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K risztus - -   a világ reménysége
Részletek D. Dr. Edniund Schlink heidelbergi professzornak 

az Egyházak Világtanácsa evanstoni nagygyűlésén,
1954. augusztus 15-én elhangzott előadásából 

1.           Ha felvetjük a világ jövőjének kérdését, akkor az újtestamen- 
tomi írásokban kikerülhetetlenül rábukkanunk a világ végének be
jelentésére. I. Kor. 7, 31 azt mondja: „Elmúlik e világ ábrázatja“ és 
1. Jn 2 ,17-ben ezt olvassuk: „A  világ elmúlik és annak kívánsága is“ . 
Ugyanakkor nagy nyomorúságot is jelent be, amely rászakad a vi
lágra: háborúk, éhínségek, a közösség felbomlása, tömeghalál és ter
mészeti katasztrófák. Az Ige azt parancsolja nekünk, hogy éberen 
figyeljünk, amikor ilyen események történnek. Mindenütt, ahol az 
eljövendő Krisztusról, mint „reménységről1* van szó, szó van a világ 
végéről is.

A világ a maga reménységével védekezik végének a bejelentése 
ellen. Sok keresztyén is érzéketlenné vált ezzel a bejelentéssel szem
ben. Egyszerűen azzal intézik el, hogy ez a „zsidó apokalyptikus** 
gondolatok körébe tartozik. Ugyanakkor azonban kikerülhetetlen 
valóság az, hogy ma a végtől való félelem uralkodik az emberiség 
felett. A gondolatokat és álmokat messzemenően a borzadály víziói 
töltik be. Az emberek attól félnek, hogy a két világháború tömeg- 
pusztításai gigászi fokozásban térnek vissza. Összeomló felhőkarcoló
kat és világvárosokat látunk a jövőben. Az atombomba továbbfej
lesztése a legnagyobb mértékben szemléltetve és konkrét formák
ban nyitotta meg az utat az emberiség jövője, az emberiség vége 
és földgolyónk szétrobbantása felé. Ügylátszik, mintha az emberiség 
éppen haladása útján érkezett volna el határaihoz.

A mai emberiség félelme és a vég újtestamentomi bejelentése 
között természetesen lényeges különbség van. Mi emberektől félünk, 
akik hatalmukkal visszaélhetnek s ezzel borzalmas katasztrófákat 
robbanthatnak ki. Mi a természet atomikus erőitől félünk, amelyek 
felett az ember elveszíthetné uralmát. Az Üjtestamentom kijelen
tése szerint azonban a végső korszak katasztrófái Isten tettei. Isten 
készíti el ennek a világnak a végét. Isten trónusától jönnek azok a 
parancsok, amelyek az apokalyptikus lovasokat elküldik a világra 
(Jel 6,1. 3. 5. 7.), Isten haragjának poharát töltik ki a földre (Jel 
16, lOsköv.). Isten adja'oda az embereket „méltatlan gondolkozásra, 
hogy illetlen dolgokat cselekedjenek** (Rm I, 28). A világ vége az 
isteni ítélet napja.

A továbbiakban azt halljuk, hogy Isten ezt az ítéletet minden 
emberi gőg és önigazultság felett Jézus Krisztusnak adta át. Krisz
tus eljön, mint a világ bírája. Ö úgy tör be ebbe a világba, mint
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a „tolvajt éjjel (I. Tessz 5, 4), úgy fog lecsapni a világra, mint a ke
selyű a holttetemre (Mt 24,28). Krisztus megjelenése lesz a világ- 
vége és „siratja őt e földnek minden nemzetsége** (Jel 1,7).

Hol marad itt „Krisztus — a világ reménysége ?“
Ha e tárggyal kapcsolatban csak e fenyegetett világ megmara

dása foglalkoztat bennünket, akkor el fogjuk téveszteni konferen
ciánk tárgyát.

A döntő kérdés az: hogyan állunk meg az Isten színe előtt? Az 
igazi fenyegetés számunkra nem az emberek, a hatalmasságok és a 
természeti erők megnyilvánulásaiban jelentkezik, hanem Isten cse
lekedeteiben, akinek ítélete elől senki sem futhat el. Félelmünk el
rejtett gyökere az Istentől való félelem, aki ennek a világnak min
den gőgjét semmivé fogja tenni. A kérdés ez: Van-e menekvés Isten 
ítélete elől?2. Csak akkor beszélhetünk helyesen Krisztusról, mint a világ 

 reménységéről, ha Isten színe előtt megalázkodunk és Istennek, 
mint a világ bírájának igazat adunk. Igen, megérdemeltük az Isten 
ítéletét. Nem adtuk meg Istennek azt a dicsőséget, amely Öt meg
illeti. Magunkra gondoltunk, ahol embertársainknak kellett volna 
szolgálnunk. Éppen elég sokszor hallgattunk akkor, amikor hango
san kellett volna szólanunk. Éppen elég sokszor féltünk akkor, ami
kor szeretnünk kellett volna, és ítélkeztünk, amikor a megbocsátás 
lett volna a feladatunk. E világ igazságtalansága, elnyomása, vér
ontása égre kiált és maga az egyháztörténelem is nemcsak Isten di
csőítése, hanem mindig újból botrány. „Vétkeztünk és gonoszságot 
míveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened és el
távoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől** (Dán 7, 5). „Ha a bű- 
nőket számontartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg?" (Zsolt. 
130, 3).

Csak ha bűnbánatot tartunk és megvalljuk, hogy Isten előtt el- 
játszottuk az életünket, ismerjük fel Krisztust, mint a világ re
ménységét.

A megfeszített Krisztus a reménység. Tekintsetek erre az em
berre, aki Golgothán töviskoronásan, kigúnyolva és becstelenül függ 
a kereszten! Nézzétek ezt az eltorzult testű, véres arcú embert, aki
ben minden emberi nyomorúság és gyalázat egyesül! Halljátok szá
jából a kiáltást: „Szomjúhozom!" , „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?" A  kegyesek jelentették fel, a felsőbb hatósá
gok ítélték el, a barátai magára hagyták, nyomorúságának legmé
lyebb mélysége azonban az, hogy Isten is elhagyta őt. Hogy Isten 
ítélete alá adatott. Csakhogy ez az ember, Jézus Krisztus, nem a 
saját bűneiért halt meg. „Betegségeinket Ő viselte, fájdalmainkat 
hordozá" (Ézs 53, 4a). Ő „Megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a 
mi vétkeinkért" (5a). Isten „azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, 
hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne1* (2. Kor 5, 21).

Aki a világért elszenvedte az ítéletet, jelenik majd meg, mint 
a világ bírája. Krisztus úgy közelít ehhez a világhoz, mint aki a vi
lág bűneit hordozta s ő  úgy képviseli Isten színe előtt azokat, akik 
hozzá kiáltanak, mint aki meghalt a világért. Nekünk a Megfeszí-
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tettbe kell kapaszkodnunk, a Megfeszítettben kell reménykednünk. 
Az ítélet napján egyedül a benne való hitben lesz megmenekedé- 
sünk, egyedül ebben a hitben hangzik felénk a felmentő szó, bű
neink ellenére is. Mert a megfeszítettet Isten a mi igazságunkul adja.

A feltámadott Krisztus a reménység. Isten a megfeszítettet fel
támasztotta a halálból s ezzel a tettével mutatta meg Jézussal való 
egységét. Egyedül ez az ember halt meg bűntelenül. Ö „az én 
Fiam" . Öt ragadta ki Isten a halál kötelékeiből s vitte át abba az 
életbe, mely e világ korlátái közül kivétetett: Ö, az új ember. Isten 
Jézust győztessé tette minden ellensége felett. Felmagasztalta Öt és 
Neki adott „minden hatalmat mennyen és földön“ (Mt 28,18). Krisz
tus a világ Ura. Ezt a diadalt nem tartotta meg magának. Mint ahogy 
a világért halt meg, úgy a világért támadott fel. Diadalmaskodott a 
bűn és a múlandóság hatalmai fölött, hogy azok, akik hisznek 
benne, maguk is győztesekké legyenek. Első zsengeként hatolt át az 
életre, hogy sokan részesülhessenek az életben. Feltámadott! Alig 
menekedett meg a haláltól, máris övéi felé fordult, azok felé, akik 
elhagyták, vagy éppen megtagadták Öt s felajánlotta magát nekik 
s ezekkel a szavakkal köszöntötte őket: „Békesség néktek!“  — Ves
sük reménységünket a megfeszítettbe, aki feltámadott. Ö ama dia
dalmas testvérünk, aki bíróként jelenik meg a világ előtt. Ö az új 
teremtés első zsengéje, aki elkészíti e világ végét. Minden nyomo
rúság legyőzője közelít felénk. Azért fog megjelenni, hogy az övéit 
feltámassza, mint ahogy Ö is feltámasztatott, hogy győzedelmesekké 
tegye őket, mint ahogy Ö maga is diadalmas. Ö gyűjti egybe majd 
azt az emberiséget, amelynek feje. Akkor teljesedik be az új te
remtés.

Krisztus így reménysége e világnak, mint megváltó, aki meg
vált e világ minden megkötözöttségéből. Krisztus a világ remény
sége abban, hogy kihív a világból, abban, hogy népét az egész vi
lágból egybe gyűjti, azt a népet, amelynek tagjai e világban idegenek 
és vendégek s akiknek a polgárjoga a mennyben van. Krisztus csak 
annyiban reménysége a világnak, amennyiben a világ nem marad 
az, ami, hanem bűnbánatban és hitben engedi, hogy átváltoztassa. 
Krisztus a világ vége, annak kívánságaival és gyötrelmeivel és ép
pen így a világ reménysége. Mert e világ elmúlásában fogja el
hozni az új teremtést.3. Így közelít Krisztus a világ felé, mint annak bírája és Meg- 

 váltója. Nem reménykedünk benne igazán, mint a világ meg- 
mentőjében, ha nem várjuk ugyanakkor a világ bírójaként is. Azon
ban nem féljük Öt igazán bírói hatalmában, ha nem várjuk Öt meg
mentőként. Akkor elfogad majd egyeseket és elvet másokat. Az em
berek egy részét feltámasztja az életre, más részét a halálra. Ae 
egyik csoportnak azt fogja mondani: „Jérték, én atyámnak áldottai‘‘ 
—  és a másik csoportnak: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak!“ (Mt 25, 
3, 41). Ö összezúzza a nagyok, a gazdagok, a magukban bizakodók 
uralmát minden igazságtalanságával, a jóllakottak, a kacagok, az e 
világban otthonlevők kellemes érzéseit. De a lelkiszegényeket, a síro
kat, az igazságot éhezőket és szomjúhozókat, a békességre igyeke-
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zőket (Mt 5, 3 s köv.), azokat, akik sóvárogva várják az Ö jövetelét 
(Mt 25,1 s köv.), meg fogja váltani.

Ez a jövendőbeli megosztás már most történik. A Krisztusról 
való beszéddel Isten már most megszégyeníti e világ bölcseségét, 
erényeit és hatalmát és megszabadítja a bolondokat, a méltatlano
kat és tehetetleneket. „A világ nemteleneit és megvetettjeit válasz
totta ki magának az Isten és a semmiket, hogy a valamiket meg- 
semmisítse“ (I. Kor. 1, 28).

Az eljövendő váltság már most történik. Az evangélium útján 
már most hangzik e világban a hívők felé az eljövendő ítélet fel
mentő szava. A hívő ember a keresztségben és az úrvacsorában már 
most részesévé lesz az eljövendő feltámadás erejének. Akit a Szent
lélek élő reménységre szült újjá, az már most új teremtés. Krisz
tus így gyűjti az evangélium útján már most e világban az Ö né
pét, amely vele új életben jár. Az egyházban az eljövendő új te
remtés már jelenlévő valóság: „Ha valaki Krisztusban van, új te
remtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden'1 (2. Kor. 5,17).

Az az idő, amelyben most élünk ezért végső idő: Krisztus az Ő 
feltámadásában áttört e világ ítéletén s Isten Űrrá tette Öt e világ 
felett. Minden embert és minden hatalmat alárendelt Krisztusnak, 
akár tudják, akár nem. Lehetetlen ebből a gyűrűből kitörni. S ebbe 
a kilátástalanságba hangzik bele az evangélium szava, mely felhívja 
a világot Urának elismerésére. Ez az utolsó idő. Ma érvényes az 
ige: „Ma, ha az Ö szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíve
teket!" (Zsid 3, 7—8).

Sokan úgy gondolják, hogy az a közel 2000 esztendő, mely Jé
zus jövetele óta eltelt, ellene szól annak, hogy ez az utolsó idő. Sokan 
kételkednek eljövendő megjelenésének ígéretében. Csakhogy az idő
tartam nem cáfolata az ígéretnek. Nent jele az Isten gyengeségének, 
minthogyha nem tudná beváltani azt, amit Jézus és az Ő apostolai 
szavával hirdettetett. Ez az Isten türelmi időszaka: Isten azt akarja, 
hogy sokan megtartassanak. Ez az egyház, a növekvő Krisztus-test 
ideje. Amikor azonban Krisztus teste érett férfiúságra jutott, amikor 
betelik a választottak száma, akkor elmúlik a világ és elrejtett álla
potából kilép az új teremtés.4.  Mit jelent Krisztusban reménykedni?
 A reménykedés azt jelenti, hogy nem alszunk; hanem a leg
nagyobb riadókészültségben várakozunk. A reménység azt jelenti, 
hogy nem álmodozunk, hanem radikális józanságban őrködünk. Re
ménykedni annyit jelent, hogy nem fáradunk meg, hanem legna
gyobb erőfeszítéssel munkálkodunk. Az apostolok kora óta nem a 
bénultság, hanem az aktivitás jellemzi azokat, akikben él a keresz
tyén reménység, mert nem tudjuk, mely órában jő el a mi Urunk.

Melyek a reménység cselekedetei?
A reménység első cselekedete az evangélium hirdetése az egész 

világon. Mivel az Isten egyedül az evangélium által vált meg, azért 
hangzik elkötelezően a reménykedők felé á Megváltó parancsa az 
evangélium hirdetésére. Ha Ö kihívott minket e világ megkötöttsé
géből, akkor be is küld a világba, hogy hívjuk ki a többieket is.
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Ez a parancs mindenki számára kötelező, aki Krisztusban re
ménykedik. Senki sem tarthatja meg magának szótlanul a remény
séget a nélkül, hogy el ne veszítené azt. Ez a parancs minden ember 
adósává tesz bennünket. Isten azt. akarja, hogy senki el ne vesszen. 
Ez a parancs azt követeli tőlünk, hogy mondjunk le nemzetiségünk 
és kulturális származásunk gátló javairól. S mint ahogy a misszió 
történetében éppen elég sok esetben történt, nekünk is a zsidóknak 
zsidóvá, a pogányoknak pogánnyá, a gyengéknek gyengévé kell 
lennünk, hogy megnyerjük őket. Csak a magunk megüresítésében 
leszünk Krisztus szolgái (v. ö. I. Kor. 9, 19 s köv.). A megváltó pa
rancsa sürgető parancs. Hiszen nem tudjuk, meddig tart még az idő.

Alapvetően döntő azonban az, hogy tisztán és igazán hirdessük 
az evangéliumot. A második szakosztály előmunkálatai főképpen az 
evangelizáció módszereivel foglalkozik. A világkonferenciának ma
gának fokozott mértékben kell az evangelizáció tartalmával foglal
koznia. Isten e világ feletti ítéletének üzenetéről és az egyetlen sza
badulásról a Krisztusban vetett hit által, van szó.

Ennek az üzenetnek a közvetítése nehéznek látszik, mert a vi
lág hallani sem akar a maga végéről s számára bolondság a ke
resztről való beszéd. Mégis kibeszélhetetlenül könnyű és örömtel
jes az evangélium hirdetése, mert nem nekünk kell a világot Krisz
tus számára meghódítanunk, Isten már rég Krisztus alá vetette. A 
mi feladatunk csak az, hogy hirdessük a világnak azt, aki máris Ura. 
Nem nekünk kell megmentenünk az embereket, Krisztus maga 
akar a mi bizonyságtételünkön át szólni és Ő akarja szabadító cse
lekedeteit véghezvinni. Nem mi hozzuk létre a hitet, hanem Isten 
Lelke.
5.   A reménység második cselekedete a világ helyes rendjéért vál- 

lalt küzdelmünk.
Akik az eljövendő Krisztusra várnak, ismerik Isten türelmét és 

hosszútűrését, amellyel a világot annak minden vakmerősége és 
ítéletre érett volta ellenére is még mindig fenntartja. Ö felhozza 
napját a jókra és gonoszokra egyaránt, Ö élteti a hívőket és a nem
hívőket, Ő nemcsak a keresztyéneket tartja meg, hanem a pogányo- 
kat és az antikrisztusokat is. A fenntartó Isten mindnyájuknak időt 
ad arra, hogy döntsenek Jézus Krisztus mellett s ezért van az, hogy 
a reménységben élők fölött ott van a mindeneket fenntartó Isten 
parancsa is. O azt parancsolja nekünk, hogy minden egyes emberi 
életért szálljunk síkra, tekintet nélkül arra, hogy ezek az emberek 
hisznek-e Krisztusban, vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy mely 
nemzet, vagy faj, vagy társadalmi réteg tagjai legyenek is. Ezzel 
azt is parancsolja nekünk, hogy szálljunk síkra szabadságukért, mert 
Isten azért tartja fenn az embert, hogy felelősséggel döntsön 
előtte. Az életért és a szabadságért való síkraszállás azonban azt je 
lenti, hogy síkra szállunk a földi igazságosságért és a földi békes
ségért is. A békességért az egyes emberek, a társadalmi rétegek, a 
fajok és államok békességéért és tevékenyen résztveszünk az em
beri társadalomnak a szó legtágabb értelemben vett rendezésében,
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nemcsak személyes segítségnyújtással, hanem például a törvényke
zés munkájában is.

A fenntartó Isten parancsa is minden egyes Krisztusban re
ménykedő emberre érvényes. Isten ezt a követelményét nem kor
látozhatja kizárólag az államférfiakra és ezért ez a parancs is min
den ember adósává tesz bennünket. A reménykedő embernek nem 
szabad segítségét az azonos gondolkodásúakra korlátoznia; Ez a pa
rancs is lemondást kíván tőlünk az élet megszokott, magátólértetődő 
javairól s ez is nagy sietségre ösztönöz. Mert a népek történelmük 
folyamán sok ízben állanak az előtt a feladat előtt, hogy globálisan 
rendezzék az emberiség kérdéseit s ugyanakkor elégtelennek bizo
nyulnak az eddigi rendek ennek a célnak az elérésére.

A keresztyén embernek nem szabad kivonnia magát a politikai 
programok és szekuláris reménységek között vívott harcból. Mint
hogy a keresztyén ember a hit által megszabadult a törvénytől, so
hasem elégedhetik meg általános programmal. Szólnia kell ott, ahol 
az elv kényszerré és az érvényes jog jogtalansággá válik és vállal
nia kell azokat a tetteket, amelyek a konkrét történelmi helyzetben 
szükségesek. A keresztyén ember, mivel Krisztus áldozatával meg
szabadult, a rendért vívott küzdelemben önzetlen lesz saját érdekei
nek képviseletében, de a rabszolgasorsra taszítottak, az éhezők és 
az elfeledettek jogait kérlelhetetlenül kell követelnie. Minthogy 
Isten hosszútűrését látja, minden erejével szembe fog szállni a tö
megpusztító fegyverek alkalmazásával és még ott is a békét és a 
megegyezést fogja keresni, ahol ez reménytelennek látszik. A ke
resztyén ember éppen azért, mert Krisztusban reménykedik, e világ 
minden fenyegetései között félelem nélkül fog élni.

Mindemellett nem szabad elfelejteni azt, hogy a földi békes
ség még nem jelent Istennel való békességet is. Az e világon kiala
kult igazságosság nem jelent még igazságosságot Isten előtt is. A 
földi szabadság még nem az igazi szabadság és az élet ebben a vi
lágban még nem az örökélet. Az igazságos rendért való fáradozás 
Krisztus országának e földön való megvalósulása, nem az új terem
tés. Krisztus országa az evangélium által tör elő. A hívők közös 
sége az új teremtés.

A fenntartó Isten azonban azt parancsolja, hogy az utolsó napig 
folytassuk a világ fenntartásáért vívott harcot. Hiszen ez a világ 
minden vakmerősége ellenére is az Ö teremtése. Hiszen Krisztus 
ezért a világért halt meg. És Isten akarata az, hogy az Ö teremtését 
a világ elmúlásában az új teremtésben célhoz vezesse.

Nem lehet elválasztani egymástól a megváltó Isten és a fenn
tartó Isten parancsait. Nemcsak az evangelizáció, hanem a világ he
lyes rendjéért való síkraszállásunk is a reménység tette és így isten- 
tisztelet. Azonban mindkét tett megfordíthatatlan módon van egy
másmellé rendelve. Nem azért kell hirdetni az evangéliumot, hogy 
ezzel a világot fenntartsuk. De síkra kell szállnunk a világ fenn
tartásáért, hogy sokan kimentessenek a világból az evangélium ál
tal. Mert Isten a világot az evangélium által való megtartásáért 
tartja fenn, de nem azért ment meg, hogy ezt a világot fenntartsa.
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Az evangelizáció nem áll e világ igazságos rendjének szolgálatában, 
azonban a világ igazságos rendje az evangelizáció szolgálatában áll. 
Ennek a félreismerése mindig újból az egyház kísértése volt. Ez a 
kísértés az Egyházak Világtanácsát is megkísérti. De így szól az 
Űr: „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el 
nem múlnak*1 (Mt 24, 35).6 .  Lesz-e eredményünk a reménység cselekedeteivel?

Az arcvonal ma más, mint az apostolok idejében. A pogány
ság eltűnőben van. Mi a keresztyénség utáni emberrel állunk szem
ben. Ő hallotta az evangéliumot. Átélte a világ megkötözöttségéből 
és az istenek és a démonok uralmából való megszabadulást. Hal
lotta a szót: „Minden a tiétek . . . ,  akár világ, akár élet, akár ha
lál, akár jelenvalók, akár következendők . ..“  (I. Kor. 3, 21). Azon
ban a két világháborúra való visszatekintés és a keresztyénség 
utáni és keresztyénellenes hatalmak látványa és a harmadik, az 
atomfegyverekkel vívott világháborúra való kilátás sokakat féle
lemmel tölt el s megbénít s azt az érzést kelti bennük, hogy csele
kedeteik hiábavalók.

Még egyszer feltesszük a kérdést: Lesz-e sikere fáradozásaink
nak?

Az egyház útja itt nem lehet más, mint Urának útja: Szenve
déseken át a dicsőségbe! Az ítélet Isten házán kezdődik (I. Pét 4,17). 
Isten rázza és rostálja a maga egyházát, hogy megpróbálja és meg
tisztítsa azt, hogy elválassza a búzát a konkolytól. Aki azonban 
meghajlik Isten hatalmas keze alatt s magára veszi keresztjét, csak
hamar észreveszi, hogy Krisztus már régen hordozta azt a keresz
tet. A Krisztussal meghaló egyház a diadalmas egyház.

