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„Munkatársai vagyunk
a ti  őx&htőJb&knetl"

Az újtestamentomban sok szó esik az örömről. Jó lenne, ha egyszer 
valaki venné magának a fáradságot, hogy a sok idevonatkozó bibliai 
hely egzegézisével tisztázná a keresztyén öröm mibenlétét. Jézus Krisz
tus a tanítványainak olyan örömöt ígért, amelyet senki nem vehet el 
tőlük (Jn 16,22). Amikor a tanítványok a Szentlélek adományában ré
szesülnek, megtelnek örömmel is (Csel 13,52). Pál apostol azt kívánja 
a rómabelieknek, hogy a reménység Istene töltse be őket minden öröm
mel (Rm 15,13). A II. korintusi levél első része huszonnegyedik versé
ben pedig apostoli feladatának tekinti, hogy a korintusi hívek örömét 
mozdítsa elő, mondhatnánk, hogy örömre nevelje őket: „Munkatársai 
vagyunk a ti örömeteknek”. 2. Tessz 5,16-ban pedig azt olvassuk: 
„Mindenkor örüljetek”.

Még sokáig lehetne sorolni a szebbnél-szebb újtestamentomi helye
ket az örömről. Ennyi is elég azonban ahhoz, hogy tudatosuljon előt
tünk: a keresztyén ember alaphangulata az öröm.

Mindenkor örüljetek, — hangzik felénk az ige kérése, vagy inkább 
parancsa. Vessük fel azonban magunk előtt a kérdést, vajon tudunk-e 
mi igazán örülni. Vajon alaphangulatunkat az öröm jellemzi-e?

Miért kell mindig örülnie a keresztyén hívőknek?
A szülőknek van egy nagyon egyszerű szabályuk annak a megálla

pítására, hogy egészséges-e a gyermekük vagy sem. Amikor a gyermek 
még nem is tud beszélni, ha a gyermek nem jókedvű, a szülők rögtön 
tudják, hogy baj van, gyermekük valószínűleg beteg.

Kár, hogy a felnőttekkel kapcsolatban, s különösen önmagunkra 
nézve később nem ragaszkodunk ehhez a szabályhoz. Pedig mennyivel 
tisztábban látnánk magunkat, de másokat is, ha egyszersmindenkorra 
megjegyeznénk magunknak, hogy az egészséges ember örvendező em
ber, sőt a beteg, de már a gyógyulás útján haladó embert is öröm tölti 
el. A hívő keresztyén embert minden esetre szabad nekünk gyógyuló
félben lévő embernek tekinteni.

Tételezzük fel, hogy rtincs örvendező életünk. Ha kisgyermekek 
lennénk, szüléink rögtön vizsgilgatnának, sőt orvossal vizsgáltatnának 
meg, nem vagyunk-e betegek. Ha nincs állandó és egyenletes öröm a 
lelkünk mélyén, jó, ha mi is azonnal önvizsgálatot tartunk, sőt mással, 
„szakértővel” vizsgáltatjuk meg magunkat.

örömünk hiányának betegség, testi nyomorúság, anyagi ínség, öreg
ség is lehet az oka. Valahol azt olvastam, hogy nincs borzasztóbb, 
mintha valaki betegen, megöregedve, elhagyatottan és szegényen síny
lődik. Jézus Krisztus az evangéliumok szerint isteni hatalmával küzdött 
az ilyenfajta nyomorúság ellen is. Az örömtelenségnek ezek ellen az 
okai ellen nekünk is kötelességünk küzdeni. Megértjük azokat, akik 
olyan új társadalmi rendért küzdenek, ahol az örömtelenségnek ezek az 
okai a minimálisra redukálódnak. Annak az erejével veszünk ebben 
a küzdelemben részt, Aki megmondotta: „E világon nyomorúságtok lé
szen, de bízzatok, én meggyőztem a világot“ (Jn 16,33).
L e lk ip á s z to r  1935. 1.         1 1



Ronthatja keresztyén örömünket embertársaink magatartása is. 
Sok szomorúságot okozhatnak legközelebbi hozzátartozóink, de olyanok 
is, akik távolabb állnak tőlünk. Rosszindulat, összeférhetetlenség, go
noszság, nagyravágyás, hatalmi önzés, erőszakoskodás, irigység, kapzsi
ság stb. mások részéről hányszor rontja meg örömünket! Milyen nehéz 
is embernek emberrel együtt élni, együtt munkálkodni! Hát még ha 
meggondoljuk, hogy végeredményben a földön ma már lassacskán az 
egész emberiség egységes egészet alkot, tehát nemcsak a saját népünk, 
hanem tőlünk messzelakó emberek, népek is mennyi bajt okozhatnak 
ezen a világon és mennyire ronthatják örömünket. A háború az em
beri együttélés csődje és katasztrófája.

