorái szolgálatról, akkor azonban oly messzeme
nően, hogy a lelkész a másik hitvallást követő hívő egyházának 
szertartásához alkalmazkodjék, hogy botránkozás ne essék. A szer
ződő felek a beteg lelkének megnyugtatására irányuló lelkipásztori 
bölcseséget és keresztyéni szeretetet előbbre helyezték a dogmatikai 
és liturgiái szempontnál.

Temetések esetében viszont a szerződés minden lelkészt a maga 
egyháza szertartásának követésére kötelez azzal, hogy „semmi ide
gen szertartást abba nem elegyítvén, minthogy a’ prédikátor urak 
ollyan vallásos szertartásoknak, mellyeket nem is mindenik tud, 
gyakorlásába nem ereszkedhetnek" . A temetéseknél nemcsak filiák- 
ban állapít meg kölcsönös kisegítő szolgálatot a szerződés, hanem 
anyagyülekezetekben is. Betegség vagy távoliét esetében a másik 
egyház lelkésze végzi el a temetést, természetesen saját egyházának 
szókása szerint. A szerződés lehetővé teszi, hogy a hozzátartozók 
kérésére mindkét egyház lelkésze szolgálhasson igehirdetéssel vala
mely temetésen. A temetők elkülönítését a szerződés megtiltja, s 
lehetővé teszi, hogy tetszés szerint használhassanak az evangéliku
sok a sírokon keresztet, a reformátusok sírkövet vagy fejfát.

Az anyagi szolgáltatások szintén sok vitát képeztek, s ennek megol
dására és a testvéri viszony jó rendben való fenntartására a szerződés 
úgy rendelkezik, hogy miután minden helység valamely anyaegy
házközséghez tartozik, elsősorban ki-ki a maga anyaegyházának tá
mogatását tartsa szem előtt, azonban azokon a helyeken, ahol közös 
templomhasználat van, „biztos reménységben lévén mindazáltal 
ezen kiküldöttség, hogy a’ nevezetesebb építések ’s igazítások alkal
mával minden kivetés ’s erőltetés nélkül a’ más vallástételt követő 
filialisták szeretett atyafifelekezetöknek önként ’s szabad akaratuk
ból is illendő segedelmet fognak nyújtani" .
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A helyi adottságokra nagy körültekintéssel gondol a szerződés 
amikor kimondja, hogy olyan helyeken, ahol a nagy távolság miatt 
a filiális hívek csak nagyon ritkán részesülhetnek saját lelkészük 
szolgálatában, ott kössenek az egyházmegyék tudomásával szerző
dést az illető egyházközségük úgy, hogy a járandóságok felét a fi
liális hívek saját anyaegyházközségüknek küldik, másik felét pedig 
a helybeli másik egyházhoz tartozó egyházközségnek fizetik, amely
nek szolgálataival rendszeresen élnek.

A stólákra nézve a szerződés nyilvánvalóan ki akarta küszöbölni 
a lelkészek egymás közöti viszonyának stóla-kérdésen való megrom
lását, s ezért a valószínű esetek egész sorában hoz részletes intéz
kedést, az igazságosság és keresztyéni szeretet szempontjai alapján.

A szerződés a két egyház közötti atyafiságos viszony megrontói- 
val szemben szankciót is alkalmaz s a vétkeseket egyházi törvény
szék elé állítja, amely az elkövetett vétségek súlyához mérten a 
dorgálástól kezdve a hivataltól való elmozdításig védelmezi a két 
egyház törvényesen megállapított szerződésének betartását és az 
atyafiságos viszony ápolását.

A szerződés tisztában volt azzal, hogy mindent nem tudott meg
oldani a két fél egymáshoz való viszonyában s nyitva hagyja a to
vábbi fejlődésnek, kiigazításnak, a helyi körülmények figyelembe
vételének ajtaját, hogy az itt megadott szempontok alapján további 
lépések történjenek a két egyház testvéri viszonya gazdagításának 
javára.

A nagygeresdi szerződés bölcs kiegyensúlyozottságának jelentő
ségét csak megnöveli mindaz, ami utána történt a protestáns unió 
gondolatának felvetésével. Hazánkban példaként a reformáció há
romszázadik évfordulójára (1817.) III. Frigyes Vilmos porosz király 
által keresztül vitt porosz uniót emlegették. A hazai uniós gondolat 
kettős forrásból táplálkozott: teológiailag az uralkodó racionalizmus 
és hitvallási közömbösség tette lehetővé, politikailag pedig az akkori 
soviniszta egyházpolitikusok, elsősorban Zay Károly evangélikus 
egyetemes felügyelő, azt remélték, hogy az evangélikus szlovák és 
német nemzetiségek fékentartása könnyebb lesz, ha a színmagyar 
reformátussággal egyesített protestáns egyháztestben kisebb lesz 
az unió által a nemzetiségek jelentősége. Az egyház lényegétől ide
gen szempontok azonban nem vezethettek eredményre. A protes
táns unióból semmi sem lett.

A nagygeresdi szerződés teljes tiszteletben tartja mindkét egy
ház különállását, teológiai tanítását, liturgiáját és kialakult egyházi 
életrendjét, tehát egyáltalában nem gondol unióra s nem is akarja 
azt előkészíteni, ellenben munkálni akarja a két protestáns egyház 
testvéri jó viszonyát, segíteni akar különösen a szórványélet nehéz
ségeiben, el akarja hárítani a két egyház lelkészeinek esetleges v i-
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szályát s általában szabályozni kívánja a két fél békés, segítő, tá
mogató együttélését.

       Az egyháztörténelem a nagygeresdi szerződésnek szolgáltatott 
igazságot akkor is, amikor ennek nyomán 1900-ban az evangélikus 
és református egyházegyetem szerződést kötött egymással s ami
kor ezt további megállapodások is követték.

Ma, amikor a magyarországi evangélikus és református egyhá- 
zak az ökumenikus szolgálatban Isten nyilvánvaló áldásával mű
ködnek együtt, ülő, hogy a nagygeresdi egyezmény légköre hassa 
át egyházi közéletünket, minden gyülekezetünk, lelkészünk és egy
háztagunk magatartását. Ezzel erősítjük a mi hazai ökumenénket. 
Ezzel járunk a Krisztus-követés útján, aki azt a parancsolatot adta 
övéinek: „Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok“ . (Jn. 13,35.)

Dr. Ottlyk Ernő

AZ ASSUMPTIG-DOGMÁHOZ
AZ ALÁZATOS SZOLGÁLÓLEÁNYTÓL A CORREDEMETRIX 
ASSEMPTA-IG
1. A Mária-igék rövid áttekintése

Az újszövetségnek csupán öt, tehát elég kevés könyvében van 
. elég kevés szó Máriáról. Máté, Márk, Lukács, János evangéliomában 

és a Cselekedetek könyvében. János evangélioma névemlítés nélkül 
szól Mariáról. Rm. 16, 6-ot csak erőszakkal lehetne Máriára vonat
koztatni. Jel. 12-t kapcsolatba szokták hozni Máriával, de azt nem 
lehet állítani, hogy ez a fejezet róla szól.
AJ Jézus születésével kapcsolatos Mária igék.

Lk. i, 26—38: Annuntiatio. A  híradás fontosságát mutatja, hogy 
Gábriel főangyal végzi. A 27. versben kétszer is hangsúlyozottan 
„szűz“-nek nevezi Máriát. (A név etimológiája ingadozó. Maria =  
Mariam =  Mirjam =  Mara =  keserű; felmagasztalt. Szír jelentése: 
domina. Hieronymus szerint: Stella maris. Mir =  Mirha, jam == 
tenger; =  Maré myrrhae plenum.) Az angyal nemcsak tudósít, ha
nem utasít is, egészen a születendő gyermek nevének konkrétu
máig. 28. vers: chaire kecharitómené; a régi Károli parafrasztikus 
fordítása is: „örülj, te ki az Űrnál ingyen vagy kedves44, s az új 
is: „örülj kegyelembe fogadott44, — sokkal jobb a tendenciózus ró- 

   mai katolikus fordításnál: „üdvözlégy, malaszttal teljes44. — Az első 
     Mária-dícséretet tehát Mihály arkangyal mondja: „ . . .  áldott vagy 

te az asszonyok között44. A versnek ez az utolsó fele egyébként több 
jelentős kéziratból hiányzik. — 29. vers: dietarachthé • — aor. pass., 
hapax leg. =  teljesen (dia) megrémíttetett. — 30. verset igen alá
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kell húzni: .. kegyelmet találtál Istennél". Ez az ige kirekeszt
minden emberi érdemet. Máriára éppen úgy indokolatlanul, — ke
gyelemből esik Isten szabad választása, mint annak idején Izrael 
népe esetében. Ráesett Isten tekintete, mint éjszaka az autó reflek
torfénye az útszéli fára. (Barth.) — A 34. verset a római katolikus 
egzegézis úgy magyarázza, hogy Mária itt örök szüzességet fo
gad (!?). A 38. vers Mária legfontosabb mondata. Ez igazán ő! Ez 
az Isten imperativusza alá aktív-passzivitással odahajló alázatos 
engedelmesség, amely annyira jellemző az újszövetség embereire.

Lk. 1, 39—45: Salutatio. 42 vers: erős kifejezések: anephónészen =  
aor.; phóné (kraügé) megalé. Erzsébet Szentlélekkel betelve, tehát 
prófétáivá, Gábriel mondatával — 28. vers — az első emberi Mária- 
dícséretet mondja el. Erzsébet „áldott“ -nak mondja Máriát: eülo- 
gemené. Ugyanebben a versben ugyanezt a szót mondja Mária méhe 
gyümölcsére, Jézusra is. Sőt a 68. versben és Ef 1,3-ban Istenre vo
natkozik az eülogémené. Eülogémené en günaikszin azt is jelent
heti, hogy áldott Istentől minden asszonyok előtt s azt is, hogy ál
dott az asszonyoktól. —  Egyébként az egész salutatio Mária méhe 
gyümölcsének, Jézusnak szól.

Lk 1,46—56: Magnificat. Lásd 1 Sám 2,1—10. A 46. versben 
pszüché van, a 47-ben pneüma: a Szentlélek által Mária egész 
valója énekel itt. 47-ben Mária Istent szótér-jának, szabadi tójának 
nevezi. Mária egyik legelső vallástétele a magnificatban az, hogy 
szabadítóra szorul. —  48: epeblepszen =  reátekintett: Ausdruck 
souveran. Herdblassung (Rienecker). A hangsúly nem Mária aláza
tos állapotán van, hanem Isten reátekintésén. Luther írja a Magni
ficat magyarázatában: „Mária véleménye az, hogy Isten reám, a 
szegényre, megvetettre, silányra tekintett, pedig gazdagokat, neme
seket, hatalmas királynőket, (hercegkisasszonyokat és nagyúri leá
nyokat is talált volna. Választhatta volna Hannás és Kajafás leá
nyát is, de /Isten merő jóságból éppen reám vetette szemét s egy 
ilyen csekély, lenézett cselédleányt használt fel arra, hogy senki 
se dicsekedhessék őelőtte, mintha méltó lehetne s meg kell valla
nom, hogy ez tiszta kegyelem, nem pedig saját érdemem, vagy 
méltó-voltom . . . "  — Makariúszm: a „mák" =  hosszú, nagy tőből. 
Az.eredeti kifejezés erőteljesebb, mint magyar fordítása: „boldog
nak mondanak“ . A szó csak itt és Jak 5 ,11-ben fordul elő. A „ma- 
kanosz“ -állapot Isten tulajdona — 1 Tim 1,11; 6,15 —, ember csak 
tőle kaphat belőle. A „ makariúszin“  kétségtelenül kultikus kifeje
zés (Asmussen). Mária itt a Szentlélek által azt állítja, hogy őt a 
nemzedékek, — az anyaszentegyház — különleges értelemben mond
ják majd boldognak. Hogy az egyház majd nemcsak vele énekel, ha
nem róla is énekel. —  De most ide kell vonni két egyensúlyozó igét. 
Az egyik Lk 1, 45: Mária is csak azért boldog (makaria), mert hitt. 
A másik ige Lk 11,27—28. Itt jelentkezik — bár közvetve és öntu
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datlanul — az első Mária-rajongó. S lám, Jézus korrigálja. (Menün, 
menúnge =  nem, hanem sokkal inkább.) Lk 11,28, 1, 45-re vissza
utalva azt jelenti, hogy Mária elsődleges boldogságában osztoznak 
mindazok, akik az igét hallgatják és megtartják. Az igét hittel meg
hallani valami olyan csoda, mint ami Máriával történt. S ez azt is 
jelenti, hogy Mária igazi tisztelete =  az ige engedelmes megtar
tása.

Mt 1,18—25; Lk 2,1—7: Generatio, nativitas. Mária gyermek- 
szüléséről csak ez a két evangéliom szól. Máté szövegéből témánk 
összefüggésében a 25. vers „prótotokos“ — elsőszülött szava a leg
fontosabb, mert Mária szüzességének kérdését veti fel. Mária vir- 
ginitását szinte kezdettől fogva nagy igyekezettel bizonyították az 
atyák, mégpedig a perpetua virginitás hármasvonatkozású értel
mében: virgo ante partum, in partu, post partum, szüzesség a szü
lés előtt, a szülésben és a szülés után. Virgo concepit, virgo peperit, 
virgo permansit, mondja Augusztinusz. Szép hasonlatokkal és elmés 
okoskodással bizonyítják, hogy Mária „clauso utero“ szült. „Bizony
nyal nem lehet annál csodálatosabbat mondani, mint hogy Krisztus 
anyától születik az anya szüzességének minden sérelme nélkül és 
amint később a lezárt, lepecsételt sírból kikelt és a tanítványokhoz 
zárt ajtókon ment át, . . .  amint a nap sugarai az üveg szilárd anya
gán áthatolnák s azt sem el nem törik, sem bármely részében meg 
nem sértik, hasonló, sőt végtelenül nemesebb módon született Jé
zus Krisztus az anyai méhből az anya szüzességének minden kára 
nélkül. . . “  (Római katekizmus.) —- Anselmus a Cur Deus homoban 
érdekes módon, az Isten mindenhatóságának szükségképpeni teljes
ségéből vezeti le a partus virgineus-t. „Négyféle módon alkothat 
Isten embert. Férfitól és asszonytól, amint ez rendesen szokása. 
Férfi nélkül és asszony nélkül, ahogy Ádámot teremtette. Férfitól 
asszony nélkül, ahogy Évát teremtette. Hogy a negyedik lehetősé
get is hatalma alá vesse, hozta elő férfi nélkül asszonytól Jézust.1' 
A perpetua virginitast egyébként lutheri dogmatikusok is elfogadták 
(J: Gerhard: Conjessio Catholica) azzal a megszorítással, hogy csak 
az ante partum virginitás képez hittételt. — Mt 1, 25 prótotokos 
szavának hivatalos római katolikus magyarázata egyébként a kö
vetkező: „ . . .  e szavak csak azt hangsúlyozzák, hogy Jézus szüle
tése előtt József Máriával szűzen élt, de azt nem mondják, hogy 
azután férj módjára élt volna vele. Az „elsőszülött11 szó sem jelenti 
azt, hogy Mária Jézus után más gyermekeket szült volna, csak azt 
fejezi ki, hogy Jézus előtt Máriának más gyermeke nem volt. Ta
gadja a múltat, anélkül, hogy állítaná a jövendőt. . .  Igaz, hogy az 
evangéliomok később Jézus testvéreit említik, de ezek csak unoka- 
testvérek, vagy más rokonok voltak.11 Mivel a kérdést sem egzegeti- 
kailag (a hói adelphoi és hai adelphai lészú egzegetikai vizsgálatát 
most mellőzöm), sem történetileg nem lehet minden kétséget kizáró
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módon eldönteni, továbbá mivel a kérdés egyik irányú megoldása 
sem érintené a virginitás ante partim  Credo-beli hittételét, el lehet 
fogadni Bengel Mt 1, 25 „nem ismerte őt, mig“  mondatához fűzött 
magyarázatát: „Nonsequitur ergo post; sufficit tamen confirmari 
ad partum usque; de reliquo tempore lectori acquo relinquitur 
existimatio.“  „Nem következik tehát, hogy utána; elégségesen erő
síti meg mégis a szüzességet a szülésig; a hátralévő időre nézve az 
olvasónak egyenlőképpen hagyatik a döntés.“  — Lk 2 ,16-ban figye
lemreméltó, hogy a szöveg első helyen említi Máriát s csak azután 
Józsefet. Igen fontos a 2,19; 2,51: v. ö. 1,45 és 11,28. Lk 2,35- 
ben nyitott kérdés, hogy mi az az „éles tőr“ , amely Mária szívét 
(pszüché) áthatja majd? Némelyek szerint az a fájdalom, hogy Jé
zusnak — lásd 34. vers vége — sokan ellene mondanak majd. Má
sok szerint ez a tőr Mária vértanúságát jelenti. Ismét mások sze
rint a fiában való megbotránkozás (lásd alább), vagy a fiában való 
hitre-jutás, megtérés kínja.

m

B ) Későbbi Mária-igélc:
Lk 2,41—52; Mt 12,46—50; Mk 3,31— 35; Lk 8,19—21; Jn 2, 

1—5; Jn 19,25—27. Ezek az igék azt mutatják, hogy Mária maga 
is követője volt Jézusnak. (A Szépművészeti Múzeumban van egy 
magyar mestertől, az 1430 körüli időből származó madonna-kép, 
amelynek felirata „Quae genuit, adoravit‘‘, Aki szülte, imádta. 
Lásd az 1944-es Harangszó Naptárban.) De ezek az igék azt is mu
tatják, hogy Mária több esetben nem érti meg a fiát. Számára is 
titok ez a különös gyermek: Lk 2, 48—50. Annyira nem érti, hogy 
őrültnek is nézi. Lásd Mk 3, 21-et, ahol az ,,övéi“ a 31. vers tanú
sága szerint kétségtelenül anyja és testvérei. Ezek alapján beszél
tek a régiek Mária hibáiról, fogyatékosságairól. — A kánai me
nyegző textusának 4. versében nincsen ugyan Jézus részéről tisz
teletlen rendreutasítás Mária felé (lásd L. A. Rihbany: Morgen- 
landische Sitten im Leben Jesu, 146. o.), de Máriának itt meg kell 
tanulnia, hogy még ha a bajbajutottak kérését közvetíti is, Jézus 
szuverén módon dönt, bár az elutasításban ígéretet is kap. (Asmus- 
sen: Maria, die Mutter Gottes.)

Jn 19, 25—27-ben nemcsak 'egy családi jelenet megy végbe. So
kan éppen ezt a jelenetet idézik érvként a mellett, hogy Máriának 
nem volt Jézus után gyermeke. Ha lett volna — mondják — Jézus 
az anyját arra bízta volta. Asmussen szerint Jézus János személyé
ben, aki az egyetlen tanítvány, a tanítvány a kereszt alatt, a ta
nítványokat Mária fiaivá, Máriát pedig a tanítványok anyjává 
teszi. ,,Es kann niemand Gott zum Vater habén, dér nicht die Kirche 
zűr Mutter hat.“

Az utolsó újszövetségi Mária-ige Csel 1,14. A textus áz asz- 
szonyok mellett külön megemlíti Máriát. De csak így egyszerűen
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említi meg. (Alford: the „kai“ gives eminence.) Legfigyelemremél
tóbb az, hogy az utolsó újszövetségi feljegyzés Máriát mint a gyü
lekezet tagját említi meg. — Máriáról a kijelentés alapján semmi 
egyebet nem tudhatunk. Minden egyéb állítás nélkülözi a bibliai 
ós teológiai alapot, hiszen quod non est biblicum, non est theologi- 
cum, mondja Luther.