Látjuk-e cselekedeteink sikerét? Ez a reménytelenség kérdése. 
Nem tudjuk, hogy milyen eredményeit látjuk evangelizációnknak és 
e világ helyes rendjéért való kiállásunknak, de azt a legbizonyosab
ban tudjuk, hogy a mi munkánk „nem hiábavaló az Ürban“ (I. Kor. 
15,58). A keresztyén reménység független attól, ami a szem előtt 
van, legyen ez siker, vagy sikertelenség. Az új teremtésben nem 
véletlenül van szó a reménységről éppen a kísértésekkel kapcsolat
ban (Rm 5, 35; 8,18 s köv.; I. Pét 1, 3 s köv.), a keresztyén remény
ség kizárólag Krisztusra épül. Ezért nem szégyenülhet meg soha s 
ezért várja Istentől mindig a legjobbat s ezért lesz szakadatlanul 
harcban a sötétség hatalmai ellen: „Ha Isten velünk, kicsoda elle
nünk? Aki az Ö tulajdon fiának nem kedvezett, hanem Öt mindnyá
junkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent 
minékünk" (Rm 8, 31).

Ez nem a világ reménysége, hanem az egyházé. És ehhez a re
ménységhez kell hívnia az egyháznak a világot.7. Vajjon ez valóban mindnyájunk reménysége? A mi hitünk 

* valóban „az a győzelem, amely legyőzte a világot (I. Jn 
5, 4)?

Különálló egyházakként gyűltünk itt össze. Igaz, hogy a törté
nelmi válaszfalak csak a legkisebb részben voltak eszchatológiai vi
ták következményei. De ahol a reménység elevenen él, ott új szem
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lélettel látják a fennálló különbségeket és válaszfalakat s mély szé
gyenkezés támad a felett, hogy egyenetlenségünkkel ellent mondunk 
Krisztus teste egységének és olyan könnyűvé tesszük a világ. szá
mára, hogy elutasítsa a Krisztusról, mint az egyetlen reménységről 
szóló bizonyságtételt. Ezért joggal lett „A  Krisztusban való egysé
günk és egyenetlenségünk, mint egyházaké" kérdése első szakosztá
lyunk tárgya és alapjában véve egyszersmind e konferencia vala
mennyi szakosztályának a témája is.

Ha mindnyájunkban elevenen élne a reménység, akkor ke
vésbé félnénk az emberektől, mint Istentől. Akkor kevesebb aggo
dalommal gondolnánk a hitvallásos sajátságok megőrzésére, mint 
arra, hogy Isten előtt megállhatunk-e? „Mert nekünk mindnyájunk
nak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt" (2. Kor. 5,10). 
Akkor olyan megoldás következik majd, mely mélyebb, mint a ke
resztyének minden szakadása. S akkor egész egyházak felett hang
zik el az ítélet: „Te sem hideg nem vagy, sem hév, így, mivel lágy
meleg vagy, kivetlek az én számból" (Jel 3, 15). Ha mindnyájunkban 
elevenen élne a reménység, akkor tudnánk, hogy nemcsak a világ, 
hanem az egyház ábrázata is elmúlik. Sokkal tisztábban látnánk 
egyházi tevékenykedéseink, egyházi szervezeteink, szabályaink, sőt 
dogmatikai megfogalmazásaink ideiglenes voltát. Mert az egyház is 
átváltozik. Az új teremtésben „templom nem lesz"; „mert az Űr, 
a mindenható Isten annak temploma és a Bárány" (Jel 21,22). Ak
kor nemcsak az Igének hiszünk, hanem szemtől szembe látjuk az 
Istent.

Ha mindnyájunkban elevenen élne a reménység, akkor ke
vésbé örülnénk a zavartalan létnek, hitvallásos egyházaink biztosí
tásának és kiépítésének, mint inkább annak, hogy az evangélium 
terjed és emberek szabadulnak meg hit által e világ megkötözöttsé- 
geiből. „Csak Krisztus prédikáltassék és én ennek örülök'1! (Fii 
1, 18).

Ha a reménység elevenen élne bennünk, akkor nem tekinte
nénk mindig vissza, hanem előre sietnénk az Űr elé. Nem lennénk 
olyan szerelmesek saját hitvallásos egyházunk történelmébe, hanem 
nyitva állnánk Krisztusnak az egész világon folyó munkája szá
mára. Az előretekintő szemek előtt átlátszókká válnak felekezetek 
közötti falak.

Ha elevenen élne bennünk a reménység, akkor világosabban 
felismernénk azokat a nemteológiai tényezőket is, amelyek elvá
lasztják egymástól az egyes hitvallások egyházait. Mert ezek nagy 
általánosságban csak az által váltak súlyosakká, hogy az egyház 
belekapaszkodott a világba és attól várták azt a biztonságot, ame
lyet egyedül Krisztus adhat meg neki.

Gondoljuk meg: Mindnyájan Krisztus halála és feltámadása fe
lől jövünk. Mindnyájan Krisztus felé megyünk. A felé, aki eljövendő, 
mint a világ bírája és szabadítója. Mindnyájunkat Ő vesz körül s 
mint eljött és eljövendő jelen van közöttünk.

Adjuk Neki a dicsőséget s vessünk le mindent, amivel elhomá
lyosítjuk a világ előtt az Ö dicsőségét!
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Eivind Berggrav:
A világ feszültségei 

és Krisztusban való egységünk
(A z  E V T  evanstoni nagygyűlésén elhangzott előadás)

Ennek a témának megfogalmazása — úgy amint azt számomra 
megadták — két egymástól nagyon távol eső főfogalmat foglal ma
gába: A világnak és az egységnek gondolatát. Nem feladatom, hogy 
előadásom első részében elemezzem ezeket a kifejezéseket. Igaz lé
nyegüknél fogva szeretném megragadni őket. Ugyanabban az érte
lemben, ahogyan Jézus használta őket, midőn így szólt: „A  világban 
nyomorúságtok lesz1'. A világ ott van, ahol az emberiség él: a világot 
most nem gondolom valami szekuláris területnek, mintegy meg
különböztetve az egyház megszentelt körétől. Krisztus egyháza való
ban ott van, ahol az élő emberiség. A világ ellenlábasa az én meg
fogalmazásomban: az egység. Világon— az egyházat is belefoglaltam 
— értsük az emberiséget a maga megosztottságában. Krisztusban 
való egységen pedig egy sajátos, qualitativ tényt értsünk, valamit, 
ami teremtetett, ezentúl is és ma is folyamatosan tovább teremtődik.

Bár témám szószerint véve nem irányul erre, mégis úgy gon
dolom, felteszem egyszerűen, őszinte nyíltsággal azt a kérdést: váj
jon nincsenek-e feszültségek az egyházon belül és éppen az egyhá
zak között? Milyen mértékig járul hozzá ehhez a szituációhoz az 
egyház, amely azzal az igénnyel lép fel, hogy Krisztusban 
van, vagy még megfelelőbben: hozzájárultak-e az egyházak a világ 
feszültségeihez? Velem együtt mindannyian felvethetjük ezt a kér
dést. Különben reánk vonatkozik Lk 18:9: „Elbizakodtak maguk
ban, hogy ők igazak és a többieket megvetették.“

Legyünk bizonyosak afelől: mi, egyházak, nem vagyunk az 
egyedüli igazak és egyáltalán nem formálhatunk jogot arra, hogy 
megvessük a többieket.

Ellenkezőleg, ha van olyan terület, melyen az egyházaknak meg 
kell vallaniok a világgal való szolidaritásukat, akkor ez csak úgy 
lehetséges, hogy osztoznak abban a felelősségben, hogy ők is feszült
ségeket támasztottak az emberiségben. Ezenkívül emlékezetünkben 
 kell tartani azokat a különbségeket, amelyeket a történelemben az 
idők változásai idéztek elő. Ma már nem vagyunk többé a vallás
háborúk korában. Azokban a korokban a világ feszültségei egy
szerűen az egyházból támadtak.

Ma a kérdés pontosan ez: milyen mértékig járultak hozzá az 
egyházak közötti feszültségek ahhoz, hogy az emberi atmoszféra 
a feszültség fizikai tényezőivel telítődjék. Más szavakkal, mennyire 
fertőzik manapság az egyházak közötti feszültségek a világ at
moszféráját?

Úgy gondolom, lelkiismeretünket mindnyájan kötve érezzük 
ehhez a vallomáshoz: elsősorban mi vagyunk a tettesek. Akire so-
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kát bíztak, többet kívánnak attól. Az egyházaknak megbízatásuk 
van Krisztustól, az emberiség egyetlen Urától és Üdvözítőjétől, hogy 
bizonyságtételükkel — necsak pusztán szavakban, de önmaguk tel
jes odaáldozásával is — hirdessék azt, mennyire szereti Isten az 
embert. A keresztyén közösség meg éppen Krisztus testének meri 
magát nevezni. Valóban ez azt jelenti, hogy az evangélium hirde
tésében az áz igazán „sók‘ ‘ van az egyházra bízva, aminek következ
tében tőle „a több“  is kívánható. Hogyan áll a számlánk Istennel, 
ha szembenézünk azzal a kérdéssel, mely a világban és áz egyház
ban meglevő feszültségekre vonatkozik?

Nem szükséges mélyen belebocsátkozni ebbe. Elég, hacsak 
érintve, egy ponton megemlítjük: Krisztus kijelentette összes hívei
nek, hogy egybe akar gyülekezni velük közös asztala körül. Most 
gondoljuk meg, mi jelenleg a helyzet és mi volt hosszú időn keresz
tül. Az egyházak folytonosan és éppen azzal támasztották a legna
gyobb feszültségeket maguk között és a világban, amit Krisztus — 
saját életének örökségeképpen — ajándékozott nekünk oda, — ép
pen azért, hogy szoros egységbe fűzzön egymással.

Ezt a nagygyűlést fel lehetne hívnunk egyszerűen arra, vallja 
meg őszintén, mily szégyenletesek ezek a feszültségek az egyházban. 
De éppen, ha az egyházak ezt megtennék, — sajnos, azt kell mon
danom, minden valószínűség szerint itt megállanának és azután 
nem tennének semmit. Az egyháztörténet is tanúskodhatik 
róla. Még az Egyházak Világtanácsában sem valósítottuk meg jelen
leg a mi Krisztusban való egységünket, ezen a sarkalatos ponton, 
azon a ponton, ahol ő  maga kért minket arra, hogy kezdjünk hozzá.

Ügy gondolom kívánatos, hogy elhagyjam ezt a fájó pontot, mi
helyt lehetséges, és áttérjek a világfeszültségre.

Mit értsünk akkor, midőn feszültségekről szólunk? Tudnunk 
kell, hogy bizonyos feszültségek bennfoglaltatnak a Teremtő szán
dékában, mert a feszültségek szükségesek az élet növekedéséhez. Az 
élet egy bizonyos feszültség nélkül nem létezhetik. Isten nem 
teremtette az életet súrlódás-mentessé. Isten nem akarta életünket 
valamiképpen uniformizálni sem.

Ebben az összefüggésben, gondoljunk a mi Urunknak az egy
ségért mondott buzgó imádságára. Krisztus nemcsak így imádko
zott: vajha eggyé lehetnének. Hanem hozzátette: legyenek eggyé, 
miképpen Te Atyám bennem vagy s én Tebenned (Jn 17:21.).

Feltételezhetjük-e, hogy itt az Atya és Fiú között volt valami
féle feszültség? Gondoljunk a Gethsemanéra: „Ne az én akaratom 
legyen meg, hanem a Tiéd“  (Lk 22,42). Ez magában foglalja azt, 
hogy itt, — hogy úgy mondjam —, két akarat van, melyek külön
böznek egymástól. Nem kerülhető itt ki az a tény, hogy ez a fe
szültség Jézusnak halálküzdelmét és véres verejtékét vonta maga 
után. Ez a feszültség komoly valóság lehetett. Bizonyos az, hogy 
Jézus engedett Atyja akaratának, de ez nehéz harcába került.

490



A keresztyének közötti feszültségek legyenek keresztyén fe
szültségek. Ha a bűn lép közbe, iákkor válnak ezek rombolókká. Fe
szültségek az egyes emberek és a nemzetek között éppen azért lehet
nek Isten életterve szerint valók, mert életünk általuk növekszik, 
erősödik és kap ihletet.

Mindezek rendjén valók, kivéve a bűnt.
Illusztrációképpen, hallgassunk egy pillanatra a pszichológu

sokra, akik beszélnek építő és romboló kedélyállapotról. A félelem 
és a harag szerintük romboló, csak a szeretet építő. A félelem el
menekülést, a harag aggresszivitást vált ki.

Felhasználhatjuk mindezt nemcsak a nemzetek, de az egyházak 
megítélésében is.

Kevés olyan országot ismerek, — önök is tudják ezt —, melyek 
szeretik egymást, vagy legalább rokonszenveznek egymással. Ezek 
a nemzetek egészséges diszkussziókat folytathatnak, anélkül, hogy fé
lelem vagy bizalmatlanság vegyülne azokba. Más nemzetek között, 
legyenek különben kölcsönös tisztelettel, sőt jóakarattal egymás 
iránt, gyanúsításokkal van telve a légkör, viszonyuk nagyon köny- 
nyen megzavarodik. Ez nem nevezhető építő kedélyállapotnak. 
Ezért, ha képesek is volnának egymás megértésére, mégis elkülö
nülnek.

Üj szó került nemrég az emberiség nyelvébe, ez az elkülönítés 
(Apartheid). Jelentése ez: tartsuk távol magunkat a barátkozástól, 
hogy így elkerüljük a feszültségek kitörését. Ennek a századnak 
első évtizedéig igaz lehet az egyházakra vonatkozóan, hogy inkább 
szerettek egymástól elkülönülni. Észrevehető volt, hogy meg van 
bennük a tendencia a rögtöni izolálódásra, de semmi sem rejtheti 
el azt a körülményt, hogy feszültségek ténylegesen működtek ben
nük.

Ragadjuk meg a bikát szarvánál fogva: nincsen egyházainkban 
harag, időnként félelem is. Róma egyházával szemben, és a 
vele szemben való csekélyke tisztelet, nem beszélve szeretetről, nem 
megy-e csupán nagyon is ritkaságszámba? Tudom, szükségét érzik 
itt Önök annak, hogy félbeszakítsanak és megkérdezzék: Hogyan 
lehet Rómát szeretni? Kérdéssel felelhetek. Szereti-e Krisztus Ró
mát? Feláldozta-e magát érte? Nem, természetesen, nem ennek az 
egyháznak gépszerű szervezetéért, de összes tagjaiért. Van-e sze
retet Krisztusban azok iránt a férfiak és asszonyok iránt, igen, sőt 
még papjaik iránt is, akik rosszul gondolkodnak és — legalább 
úgy látszik — néha rosszul is cselekszenek, ahogyan mi szoktunk 
róluk vélekedni. Erre csak egy felelet lehet.

Miképpen történik meg saját tagegyházainknál Krisztusban való 
egységük megvallása? Körülnéztem, hogy találok-e jelenleg olyan 
egyház-testeket, melyek rokonszenveznek egymással. Úgy gondolom, 
a legtöbb, amit találhattam, az egymás iránti tolerancia lehet az 
egymás mellett és az egymással való együttélésben; ez azt jelenti, 
hogy leszorítjuk feszültségeinket, azok azonban mégis megvannak. 
Ma arra kaptunk felhívást, hogy szerencsétlen és gonosz feszültsé
geinket szembesítsük egy másik ténnyel: Krisztusban való egysé-
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günkkel. Egyszerre kell mondanunk, hogy Krisztus természetsze
rűen elítél minden gonoszt és hogy nem lehet bűnös feszültségeket 
is magában foglaló egység benne. Lehetnek véleménykülönbségek, 
különbségek arra nézve, hogy mi tetszik és mi nem tetszik nekünk, 
de nem lehet harag, irigység és ingerültség közöttünk. A Krisztus
ban való egységben ugyanis, a szeretet az építő és mindent legyőző 
tényező.

Következőleg, nincs ez az egység, ha nem cselekszünk és mun
kálkodunk úgy, hogy hatása meglássák egyházi életünkön és egész 
emberi életünkön egyaránt. Örömet érezhetünk akkor, ha erről az 
egységről van szó, de ha ez nem alakítja át egyházainkat és a vilá
got, az igazság csak az lehet, hogy mi magunk bénítjuk meg annak 
erejét destruktív lelkületűnk következtében.

Nem munkáltuk-e ezt az egységet valamilyen módon? De igen. 
Nem vagyunk jogosultak arra, hogy valami nagy eredményekre tart
sunk igényt, de úgy gondolom, megállapíthatjuk: Krisztus vezérelt 
minket valamiképpen a feléje vezető úton.

1. A Krisztusban való igazság megvalósítása és a mi benne való 
egységünk mutatja azt, hogy van valaki, aki állandóan emlékeztet 
minket. Lelkiismeretünkben mindig érintkezésben lehetünk Vele. 
Hasonlóan ahhoz, amit a sokaság érzett Act. 2: 27-ben, midőn Péter 
apostol beszédét hallgatták: „úgy érezték, mintha szíven ütötték 
volna őket.“ Valami ilyen szívenütés a kezdete mindannak, ami Isten 
királyságával van kapcsolatban és ez egyszersmind az ökumenicitás 
kezdetét is jelentette. Talán úgy is mondhatjuk, hogy a keresztyén- 
ségnek a maga jelen egészében mintha rossz volna a lelkiismerete a 
Krisztusban való egység vonatkozásában.

2. A Krisztusban való egységünk, — a Szentírás szerint — em
lékeztet minket a világ iránti krisztusi szeretetre, emlékezteti az em
bereket az élet minden dolgában és emlékezteti az egyházakat is. 
Megvethetjük tehát azt, amit Krisztus szeret? Nincs-e növekvőben 
közöttünk egymásnak valami újfajta megbecsülése, nem a differen
ciák, a gondolat és az igazság megosztottságának eltitkolásában, de 
éppen valami eddig ismeretlen készség megteremtésében, hogy 
hallgassunk egymásra nem ugyan a régi, magunk elgondolta úton, 
hanem inkább alázatban?

Ez nem valami sajátosan keresztyén magatartás. Egyetemes em
beri is egyben. Ha legjobb barátaitok egyike, akiben bíztok, akit sze
rettek, vezet hozzátok olyan valakit, akivel szemben feszülő indu
lat kezd eltölteni benneteket, ■— akkor valószínűleg többnyire meg
inogtok ítéletetekben és talán hallgattok arra az emberre, hogy meg
lássátok, nincs-e benne valami jó.

3. Ez vezet át a harmadik ponthoz. Krisztusban való egysé
günk, ha komolyan vesszük, megóv minket önmagunk felnagyítá
sától és attól az érzéstől, hogy minden igazságot és bölcseséget ma
gunknak sajátítsunk ki vagy feljogosítva akarjunk lenni arra, hogy 
társegyházainknak inkább bírái legyünk, mint Krisztusban testvé
rei. Az egyházi felfuvalkodottságot maga Krisztus ítélte meg. Nincs
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felsőbbrendű egyház a többi egyházak fölött. Osztályrészünk az, 
hogy „egyházcsalád“  legyünk a Krisztusban.

Úgy gondolom, bizakodással szólhatunk arról, hogy a Krisztus
ban való egység kezdi már megváltoztatni az egész keresztyénség 
atmoszféráját. A gonosz feszültségek defenzívába kényszerülnek.

Lássunk egészen tisztán. Azt mondottuk előbb, hogy a hasznos 
feszültségek megegyeznek Isten akaratával. Mi történik ezek kö
rül? Mint hallottuk, kapcsolódnak azokkal az Istennek tetsző egész
séges különbségekkel, melyek az emberek, a nemzetek s az egyhá
zak között fennállanak. Krisztusban való egységünk nem szólít fel 
minket arra, hogy uniformizált egyház legyünk. Ám nemcsak ezek a 
különbségek, de még a gondolatban és a tradícióban meglévő meg-, 
oszlások is előre visznek, — mert az igazság különböző módon je
lent meg számunkra, — s önmagukban nem választanak el egymás
tól, ha benne vagyunk Krisztusnak ebben az egységében. Nem lenne: 
Újtestamentum szerint való dolog, ha uniformizált keresztyén egy
házra törekednénk. Isten szereti a különbségeket és árnyalatokat 
éppen úgy, mint ahogy ítélettel sújtja az izolálódásra való törek
vést, (miután ez ellenkezik a barátsággal és a közösséggel), vala
mint az önelégültséget. Azt jelenti ez akkor: úgy kell ragaszkodnunk 
az igazsághoz, mint ahogy közülünk kinek-kinek kijelentetett: 
„Kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve11 (Rm 14: 5). De: 
„Kicsoda vagy, hogy kárhoztatod más szolgáját? Az ő tulajdon urá
nak áll vagy esik“ Rm 14: 4).

Jegyezzük meg: Krisztus Lelke sohasem az egyenetlenség Lelke. 
Ahol sötét egyenetlenkedés zavarja az egyházak kölcsönös viszonyát, 
ott a Krisztusban való egység ereje rögtön megbénul. De nem bénul 
meg magatartásbeli vagy éppen hitvallásbeli különbségek következ
tében, míg csak Krisztus szeretete vezérli szívünket.

Mi történik már most ezekkel a feszültségekkel, ha megteste
sülnek a világ különböző nemzeteiben? Lehet-e Krisztusban való 
egységünknek az a törekvése, hogy a mai korban is hasson? Bizo
nyosan igen, feltéve csupán, hogy ez az erő először magában az 
egyház körében válik uralkodóvá. Isten egy világot teremtett és a 
mi, nemzedékünk minden eddiginél jobban tapasztalja a Teremtő e 
céljának megvalósulását. Az önök előtti nemzedékek csupán szi
gorúan zárt korszakokról beszéltek, melyekben nem volt meg a 
kölcsönhatás az egyes korszakok atmoszférája között. Ma minden 
emberi lény minden lehellete kölcsönhatásban áll az egész világ at
moszférájával.

Igaz, a nemzeteknek ezek a feszültségei politikai természetűek, 
míg a mi Krisztusban való egységünk vallásos természetű. Ügy lát
szik, mintha e kettő tűz és víz módjára különböznék, de nem egé
szen így van. Felemlíthetem Clement Attlee, volt angol miniszter
elnök szavát. 1946-ban mondotta: „ . . .  a háború az emberek gon
dolkozásában kezdődött el, a békének is ezen a helyen kell elkez- 
dődnie“ —, azt értve ezen, hogy politikai ügyekben is végeredmény
ben az emberek gondolkozása a döntő.

Ha a keresztyének komolyan veszik a Krisztusban való egysé-
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güket, ez azt jelenti, hogy igazán kell szeretniük az embert, aki Jé
zus Krisztusnak képmása. Megütközhettek azon, — különösen itt 
Amerika földjén, — ha ezt a következtetést vonom le: Krisztus sze
reti még a kommunista népeket is. Jobb, ha idézem azt a múlt évi 
híres, presbiteriánus írást, mely így szól: „Kommunisták, kommu- 
nista-uralmú népek, lehetnétek a mi ügyünkké14, következtetve eb
ből, hogy közeledhetnénk hozzájuk azzal a lelkülettel, amelyet a bű
nösöknek Krisztus egy szeretetében való szolidaritása teremtett 
meg.

Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy már most ösz- 
szekeverjük mindazt, amiben benne vagyunk. Jézus maga sem ke
verte össze a világ dolgait. Ö világosan szólott az igazságtalanság
ról és az erőszakról. Erősen állást foglalt a hazugsággal és csalárd
sággal szemben, az Isten-tagadó gonoszság minden formájával szem
ben. Szolidaritásban volt ugyan a bűnös emberekkel, de nem volt 
szolidaritásban a bűnnel. Ö a béke fejedelme volt és nem a háborúé, 
mely a béke mezében álcázza magát. Heródest rókának nevezte 
(Lk 13, 21), az Ö programia az volt, hogy az emberiséget megszaba
dítsa minden démoni erőtől, hogy „valóban szabad44 legyen (Jn. 
8, 36).

Egységben lenni Krisztusban, — azt jelenti: Krisztus teljes
ségével lenni egységben, azaz egységben szeretetével épp úgy, mint 
törvényével.

Nem könnyű feladat ez, erőnket meghaladja. Ő maga mon
dotta: „e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőz
tem a világot41 (Jn. 16, 33).

Neki, nem nekünk kell legyőznünk a világ feszültségeit, neki 
azonban szüksége van reánk, szüksége van egyházainkra, mint esz
közeire. Kezdjétek el saját lelketekben, szenteljétek meg Krisztust 
a szivetekben Mesteretekként és Uratokként.

Minden egyes keresztyén, nemcsak minden egyes egyház, fele
lős ennek az erőnek győzelmes megmutatkozásáért, vagy ennek az 
erőnek lerombolásáért, amely Krisztus egységében testesül meg. 
Mindnyájan felelősek vagyunk az emberiség sorsáért.

Gyónom Tenéked, mindenható szent Isten, hogy én, szegény, bűnös 
ember, Ellened születésemtől fogva mindmáig gondolatban, szóban és 
cselekedetben sokszor és sokféleképpen vétkeztem, sok jót elmulasztot
tam, sok rosszat elkövettem. Mindezzel magamat szeretetedre méltatlanná 
tettem. Szánom, bánom bűneimet s oltárodhoz menekülök, hogy Nálad 
letegyem eddig elmúlt életem minden terhét. Kérlek, Megváltó Krisztu
som érdeméért, töröld el vétkeimet és bocsáss meg énnekem. Adj hitet 
Uram, hogy bizonyos legyek bocsánatod felől. íme, magamat mindenes
től Néked odaszánom. Életemet megjobbítani igyekezem. Add nékem 
Szentlelked erejét, hogy mostantól fogva valóban Néked éljek. Isten, 
légy irgalmas nékem bűnösnek! Ámen.

(Ismeretlen szerző imádsága.)

G y ónó imádság.
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A U G U S T IN U S
1600 évvel ezelőtt, 354 november 13-án született Thagasteban, az 

északafrikai Numidia egyik kis városában Aurelius Augustinus, az 
egyetemes keresztyénség nagy tanítója.

Benne záródik le az antik világ és vele kezdődik a középkor 
sajátos levegője. Belőle merítettek a középkor misztikusai Clair- 
veauxi Bernáttó] Assisi Ferencig és reá hivatkoztak, a „doctor gra- 
tiae“ -ra, a skolasztikusok, élükön Aquinói Tamással. Tőle tanultak 
a reformátorok. Az ő életműve is benne van akár a lutheri kegye
lemtanban, akár a kálvini predesztinációban. Világhírűvé vált „ Val
lomásai“ szolgáltak példaképül a törökországi számkivetésben ke
sergő II. Rákóczi Ferenc „Vallomásai4* számára. Napjainkig érő ha
tását pedig az bizonyítja, hogy legfőbb munkái a legutóbbi két év
tized alatt jelentek meg magyar fordításban katolikus és protestáns 
tudósok tolmácsolásában egyaránt. A világirodalomban pedig egye
nesen áttekinthetetlen mindaz, amit másfélezer esztendő óta nap
jainkig írtak Augustinusról.
KORA.

Augustinus megértéséhez — hacsak egészen vázlatos vonások
kal is — érdemes felidézni azt a történelmi helyzetet, amelyből 
alakja kiemelkedik.

A hanyatló Róma korában vagyunk, amikor a barbár népek 
csapásai alatt recseg-ropog a régi imperium Romanum. Alarich 
gótjai 410-ben feldúlták Rómát, ezzel az eseménnyel kapcsolatban 
fog hozzá Augustinus a „De civitate Dei“  című műve megírásához. 
Mikor pedig haldoklik, Geiserich vandáljai ostromolják Hippót, a 
reménytelenül védekező római vez-rrel, Bonifáciusszal szemben.

A nagy átalakulásnak nyugtalan, kavargó képét mutatja a szel
lemi élet is. A római birodalom vallásainak se szeri se száma, a sok 
istent számon se lehet tartani, mindezt tetézi a keleti vallásos misz
térium tarka tömkelegé. Még emlegetik a görög filozófia nagyjait, 
különösen Platont, de jelentős tényező a sztoicizmus és Philo is. 
Szinte szellemi forgószélben keveredik egymással az antik művelt
ség és Kelet kultúrája.

Ugyanakkor egyre erőteljesebben terjed a keresztyénség, noha 
vannak még tömegei a pogány istenkultusznak is, a keleti miszté
riumoknak is, a különféle vallás-filozófiai irányoknak is. Nagy 
Konstantinus milánói rendelete (313) már megtiltotta a keresz
tyének üldözését s ezt a rendelkezését az utána következő császárok 
is megerősítették, sőt Gratianus (382) és Theodosius (391) rendele
tileg eltörölték a pogány vallást, azonban mégsem lehetett annak 
mély gyökereit császári rendelettel elvágni, s tovább folytak az ál
dozatok, a Vesta szüzek őrizték a tüzet, a pogány istenek templomai 
látogatottak voltak.

A keresztyénség nemcsak a pogány vallásokkal állt állandó 
harcban, hanem belül is küzdelmet vívott a tiszta tanításért. Augus
tinus idejében már a múlté volt a nicaeai zsinaton (325) eldöntött
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homousios-vita Árius és Athanázius között, de még nem záródtak le 
a monophysita dogmaharcok, s csak a chalcedoni zsinattal (451) fe
jeződött be az egyház tusakodó válasza arra a kérdésre: milyen a 
mi Istenünk?

Az egyház új kérdését Augustinus vetette fel. Ez már nem 
Isten önmagához való viszonyának, hanem az Isten és ember vi
szonyának a kérdése volt. „Isten és a lélek“  foglalkoztatta Augus- 
tinust és utána hosszú ideig a teológiát. A szoteriológiai tanítás 
augustinusi és pelágiusi értelmezésének hullámai pedig egészen 
messzire vezetnek az egyháztörténelemben: egyrészt a reformációig, 
másrészt a trienti zsinatig.
ÉLETE.

Vallomásaiban Isten színe előtt mondja el életfolyását. Apja 
„vékony jövedelmű thagastei polgár volt.“  Csak élete legvégén ke- 
resztelkedett meg. Anyjáról, Monicáról felejthetetlen bájjal és gyön
gédséggel ír Augustinus. Anyja tiszta keresztyén hite és élete min
dig vonzó példaként hatott rá. Apja anyagi erején felül áldozott fia 
gondos szellemi kiművelésére, azonban az érzékiségtől lángoló ifjú 
Karthágóban rossz társaságba kerül, ahol „züllött szerelmek raja'4 
veszi körül. 18 éves korában egy karthagói leánytól Adeodatus nevű 
fia született. Közben Monica könnyek között tusakodott fiának meg
térítéséért: „Hűséges szolgálód, az én anyám több könnyet sírt el szí
ned előtt érettem, mint amennyit az anyák gyermekük temetésénél 
szoktak ontani. Sírt, mert látta, hogy halott vagyok a hit és vallás 
számára, amely a Te ajándékod volt őbenne Uram.“ (Vallomások.)

Sem Cicero, sem Aristoteles, sem a manicheisták nem tudták 
nyújtani lelkének azt, amiben megtalálná a keresve keresett igaz
ságot. A retorika tanáraként működött Karthágóban, Rómában, 
majd Milánóban. Itt nagy hatással volt rá Ambrosius püspök ige
hirdetése, amit az utána utazott anyja még jobban elmélyített. Meg
kezdődött a nagy tusa Augustinus életében: már akarta a keresz
tyén életfolytatást, de még vissza-visszaesett régi magatartásába 
Megtérésének híressé vált történetét a Vallomásokban úgy írja le, 
hogy messziről jövő hangot vélt hallani, amely ezt mondta: „Tolle, 
lege! Tolle, lege! Vedd, olvasd! Vedd, olvasd! Utána nyomban a 
Szentírást vette elő: „Megragadtam s fölnyitottam és elolvastam né
mán azt a szakaszt, melyre legelőbb esett pillantásom: ,Nem tobzó
dásokban és részegségekben, nem ágyasházakban való búj álkodások
ban és mértéktelenségben, nem versengésben és irigységben — ha
nem öltözzétek fel az Űr Jézus Krisztust és a testet ne tápláljátok 
a kívánságokra4 (Rm. 13,13—14). Amint a mondat végére értem, 
mintegy a biztosság fénye tódult szívembe s a kétségnek minden sö
tétsége szétoszlott.44 387 húsvétján 15 éves fiával együtt mégkeresz- 
telkedett Milánóban.

Minden vágya az volt, hogy afrikai népének szolgálhasson Isten 
igéjével. Milánóból elindultak haza, útközben Ostiánál anyja meg
halt, majd otthon Thagastéban nagytehetségű fiát is elveszítette 
Csekély vagyonát a szegényeknek adta s pappá lett Hippóban. Most
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már egyedül Isten volt számára életcél, erőforrás és minden. A Val
lomásokban gyönyörű imádságban magasztalja az őt legyőző Isten 
vonzórejét: „Későn szerettelek Szépség, aki olyan régi vagy és 
olyan új, — későn szerettelek! S íme: te bent voltál és én kint, s én 
idekint kerestelek téged. Szépséges alkotásaid felé rohantam én, 
aki rút maradtam. Velem voltál, de én nem voltam veled. Akik tá
voltartottak tőled, olyanok voltak, hogyha te nem teremtetted volna, 
sohasem lettek volna. Hívtál, rám kiáltottál és megtörted némasá
gomat. Rám villantál, felragyogtál s elűzted vakságomat. Illatoztál 
és mélyen beleheltelek, megízleltelek s azóta édes a szám és szom
jas az ajkam ízed után. Megérintettél, elkaptál s magaddal ragad
tál a te békességedbe."

Ebben az Isten által való megragadottságban bontakozik ki ha
talmas egyháztanítói életműve. Nagy teológiai harcot vív a mani- 
cheista Fortunatusszal, a 393-ban Hippóban tartott egyetemes zsina
ton teológiai előadásokat tart az egybegyűlt püspökök előtt, fel
karolja a katechumen-ok oktatását, kiépíti a papnevelést, 396-tól 
a hippói püspöki székből vezeti Északafrika egyházi ügyeit és 
mindenekelőtt hatalmas irodalmi munkásságot fejt ki, amelynek so
rán másfélévezred távlatából is rendkívüli értékű művekkel ajándé
kozza meg az egyházat.

Állandó munka közben, 76 éves korában, 430 nyarán érte a 
halál.
MÜVEI.

Retractiones című könyvében időbeli sorrendben 93 művét em
líti meg Augustinus azzal, hogy 232 befejezetlen munkája is van.

Tudományos munkáinak az a része, amelyet megkeresztelke- 
dése előtt írt, Augustinust mint filozófust és esztétikust mutatják be.

Halhatatlan művei azonban azok közül az írások közül kerül
nek ki, amelyekben nagy teológiai felkészültséggel lép az egyház 
ügyének szolgálatába. Tapasztalatból ismerte Augustinus a külön
böző tévelygéseket, hiszen ezeknek nagy részén maga is átment, de 
amikor hosszú harc után megtalálja az igazságot, akkor minden ere
jével küzd azok ellen. így született meg legnagyobb terjedelmű 
műve, a ,.De civitate Dei‘ 22 könyve, 413—426 között. A könyv cí
mére nézve Augustinus a Szentírásra hivatkozik, amely három zsol
tárban szól az Isten városáról (Zsolt. 45, 5. — 48, 2, 3, 9. — 87, 3.), és 
a Zsidókhoz írt levélben is szó van arról a városról, amelynek alko
tója és építője az Isten (Zsid. 11, 10.). A könyv keletkezésének tör
ténelmi hátteréül az az esemény szolgált, hogy amikor Alarich gót- 
jai 410-ben feldúlták Rómát, a pogányok azt hirdették, hogyha a 
keresztyének miatt nem tiltják be az ő istentiszteleteiket, akkor a 
római istenek megőrizték volna a birodalmat. Augustinus ebben a 
művében óriási történelmi ismerettel és biblikus alapossággal száll 
szembe a pogányok vádjaival, különösen műve első felében. A má
sodik rész anyaga a civitas Dei és a civitas Diaboli egymáshoz való 
viszonyáról szól. A könyv félreértése az, ha ezekbe a képletekbe az 
egyház és állam viszonyát próbálja valaki behelyettesíteni, mert
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eredeti értelme szerint az Isten városa és a Sátán városa állnak 
szemben egymással, az igazság és a gonoszság, a jó és a rossz gigan
tikus harcáról fest mély benyomást keltő képet Augustinus.

Legnépszerűbb műve a Confessiones, amelyben egyetlen nagy 
imádságban mondja el Isten színe előtt Istenhez térésének történe
tét. A könyv célját ebben jelöli meg: „Ez Vallomásaim-nak gyü
mölcse: hogy megmutassam — nem azt, hogy milyen voltam, hanem 
hogy milyen vagyok; hogy vallomást tegyek erről nemcsak a te szí
ned előtt, titkos örömben, de félelemmel, s titkos bánatban, de re
ménnyel, hanem az emberek hívő fiainak füle hallatára, akik tár
saim az örömben s halandóságomnak osztályosai — ,polgártársaim1 
előtt s a velem-zarándoklók előtt az előttemjárók, az engem köve
tők, az útitársaim előtt. A  te szolgáid ők, — testvéreim; azt akartad, 
hogy ezek a te fiaid az én uraim legyenek és meghagytad, hogy 
szolgáljam őket, ha veled és belőled akarok élni.“

Teológiai főműve a „De doctrina christiana“ , amelyben bibliai 
bevezetést és gyakorlati teológiai tanácsokat ad.

Kisebb és nagyobb munkái hosszú sorából csak ízelítőül említ
jük még meg a következőket: nagy irodalmi harcot vívott a mani- 
cheisták, donatisták, pelagianisták, semipelagianusok, arianisták 
ellen, egzegetikai könyvei szóltak a Genezisről, a Hegyi Beszédről, a 
Római, Galáciai levélről, Máté, Lukács, János evangéliumáról, Jób 
könyvéről, Mózes öt könyvéről, a Zsoltárokról, stb. Könyvei közt ér
dekes című is van, amely később nagy hasznára volt a reformáció
nak, mint pl.: A kegyelemről és a szabad akaratról, A  szentek eleve 
elrendeléséről, A hitről és a jócselekedetről, stb. Ezenkívül 363 pré
dikációja maradt fenn, és nagy számmal levelek, versek.

Óriási szellemi hagyatékának feldolgozásán már a második év
ezred munkálkodik és mégsem jut a végére. Augustinus életműve 
bemutatásának feladatára nem is lehet másként vállalkozni egy ilyen 
cikk keretében, csak úgy, ha a minket leginkább érdeklő mozzanato
kat emeljük ki ebből a hatalmas teológiai munkából. Augustinus 
teológiai rendszere különben sem lehetett arányos, és részei sem le
hettek egyenlő értékűek, hiszen állandó harcok tüzében jöttek létre 
művei, egy nyugtalan kor kavargó szellemi áramlatai között.
ír As m a g y a r Az a t i  e l v e i .

A Szentíráshoz való viszonnyal lehet legjobban jellemezni min
den teológust.

A  bibliai kánon mai formája a 4. század utolsó éveiben szilár
dult meg, bár egyes iratok felett még sokáig vitatkoztak. Az egy
ház csakis erős normát állíthatott szembe a tévtanítókkal. Augusti
nus a kánon kérdésében ezt vallotta: „A  kánoni írásokat illetőleg 
pedig a többségben lévő katolikus egyházaknak tekintélyét fogad
juk el, amelyek között mindenesetre ott kell találnunk az apostoli 
székkel ékeskedőket és az apostoli levelek fogadására méltókat. A 
kánoni írásokban tehát olymódon kell eljárnunk, hogy előnyben ré
szesítsük a minden katolikus egyház által elfogadottakat azokkal 
szemben, amelyeket egyes egyházak nem fogadnak el. Azok közül
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pedig, amelyeket nem fogadnak el valamennyien, többre kell be
csülnünk a több és súlyosabb szavú egyházak, mint a kevesebb és 
kisebb tekintélyűek által elfogadottakat." (A keresztyén tanításról. 
Ford. Városi István. Bp. 1944. 89. lap.) Az „apostoli szék" tekinté
lyére való hivatkozás már előrevetíti Róma középkori növekedésé
nek árnyékát. Az Augustinus által felsorolt bibliái könyvek kánona 
Jézus Sirák és a Makkabeusok két könyvével bővebb a miénknél.

Miután eldöntötte azt a kérdést, hogy milyen iratokat tekintünk 
Szentírásnak, következnek az írásmagyarázat alapkérdései. A  latin
nyelvű emberek számára külön kiemeli a héber és görög nyelv isme
retének szükségességét. Utal arra, hogy különösen a nehéz szövegek 
megértésében jelent „nagy orvosságot" a nyelvtudás. Ajánlja a kü
lönböző kódexek, azaz fordítások áttekintését is, különösen a Sep- 
tuagintát: „Bármiféle latin szövegek javításához pedig a görögöket 
kell felhasználnunk, akik között a Hetvenes fordítók tekintélye viszi 
a pálmát, amennyiben az Ószövetségről van szó." (A keresztyén ta
nításról. 103.) Augustinus még a Vulgata előtti ú. n. „Itala" latin for
dítást is használta, de hozzátette: „Szívesebben követem Jeromos 
(Hieronymus, 340—420) pap fordítását, aki mindkét nyelvben (t. i. 
héber, görög) ugyancsak járatos/' (A keresztyén tanításról. 227.) A 
Szentírás minél világosabb megértéséért folytatott filológiai mun
kát papjai szívére köti Augustinus.

A kor nagy írásmagyarázati problémája volt az Írás szószerinti 
és allegorikus értelmezésének kérdése. „Az Írás képletes kifejezéseit 
betű szerint venni: nyomorúságos szolgaság. Az átvitt értelmű szavak 
homályosságai azonban, amelyekről a következőkben szólunk, nem 
mindennapi figyelmet és szorgalmat igényelnek. Elsősorban is arra 
kell vigyáznod, nehogy betű szerint vedd a képletes kifejezéseket. 
Erre vonatkoznak ugyanis az Apostol szavai: a betű megöl, a Lélek 
pedig megelevenít." (A keresztyén tanításról. 157.) Természetesen 
itt maga Augustinus is allegorikusán értelmezte az idézett szent
írási helyet, 2. Kor. 3, 6-ot, csak így tudta igazolni állítását.

Írásmagyarázati szabályként hat, amikor azt írja: „Mindazt, 
amit az isteni kijelentésekben sem az erkölcsök tisztességére, sem a 
hit igazságára sajátos értelemben nem vonatkoztathatunk, jelké
pes értelműeknek kell vennünk." Augustinusnál azonban nem vezet 
szélsőségekbe mindez, mert az Írás ugyanazon szavából szűrődő két 
vagy több értelmet csakis a „scriptura scripturae interpres“ elve 
alapján engedi magyaráztatni: „Midőn azonban az Írás ugyanazon 
szavaiból nem egyvalamely, hanem két vagy több értelem is szű
rődik, jóllehet rejtőzik is előlünk az író gondolata, mégis nem szár
mazik semmi veszély, ha a Szentírás más helyeiből is kimutatható, 
hogy azok valamelyike megegyezik az igazsággal. Ám az isteni ki
jelentések kutatójának iparkodnia kell, hogy a szerző szándékának 
mélyére hatoljon, aki által a Szentlélek kezünkbe adta azt az Írást. 
Akár, hogy ezt az eredeti értelmet ragadja meg, akár, hogy ama sza
vakból más, a helyes hittel nem ellenkező értelmet hámozzon elő, 
az isteni kijelentések valamely más helyéről kell bizonyítékának 
lennie. Mert lehet, hogy azokban a szavakban, amelyeknek érté-
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sét szorgalmazzuk, maga a szóbanforgó szerző is látta ezt az értel
met és minden bizonnyal maga az Isten Lelke, aki a szerző által 
kezünkbe adta az írást, szintén előre tudta, hogy az olvasó vagy 
hallgató rábukkan erre az értelemre is.“  (A keresztyén tanításról. 
185.) Számos idézettel lehetne erősíteni Augustinusnak azt az írás
magyarázati alapelvét, hogy a többszörös jelentésű íráshelyek ma
gyarázatának mindig meg kell egyeznie a teljes Szentírással, amiből 
az írásmagyarázó csakis a „helyes hittel nem ellenkező értelmet*4 
hozhat elő.

Ma is figyelemre méltó Augustinusnak azoknak a szentírási he
lyeknek az értelmezésére nézve adott tanácsa, amelyek egyrészt a 
kegyetlenség bélyegét viselik magukon, másrészt nagy férfiak oünei- 
ről szólnak. E problémák mögött az a gondolat rejlett, hogyan c t- 
heti meg a Szentírás világát az anik kultúrán nevelkedett, kifinomo
dott érzésű ember. Az első problémára az a válasza, hogy mindaz 
a nyers és kegyetlennek tűnő dolog, amit a Szentírás cselekedetei
ben vagy kijelentéseiben olvasunk, a bűn és a gonosz hatalmának 
megdöntésére szolgál. A második kérdés annyiban volt súlyos prob
léma az egyre terjedő keresztyénség számára, amennyiben a keresz
tyén életfolytatást sürgető igehirdetőkkel szemben a pogányok rá
mutattak a Bibliában szereplő többnejűségre és nagy férfiak er
kölcsi botlásaira. Erre nézve Augustinus kifejti, hogy a maga ide
jében valaki sok feleségével is élhetett tisztábban, mintha valaki 
eggyel él, de kicsapongóan, másrészt utal arra, hogy a Szentírás a 
nagy férfiak lelki viharait és hajótöréseit azért tárja fel, hogy min
denkit félelemmel töltsön el az apostoli intés: „Ha valaki áll, vi
gyázzon, hogy el ne essék** (I. Kor. 10,12), mert alig akad egyet
len lapja is a Szentírásnak, amelyből fülünkbe ne csendülne az igaz
ság, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig 
kegyelmet ad. Sohasem emberek nagyságát, hanem mindig Isten új 
életet teremtő erejét magasztalja a Szentírás.

Augustinus írásmagyarázati elveinek egy része felett eljárt az 
idő, de így is tanulságos felidézni azt a kort, amikor még nem volt 
befejezett mindaz, amit mi ma már készen veszünk át a múlt idők 
örökségeként. Érdemes utánagondolni annak a sok teológiai tusa
kodásnak, amelynek kohójában edződött az egyház tanítása. Az írás
magyarázat alapvető elvei azonban már teljesen kialakultak Augus- 
tinusnál, ez vitte tovább az egyházi gondolkodást és szolgált tanítá
sul hosszú évszázadok teológiai munkájának.