A sok baj mögött, ami rontja örömünket, mindenütt tisztán látjuk 
a bűnt.

Az örvendező életért munkálkodni magunkban és másokban tehát 
annyit jelent, mint a bűn ellen hadakozni. Pozitíve: rendben kell lennie 
az életünknek és mások életének is, hogy öröm legyen az élet.

A lélektan arra tanít, hogy az öröm mindig kísérő jelenség. Tünet
ként jelentkezik. Az igazi öröm az, ha valaminek örülünik, A mestersé
gesen előidézett öröm nem igazi és nem is tartós. Nem is azzal kell tehát 
elsősorban törődnünk, hogy örömünk legyen. Az igazi öröm magától 
megjön, ha megvannak az okai. Ha a gyermek meggyógyult, rögtön el
árulja sok jellel, hogy egészséges.

Nehéz embertársainkat arra bírni, hogy rendezzék életüket és élet
viszonyaikat. Valamivel könnyebbnek látszik, ha magunkon kezdjük. Ha 
nekünk van örvendező életünk, akkor segíthetjük embertársainkat is 
örömre. Mi lelkészek ismerjük a bűntől való szabadulás útját: a Krisz
tusban való bűnbocsánatot és új életet a Szentlélek által. Itt van annak 
az örömnek a forrása, melyet senki el nem vehet tőlünk. Itt az a 
forrás, amelyhez örömtelen embertársainkat is elvezethetjük, hogy az ő 
életük is rendbe jöjjön s beteljék az ő örömük. így leszünk embertár
saink örömének munkatársai.

Az állandó öröm a szolgálat öröme. Akkor lesz örvendező életem, 
ha eltekintek a magam örömétől és másokat igyekszem elsegíteni az ör
vendező élethez. Egyoldalúság lenne, ha csak lelki téren próbálnánk 
embertársaink örömét előmozdítani. Krisztus Urunk példázatában — 
mint Schweitzer Albert megjegyzi — az a pásztor nem csupán az el
veszett juh lelkét menti meg, hanem az egész juhot mindenestől. Élet
viszonyainknak minden területen rendeződniök kell. Ezért vagyunk szol
gálatára embertársainknak, népünknek, a népeknek és az egész embe
riségnek minden jó ügyben. Ezért veszünk részt abban a munkában, 
mely hazánkban a jobb életviszonyok megteremtésére irányul. Ezért ve
szünk részt a békéért folytatott küzdelemben. Ezért végezzük a békél
tetés szolgálatát minden irányban. Nyilvánvaló, hogy minél jobban és 
minél többen munkálkodunk ebben a szolgálatban, annál valóságosabb 
és tartósabb lesz az örömünk.

Az újesztendő elején kívánom lapunk olvasóinak, legyen igazán ör
vendező életük. Nem önáltató illúziók csalóka és tűnő öröme, hanem az 
az öröm, amelyet senki el nem vehet tőlünk: a Krisztusban való odaadó 
szolgálat öröme. D Dp VETŐ LAJOS
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A M  E  G  Ú  J U  L A S  Ú T J Á N

Évfordulók alkalmával az ember szereti emlékezetébe idézni az el
múlt időszakot, hogy számbavegye az eseményeket, eredményeket és így 
felállíthassa az évforduló mérlegét. Amikor most szeretett magyar ha
zánk és magyar népünk történelmének oly jelentős állomásához érke
zett — felszabadulásának tíz esztendős fordulóját ünnepli — a mi egy
házunk lelkészei s népe a magyar nép öntudatos tagjaként részt vesz 
az ünneplésben és őszinte szívvel kíván boldogulást és áldást az ünneplő 
nemzetnek.