2. Az Assumptio-dogma kifejlődése
A római egyház mariologiája a krisztologia legendáktól fogant 

fattyúhajtása. Az egyház a niceai zsinat előtt nem ismert a vér
tanúkétól elkülönített speciális Mária-kultuszt. Az 5. századtól 
kezdve fejlődnek ki láncszerűen az egyes Mária-dogmák. — A  le
genda Mária szüleihez nyúl vissza, ismerni véli őket s azt állítja, 
hogy Máriát már gyermekkorában felviszik a jeruzsálemi temp
lomba, ahol édesanyja szüzességi fogadalmat tesz leánya számára. 
— Tertulliánus még azt állítja, hogy Mária Jézus születése után a 
szó teljes értelmében József felesége lett. Epiphanius viszont már: 
„ . . .  aki Mária Józseffel való házassági közösségéről beszél, meg
gyalázza a szent testet és vétkes gonoszságban teszi magát bűnössé.“ 
A semper virginitás-t elsőnek talán a 4. század végén tartott milá
nói zsinat mondotta ki, aei parthenos, örökkön szűz. — A 431-i efe- 
zusi zsinat hivatalosan „theotokosz“ , deipara, istenszülő névvel 
illeti Máriát. A bizánci pátriárka, Nesztóriusz ennek erősen ellent 
mondott: „Ne csináljatok istennőt a Szűzből!“ Az Isten-anya nevet 
pogányosnak találta és Zsid 7,3 ellenmondásának. „Non peperit 
creatura creatorem (increabilem) séd peperit hominem, deitatis 
in stru m en tu m Nestorius a theotokosz helyett a theodoxosz, vagy 
chrisztotokosz nevet ajánlotta.

A Mária-dogmák fejlődésében a következő láncszem a Mária 
bűntelenségéről szóló tanítás volt. Az egyház legrégibb teológusai 
nem tartották Máriát bűntelennek. Originész és Athanáziusz nyíl
tan szóltak Mária hibáiról. Augusztinusz „Az TJr dicsőségéért, ha a 
bűnről van szó, Máriára vonatkozólag nem akarok semmiféle kér
dést felvetni." Ugyanő: „Bár a Szűz teste a bűn (eredendő bűn) to- 
vábbplántálódásából származott. Jézust ő mégsem a bűn tovább- 
plántálódásával foganta, hanem SzentlélektőU „Még Clairvauxi Ber
nét, Aquinói Tamás és más középkori teológusok is azt tanították, 
hogy Mária eredendő bűnben fogant, de már az anyja méhében 
„megelőző", „óvó“ megváltásban (Duns Scotus) részesült. Mégis 
egyre inkább tért hódít az a tanítás, hogy „a boldogságos szűz Má
ria az áteredőbűn kiterjedéséből kivétetik, mert ment maradt az 
áteredő bűntől.11 (Katschthaler: Katholikus Ágazatos Hittan.) A fo
lyamat betetőzéseképpen IX. Pius 1854-ben Ineffabilis Deus kez
detű bullájával az immaculata conceptio tanát dogmává emelte. 
„Határozatul kimondjuk, hogy a tan, mely azt tartja, hogy a bol-
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dogságos Szűz fogantatása első pillanatában . . .  az áteredő bűn min
den szeplőjétől megóvatott és ment maradt, Istentől ki van nyilat
koztatva és azért azt minden hívőnek erősen és állhatatosan hinnie 
kell.“  Azóta a római katolikus hívő számára üdvdöntő hittétel, hogy 
Máriát „soha személyes bűn nem szennyezte be. Nemcsak halálos, 
de bocsánatos bűn sem . . .  Szűz Mária ,bűntelensége‘ negatív kife
jezése csupán egy csodálatos pozitív lelki tartalomnak, amely nem 
ajándék többé, hanem az ő személyes szerzett gazdagsága. . .  Szűz 
Mária azért volt bűntelen, mert heroikus módon tört a magasba. 
Ki fedezhet fel rajtam makulát?, kérdezhetné a Szűz. Tota pulchra 
es M aria...“  (Jánosi J. SJ.: A Mária-tisztelet dogmatikája.)

Következő láncszem a mariolatria vonalán az adoratio. Mária 
segítségül-hívásának első nyoma „erkölcsükben veszélyeztetett szű- 
zek‘ ‘ imádságában jelenik meg (Fr. Heiler). Később kifejlődött az 
a nézet, hogy Máriát „hyperdulia“  illeti meg. Mária a bűnösök 
közbenjárója, aki imádkozik a rászorulókért szigorú Fiánál. „Most 
és halálunk óráján.“  A róla szóló énekek, versek a díszítő jelzők 
halmazatai. Elég Pázmány himnuszára gondolni. Mária a „dicsősé
ges, ékességes, fényességes, világ úrnője, angyalok szája, menny 
királynője, búk enyhítője, egek erős őre, tavaszi színek virágos 
vesszője, dús sugarú nap, elefántcsontbástya, szegények üdvének 
vitorlása, jóillatok árja, zamatok magva, fények patakja, vígság 
forrása, violafuvalom, fénye a fénynek, kútja a segélynek . . . “ (Ba
bits fordítása az Ámor Sanctusban), Ami pedig a hyperdulia népies 
vetületeit illeti, idézem a „Csatkai Szűz Anyához*' szóló közszájon 
forgó imádságot:

Szűz Anyám, add kegyesen, Tiéd legyek teljesen;
Tiéd életben és halálban, tiéd búban és balsorsban;
Tiéd életben és halálban, Tiéd búban és balsorsban;
Tiéd kínban és keservben, Tiéd itt és a mennyekben;
Anyám, benned bizakodom, Anyám, hozzád fohászkodom;
Oh Anyám, Mária, segélyezz, Engem, oh hatalmas, védelmezz.
Kell is segítened, oh hűséges! Fogsz is segíteni, oh kegyelmes!
Málasztnak anyja, híveid oltalma, Elestek mentője, üdv kapuja!
Ki kérte hasztalan segélyedet? Mikor feledtél el gyermeki kérelmet?
Te a földnek, egek ékessége. Szomorúak vigasza és védője!
Azért kiáltom most és szüntelen, Mária segíts minden szükségben!
Ez erős hitem életben, halálban, Mária felsegít a mennyorszánba.
Csatkai Szűz Anya, imádkozzál érettem most és halálom árján!

Ámen.
A  következő lépcsőfok Mária kegyelemközvetítő szerepe, amit 

a későbbi latin teológia a „ corredemptrix‘ terminuszával fejezett 
ki. A római katolikus dogmatika ma „nem habozik Máriát társmeg
váltó névvel illetni (János i. m.) „Mária a kegyelmek kiosztója az 
emberek között.'* — Az assumptio-dogmához az utolsó lépés, Mária 
„sértetlen testének az általános feltámadást megelőzően történt 
mennybevitele**. Ennek a tanításnak az első négy évszázadban
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semmi nyomát nem találjuk. Még olyan szélsőséges Mária-dicsőítő 
atyák is, mint a szír Efraem, Alexandriai Kyrill teljesen hallgatnak 
Mária mennybe-viteléről. Hieronymus, aki a semper virginitas leg
szenvedélyesebb védője volt, aki a keleti és nyugati egyház taní
tását egyformán ismerte, aki 34 évig lakott Jeruzsálem közelében, 
gethlehemben, ahol Mária elhúnytának történnie kellett, nemcsak 
hallgat Mária mennybeviteléről, hanem kifejezetten Máriának az 
utolsó napon való feltámadásáról beszél: „Mária mint Mária, János 
mint János támad fel.“ Epiphanius: „A  szent Szűz vagy meghalt és 
eltemettetett, akkor az ő teste tiszteletben van; vagy megöletett, 
mint írva van — kard hatja át a szívedet — Lk 2, 35, akkor a vér
tanúk seregében van az ő dicsősége . . . ;  vagy életben maradt, mert 
Isten úgy tehet, amint akar, de senki sem tud az ő végéről.*' A ke
leti atyák sokat foglalkoztak a test feltámadásával, de egyikük sem 
hivatkozott Mária soronkívüli feltámadásának példájára. Ellenben 
a keletiek is, nyugatiak is sokszor hangsúlyozzák, hogy Krisztus 
az egyetlen, aki a halottak általános feltámadása előtt feltámadt. 
„ Unus resurrexit iám non moriturus, Cristus“ , mondja Auguszti- 
nusz. Egy a halottakért szóló ősi, keletszíriai liturgikus imádság 
így hangzik: „Imádkozzunk és kérjük Istent, az üdvösség Urát min
den egyes atyákért, kik szeme előtt kedvet találtak, . . .  Ádámért, 
Ábelért, Ábrahámért, Izsákért, Jákobért, Józsefért, . . .  Mózesért, Sá
muelért, Dávidért, Náthánért és minden prófétákért. . .  és Máriáért, 
a szent szűzért. . .  keresztelő Jánosért, Péterért, Pálért és minden 
apostolokért, Istvánért, a vértanúk elsőszülöttjéért. . .  Ignátiuszért, 
Polykarpuszért, Athanáziuszért, Amroziuszért és mindenekért, akik 
igaz hitben távoztak e világból s akiknek nevét egyedül Isten 
tudja, hogy koronázza meg őket a halottak feltám adásakorH a
sonlót találunk az alexandriai Márkus-liturgiában: „A  Krisztusban 
való hitben elaludt atyák lelkét vidd nyugalomba, oh- Istenünk, 
miközben megemlékezel az ősatyákról, pátriárkákról, prófétákról, 
apostolokról, vértanúkról, hitvallókról, püspökökről. . . ,  különösen 
a mi szent szeplőtelen úrnőnkről, az istenszülő szűz Máriáról. . .  
ajándékozd nekik ígéreted kincsét, melyet szem nem látott, fül nem 
hallott, amit te készítettél azoknak, akik szent nevedett szeretik. 
Lelkűket vidd nyugalomba és érdemesítsd őket a mennyek orszá
gára."

Nem a teológiában, vagy liturgiában, hanem egy gnosztikus jellegű 
apokrif iratban jelenik meg először Mária testi mennybevitelé- 
nek az elképzelése. Az irat címe: De transitu Virginis Máriáé liber. 
Hamarosan különböző nyelvű és nagyszámú variáns (János evangé
lista, János tanítványa, Mélitó, Arimáthiai József, Nikodémus stb. 
neve alatt) foglalkozik a ,Jcoimézisz, metasztázisz theotokú“ , „dor- 
mitio, transitus deiparae“ , az istenszülő elalvása, átvitele elképze
lésével. A változatok főfonala a következő: amikor Mária halála
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bekövetkezett, az apostolok a levegőn át Jeruzsálembe vitettek 
Akik közülök már meghaltak, erre az alkalomra feltámasztattak 
Péter Mária háza előtt beszédet intézett a hívekhez, különösen a szü
zekhez. Akkor megjelent Jézus az angyalokkal, átvette anyja lel
két és a mennybe vitte. Péternek megparancsolta Jézus, hogy a 
testet temessék el. A sírhoz vivő úton a zsidók a főpap vezetésével 
el akarták venni a holttestet, hogy elégessék. De az angyalok meg
vakították a támadókat, a főpap keze pedig, mivel a ravatalt meg
érintette, könyékben eltörött. A főpap erre bűnvallást tett, a lehullt 
kézdarab pedig visszailleszkedett a helyére. Péter pálmaágat ad a 
főpapnak, aki ezzel a megvakult zsidók látását visszaadja. Az apos
tolok a sírra követ hengerítettek és három napig őrködtek mellette. 
Három nap múlva az angyalének megszűnt s az apostolok tudták, 
hogy Mária testét az angyalok a Paradicsomba vitték. — Más vál
tozat szerint, mikor az apostolok a gyolcsbaburkolt testet a sírba 
akarták helyezni, láthatatlan erők elragadták azt s az apostolok 
kezében csak a lepedő maradt. A változatok tarkasága mutatja, 
hogy a legendaszerzők nem valamennyire is szilárd tradícióból me
rítettek, hanem a saját csapongó képzeletükből (Fr. Heiler). A 6. 
századtól kezdve már ünnepe van a „koimézisz theotokú‘‘-nak. De 
figyelemreméltó, hogy a 6. században keletkezett ú. n. Decretum 
Gelasianum, amely a tiltott könyvek első római indexének tekint
hető a „Liber qui apellatur Transitus Sanctae Mariae“A  is apokri- 
fusnak nevezi. Az is érdekes, hogy egy a 9. században keletkezett 
irat, amely a Transitus-legendától óvott, belekerült a Breviárium 
Romanum-ba is. Később azonban ezt kicserélték éppen a Transi- 
tus-legenda egyik változatával. Aquinoi Tamás Mária mennybevi
telét „kegyes véleményének mondja. MégCanisius Péter, a jezsui
ták egyházi atyja is „pia ecclesiae credulitas“ -nak nevezi.

A  vulgáris Mária-tisztelet egyre nagyobb méreteket öltött. (Ma
donna-megjelenések, Mária-kongregációk, Lourdes stb. Az assump- 
tio hiedelme a költészetben és egyházművészetben is helyet kap. 
Dante is Divina Comedia című nagy művének Paradicsom részében, 
a 25. fejezet 127—28. versében Mária assumptiójának ad kifejezést. 
Lásd Babits fordítását. Megemlítjük, hogy a Koránban is szó van 
Máriáról, a 3. szura részben, a 19. egészében róla szól.) Végül 
8,086.396 aláírással arra kérték a pápát, hogy hirdesse ki a menny
bevitel dogmáját. XII. Pius 1946. május 1-én „Deiparae Virginis 
Mariae“ című iratában kérdést intézett a római egyház valamennyi 
püspökéhez. A püspökök 90 százaléka igenlően válaszolt. Egy püs
pök kijelentette, hogy a dogmávátétel az egyszerű nép számára fe
lesleges, mert az enélkül is hisz Mária mennybevitelében, viszont 
a művelt hívők számára szükségtelen nehézségeket okozna a dogma. 
Más püspökök a többi keresztyén egyháznak a római felé való kö
zeledése szempontjából tartották a dogmatizálást károsnak. — A
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dogma kihirdetése 1951. november 1-én történt meg Rómában fé
nyes ünnepség keretében. Repülőgép röpcédulákat szórt ezzel a szö
veggel: „Egész világ polgárai! Örvendezzünk ezen a nevezetes na
pon, amelyen századunk legnagyobb vallási eseményét ünnepeljük.1* 
A pápa a bullát aranymikrofonba olvasta, utána sajátmaga-írta 
imádságot mondott az „assumpta Maria“ -hoz. Aztán intonálta a Te 
Deumot. Megszólalt Róma valamennyi harangja, huszonhat ágyú- 

 lövés hangzott, 2000 postagalamb röppent a levegőbe, megvinni a
hírt a szélrózsa minden irányába. A  hatalmas tömeg pedig tapsolva 
kiáltotta: „Ewiva la Madonna, evviva il Papa!** — A  dogma, amely
nek „argumentativ*1 igéi: 132. Zsolt. 8. v. Énekek éneke 3,6; 8,5; 
Esaiás 60, 13, a következő fenyegetéssel végződik: „Ha valaki — 
amitől Isten őrizzen — akarattal tagadni, vagy kétségbevonni meré- 

    szelné, ami most általunk meghatároztatott, tudja meg, hogy tel
jesen elesett az isteni és katholikus hittől. . .  Azért hát senkinek 
sem szabad ezt a mi magyarázatunkat, kihirdetésünket és megha
tározásunkat megerőteleníteni. . .  Ha valaki mégis ezt tenné, tudja 
meg, hogy a mindenható Istennek és a szent apostoloknak, Péter
nek és Pálnak haragjába esik.1*

EVANGÉLIKUS MARTOLÓGIA
Luther Mária-tanítására nézve itt most legyen elég a Magnifi- 

cat említése. A reformátornak ez az 1521-ben megjelent, korai műve, 
amellett, hogy igen fontos reformátori tanításoknak is velős fog
lalata, tartalmazza a legszebb, biblikus Mária-tant is. — Luther 
szerint Mária példakép. Nem Jézus a példakép. Ö Urunk és Meg
váltónk, hanem Mária a példa. Példája a hitnek. Nem kételkedik, 
okoskodik, hanem teljesen elhiszi (Rm 4, 21) amit az angyal mond 
néki. Mária az igaz istenismeret példája. Mária nem máson, hanem 
magán tapasztalta meg a Szentlélek által azt a nagy bölcseséget, 
hogy Isten az alábbvalót felemeli, a magasan állót megalázza. Mária 
az alázatosság példája. Erre a kitüntetésre magát méltatlannak ta
lálja. Az ajándék nem teszi büszkévé. Ha magát mások fölött álló- 

       nak tudta volna, Luciferrel együtt a mélységbe zuhant volna. Má
riának alázatossága nem erénye, hanem állapota. Mária az Igaz is
tentisztelet példája. Nem azt mondja, hogy szavam, szám, kezem. . .  
hanem egész valóm magasztalja az Urat. Mária az első Krisztus
hívő. Éppen ezért Mária az egyház jelképe. Luther a Magnificat 
magyarázatában a 49. vers kifejtésénél megy el az igeileg megala
pozott evangélikus Mária-tanítás szélső határáig, mikor ezt mondja:

    „ . . .  azok a nagy dologok (amelyeket a Hatalmas cselekedett vele) 
nem más, mint hogy Isten anyja lett. Ezzel néki oly sok és nagy 
javak adattak, hogy senki sem foghatja fel azokat. Ebből követke
zik minden dicsőség és boldogság és hogy ő az egész emberi nemzet
ségben egyedülálló személy, akihez senki sem hasonló,/ (im ganzen
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menschlichen Geschlecht eine einzigartige Person ist, dér niemand 
gleich ist), mivel a mennyei Atyával együtt van fia, még pedig 
ilyen fia. Nagy dolog ez, amelyet sem kimondani, sem felmérni 
nem lehet. Ezért van minden dicsősége egy szóban összefoglalva, 
hogy t. 0  Isten anyjának nevezik. Senki sem mondhat róla vagy 
hozzá énnél nagyobbat, ha annyi nyelve volna is, mint a falevél és Ki
száll, csillag az égen, homok a tengerparton. Csak szívvel lehet meg
gondolni, mi az, Isten anyjának lenni.** Viszont ezt a határt aztán 
Luther erősen tartja. Ugyancsak a Magnificatban írja: „Amennyi 
érdemet rak valaki Máriára, ugyanannyival kisebbíti az Isten ke
gyelmét. Az angyal is csak Isten kegyelmével üdvözli, hogy az 
Űr van vele és ezért áldott az asszonyok között. Ezért mindazok, 
akik annyi dicséretet és dicsőséget halmoznak rá, nincsenek mesz- 
sze attól, hogy bálványt csináljanak beiőle. . .  Ezért aki igazán 
akarja őt tisztelni, ne önmagában állítsa szeme elé, hanem Isten 
előtt kell őt néznie és mélyen alája állítania s ott csupasszá tenni 
(blosz machen) és nézni, mint ő maga is mondja, semmiségét.** — 
Az assumptiora nézve Luther 1522-ben eg-yik prédikációjában ezt 
mondta: „Hogyan van Mária a mennyben, nem szól róla az evan- 
géliom. Nem is szükséges tudni, elég a hit, hogy Mária, mint a többi 
szentek Istennél é l . . .  mi keresztyének nem tudunk más menny- 
bemenetelről, mint egyetlen Urunk Jézus Krisztuséról.. .** Luther 
nyomán az ortodoxia teológusai (J. Gerhard és mások) bőven fog
lalkoztak a mariologia tételeivel. Természetesen mindig a kriszto- 
logia alárendelt függvényeként. „Filius Dei per verbum Dei homo 
factus est, in utero Máriáé virginis, assumpsit humanam naturam 
in saeculo a Spiritu Sancto sine virili operatice. . .  felvette az örök
kön szűz, semper virgo tiszta szent Máriából teremttetett emberi 
természetet. . .  úgy hogy Mária nem pusztán embert, hanem olyan 
embert szült, aki valóban Isten Fia. . .  Ez okon Mária valósággal 
Isten-szülő, Isten anyja, vere Theotokos, dei genetrix et mater s 
mégis szülése dacára szűz maradt, et tamen virgo mansit. . . “ — 
Legújabban H. Asmussenfoglalkozott a Mária-kérdéssel, Maria, die 
Mutter Gottes című, széles körben ismertté vált és evangélikus ol
dalról is támadott könyvecskéjében. Ő is megállapítja, hogy „Maria 
ist die Urtyp dér Gláubigen“ . Szerinte nem Máriában kell Jézust 
dicsőíteni, hanem Jézusban kell Máriát tisztelni. Mária a repre
zentánsa annak a testnek, amelybe Isten Fia költözött és amelyet 
minden teremtmény fölé emelt. . .  Helyesnek kell tartanunk Grü- 
newald Mátyás látását, hogy Mária alakja és az egyház összefoly
nak. Mihelyt egyikről beszélünk, a másikat is azonnal érintjük. 
Mária nélkül Jézus égből lepottyant Isten volna. A római katoli
kusokkal egyek vagyunk abban, hogy Mária az Isten anyja. Ha 
Máriának bűntelenséget tulajdonítanak, akkor Isten és ember kö
zött a határt oly módon tolják el, amelyet nem lehet vállalni. Mikor
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Mária a Magnificatban azt énekelte, hogy őt boldognak mondják 
majd a nemzedékek, akkor vájjon ránk nem gondolt? Hogy Luthe
rén kívül nemcsak Mária, hanem a keresztyénség többi történeti 
alakja is eltűnt templomainkból, annak igen mély oka van, az, 
hogy történetietlen a keresztyénségünk. Mi hát az evangélikus Má- 
ria-tisztelet? Nem lehet más, mint visszhangja annak az áldásnak, 
amelyet Isten Jézus Krisztus anyjára mondott. Hogy pedig mi ezt 
az áldást meghallottuk-e és magunk is alatta állunk-e, az nem mel
lékkérdés, hanem az evangélikus igehirdetés központi kérdése . . .  
Nem arról van szó, hogy Máriát segítségül hívjuk, de ne hagyjon 
nyugtot az a kérdés, hogy Isten szentjei Máriával együtt mért tűn
tek el az imádságainkból?! — Hitvallási irataink mindegyikében 
benne van a Máriáról szóló bizonyságtétel. Az Apostolicum, a Nicé- 
num, az Athanasiánum s ezek nyomán a Kis- és Nagykáté majd
nem azonos szöveggel csak a virginitásról szól. Ágostai Hitvallás: 
„ . . .  filius dei assumpserit humánum naturam in utero beatae Má
riáé . . „Gott, dér Sohn sei Mensch worden aus dér reinen Jung- 
frauen Maria“ , , , . . .  Isten Fia a boldogságos Szűz Mária méhében 
emberi természetet öltött magára. . . “ III. cikkely. — Apológia: 
„ . . .  Hogyha megengednék is, hogy a boldogságos Mária imádkozik 
az egyházért, vájjon ő veszi-e magához a lelkeket a halálban, vájjon 
legyőzi-e a halált, vájjon feltámaszt-e? Mit tesz Krisztus, ha ezt a 
boldogságos Mária teszi ?; Hogyha ő a legnagyobb tiszteletre méltó is 
(dignissima amplissimus honoribus), mégsem akarja magát Krisz
tussal egyenlővé tétetni, hanem inkább azt akarja, hogy az ő pél
dáját tartsuk szemünk előtt és kövessük.] A tény maga bizonyságot 
tesz, hogy a boldogságos Szűz az általános felfogás szerint teljesen 
elfoglalta Krisztus helyét. Őt hívták az emberek segítségül, az ő 
irgalmában bíztak, ő általa akarták megnyerni a Krisztust, mintha 
ő nem lenne engesztelő, hanem csupán elrettentő és bosszúálló 
bíró Egy kolostorban a boldogságos Szűznek oly szobrát
láttuk, amely, mint valami önműködő (automaton), mesterséges 
módon mozgott, úgy, hogy a kérőtől vagy elfordulni, vagy igent 
bólintani látszott. . . “  IX (XXI). — Smalkaldi Cikkek: „ . . . a  Fiú 
úgy lett emberré, hogy a Szentlélektől férfiú közreműködése nélkül 
fogantatott és ex Maria púra, sancta, semper virgine nascetur.‘ ‘ For
mula Konkordiae: „...hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy szűz Má
ria nem csupán embert szült, hanem Isten valóságos fiát foganta és 
szülte, ezért igazán mondatik Isten anyjának és az is.“ Epitomé 
VIII. ,,... Istennek ez a Fia azzal is megbizonyította anyja méhében 
(laudatissima illa virgoo) isteni dicsőségét, hogy a szűztől szüzességé
nek sérelme nélkül született. Ezért valósággal theotokos, Isten-szülő 
és mégis szűz maradt.“ Solida Declaratio, VIII. — Az evangélikus 
egyház liturgiájában kezdettől fogva benne volt a helyes Mária- 
tisztelet. A reformátorok meghagyták a Mária-ünnepeket, hiszen
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Luther szerint minden ünnep Jézus-ünnep, amelyen a gyülekezet Is
ten igéjét hallgatja, őt imádja és dicsőíti. Mária ünnepén is ez törté
nik. Bornemisza Péter is meghagyja a szentek és Mária ünnepeit. 
„Meglássa azért a lelkipásztor, hogy a hetedszaka való prédikációk
ban is semmit el ne mulasszon a szentekről való históriákban is, 
mert azoknak példájából jeles dolgokat tanulhatnak.“ Meghagyta a 
szentek ünnepére rendelt írásszakaszokat is, csak „jobb móddal ma- 
gyaráztassanak'1. Régi agendáink számos Mária-imádságot tartal
maznak. „Űr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát 
adunk mi tenéked, hogy minékünk az hálaadásnak példáját a szűz 
Mária által élőnkbe adtad és megjelentetted, hogy te nem gyönyör- 
ködöl egyebeken, hanem csak a téged félőkön. . . “ (Torkos András 
bibliájának liturgiái rendtartásából.) Utolsó nagyszabású evangé
likus énekeskönyvünkben, az Üj Zengedező Mennyei Karban sok 
Mária-ének, vagy énekvers van, Mária tisztulásának, Sarlós Bol
dogasszony napjának ünnepére is. Mostani énekeskönyvünkben is 
maradt néhány Mária-ének és énekvers.
Az evangélikus mariológia pozitív tételei

1. Isten szuverén kegyelmi kiválasztása reáesett, ezért áldott 
az asszonyok között. Lk 1, 26— 30; Lk 1, 48—49.

2. Virginitás. Hitvallási irataink. Lk 1,27.
3. Theotokos, deipara. Formula Konkordiáe.
4. Alázatosságban, hitben a keresztyén hívők példaképe és a 

keresztyén egyház jelképe. Lk 1,38. Magnificat.
5. Ezért történeti emlékezésünk és liturgikus tiszteletünk tár

gya. Credo, Lk. 1,48; Mária-énekeink, imádságaink.

Az evengélikus mariológia negatív tételei
1. Az immaculata conceptio. Jób 14,4; 51. Zsolt 7.
2. Bűntelenség. Rm 3,10; 3, 23; 5,12; Gál 3, 22; 1 Jan 1, 8.

* 3. Korredemptricitás, társmegváltás. Csel 4,12; 1 Kor 3,11.
4. Adorátió, segítségül-hívás. 1 Tim. 2,5.
5. Assumptio. Jn 3,13; 1 Kor 15, 20—24.

AZ ASSUMPTIO-DOGMA ÉS AZ ÜKUMENÉ
J. Laasen jezsuita azt írja, hogy „assumptio dogmájának ki

hirdetése az ökumené ügyének sorskérdésévé lett‘ ‘. Mint fentebb 
megemlítettük, a dogma definíciója tárgyában megkérdezett római 
katolikus püspökök egyike is kifejezte azt az aggodalmát, hogy a 
kihirdetés útjába áll az egyházak közeledésének. A Szív-újság téve
sen írta 1951-ben, hogy „a dogma kihirdetése csak a teológiailag 
képzetlenebb protestáns csoportokból válott ki érdes hangot, vi
szont a teológiailag tájékozottabb, ennélfogva megértőbb protestáns 
körökben éppen ellenkezőleg a testvéri hang csendült fel‘‘ . A római 
katolikus apologetika hiába fáradozik azon, hogy az assumptio-dog-
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májának az újszövetség legalább tartalmával való konformitását 
kimutassa, a dogma kihirdetése római körökben is sok, bár titkolt 
zavart, aggodalmat okozott és ellenmondást is váltott ki. Mivel az 
1870-ben kihirdetett pápai csalatkozhatatlansági dogma kihirdetése 
óta ez a pápa első dogmaalkotási aktusa, több római katolikus meg
nyilatkozás az assumptio-dogma kihirdetésében az infallibilitás dog
májának diszkreditálását látja. A  nem római katolikus és protes
táns teológusok körében pedig az új dogma egyöntetű ellentmon
dást váltott ki. A német lutheránus püspökök konferenciája a dogma 
kihirdetésének napján keltezett nyilatkozatában a dogmát rövid, de 
igen alapos egzegetikai és teológiai meggondolásokkal határozottan 
elveti a következő zárómondattal: „Auf Christi Himmelfart alléin 
{eh meine Nachfart gründe“ . —  Nygrén svéd teológiai professzor és 
püspök a Lutheron News Bulletinban foglalkozik az új dogmával és 
azt az evangéliom elleni támadásnak nevezi.

A svéd evangélikus püspöki kar nyilatkozatában ezt olvassuk: 
„A  most kihirdetett új dogma a keresztyénségben még jobban ki
szélesíti a szakadékot. Amikor egy ilyen tételről, amely nemcsak 
nélkülözi az igei megerősítést, hanem egyenes ellentétben van a ki
jelentéssel (1 Kor. 15, 23), azt állítják, hogy kijelentett igazság, mély 
sebet ejtenek az egyházon, mint Krisztus testén . . . “  — E,. Schlink 
professzor szerint az assumptio bibliátlan ideája széttöri Jézus any
jának bibliai képét. Ugyancsak elítélően nyilatkozott az új dogmá
ról a franciaországi lutheránus egyház, a franciaországi református 
egyház, az angol szabadegyházak szövetsége, a holland Herformde 
Kerk és az olaszországi valdens egyház is.

Az anglikán egyház két érseke az utóbbi időben szép jelekkel 
bíztató ökumenikus közeledések gátját látja az új dogmában. Mor- 
timer exeseri püspök szerint az új dogmában főként azt kell el
ítélni, hogy üdvdöntő hittétellé tették és átok alá helyezték mind
azokat, akik Mária testi mennybemenetelében nem hisznek, mintha 
az assumptioban való hit eldönthetné valakinek Krisztushoz való 
hűségét. — Alivasitos athéni görögkeleti ortodox teológiai tanár a 
The Ecumenicál Rewiew-bán helyteleníti az új dogmát s szerinte 
annak kihirdetésére a római püspök semmiesetre sem volt illeté
kes. — Az ókatolikus egyház nevében A. Rinkel utrechti érsek és 
A. Kuery berni püspök aláírásával az Ecumenicál Press Service
ben jelent meg elutasító nyilatkozat. „ . . .  Valljuk, hogy az egyház 
helyesen nevezi szűz Máriát Isten anyjának, mert akit szült, az 
nemcsak ember volt, hanem Jézus Krisztus, aki öröktől fogva egy- 
létiyegű az Atyával, Isten és ember egyben. Valljuk, hogy Jézus 
Krisztus a mi egyetlen Megváltónk és közbenjárónk és nincsen sen
kiben másban üdvösség. . .  Ezért elvetjük Róma püspökének taní
tását Mária testi mennybemeneteléről és újra elvetjük 1854-ben 
Mária szeplőtelen fogantatásáról kijelentett dogmáját. Sajnáljuk,

403



hogy Róma egyháza tovább megy az ige megtagadásának útján és 
ezzel kiszélesíti a keresztyénség szakadékait. Az ősegyházzal egy
ségben tiszteljük Szűz Mária emlékét, aki Megváltónk anyja volt, 
mint ahogy tiszteljük a pátriárkák, próféták és minden szentek em
lékét is, akiknek Isten az örökélet koronáját adta. Azért imádko
zunk, hogy Isten Szentlelke által vezesse az egész egyházat, hogy a 
küzdő egyház ment maradhasson minden tévedéstől és világoskod- 
hassék Jézus Krisztus Urunk által.“

" ÖSSZEGEZÉS
E cikk nem a „furor protestanticus“  szava. De az elmondottak 

nyomán a felelősségünkre bízott evangéliom tisztaságának meg
óvása érdekében a római pápa új dogmájával kapcsolatban határo
zottan meg kell állapítanunk a következőket. Mária soronkívüli testi 
mennybemenetelének semmiféle bibliai alapja nincs. Sőt számos ige
hely egyenesen ellene mond.

, , Senki se ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből 
szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.“ János 3,13.

„Amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen 
Krisztusban mindnyájan megeleveníttetnek. Mindenki a maga rendje 
szerint. Első zsenge a Krisztus, azután, akik Krisztuséi az Ö eljö
vetelekor." I. Kor 15, 22—23.

Ez igékből félreérthetetlenül világos, hogy eddig egyetlen fel- 
  támadás és mennybemenetel történt: Jézus Krisztusé. Az övéinek 
feltámadása majd az idők végén, Krisztus vissza jövetelekor törté
nik meg.

Mária mennybemenetelének most kihirdetett hittételében tehát 
immár nem csupán a Máriára vonatkozó kevésszámú és tartózkodó 
igehelyeknek az eredeti görög szövegtől elvonatkoztatott, félreértett 
és helytelen magyarázatáról van szó, hanem a bibliai alap teljes 
megtagadásáról. Az evangéliom lényege: Isten inkarnációja, az as- 
sumptio-dogma pedig Mária deifikációja. Az újszövetség örömhíre, 
hogy Isten ilyen nagy dologra volt hajlandó: Krisztusban emberré 
lett. Az assumptio-dogma „örömhíre" pedig az, hogy az ember ilyen 
nagy dologra volt képes: Máriában a mennybe emelkedett. Ez az 
igazi evangéliom torzult visszája. Mivel a kérügma magva az, hogy 
„az Ige testté íett“ , tehát a könyörületre indult Isten szabadi tá- 
sunkra emberré alázkodott, a Mária mennybemenetelének dogmá
jában megnyilatkozó emberistenítés a kereszt megkerülésének és a 

i bábeli toronyépítés új kísérletének minősítendő és a Krisztusban 
felülről indult mentő evangéliom megtagadásának tekintendő. 
Mindezek alapján az evangéliom tisztaságának és az igeszerű, te
hát egyedül helyes, igazi Mária-tisztelet érdekében a római pápa új 
dogmájának ellene mondunk. „ Krisztus a világ reménysége!“

Szabó József
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N éhány gond o la t a római egyházró l
„Das Jahrhundert der Kirche“ , O. Dibelius könyve a huszas 

években nagy feltűnést keltett s címe szinte szállóigévé lett. Az 
azóta eltelt negyedszázad tükrében huszadik századunk, mely immár 
második felébe fordult, aligha mutatja azokat a vonásokat, amiket 
az illusztris szerző annak idején arculatáról leolvashatni vélt. Annyi 
azonban kétségtelen, hogy az elmúlt félszázad alatt a teológiai gon
dolkodás egyre inkább fordult az egyház felé, s az egyházról való 
tanítás a teológiai fáradozás homlokterébe került. Nem elemezhetjük, 
most ennek, a 19. sz. teológiájával szemben olyan jelentős, fordu
latnak az eredőit, forrásait, csak megállapítjuk, hogy míg a múlt 
század teológiájának kulcsszavai a „vallás“ , a „keresztyénség“ , eset
leg „Isten országa“ , „Jézus élete“ voltak, az utóbbi évtizedekben 
egyre többet írnak és szólanak az egyházról. Apró, de beszédes jele 
ennek, hogy Barth Dogmatikájának első kötete Christliche Dogma
tik címmel jelent meg (1927); ugyanennek a kötetnek erősen átdol
gozott második kiadása már ezt a címet viseli: Kirchliche Dogma
tik. S az egyházzal foglalkozó irodalom időközben szinte infláció
sán megduzzadt méreteire utal ugyancsak fenti szerzőnek egy a kö
zelmúltban elhangzott mondata: Ne beszéljünk annyit az egyház
ról, igyekezzünk inkább egyre jobban egyház lenni! (Dogmatik im 
Grundriss, 1946). Ez az egyébként megszívlelendő felhívás, persze 
semmiképpen sem akarja feleslegesnek ítélni az egyház fogalmával 
kapcsolatos teológiai fáradozást.

Az egyházfogalommal való foglalkozásnak ez az előtérbe nyo
mulása hozta magával — bizonyára egyéb tényezők mellett, — hogy 
a protestantizmusnak a római egyházzal való konfrontálása a libe- 
ralisztikusan közömbös egymásmellettélés esztendei után ismét új 
tartalmat és értelmet nyert. Hiszen ez (a római) volna az a része a 
keresztyénségnek, amely mindig öntudatosan hangoztatta egyház 
voltát, sőt éppen ebben látta keresztyénségének lényegét. S tegyük 
hozzá: ezt a látását sikerült közkeletűvé tennie. Amikor profán mű
vekben, pl. orvosi könyvekben valamely összefüggésben az egyház
ról volt szó, vagy annak tételeit idézték, e nagybetűvel írt Egyhá
zon szinte kivétel nélkül a római egyházat értették, mintha a rajta 
kívül élő keresztyénség ezt a jellegét valamiképpen feladta volna. 
Tegyük hozzá: e látszat nem is volt egészen alaptalan. Kétségtelen, 
hogy a római keresztyénség mutatta a zárt egységnek, a világosan 
megfogalmazott tételeknek és az ellentmondást nem tűrő tekintély
nek azt a képét, ami az idők folyamán s nyilván éppen római ha
tásra az emberekben az egyház képzetévé kialakult. Amilyen mér
tékben mármost az egyházi öntudat, mondhatnánk az egyháztudat 
a protestantizmusban újra éledt az utóbbi évtizedekben (jellemző 
pl. hogy az Ökumené is nem a Világkeresztyénség valamely egyesü-
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létének vagy szövetségének nevezi magát, mint ahogyan az vagy 
harminc évvel ezelőtt bizonyára történt volna, hanem Egyházak Vi
lágtanácsának!) olyan mértékben fordult oda a keresztyénségnek e 
másik nagy tömbje, a római egyház felé. Voltak természetesen en
nek a feléledő érdeklődésnek egyéb forrásai is. Így maga az az ál
talánosnak nevezhető teológiai megújulás, ami a protestantizmuson 
ez utóbbi évtizedekben észlelhető s amit általában a reformátori 
teológia feléledésének szoktak nevezni. Az egyháztudat fent érin
tett megébredése is voltaképpen ennek a folyamatnak az eredménye. 
Másfelől kézenfekvő, hogy akkor, amikor a teológia a reformáció 
gyökereihez nyúlt vissza, szembetalálta magát azzal a problematiká
val, amivel a reformáció birkózott, vagyis a római teológiával. A 
reformáció gondolatait kellett újragondolni; ez azonban távolról 
sem jelentett puszta reprisztinációt. Példa erre a svéd teológia 
Luther-kutatása s általában az újabb Luther-kutatás, Holltól nap
jainkig. Aki ismeri Barth Römerbrief-jét, az tudja, hogy ez a ha
tárkövet jelentő mű egyáltalában nem Luther Római levél kommen
tárjának valamiféle utánaérzése.

Innen érthető, hogy az a teológiai nézőpont, amiből ma a római 
egyházat szemléljük s amiből a teológiai beszélgetés felőle — s eset
leg vele, de ez már nem rajtunk múlik csupán — megindult, nem 
egyszerűen a reformáció fonalának újrafelvétele. A középponti kér
dés természetesen változatlanul a megigazulás: hogyan állhat meg 
a bűnös ember a szent Isten színe előtt? Ez persze magával vonja a 
bűn kérdését egyfelől s a megváltás kérdését másfelől. Ügy is le
hetne mondani, hogy az antropológiát és a krisztológiát. Az ellen
tétek végül is mind erre az alapvető kérdésre vezethetők vissza, út
jaink itt ágaznak el. Ez a kérdés azonban ma egy másik vetületben 
tárul fel, egy másik ponton válik égetővé és döntővé s ez az egyház
fogalom kérdése az egyházak önértelmezésének a problémája. Mit 
tanítunk mi az egyházról s mit vallunk róla és mit tanít a római 
egyház; s milyen gyakorlat folyik ebből az elvi döntésből, milyen 
magatartás és tájékozódás a keresztyén élet sokféle vonatkozásá
ban. Nem új kérdés ez a reformáció kérdésfeltevéseihez képest. Hit
vallási irataink tanúsága szerint akkor is döntő kérdés volt az egy
ház mivoltáról való tanítás. Kétségtelen azonban, hogy akkor a fő
hangsúly nem erre esett, hanem a megigazulásra. Ma viszont úgy 
véljük, hogy világviszonylatban a pont köré sűrűsödik a vita, itt 
futnak a választóvonalak. Hogy miért van ez így, azt •— a fenti né
hány megjegyzésen túlmenően — most kutatni túlságpsan messze 
vezetne. Elégedjünk meg most azzal, hogy a ténnyel számot vetve 
próbálunk a kérdésnek kissé szemébe nézni.