Zaklatott kora nem is az írásmagyarázati problémákat vetette 
elsősorban Augustinus elé, hanem a teológiának azokat a harci kér
déseit, amelyekért meg kellett vívni az igazságért folytatott küz
delmet. Ezek között a legkiemelkedőbb szerepet játszott a kegyelem
tan kérdése.
KEGYELEMTANA.

A bűnről és kegyelemről szóló tanítás nem mutatott egységes 
képét. Különösen a keleti egyházban hirdette számos egyházatya 
azt, hogy a megváltásban az embernek is bizonyos része van. Még 
Chrysostomus is azt tanította: „Az ember az ő erkölcsi akarata sze
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rint tegye a magáét, az isteni kegyelem is meg fogja tenni a nia- 
gáét“ . A szünergizmussal szemben a nyugati egyházatyák a kegye
lem egyedüli üdvszerző munkálkodását hangoztatták, mint pl. Tcr- 
tullianus, Cyprianus, Ambrosius.

A manicheus tanítás szerint két isten küzd a világért; a jó és 
a rossz. Ez a perzsa hagyaték átjött a hellénista világba és keresz
tyén színezetet öltve jelentős hatást gyakorolt. A szekta alapítójá
nak, Mani-nak a mártírhalála még csak növelte az eretnekség el
terjedését. A manicheus tanítás gyakorlatilag azt jelentette, hogy az 
emberek belenyugodtak bűneikbe, megállapították, hogy a rossz 
elpusztíthatatlan lényeg, ezért legjobb, ha megbocsátjuk a bűnöket 
és nem törődünk azokkal. Augustinus maga is kilenc évig volt ennek 
a tannak a követője, amelynek keretében nagyon jól tudott magya
rázatot adni a bűneire.

A manicheus tévelygés mellett, bizonyos fokig ellenkező előjelű 
tanítás a Pelagius-é. Ez az aszkéta elkülönülésben élő, kemény szei>- 
zetes-egyéniség minden szembeötlő bűntől távol tudta magát tar
tani. Szerinte eredendő bűn nincsen, Ádám bűnesetében utódai nem 
részesülnek, az embernek módjában van a földi életben bűntelen- 
séget elérni.

Ismerjük Augustinus egyéniségét, tudjuk, milyen mély bűnök
ből mentette meg Isten. Személyes hittapasztalata is segítette a bűn
ről és kegyelemről szóló szentírási kinyilatkoztatás helyes megszó
laltatására, mind a manicheizmussal szemben, mind a pelagianíz- 
mussal szemben.

Augustinus kegyelemről szóló tanítása egy halálos birkózásnak 
az eredménye, amely nagy megrázkódtatások között alakult ki. Bű
neinek mélységére és a Krisztusban megtalált örömre utal, amikor 
ezt írja: „Bűneim és nyomorúságaimnak özöne megrémítettek és 
szívemben forgattam az egyedüllétbe való menekülés gondolatát; 
efelett töprengtem, de te eltiltottál tőle és megszilárdítottál, mond
ván: „azért halt meg Krisztus valamennyiért, hogy azok is, akik 
élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meg
halt és feltámadt*4. (Isten városáról. Fordította dr. Földváry Antal.
I. köt. 326. o.)

Amit Pál apostol leírt a két akarat harcáról, az hosszú időn át 
valóság volt Augustinus életében. Az éveken át tartó belső tusako
dásnak a hittapasztalata lüktet benne ezekben a mondatokban: 
„Amiképpen senki sincs, aki szüntelenül aludni kívánna, s minden 
ép ítéletű ember jobb szeret ébren lenni, de többnyire mégis csak 
halogatjuk, hogy az álomból felrázzuk magunkat, ha tagjainkon sú
lyos zsibbadás ül, és noha ütött a felkelés órája, tovább élvezzük az 
álmot, mely már nincs egészen ínyünkre, ugyanígy voltam én is. 
Biztos voltam benne, hogy jobb átadnom magamat szeretetednek, 
semmint meghódolnom a magam vágyának; de míg az előbbi csak 
tetszett s meghódított, az utóbbi ellenben gyönyörűséget szerzett s 
lenyűgözött. Mert semmit sem felelhettem volna, ha azt mondod 
nékem: „ébredj fel, ki aluszol és kelj fel a halálból és megvilágosít 
téged a Krisztus!*1, s míg körültem minden azt bizonygatja, hogy
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igaz amit mondasz, az igazság által meggyőzve, semmit sem tudtam 
volna felelni, csak lassan, félálomban suttoghattam volna: .mindjárt, 
mindjárt, csak hagyj még egy kevéssé*. De a .mindjárt, mindjárt
nak nem volt vége s a .hagyj még egy kevéssé* a végtelenbe húzó
dott. Hiába „gyönyörködtem a te törvényedben, a belső ember sze
rint, mikor tagjaimban egy másik törvény ellenkezett elmémnek 
törvényével és rabul adott a bűn törvényének, mely tagjaimban 
volt." Mert „a bűn törvénye1* annyi, mint: a szokás hatalma, mely 
még az ellenszegülő lelket is tartja és vonja; méltán, hiszen saját 
akaratából lett szokásának rabja. „Óh, ki szabadít meg engem, sze
rencsétlent a halálnak testéből**, ha nem „a te kegyelmed, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által.** (Vallomások, II. 134. o.) Pál apostol, 
Augustinus és Luther így kerülnek egy vonalba a megtalált kegye
lem magasztalásában.

Gyönyörű adorációban magasztalja Isten irántunk való szerete- 
tét, amelyet Jézus Krisztusban ajándékozott nékünk: „Mennyire 
szerettél bennünket, jó Atyánk, aki egyetlen Fiadnak nem irgalmaz- 
tál, de érettünk átadtad őt a gonoszoknak! Mennyire szerettél ben
nünket, akikért ő „nem tartván az Istennel való egyenlőségét zsák
mánynak, engedelmes lett a kereszthalálig**, ki egyedül „szabad a 
halottak között**, kinek „hatalma van életét odaadni s ismét vissza- 
venni“ , ki színed előtt értünk győzött és feláldoztatott s azért győ
zött, mert feláldoztatott, ki színed előtt érettünk pap és áldozat, s 
azért pap, mert áldozat, ki bennünket neked szolgákból gyermekké 
tesz, mert tőled születik és nekünk szolgál**. (Vallomások II. 327. o.)

Ennek a személyes élményekkel átszőtt kegyelemtannak felsé
ges összefoglalása Augustinusnak ebben a mondatában csúcsosodik 
ki: „Da, quod iubes et iube quod vis“ . (Add parancsolataidat és pa
rancsold, amit akarsz.) Istené a kezdés és a befejezés, a kegyelmi 
ajándék és az abból fakadó cselekedetek. Pelagius tanításában meg
döbbenve látja Augustinus, hogy az ember szerepének kihangsúlyo
zásával Isten dicsősége szenved csorbát, mert ha az üdvösség em
beri akaratból és érdemből származik, akkor azzal feleslegessé válik 
Isten, Jézus Krisztus és a Szentlélek. Kegyelemtana harc a csupa 
akaraterőből, önfegyelemből álló, szigorú brit szerzetessel, Pelagius- 
szal, aki Isten dicsőségét lopja meg. Augustinus vele szemben a 
Szentírásra alapozva (Rm. 5,12.) tanítja, hogy Ádámban mindnyá
jan vétkeztek, s az eredendő bűn (peccatum originale) alól egy em
ber sem kivétel. A  kárhozottak hatalmas tömegéből (mássá perdi- 
tionis) Isten a kiválasztottak kis csapatát hívta el az üdvösségre 
(praedestinavit ad gratiam), akikben az ellenállhatatlan kegyelem 
működik (gratia irresistibilis). A  kettős predesztináció nem talál
ható meg Augustinusnál, noha az örök kárhozatra, rendelésre is tör
ténik utalás (damnationi praedestinati), de mindez nem kap erőtel
jes hangsúlyt, s a gyakorlati életben senki sem lehet bizonyos üd
vösségéről vagy kárhozatáról.

Augustinus kegyelemtanának az az érdekessége, hogy mind ka
tolikus, mind lutheri, mind kálvini irányban adott indításokat. A  
szoteriológiai vitát a pápa 529-ben Augustinus javára döntötte el a
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pelágiánizmussal szemben. Az egyháztörténelem folyamán azonban 
a semipelagianismus irányába hajlott el Róma tanítása, ez vált ural
kodóvá, ezt támadta később a reformáció és ezt szentesítette végül 
is a trienti zsinat. Ugyanakkor Augustinus kegyelemtana nagy ha
tást gyakorolt Lutherre mindabban a vonatkozásban, amely az em
ber bűnösségére, Isten ingyen, kegyelemből, hit által adott üdvös
ségére vonatkozik, hiszen Augustinus is kiemelte, hogy „a kegyes
ség útján járó régi igazak ez ígéretben való hit által igazulhattak 
meg“ . (Isten városáról II. 258. o.) Kálvin viszont Augustinus ke
gyelemtanából kapott indításokat kettős predesztinációs tanának ki
alakítására.
1 Akármilyen későbbi hatást gyakorolt Augustinus kegyelem- 
tana, kétségtelen, hogy nem papiros formula, merő teológiai hittétel 
volt számára Isten Jézus Krisztusban adott kegyelme, hanem tel
jes valóság, amelyre életét építette. Egész hitével, életével, magatar
tásával vallja: „Egész reménységem egyedül a te nagy könyörülé- 
tességedben van!" (Vallomások. II. 282.)
ETIKÁJA.

Augustinus teológiája nem önmagáért való bölcselkedése és nem 
a világtól való elvonultság kolostori csendjében létrejött tanítás. Vi
lágosan értette Isten igéjének szeretet-parancsát. Mikor a nagy pa
rancsolatot idézi Jézus Krisztus ajkáról (Mt 22, 37—40.), megálla
pítja, hogy „a parancsolat célja a szeretet, mégpedig a kettős szere
tet: Istené és felebarátunké." (A keresztyén tanításról, 59. o.)

A kettős szeretet parancsának mindegyik felén hangsúly van: 
„Minden gondolatodat, egész életedet és teljes értelmedet Annak kell 
átadnod, ki mindazt, mit átadtál, ajándékba adta neked. Mivelhogy 
pedig azt mondja: Teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elméd
ből, azért életünk egyetlen részecskéjét sem hagyja ki, mely tét
lenül maradna és alkalmat nyerne, hogy más dologban találja ked
vét." (A keresztyén tanításról, 53. o.) A kettős szeretet parancsának 
másik felére azért esik hangsúly, mert az Isten iránti szeretet kö
vetkezménye és egyenes folytatása a felebaráti szeretet. „Parancs 
ugyanis számunkra, hogy szeressük egymást. De kérdem, vájjon az 
ember magáért az emberért szeresse-e embertársát, vagy valami 
más miatt?. . .  Nekem azonban úgy tűnik, hogy valami más miatt 
kell szeretnünk embertársunkat. Annak kedvéért, akit szeretnünk 
kell, Istenért." (A keresztyén tanításról. 53. o.) Ennek a kettős sze
retetnek egyetlen forrása van: Isten. „Mindaz, ki helyesen szereti 
felebarátját.. . felebaráti szeretetét is visszavezeti amaz istenszere- 
te tre ..."  (A keresztyén tanításról, 53. o.)

Isten igéje sem akar egyebet, mint erre a szeretetre elvezérelni: 
„Az Írás célja és teljessége az istenszeretet és a felebaráti szeretet." 
(A keresztyén tanításról. 53. o.) „Ha valaki abban a meggyőződés
ben ringatja magát, hogy az isteni írásokat, vagy azoknak csak va
lamely részét is megértette, de az Isten és felebarát iránti kettős 
szeretete nem épül erre a megértésre: bizony még nem értette 
még." (A keresztyén tanításról 72. ó.)
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Mindennek a tisztázása után a következő kérdés, hogy az Isten 
által parancsolt felebaráti szeretetnek ki felé kell irányulnia. Felele
tében szorosan a Szentírás nyomán halad Augustinus: „Az embe
rek közül senki sem kivételezett. Aki megparancsolta, hogy szeres
sük felebarátunkat: megmutatja maga Urunk az Evangéliumban és 
megmutatja Szent Pál apostol is. . . .  (Itt következik az izgalmas sza
maritánusról szóló példázat.). . .  Ebből nyilván megérthetjük, hogy 
az a mi felebarátunk, akivel szemben az irgalmasság szolgálatát kell 
tanúsítanunk, ha arra rászorul, vagy legalább is kellene tanúsíta
nunk, ha arra rászorulna. Az már aztán világos következtetés, hogy 
az is felebarátunknak számít, aki viszont velünk szemben volna kö
teles ilyesmire. A felebarát szó annyit jelent, mint felének lenni 
valakinek. Fél azonban valaki csak egy másik fél mellett lehet. Ki 
nem döbenne rá ezek után, hogy kivételezés nincsen és hogy sen
kitől sem tagadható meg az irgalom szolgálata ?“ (A keresztyén ta
nításról. 63. o.)

Ebből a világot átfogó, univerzális szeretetből csak a bűnt kell 
kitaszítani. Gondoljuk meg. milyen nagy dolgot jelent az. amikor 
Augustinus a rabszolga-korszak idején arisztokratikusan kormány
zott államok korában jelenti ki, hogy minden ember felé szeretettel 
kell fordulni. „Minden embert, amennyiben ember, szeretnünk kell 
Isten kedvéért, — Istent pedig önmagáért kell szeretnünk.“ (A ke
resztyén tanításról. 60. o.) Az emberek egyenlőségének ez a kifeje
zési formája homlokegyenest ellenkezik kora általános felfogásával, 
s nyilvánvalóan nem is merítette ezt a meggyőződését máshonnan, 
mint Isten igéjéből. Ugyanakkor ebben a tényben is tükröződik ige 
iránti hűsége.

Augustinus etikája semmikép sem nevezhető ú. n. individuál- 
etikának, mert szava felölelte az emberi együttélés alapvető kérdé
seit is. Ennek a jogosultságát azzal fogalmazta meg, hogy „a két vá
ros (civitas, t. i. Isten birodalma és a világ birodalma) egybe van 
fonódva ebben a világban és egymással összekeveredve marad mind
addig, míg az utolsó ítélet szét nem választja" . (Isten városáról. 
I. 105. o.) A keresztyének élete tehát beletartozik az egyházba és a 
világba egyszerre. Ezen az alapon hallatja közéleti szavát Augustinus.

A hódító háborúktól szenvedő és vérző világban a kor legége
tőbb kérdésével foglalkozik elsősorban, amikor felveti az államok 
egymás közötti viszonyának a kérdését. Szabályozó elvnek az igaz
ságosság és jogosság fogalmát tartja. A népek közötti bűn az, amikor 
az országok letérnek az igazságosság útjáról: „Az igazságosság meg
szüntetésével mivé válnak az országok, ha nem hatalmas rablóban
dákká? Mert a rablóbanda is mi egyéb, mint parányi birodalom? 
Ez is emberekből álló csapat. A vezér parancsolata kormányozza, a 
közösségi egyesség fűzi össze és a megállapodási feltétel szerint osz
tozkodnak a zsákmányon. Ha egy ilyen gonosz banda az elvetemült 
emberek csatlakozása által annyira megnövekszik, hogy már bizo
nyos vidéket a kezébe kerített, akkor letelepszik, városokat foglal 
el, népeket igáz le és felveszi a királyság többetmondó elnevezését, 
amelyet most már nyilvánosan használ, nem mintha megszűnt volna
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a kapzsisága, de most már nem lehet e miatt megtorolni. Minden
esetre találóan és helyesen válaszolt Nagy Sándornak egy elfogott 
kalóz. Ugyanis, amikor a király ezt az embert megkérdezte, hogy 
mi jogon nyugtalanítja a tengert, a kalóz teljes vakmerőséggel így 
szólt: „Azon a jogon, amelyiken te a föld kerekségét nyugtalanítod. 
De mivel én ezt csekély számú hajóval viszem véghez, ezért rabló
nak neveznek, téged pedig hadvezérnek, mivel nagy hajóhaddal kö
veted el ugyanazt" . (Isten városáról. I. 238. o.)

Mintha a Példabeszédek könyvének mély , bölcsesége zengne 
Augustinus szavaiban, úgy hat, amikor megállapítja az országok kö
zötti együttélés normáját: „Kétségtelenül nagyobb szerencse jó 
szomszéddal egyetértésben élni, mint a rossz békételen szomszédot 
leigázni. Gonosz kívánság az, amelyik arra irányul, miszerint legyen 
valaki, akit gyűlölj, vagy félj, hogy azután legyőzhesd.11 (Isten váro
sáról. I. 254. o.)

A világi felsőbbségről írottakban Pál apostol szava nyomán ha
lad, amikor megállapítja, hogy a világi hatalom Istentől van s ural
kodási normája az igazságosság és a zsarnokságtól való óvakodás: 
„Boldogoknak mondjuk az uralkodókat akkor, ha igazságosan ural
kodnak, ha tisztelőinek magasztaló beszédére és magasztalóik na
gyon alázatos hízelgésére nem fuvalkodnak fel, sőt eszükbe veszik 
azt, hogy ők is csak emberek."  (Isten városáról. I. 339. o.)

KERESZTYÉNSÉG ÉS MŰVELTSÉG.
A keresztyénség és a világ problémájával szorosan összefüg

gött a műveltség megítélésének a kérdése. Ez a műveltség másfél
évezredes, magas színvonalú, de pogány klasszikus kultúra volt. Az 
első évszázadok során állandóan vívódott a keresztyénség a kultúrá
hoz való viszony kérdésével. A keleti egyházatyák általában rokon- 
szenvvel viseltettek a klasszikus műveltség iránt s hozzájuk tarto
zott az egyház tanítóinak zöme is. Azonban volt olyan szélsőséges 
nézet is, mint az aszketikus Tertulliánusé, aki szenvedélyes tűzzel 
ostorozta a klasszikus kultúrát és minden eretnekség és bűnös elmé
let forrásának nevezte, ami mind balgaság Isten előtt és tőle való 
elszakadás. Ugyanezen a nyomon jártak tanítványai, Arnobius és 
Lactantius is.

A keresztyénség és műveltség kérdését főleg a nyugati egyház 
számára Augustinus állásfoglalása oldotta meg és vitte nyugvó
pontra. Egy évezreden át, egészen a reneszánszig, a középkori egy
ház lényegében az augustinusi kultúrszemléletet valósította meg, 
amit az is bizonyít, hogy Augustinustól a humanizmusig voltakép
pen elő sem került ez a probléma, mert megoldottnak tekintették.

Augustinus a klasszikus műveltséget abból a szempontból ér
tékeli, hogy mennyire szolgálja a belőle szerezhető ismeret és tudás 
a Szentírás megértését. Ezért tartja fontosnak a görög és héber 
nyelveket, a természet ismeretét, a matematikát, az asztronómiát, 
á zenét, a történelmet, a dialektikát, a retorikát. Tehát az ú . n. hét 
szabad művészet minden ágát, vagyis a világi tudományt, bele tudja 
illeszteni a Szentírás megértésének célkitűzésébe.
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Az áltudományt, a bálványimádást, mágiát, kuruzslást, csillag- 
jóslást és ezekhez hasonlókat mélységesen megvetette. Az is ténv 
hogy nem becsülte sokra a világi művészetet, költészetet sem.

„A  keresztyén tanításról" című művében a világi műveltségről 
azt írja, hogy a pogány íróknál is ..találhatók az igazság szolgálatára 
alkalmas szabad tudományok (liberales disciplinas usui veritatis 
aptiores), úgyszintén egyes nagyon üdvös erkölcsi szabályok is.“ Utal 
Csel. 7, 22-re, ahol megíratott, hogy Mózest az egyiptomiak mindem 
bölcseségére tanították. „Nem kell hátat fordítanunk az igazságosság
nak és az erénynek, aminek a pogányok templomokat is szenteltek, 
mert ők kőbevésve imádták azt, amit a szívükben kellett volna hor- 
daniok. Sőt! Aki jó keresztyén, bárhol találjon is az igazságra, me
lyet elismert és megvallott a Szentírás: megérti, hogy az az ő Urá
nak igazsága.“ (A keresztyén tanításról. 111.)

Az Isten uralma alatt álló világról szóló megfigyelések és ta- ' 
pasztalatok semmiképpen sem lehetnek lenézettek a keresztyén em
ber előtt, hiszen „az összefüggések igazságát nem az emberek terem
tették meg, hanem csak megfigyelték41. (A keresztyén tanításról.
133. o.) A világi tudománynak tehát önmagában is megvan a maga 
megbecsülése, mert az Isten által teremtett világot tanulmányozza.

A művészetet Augustinus Isten szolgálatában akarja látni. 
„Vallomásai‘ ‘-ban lelkesülten szól az egyházi ének mélységes hatá
sáról.

A retorika egykori tanára, az ékesszólás nagy művésze feltétle
nül szükségesnek tartja az igehirdetők magas fokú műveltségét a 
stilisztika és retorika terén. „A szónoklás művészetével az igaz
ságra is, meg a hamisságra is rábeszélhetők vagyunk. Ki merné állí
tani, hogy a hazugság elleni harcban az igazságnak fegyvertelenül 
kell állania?44 (A keresztyén tamásról, 210. o.) Ugyanakkor a szó
noklás művészetének fegyvereivel felvértezett igehirdető nem fe
ledheti el az igének és az igehirdetőnek az Urát és Istenét: „Sze
rezze meg a szónoklás fortélyait, amint ez illik is egyházi férfiúhoz. 
Midőn azonban a beszéd órája elközelgett, fontolja meg, hogy szol
gálatához inkább Urunk szavai illenek: „Ne gondolkodjatok, mi
képpen és mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, 
mit szóljatok. Mert ti nem vagytok, akik szóltok, hanem Atyátoknak 
Lelke az, aki szól tibennetek.44 (A keresztyén tanításról. 245. o.)

LUTHER AUGUSTINUSRÖL.
Hosszú évszázadokon át merítettek Augustinus teológiájából az 

egyház legjobbjai, azonban tanításának reneszánsza csaknem ezer 
év múlva az Augustinusról elnevezett szerzetesrend legnagyobb tag
jának, Luther Mártonnak az életművében teljesedett ki. Számunkra, 
evangélikusok számára a legérettebb Augustinus-értékelés kitől szár
mazhatna mástól, mint Luther Mártontól?

Luther különösen akkor tekint Augustinusra harcostársként, 
amikor a pápa Zsarnoksága ellen küzdve be akarja bizonyítani, hogy 
a Szentírást nem előzheti meg semmiféle emberi tekintély. Luther

506



összes műveinek 1539-ből való kiadása előszavában arról szól, hogy 
a keresztyén ember ne tűrje, hogy hit dolgában a Szentírás elébe 
bármiféle emberi tanítást is tegyenek. Ebben a magatartásában 
Augustinusra hivatkozik: „E részben Szent Ágoston példáját köve
tem, aki egyebek közt az első és csaknem az egyetlen, aki az egy
házatyák és a szentek könyveitől befolyásolatlanul, egyedül a 
Szentírás előtt hajolt meg. E miatt erős összekoccanása is volt Szent 
Jeromossal, aki az elődök könyveit tartotta elébe. De nem enged Át 
neki. Hát bizony, ha Szent Ágoston példáját követték volna, a pápá
ból nem lett volna Antikrisztus s a könyvek egész raja és ronda hada 
nem burjánzott volna fel az egyházban s a Biblia megmaradt volna 
a szószéken.“ Különösen nagy hatást gyakorolt Lutherre az, hogy 
Augustinus nyomatékosan figyelmezteti olvasóját arra, hogy neki 
se higyjenek, ha tanítása nem egyezik meg valamiben a Szentírás
sal. Idézi Luther Augustinusnak a Szentháromságról írt könyve elő
szavát, ahol ezt mondja: „Édesem, az én írásomat ne kövesd úgy 
mint a Szentírást, hanem ha a Szentírásban találsz olyat, amit 
előbb nem hittél, úgy higyjél kétség nélkül, de az én írásomban 
semmit se nézz bizonyosnak, amiről előbb bizonytalanságban vol
tál, hacsak be nem bizonyítottam neked, hogy igaz." (Zsinatokról és 
egyházról.)