Méltó dolog, hogy hívő keresztyénekként Isten színe elé álljunk és 
hívő lélekkel tartsunk számadást az elmúlt tíz esztendő felett. Az 
1944—45-ös évfordulókor a mi egyházunk népe is aggódással, félelem
mel és szorongással figyelte a történelemnek rajtunk végigvonuló viha
rát. Sőt, nemcsak figyelte, hanem minden tagjában át is élte. Megérez- 
tiik és megláttuk Istennek bűneinkért ránkjött ítéletét és bűnbocsá
natért kiáltottunk hozzá. Kiáltásunk valóban a mélységből szakadt fel. 
Számos templomunk megrongálódott s közülük nem egy teljesen hasz
nálhatatlanná vált. Az egyházi épületek nagyrésze is megsérült. A csa
ládok és gyülekezetek sok-sok szeretett tagot vesztettek el, s körülöt
tünk éppoly nagy, vagy még nagyobb volt a mélység. Hazánkat tönkre
tette a vesztett háború dühével pusztító „szövetséges". Karcsú hídjaink 
a folyókba rogytak, városainkban romok éktelenkedtek, földjeinket eke 
helyett tankok és bombatölcsérek szántották fel. Az emberek riadtak 
voltak, sokan fásultak, elkeseredettek és reménytvesztettek.

Hamarosan észrevettük azonban azt, hogy nem mindennek a vége 
következett el ránk. Kétségtelenül sok mindennek vége lett a tíz esz
tendő előtti pusztító és tisztító viharban, vagy az azóta eltelt tíz eszten
dőben. De Istennek tetszett, hogy a rombolásból és pusztulásból újat 
építhettünk, a romlott és avult helyére egészséges és friss állhatott. Né
pünk életében végétért a mammonnak való évszázados kiszolgáltatott
ság. A három millió nincstelen paraszt földnélkülisége és nyomorúsága 
véget ért. A nem-törődöm. hányaveti és önző emberek felelőtlen élete 
megszűnt.

Az egyház életében is sok mindennek végét hozta el Isten ítélete. 
Isten azt akarta, hogy az Ö egyháza engedelmesen éljen az evangélium 
hitében, a keresztyén szeretet szolgálatában, egyedül az Ő akarata sze
rint. Ezért elvett tőlünk sok mindent, ami az egyház sajátos, isteni kül
detésének csak kerékkötője lehetett. Szívünkre helyezte az egyház társa
dalmi és szociális vétkeit, a megítélt társadalmi renddel való egészség
telen kapcsolatot. S azért tette ezt, hogy megszabadítson bűneinktől. 
Teherként nehezedett szívünkre minden hamisan elmondott és minden 
el nem mondott szavunk. S mindez meggyőződésünk szerint azért, hogy 
rátaláljunk igazi hivatásunkra.

Mert — s erről ez a tíz esztendős visszatekintés mindennél beszé
desebb bizonyíték lehet — Isten szándéka és véghezvitt akarata az volt 
velünk, hogy újat és igazabbat állítson elénk. így van ez a mi népünk 
életében. A nagy összeomlás után hamarosan kezdődött a nagy felocsú- 
dás. 1945 tavaszán a föld azé lett, aki megműveli, s a letarolt magyar 
földön szétrajzottak az új gazdák, hogy minden nehézséget legyőzve, 
verejtékes munkával újra virágzóvá tegyék azt, ami most lett először 
és igazán az övék. A gyárakban újra munkához láttak a szorgos mun
káskezek és az íróasztalok mellett a szebb jövő terveit kezdték bonto
gatni. A földreroskadt nép újra talpra állott és kezébe vette sorsának
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intézését. A tíz esztendős út, amelyet magyar népünk a maga erejére 
támaszkodva, baráti segítséggel és minden erejét megfeszítve megtett, 
így lehetett a fejlődésnek és az eredményeknek az útja. Kétségkívül 
nem volt könnyű út, és még nem is értünk a végére. De e tíz esztendő 
alatt akkor még hihetetlen és elképzelhetetlen előrehaladást tettünk és 
ha nem is mindenben, de nagyon sokban évszázados hátrányokat hoz
tunk be. A nép hamarosan felismerte helyét és érdekét s a tíz eszten
dős évfordulón erős és készséges egységben él és dolgozik saját jöven
dőjének építésén.