Vizsgálódásunk természetesen — szinte önkéntelenül — állan
dóan egyszersmind önvizsgálattá is válik. Ez elkerülhetetlen, sőt 
kívánatos gyümölcse munkánknak. Megdöbbenve fogjuk felismerni,
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hogy ami hivatalos tanítás ott, az mennyire kísértés, sőt — egyhá
zunk népének közfelfogását tekintve — mennyire beszüremkedett 
közfelfogás sokszor nálunk! Hosszú évekkel ezelőtt jelent meg a 
Lelkipásztorban egy cikk: „Semipelagianizmus az evangélikus egy
házban“  címmel. Akkor nagy feltűnést, sőt helyenként kínos fel- 
szisszenést keltett. Az ott feltárt kérdések időszerűsége ma sem múlt 
el. Csak éppen — mint mondottuk — az ellentétek most más vetü- 
letben jelentkeznek és érvényesülnek.1 .  Az Ágostai Hitvallás klasszikus meghatározása szerint az 

       egyház: congregatio sanctorum, in qua evangélium pure do- 
cetur et recte administrantur sacramenta. A Hitvallás német szöve
gében ezt olvassuk: bei welchem das Evangélium rein gepredigt. . .  
werden. Ez utóbbi variáns figyelmeztet arra, ami egyébként a la
tinból is kitűnik, hogy nem valamely tiszta tan birtoklása — tehát 
egy állapot, habitus, — teszi az egyházat, — hanem az ige tiszta 
hirdetése, — tehát egy folyamat, usus. Már ezen a ponton is felvil
lan az evangélikus egyházfogalom jellegzetessége a rómaival szem
ben: dinamikus, míg amaz statikus. Az egyház szüntelen levőben 
van, az ige hirdetése hozza létre és tartja fenn.

Az evangéliumról és a szentségekről a római egyházban is sok 
szó esik. Kétségtelen, hogy — amint Luther maga is ezt alkalmilag 
megfogalmazta — a római egyházzal „közösen bírjuk a keresztyén- 
ség j a v a i t Ez az egyház is Jézus Krisztusról nevezi magát s az Ö 
nevét hívja segítségül. Oltárain ott a nyitott Biblia — vagy leg
alábbis az Evangéliumos könyv, — mindenesetre hivatalosan hasz
nálja és vallja a teljes Szentírást. Hét szentsége közül kettő a 
miénkkel azonos — legalábbis névszerint — : a keresztség és az 
oltáriszentség. Az első keresztyén hitvallásokat (Apostolicum, Ni- 
caenum, Athanasianum) közösen valljuk, mindkét egyházban imád
kozzék az Űrtói tanult imádságot, sok közös énekünk van stb. Nem 
szabad lebecsülnünk ezeket a szálakat, amelyek elválaszthatatla
nul összefűznek. Ugyanarról az ügyről van szó itt is, ott is: A Szent- 
háromság egy igaz Isten ügyéről, az Ö országáról, a Jézus Krisztus
ban adott kinyilatkoztatásról és üdvösségről. E közös ügy köt össze 
minket, a közös küldetés, az Urunk parancsának való engedelmes
ség, az igazságért való fáradozás, — és nem alkalmi érdekek talál
kozása, nem politikai szövetkezések, vagy más eféle. Az elszánt, 
kemény tusa a közös kincsekkel való helyes sáfárkodásért, — ez az, 
ami igazán tesvérekké tehet bennünket, s nem az udvarias, ám hi
degen közönyös elkerülése egymásnak.

A kérdés már most az, hogyan használjuk e közös javakat, ho
gyan élünk velük. Mert éppen itt tárul fel a mélyreható különbség, 
a felfogásnak és gyakorlatnak az eltérő volta itt és ott. Szorítkoz
zunk most vizsgálódásunkban az ige és a szentségek helyzetére és 
használatára a római egyházban és nálunk.
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2. Már az is sokat elárul, hogy a római egyház nem igéről és szent- 
   ségekről beszél, hanem megfordított sorrendben: szentségekről 

és igéről. Ez azt jelenti, hogy ott első helyen a szentségek állanak 
s csak azután következik az Isten igéje. Isten kegyelmét elsősorban 
a szentségek közvetítik az ember számára. Ennek megfelel a gya
korlat is: az istentiszteleti élet középpontjában a miseáldozat áll s 
nem a prédikáció (bár az utóbbi időben a római egyház sokkal töb
bet prédikál, ennek azonban nem elvi okai vannak, hanem tisz
tára gyakorlati megfontolások vezetik. Ugyanez áll a magyarázatos 
Bibliáknak újabban elterjedt laikus olvastatására). Mind e mögött 
a kegyelemről szóló sajátosan szakramentális tan áll. A kegyelem 
szinte materiális valami, amit a szentségeken keresztül Isten belénk 
önt (gratia infusa).

Ennek a látszólagos, objektivizmusnak megvannak a maga előnyei 
a — sokszor, sajnos, nagyon is reális — protestáns szubjektivizmussal 
szemben. Racionalizmus és pietizmus hányszor tették az igehirde
tést nálunk szubjektív lelki tartalmak, semmire sem kötelező egyéni 
meggyőződés, vagy élmények közlési alkalmává! Templomaink egyre 
inkább előadótermekké váltak, ahol kiváló szónokok mutatták be 
művészetüket. (Többpapos gyülekezetben hányszor kérdik a hívek 
telefonon: ki prédikál?! Tehát a személy fontos s nem az ügy, a 
szónok s nem az ige! Persze meglehet az ilyen kérdésnek az értelme 
és jogosultsága is, ez azonban már magában véve is kóros tünet.)

Mindez kell, hogy komoly önvizsgálatra indítson, ám nem tán
toríthat el alapelvi meggyőződésünktől. Luther egészen egyértel
műen foglal e tekintetben állást: „Denn das Evangélium hat den 
Vorrang vor Abendmahl u. Taufe als das einzige, gewisseste u. vor- 
nehmste Zeichen dér Kirche, da sie (die Kirche) alléin durchs Evan
gélium gezeugt, gebildet, ernaehr, geboren, erzogen, geweidet, ge- 
kleidet, gestaerkt, gerüstet und erhalten wird, kurz: álles Leben 
und allé Wesen dér Kirche ist im Worte Gottes.“  (WA 7, 721.) Ez 
pedig szoros összefüggésben van azzal, amit Luther a kegyelemről 
tanít. A kegyelem Istennek hozzánk való hajlandósága, odafordu- 
lása, lehajolása s nem valamely titokzatos belénk ömlesztett isteni 
fluidum. Isten felénk kinyújtott kezét pedig a hitnek kell megra
gadnia. Az Ö felénk _kinyújtott keze Jézus Krisztus, Isten az élő 
Krisztusban beszél és cselekszik velünk s ez a kettő egy: Isten igé
jének esemény-jellege van, az ő beszéde nem elhangzik csupán, ha
nem megtörténik. Látnivaló tehát, milyen szoros kapcsolat van az 
igéről való tanítás és az élő Igéről szóló tan, a krisztológia között 
egyfelől, a kegyelemről és az azt elfogadó hitről szóló tan között 
másfelől. A szentsége^ száma, helye és értelme is az élő Krisztus 
felől található meg: csak az a szentség, amit Ö maga rendelt, s 
azokat arra a célra kell használni, amire rendelte őket.
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Persze mindez nem mentheti a szentségeknek -— különösen a 
keresztségnek — azt a megvetését, ami — sajnos — egyházunkban 
eléggé elterjedt baj. A szentségeknek ismét el kell foglalniuk méltó 
helyüket az istentiszteletben, a gyülekezet életében, a hívek hittu
datában. Ehhez azonban az kell, hogy sokat és alaposan tanítsunk 
felőlük. S persze, ha ezt megtesszük, kitűnik, hogy a szentségek 
méltó használata nem valamiféle visszakanyarodás a katolicizmusba, 
sőt! Visszatérés a reformáció örökségéhez. Kétségtelen azonban 
hogy a reformáció egyháza: az ige és a szentségek egyháza s ez a 
sorrend megfordíthatatlan, mert rangsorolást is jelent!

Az ige és szentségek használata tekintetében azonban nemcsak 
a fent vázolt sorrendi kérdés — s persze az ezzel összefüggő nagyon 
súlyos elvi alapkérdések — választanak el bennünket a római egy
háztól, hanem az is, hogy az egyház miként kezeli e javakat. Nos, 
a római egyház szigorú jogi keretek közé szorítja az ige és a szent
ségek használatát. A codex iuris canonici mértékadó e tekintetben 
is. A papok, mint az ige hirdetői és a szentségek kiszolgáltatói csak 
az egyházi tanítói hivatal szócsövei. S az egyházi tanítói hivatal 
hierarchikus épületének csúcsán a csalatkozhatatlan pápai szék áll. 
Ez ad a római tanításnak olyan impozáns biztonságot s lelkigondo
zásuknak oly fölényt. Ezen az alapon épülhet ki a hiánytalan ka- 
zuisztika: minden kérdésre van felelet, mert a tanítói hivatal min
denre ad feleletet. E biztonság sokszor irigylésreméltónak látszik, 
ha összevetjük azzal a bizonytalansággal, ami nálunk néha, pél
dául a szentségekről szóló tanítás körül található, vagy azzal a ta
nácstalansággal, amivel néha híveink kérdései előtt megállunk. Ne 
feledjük azonban, hogy ép ez a jellemzően római ebben a képben: 
a jog és hatalom pilléreire kiépített egységes, kerek világnézet, 
amely fölényesen magabiztos és  nem tűr versenytársat maga mel
lett. Amikor Luther a pápai átokbullával együtt elégette a pápai 
törvénykönyveket is (1520. december 10.), akkor tudatosan szakí
tott ezzel a zárt rendszerrel, ezzel a világnézettel és vállalta az 
evangélium szabad hirdetésének minden kockázatát.

Persze ez a reformátori keresztyénség az érett férfiúság ke- 
resztyénsége, nehéz dolog és kemény eledel. Mert itt arról van szó, 
hogy döntéseimért nem veszi le vállamról a felelősséget valamely 
egyházi hatalom, nem hivatkozhatom egyházam erkölcstanának va
lamely paragrafusára, hanem nekem kell a hit merész szabadságá
ban megkeresnem a helyes utat az élet fordulataiban. Nekem ma
gamnak kell — nem magamban ugyan, hanem a gyülekezetben a 
hívek közösségében, — hitben megértenem a nekem szóló igét, a 
prédikációt s a megértett igének engedelmeskednem. Anélkül, hogy 
valamiféle „keresztyén*1 világnézetet építenék ki magamnak, meg 
kell találnom esetről esetre a hit keskeny útját s egyedül az igében
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megkötött lelkiismeretemre kell hallgatnom, — mert ami hitből 
nincs, bűn az.3. Elérkeztünk gondolatmenetünk döntő pontjához. A római 

      egyháznak más az egyházfogalma, mint a miénk. Már eddig 
is lépten-nyomon kitűnt ez. Hiába közösek a keresztyénség javai, 
ha azokkal másképpen élünk, azokat másképpen értelmezzük és 
értékeljük. A római egyházban más az egyház és az ige meg a 
szentségek viszonya. Nálunk — az ágostai Hitvallás idézett megha
tározása értelmében — a primér tényező az ige. Az ige teremti s 
tartja fenn az egyházat (v. ö. fentebb Luther klasszikus szépségű 
nyilatkozatát!), az egyház mindenestül az ige produktuma. Ami 
másszóval azt jelenti: A Szentlélekúristen hozza létre, táplálja és 
kormányozza az egyházat az ige és a szentségek útján.

Ebből folyik másfelől az is, hogy az egyház mindenestül alá van 
rendelve az igének. Nem ura annak, hanem szolgája. Sáfára az igé
nek s a szentségeknek, e reá bízott javaknak. Küldetése épen abban 
van, hogy ezekkel gazdálkodjék, hogy ezeket hordozza a földnek 
végső határáig. Ebben van léte, értelme és célja, e feladat élteti s 
ad neki létjogosultságot — s ahol hűtelen lesz feladatához, ott el is 
veszíti létjogosultságát s Urának ítélete alá esik, amint arról a törté
nelem félelmetes példákkal tanúskodik!

Nem így a római egyházban. Itt az egyház az ige ura. Az ige 
s a szentségek, de Krisztus érdemei is, s továbbmenően a szentek 
érdemei, az egyház javai, az egyház kincse. Krisztus maga hagyo
mányozta mindezt az egyházra, amely mintegy ezeknek bizomá
nyosa, osztogatja, adagolja őket belátása szerint — és a kánonjog 
keretei között. E „kegyelmek‘‘ szinte függetlenülnek az adományo
zótól, Krisztustól s önálló életet kezdenek élni. Nem bocsátkoz
hatunk e helyt bele a római egyháznak az egyház kincseiről szóló 
igen szétágazó tanítása ismertetésébe. Elég annak a megjegyzése, 
hogy Luther szerint Krisztus egy kincset hagyott egyházára s ez 
az evangélium, ezt azonban nem lehet „tezaurálni“ , ezt hirdetni kell 
s hirdetett ige útján a Szentlélek hitet támaszt, „ubi et quando vi- 
sum est Deo“ .

Amikor az egyház — római felfogás szerint — így osztogatja 
a kegyelmi javakat, akkor e tevékenységével mintegy maga is be
lekapcsolódik Krisztus megváltó művébe. Annak tehát nemcsak 
tárgya, hanem egyúttal cselekvő alanya is. Nyilvánvaló ezen a pon
ton, hogy a szentekről s általában az emberi érdemekről, az elégté
telről s a búcsúról szóló egész tanítás, aminek azután a mariológia 
csak konzekvens kiépítése és betetőzése (Mária, mint társmegváltó, 
v. ö. Mária mennybemenetelének a közelmúltban kanonizált dog
máját) milyen szervesen illeszkedik bele a római tanrendszer im
pozánsan — és sajnálatosan — töretlen, egységes épületébe. Az is 
nyilvánvaló azonban, hogy amikor nálunk ilyenféle mondatok hang
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zottak el, hogy az egyház biztosítja híveinek üdvösségét, akkor az 
eféle gondolkodással veszedelmes közelségébe kerültünk a fent vá
zolt római tanításnak. Hiszen, amikor Pál apostol arról írt, hogy 
mi Isten munkatársai vagyunk (I. Kor. 3, 9), akkor nyilván ezen va
lami egészen mást értett!

A döntő kérdés tehát: az egyház van az igéért, vagy megfor
dítva? Ez a kérdés a római egyházban egyértelműleg eldőlt. A csa- 
latkozhatatlan tanítói hivatal szuverén módon határoz az írás értel
mezésének kérdéseiben, — ez tehát azt jelenti, hogy annak felette 
áll. Ez gyakorlatilag a Szentírástól való teljes függetlenséget is je
lenti. Valamely hittétel megindokolásához nincsen feltétlenül szük
ség a Bibliára. Hiszen az egyházi tanítói hivatal birtokosa a Szent
iéleknek, benne továbbműködik a kinyilatkoztatás (revelatio conti- 
nua)-. A Szentírás csak egyik forrása a keresztyén ismeretnek és 
hitnek, de nem kizárólagos forrása. Innen érhető az olyan dogmák
nak a kanonizálása, aihiknek a legcsekélyebb írás-alapja sincsen, 
mint pl. a Mária menybemenetele stb.

A reformáció egyik döntő felismerése volt, hogy a Szentlélek 
nem munkálkodik a „külső ige“  nélkül; vagyis a Szentírás betűje 
a hirdetett ige, a prédikáció nélkül (Jn. 16,14). Ezt a tételt Luther 
egyforma határozottsággal védelmezte Rómával és a rajongókkal 
szemben. Ez utóbbiak persze nem valamely csalatkozhatatlan pápai 
székre, hanem belső „megvilágosodásukra'* hivatkoztak. A refor
máció egyházának ma is ezt a két frontot kell tartania. Feltűnő és 
érdekes, hogy milyen gyakran kell mind a két fronton, más köntös
ben jelentkező, de azonos tévelygés ellen védekezni.

A római egyháznak a Bibliához való viszonyával szoros kap
csolatban van a Krisztushoz való viszonya. Krisztus uralmát az 
egyház fölött — római tanítás szerint — láthatatlanul és közvetle
nül gyakorolja. Ez azonban csak egyik oldala a dolognak. Másfe
lől ugyanis láthatóan is gyakorolja uralmát helytartója által. S nem 
üdvözülhet az, aki nem engedelmeskedik ennek a látható főnek, 
hiszen voltaképpen Krisztusnak tagadja meg az engedelmességet!

A reformáció tanítása szerint Krisztus az egyházban uralmát az 
igével gyakorolja. Az ige hirdetésének szolgálata azonban nem je
lenti Krisztus helyettesítését. Luther ezt a gondolatot határozottan 
elutasította. Krisztus és az egyház között pedig csak a hit teremt 
kapcsolatot: a hit hallásból van, a hirdetett ige meghallásából. Lát
juk, hogy Luther itt is következetesen végigviszi a „solus Christus, 
sola fide“ elvet; az egyház kormányzásának egyetlen szerszáma a 
hirdetett ige. Ebből az elvből igen messzemenő konzekvenciák foly
nak az egész lutheri egyházkormányzatra, egyházfegyelemre nézve, 
amiket nem követhetünk, amely vonalaknak a kihúzása azonban 
nyilvánvalóvá teszi, hogy ezen a ponton is milyen mély szakadék 
választ el a római gondolkodástól.
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Nem kétséges tehát a végső konzekvencia: az egyházi tanítói 
hivatal (pápai szék) felette áll a Szentírásnak.

Egy másik jellemző római gondolat az egyházról az, hogy az 
egyház — mint Krisztus misztikus teste — Krisztusnak mintegy 
reprezentánsa és szemléletes megszemélyesítője a földön. Jócseleke
deteiben, tisztaságában (!) áhítatos gyakorlataiban, de kísértéseiben 
és szenvedésében is Krisztust jeleníti meg a világ előtt. E gondolat 
első hallásra igen vonzó és valóban nem kis mértékben kísért a pro
testantizmusban is. Csakhogy itt két dologról nem szabad megfe
ledkezni: mindenekelőtt aprói, hogy — Luther nem győzött erre elég 
nyomatékosan rámutatni — Krisztus országlása ebben az időben 
egyházában „Hörreich“  és nem „Sehreich“ . Ami azt jelenti hogy az 
egyház ismertető jegye elsősorban és főként az ige és a szentségek, 
mégpedig a hirdetett ige, amikor éppen prédikálják. S ami az egy
házból szemlélhető, az aligha tetszetős és látványos világi szemmel 
nézve, hiszen az egyház ebben az időben (aeonban) nem a megdi- 
csőült, hanem a szenvedő Krisztusnak a teste. Ezért sorolja fel 
Luther a „notae ecclesiae“ hét jegye között a „Szent keresztet", 
vagyis az egyház nyomorúságát, elesettségét, szenvedését. Az egy
ház — a III. Hitágazat szerint — hitünk tárgya: hiszünk egy ke
resztyén Anyaszentegyházat. A római gondolkodás a theologia gló
riae jegyében áll s az egyház szerinte már most ecclesia triumphans. 
A  reformáció teológiája theologia viatorum s egyháza ecclesia mi- 
litans. Itt futnak a legmélyebbreható eltérések a két egyházfogalom 
között s minden egyéb részletkérdés benső összefüggésben van 
ezekkel.

Ennek az ellentétnek — mint már eddig is utaltunk reá — 
krisztologiai gyökerei vannak. Krisztus testté létele, a jászoltól a 
keresztig vezető út, nagypéntek gyalázata és húsvét dicsősége: titok, 
müsztérion, amit csak hitben ragadhatunk meg, de nem közelíthet
jük meg 'az értelemmel s így ki sem ábrázolhatjuk, nem szemlél
tethetjük felfoghatóan az egyház életében sem.