Luthernek Augustinushoz való viszonya akkor jutott krízisbe; 
amikor a pápa főségének elismertetése érdekében a katolikus teoló
gusok Augustinusnak a manicheusok ellen írott könyvének erre a 
mondatára hivatkoztak: „Nem hinnék az evangéliumnak, ha nem 
hinnék az egyháznak" . Ez természetesen azt jelenti, hogy inkább 
kell hinni az egyháznak és az egyházat képviselő pápának, mint 
az evangéliumnak.

Egy pillanatig sem habozik Luther, amikor Isten igéjének az 
elhomályosításáról van szó, és azzal a tűzzel, amellyel Pál apostol 
a Galácia-beliekhez azzal a kijelentéssel fordult, hogyha akár égé
ből jövő angyal is próbálná elferdíteni az evangéliumot, ne higy
jenek annak, — fordul szembe Augustinusnak ezzel a mondásával, 
és védelmezi Isten igéjét. „Mégha Szent Ágoston valóban így be
szélt volna, ki adta meg neki a hatalmat, hogy nekünk hinnünk: 
kell, amit ő mond? Az Írás, mely igéjével bizonyítja ő ezt a mon
dást? Hátha téved, mint ahogy tudvalevőleg sokszor tévedett ő is,. 
meg az összes egyházi atyák? Ágostonnak egyetlen egy mondása le
het-e oly erős, hogy az előbbieket mind visszaverje? Ezt neme 
akarta így Isten, hanem Ágostonnak kell engednie amazoknak. To
vábbá, ha tényleg Ágoston véleménye volna ez, önönmagát cáfolná 
meg, mert igen sok helyütt ő maga emeli a Szentírást minden em
ber tanítása, minden zsinat és egyház határozatai fölé és maga is a 
Szentírás szerint kíván igazodni és minden emberi tant is aszerint 
akarja igazíttatni. Mért mellőzik azok a hű pásztorok Szent Ágos
tonnak oly mondásait, melyek oly tiszták és világosak és rávetik 
magukat erre az egyre, amely oly homályosan hangzik, és Ágoston 
szavaival mindenütt ellenkezik. Pedig úgyse segítenek a maguk 
zsarnokságán üres, hiú torzképekkel" .
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Kétségtelen, hogy Augustinus egyházról szóló tanításában egye
netlenség mutatkozik. Háromévtizedes rendkívül gazdag irodalmi 
munkásságában ebben a vonatkozásban nincs teljes következetesség. 
A  donatisták elleni küzdelemben az egyház vulgáris katolikus szem
lélete alapján jelenti ki, hogy az egyház külsőleg is látható, éspedig 
hierarchikusan berendezett üdvintézmény. Egyházfogalma a külön
féle eretnekségekkel való harcban olyan formát nyer, amely meg
felel a katolikus egyházfogalomnak. Tanításának ezt a részét való
ban ki lehetett használni Luther ellen. Emellett azonban arról is ír 
Augustinus, hogy az igazi egyház a látható egyházba beletartozó, de 
az emberi szemek előtt mégis elrejtett „congregatio sanctorum“ .

Ugyanakkor azonban kétségtelen, hogy Luther igen hasznosan 
építhetett Augustinusra a reformáció igazságáért való küzdelemben. 
A  95. tételben (4. tétel) nagy elismeréssel szól Luther Augustinus 
mély bűnbánatáról s felidézi annak a jelenetnek a képét, amikor a 
haldokló Augustinus a hét bűnbánati zsoltárt felirattá magának és 
könnyek közt imádkozta végig azokat. A pápai egyházi hübris a 
szentek fölös jócselekedeteiből fakadó érdemet ajándékozta oda an
nak, aki az a búcsúval kiérdemelte. A bűnbánatnak ez ellen a sem
mibevevése ellen fordult Augustinushoz Luther. Irataiban gyakran 
hivatkozott Augustinus könyveire.

A  pali kegyelemtan volt a legfőbb összekötő kapocs Augustinus 
és Luther között. Mivel pedig ez a keresztyén hit és élet közép
pontja és szíve, az ebben való találkozásuk mellett eltörpülnek a 
különben nem lényegtelen különbségek. Pál apostol, Augustinus és 
Luther valóban összetartoznak, mint ugyanannak a drága kegye
lemnek a különböző korokban élt magasztalói és bizonyságtevői. 
Ezért olyan elismerő Luther összefoglaló ítélete Augustinusról, ami
kor ezt írja „A  zsinatokról és az egyházról“ című művében: „Ha 
Szent Ágostont az egyházatyák sorából kirekesztjük, a többi bizony 
nem sokat ér. Nem is szabad mondani vagy tűrni, hogy Szent Ágos
tont ne tekintsük a legjobb egyházatyák egyikének, hiszen méltán 
becsüli őt legtöbbre az egész keresztyénség“ .
AZ ELÉVÜLHETETLEN AUGUSTINUS.

Nincs keresztyén ember, aki előtt ne volna rokonszenves más
félévezred távlatából is Augustinus hívő tusakodása, mert benne va
lamilyen forróban magunkra ismerünk. Tőle tanuljuk a kegyelem
ben való bizodalmát, az „amor Dei“-t, amely egyszerre jelenti a hí
vők szeretetét Isten iránt és Isten szeretetét a hívők iránt. Hitünk 
harcában vele találjuk meg az Istenhez való megérkezés örömét: 
„Inquietum est cor nostrum donec recquiescat in te“ . Az ő szavával 
teszünk bizonyságot az Istenben való élet gyönyörűségéről: „Mihi 
adhaerere Deo bonum est.“

Dr. Ottlyk Ernő
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Véleménykülönbségek 
az Ószövetség értelmezésében

Friedrich Baumgartel cikke az „Evartgelische Theologie“
1954. július—augusztusi számából

Rad „Verheissung“ c. könyvemről írt bírálatában megállapítja (Ev. 
Theol. 1953. 406. kkl.): „Baumgartel könyve és polemikája mély dissen- 
sust idézett e lő . . . “  Ezen előidézett dissensus nagy ígéretet hordhatna 
magában, mert nyilván véget vet e kérdésekkel szemben tanúsított, ne
hezen elviselhető közöny hosszú korszakának. . .  Az állásfoglalások tisz
tázásáért még sokat kell tennünk." A továbbiakban, sajnos, Rád nem 
világosítja fél olvasóit, hogy mire vonatkozólag van dissensus, vagy milyen 
állásfoglalások állnak mint alapvető különbségek egymással szemben. 
Verheissung c. könyvemben Rád álláspontjával szemben emelt kifogá
saimat nem ismerteti meg az olvasókkal. Véleményem szerint egy lépést 
jelentene előre, ha a meglevő ellentétet egyszer alapvetően megragad
nánk és feltárnánk. Ezért a következőkben megkísérlem Rád kifejtését 
ilyen értelemben kiegészíteni.

I. Rád az Ószövetséget önmagából értelmezve annak vallástételét, 
hitét és ebből folyó egész tartalmát lényegesnek, fontosnak tartja a 
keresztyén ember számára. Vele szemben állítom: Csak önmagából értel
mezve az Ószövetség vagy a benne folyó esemény a keresztyén ember 
számára épp annyira jelentéktelen lehet, mint ahogy az az izraelita em
ber számára a legjelentőségteljesebb volt. Csak az érti az Ószövetséget, 
aki Jézus Krisztustól való megragadottságában úgy fogadja, mint evan
gélikus hitére vonatkozó és evangéliumi hitébe találó Isten Igéjét. (2. Kor. 
3, 12. kk.) Keresztyén megértésünk nem az Ószövetségből kiindulva tart 
az evangélium felé, hanem fordítva, az evangéliumtól az Ószövetséghez.

Rád mondja: „Krisztusról való ismeretünk az Ószövetség bizonyság- 
tétele nélkül nem teljes." Én mondatát megfordítom: Az Ószövetség bizony
ságtételéről való ismeretünk Krisztus nélkül hiányos. Rád mondja: „Az 
Ószövetségből először Istennek a történelmet teremtő Igéjéről szóló 
bizonyságtételét kell meghallanunk és Istennek ebben a történeti cselek
vésében szerte felismerhetjük a Krisztus-eseményt." Megfordítom a 
mondatot: Először meg kell hallanunk a Megváltóról szóló örömhírt és 
miközben halljuk, az Ószövetségnek Isten történeti cselekvésében szóló 
bizonyságtételét, benne ismerjük fel a Krisztusról szóló bizonyságtételt. 
Nem az Ószövetség teszi lehetővé számunkra az evangélium megértését, 
hanem az evangélium nyitja meg számunkra az Ószövetség értelmét.

Illusztrációként felhasználom a Rád bírálatában felemlített példákat. 
Rád azt állítja: „Aggeus próféta azt mondta kortársainak: „Számotokra 
a templomépítés a status confessionis kérdésévé lett. . .  A régi Izrael
ben az volt Isten országának útja, hogy Isten igéjét és cselekvését meg
határozott földi intézményekhez kötötte." Ez kétség nélkül teljesen he
lyes. Csakhogy ez a megállapítás nem teológiai megállapítás. Ügy tárja 
szemünk elé Isten útját, ahogy azt az ószövetségi vallás látta. Több 
semmi. Rád megállapítása tisztára vallástörténeti. Az ószövetségi Isten
országa útjára vonatkozó önértelmezést tárja fel. Kérdezem: És most? 
Nem az ószövetségi, hanem a Krisztus gyülekezetének vagyunk tagjai. 
Teológiai megnyilatkozás csak evangéliumi nyilatkozat lehet, azaz az 
evangélium felől jövő megállapítás. A teológiai kérdés számomra ott
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kezdődik, ahol Rad abbahagyja. Módszertani szempontból elkerülhetet
len, hogy ne a Rad-íéle helyes vallástörténeti megállapításnál kezdjük 
(eltekintve az evangéliumtól), mert először nyilvánvalóvá kell lennie, 
hogy mit akar mondani az Ószövetség a maga önértelmezésében. Ez után 
vetődik fel az égető teológiai kérdés, amihez Rád már nem hatol el: 
Vájjon evangéliumi hitünk számára is egészen meghatározott földi intéz
ményekhez köti Isten Igéjét és cselekvését, pl. a bizonyos földi szervezet
tel rendelkező egyház meghatározott templomához vagy nem? Jézus a 
samáriai asszonynak kérdésére az igazi üdvötszerző kultusz-hely iránt 
érdeklődő kérdésére a lélekben és igazságban való imádás igéjét mon
dotta. (Jn. 4.) Az evangélium felől nézve az Ószövetség ehhez mindent 
kizáró ellentétben áll. Aggeus próféta igéje önértelmezésében semmit sem 
jelent hitünk számára. Mit jelent az evangélium felől? Megítél minket. 
Az a kísértésünk, hogy Isten országának útját szívesen látnánk úgy, 
ahogyan azt az izraelita próféta látta, hogy t. i. Isten egy bizonyos empi
rikus egyház intézményeinek igenléséhez köti igéiét, és üdvötszerző cse
lekvését. Ez kísértés azért, mivel a „lélekben és igazságban való imádás“ 
terhe alól könnyen kivonhatjuk magunkat. Ez az imádás azért nehéz, 
mert alig elhordozható egész létünket és lényünket igénylő személyes 
felelősséget követel, melyet semmilyen szervezett egyház nem vehet le 
rólunk.

Rád másik példája az 1. zsoltár. Egészen helyes Rád azon megálla
pítása, hogy az 1. zsoltár a példaszerű igaz ember képét rajzolja meg, 
és hogy ez a zsoltár a kegyelemnek azon rendjéről szól, amelven ő áll

Egészen igaz az is, hogy az Ószövetség emberei éppen a próba idején 
igényelték a maguk számára az Isten előtti igaz embernek ezen 
mintaszerű alakját és fedezték magukat vele. Itt is kérdem: és most? 
Hol teszi fel Rád ezen helyes ószövetségi megállapítása után a teológiai 
kérdést? Hol kérdez az evangélium felől? Nem vagyunk az Ószövetség 
emberei és nem állunk a kegyelemnek ószövetségi rendjén. Az evangé
lium felől a kérdés a következő: Keresztyén ember igényt tarthat-e arra, 
hogy Isten előtt a mintaszerű igaz ember képében szerepelhessen és hogy 
azzal takarózhasson? A hegyi beszédben az ellenkezője áll, ha imádkozunk, 
kérjük • „bocsásd meg vétkeinket". Igényelheti a keresztyén ember az 
Isten előtti mintaszerűen igaz ember justitia-ját az 1. zsoltár példája 
szerint, vagy az áll számunkra, amit Pál Rm. 10, 1—4-ben félreérthetet
lenül mond? Rím,. 10, hatályon kívül helyezi az első és a 26-ik zsoltárt, a 
Thorát, a törvényt, Krisztus a törvény vége, bármennyire szublimálva 
értse is Rád az ószövetségi Thorát, ami ellen nincs kifogásom. Nem egé
szen érthető, hogy miért akarja Rád az ószövetségi törvényt és az 
ószövetségi igazságot az Ószövetség és annak bizonyságtétele felől a ke
resztyén ember számára fontossá tenni. Ószövetségi értelmezés szerint az 
első zsoltár az evangéliumi hit számára használhatatlan. Az evangélium 
felől nézve azonban mély hatalma van felettünk: Ügy nézhetjük magun
kat benne, mint tükörben. Kísértésünk, hogy az Ószövetség kegyes embe
rével együtt oly szívesen akarunk Isten előtt a mintaszerűen igaz szere
pével élni és az első zsoltár kegyes szerzőjével boldogan kiáltjuk ma
gunknak: „Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán". És hogy 
a 26-ik zsoltár imádságával együtt mondjuk: „Én pedig ártatlanságban 
élek, ments meg és könyörülj rajtam". Meg kell riadnunk a saját kép
másunktól, ahogy azt e zsoltárok feltárják. Hogy ennyire meg tudunk 
feledkezni arról, hogy Isten előtt nem lehet igényünk és hogy nincs más 
utunk őhozzá, csak a Krisztus által nyitott út, és hogy bocsásd meg a mi 
vétkeinket. Az az út, amelyen az Ószövetség kegyes embere jár, és ame-
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lyen a hitnek teljes bizonyosságával a maga számára elsajátítja üdvös
ségét. ez a keresztyén ember számára a hitetlenségnek az útja azzal 
szemben, aki felszabadított minket ama feltétel alól, a törvény alól. Ez 
a keresztyén ember, számára a bűnnek és az ítéletnek útja. Ezen tör
vény-zsoltárok nagy vigasztalása számunkra, hogy a törvénynek az útja, 
melyre visszaesni mindig nagy kísértésünk, elintézett és felesleges út, 
mivel Isten Krisztus által már régen megajándékozott az igazsággal. Ez 
az első zsoltár teológiai méltatása, azaz ennek az éneknek az evangé
lium felől evangéliumként való megértése. Az evangélium felől ezt a 
zsoltárt úgy érthetjük, mint Istennek rajtunk való hatalmát. (Rm. 1, 16.) 
A zsoltár Ószövetségen belüli értelmezése, mint az ószövetségi hit alap
járól szóló, noha nagyon erős bizonyságtevés, mégis erőtelen marad a 
keresztyén ember számára, mert nem az ószövetségi hitvallás erejéből 
él, hanem az evangéliumból. Rád a csak az Ószövetség síkján maradó 
kifejtésével nélkülözhetetlen élőmunkát végez, melyre nézve alapvető 
ellentét nincsen közöttünk, de a teológiai kérdés, azaz az evangélium 
felől jövő kérdés felvetéséhez nem fog hozzá. A teológiai állásfoglalás 
és az evangéliumi állásfoglalás ugyanaz. (A Rád bírálatában kiragadott 
két példa az Ó- és Újszövetség közötti ellentéthez vezet. Az evangélium 
felől természetesen nemcsak így nézhetjük az Ószövetséget. Más szaka
szainál más a helyzet, erről itt nincs vita.)

Miivel ez így van, nem fog rajtunk Radnak napjaink tradíciótörté
neti kutatására való utalása sem. Sok hálával tartozunk Radnak és Noth- 
nak egyebek mellett azért, hogy. Izrael történetének „hitben alkotott"’ 
képét a formatörténeti módszer segítségével oly benyomástkeltő módon 
kifejtették és az ószövetségi történetírás „hitvallásszerű jellegét" nyilván
valóvá tették. Ezek az Ószövetség felé intézett teológiai kérdés előmun
kálatai, amelyeket ma semmiképpen sem szeretnénk nélkülözni, és 
amelyek mellett sem mehetünk el. De „az Isten útjairól alkotott képet" 
az Ószövetségben az ószövetségi hit hozta létre és nem az evangéliumi 
hit. És az ószövetségi történetírás „hitvallásos jellege" az Ószövetség 
hitvallásában gyökerezik és nem evangéliumi hitvallásban. Raddal szem
ben itt is állítom, a teológiai kérdés felvetése csak ott kezdődik, ahol az 
Isten útjainak ószövetségi értelmezéséről formált állításunk, melyet a 
formatörténeti kutatás alapján nyertünk, véget ért. Evangéliumi értel
mezés szerint Istennek emberekkel való útja: Az Ige testté lett. 
A teológiai kérdés, amelyet Rád egyáltalán nem vet fel, ez: Hogyan 
viszonyúk egymáshoz az „Ige testté lett" és az a „dicsőség", melvet 
Izrael hite által sűrítve ismert fel történetének tényeiben, míg „hitvallá
saiban" messze felmagasztalta magát: Kivonulás Egyiptomból, az ország 
birtokba vétele, a királyság, az ellenség feletti győzelem, a templom, a 
kultuszban elnyerhető üdvbizonyosság stb. Keresztyén dicsőségeink ezek 
és mennyiben ezek? A formatörténeti kutatás mégiscsak a vallástörténeti 
kutatás egy része marad (véleményem szerint kegyességförténeti kuta
tás). Ezen részletkutatás megállapításai nem teológiai megállapítások, azaz 
az evangélium felől jövő megállapítások, mivel az Ószövetség önértel
mezését nem lépik át. önmagában véve az ószövetségi hitvallásokban 
kialakuló kerygmatikus történelmi kép a keresztvén hit számára nem 
lényeges, azaz nem reá vonatkozó, nem beletaláló. Hogy is lenne az, 
mikor ószövetségi kerygma és nem evangéliumi! Keresztyének vagyunk 
és nem az Ószövetség hitéből élünk, és nem róla teszünk bizonyságot.

Rád a vitát oly irányba tereli, melyben egyáltalán nem állhat meg. 
Mintha ószövetségi értelmezés szerint az ószövetségi törvény lényegéiről 
vitáznék vele. Teljesen egyetértek vele abban, hogy az Ószövetség kegyes
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emberei számára az ószövetségi törvény a ..kegyelem rend.ie“ . Számára 
tény a törvény üdvszerző funkciója és hogy Izrael a Thorában „üdvös
ségének legnagyobb kincsét" látta. Raddal együtt vallom: nem fér két
ség ahhoz, hogy „a kultusz mindent legyőző módon biztosította Izraelnek 
a praesensben jelenlévő üdvösségét" és hogy „Izrael a kultikus üdvöt- 
szerző mozzanatokat bizalommal elsajátította". Egyetértek Raddal abban 
is, hogy az ószövetségi kerygmatikus történet-képben tapasztalatok, isme
retek és megvilágosodások jutnak kifejezésre, amelyeket Izrael a maga 
történetében, vagy a maga története folyamán Istennel szerzett. Mind
erről nincs közöttünk vita. Az ellentét abban van, hogy látásom szerint 
a nagyon is szükséges Ószövetségen belüli megállapítások a teológiai kér
dése felvetését (t. i. az evangélium felől) egyáltalán nem érintik. Rád meg
állapításaival az ószövetségi hit és gondolkodás szektorában marad. E 
szektor lényegéről és tartalmáról nem vitázunk, hanem arról, hogy az 
ószövetségi tartalmaknak és az Ószövetség bizonyítékainak a megállapí
tása, teológiai interpretálása már az Ószövetségnek vagy az ószövetségi 
hitnek és hitvallásnak csupán csak ábrázolása, ami nem evangéliumi 
hit és nem evangéliumi hitvallás. Más szavakkal: Rád az Ószövetségen 
belüli megállapítást evangéliumi hitünk számára fontossá akarja tenni 
tekintet nélkül arra, hogy azonos-e az evangélium megállapításaival. 
Ezzel szemben állítom: A teológiai megértés feladata, hogy az Ószövet
ség állítását az evangélium felől és azzal együtt úgy fogja meg, mint 
Isten Igéjét, mely ránk vonatkozik és minket érint.

II. A fentiekben kifejtett Raddal szemben felvetett kérdés akkor is 
fennáll, ha a typologikus értelmezéshez nyúlva Rád teológiai értelme
zési alapelvet kapcsol közbe, illetve hozzá. Rád „teológiai" értelmezése 
ugyanis sajátságos kettős vágányon fut. Egy részről a keresztyén ember 
„épüljön" az ószövetségi tartalmakon. Hogy Rád példáinál maradjak, 
Rád azt szeretné, ha Aggeus és az első zsoltár ószövetségi tartalma, 
ahogy azokat helyesen kifejti, továbbá a törvény ószövetségi értelme, 
hogy az t. i. üdvöt alapozó, továbbá a hit megváltásában alkotott tör
téneti kép ránk keresztyénekre egzisztenciálisan vonatkoznék, evangéliumi 
hitünkbe találna és anélkül, hogy ezen összefüggésekben típusról, mint 
a megértésnek a mozzanatáról szó esnék. Hogy is lehetne ezen példák
ban a típust kifejteni és a tartalmak megértésének eszközévé tenni. Rád 
számára (érthetetlen módon) közvétlenség áll fenn az evangéliumi hit és 
az ószövetségi bizonyságtétel között. Másrészről Rád eliminálja a köz
vetlenséget az evangéliumi hit és az ószövetségi tartalmak között, amikor 
utóbbiakat típusokként értelmezi. Az ószövetségi tartalmaknak típusok
ként való értelmezésénél, hogy azok evangéliumi hitünk előképei, azért 
nincs közvetlenség, mert az ószövetségi megállapítás akkor nem ószövet
ségi önértelmezésben, az Ószövetség hitvalló jellegében fogjuk fel, ahogy 
azt az első rész példáin láttuk. Ellenkezőleg! Az ószövetségi önértelme
zést félretolja és az Ószövetség állításainak olyan értelmet tulajdonít, 
amellyel azok nem rendelkeznek, melyet egyáltalán nem igazol az 
Ószövetség. Ezeket az Ószövetség kegyes embere nem látta, sem nem val
lotta. Az Ószövetség az ószövetségi történetet sohasem értette és soha
sem vallotta hitből úgy, hogy az a történés Jézus Krisztus előképe.