A mi egyházunkat is gazdagon megáldotta Isten e történelmi tíz 
esztendő alatt. E néhány emlékező sorban nem sorolhatjuk fel Istennek 
megszámlálhatatlan áldását, amelyre evangélikus egyházunkat méltatta. 
De imádságos lélekkel adhatunk hálát egyházunknak adott legnagyobb 
ajándékáért, amely felidézője, foglalata és megkoronázója minden kis és 
nagy ajándékának. Ezekben az esztendőkben Isten egyházunk szívére 
helyezte igéjét és Szentlelke által arra indított, hogy az igét szívünkbe 
zárhassuk, drága kincsünkként értékelhessük és életünket s szolgálatun
kat egyedül rá alapozhassuk. Az igére figyelő hitünk a Szentlélek-Isten 
áldása nyomán elmélyült és hitünk a szeretetben és a szolgálatban 
termette meg az ige jó gyümölcseit. Emberi szolgálatunk helyét az ige 
útmutatása nyomán megtaláltuk a békéért való küzdelemben és Isten 
áldása bizonyította, hogy békeszolgálatunk az Ő tetszésével találkozott. 
Lelkészeink és gyülekezeteink népünk boldogulásának és a békéért való 
erőfeszítéseknek öntudatos vállalásában értek a nemzet számontartott 
és megbecsült tagjaivá.

Az évfordulón az első imádságunk ezért nem lehet más, mint hála
adás Istennek az elvett áldásokért. A második fohászunk pedig a meg- 
tartatásért való könyörgés. Azt szeretnénk, ha az eredményes és meg
áldott tíz esztendőt újabb és újabb, még eredményesebb és még na
gyobb áldásokat örömmel elfogadó tíz esztendők követnék.

Az évforduló örömén ugyanis csorbát ejt az aggodalmunk, mert 
eredményeinket, békességünket újra veszély fenyegeti. Bűnös kezek is
mét azon mesterkednek, hogy fegyvert adjanak azoknak, akik abba a 
tíz esztendővel ezelőtti mélységbe taszítottak bennünket és sok-sok más 
embert. Ezért tudjuk azt, hogy az évforduló megünneplése számunkra 
nem jelentheti és nem is fogja jelenteni az elért eredményeken való 
megnyugvást, a jól végzett munka utáni megpihenést. Ahogyan az ige 
megértésében Isten kegyelméből kapott előhaladásunk nem engedhet 
megállni, hanem az igaz hitért, engedelmességért és szolgálatért való 
további kemény tusakodásra késztet, ugyanúgy kell minden erőnket 
megfeszítve a lelkiismeretünk, az emberiség és legfőképpen Isten előtti 
éber felelősségben dolgoznunk és küzdenünk népünk boldogulásáért és 
a világ békességéért.

A Lelkipásztor szolgálatának harmincadik évébe lépett e mostani 
számmal. Szerkesztősége a kettős évforduló alkalmából is érzi a felelős
séget, amelyet Istentől kapott és hisszük, hogy lelkésztársaink és egész 
egyházunk egy velünk abban a szent elhatározásban, hogy tovább küz
dünk Isten igéjének jó megértéséért, az evangélium tiszta hirdetéséért 
és szívünkbe fogadásáért éppen úgy, mint hazánknak jókedvért és bő
ségért, minden embertestvérünknek békességéért!
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A B u ltm an n -kérdés
1941 őszén jelent meg Bultm ann »Offenbarung und Heilsge- 

schehen« c. füzete, amely az akkor javában tomboló második vi
lágháború közenette is rövidesen a teológiai gondolkodás és vita 
közénnontjába került. A Bultm ann által felvetett kérdés azóta is 
szakadatlanul foglalkoztatja a teológiai gondolkodást, sőt azon túl 
nagy nyugtalanságot idézett elő a gyülekezetek életében is. Ezért 
állandóan jelennek meg a »Bultmann-kérdés«-sel foglalkozó tudo
mányos vitairatok, úgyhogy a vele kapcsolatos irodalom m ár-m ár 
kezd áttekinthetetlenné válni.’ Újabban pl. a tübingeni teológiai fa
kultás szakvéleményt adott ki erről a kérdésről, a múlt év őszén 
pedig a németországi lutheri egyház vezetősége pásztorlevélben fog
lalkozott a kérdéssel.