Fontos arra is figyelni, hogy a római egyházképből hiányoz
nak az, eszkatologiai vonások. Az egyház képe összemosódik Isten 
országával; az egyház már most és itt Isten országa a földön, még
pedig olyan vonásokkal felruházva, amik az Újtestamentom bizony
sága szerint még csak az eljövendő aeonnak az ígéretei. A római 
gondolkodástól idegen az a felismerés, hogy az egyház csak a 
Krisztus mennybemenetele és vissza jövetele közötti átmeneti idő
ben eszköze és színtere Krisztus elrejtett uralkodásának, — ám a 
dicsőség országában már nem lesz reá szükség (Jel. 21—22). Az egy
ház tehát nem azonos Isten országával, sőt az egyház korát lezárja 
Isten országának elérkezése. A római gondolkodás ezzel szemben 
már most mintegy elővételezi Isten országát s annak sok vonását 
reáruházza az egyházra. Így pl. ezek szerint az egyház tökéletes és
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feddhetetlen, csak egyes tagjai vétkezhetnek. Hogy ez a gondolkodás 
mennyire befészkelődött a mi sorainkba is, arra nézve mi sem jel
lemzőbb, mint az, hogy amikor néhány évvel ezelőtt az egyház 
bűnbánatáról volt szó, ez élénk tiltakozást váltott némelyekből, akik 
azt hangoztatták, hogy az egyes hívek tarthatnak ugyan bűnbá
natot, de az egyház, mint olyan, mint közösség, nem. Ez jellemzően 
római gondolkodás.

Talán abban a kérdésben lehetne summázni gondolatainkat: a ke
reszt egyháza vagyunk-e, akarunk-e, merünk-e lenni egészen, vál
lalva a kereszt gyalázatát? Mert hiszen az nyilvánvaló, hogy ami
kor e néhány gondolatot a római egyházról elmondottuk, állandóan 
önmagunkat tartottuk szem előtt. Egyébként nem is lett volna sok 
értelme eszmélődésünknek. Célunk sohasem lehet önmagáért való 
polémia, vagy éppen fennhéjázó ítélkezés a másik egyház felett, ha
nem mindig az, hogy a magunk portája előtt söpörjünk s a római 
egyház tükrében is — ezúttal éppen az egyházfogalom tükrében, — 
magunkat vizsgáljuk s meglássuk azokat'a kísértéseket, sőt tévedé
seket, amelyek minket fenyegetnek. Így kényszerülünk önvizsgálatra 
és bűnbánatra s arra, hogy megújuló fáradozással igyekezzünk az 
ige hűségesebb tanítványai lenni.

S végül arra is reá szeretnénk mutatni, hogy rendkívül saj
nálatosnak tartanók, ha a római egyházhoz való viszonyunk meg
rekedne a reverzális-csaták és egyéb hatalmi civakodások felületi 
síkján. Ilyen jelenségek — sajnos — vannak és ezekkel szemben is 
meg kell tennünk a szükséges óvóintézkedéseket. Önmagunkhoz is 
méltatlan volna azonban, ha nem próbálnánk meg mélyebbre ásni, 
az igazi problémákat feltárni, a kérdések gyökeréig elhatolni. Gyü
lekezeti munkánk csak így lehet ezen a ponton gyümölcsöző, csak 
így tudunk tanuló és tanító egyház maradni, csak így tudjuk hí
veinkben az igazi evangélikus hittudatot, — amely annyira külön
bözik a felszínes felekezeti öntudattól! — felébreszteni és elmélyí
teni. És — bármily különösnek lássák is — ebben az elmélyedő 
munkában fogunk, egészen váratlanul, közelebb kerülni a római 
egyházhoz. Közelebb abban az értelemben, ahogyan arról a beve
zetésben szóltunk, hogy t. i„ összeköt bennünket a közös ügy, az 
igazságért való fáradozás, összeköt éppen a harc, amit egymással 
a teológia síkján vívunk. Minél őszintébb, mélyreszántóbb, minél 
komolyabb lesz ez a tusa, annál inkább megközelítjük majd egy
mást, — valahol a középpont közelében. És ez — mi legalábbis úgy 
véljük, — feladatunk és kötelességünk. Groó Gyula

Megemlítem a végén, hogy munkámban nagy hasznomra volt K. G. 
Stock kitűnő tanulmánya: Dér evangelische Christ und die römische 
Kirche, valamint ugyanennek a szerzőnek másik műve: PolitiScher 
Katholizismus, als theologisches Problem.
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Kálvin kommentárja a Római levélhez

Értékes és régen várt kiadvánnyal gyarapította a Református 
Konvent Sajtóosztálya a magyar teológiai irodalmat Kálvin Római 
levél-kommentárjának magyar nyelvű fordításával* A Római 
Levélhez ugyan eddig is volt magyar nyelvű irodalom, jelentek meg 
kommentárok is, azonban Kálvin kommentárjának magyar nyel
ven való kiadása mégis jelentős esemény — nemcsak a református 
egyházban, hanem számunkra is.

A Római levél az Újszövetség iratai közt különösképpen is sors
szerű olvasmány az egyház számára, „Aki ezt a levelet megérti, az 
előtt úgyszólván feltárult az ajtó a teljes Írás megértésére", — 
mondja Kálvin kommentárjának ajánlásában (XIV. lap). Ez valóban 
úgy volt, nemcsak akkor, amikor Augusztinusz a Római levél 13. 
részének utolsó verseitől indíttatva keresztségre jelentkezett, ha
nem akkor is, amikor Luther az 1. rész 17. versét megértve újon
nan fedezte fel az evangélium igazi értelmét. Tudjuk azt is, hogy 
milyen jelentőségűvé lett a legújabb teológiai eszmélés számára 
Barth Római levele, amelynek megírásánál egyik döntő tényező 
Luther újonnan felfedezett Római levele és mellette Kálvin refor- 
mátori értelmezése volt. De nemcsak az egyháztörténetnek ezek a való
ban sorsdöntő eseményei, hanem a kommentárok sorozata is ugyan
azt tanúsítja. Az ókorban Origenész és Chrysostomos, a középkorban 
Aquinói Tamás, a reformáció kora és a múlt század sok írásmagya
rázata főként a Római levélen keresztül igyekezett mélyebbre ha
tolni az evangélium és a keresztyén tanítás megértésében. S ne fe
ledkezzünk meg a legújabbakról sem: Schlatter nagy kommentár
járól, mely ennek a nagy írásmagyarázónak egyik legfontosabb 
életműve és súlyos kérdéseket vet fel a protestáns egyházak szá
mára, azután Nygren rendkívül világosan megírt, angolra és né
metre lefordított kommentárjáról, mely a Római levél reformátori 
éitelmezését igen nagy erővel szólaltatja meg és alkalmazza a mai 
ember számára.

Miben van a jelentősége ebben a helyzetben Kálvin kommen
tárjának a mai ember számára? Utalni lehet mindjárt arra is, amit 
Kálvin maga emel ki az ajánlásban, hogy t. i. „igyekezett mindent 
velősen összefoglalni1. Valóban, Kálvin műve nemcsak rendkívül 
elegáns humanista latinságával, s a mellett tömör és mégis szemléle
tes nyelvezetével ragadja meg az olvasót, hanem azzal a tapasztalt

* Kálvin János: A Római levél magyarázata. Fordította Rábold 
Gusztáv. A fordítást átdolgozta és sajtó alá rendezte Nagy Barna. Buda
pest, 1954. A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventjé- 
nek kiadása. (Megrendelhető az Evang. Egyetemes Sajtóosztályon Ára 
kötve 80.— Ft.)

414



pedagógiával is, ahogyan az értelmezés számára adódó nehéz kér
déseket világosan, áttekinthetően tárja fel az olvasó elé. Világosan 
rögzíti és megokolja állásfoglalását is és ezzel valóban „megköny- 
nyíti az ítéletalkotás terhét azok számára, akiknek nem elég erős 
az önálló judiciumok“ (XV. lap). A reformáció korában ez azt is 
jelentette, hogy sok bizonytalankodó és hánykodó lélek számára 
Kálvin világos és határozott útmutatást tudott adni az evangélium 
igazi és helyes értelme elé. Kálvin kommentárja Melanchthon, Bul
iinger és Bucer kommentárjaira épül rá és így a Római levél refor- 
mátori értelmezését teszi világos kifejtésben könnyen hozzáférhe
tővé: ebben van teológia-történeti jelentősége. Ma tudjuk, — főként 
Schlatter mutatott erre rá, — hogy ebben a reformátori értelmezés
ben a döntő Luther Márton híres előadása volt a Római levélről, 
noha az a reformáció korában nem, hanem csak e század elején je
lent meg nyomtatásban. Luther kommentárjában a reformátori át
élés elementáris erővel robbant ki, sokszor vajúdva és harcolva a 
régi értelmezés ellen, de mindig a személyes átélés frisseségével és 
belsőleg átforrósult hevületével. Amíg az Kálvinhoz eljutott, addig 
lehiggadt, olyanná lett mint a kristálytiszta hegyi forrás. Ez éppen 
a különbség a két kommentár között: Lutheré az átélés és új felfe
dezés hevületével és örömével ragad meg és ragad magával és kris
tálytiszta vonalvezetésével győz meg. Ehhez hozzá kell venni még 
azt is, hogy a Római levél nagy egzegetikai kérdései ma is azok, 
amelyekkel az írásmagyarázat mindig is, a reformáció korában is 
viaskodott. Ha ezekre tekintünk, akkor Kálvin kommentárja szinte 
modernnek hat, annyira elevenen tárja fel ezeket a kérdéseket. De 
éppen ezért értékes tanítás a -mai egyház számára is. Nemcsak a 
reformátor teológiáját, református egyházi tanítást lehet belőle meg
ismerni. Jobban érthetjük általa Pál apostolt, az evangéliumot is. 
Sokat tanulhatunk belőle az igehirdetés számára is: hiszen Kálvin 
Istentől megáldott, rendkívül gyakorlott és éleslátású igehirdető 
volt, aki ismerte „az embert“ . Ez az írásmagyarázata valóban meg
termékenyítheti az igehirdetést, — azonban csak úgy, ha nem Kál
vint ,reprisztináljuk“ (ahogyan Nagy Barna nyomatékkai és joggal 
mondja az előszóban), hanem ha mélyebbre vezet az evangélium 
megértésében.

De ennél még többet is kell mondanunk, ha Kálvin kommen
tárjának a számunkra való jelentőségét akarjuk megérteni. Ügy 
gondolom, hogy a mai olvasó főként három kérdéssel fordul Kál
vinhoz: mit mond a hitről és Isten országáról, hogyan szól a régi és 
az új emberről, hogyan kapcsolja össze predestinációs tanát a Római 
levéllel? Az első kérdésnél azt a feleletet kapjuk, hogy Kálvin nyo
matékosan emeli ki a hit által való megigazulást a Római levél fő
tartalmaként. De talán éppen ezekben a fejtegetésekben érezhető 
legerősebben, hogy mennyire közvetlenebb és élményszerűbb Luther
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kommentárja. A predestináció tanítása a kommentárban mereven 
és élesen szólal meg, — akárcsak az Institúciókban — ez érthető is, 
hiszen az utóbbinak az új kiadása és a Római levél kommentárja 
ugyanabban az időben keletkezett. Kálvin nyomatékkai hangsú
lyozza, hogy ennél a tanításnál kiváltképpen is vigyázni kell arra, 
hogy megelégedjünk az apostol szavai által adott korlátokkal: 
„Szentül ügyeljünk arra, hogy ne kívánjunk erről a dologról meg
tudni mást, hanem csak azt, amit az írás tanít; ahol pedig az Űr 
bezárja szentséges száját, ott mi is zárjuk el elménk elől a tovább- 
hatolás útját“ (195). Tudjuk, hogy éppen ez késztette Luthert arra, 
hogy alázattal meghajoljon a „ Deus Absconditus“  titka előtt és 
ezért ne kutassa a predestináció mélységeit. Mi evangélikusok úgy 
érezzük, — éppen ennek a kommentárnak az olvasása közben is —, 
hogy Kálvin itt tovább ment a saját maga által kitűzött határnál: 
csak így beszélhetett arról, hogy Isten kárhozatra rendelt egyeseket. 
Ügy érezzük, hogy ma éppen református teológusok is ezen a pon
ton szeretnének ismét közelebb kerülni Pál apostolhoz (v. ö. pl. 
Barth és Brunner).

A legfontosabb kérdést azonban Kálvin Római levele azon túl, • 
hogy a megigazulásról szóló páli tanításnak a mindig újból való 
átgondolására ösztönöz, a régi és az új (újjászületett) ember kérdé
sében teszi fel a mai egyháznak. Kálvin is — mint Luther — úgy 
értelmezi a 7. fejezetet, hogy annak utolsó szakaszában az újjászü
letett ember belső harcáról van szó. Tudjuk, hogy a piétizmus óta 
ez az értelmezés az egyházban hátérbe szorult annak a másik ér
telmezésnek a javára, hogy ott az apostol a Krisztuson kívül élő 
emberről szól. Ma az egyháznak — és vele együtt az igehirdetésnek 
is, —• egyik sorskérdésévé vált, hogyan és miben ismeri fel Isten 
lelkének megújító munkáját a keresztyén emberben és éppen ennek 
következtében hogyan ítél a Krisztuson kívül álló ember tekinte
tében. Szükséges ezt a kérdést éppen a reformátorok írásmagyará
zatának a fényénél újból megvizsgálni. Persze vigyáznunk kell arra, 
hogy — amire Nagy Barna annyi joggal figyelmeztet — éppen en
nél a kérdésnél ne álljunk meg a „reprisztinációnál", a reformátor 
tanításának „puszta utánamondásánál" .. vagy „még oly lelkes 
deklamálásánál“ . Mert sem Luther, sem Kálvin nem „veheti le ró
lunk az írásmagyarázat mai, új, örökké új gondját, felelősségét, örö
mét és szabadságát". Nem ennek a reprisztinációnak az értelmében, 
hanem az apostol „tanításának" új átgondolásával kell megvizsgál
nunk, hogy Kálvin értelmezése nem válhatik-e egyházunk számára 
figyelmeztetéssé és útbaigazítássá.

De nem folytathatjuk ezeket a kérdéseket. Mindenesetre külön 
is meg kell említenünk a 13. fejezet magyarázatát, amely eleven
ségével és a mai helyzetben is tanulságos indításával számunkra kü
lönösképpen is fontossá válik. E mellett történelmileg is tanulságos,
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hogy Kálvin milyen határozottan tette az apostoli igét tükörré a 
fejedelmek számára, — ami abban az időben nemcsak bátor, hanem 
demokratikus magatartás is volt.

Végül ki kell emelnünk a nagy gonddal készült, szabatos és 
gördülékeny, magyarul könnyen és jól olvasható fordítást. A fordító 
a bibliai szövegnél a jelenleg használatos revideált szöveget vette 
alapul, nem Kálvin latin fordítását. Ennek a következménye, hogy 
helyenként Kálvin szövege eltér a mi megszokott szövegünktől. 
Ilyen esetekben a fordító erre rendesen utalni kénytelen. Ezt azon
ban az olvasó hamarosan megszokja.

Református testvéreink gazdag ajándékot kapnak ennek a kom
mentárnak magyar nyelven történt megjelentetésével. Joggal várta 
már ezt a fordítást nehezen a református közvélemény. De vessük 
fel mi evangélikusok is evvel kapcsolatban a kérdést: vájjon nem 
volna-e lehetséges Luther Római levelének az átültetése magyar 
nyelvre. Tudjuk, hogy ez még a Kálvin kommentárjának a fordítá
sánál is nehezebb feladat Luther művének sajátos szerkezete 
miatt. Azonban ezt a nehézséget meg lehetne oldani, amint azt a 
német fordítás is megoldotta. Kálvin kommentárja jó segítséget 
nyújt evangélikus lelkészeknek is, — de a mi lelkészeink nem nél
külözhetik Luther kommentárját sem, amelyben az evangélium re- 
formátori új átélése olyan összehasonlíthatatlan frisseséggel tör fel. 
A Római levél helyes értelmezése, üzenetének tolmácsolása a mi 
egyházunk számára is sorsdöntő kérdés.

_________  Karner Károly

T Ü K Ö R  E L Ő T T
Kedves Barátom!
Tudom, hogy van tükör az otthonodban, talán az irodádban, sőt eset

leg a sekrestyédben is. Ha nincsen, nem ártana beszerezned, nem a 
hiúság okából, hanem a rend kedvéért. Ha van már tükröd, bele is 
nézel, különösen mielőtt a templomi igehirdetésre indulsz. Néha igazán 
különös dolgokat láthatsz.

Vasárnap van. Utolsó beharangozás him-bamja hallatszik. Ünnepi 
külsővel vár a szent hajlék, hihetőleg minden rendben és tisztán ragyog. 
A gyülekezet is vasárnapi ruhában, hiszen Isten házába érkezett meg 
és külsejével is kifejezi azt, amit belül érez. A lányok színes tiszta 
szoknyákban, a férfiak ragyogó fekete csizmában s az ingük fehéren 
vakít.

Te belenézel egy pillantással a tükörbe és — lám, milyen érdekes! 
—  nem veszed észre, hogy Luther-kabátod gallérjánál kivirít a kék
színű ing. Mi az, hogy kékszínű?! Tarka-csíkos, modern és mai, a leg
újabb divat szerint készült. Nagyon hasznos, mert nem piszkolódik ha
mar. Ha minden jól megy, akkor még szerdán-csütörtökön is visel-
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heted... Hát hogyne viselhetnéd! De, kedves Barátom, illik ez Luther- 
kabáthoz, ünnepi gyülekezethez, vasárnap szent napján a templomhoz? 
Persze, sokan megszokták már és beletörődtek abba, hogy vasárnap js 
színes ingben szolgálsz, ahelyett, hogy tiszta fehér ragyogna elő, de 
azért legelőször sokaknak feltűnő volt és fájt és ha manapság idegen 
vetődik közétek, megvan a külön véleménye rólad.. .

S a Mózes-táblád? Lám, lám, néha milyen gyűrött. Tudom, benne 
volt az Ágendában és hirtelen összecsukás révén a táblácskák is gyű
röttek lettek. Igen, de ennek már legalább három hete és még mindig? 
És mikor is mosták, vasalták utoljára?

A tükörből nem látszik a Luther-kabátod. De, amikor az oltár előtt 
állasz, akkor feltűnő, hogy középen hiányzik egy gomb.. .  Te is tudod, 
feleséged is tudja, de hát lehet ma ilyen gombot kapni, pontosan ilyet, 
amilyet annak idején, 20—30 évvel ezelőtt (hej, régi szép idők...) varr
tak rá? De vájjon utána néztél? És bárhogyan is áll az ügy, lehet ezzel 
indokolni azt a gombhiányt? Hiszen leszakadhat előbb-utóbb a második 
és a harmadik is s akkor mi lesz?

Azután. . .  Múltkor láttalak egy beiktatáson. Jelen volt a püspököd 
is, de szerencsére sietett és nem tudott közelebbről megnézni, pedig fel
tűnt volna neki is, hogy — sáros volt a Luther-kabátod. Igen, jól em
lékezhetsz, a drága jó Pali bácsit temetted, éppen esős idő volt és lépé
sed nyomán felfreccsení a sár és elvitted magaddal az installációra, 
hadd lássa a városi nép, milyen nehéz egy falusi papnak a sorsa. Talán 
már ruhakeféje sincsen!

Persze, akad itt-ott hasadás is. Hiába, kopik az ember, konik a 
kabát is. Az embert nem lehet összevarrni, de a kabátot? És mi van 
a pecsétekkel? No. de hagyjuk.

Azután. — emlékszel? — hallgattalak eev Balaton m»lletti kis tem
plomban nváron, vasárnao délután. . .  Amikor már megérkeztél világos 
nvá î ruhádban, megteltem kíváncsisággal. De miiven egyszerűen meg
oldottad a kérdést. Egyszerűen felhúztad a nadrágodat és alig látszott 
ki belőle ujjnyinál több. Persze, a mezítelen lábadat nem tudtad fel
húzni... Gusztusos volt!