A megértés két fajtájának egymás mellettisége Radnál tisztázatlan. 
Radnak mindenképpen szüksége van typologiájára, hogy a keresztyén 
hit számára teljesen megtarthassa az ószövetségi hitvallás érvényét. 
A typologikus eljárás számára az egyetlen kiút. Kiútnak számít a typo- 
logizálás ott, ahol az evangéliumi hit a szó szerinti értelmet értelmetlen
nek találja (pl. a 109. bosszú-zsoltárnál). Már a zsidók is typologizáltak
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itt, hogy a szó szerinti értelem elől kitérjének: Dávid a keresztyén em
bert átkozza a zsoltárban. A keresztyének ugyancsak kitérve a szó sze
rinti értelem elől, typologizáltak. Dávidban itt Krisztus a zsidót átkozza 
(így Luther, Delitsch és mások.) Tehát nem bosszú-zsoltár olyan érte
lemben, ahogy azt az Ószövetség gondolja. Bizonyos értelemnek az írásba 
való ilyetén belevitelét az írás „verbális inspirációjáról" való meggyőző
dés sugallta. A typologikus magyarázatnak olyan időkben volt helye, 
amikor más volt a történeti felfogás, mint ma. Ma meg tudunk birkózni 
az Ószövetség szó szerinti értelmével. Nem értelmetlen számunkra: a 
maga korában és kora számára szólóan, történeti meghatározottságában 
fogjuk fel. Abban az időben, amikor az ószövetségi bizonyságtétel tör
téneti keretbe való besorolásának lehetősége hiányzott, amikor az írott 
Ige a kinyilatkoztatott isteni Ige volt és mint ilyen Igének értelmének 
kellett lennie, ha szó szerint nem is fogták fel, az allegorikus és typo
logikus értelmezések voltak egyedül olyan lehetőségek, amelyekkel a biblia 
igéjét teológiailag megfoghatták. Pl. a 45. zsoltár menyegzői ének. Szc 
szerinti értelmében nem értették, de mint „Isten Igéjének" értelmének 
kellett lennie. A szó szerinti értelem mögött a typológia segítségével pró
bálták megtalálni az értelmét. Nem a király és a királyné menyegzői kapcso
latáról van szó (szó szerint erről), hanem Krisztus és gyülekezete közötti 
menyegzői kapcsolatról. A szó szerinti értelemtől való ilyen eltérés ma nem
csak felesleges, hanem figyelmen kívül hagyja mai történeti gondolkodásunk
ból fakadó azon felismerést, hogy az Ószövetség megállapításai történeti
leg meghatározottak és ezért ezen felismerésekre a hermeneutikai eljárás 
során figyelemmel kell lenni. A modern typologétáknál feltűnő, hogy az 
összehasonlító vallástörténetnek és a vallás-fenomenológiának a textus 
teológiai értelmezésében nem adnak helyet. Ezért az ószövetségi bizony
ságtétel vallástörténeti meghatározottságát és az Ószövetséget, mint jel
lege szerinti ó-t, nem veszik komolyan. A typologiával reprisztinálja az 
ember a bibliai textusnak a verbális inspiráció alapján való megértését, 
melynek leküzdése a modern teológiai gondolkodás szerencsés eredménye. 
Szerencsés azért, mert áthidalja azt a távolságot, melyet a typus szó, 
mint teológiai fogalom az Ószövetség hitvallása és a közé emelt, aki azt 
evangéliumi hitében fel akarja fogni és meg akarja ragadni. Közvetlen 
eleven kapcsolatot nyitott meg az evangéliumi tapasztalat és az Ószövet
ség kegyes emberének tapasztalata között. Ha ma a typushoz mint az 
újszövetségi történetnek az Ószövetségben lejátszódó előképéhez utasí
tanak, egy elvont fogalommal találjuk magunkat szemben. Az egyszerű 
keresztyén hívő, mivel az Ószövetséget imádkozó szívvel és nem eszével 
olvassa, ilyen typológiai képeket, azonosságokat egyáltalán nem fedez 
fel. A teológus mondja el neki azokat. Nem hatnak reá eleven erővel, 
hatalommal. Ha ezzel szemben az ószövetségi bizonyságtételt a maga 
történeti megkötöttségében fogadjuk, amelyet a modern vallástörténeti 
ismeretek teljesen megvilágítanak, ha tehát az ószövetségi hely mögött 
nem valami titkos értelmet keresünk, hanem úgy fogjuk fel, hogy mit 
jelentett az a maga korában, kora számára, akkor, ha az Ószövetséget 
imádkozva olvassuk, nem elvont fogalmakra, hanem emberekre bukka
nunk, embereknek a szent Isten előtti helyzeteire, melyek nagyon is vilá
gosan a mi helyzeteink. Az egyszerű keresztyén embernek nincs itt 
szüksége arra, hogy magyarázatot kérjen a teológustól, hogy megértse 
azt, ami számára megfoghatatlan. Az egyház igehirdetésének csak el kell 
mélyítenie; ami csendes kamrájában közvetlen közelségben az ószövetségi 
hittapasztalatból megvilágosodott előtte.
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Az ószövetségi typologikus' értelmezés jogosságának kérdése a máso
dik pont, melyre nézve mély ellentét áll fenn köztem ps Had között, 
melyre vonatkozólag igen részletesen tártam fel aggodalmamat Ver- 
heissung c. könyvemben Raddal szemben. Erről Rád bírálata olvasóinak 
sajnos nem árul el semmit. Ö egyszerűen csak leszögezi a tételt: az 
Ószövetség kerygmatikus történet-képe Krisztus egyháza számára fontos, 
mert benne szerte előképszerűen kirajzolódik az újszövetségi Krisztus
esemény.

III. Az egyház számára! Verheissung c. könyvemben felvetett és ed
dig ismertetett két alapvető kérdésre, melyekben legnagyobb az ellentét 
közöttünk, Rád bírálatában nem tér ki. Ezzel szemben egy panasszal 
akarja magát legalaposabban az Ószövetségnek részemről előadott értel
mezésével szemben elhatárolni. Panasszal, mely álláspontomnak „egy- 
házias“ jellegét kérdőjelezi meg. Rád mélyen sajnálja, hogy könyvemben 
nem Krisztus egyházáról beszélek, hanem mindig csak a keresztyén 
individuumról. Az Ószövetség elsősorban Krisztus egyházáé és nem az 
egyéné — mondja. Nem akarok súlyt helyezni arra, hogy Rád az Ószö
vetség typologikus értelmezéséről írott cikkében egyáltalán nem beszél 
arról, hogy az egyház „háztartása" számára mit jelent az Ószövetség 
typologikus értelmezése, míg én könyvemben azért fáradoztam, hogy az 
égyház igehirdetése számára valami pozitívumot nyújtsak. (Nem nehéz 
kitalálni, hogy könyvemet csak ezért írtam.) Radnak a maga álláspont
ját az egyház „háztartására" vonatkoztatva ki kellett volna fejtenie, 
vagyis ki kellett volna fejtenie azt, milyen fontosságú Krisztus egyháza 
számára, hogy az ószövetségi hitvallásokból kialakuló történetképben az 
újszövetségi Krisztus-esemény előképszerűen kirajzolódik. Fájdalmas pa
naszának ezzel szerzett volna hitelt. Ahogy már mondtam, Rád ezt csak 
tézis-szerűen teszi meg typologikus írásmagyarázatában, de tételének 
megalapozó kifejtését nem hozza. Itt hiány van Radnál. Ezzel adós 
marad olvasóinak.

Annál is inkább, mert teljesen függőben marad, mit ért egyház 
alatt. Tisztázni kellene a fogalmat. Melyik egyháznak adatott az Ószövet
ség? Az organikus szervezett egyháznak, a bajor, szász, hannoveri egy
háznak vagy a református egyházak valamelyikének, a VELK vagy az 
EKID-nek? Az Ószövetség az egyházé. Teológusok csak a hívők gyüle
kezetére gondolhatnak az ÁH. VII. és VIII. cikke szerint. Hofmann mon
datán nem szabad változtatnunk: „A teológia az egyháznak mint Krisztus 
testének szolgál, de az egyháznak, mint időleges jelenségnek nem szol
gál. Krisztusnak szolgál az egyházban." Ezzel kérdésessé válik Rád ellen
vetése, hogy t. i. az Ószövetség először nem az egyéné, hanem az egy
házé. Az jut hitre; akiben a Szent Lélek Isten Igéjének hirdetése által 
hitet ébreszt (ÁH. V. cikk), tehát Isten Igéjének az egyénben kell hata
lomra jutnia, hogy a hívő és a hívők gyülekezete létrejöjjön. Az exegé- 
zisnek ezek szerint az a feladata, hogy úgy értelmezze az Ószövetséget, 
hogy értelmezése segítségével hatásossá, tevékennyé legyen az igehirdetés 
az egyén felett, hogy létrejöjjön és megmaradjon a hívők gyülekezete. 
Mea rés agitur! Az egyszerű keresztyén embernek Isten Igéjének meg- 
hallása nyomán támadt felismerése a döntő (Rm. 11, -17) és az „egyházat 
alkotó" tényező. Amivel tehát az exegéta munkája nyomán az egyház 
„háztartásához" — és pedig a szervezett empirikus egyház „háztartásá
hoz; ,̂ mert csak ezen egyháznak van „háztartása" — hozzájárulhat, a 
következő: Az igehirdető számára lehetővé teszi az ószövetségi tartalmak 
áttekintését, hogy a teológiai átgondolás síkján találva érezze magát és
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ezen helyzetében bizonyságot tegyen a gyülekezet előtt, és bizonyság- 
tétele által, mint eszköz által (ÁH. V. cikk) egyes emberekben hitet 
ébresszen.

Radhoz a -következő kérdést intézem: Ha az Ószövetség először a 
szervezett egyházé és nem az egyén kapta, hogyan sáfárkodhat az egyház 
az Ószövetséggel másképpen, mint úgy, hogy az Ószövetség igéjét hir
desse, még pedig úgy, hogy az egyén az igehirdetés alapján hitre jusson? 
Mit jelent tehát Rád álláspontja az Ószövetség typologikus értelmezése 
felől „Relevant für die Kirche Christi" és „Haushalt dér Kirche"? Az 
ilyen fordulatok üres szójátékok maradnak, ha értelmüket nem definiál
juk egész precízen, nem alapozzuk meg .és nem fejtjük ki a tárgyból 
kifolyólag.

IV. Rád megjegyzései olyan színben állíthatják be könyvemet, mintha 
az egyház ügyét t. i. az igehirdetést egyáltalán nem vettem volna figye
lembe és ezért panaszt kellene emelni hermeneutikus elvem egyháziat- 
lansága miatt. Ez az értelmezés, mint lehetőség, megvan, és Rád csak 
növeli, amikor védelmezésképpen álláspontommal kapcsolatban felvilá
gosodott vallásfogalomról, az Ószövetségnek eszmetörténeti értelmezésé
rői, pszichologizálá sokról és vehemens doketizálásról beszél. Az ilyen cég
jelzések ma hatnak. Sokak számára „tisztázzák" a helyzetet, mivel áz 
olvasótól nem követelik a gondolkodás funkcióját, hanem egyszerűen 
megbélyegeznek. Hogy Rád használja őket, csak azzal tudom magyarázni, 
hogy Rád az ószövetségi bizonyságtétel vallástörténeti meghatározottsá
gát, ahogy azt az újabb teológiai kutatás megdönthetetlenül feltárja, a 
maga teljes súlyában egyáltalán nem veszi figyelembe és a figyelembe
vétel kényszerítő, kemény szükségszerűségét nem érzi magára nézve kö
telezőnek. Azért nincs reá szüksége, mert a typologikus előképek meg
állapításához nincs szükség vallástörténetre. Ezért nem vizsgálja meg, 
hogy a kegyességtörténetben mennyiben jut érvényre a vallástörténet. 
Egyszerűen azt állítja, hogy a kegyességtörténeti — azaz vallástörténeti — 
szempont hangsúlyozásával Hegel—Watke—Wellhausen vonalán mozogva 
valami eszmetörténethez próbálok eljutni és ezzel az Ószövetség törté
neti világa fölé egy spirituális térbe jutottam el. A kegyességtörténet 
nem eszmetörténet. Istennek az ember részéről megtapasztalt, számára 
kinyilatkoztatott cselekvő valósága és az ember eltaláltságából eredő 
hitbeli magatartása a kegyességtörténet tárgya. Ezen hitbeli magatartás 
sajátosságát, kibontakozását meghatározza az ószövetségi hitbeli fel
ismerés vallástörténeti megkötöttsége. Az ószövetségi kegyes ember 
Istenhez való viszonyának belső struktúrájáról, hitbeli magatartásáról 
van szó, mint pl. Istentől való félelem, Isten iránti bizalom, a teremtett- 
ség felismerése, bűn-ismeret, bűnbánat, kétség, a kétségben Istenbe ka
paszkodás, az ima meghallgatás bizonyossága. Isten követelő akaratával 
szemben tanúsított zúgolódás, az üdvösség elsajátítása a kultuszban és 
a törvény cselekvésében, a kiválasztottság bizonyossága, Isten birtok
lásának öröme, megalázkodás a történelmet irányító Isten haragja előtt, 
pedagógiájával szemben való ellenkezés, Isten végső eljövetelére való 
várakozás, Isten történeti vezetésében, Isten hűségében való kételkedés 
a történet folyamán stb. Ezek mind történetileg megfogható. Istenre 
vonatkozó magatartások, amelyeket kegyelmével, szeretetének nagy aján
dékával mind Ő alapozott meg és váltott ki. Ez a megalapozás ezeknek 
a magatartásoknak az elindítása Isten alapvető ígéretében történik, 
amelyből az Ó- és Üjszövetség egyaránt él: „Én vagyok az Úr, a te 
Istened!" Ha Rád ezen középpont megállapítását félre akarja tenni annak 
hangsúlyozásával, hogy az Ószövetségnek nincs ilyen eszmei középpontja,
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éh eismeri, hogy Isten alapvető ígérete nem eszme, nem abstractio. 
hanem az élő Istennek magát kinyilatkoztató cselekvő hatalma, amellyel 
népét, Izraelt történeti folyamatban, eseményben, megteremti és törté- 
téneti eseményekben törhetetlen hűségben nem tágítva tőle, olyan maga
tartásra, olyan állásfoglalásokra kényszeríti, melyekben Isten iránta való 
hűsége és haragja egyaránt kényszerűvé válik, amely korreláció nélkül 
nincsen Istennek ígérete. Az Ószövetség kegyességtörténeti szemlélete 
nem eszmét állít az ószövetségi cselekmény központjába, hanem a szent 
Isten majesztását, amelyet az Ószövetség mint nyilvánvaló majesztást 
mutat meg, mint hatalmat, mely az empirikus történelemben népét 
kegyelemben és ítéletben megkeresi. Ebben a megragadottságban bonta
kozik ki Izrael története, mint üdv-történet, vagy mint kárhozat-tör
ténet. Isten törhetetlen hűségének megtapasztalásában Izrael mind job
ban Istenbe kapaszkodik, aki szigorú tekintettel nem enged követelésé
ből, de mégis atyai kézzel hordozza. Ezzel egyidőben Isten történeti 
cselekvésén elmélyül Istennel és akaratával szemben a nép engedet
lensége is. Egyre mélyül akaratának ellenszegülése, azon belső törvény- 
szerűséggel szemben, amely Izrael létében és a szent Isten nyilvánvaló 
majesztásában adva van úgy, hogy a kárhozatba vezet, melybe egyedül 
Jézus Krisztus visz ítéletet és váltságot.

Nagyon szükséges lett volna annak bizonyítása, hogyan sorolhatók 
be a könyvemben nagyon is kifejtett „élő Isten cselekvő, hatalma" vagy 
„hatalma alatt való magatartás" fogalmak a Hegel—Watke—Wellhausen. 
vonalba. És, ha Hegel óta a modern gondolkodásban elfogadott szempont 
(a fejlődés gondolata vagy a dialektikus mozgás vagy más egyéb) bi
zonyíthatóan benne lenne, Radnak mégis be kellene előbb bizonyítania, 
hogy az ő hermeneutikai módszertani rendszere hogyan szakított radi
kálisan Hegel vonalával és hogy ő hogyan dolgozott ki egy lényege sze
rint más hermeneutikai alapelvet az Ószövetség értelmezéséhez. Rád 
eddig egyáltalán nem ismertette hermeneutikai alapelvét, ezért a Hegel— 
Watke—Wellhausen vonalba való sorolásom részéről puszta cégjelzés, 
nincs megalapozva és azért nem tarthat igényt arra, hogy komolyan 
figyelembe vegyem.

(A fordító megjegyzése: A 310-ik oldal utolsó bekezdését áthidalóan 
fordítottam, mivel az érvelésében szereplő 6 szempont ismeretlen előt
tem, tehát: A továbbiakban elmondja, hogy Rád elvetemült beavatko
zásnak mondja az ígéret — Verheissung — és próféiálás — Weis- 
sagung — fogalmák elkülönítését. Könyvében 6 pontban kifejtette e 
két fogalom tartalmi és lényegbeli különbségét. Ennek az Ószövetség 
értelmezése szempontjából súlyos következményei lehetnek. De tudomá
nyos érvelését ne jajszóval, vagy másoknak elriasztásával, hanem ellen
érvekkel döntse meg Rad.)

Trillhaas megjegyzi: „Egy emberöltő óta a protestáns teológia fo
kozódó mértékben függetlenítette magát a vallástörténet problémái alól, 
és figyelmen kívül hagyott olyan kérdéseket, amelyeket a modern teo
lógia tovább nem ignorálhat." Ez nagyon helyes. Az Ószövetség értel
mezésére vonatkozó mély ellentét, melyet közöttem és maga között lát 
Rád, kétségkívül ezen folyamattal függ össze. A magam részéről köny
vemben lehetőség szerint ezen az úton próbáltam haladni az által, hogy 
az Ószövetség bizonyságtételét vallástörténeti meghatározottságában ko
molyan vettem, mint olyan bizonyságtételt, mely az evangéliumon kívül 
álló vallásból ered. Mint ilyent viszem hermeneutikai processusba” a. 
teológiai megértésbe azon kísérlet kizárásával, hogy a vallástörténetileg
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meghatározott ószövetségi állítást önértelmezésében már fontosnak tart
sam a keresztyén ember számára, vagy vallástörténeti meghatározottságát 
egy értelem belemagyarázásával (typologia) teljesen elvegyem, a meg
értési folyamat számára. (Csak a szó szerinti értelem a vallástörténetileg 
meghatározott — az annak kikapcsolásával oda behelyettesített typus 
egyáltalán nem tartozik az Ószövetségbe vagy az Ószövetség vallásának 
keretébe.)

A vallástörténeti szempontnak a teológiai munkából való kiszorí
tása azért aggodalmat keltő, mert általa a teológia és az egvház ige
hirdetése végső konzekvenciáiban szellemi gettóba kerül. Az Ószövetség 
vallásának környezete ősrégi, szellemileg magas vallásos kultúrájának 
összehasonlításánál, kiértékelésénél az általános vallástudomány és az 
összehasonlító vallástörténet barométere már régen viharra van állítva. 
A gettó zártsága az éles huzattól megóvná, és egy biblián belüli kis- 
igényűségben nyugalmat-biztosítana. De a teológiának és az igehirdetés
nek nem lehet az a célja, hogy a kívülről jövő tudományos felismeré
sek elől (elzárkózzék, és ezzel kizárja azt a lehetőséget is, hogy maga 
is hatással legyen azokra. A teológia részéről feltétel nélkül el kell 
fogadni, hogy a teológiai imunka számára az Ószövetség történeti forrás 
a szó általános és tudományos értelmében. „A teológiai stúdiumok közül 
legjobb a biblia stúdiuma és ennek az isteni könyvnek legjobb olvasása 
emberi módon történik. Emberi módon kell a bibliát olvasni, mert em
berek írták emberek számára." így írja Herder a teológiai stúdiumra 
vonatkozó leveleiben. Az Ószövetség bizonyos kornak a maga számára 
adott bizonyságtétele. Az Ószövetség teológiai megragadásánál ezen ,szó 
szerinti értelemnek értelemszerű megragadásáról van szó. A szó sze
rinti értelmet nem szabad belevitt értelemmel, typológikus eljárással 
elvetni, hanem egyedül a szószerinti értelmet lehet a teológiai értelmezés 
munkájába belevinni. Ha más értelmet viszünk bele, az azt jelentené, 
hogy az előbb említett feltétel nélküli elismerést megszüntetjük. Fel
adását jelenti a mai általános tudományos felismerésnek és ezzel együtt 
a teológia tudományos jellege feladásának is. Jelenti az egyházi igehir
detés hitelreméltóságának feladását. Továbbá, az írás teológiai értelme
zése nem. hagyhatja figyelmen kívül a vallástudományt, különösen pedig 
a vallástörténet munkájának eredményét és az általános tudományos 
felismerés eredményét. Lehetetlen ma elmenni azon tény mellett, hogy 
az Ószövetség egy nem keresztyén vallásnak a bizonyságtétele. Olyan 
vallásnak a bizonyságtétele, melynek önértelmezésében az evangélium
hoz nincs köze és ezért önértelmezésének önmagában véve a kér. vallás 
számára nincsen jelentősége. Ezt a tényt — mai ismeretünk számára ez 
tény — nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hanem az Ószövetség-i 
hitvallás teológiai megértésébe minden körülmények között bele kell 
foglalnunk, ha a teológiai tudománynak és a teológiára alapozott egyházi 
igehirdetésnek meg akarjuk tartani a hitelét. Hogy mi vezetett a Tríll- 
haas szavaiban említett aggodalmat keltő jelenséghez, azt könnyű fel
ismerni: Ez a jelenség végre számol a teológia követelményeivel, mi
után a teológiai tudomány több generáción keresztül (egészen az első 
világháborúig) az ószövetségi tudomány tisztára irodalomkritikai és val
lástörténeti megállapításokban mozgott, és a teológiai kérdésig egyálta
lán nem jutott el. Raddal egyetértek abban, hogy ma túl kell jutnunk 
az irodalomkritika és a vallástörténet körén. Ma az ószövetségi bizony
ságtétel teológiai megragadásáról van szó. Elválaszt tőle az a meggyő
ződésem, hogy a vallástörténeti kutatás alapvető felismerései nem kap
csolhatók ki, hanem — annak ellenére, hogy önmagukban véve teoló
giailag nem mondanak nekünk semmit — az Ószövetség .megértéséhez
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mégis teljes érvényükben bele kell őket venni, mégha ez az egzegéta 
számára még nem megoldott, nehéz feladatot jelent és az a bizonyos hu
zat élesen és nyugtalanítóan betör az egyház életterébe.