Már ez a széleskörű vita is valószínűsíti, hogy Bultm ann való
ban égető kérdést vetett fel. Aki azonban csak egy keveset is bele
tekint a vitairodalomba, az hamarosan észreveheti, hogy a kérdés
ben nem könnyű tájékozódni: Bultm annt sokszor félreértették és 
hamisan vádolták meg olyasmivel, ami nyilván nem  volt' szándéka. 
De még a jószándékú értelmezések sem egyeznek meg, hanem  igen 
sok eltérést m utatnak. Ennek tanúsága egyebek között B arth egy 
füzete is, amelyben a Bultm ann által felvetett kérdéssel foglalkozik. 
B arth ennek a füzetnek azt a jellemző alcímet adta: »kísérlet« Bult
mann megértésére.1 1 2

A következőkben megkísérlem röviden ism ertetni a vitakérdést, 
hogy azután megpróbáljunk feleletet adni a vitakérdésből adódó 
kérdésre: miben van igaza Bultmannak, miben kell ra jta  kritikát 
gyakorolni, és mit tanulhatunk tőle.

Ismeretes, hogy a Bultm ann által felvetett kérdést röviden az 
»Entmytholoyisierung« szóval jelölhetjük meg. Az újszövetség 
»mitológiátlanításának« a követelményét röviden körülbelül így í r 
hatnánk körül: az Újszövetség a kérygmát — az evangéliumot — 
mitikus keretben vagy foglalatban tárja  elénk. Mivel a m ai ember 
számára ez a mitikus foglalat elfogadhatatlan, azért szükséges, hogy 
azt ebből a foglalatból kiszabadítsuk és így a foglalat nélkül hiteles 
formában hirdessük neki. De ez a fogalmazás m áris pontatlan és 
félreérthető: nem arról van szó, hogy az evangéliumot a mitikus 
keretből kioldva, mintegy azonnal készen kapnánk. A mítosz a

1 „Kerygma und Mythos“ címen Hans Werner Bartsch újból kiadta 
Bultmannak a vitát elindító tanulmányát és a legfontosabb vitairatokat. 
Gyűjteményének első kötete már 2.. kiadásban jelent meg, s az első kö
tethez két újabb kötet járult. A Bcríscíi-féle gyűjteményt a következők
ben KM jelzéssel idézem. A kérdéshez v. ö. „Mítosz vagy evangélium" 
c. 1944-ben megjelent tanulmányomat is (a következőkben =  MÉ).

2 Barth, Kari: Rudolf Bultmann. Ein Versuoh ihn zu verstehen.

5



kérygmának — Bultm ann szerint — nem a küiső kerete vagy bur
kolata, hanem annak a megjelenési formája. Ezért a teológiai fel
adat az újszövetségi kérygmának a kritikai interpretatiója, vagy 
m ásként a lét értelm ét kereső exisztenciális értelmezés, ahogyan 
Bultm ann mondja: az »existentiale Interpretcition«.

Az Entmythologisierung követelése világosabbá válik, ha egé
szen röviden m agunk elé állítjuk Bultm ann kiindulópontját. Sze
rinte az újszövetségi kérygma mitikus világképben hangzik felénk, 
»modern« emberek felé, akik a tudományos 'világképben nőttünk 
fel. Az antik világkép mintegy háromemeletes tagoltságú (menny
ország, föld, pokol), s annak szinterén egymással szemben-álló ha
talm ak küzdelme zajlik. Ezek a hatalm ak, Isten és az ő angyalai 
egyfelől, másfelől pedig a sátán és démonai, nem természeti erők 
kauzalitásának a form ájában működnek, hanem titokzatos módon 
nyúlnak bele az em ber életébe. »A természeti történésbe, az em
berek gondolkodásába, akarásába és cselekvésébe állandóan beleját
szanak term észetfeletti hatalm ak: a csoda nem ritkaság... a törté
nelem sem megy állandó, törvények által m eghatározott útján, ha
nem azt is term észetfeletti erők határozzák meg. A jelenlegi világ
korszak (aion) a sátán, a bűn és a halál hatalm ában van... vége felé 
közeledik éspedig hamarosan, a világ vége pedig kozmikus katasz
trófába teljesedik be« — írja Bultmann.3 De nemcsak az Üjszövet- 
ség világképe mitikus, mitikus az ember önértelmezése is, főként 
akkor, amikor az Újszövetség arról beszél, hogy az ember életébe, 
gondolkodásába és cselekvésébe belenyúl Isten Lelke, vagy befolyá
solják azt a szentségek. Az evangélium tehát nemcsak keretül 
használja az antik m itikus világképet, hanem  annak ezközeit hasz
nálja fel saját mondanivalójának a kifejezésére. Ez a ^mitologikus 
beszéd« azonban Bultm ann szerint a mai ember számára elfogadha
tatlan , mivel a m itikus világkép m ár a múlté.