De télen is találkoztam veled. Akkor még sötétbarna ruha volt raj
tad, fekete Luther-kabát és — arra terítve ugyancsak barna lódenfel- 
öltőd. . .  ízléses volt! Pedig milyen nagy gyülekezet előtt állottál és 
mindenki, de mindenki, férSak és nők, sötét ruhában. Te votlál az 
egyetlen „derűs" folt.

Más ilyen apróságok is akadnának még, ha éppen gyűjteményt kí
vánnánk összeállítani papi furcsaságokból. Mindenesetre, amikor együtt 
vagyunk úgy harmincan-negyvenen, érdemes lenne csoportképet csinál
tatni rólunk. Éz a kép bizonyítaná, hogy még az uniformisunkban is 
milyen egyéniek, szabadok, sőt szabadosak vagyunk.

Ezért nem árt, ha tükör elé állunk!
Remélem, nem haragszol, hogy mindezt megírtam?
Szeretettel ölellek!

Várady Lajos
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IGEHIRDETÉSEK
Szentháromság u. 16. vasárnap

KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET. 
Kol. 3,3—7. — Oltári ige: Mt. 6,1—6.

Kollekta-imádság. Kegyelmes Atyánk! Légy áldott, hogy könyö
rülő szereteted ránkárasztott ajándékaiban megmutattad gazdagságodat. 
Kérünk, Atyánk, láttasd meg velünk méltatlanságunkat és cselekedd, 
hogy hálaadásunk titkos imája és jókedvű ajándékozásunk nyilvánvaló 
árja, soha ne lankadjon, Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért, 
aki veled és a Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. 
Ámen!
m e g j e g y z é s e k  a  s z ö v e g h e z .

3. v. apothnészkó: meghalni valami számára, vagyis megszabadulni 
attól. 5. v. „földi tagjai tokban" helyesebben: „tagjaitokban azt, ami 
földi". A testi indulatokat és vágyakat érti ezen az apostol. Részletező 
felsorolása is ezt igazolja. Pathosz =  szenvedély. Űj fordításunk „bűnös" 
jelzővel használja. Pleonexia =  kapzsiság, fukarság. 6. v. „engedetlenség 
fiaira" a fontosabb kéziratokból hiányzik.
AZ ALAPIGE ÉRTELME.

3—4. v. Jézus Krisztus váltságművével új világhelyzet támadt. A 
golgotái 'kereszten eltörölte a parancsolatok ellenünk szóló vádiratát (2, 
14) és hatástalanná tette a démonikus hatalmak tevékenységét (2,15). 
Győzelmének valóságába belekapcsolta mindazokat, akik nevébe meg- 
keresztelkedtek és hisznek (2, 12) Krisztus gyülekezete tehát új, egzisz
tenciális helyzetbe került. Meghalt a bűn számára és él Urának, Meg
váltójának. Megszabadult rabtartó hatalmaitól (törvény, bűn, ördög), 
szabadon és hitből való engedelmességgel néz előre, a múlandók helyett 
az örökkévalókra tékint (3, 2). Előre néz azért is, mivel új élete elrejtett 
élet; annak dicsősége, igazsága és tisztasága lepel alatt van, mintegy 
Krisztussal együtt Isten titkai közé került. Ám amikor Megváltója mint 
rex triumfans tér vissza, akkor dicsősége, igazsága és tisztasága is nyil
vánvalóvá lesz. Isten magához emelte, magába rejtette, őrzi ezt az új 
életet. Amint Krisztus megdícsőittetett s így testi szemünkkel nem lát
hatjuk, azonképen a keresztyén új élet sem ötlik éppen szembe, de re
ménységben, hitben és mindenekelőtt az ígéret révén az övé!

A Krisztusban hivő életfolytatását tehát két Krisztus-esemény hatá
rozza meg. Miként a hegedű húrja csak úgy szólaltatható meg, ha két 
rögzítő pont között feszül: így a Krisztusban elrejtett élet is azért je
lenthet „új hangot" ebben a világban, mert két pont között feszül: a 
megváltás ténye és Krisztus dicsőségben való visszatérése között.

5. v. A bűn elleni harc csak e két pont közötti feszültségben történ
het, mert Krisztus halálának kell folytatódnia a keresztyén életben. 
Jézus halálát keresztelésnek mondja Mk. 10,38-ban. Pál viszont a mi 
megkereszteltetésünket nevezi halálnak. Ez mindenekelőtt természetesen 
etikai értelemben nyilvánulhat meg. Mivel meghaltunk a bűnnek, azért 
öldökölhetjük meg tagjainkban mindazt, ami földi, vagyis bűnös testi 
vágy, indulat. Ez pedig, — Méliusz Juhász Péterrel szólva — „nem 
mondja, hogy bűn nincs benned, mert még itt és földön élsz, veled a 
bűnös test. . .  de csak azt mondja, hogy a tagokat a földön Öld meg, 
azaz ne hadd országolni és uralkodni benned a bűnt". (A megszentelődés
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harcának másik erőforrása pedig az a reménység, hogy Krisztus, a mi 
életünk, megjelenik!)

6—7. v. Isten hitet és engedelmességet kíván megváltottaitól. A régi 
életet megítéli. S ha mi nem ítéljük halálra az ó-embert naponként 
azzal, hogy megzabolázzuk, megfeszítsük, — akkor Ö tart ítéletet harag
jával az engedetlenség felett.
GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ.

Hirdessük ennek az egyébként fájdalmasan és félelmetesen hangzó 
szónak: „meghaltatok" — jóhírét, amellyel Pál is lelkes harcba hívja 
levelének olvasóit. Letört bilincsekről és szabad élet új lehetőségeiről 
beszél ez a múltidő: nem a bűn triumfál, (hanem Krisztus, s Vele együtt 
mi a bűn felett. A béklyókba szorított rab tehetetlen vergődéssel szen- 
vejl, de aki a keresztségben „meghalt a Krisztussal" és Krisztus győ
zelmében hisz, felszabadult a sikeres harcra, kísértésekkel szemben való 
ellenállásra, s a győzelem reménységével fékezheti meg a Szentlélek se
gítségével magában és a világban a rosszat, a démonikust, a romboló 
indulatokat és szenvedélyeket.

Ne tévesszen meg senkit sem a látszat! A hitben való élet: elrejtett 
élet! Nem tökéletes „szentek" — hanem megváltott emberek vagyunk! 
Félre a kedvetlen letörtséggel, ha nem látszik is mindjárt az igazság 
és tisztaság diadala, hiszen előttünk van még a beteljesedés! Ami elrej- 
tetett: az nem marad örökké lepel alatt. Ez a jövőidő hadd lendítsen 
újra előre, az önmegtagadás, a magunk énje letörésének harcába.

Ne rettenjünk vissza attól sem, hogy rámutassunk azokra, amelyek 
„földiek" a mi tagjainkban, s a gyülekezetben: a vér, a nemiség tomboló 
szenvedélyeire, bűnös kívánalmaira, amelyek nemcsak megölik az Isten
teremtette közösségi életet (házasság, család stb.) hanem elzárják a 
Szent Lélek csatornáját is, s akadályozzák annak munkálkodását mind
nyájunkban. Azok felett, akik ilyesmiben, s a kapzsiság bálványimáda
tában élnek változatlanul, nem múlik el Isten haragja, hacsak megté
résre nem jutnak! De ne gondoljuk, hogy különbek vagyunk az „enge
detlenség fiainál" ugyannyira, hogy gőgös büszkeséggel lóhátról beszél
hetünk velük és róluk, mert jómagunk is csak ilyenek voltunk (7. v.), 
amikor azokban jártunk!
VÁZLATOK:

A) A  Krisztusban elrejtett élet: a) küzdelmes, mert bűn megöldök- 
lése, naponkénti harc. — b) biztonságban folyó, mert Isten őrző szeretető 
védi (v. ö. Rm. 8, 38—39.) — c) reményteljes, mert egykor nyilvánvalóvá 
lesz dicsősége!

Bencze Imre

Szentháromság u. 17. vcsámap
A KERESZTYÉNEK EGYSÉGÉRŐL.

I. Kor. 12,12—26. — Oltári ige: Jn. 17,20—26.
Kollekta-imádság: Szerető mennyei Atyánk! Áldunk és magaszta

lunk a Te egyszülött Fiaddal való csodálatos egységért. Fájdalmas szét- 
szakadozottságunkban vigasztalj meg minket ezzel az egységgel és adj 
reménységet, hogy nagy napodra összegyűjtőd a Te népedet az ég min
den tája felől. Egyesíts akkor minket is a Te szent Fiadban, óh szent- 
séges Ura a Gyülekezetnek. Hallgass meg minket Atyánk a Jézus 
Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért, aki veled és a Szentlélekkel 
együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. Ámen!

Istennek nem az az akarata, hogy az emberi élet atomjaira hulljon 
szét, hanem egységet akar. A tékozló fiú távollétébe sohasem nyugodott
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bele és a pogányokat haza hívja (mai ótestamentumi ige), s elvégezte, 
hogy az időknek végére mindent helyreállít, „hogy mindnyájan egyek 
legyenek". (Mai evangélium.) Hogy ez így legyen, azért Isten döntő 
módon cselekedett: Krisztusban megítélte régi életünket és felajánlotta 
bocsánatát, s a keresztségben Lelkét adja a Hozzá töröknek. Üj törté
nelmet indított ezzel el és új mindenség megalkotásába fogott. Krisztus
ban új élet tör felénk, s mikor vele kapcsolatba jutunk a keresztség
ben; új testnek, a Krisztus testének részeivé válunk. (Ef. 5,3. „testéből 
és csontjaiból valók.") Isten egysége tehát nem kívülről, hatalom útján, 
hanem a kereszt útján, a szív hitén keresztül, a Lélek által valósul 
meg.

Éppen ezért, ez az új világ és új egység nem megvalósult, hanem 
most hitben való birtokunk. Egymástól talán távol álló embereket ölel 
át, talán ellentéteken törve keresztül. Bár Krisztus a Lélek által adja 
jellemét (Jn. 17,22. mai evangélium), szeretetét és Isten ismeretét, ezt 
is hitben kell újra, meg újra megragadni. Ezért kell az apostolnak a 
korinthusiakat is figyelmeztetni, akiket személyi, bölcseleti és szárma
zásbeli ellentéteken kívül még lelki elbizakodottság és hierarchiai ellen
tétek is elválasztanak, hogy ők is vállalják, ismerjék fél ezt az Istentől 
kapott egységet.

Ez az igeszakasz elsősorban a lelki ajándékokkal kapcsolatosan 
igyekszik az ellentéteken keresztül az egységet megláttatni, de a 13. 
versben maga az apostol szélesíti ki faji és társadalmi különbségek felé. 
Így megvan a jogunk árra, hogy kiszélesítsük a mondottak értelmét, 
mikor a keresztyénség felolvasott szakaszban megírt egységének jelen
tését, jelentőségét, hasznát és erejét kifejtjük.

Isten Szentlelke nem uniformizál. A Krisztusban való egység nem 
jelent egyformaságot,. hanem a tarkaság összeműködését a közös jóra. 
Nem eltörli, hanem megszenteli a különbségeket — akár lelki adomá
nyokról, akár egyéb különbségről van szó. Megmutatja, hogy az is Is
tentől való és felismerteti hivatását.

Itt a kicsinynek is ugyanolyan a megbecsülése. A családi asztalnál 
a levest nem fizetség szerint mérik. A híres egyházi szónok Isten előtt 
nem nagyobb, mint a kis falu ismeretlen hűséges lelkipásztora, s a 
lelkész, — mily jó, hogy evangélikus egyházunk ezt látja és tanítja, — 
nem több, mint az egyszerű hivő, aki imádságában, gyermekeinek neve
lésében, élete példájában megteszi a maga szolgálatát. (Tiszteljétek a 
közkatonákat, nagyobbak ők, mint a hadvezérek.") Egyformán, mind a 
ketten hitből élnek.

Minden tag részt vesz az egész életében, és viszont. A rész, nem 
önmagának és önmagában él, hanem a másikért és a másikban is. Ez 
valójában nem nehéz és nem szegényíti meg az életet, hanem éppen 
ellenkezőleg: meggazdagítja. Az özvegy asszony, aki keservesen nevel 
két, három gyermeket, mégsem cserélne a magánossal. A tághorizontú 
szolgálatkészség kiemel a kis rész életének elzártságából és az átérzett 
szolgálat révén az egész közös örömében részeltet, és egy lüktető, gaz
dagabb skálájú életre emel fel. (Sokszor így is, úgy is kénytelenek va
gyunk megtenni a szolgálatot, de nem akarjuk átérezni, s így elveszítjük 
annak ízét és gyümölcsét is.)

Vonatkoztathatjuk-e az ige mondanivalóját a különböző egyházak 
közötti viszonyra? Az ige itt nem a fcívülvalófcról szól, s az igazságot 
ne relativizáljuk el. Az ökumenikus gondolatot azonban megszólaltat
hatjuk.

Ki meri azt állítani, hogy a teljes Krisztust megértette? Másoknak, 
sokszor éppen a kicsinyeknek is, lehetnek lelki ajándékaik. (T. i. ha 
Krisztusban vannak.) A keresztyéneket egymáson keresztül is ébreszt-
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geti Isten, s ezt az ébresztgetést nem kell hiúságból, vagy gőgből eluta
sítani. Figyeljük meg: míg mi azt gondoljuk, hogy az egység csak az 
ismereten fordul meg, itt csak a szolgálatról van szó. A Lélek minden
kinek haszonra adatik. (7. vers.) A több karizmát több szeretettel mu
tassuk meg, a dicsőség pedig legyen egyedül Istené, anélkül, hogy ma
gunkat többnek akarnánk tudni. Ennek nagyobb hatása volna, miint 
minden vitatkozásnak.!

Istennek az az üzenete, hogy ilyen egységbe akar minket beépíteni, 
a legkülönbözőbb helyzetben lévő, különböző fajú és korú emberhez szól. 
Környezetünkből nem vesz ki minket. Kérdéseink a maguk módján, 
gazdasági, vagy politikai vagy másmilyen síkon fognak megoldódni, 
vagy maradnak megoldatlanul. De Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, 
hogy ez a mi egységünk vele és egymással jön, sőt már megvan, készen 
van a Krisztusban, s mi ebben a hitben éljünk. Mert így egészen más
hogy tudunk élni és rendkívül sokat tudunk adni az embereknek. Hogy 
én a Krisztus testében élek, ez megtart Istennél, erőt ad mai feladataim 
elvégzésére, kiemel önmagámból és a testvérnek ad.

Bizonyos például, hogy Isten világtervében megvan a szerepe min
den fajnak, s a mindenség himnuszának új hangját szólaltatja meg, 
mikor haza talál és a maga helyére beáll az örök karba. Fehérnek és 
feketének az arcán ragyogni tud az Ő Testének dicsősége: a szeretetre 
és szentségre újjászületett ember. Milyen szolgálat, ha a keresztyének 
ezt már most megmutatni és magukban élni tudják? Különböző embe
rek, távolságokon és megoldatlan kérdéseken keresztül, ha találkoznak 
az egy Testben, mit jelent ez “a kérdések megoldása szempontjából a 
világnak?

Akarod-e vallani életednek a nagy keresztyén egységben való ilyen 
gazdagodását és teljesedését?

Uzon László

Szentháromság u. 18. vasárncp
já r ju n k  SZERETETBEN!

1. Jn. 3,18—34. — Oltári ige: Jn. 15,9—14.
Kollekta-imádság: Szerető mennyei Atyánk! Áldunk és magaszta

lunk kimondhatatlan szeretetedért, mellyel Fiadban mind a mai napig 
nem szűntél meg bennünket szeretni. Szereteted tegyen bennünket há
lássá és készségessé, hogy felebarátainkat őszintén szeressük és minden 
szükségükben örömmel segítsük, neved dicsőségére, embertársaink üd
vösségére. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi 
Urunkért, aki Veled és a Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik 
mindörökké. Ámen.

A polihisztorok kora lejárt. Mindenütt szakosítás folyik az iskolák
ban, szakmai ismeretek alapján végzik a gyárakban a munkát, „specia
listák" árasztják el az egyes munkaterületeket. Egy ember ma csak egy 
dologban képzett, a többi szakmában tájékozatlan, tudatlan, vagy dilet
táns. Ezzel szemben milyen különös Isten terve és szándéka mivelünk, 
keresztyén gyermekeivel! Ö ma is azt akarja, hogy az övéi „polihisz
torok", sokoldalúak, mindenben gyakorlottak és otthonosak legyenek. 
Ezért minden istentiszteleti alkalommal új és mindig valami új tanítást 
közöl, hogy az életben azt megvalósítsuk és abban a parancsában, taní
tásában egészen otthonosan mozogjunk és járjunk. ,

Meg kell vallanunk, hogy nem járunk a szeretetben. Nem vagyunk 
mesterei a szeretet gyakorlásának. Bizony nem vagyunk sem „polihisz
torai" Isten országa tudományának, sem nem tudott legalább egyetlen 
tökéletes ^specialitásunkká", „szakmánkká" lenni a szeretetben járás!
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Pedig Isten nem elégszik meg azzal a keresztyénséggel, amely csak be
szélő. Több figyelmeztetést kapunk erre nézve az igéből. „Mert nem 
beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben!" (1. Kor. 4, 20.) Vagy: 
Nem minden, aki ezt mondja nékem; Uram, Uram, megyen be a meny

iekn ek  országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akara
tát!" (Mt. 7, 21.) A világ számára sem vonzó a csak beszélő, a csak száj- 
keresztyénség. Erről ír János apostol. Az is a nyelv bűnéhez tartozik, 
ha valaki csak szájjal mondja, hogy szeret, de az élete, cselekedete, 
hétköznapi magatartása szájának vallomását nem igazolja. (Bár záró
jelben meg kell említeni fájdalmasan azt a szomorú igazságot, hogy 
milyen messze estünk János apostol korától, mert milyen jó lenne sok
szor, ha legalább szájjal szeretnénk egymást papok, hívek, gyülekezet 
és világ, de mennyi bántó, sértő, megvető, gúnyos szeretetlen megjegy
zés hangzik el nap mint nap mindannyiunk szájából! Sokszor az az ér
zésem, hogy a mi keresztyénségünk igen hasonlít a rádió mindennap 
megismétlődő reggeli torna műsorközvetítéséhez. Aki bemondja a stú
dióban, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy testünk egészsé
ges és rugalmas legyen: guggolni, karokat magasba lendíteni, szökdelni 
stb., stb. nem cselekszi meg, csak a szabályoknak megfelelően értelme
sen elmondja másoknak, viszont az ország rádióhallgatói közül sokan 
vagy az ágyban kényelmesen kinyujtózva hallgatják végig a reggeli 
torna műsorát, de nem csinálják végig, vagy egyáltalában nem is hall
gatják meg ezt a műsort. Mégis mindennap változatlanul megismétlődik 
a reggeli torna műsorszáma. Hát nem ilyen a mi keresztyénségünk?) 
Egyformán ítélet ez lelkészekre és igehallgatókra. A keresztyének nem 
járnak szeretetben. Keresztyén hívők szeretet gyakorlása nélkül, — ez 
a legnagyobb ellentmondás. A „hívők" ezrével mennek fel a jeruzsá- 
lemi templomba, megtöltik színig az Űr házát, ismerik a liturgiát, a val
lásos kultusznak eleget tesznek, a papok jól, szabályosan végzik a szer
tartásokat, a hívők csendben, fegyelmezetten vesznek részt a nagy ün
nepi istentiszteletéken, de a templomból kijövet nem érdekli őket a 
szeretet által munkálkodó hit gyakorlati megvalósulása. S ezért kell a 
Bethesda partján már 38 éve betegeskedő nyomorultnak így vádolnia 
a templomozó „hívőket", a száj-keresztyéneket: „Nincs emberem, hogy 
amikor a víz felzavarodik, bevigyen, engem a tóba" (Jn. 5,7.) Vagy 
Jézus súlyos ítéletmondását nem érezzük-e ki az irgalmas samaritánus 
példázatából, amikor elmondja, hogy a félholtra vert jerikói utast a pap 
és a lévita elkerülte? Mindketten tudtak ugyan szépen beszélni és taní
tani a szeretetről, szorgalmasan forgatták az írásokat, „elvileg", hívők 
voltak, csak gyakorlatilag nem álltájs meg a helyüket. Az adós szolga, 
amikor odakényszerül Ura számonkérő tekintete elé a tízezer tálentumos 
adóssága miatt, milyen alázatosan, milyen példás hivő magatartással 
borul le és térdelve imádkozik Urához: „Uram, légy türelemmel hoz
zám és mindent megfizetek néked". Elengedtetik minden adóssága. Vége 
a könyörgésnek, vége a kultikus magatartásnak, becsukódik mögötte 
Ura házának ajtaja, s kint az életben tüstént szembe találja magát egy 
szolgatartásával, aki néki mindössze száz dénárral tartozik. A nemrégen 
példás módon könyörgő, imádkozó kéz a gyakorlati élet útján szétnyílik, 
hogy a szolgatársát megragadja és aztán az imént imára kulcsolt hívő 
kéz fojtogatni kezd! (Mt. 18,28.) Szeretet nélküli hívők, akik egymást 
fojtogatják.. .