Raddal szemben állítom:
a) A „teológiátlan", a felvilágosodás korában kidolgozott azon fel

ismerés, hogy az Ószövetség egy evangéliumon kívül álló vallás doku
mentuma, amelynek a maga önértelmezésében az evangéliumhoz semmi 
köze, megdönthetetlen tény. Az ószövetségi bizonyságtétel a maga ön- 
értelmezésében ezért a kér. ember számára nem lehet lényeges (rele- 
vant).

b) A kér. ember számára az ószövetségi bizonyságtétel fontosságát 
nem az Ószövetség felől, hanem csak az evangélium felől tehetjük teo
lógiailag hitelreméltóvá, és pedig úgy, hogy az Ószövetség-i bizonyságte- 
tételt a maga vallástörténeti megkötöttségében (mint evangéliumon kí
vüli bizonyságtételt) úgy fogjuk fel, mint Istennek a kér. emberre ható 
hatalmas igéjét. (Mint evangéliumot!)

c) Ezen felfogásnak hermeneutikai methodikai eljárás során kell 
megtörténnie. A methodikai eljárás szükségszerűségével már foglalkoz
tam (Evangelische Theologie 1953. 413 kk. lap). Hogy a hermeneutikai 
alapelv milyen lehetne, azt könyvemben kifejtettem és „az Ószövetség 
hermeneutikai problémája4* c. értekezésemben megkíséreltem.

Legsürgősebb feladataink
a Tolna-baranyai Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségében

Ahhoz, hogy egyházmegyénkben tervszerűen és következetesen tud
juk munkánkat elvégezni, szükséges az előttünk álló feladatok felisme
rése és azok megvalósítási sorrendiének Ihelyes megállapítása. Tudnunk 
kell, hogy mit is akarunk elérni, milyen eszközökkel akarjuk azt meg
valósítani és mikor akarjuk azt végrehajtani, összefoglalóan azt kell 
mondanom, hogy a legfőbb feladatunk a megerősödés és pedig egymás 
igazabb szeretetében, a teológiai ismeretekben, a gyülekezet anyagi dol
gaiban és nemzeti feladataink jó szolgálatában.

Ez a megerősödés kétségtelenül nem úgy történik egyik esetben 
sem, hogy valami nagy, heroikus lendülettel neki feszülünk a meglátott 
feladatok megvalósításának és a bennünk rejlő, még el nem használt 
erőket összeszedve mindent megteszünk az elérendő célok érdekében, 
hanem a megerősödés úgy történik, hogy a legnagyobb „tettünk"-képpen 
mi lelkészek is megragadjuk hitben azt, amit Isten tett értünk a Jézus 
Krisztusban! Ez pedig csak úgy lehetséges, ha szünet nélkül imádkozunk 
a Szentlélek Űristenhez a hit ajándékáért, mellyel megragadhatjuk Isten 
hatalmas üdvtetteit.

Most csak egy vonatkozásban nézzük ezt a megerősödést: meg kell 
erősödnünk a teológiai munkában.

Ezt a teológiai munkát nem önmagáért akarjuk végezni, mintegy a 
magunk örömére. Az a megfontolás vezet ugyanis, hogy állandó tanulás, 
rendszeres olvasás nélkül még a legigénytelenebb gyülekezeteket sem 
tudjuk még csak „közepes44 igehirdetésekkel sem ellátni. Az igehirdetés 
szolgálatában nem elég a hosszú lelkészi gyakorlat, emberismeret, élet- 
tapasztalat, mert nekünk nem az élettől tanítottakna'k kell lennünk, ha-

* E l h a t o t t  a T oln a— B a ra n ya i E g yh ázm egye  L elkészi M unkaközösségének szept 
24-én  Szekszárdon  ta rtott ülésén.
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nem az igétől. Az ige pedig csak az előtt nyílik ki a maga mélységében 
és szélességében, aki a Szentlélek megvilágosító munkájáért való könyör
géssel egyidőben igen sokat tanul és kutat. De még csak ,,hittel“ sem,le
het pótolni azt, amit tudnia és ismernie kell a lelkésznek. Jól mondja 
Kctrner Károly „Bevezetés a teológiába“  című művében: „A  Szentlélek 
kegyelmi ajándékát (a „karizmát") és a teológiai készültséget nem lehet 
és nem szabad egymással ellentétbe állítani. A teológiai tudomány mun
káját Isten a Szentlélek által mindenkor felhasználta az egyház építé
sére és pedig nemcsak általánosságban, hanem éppen az egyház tanítóin 
keresztül: az egyház legkiválóbb „prófétái" és „karizmatikusai" legtöbb
ször kiváló teológusok is voltak (pl. Augusztinusz, Luther Márton stb.).

Mindez azt mutatja, ’ hogy a Szentlélek Üristen munkája mellett 
igen nagy szükségünk van a teológia művelésére. Vagy helyesebben: a 
Szentlélek Úristen a lelkészek számára első sorban teológiai tanulmá
nyaikon keresztül működik. Csak ott tudnak a lelkészek a gyülekezetnek 
állandóan friss igehirdetést mondani, amely őket egzisztenciálisain ér
dekli, ahol ez a studirozás nagyon komolyan folyik. Ennek elhagyásá
val csak lemezeinkkel" gyötörjük a gyülekezetei. Ezeknek a „lemezek
nek" az állandó forgatása által pedig olyan egyoldalúvá válik gyüleke
zeti tagjainknak az élete is, hogy azt abnormisnak kell mondanunk.

A múltkor beszéltem egy lelkésszel, aki nagyon leverten panaszko
dott arról, hogy az ő 'gyülekezetének az igehirdetésekkel kapcsolatban 
nincsen semmi magasabb igénye és így lassan ő maga is, — aki pedig 
nagyon szeretett tanulni —, leszokik arról, hogy saját igehirdetéseivel 
szemben is igényes legyen. Bizony sokszor a gyülekezet „igénytelensége", 
— első sorban falusi viszonylatban —, arra készteti a lelkészt, hogy fe
leslegesnek tartson magára nézve minden továbbképzést, hiszen látszó
lag elég a 'gyülekezetnek az, — vagy talán sok is! —, amit ő eddigi fel- 
készültsége alapján tud nyújtani. De vájjon ez nemcsak látszat-e? T. i. 
meg kell fordítanom a kérdést: egyik-másik lelkész nem túl-korán tö
rődött-e bele abba, hogy gyülekezete nagyobb igények nélküli gyüleke
zet? Ha a tanulmányait abbahagyó lelkész továbbra is szívósan ragasz
kodott volna ahhoz, hogy „igényes" igehirdetéseket tartson, nem lett 
volna-e ezen keresztül a gyülekezet is egyre igényesebb? Nekem az a 
tapasztalatom, hogy a gyülekezeti tagok a legtöbb helyen nagyonis észre
veszik azt, amikor lelkészük alaposan felkészül a szolgálataira vagy 
legalább is többen vannak, akik erre felfigyelnek. Akkor pedig ezeknek 
a ,,néhányaknak" az igényét kell állandóan szem előtt tartani, nem a 
„magasröptűséggel", hanem alapos teológiai munka végzése által.

Mivel az általános elhatározások rendesen csak általánosságban 
szoktak maradni, amely konkrét esetekben igen gyakran semmit-tevést 
jelent, elhatároztam, hogy egyházmegyénkben konkrét lépéseket teszünk 
a teológiai munka vonalán. Úgy gondoltam, hogy akkor teszünk ez irány
ban jó lépést, ha egyes lelkészek nem általánosságban foglalkoznak „a 
teológiával", hanem beledolgozzák magukat a teológia valamelyik ágába 
vagy azon belül egyik vagy másik részlet-kérdésbe. Úgyis mondhatnám: 

 „szakosítani" kell magunkat. Így olvasásunkat sokkal inkább mederbe 
tudnánk szorítani és ezzel együtt tervszerűbbé tudnánk tenni.

De meglenne ennek a szakosításnak az áldása az egész egyházme
gyei lelkészi munkaközösség számára is. Az a lelkész, aki beledolgozza  
magát a teológia valamelyik ágába, kamatoztatni tudja ismereteit az 
egész lelkészi kar számára egyházmegyénkben. Milyen jó dolog volna 
pl. az, ha a munkaközösségben előkerülvén, mondjuk egy dogmatikai 
kérdés, az a lelkész, aki beledolgozta magát a dogmatikába, tényleg 
szakértelemmel tudna eligazítást adni a szőnyegre került problémában.
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Így sokkal inkább remélhetnénk, hogy a leghelyesebb feleletet találtuk 
meg a felvetett kérdésre. De sokkal magasabb színvonalúak volnának a 
munkagyűléseink is, melyeken a maguk témájával jól-felkészült lelké
szek váltanának egymással szót és beszélnének meg problémákat, s így 
s munkaközösségi összejövetelek egyre inkább kiemelkedhetnének egy
szerű „önképzcíkör“-i állapotukból és lehetnének igazi „papi kollé- 
giumokká11 és magasfokú „szemináriumokká11, amelyek nem azért jön
nének össze, hogy ennek vagy annak a lelkésznek a dolgozatát „meghall
gassák" és ahhoz „hozzá-szóljanak", (hanem azért, hogy mindenki a leg- 
frisebb tanulmányi eredményeit közkinccsé tegye és azt valóban meg 
is vitassák. Ennek következtében a dolgozathozók sem úgy készítenék el 
munkájukat, hogy a számukra sokszor kijelölt témához hirtelen innét- 
onnét egy-két forrásmunkát beszereznek és ennek nyomán szinte „laikus" 
kidolgozást hoznák, hanem lehetőleg mindenki olyan témát vállalna, 
amely az ő szakmájába vág és így abban tudná „kihozni" eddigi tanul
mányainak eredményeit.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy egy-egy lelkész a teoló
giának csak egyik, vagy másik ágával foglalkozhatna. Ilyen egyoldalú
ságot a gyakorló lelkész nem engedhet meg magának. De különben sem 
lehet a teológiának egyes ágait ilyen élesen elválasztani egymástól. Hi
szen, hogy valaki jó dogmatikus legyen, szükséges, hogy jó exegéta is 
legyen és fordítva. De aki ráveti magát a teológiának egy bizonyos 
ágára, az hamarosan indítást fog kapni, éppen annak az egy ágnak a 
munfcálása közben arra, hogy a többi ágakra is kiterjessze tanulmá
nyait.

Az elmúlt hetekben személyesen és írásban megszólítottam egyház
megyénk lelkészei közül egyelőre 14 lelkészt, hogy vállalnának-e olyan 
tervszerű és rendszeres munkát, amely a teológiának egyik vagy másik 
ágára irányul? Nagy örömömre, kettő kivételével, ezt a munkát min
denki vállalta. Azok, akik nem vállalták nehéz családi körülményeikre, 
könyv-hiányukra és fáradtságukra való hivatkozással mondták vissza a 
tőlük kért mukát. Mindenkinek szabad tetszésére bíztam, hogy a teoló
giának melyik ágában akar rendszeres munkát végezni. Az egyes lelké
szek meg is választották a maguk tárgykörét.

Ehhez a teológiai munkához, az elhatározás és szívós kitartás mel
lett, elsősorban jó könyvekre van szükségünk. Ügy látom, hogy a szük
séges könyveket többé-kevésbbé elő tudjuk teremteni egyfelől egyház
megyénk lelkészeinek könyveiből, másfelől a Teológiai Akadémia könyv
tárából. Az elmúlt napokban egyházmegyénk néhány lelkészétől bekér
tem teológiai könyvtárának jegyzékét és nagy örömmel láttam, hogy 
több lelkészünknek igen jó könyvei vannak. Van több olyan könyv is, 
amely a legújabb teológiai irodalomból való és országos viszonylatban 
is kevés lehet belőle. Az a tervem, hogy egyházmegyénk valamennyi 
lelkészétől bekérem könyvtárának katalógusát és készítünk egy „egyház- 
megyei könyvjegyzéket“ amelyet megküldenék egyházmegyénk minden 
lelkészének, hogy szükség esetén azokat kölcsönkérhesse. Mondanom sem 
kell, hogy a könyvökre, akár a Teológiai Akadémiától kérjük azokat, 
akár egymástól, szinte kínos gonddal kell vigyáznunk, mert különben 
nem igényelhetjük sehonnét a kölcsönadást.

Abban a reménységben vagyok, hogy Egyházmegyénkben ez a meg
élénkült teológiai munkálkodás áldássá lesz nemcsak a lelkészek szá
mára, hanem egész egyházunk számára is.

Káldy Zoltán
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A m a g y a ro rszá g i e g yh á za k  ö k u m e n ik u s  ta nu lm á n yi b izo ttsá g a  
m e g ke zd te  a z  e van sto ni fő -  és m elléktém ák 

ta n u lm á n yo zá s á n a k  fo lytatá sát
A Magyarországi Egyházak ökuménikus Tanácsának tanulmányi bi

zottságai megkezdték az evanstoni nagygyűlésen elfogadott iratok fel
dolgozását. A tanulmányi bizottság már 'kijelölte azokat az előadókat, 
akik egyelőre tíz kérdést az egyes albizottságok számára előkészítenek. 
Az evanstoni főtémát illetőleg az alábbi három kérdés előkészítéséhez 
fogtak hozzá:

1. Az eszhatológikus és immanens reménység és ezek etikai 'követ
kezményei. (Előadók: Prőhle Károly evangélikus és Czeglédy István re
formátus teológiai tanár.)

2. Izrael reménysége. (Előadók: Pákozdy László református és Pálfy 
Miklós evangélikus teológiai tanár.)

3. Természeti teológia és kozmikus válság. (Előadók: Török István 
református és Karrier Károly evangélikus teológiai tanár.)

Az első melléktémával kapcsolatban két kérdés tanulmányozásához 
fogtak máris hozzá: 1. Az egyházról szóló tan. mint ökuménikus 
probléma. (Előadók: Nagy Barna református és Wiczián Dezső evangé
likus teológiai tanár.) — 2. Az interkommunio. (Előadók: Vető Lajos 
evangélikus püspök és Bodonhelyi József református teológiai tanár.)

A második melléktémával kapcsolatban tanulmányozásra kitűzött 
kérdés: Az egyház engedelmessége, mint az evangelizáció fő kérdése. 
(Előadók: Békefi Benő református teológiai tanár és Benczúr László 
evangélikus püspöki titkár.)

A harmadik melléktémával „a felelős társadalommal", kapcsolatban 
tanulmányozásra kitűzték azokat a kérdéseket, amelyeket az Evanston- 
ban elfogadott határozat az egyházakhoz intéz; (Előadók: Péter János 
református és Dezséry László evangélikus püspök.)

A nemzetközi kérdések melléktémájával kapcsolatban az egyház nem
zetközi felelősségének teológiai alapjait tűzték ki tanulmányozásra. 
(Előadók: Kádár Imre református és Nagy Gyula evangélikus teológiai 
tanár.)

Az ötödik melléktémával kapcsolatban kitűzött kérdés így hangzik: 
Az egyház munkatársai a faji kérdések megoldásáért való felelősségben. 
(Előadók: Varga Zsigmond református és Ottlj/k Ernő evangélikus teoló
giai tanárok.)

A hatodik melléktémával kapcsolatos tanulmány címe: Az egyház
nak feladott kérdések a szekularizáció folyamatában. (Előadók: Grün- 
valszky Károly evangélikus egyetemes főtitkár és Farkas József refor
mátus konventi missziói előadó.)

Az előadók előzetes tanulmányaikat az egyes albizottságok elé ter
jesztik és az albizottságok tagjaival együtt folytatják.

AZ ŰJ EGYHÁZI ESZTENDŐ igehirdetési alapigéinek a lelkész
konferenciák által végzett feldolgozásai lapzártáig nem lettek készen, 
ezért az első négy vasárnap igéinek egzegézisét és vázlatait külön sok
szorosításban adjuk közre. Következő számunkban folytatjuk a soro
zatot.
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FOLYÓIRATSZEMLE
J. Sklenár:

A HIT t J  K I F E J E Z É S I  F ORMÁ I  FELÉ
(Vstric novému vyjádreni víry. Krestanská Revue. Praha. XXI. 7.)

A cseh testvérek evangélikus egyházának legutóbbi zsinata egyhan
gúlag adott kifejezést annak a meggyőződésnek, hogy „az egész egyház 
legközelebbi teológiai feladata a hit azon új kifejezési formáinak meg
teremtésére irányuló szorgalmas munka lesz, melyekből világosan ki
tetszik, hogyan és mimódon képezi a Szentírás, mint Isten igéje, az egy
ház autoritását. „A zsinat pedig ezzel, szerzőnk szerint, valóban az egész 
egyházban élő kívánalomnak adott kifejezést. Az előkészítő munkálatok 
az összes teológiai szakkörök egyidejű bevonásával már folyamatban 
vannak. Hátra van még a munkálatok eredményeinek koordinálása és 
közösségi revideálása.

Sklenár referátuma felveti a kérdést: valóban olyan új szituációban 
vagyunk-e, mely minket új hitvallás teremtésére kényszerít? „Evégből 
— írja — meg kell vizsgálni az útban lévő egyház egész mai életének 
terrénumát s analizálni kell a történelmi klímát, amelyben élve 
végzi munkáját. A teológia centrális térségének ablakait sarkig ki kell 
tárni a világ felé a benne végbemenő történések megismerése és teoló
giai értékelése céljából. Így hullik új fény arra is, amit teológiánk 
centrumában magunk művelünk."

Az egyház és annak teológiája természetesen sohasem térhet le az: 
Ó- és Űjtestamentumban foglalt és a Szentlélek által mindig újból meg
elevenített bizonyságtételek fundamentumáról. E horgonyvetés bizton
sága nélkül az egyházból való minden kipillantás kárhozatos szédület
tel járna. „Az egyház horgonya, a teológiai munka centruma — írja a 
szerző — az a hely, ahol Isten szól, az egyház pedig meghallja szavát. 
Konkréten: új hitvallást csak úgy teremthetünk, ha újból meghalljuk 
és megértjük az élő Isten szavát."

De az Isten Igéjének igazi megismerése és hódító hirdetése soha
sem történhetik légüres térben. Ha az egyház a prófétai és apostoli 
Igére való figyelése közben ignorálná vagy annullálná a világot, úgy 
a konkrét élettel minden kapcsolatot nélkülöző merev és terméketlen 
skolasztika hálójába esne. Az Isten szava halkan szól e világban. A  
prófétát épen a különböző viszontagságok tanítják Isten hangjának meg
különböztetésére és meghallására. Éppen a világ tényeinek nyomasztó 
terhe alatt és azok bilincseiben ismeri meg az igaz Istent minden sko
lasztikus bölcselkedés és közömbös okoskodás nélkül. Mert az Isten 
Igéje nem egyfajta neutrális tan és spekuláció. Konkrét szituációra irá
nyul és konkrét döntésre késztet. Isten igazsága rejtve marad az előtt, 
aki a történelem áramlásától távoli biztonságos fedezékből és idillikus 
csendből kívánná megismerni. Csak a világ arénájában vívott és meg
megújuló fájdalmas harcok közepette közeledhetünk hozzá. Az egyházat 
és a teológiát is új szituációk, problémák és nehézségek zökkentik ki 
jótékonyan nyugalmának, kényelmének és önelégültségének meddő tes- 
pedéséből. Szerzőnk itt hangsúlyozza, hogy az előkészítő munkálatok 
során alaposan meg kell vizsgálni, hogy a hit noetikájában milyen sze
repe és fontossága van a történelmi klímának.

„Van-e a 20. század közepén kialakult mai kulturális szituációnknak 
valamilyen sajátos jellege?" — kérdezi továbbá a szerző. A kérdésre fe-
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lelő fejtegetései során megállapítja, hogy látása szerint, a hit mai proble
matikájában a „tudomány és hit" ősi kérdése jelentkezik új formában. 
— Érdekes vizsgálni, hogyan alakult a tudomány és hit egymáshoz való 
viszonya az ókorban. Bizonyos, hogy akkor a tudomány éppúgy mint a 
hit a maitól eltérő fogalmazásban szerepelt. Végeredményben elég 
ismerni azt a tényt, hogy a legtöbb ókori megfigyelő és experimentátor 
munkája egy nyilvánvaló tendenciát mutat: minden munka eredményét 
összhangban tartani az uralkodó felfogással. Mégis már ebben a korban 
is akadtak olyan felismerések, melyeket semmiképpen sem lehetett egy
szerűen beilleszteni az uralkodó világnézeti rendszer összefüggéseibe.

A középkori skolasztika már megállította a tudományos megfigye
lés és az egyidejű világnézet között keletkező feszültség növekedését A 
skolasztikában a tudomány és hit problematikája gyakorlatilag egysze
rűen nem is létezett. A teológia a környező világtól légmentesen elzárt 
térségben mozgott. De a vacuumban mégsem élhetett meg. Ha a teológia 
ígnorálja az egyidejű gondolkodást, elkerülhetetlenül kapcsolódik egy 
másikkal. így érthető, hogy a skolasztika a fogatlanná lett és chloro- 
formmal elkábitott arisztoteleszi filozófiát használta fel, hogy az, mint 
egy bárányhoz szelídített oroszlán, a Szentírással való ötvözetében kép
viselje a középkor egész valóságszemléletének megbonthatatlan egysé
gét" — állapítja meg a szerző.

A tudomány és hit ellentéte igazában újkori jelenség. Az egyre pon
tosabbá, alaposabbá váló kísérletek és megfigyelések olyan új tények 
felismeréséhez vezettek, melyekre a Szentírás nem nyújthatott többé ki
elégítő magyarázatot. Az ellentét pedig annál élesebbé vált, minél széle
sebb vonalon vonta ki magát a tudomány az egyház gondolati és ha
talmi szférájából. Sklenár hangsúlyozza, hogy a „hit és tudomány" 
problematikája nem puszta akadémikus kérdés többé, mint a legutóbbi 
időkig volt, amikor még minden rizikó és komolyabb következmények 
nélkül is lehetett vele foglalkozni, mint egyfajta „érdekes kérdéssel". 
Mögötte vagyunk már annak az időnek, amikor főként a katolicizmus, 
de jelentős részben a protestantizmus is megelégedett azzal, hogy ke
resse és kimutassa az egyre terebélyesedő tudományos világnézet benső 
logikátlanságait és töréseit. A probléma megszűnt liberális döntéseknek 
is helyet adó egyéni kérdésként szerepelni. Élet és halál problémájává 
vált, mely a maga következményeiben egyénnek és társadalomnak egy
aránt húsába és vérébe hatol. A régen pusztán individualista alapon 
tárgyalt ú. n. „vallási kérdés" a hitnek és a hitvallásnak az egész egy
házat, mint közösséget érintő kérdésévé súlyosbodott.

Végül megállapítja a szerző, hogy a gyakorlati életet közvetlenül át
alakítani törekvő igazságnak ez a lázas és megalkuvást nem tűrő kere
sése mai szituációnknak rokonszenves vonása. Hiszen sokan voltak az 
egyházban is olyanok, akik a vallási kérdéssel igazában mitsem törőd
tek. Ma mindenki akarva-nem akarva kényszerül a maga hitének és 
hozzá való viszonyának átgondolására. Ez a körülmény pedig szokatlan 
mértékben szolgálja az egyházi élet javát. Gyorsul a tespedő gyülekezeti 
életet megkelesztő és áthevítő folyamat.

Dr. Szilády Jenő



V -

IGEHIRDETÉSEK
K eresztény  egység

Káldy Zoltán esperes igehirdetése 1954. október 15-én, a Petőfi-Rádióban 
Alapige: 1. Kor. 12,12—18., 25—26.

1. Az írás beszél róla, hogy valamikor az egész emberiség egy nagy 
egységben élt. „Egy nyelve és egy beszéde volt". De ez a nagyszerű egy
ség Istennel szemben való engedetlenségük következtében felbomlott és 
az egységes emberiség atomjaira hullott szét. Aztán az egyes részek egy
más ellen fordultak. Az egy gondolat és egy akarat helyett jött a meg- 
hasonlás és a szeimbe-állás. Az emberek többé nem értettek egyet, vagyis 
egymás szavából az ellenkezőt értették, mint amit mondottak. Ellenkező 
érzések támadtak a szívekben mint amit ébreszteni akartak. így lett 
mindenki ellensége mindenkinek.

Isten azonban az első pünkösdkor megmutatta az elemére hullott 
emberiségnek, hogy ő nem a zűrzavarnak, nem a széttépettségnek, ha
nem az egységnek, az egyet-értésnék és egyet-akarósnak az Istene. 
Pünkösd csodájaképpen az Ö Szentlelkének ereje által megvalósította 
azt, ami az emberek előtt már lehetetlennek látszott: a különböző fajú 
különböző nyelvű és különböző területeken élő emberek újra megértet
ték egymást. Pártusok és médek, elámíták és krétaiak, arabok és ró
maiak megértették valamennyien az apostolokat és egymást. Itt az első 
jeruzsálemi pünkösdön kezdett kibontakozni a „szentek egyessége" és 
Krisztus dicsőséges testében itt állt helyre a széttépett és összetört em
beri egység. Hiába zavarodott össze az emberek nyelve, hiába szóródtak 
szét és lettek ellenséggé egymásnak, hiába élik le életüket egymástól 
mérhetetlen távolságokban. Krisztus testében, az Anyaszentegyházban, 
melyben egy a Lélek, egy az Ür, egy a hit és egy a keresztség, a vá
lasztófalak ledőltek, a távolvalók közelvalókká lettek és a szembenállók 
egymásra találtak. így mondja ezt mai igénkben Pál apostol „mert ami
képpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha 
sokan vannak mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert egy Lélek 
által mi mindnyájan egy testté kér eszteltettünk meg, akár zsidók, akár 
görögök, akár szolgák, akár szabadok és mindnyájan egy Lélekkel itat
hattunk meg“ . Ebben a boldogító nagy egységben legyőzettek a nemi. 
faji és társadalmi ellentétek is, testvérek lettek a Krisztusban. Megszűnt 
az ókor másik nagy bűne a nő elnyomása, alárendeltsége és kihaszná
lása. A gyülekezetben a férfi és nő testvérek lettek a Krisztusban.

A Szentlélek Űristennek milyen fölmérhetetlen nagy ajándéka ez 
a közösség és az az egység a Krisztus testében! Milyen hálaadásra 
késztető áldás, hogy azok akik „egy testté kereszteltettek meg“ és „egy 
Lélekkel itattattak meg“, mint testvérek állíttatnak egymásmellé, éljenek 
bármely világrészben, bármilyen társadalmi és gazdasági életformában, 
legyenek bár fehérek, sárgák, vagy feketék, férfiak, vagy nők, tudósok 
vagy a műveltség alacsonyfokán élő emberek. Hiszen Jézus Krisztusban 
minden ellentét és különbség megszűnik.

2. Amikor boldog örömmel adunk hálát Istennek a pünkösd csodá
jáért, a szentek közösségéért, ugyanakkor bűnbánattal kell megválta
nunk, hogy Krisztus testének egysége melyről mai igénk beszél, sokszor
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nagyon hiányosan jelenik meg szemünk előtt. Sőt annak sokszor éppen- 
az ellenkezőjét látjuk. Sokszor olyan kevés látható ebből az igazi egy
ségből és igazi közösségből az egyes gyülekezetekben és azon túl az 
egész Anyaszentegyházban. Olyan sok csalódás vár azokra, akik az egy
házakban ezt az egységet és közösséget akarják megtalálni. Krisztus 
egyháza egységének nagyon gyakran csak fogyatékos, megszégyenítő je
leit látjuk. Bizony sokszor kell szenvednünk az egyházon belül is szét- 
szakadottság miatt és amiatt, hogy sokszor az egyházon belül sem tűn
nek el azok a faji, nyelvi és társadalmi különbségek, amelyek az embe
reket egyébként is elválasztják egymástól. Emiatt szenvedett Pál is, 
amikor a korinthusi gyülekezetei a Krisztus testének egységére figyel
meztette.

De minden szomorú jel ellenére mi mégis hiszünk az egyház egysé
gében, a Krisztus testének közösségében, Mi „Hiszünk a Szentlélekben 
egy keresztyén Anya-szentegyházat, szenteknek -közösségét". Hisszük! Ez 
azt jelenti, ihogy amikor az egyházról mint i-gazi közösségről és az egy
ház egységéről beszélünk, akkor egyenesen Krisztusra tekintünk és az 
Ö megváltói művére. Nem tekintünk magunkra. Mert ha magunkra, ha 
mindjárt mint keresztyén emberekre tekintünk is, mi a Krisztus egy
háza egységének mindig csak fogyatékos és megszégyenítő jeleit láthat
juk. S a jelek oly kevéssé elégítenek ki, hogy minduntalan fenyeget a 
veszély, 'hogy kételkedjünk az egyház egységében, kétségbeessünk fe
lette, a helyett, hogy hinnönk azt. Bizony, most még nem élünk tökéle
tességben, hanem csak annak várásában, ami tökéletes. De az a tény, 
hogy nekünk most még meg kell halnunk, nem semmisítheti meg azt a 
tényt, hogy Krisztus feltámadott, éppenúgy az a tény, hogy az egyház 
sok tekintetben széttörtségben él, nem semmisítheti meg azt az egysé
get, amelyet maga Jézus kér az egyház számára. Ezért hiszünk az egy
ház egységében, ha most még nem is látjuk azt. Igen, mi hisszük „az 
egy keresztyén Anyaszentegyházat" és kitartunk ebben a hitben mind 
ama napig, amikor azt, amit -most hiszünk, látni is fogjuk, hogy „lészen 
egy nyáj és egy Pásztor".

3. Ez a mi boldog hitünk nem hagy minket tétlenségben, hanem arra 
indít bennünket, hogy a Szentlélek egységet munkáló erejének ne áll
junk ellene, hanem munkálkodjunk azon, hogy egyre inká-bb nyilván
valóbbá legyen az, ami tényleg -megvan: Krisztus egyházának egysége. 
Erre a munkára a Szentlélek nem általánosságban hív el, hanem min
denkit a maga gyülekezetében. Igénkben Pál ezt a munkát különösen 
egy ponton emeli ki: a lelki ajándékok kamatoztatása az egész gyüle
kezet javára. A gyülekezet tagjai a Lélektől más-más kegyelmi ajándé
kot kapnak; igehirdetés, tanítás, intés, gyógyítás, szeretetszolgálat, „lel
kek megítélése", kormányzás pásztorolás ajándékát, de a Lélektől meg
ajándékozott gyülekezeti tagoknak -mindig az egész gyülekezetei és az 
egész egyházat kell szem előtt tartaniuk és -annak javára kell szolgál
niuk. Ügy ahogyan ezt az Efezusi levélben olvassuk: „mindenestől fogva 
neve-kedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test, szép 
renddel egyberakatván és egybeszerkesztvén az Ö segedelmé
nek minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való mun
kássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretet- 
ben.“

Gyülekezeteinkben azok, akik a Lélektől valamilyen kegyelmi aján
dékot kaptak, különbözhetnek egymástól sok mindenben: különbözhet
nek abban, hogy máis és más társadalmi osztályból és légkörből -kerül
ték 'ki,. különbözhetnek egyéni tulajdonságaikban, vérmérsékletükben 
életkörülményeikben, műveltségben, tekintélyben, anyagi helyzetben és 
ezernyi más eltérés tekintetében és még abban is, hogy más és -más lelki
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ajándékot kaptak Istentől, de nem különbözhetnek egymástól abban, 
hogy ugyanattól a Lélektől kapott ajándékaikat az egész gyülekezet, az 
egész egyház számára kell felhasználniuk. Az Isten Szentlelke arra tanít 
bennünket, hogy különböző ajándékainkat ne a magunk számára és cél
jaira használjuk fel, hanem a Krisztus számára. Különbözőségeinkkel is 
egységesen Öt szolgáljuk. És ebben legyünk egyek. Jaj nékünk, ha ke
gyelmi ajándékokban való különbözőségünk nem áldássá, hanem átokká 
lesz rajtunk, mert Isten a kegyelmi ajándékok sokféleségét az egyház 
meggazdagítására és nem kifosztására adta.

4. Igénkben Pál apostol különösen 'két helytelen magatartásra hívja fel 
a korinthusi gyülekezet tagjainak figyelmét. Mind a két magatartás gá
tolja a Krisztus teste egységének nyilvánvalóvá-lételét. Az egyik az, 
amikor egyilk-másik gyülekezeti tag valami kisebbrendűségi érzés kö
vetkeztében úgy érzi, hogy ő talán nem is tartozik hozzá a Krisztus 
testéhez, mert néki nincsenek olyan kegyelmi ajándékai, mint a másik
nak vagy harmadiknak. Valószínű a korinthusi gyülekezetben lehettek 
olyanok, akik nem kapták a „nyelveken-szólás“ ajándékát és ebből azt 
a következtetést vonták le, hogy ők talán nem is igazi keresztyének, ta
lán nem is tagjai a Krisztus .testének. Ezért háttérbe vonultak, szavukat 
.sem merték hallatná, szolgálatot sem mertek vállalni, pedig nekik is 
voltak kegyelmi ajándékaik, csak másmilyenek, mint a többieknek. Ezeket 
bátorítja és biztatja Pál, amikor azt mondja: „ha azt mondaná a láb: 
mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a 
testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok 
szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való-é azért?“ 
Azért hát minden tagnak van értéke a Krisztus testében. Ne gondolja 
egyetlen gyülekezeti tag sem, hogy ő csak másodrendű keresztyén a 
többiekhez képest és ő semmit sem tud tenni a gyülekezetben a Krisztus 
teste egységének nyilvánvalóvátételéért. A legjelentéktelenebbre is szol
gálatot bízott az egyház Ura és ha azt a kicsit hűséggel elvégzik, el
mondható rájuk is Jézus szavai: „amik tőlük teltek, azt tevék".

A másik helytelen magatartás, amelyet Pál apostol megítél, az 
előbbinek éppen az ellenkezője. Néha egyetlen tag, aki valamilyen ke
gyelmi ajándékot kapott, úgy viselkedik a gyülekezetben, mintha ő maga 
volna az egész test és nemcsak egy tag. Olyan emberekről beszél az 
apostol, akik a maguk lelki adományát egyedüli igaznak tartják és úgy 
gondolkodnak, hogy csak az az igazi keresztyén, akinek ugyanolyan 
lelki adománya van, mint amilyen nekik van. Lehet, hogy az apostol 
azokra a korinthusiakra gondol, akik „a nyelvekenszólás" ajándékát 
kapták, de azt gondolták, hogy csak azok tartoznak igazán Krisztus 
testéhez, akik ezt az ajándékot elnyerték. Ezek azok, akik azzal törik 
meg a gyülekezet egységét, hogy magukat a többiek fölé helyezik és 
mindenkit magukhoz mérnek. Uniformizálnak! Ezért mondja Pál: „ha 
az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Ha 
pedig az egész egy tag volna, hol volna a test?" Azért hát félre a gyü
lekezetekben minden lebecsüléssel, a mások lelki ajándékainak lekicsiny
lésével. Ellenben előre az alázatossággal, másokat magunknál na
gyobbra tartó szeretettel, a mások kegyelmi ajándékainak megbecsülésé
vel, mert csak így lehet egyre nyilvánvalóbbá a gyülekezetekben 
Krisztus testének egysége, a Vele és egymással való közösség valósága.

5. Végül Pál apostol nemcsak azt mondja meg, hogy a gyülekezet 
egységének megbontása érdekébn mitől őrizkedjünk, hanem azt is meg
mondja, hogy mit tegyünk a közösség egyre jobban való elmélyülé
séért és a meglévő egység kifejezésrejuttatásáért: „egyetértőleg gondos
kodjanak egymásról a tagok és akár szenved egy tag, vele együtt szen-
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vednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt 
örülnek a tagok mind ". Igen, ahol Jézus Krisztusban testvérekké lettek 
az emberek, ott együtt éreznek, ott nincs külön öröm többé, hanem 
csak együttes öröm.' nincs külön bánat többé, csak megosztott bánat, 
nincs többé egyedülvalóság és árvaság, hanem egy nagy család, nincs 
többé ínség, amelyre senki sem tekint, hanem csak testvéri segítés 
által megelégített emberek. Ebben a közösségben egyik tag boldogan 
szolgál a másiknak és egyik testver a másik számára Krisztussá lesz. 
Krisztussá, mert minden tag szolgálatán keresztül tulajdonképpen maga 
a Krisztus szolgál a gyülekezet tagjainak. A tagokon keresztül maga 
Krisztus vígasztal, bátorít, erősít, gyámolít, gondoskodik, emel fel. A 
tagokon keresztül maga Krisztus bocsátja meg a bűnöket, áll meg a 
betegágyak mellett, áll oda az özvegyek, árvák mellé békességgel, ke
nyérrel, a test és élet minden szükségének kielégítésével. Boldog az a 
gyülekezet, amelynek tagjain keresztül szolgálhat a Krisztus és így min
denki előtt nyilvánvalóvá lehet, hogy az egyház közösség „a szentek kö
zössége".

6. Amikor a Szentlélek munkájának engedünk és munkálkodunk a 
Krisztus teste egységének nyilvánvalóvátételéért, akkor közvetve azért 
is munkálkodunk, hogy az egész emberiség, amely valamikor egy nyel
vet beszélt, ne hulljon szét atomjaira, hanem a különböző világrészeken 
élő, különböző fajú, különböző társadalmi és gazdasági rendben élő 
emberek megtalálják egymás kezét, az egész emberiség békés együtt- 
maradása érdekében.

De nekünk, akiket Krisztus megajándékozott a Vele való közösség
gel és a Benne hívők közösségével, éppen ebből a közösségből fakadó 
erővel és szeretettel kell munkálkodnunk azért is, hogy földi hazánk
ban is egyre jobban megvalósuljon az a nemzeti egység, amely magába- 
ölel vezetőket és vezetetteket, különböző foglalkozású és különböző 
vallású embereket. Amikor Pál apostol a Korinthusi levélben arról be
szél, hogy az egyház a Krisztus teste, akkor egy olyan ókori példázatot 
vesz alapul, amelyben éppen arról van szó, hogy a nemzetnek is van 
teste és ott is vannak tagok és azoknak a tagoknak össze kell fogniok 
és együtt kell munkálkodniok hazájuk érdekében. Segítsük hát azt a 
törekvést és munkát, amely arra irányul, hogy összefogjon magyar 
népünk minden tagja a közös cél, nemzeti jólétünk érdekében.

Az egyháznak arra van szüksége, hogy újra eltöltsön minden krcsi 
gyülekezetét a pünkösdi Léleknek az a tüze, hogy igazán az legyünk, 
ami tulajdonképpen vagyunk: a szentek közössége! Könyörögjünk azért 
így: „Jövel Szentlélek Űristen, töltsd be szíveinket bőven!" Ámen.

DIAKÓNIAI
BIBLIAÓRA-VÁZLATOK

3. Jézus iránti szeretet. Jn. 21,15.
Jézus szeretete mindig életformáló szeretet, megváltó szeretet. Ez a 

szeretet életet ad, mert a bűnbocsánat életlehetőség, szabadulást is je
lent. A szeretet jobban alakítja az embert, mint az ítéletes kritika. Biz
tos, hogy Péter soha sem felejtette el a főpapi udvarban történt hite- 
hagyást, de annak égető emlékét mindig enyhítette Jézus tekintetére 
való emlékezés.

Jézus szeretete mindig életformáló szeretet. Szeretetet fakaszt. „Te 
tudod, hogy szeretlek téged." Az ember Jézus szeretetében mint egy

527



átforrósított légkörben nem tud hideg maradni. Bodelschwingh mondotta 
egy gyászoló atyának egy beszélgetés alkalmával: Amikor rövid két hét 
alatt négy gyermekem halt meg, láttam, hogy milyen kemény tud lenni 
Isten az emberhez. Ez tett engem irgalmassá mindenki iránt. Isten fiává 
fogadó szeretete, mint csontjainkba rekesztett tűz, végzi munkáját.

Jézus. szeretete mindig megaláz és rádöbbent nyomorúságunkra, te
hetetlenségünkre. Magunkból nem telik Jézus iránt való szeretet. De 
éppen mert szeretett Jézus és most is szeret, merhetem azt mondani: 
Te tudod, hogy én szeretlek Téged . . .  A napóleoni háborúk idején élt 
Fáik János, író, költő, árva gyermekek gondozója, Isten gyermeke. 1813- 
ban a háborús árvák részére gyermekotthont alapít. Az elárvult és ve
szélyben lévő gyermekek atyja volt. Életére visszatekintve magáról 
mondta azt: Így történt a nagy változás. A szatirikusból költő, a költő
ből természettudós, a természettudósból filozófus és keresztyén lett. Az 
elméleti keresztyénből Isten irgalmasságának szolgálatában cselekvő ke
resztyén. Mint írót, ma már senki sem ismeri. De felejthetetlen, mint 
az az ember, aki hihetetlen nehézségek és megnemértés között végezte a 
szeretetszolgálatot.
I. Testvérszeretet. Jn. 13, 35.

A keresztyén ember élete a hitetlenek bibliája. Ez a megállapítás 
közmondásszerű már. A hitetlenek mást hem is olvasnak. A keresztyén- 
séget aszerint mérlegelik és ítélik meg, hogyan viselkednek a tanít
ványok. Nem menthetjük magunkat azzal, hogy nem vagyok jó példa.

A testvérszeretet őszinte életet jelent. Nem tud hazudni az, aki sze
reti a felebarátját. Annak minden dolga világos és cselekedete egyetlen 
szempont szerint csoportosul: hogyan szeretek.

A testvérszeretet mindig megbocsátást is jelent. Hibát egyedül csak 
önmagában lát. Szeretet által elfedezi a másik bűnét. Ahogy Jézus éle
tet teremtett megbocsátó szeretetével a mi életünkben, ugyanúgy élhet
nek az Ö tanítványai is. Amikor nehéz nekünk szeretni s szeretetben 
járni a felebaráttal szemben, gondoljunk arra, hogy Jézusnak milyen 
nagy szeretettel kell bennünket elhordoznia.

Az egész 18. és 19. századbeli ébredés, a bel- és külmisszió meg
indulása mennyiben volt a testvérszeretetnek bizonyítéka? Kétezeréves 
már a keresztyénség. Mire tudunk rámutatni a magunk életében, ami 
előbbre vitte volna az emberiséget? A szeretet az egyedüli, ami meg
maradt. Vájjon mennyire van ez meg mibennünk?
5. Hordozó szeretet. I. Jn. 3,18.

A szeretet útja nem könnyű út. Cselekedeteket jelent. A cselekede
tek pedig rendszerint testi erőfeszítéssel vannak összekapcsolva. Akár 
beteglátogatást végzünk, akár felebarátnak kell valamiféle segítséget 
nyújtani. Gyakran nem használ az egyszerű szó. „Valóban hordozni kell.“  
A szeretet megvalósítása sohasem a könnyebb oldal keresése.

A hordozó szeretet akkor válik valóban hordozássá, amikor a sze
retet tárgya nehéz természetű. Lelkileg is hordozni valakit, nagy terhet 
jelent. Ügyeljünk egymásra, a szeretetre. . .  Zsid. 10,24. Nagy figyelem 
és gondosság kell, mindenre ügyelés, hogy a szeretet tényleg valósággá 
legyen életünkben.

A szeretet szolgálat. Mindig szolgálat, lelki és testi vonatkozásban. 
Kérdés mindig az, hogy tiszta-e ez a mi szolgálatunk minden önzéstől? 
Rányomhatja-e Isten szolgálatunkra a maga pecsétjét?

Használjuk fel Krisztoforusz legendáját példaképpen, Turmezei Er
zsébet verse: Légy te is Krisztus-hordozó.
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A lelkészi hivatali munkában használatos

N Y O M T A T V Á N Y O K
Forint

Anyakönyvi ívek: (keresztelési, esketési, halotti, konfirmá
ciói, betérési, kitérési) ívenként ..........................  ...........  1,60

Anyakönyvi kivonatok (keresztelési, esketési, halotti, át
térési) egyenként ............................................... ...................  -—,50

Háztartási nyomtatványok (költségvetés, vagyonmérleg, zár
számadás) egyenként ........................... .................................  1,—

Emléklapok: keresztelési ..........................................  ..........- —.50
Konfirmációi, 15 X 20 Cm-es ...........  ........... ... ' ............. 2,—
Ugyanaz, 20X30 cm-es, samoa ...  ..........  ...........  •■•••• 3,'—
Ugyanaz, fehér ...........  ............ ..........................  3,50
Esketési, nagy, színes   ....................................... :.................. 6,—
Németnyelvű konf. vagy esketési   ................... .......... 6,—
Szlováknyelvű keresztelési, konfirmációi vagy esketési   6,—

Lelkészi Szolgálati Napló (1 évre) ..........................................  .... F7.50

Megrendelhető: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 
VIII., Puskin-u. 12. Csekkszámlaszám: 220.278

H I T T A N K Ö N Y V E K
Forint

Az általános iskola I—IV. osztálya számára: Bottá: Bibliai
történetek ••••........ ......... - ....... -   —............... 8.—

Az általános iskola V—VI. osztálya számára: Dr. Luther
Márton Kis Kátéja ................................  ........................ - 3,—

Az általános iskola VII—VIII. osztálya számára: Nagy
Gyula: Az egyház élete .................  .................  (kifogyott)

Az általános gimnázium részére: Bottá: Keresztyén -hit
és élet ................................  ............................. ................. 9,—

Megrendelhető: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 
VIII., Puskin-utca 12. Csekkszámlaszám: 220.278



B E V E Z E T É S  
A  T E O L Ó G  I Á B A

( T E O L Ó G I A I  E N C I K L O P É D I A )

Fűzve 35,— Ft, kötve 43,— Ft.

Megrendelhető: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 
VIII., Puskin-utca 12. Csekkszámlaszám: 220.278

KARN ER:

K O T T Á K
Forint

Zalánfy: Luther vallásos költeményeinek dallamai.................  20,—
Zalánfy: Bach manual-korálelőjátékai, orgonára és harmó-

niumra regisztrálva     ..................................... ........ 30,—
Kántori szolgálat   ....................... ..................................... -   50,—

Énekkarok részére:
Adventtől adventig, 6. füzet együtt ..............................................  19,20
Bach: Négy korái ........... ............................................................. -—,80
Bach: Két karácsonyi korái   ......... ..  ............  ... ...  —,40
Handel: Ünnepi zsoltár-partitúra ................................ ........... 8,—

Ugyanaz: zo'ngora-kivonat ...................................................... 6 —
Ugyanaz: zenekari szólamok ..........  ................................ 1,20
Ugyanaz: énekkari szólam.............. ..........  ..  ..................  —,80

Megrendelhető : az Evangélikus Egyetemest, Sajtóosztálynál
B U D A P E S T ,  V I I I . ,  P U S K I N - U T C A  12

Csekkszámlaszám : 220-278.

ISTENTISZTELETI CIKKEK
Úrvacsorai ostya, 100 db. ...................................................  2,20
Oltári gyertya (szállítást csak láda előzetes beküldésére vál

lalunk, kg-ja ................................  .......................................  50,—
Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály,
Budapest, VIII., Puskin u. 12.

Csekkszámlaszám: 220.278