A keresztyénséget mind máig sokszor inkább beszéltük szép prédi
kációkban, mint éltük, gyakran inkább név volt, mint lényeg, vagy élet. 
Nem a világ keresztyénedik el mindent megízesítő só-életünk miatt, 
hanem inkább a keresztyénségünk világiasodik el. Nagyobb hatással van 
a világ a keresztyénségre, mint a keresztyénség a világra. A templomi
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elmélkedés, hangulat édességét nem tudjuk mindig otthagyni, hogy az
után belevessük magunkat a cselekvés szúrós tövisei közé. E világ jog
gal várja sóvárogva az Isten fiainak megjelenését, akik nemcsak száj
keresztyének.

Cselekvő keresztyéneket vár az egyház Ura. Járjunk' szeretetben. 
Élő, két lábon járó emberek kellenek, akikben kiábrázolódik Krisztus. 
A világnak az az igénye egészen jogos, 'hogy érzékelhető keresztyénsé- 
get akar! Filepnek a jeruzsálemi ünnepre összegyűlt görögök ezt az igé
nyüket jelentették be: „Látni akarjuk Jézust!" (Jn. 12,21.) Eme igényé
ben nem változott meg a világ 2000 év óta sem, ma is így fejezi ki 
némán, vagy hangosan: látható keresztyénséget akarunk! Nem lehet más 
a templomi életünk, mint a világban folyó gyakorlati, mindennnapos 
életünk. E világot a keresztyén tanítás, az ige csak akkor tudja von
zani, Iha valóságos keresztyén életben ábrázolódik ki, ha hegyen épített 
várossá lesz, ha világít mindazok számára, akik a szobában vannak. E 
világ a mi keresztyénségünk miatt nem tud hinni a keresztyénségben! 
„Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között". (Rm. 2,24.) 
Nem a világ adós az egyháznak, hanem mi vagyunk adósai a világnak. 
Nem a világnak kell sietnie az egyház szolgálatára, hanem a keresztyé
neknek kell fáradhatatlanul sietni a világért végzendő szeretetszolgá
latra. Az Ige testté létele óta a világban mindig Krisztusnak kell testté 
lennie a keresztyén életekben. Egymás „Krisztusaivá“ kell lennünk a 
szeretet által, és nem egymás farkasaivá. Aki Jézust szereti, annak a 
szeretetet nem Krisztuson kell megmutatnia, hanem embertársain. Mert 
Jézus nem azt mondja: szeressetek engem, hanem, hogy szeressétek egy
mást. (1. Jn. 3, 24.) A Lélek első gyümölcse a szerétét. (Gál. 5, 22.) Jézus 
megítélte a gyümölcstelen életet, vagyis a szeretetlen életet. Gondoljunk 
a terméketlen fügefa példájára. Az embereket éppen úgy, mint a fákat, 
gyümölcseikről lehet megismerni. (Mt. 7,16.) Krisztus az ítélet napján 
nem azt fogja tőled megkérdezni, hogy mennyit imádkoztál, bőjtöltél a 
magad érdekében, hanem azt, hogy felebarátoddal, ellenségeddel mennyi 
szeretetből fakadó jót cselekedtél (Mt. 25.) A szeretet által végzett jó 
cselekedet a testté vált ima. De igazi jó cselekedetek azok, amelyekről 
a jót cselekvő semmit sem tud, Isten előtt azonban ismeretesek. (Mt. 
6, 3—4.)

Mai igénk fel akar készíteni arra, hogy a Szentlélek által legyünk 
valóban „specialistái" a szeretetben való járásnak. Keresztyénségünk 
központi tanítása ez: elhagyva a száj-keresztyénséget, járjunk szere
tetben!

Ponicsán Imre

Szentháromság u. 19. vasárnap
JÁRJUNK MUNKÁBAN!

Csel. 20,32—35. — Oltári ige: Mt. 12,9—14.
Kollekta-imádság: Szerető mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! 

Légy áldott, hogy Fiadban példát adtál és tanítasz, hogy ünnepnapon is 
hűséggel szolgáljunk, ahol szükséges. Légy áldott, hogy pihenésünkre is 
rendeltél egy napot, hogy azon igédet hallgassuk és tanuljuk. Segíts, 
hogy szent igéd hallgatásával és tanulásával szenteljük meg igazán az 
ünnepnapot, hogy a hétköznapokban hűséggel végezzük kötelességein
ket. Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért, aki Veled és a 
Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. Ámen.

Textusunk Pál apostol búcsúbeszédét tartalmazza. Ez a néhány vers 
természetesen erős szálakkal van hozzákötve a megelőzőkhöz és az 
utánakövetkezőkhöz. Csak ha ezt is számításba vesszük, ha tehát meg
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keressük az ige helyét az összefüggésekben, akkor nem jutunk zsák
utcába vele, akkor tudjuk üzenetét átvenni és továbbadni. Az előzők
ből tudnunk kell, hogy az apostol 3 évig tartózkodott Efézusban (31) sok 
nehézség, „sok könnyhullatás és kísértések között" (19) hirdette az evan
géliumot. Sok tanító működött ő előtte itt (19,1) természetes, hogy sok 
téves tanítás volt ennek eredménye. Ügy látszik különösen is a szolgá
latuk önzetlen voltára szerettek ezek hivatkozni, így akarván tanításuk 
helyes voltát aláhúzni, hogy szolgálatukért semmi ellenszolgáltatást nem 
vártak és el sem fogadtak. Ennyi tartozik az előzményekhez. Textusunk 
után következő néhány vers arra a szíves és testvéries viszonyra enged 
következtetni, amely az apostol és az efezusi gyülekezet vezetősége, sőt 
ezen keresztül a gyülekezet tagjai között volt. Ez a tény különösen azért 
fontos, mert a búcsúzó apostol szavainak különös nyomatúkat ád.

EGZEGETIKAI SZEMPONTBÓL semmi nehézség nem mutatkozik 
a textussal kapcsolatban. A szöveg világos, könnyen érthető. Még a 35. 
vers sem okoz különös gondot. Az apostol olyan igét idéz Krisztustól, 
amely az evangéliumokban hiányzik. Ügy látszik azonban, hogy a gyü
lekezetek népe előtt ez ismerős volt, sokszor történt hivatkozás rá, mert 
különben az apostol nem használhatta volna fel álláspontja igazolására. 
Legfeljebb annyit érdemes megjegyezni erről a mondásról, hogy nem 
populáris értelemben veendő mondanivalója, hanem azt akarja mondani, 
hogy két ember közül az a boldogabb, aki nemcsak birtokol, élvez, ha
nem aki szeretetből hajlandó lemondani valamiről, kész nélkülözést is 
elszenvedni.

MEGJEGYZÉSEK AZ IGÉHEZ. Életünkben igen nagy szerepet ját
szik a helyes vagy helytelen kezdés. Sokszor egy egész életen át nehezen 
kijavítható egy-egy elhibázott kezdeti lépés. De ugyanakkor azt is lát
juk, hogy a befejezés is lényeges. A koronát jelenti ez. Az apostol is 
búcsúzik híveitől. Három esztendei munkájára most akarja feltenni a 
koronát. Szavainak komolyságát aláhúzza az a bensőséges, szeretet
teljes kapcsolat, amely közte és az efezusi gyülekezet vezetősége között 
kialakult. Természetes is, hogy szívét tárja fel a jelenlévők előtt. Meg 
van győződve, hogy életükben ez az utolsó alkalom az egymással való 
beszélgetésre. Mondanivalójának testamentumszerűségét jelenti viszont 
ez a körülmény. Ha mondanivalóját szemügyre vesszük, akkor az első 
benyomásunk csalódás, látszólag nem üti meg a várakozás mértékét. 
Elvárná az ember, hogy a Római levél, az Efezusi levél teológiai tar
talmának a magasságát üsse meg búcsúzáskor elmondott beszéde s ehe
lyett gyakorlati magatartásának summázását halljuk. Nem a teológus 
Pál, hanem a lélekgondozó, lelkipásztori szolgálatban is kiválót nyújtó 
apostol. megnyilatkozását halljuk. De ez a tény semmiképpen sem kiseb
bíti mondanivalójának értékét. A csalódás indokolatlan.
VÁZLAT AZ IGEHIRDETÉS FELÉPÍTÉSÉHEZ.

1. Istenre bízza a gyülekezetét, annak vezetőségét és tagjait. Életé
ben, amely bővelkedett megrázó eseményekben, sok szenvedésben, azt 
tapasztalta, hogy minden helyzetben legjobb helyen Istennél van az em
ber. Isten, az Ö igéje az egyetlen megingathatatlan fundamentum, 
amelyre bátran építhet az ember. Nem a maga munkáját magasztalja, 
azt nem is emlegeti. Volna pedig mire utalnia. El tudja képzelni az 
efezusi gyülekezet tagjainak lelki életét az ő munkája, személyes köz
reműködése nélkül is. Az apostol nem tartja magát nélkülözhetetlennek. 
Tudomásul veszi, hogy az ő közreműködése nélkül is lelkileg táplálkoz
hat a gyülekezet. Istenre mutat, a kősziklára! Az állandóra, a mindig 
ugyanarra. Akinek igéjére bátran számíthat az ember. Mi etekintetben 
hogyan vagyunk? Van-e bennünk valami kis alázat személyünk és mun
kánk nélkülözhető voltára való tekintetben? Vájjon úgy neveljük-e csa-
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ládunkat, gyülekezetünket, a ránk bízottakat, hogy azok nélkülünk is 
meg tudjanak állni?

2. Bizonyságot tesz. Érdekes bizonyságtevésének a külső burka. Egé
szen negatív. Azt mondja el, mit nem tett, mit nem kívánt. De ettől 
eltekintve mégis a legteljesebb mértékben pozitív a tartalma. Az apostol 
arról tesz bizonyságot, hogy ő az efezusi gyülekezet szolgálatában tel
jesen független tudott maradni. Független volt személyektől és a mun
káját jogosan megillető anyagiszolgáltatástól is, hiszen két kezével ke-’ 
reste meg a három év alatt a maga és munkatársai kenyerét. így csak 
az tud szolgálni, aki annyira gazdag volt lelkiekben, mint ő. Aki Krisz
tusért mindent „kárnak és szemétnek" tudott ítélni, annak megadatott, 
hogy ő legyen a nagy ajándékosztó a gyülekezetben, s mindenkinek bő
ségesen adjon abból a gazdagságból, amelyben őt Krisztus részeltette. 
Tudott bővölködni, de nélkülözést is szenvedni, tudott a görögnek görög 
lenni, a zsidónak zsidó, tudott a gyülekezet kenyerén élni, de ha úgy 
hozta magával a helyzet, vissza is tudta utasítani, mint itt Efezusban is 
tette. Micsoda szabadsággal, mekkora függetlenséggel rendelkezett! Alá
zat, de határozott öntudat is kifejezésre jut az apostol magatartásában. 
Nem tudja elviselni, hogy az ő személye álljon akadályként oda egye
sek és Krisztus közé. (Érdekes, hogy reánk is teríthetik az „anyagiasság" 
vádját. Ez a leggyakoribb „papi-bűn". Általában fel kell itt tennünk 
a kérdést, vájjon bennünket a szolgálatunk érdeke irányít-e?)

3. Példát adott. Mindenestől megmutattam nektek.. . Az apostolnak 
a magatartása nem ösztönös magatartás, hogy a magá kezeivel keresi 
meg a kenyeret, hanem a helyzet diktálta. Rá kellett magát erre kény
szerítenie, árat kellett ezért fizetnie, példát kellett mutatnia. Az erőtlen 
hit.űeknek kellett megmutatnia, hogy neki valóban mindenre van ereje 
lett szolgálatán ez a tény a pecsét. A mi szolgálatunk is akkor komo- 
a Krisztusban. (Rm. 14,1; 1. Kor. 9,12; 2. Kor. 11,12. I. Tessz. 2,7.) így 
lyodik el, ha példamutatás járul a szépszavak mellé. Beszélni könnyű, 
példát mutatni nehéz. Nincs igaza vájjon ennek a szólás-mondásnak?'... 
Jaj csak fel ne menne a szószékre, mert olyan az élete. S ha fönn van: 
Jaj csak le ne jönne olyan gyönyörűen beszél. Az igazi, eredményes 
szolgálat titka itt van: igazán hirdetni az igét és példának lenni.

Ezek után nem marad más hátra, mint az elmondottak alapján meg
húzni azt a vonalat, amelyen belül kell az ige üzenetét a gyülekezetnek 
továbbítani. Itt nagy és tág tere van az egyéni elgondolásnak, anélkül, 
hogy kiesnénk az ige mondanivalójából. Csak egyet említünk meg, mint 
ami a legegyszerűbb. Vázlat: 1. Kire bíznád tieidet? 2. Alkot-e hivatá
sod? 3. Kinek a misszionáriusa életed?

Gödöllői munkaközösség.

Szentháromság u. 20. vasárnap
MEGSZENTELT ÉLETBEN!

2. Tessz. 2,13—17. — Oltári ige: Lk. 14,25—35
Kollekta-imádság: Mennyei édes Atyánk! Te minket keresztsé- 

günkben gyermekeiddé fogadtál, sóvá és kovásszá tettél ebben a világ
ban. Ez a Te érthetetlen szereteted tegyen bennünket hálássá, hogy 
szent igédnek mindenkor készséges hallgatói és megtartói legyünk. A Te 
halálig engedelmes Fiadért, a Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, aki 
Veled és a Szentlélekkel együtt élő Isten és uralkodik mindörökké. 
Ámen.

SZÖVEG: Kritikai szempontból a szöveg világos. A gyülekezetei Pál 
apostol alapította második missziói útján. Bensőséges, meleg viszony 
fűzi őket egymáshoz. Az apostol eltávozása után hamarosan, az Ür visz-
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szajövetelével kapcsolatban, rajongó tévelygés terjedt el a gyülekezet
ben. Érdemes elolvasni az egész levelet! A hazugság hatalma, a Tör- 
vénytipró megelőzi Urunk visszatértét. A Törvénytaposóval és annak 
tévelygő seregével szemben áll az elhívottak, a kárhozatból kihívottak 
serege. Ezeknek ír az apostol és inti őket, hogy maradjanak meg a Lélek 
által való megszentelésben. Ez a témánk is.

MIT MONDJUNK A GYÜLEKEZETNEK?
A keresztyén megszentelődés kérdését két tényező határozza meg:
I. Az Úr visszajövetelét megelőző időben vagyunk. Az Űr Közel! 

Eléje megyünk és ez kell, hogy szent életre indítson. (L. igénk levélbeli
összefüggését!)

Római katolikus felfogás szerint szentek azok, akiknek felesleges 
jócselekedeteik vannak. Ezek Istennél vannak és közbenjárnak az em
berekért. Az evangélium szerint viszont szentek azok, akiknek Jézus 
minden bűnét megbocsátotta és ezek hálából néki áldozzák életüket. Er
kölcsi értelemben egyedül Isten szent. De a „szent“-nek tulajdonjogi 
értelme is van. Megszentelődni, szentnek lenni annyi: Isten tulaidonává 
lenni. Krisztus vérével, halálával vásárolt meg minket Istennek. Aki 
hisz Krisztusban, az Istennek rendeli alá magát.

Az emberre más is' jogot tart. Embertársai azt követelik, hogy gon
dolkozásban, érzésben, akaratban, céljaiban, meggyőződésében és min
denben hozzájuk szabja magát. A Sátán, a Törvénytaposó, a gyűlölet 
és hazugság atyja azt követeli az embertől, hogy az is gyűlöljön, öljön, 
pusztítson, hazudjék. Szentté lenni tehát azt jelenti, hogy minden más
tól elfordulni és egyedül Istennek engedelmeskedni. A világtól elkülö
nített, „más" a szent ember. A Földön él, de nem e világgal tart. Isten 
felé fordul: ez a megtérés. A megtérő Istennek szenteli életét: emberi 
gondolatait isteni gondolatokkal cseréli fel. Ezt Isten Szentlelke végzi. 
Az ember bármily nagy és tiszteletreméltó jóakarattal sem tornászhatja 
fel magát a szentség fokára. Ez nem megszokás, vagy leszokás dolga! 
Isten megszentelő felhívása nem emberi erőre épít. Ezt a Lélek végzi 
belülről: az ige által. Nem a tréning, a „szenteskedés" és az elszánás 
szentel meg, amely sokszor emberek előtt látható áhítatos szemforga
tásban nyilvánul meg. Luther így ír „A keresztyén ember szabadságá
ról" c. könyvében. (Masznyik kiad. II. 325) „Nincs más dolog sem égen, 
sem földön, amely a léleknek életet adna, amely kegyessé, szabaddá és 
keresztyénné tenné, csak egy, t. i. a szent evangélium, Istennek Krisz
tusról szóló igé je ... Jegyezze hát meg minden ember, hogy a lélek min
den nélkül ellehet, csak Isten igéje nélkül nem és hogy Isten igéjén 
kívül semmi sem, segít őrajta. Míg, ha igéje van, akkor mindene van. . . “ 
Ezért utal az apostol erre olyan határozottan a 14—15. versben!

Életünket tehát az ige szenteli meg! Hogyan vannak „hiveink" Isten 
igéjének a hallgatása és olvasása dolgában? Beszélünk-e Istennel az 
imádságban? (A telefonkagyló képe: hallgatni az igében Istenre és be
szélni Vele az imádságban.) Az ige által Isten szentel és tisztít meg. 
Üdvözítő Urunk így imádkozik övéiért az Atyához: szenteld meg őket a 
te igazságoddal: a te igéd igazság! (Jn. 17,17) Megszenteli gondolkozá
sunkat. indulatainkat, nyelvünket: hogy kerüíiük a tisztátalan, méltatlan 
beszédet, a fülünket: mely nem hallgathat erkölcstelen beszédet, kezün
ket, lábunkat, hogy azt tegyük, amit Ő akar! Isten naponként meg akar 
szentelni. Aki ugyanis naponként nem szentelődik meg, az naponként 
züllik!

A keresztyén elet nem hasonlítható egy helyben álló kerék forgásá
hoz, ahol magasság és mélység, süllyedés és emelkedés váltogatja egy
mást, hanem a keresztyén élet: előrehaladás, megszentelődés. Máskép
pen: a megszentelődés a megtérések, Isten mellett való megállások lán
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colata. Ez a megszentelt élet más, mint az előző versekben közölt hitet
lenek és Isten igazsága nélkül élők élete. Elhívott élet. Nem a pogány
ságnak és a keresztyénségnek a keveréke, nem is jó és rossz szokások
nak vegyülete, nem tarkabarka, vagy szürke hanem hófehér, Jézus vé
rével megtisztított. Így kell várnunk, szent életben a hozzánk visszatérő 
Jézus Krisztust. Aki nem így várja, nem így megy Eléje és nem bízik 
az Ö vissza jövetelében: az szentségtelen, tehát erkölcstelen.

II. A  keresztyén megszentelődés második tényezője: a Jézus-adta 
bűnbocsánat. „Van még számomra is bocsánat!" Látjuk: a jószándék 
után csüggedés jön, az elhatározást és fogadkozást kudarc és elbukás 
követi. Krisztus Urunk elküldi Szentleikét és szentségeiben, az ige hirde
tésében adja újból és újból bűneink bocsánatát, kegyelmét. Erre utal a 
16—17. vers! Naponként! Mindig! Azért járhatunk megszentelt életben, 
mert van bűnbocsánat!! így tisztít és így szentel meg. Megerősít, hogy 
a bűnbocsánat vétele után meg tudjuk harcolni a harcot a bűnnel és 
holtig viaskodjunk azzal tagjainkban. Holtig, — mert csak a halálban 
ér véget bűnösségünk. Ott már nincsen megszentelődés, nincsen bűn, de 
megtérés sincsen.

Járjunk elhivatásunkhoz méltóan: megszentelt életben!
Sümeghy József

Aratási hálaadó istentisztelet
Fil. 4,10-13. — Oltári ige : Mt 0,11 
ISTENFÉLELEM ÉS MEGELÉGEDÉS

1. PÁL APOSTOL ezt a levelet, amelyből felolvasott szentigénk való, 
római fogságában írta. Erre az szolgáltatott okot és alkalmat, hogy a 
filippibeli gyülekezet egyik buzgó tagja, Epafroditusz által szeretet- 
adományokat küldött Pálnak, aki előtt ez egyben beszámolt a gyülekezet 
helyzetéről is. Pál a küldöttet nagy örömmel fogadta. Nemcsak azért, 
mert abból a gyülekezetből való volt, amelyet az apostol Európa földjén 
elsőnek alapított meg második missziói útja alkalmával, hanem azért is, 
mert szép eredmény koronázta itt fáradozásait: szeretetben munkás hit
tel ékes gyülekezetei szervezhetett meg, amely később is ápolta és ke
reste az apostollal való kapcsolatot. Epafroditusz Rómában súlyos beteg
ségen esett keresztül s amikor felépült, általa küldte el a levelet a filippi- 
belieknek. Ebben megteszi megjegyzéseit a gyülekezet állapotáról nyert 
hírekre, a levél utolsó részében pedig megköszöni a szeretetteljes felaján
lásokat. Ebből a részből való mai szentigénk.

Máskor is vett tőlük adományokat az apostol (Fii. 4, 15, II, Kor. 11, 
8—9), de — úgylátszik — valamilyen okból hosszabb idő óta nem volt módja 
erre a gyülekezetnek. Talán közben megnehezült fölöttük az idők járása 
és anyagi erejükből nem futotta erre a célra. De most már újra tehetik 
azt. örül az apostol, anyagi helyzetük javulásának. Ez a szempont fontos 
előtte. Nem a maga nélkülözésének megszűnése, hiszen ő megtanulta, 
hogy megelégedett legyen bármily körülmények között. Beavatott mind
ezekbe, meg tud tenni mindent Annak ereje által, aki őt megerősíti. Ez 
a kijelölt igének értelme és gondolatmenete.

De hogy úgy ne tűnjék, mintha nem fogadná hálás méltánylással 
a kapott anyagi segítséget, az e szakaszunk után következő versekben 
hozzáteszi, hogy mindazonáltal jól tették, hogy küldtek, amint már a 
múltban is több ízben cselekedték ezt és megnyugtatja őket, hogy amióta 
megkapta küldeményüket, ezt az Istennek tetsző kedves áldozatot, anyagi 
tekintetben gondtalan napokat él, el van látva mindennel, sőt bővölködik.
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2. AZ APOSTOL LEVELÉNEK N AGY ÖSSZEFÜGGÉSÉBE beillesz
tett és ekképpen megmagyarázott verseket aratási hálaadó igének vesz- 
szük. Első pillanatra azonban úgy tűnik fel előttünk, mintha ez kevésbbé 
volna alkalmas ilyen igéül. Hiszen nem beszél szántás-vetésről, aratás
ról, a termését meghozó földről és mégis ilyesvalamiről van itt szó. Arról, 
hogy a filippibeli gyülekezetben dolgozók munkáját Isten megáldotta, 
mint ahogy megáldja a szorgalmasan szántó és vető emberét, helyzetük 
megjavult, dús termést takarítottak be s ennek hozamából örömmel jut
tattak az apostolnak is, mintha velük együtt dolgozott, közöttük fárado
zott volna. Ügy érzik, hogy ő is megérdemel abból megfelelő részt.

Valóban helyesen érezték így. Elvileg az apostol is ezen az állás
ponton volt (ha gyakorlatilag ritkán vette is igénybe és nem mindenki
től), amikor ezt írta a korinthusi híveknek: „Ha mi néktek a lelkieket 
vetettük, nagy dolog-e, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?" (I. Kor. 
9:11.) Hiszen Pál apostol maga is nagy szántó-vető volt, akit méltán 
megilletett az aratás eredményében voló részesedés. Mindenütt törte a 
földet, porhanyította a szívek talaját és hintette-hintette az igének tiszta 
magvát, amerre csak járt, azóta, amióta azon az emlékezetes damaszkuszi 
úton megszólította őt a Krisztus és ő befogattatott az - Isten ekéje elé. 
Hiába rugódozott előbb az ösztöke ellen, csak akkor lett lelkének békes
sége, amikor emésztő cselekvési vágyát odaállította az Evangélium szol
gálatába, magára vette Krisztus gyönyörűséges igáját és időt, fáradságot 
nem kímélve vonta a barázdákat, egyiket a másik után és szórta az ige 
magvát szívvel, szájjal, lélekkel, tanítással, élete példájával. Vetett ő 
is, mint a földmívelő. Vetett mindennel és midenütt alkalmas és alkal
matlan időben. Ki győzné felsorolni azt a rengeteg szántó-vető munkát, 
amit az apostol végzett, kicsoda számlálhatná elő az igemagvakat, ame
lyeket elhintett a lelkek barázdáiba? Éppoly lehetetlen ez, mint lehetet
len volna megszámlálni a búzaszemeket, amiket a magvető tele kézzel 
szór a felszántott földbe. Ezt a fáradhatatlan magvető munkát látták a 
filippibeli hívek, ennek áldásaiban ők is részesedtek, szívük hálája indí
totta őket arra, hogy az aratás eredményéből juttassanak az apostolnak 
is, aki örvendezett annak az Úrban.

3. EZ VOLT A  HELYZET s ilyen volt a lelkiség akkor és ott. Erről 
beszél az akkor megírt levélben a kijelölt ige. Szántó-vető munkáról, 
aratásról, az Ürban való örömről, azaz Isten iránt való hálaadásról. De 
az ige hozzánk is szól. A rhi helyzetünkben, mai életünkre nézve rez
gésbe akarja hozni a mi szívünk húrjait is, világos látást akar adni 
a mi értelmünknek is és cselekvésre indítani a mi akaratunkat is. 
Hiszen, amelyek egykor megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg. Mik 
lehetnek az igéből leszűrt tanulságok ránk nézve a mai aratási hálaadó 
ünnepen?

Először az, amivel szentigéltk kezdődik: öröm! örvendezés az Űrban! 
Azért, mert gondviselése megújult rajtunk, mert az idei aratással megint 
meg van mindennapi kenyerünk. Mindnyájunké! Nem csupán azoké, akik 
a szó szoros értelmében való szántás-vetés és aratás fáradságos mun
káját végezték, hordozván a napok terhét és hévségét, hanem velünk 
együtt egész dolgozó népünké. A föld terméséből élünk. Mindnyájunk 
kenyere és tápláléka innen származik. így rendelte Isten. Fáradságos 
munkával élj a földből. És az ember így cselekedett. Mindennek ezt a 
munkát kell előmozdítania és valóban ezt mozdítja is elő. Mert hogyan 
szántson a földművelő, ha nincs ekéje, hogyan arasson, ha nincs ka
szája, szerszám nélkül mire megy az ember? S viszont hogyan készít
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hetne szerszámot a munkás, ha nincs a földből életet, erőt adó tápláléka? 
Állandó kölcsönhatás ez, munkás és paraszt szövetség ez, amellyel az 
ember végre tudja hajtani Isten legelső parancsát: Hajtsátok birodal
matok alá a földet!

A szántás-vetés és aratás munkájában, a mezőgazdasági termelés
ben résztvesz tehát az ország minden dolgozója, megilleti, azért mind
nyáját a mindennapi kenyér. Vet minden hű munkás! Vet a gyárak dol
gozója, a mérnök, a technikus, a bányász, a vasutas, a szövőüzem dol
gozója, vet, aki házat épít, vet a feltaláló, az újító s aki nagy munka
teljesítményével jó példát mutat, vet, aki nevel, oktat, buzdít és lelkesít, 
vet, aki vezet, szervez és terveket készít, vet, alá fenntartja az élet jó 
rendjét s ügyel a törvények teljesítésére, vet az orvos, az író, a költő, 
a kultúrának minden munkája, vet a lelkipásztor, amikor hirdeti a lélek 
kenyerét, az igét. . .  igen, ez az egész élet egy nagy szántás-vetés és 
aratás, amelyben résztvesqpnindenki és eredményéből is részesedik min
denki.

Hogyne örvendenénk annak, hogy Isten a mi hazánk dolgozó népé
nek egymásba kapcsolódó, egymásra támaszkodó, egymást kiegészítő, 
csodálatosan bonyolult és mégis szerves egészet alkotó munkáját a föld 
termésével gazdagon megáldotta!

4. PEDIG MENNYIT AGGÓDTUNK! A  gépi-erő feltörte bár az eső- 
telen őszön a földet, de a mag száraz hantok közé került, nem tudott 
kikelni, jött a szokatlanul hosszú, rendkívül hideg tél és a hótakaró 
elolvadása után a megint száraz tavaszon csüggedten néztük a gyéren 
kikelt, csenevész gabonahajtásokat és mondogattuk: Uram Isten, mi lesz 
mivélünk? Hiszen a vetőmagot sem tudja megadni a föld!

De Isten nem engedte, hogy ennyi jó munka, ennyi hű erőfeszítés 
kárba vesszen. Meghallgatta hő imáinkat és mellénk állította a természet 
erőit. Parancsot adott a fellegeknek, hogy öntözzék bőven esővel a rögöt, 
hogy annak táperejét felszívhassák a parányi gyökérszálak; a napnak, 
hogy sugaraiból sodort, láthatatlan szálakat kötözzön milliárd kis hajtásra 
s azokkal vonja, növelje feljebb, mindig feljebb; a fúvó szellőknek, hogy 
ringasssák a hullámzó vetést s porozzák be a kalászok virágait; s megint 
csak a napnak, hogy ne perzselő hőséggel tűzzön alá, hanem szelíd me
legséggel lassan, fokozatosan simogassa éretté a telt kalászokat: igen, 
végül is kedvező időjárást küldött Isten s rámutatva az ért kalászt ren
gető, dús gabonatáblákra, így szólt hozzánk: Íme, itt van jó munkátok 
gazdag eredménye, csak győzzétek idejében learatni, hogy semmi el ne 
vesszen benne! Bizony kegyelem, kimondhatatlan nagy kegyelem ez! 
Hogyne örülnénk ennek, Testvéreim!

S a mi örömünk is az Úrban való öröm, mint volt az apostolé. 
Amiképpen ő a filippibeliek jobblétének örült elsősorban, mi is annak 
örvendünk, hogy a gazdag terméssel Növekedett felebarátaink, egész 
dolgozó népünk jóléte. Hogy bőven jut megint mindenkinek asztalára 
kenyér. Különösen örülünk annak, hogy a föld terméséből most már 
kellően részesedik az, aki megmunkálja. Hogy az aratók lefogott bére 
nem kiált mór a Seregek Urának füleihez (Jak. 5, 4). Hogy rendesen fenn 
tudja tartani abból magát és családját, tud ruházkodni és telik kulturális 
szükségleteire is. Örülünk, hogy a többől több jut az egyháznak, nekünk 
egyházi munkásoknak is, akik az ige magvetésében fáradozunk.

Mert tagadhatatlan, hogy mindnyájan örülünk, ha nem kell nélkü
löznünk, szükséget szenvednünk, ha megvan bőséggel a mindennapi 
kenyér. Annyival is inkább, mert mi is éltünk nehéz időket, ismerősek

430



vagyunk mi is a szűkölködéssel, a viszonylagos éhezéssel, mint az apos
tol, s el tudtuk hordozni azokat türelemmel Annak ereje által, aki min
ket mindenkor megerősít. De mennyivel jobb az, hogy most már nem 
kell nélkülöznünk, nincs jegyrendszer, hogy nem kell sortállnunk a dekára 
kiszabott mindennapiakért, milyen nagy isteni kegyelem az, hogy erős 
hittel átvészelve a nehéz időket, megérhettük a bőséges mindennapi 
kenyér hálára indító örömét. Az átélt nélkülözések éppúgy kiemelik szá
munkra a jólét örömét, mint a sötét alap a rájahelyezett ékkő ragyo
gását. Ez az öröm hogyne serkentene arra, hogy fokozott hálaadással 
fogadjuk a mi mindennapi kenyerünket.

5. DE A  FOKOZOTT HÁLA  nemcsak bensőséges erőben való foko
zást jelent, hanem kiterjedtségben valót is. S ebbe a tekintetben több
rétű. Mit akarunk mondani ezzel? Tüstént megértjük, ha arra gondolunk, 
hogy Luther a Kis Kátéban mi mindent sorol a mindennapi kenyér 
fogalma alá. Mai nyelven szólva: felsorolja a .test táplálására és szük
ségleteire tartozó dolgokat, a termelő eszközöket s azokat a körülménye
ket, amelyek a termelést előmozdítják. Ez utóbbiak közt ott van a jó 
kormány, jó rend, békesség, becsületesség. Ezekért is hálát kell adnunk, 
mert együvé tartoznak a mindennapi kenyérrel. Kormányunk mindig 
igyekezett biztosítani a termelés jó rendjét s amikor úgy látta, hogy 
a fejlődés mégsem történik harmonikusan, hogy egyik-másik termelési 
ágat úgy felkarolt, hogy az a mezőgazdasági termelés elmaradását ered
ményezte, ezt becsülettel bevallotta és kiadta a jelszót: Arccal a méző- 
gazdaság' felé! Hogy többet és jobban teremhessen a föld, hogy több és 
jobb legyen állatállományunk, hogy lényeges kedvezmények nyújtásával 
fokozódjék dolgozó parasztjaink munkakedve, hogy a gépi erő fokozott 
alkalmazásával könnyebb legyen a munkájuk s mindez az életnívó 
lényeges emelkedését eredményezze, hogy minél okszerűbb és hatéko
nyabb lehessen a szántás-vetés és minél gazdagabb eredményű az el
következő évek aratása. Nem kell-e különösen is ennek örvendenünk, 
ma, az aratási hálaadó ünnepen, Testvéreim?!

Hát a békességért nem kell-e hálát adnunk? Nem kell-e örülnünk 
annak, hogy hazánk egén ott ragyog a békesség napja? S azokon a 
helyeken is, ahol az életromboló háború pusztított, komoly lépés tör
ténhetett a békesség felé és nyugosznak a fegyverek?

Nem kell-e újra megadott mindennapi kenyerünkért s mindazért, 
amit ez a kenyér fogalma magában foglal, zengenünk az ének szavával: 
Oh vajha ezer nyelvem volna — S angyalokéval érne föl, — Mindegyik 
versenyezve szólna — Teljes szívemnek mélyiből — Dícséretedre Istenem, 
— Ki annyi jót mívelsz velem!

Buzogjon hát szívünk hálaérzete, szálljon az ima, zengjen, áradjon 
az ének, mint a bővizű patak. De ennek a szívünket elfogó érzetnek, 
amely szavak, gondolatok formájában kicsobog az ajkunkon, tovább kell 
fejlődnie, még kell ragadnia és irányítania kell akaratunkat és cseleke
detekben kell nyilvánulnia. Akkor válik teljessé, akkor lesz igazi hála
adássá! Istennek nemcsak szívében van szeretet irántunk, hanem bizony
ságát adja ennek a szeretetnek azáltal, hogy annyi jót mivel velünk! 
Naponkénti jótéteményei mellett megcselekedte kibeszélhetetlen áldo
zattal a legnagyobb jót: egyszülött Fiát adta érettünk a kereszten, hogy 
örök életünk legyen! Nekünk is hálaképpen mívelnünk kell a jót. Ez a 
hálaadó istentisztelet nem maradhat a templom falai közé zárva, nem 
ér véget az orgona utolsó akkordjának elhangzásával, hanem künn a
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világban, az életben folytatódik és lesz teljessé, valóságossá azáltal, 
hogy abból, amit Isten kegyelméből az aratással karcunk, adunk is 
örömmel és engedelmes szívvel! Legyen hálaáldozat minden, amit telje
síteni tartozunk! Hiszen vár drága hazánk, várnak a gyárak, a bányák, 
az üzemek, az összes munkahelyek dolgozói, vár egész népünk, vár az 
egyház, várnak szeretetintézményeink, várnak az árvízkárosultak, vár 
a Gyülekezeti Segély, várnak épülő templomaink s mindezekben vár 
az Isten: várja és elvárja ami hálánk adóját! Ne várjon hiába!!

6. PEDIG A  MI HÁLÁNK MÉG ITT SEM ÁLLHAT MEG. Nemcsak 
egyes törvényszerű rendelkezések mostani teljesítésében, vagy alkalmi 
juttatásokban kell hálánknak nyilvánulnia, hanem minden munkánknak 
mindenkor becsülettel való végzésében is. Isten népünk egész munkáját 
megáldotta az aratás dús eredményével, nekünk is egész munkánkkal 
kell hálásaknak lennünk iránta. Annak hp teljesítésével, erőnk mara
déktalan latbavetésével. Felelősek vagyunk a tálentomok Urának az 
erőért, a testi-lelki képességekért, amiket ránk bízott azért, hogy dol
gozzunk, hogy azokat jó munkában forgassuk, hogy szántsunk-vessünk 
azon a munkamezőn, ahová éppen állíttattunk. El jő, ama nap, a számon
kérés napja. S

„Mivel felelsz majd, hogyha egykoron 
Az, aki küldött, számadásra von?
Ha mondja majd: „Nézz arra lefelé,
Amerre tetted utadat,
Jól látszik, hosszú sivatag . . .
A  rád bízott földei nem miveléd!"

(Petőfi: Adorján Boldizsárhoz. )

A keresztyén ember nem lehet- tétlen, nem lehet hanyag, nem lehet kö
telességmulasztó, hanem Istennek engedelmeskedve, példamutató a jó 
munkában is! Azért

f,Fel a munkára lelkem,
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve!“

(Petőfi: Az apostol.)

Végezzünk mindent idejében, hűséggel, becsülettel, engedelmességgel, 
így lehetünk Isten munkatársai, így mozdítjuk elő a jót, amit Ö akar, 
népünk előhaladását, jólétét, a világ békességét. így lesz jótétemény 
a mi munkánk, amely lekönyörgi Isten további áldását, hogy lehessen 
még gazdagabb aratásunk! Mert meg van írva: „A jótéteményben vedig 
meg ne restüljünk, meri a maga idejében aratunk, ha el nem lanka
d u n k (Gál. 6,9.)

Kegyelemben gazdag Isten, erős Várunk, ne engedj ellankadnunk!
Botyánszky János

A  bűnök bocsánata még távolról sem teszi az embert Isten 
gyermekévé.

Zinzendorf.
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J E L E N T É S
a Budai Evangélikus Egyházmegye „A félelem szerepe a megtérésben'1 

című pályázatának eredményéről.
A pályázatra négy pályamunka érkezett a kitűzött határidőre. A há

romtagú bírálóbizottság elfogadta dr. Ferdinánd István teológiai akadé
miai tanár javaslatát, amely szerint a díjakat megosztja a pályázók kö
zött és pedig a következőképen:

Első díjjal (175—175 forint) jutalmazza az „Inquietum est cor
nostrum" jeligéjű dolgozatot és Mohr Gedeon menguszfalui lelkész 
(Csehszlovákia) dolgozatát,

második díjjal (150 forint) jutalmazza Gáncs Aladár nyíregyházi 
lelkész dolgozatát,

harmadik díjjal (100 forint) jutalmazza a „Ne féljetek" jeligéjű dol
gozatot.

A dolgozatok -részletes bírálatát az egyházmegye esperesi hivatala 
szívesen rendelkezésre bocsátja.

A jeligés dolgozatok szerzői jelentkezzenek az esperesi hivatalnál, 
hogy a jutalomdíjak kifizethetők legyenek.

404/1954. szám.
Budapest, 1954. augusztus 23.

Várady Lajos
esperes.

E lő f iz e té s i  fe lh ív á s  !

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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