Amit Bultmann mindevvel mondani akar, azt, talán jobban 
m egértjük akkor, ha azt kérdezzük: mi a mítosz? Bultm ann hang
súlyozza, hogy a mítosz fogalmát a vallástörténeti kutatás értelm é
ben használja: mitologikus az a gondolkodásmód, amelyben az, 
ami nem-világi, isteni, úgy jelenik meg, mint világi, emberi valami, 
az pedig, ami túlvilági, úgy mutatkozik meg mintha evilági jelenség 
volna. Mitikusnak kell tehát mondani azt a gondolkodást, amely 
Isten transcendentiáját térbeli távolságként gondolja el, vagy ami
kor a kultuszt olyan cselekménynek gondoljuk, amelyben m ateriális 
eszközök nem -m ateriális erőket közvetítenek.4

A »mítosz« alapértelm e tehát nem az, hogy olyan elbeszélése.- 
két ad, amelyek költői formában fejeznek ki vallásos igazságokat.

3 KM 15. lap.
* „Mythologisdh ist die Voi'stellungsweise, in dér das Unweltliche. 

Göttlidhe als Weltlicthes, Menschliches, das Jenseitige als Diesseitiges 
erscheint, in dér z. B. Gottes Jenseitigkeit als raumliche Feme gedacht 
wird; eine Vorstellungsweise, dér zufolge dér Kultus als ein Handeln 
versitanden wird, in dern durch materielle Mittel mchtmaterielle Krafte 
veimittelt werden.“ V. ö. KM 22. lap.



ahogyan azt főként a görög-római mitológiával kapcsolatban szok
tuk gondolni (így szoktuk pl. Anteus mítoszának tartalm át 
abban az »igazságban« keresni, hogy az anyafölddel való kapcsolat
ban rejlik az erő.) A mítosz alapjellegéhez tartozik hozzá az, hogy 
históriaként ad elő olyasmit, ami nem históriaként megy végbe : 
ezt nevezi Bultm ann a mítosz '>objektiváló« jellegének. De nem ezen 
az objektiváló jellegen van a hangsúly, hanem  azon, hogy a mítosz 
arról, ami »nem-világi«, »isteni«, úgy beszél, m int -yvilági«, 
»eínberi« jelenségről, stb.

Már itt meg kell említenem, hogy a vita során ismételten kife
jezésre ju to tt az a vélemény, hogy a Bultmann mítosz-fogalma nem 
elég pontos, határozatlan. Schniewind pl. a mítosz fogalmát egysze
rűbben úgy próbálta megadni, hogy az azt, ami »nem-szemléletes«, 
^szem léleteseként fejezi ki.5 6 Azonban még ennél a meghatározás
nál s azonnal felvetődik a kérdés, hogy vajon elkerülhetjük-e az 
ilyen értelem be vett ^szemléletes^, vagy ^szemlélhető^ kifejezése
ket, megjelöléseket, képeket a »nem~szemléletes«, illetve »nem- 
szemlélhető valóság számára. Másszóval ez azt jelenti: még ha 
ilyen egészen általános m eghatározást keresünk is a mítosz-foga
lom számára, akkor' is kérdésessé válk, hogy modern világképünk
ben elkerülhetők-e az úgynevezett mitikus képek, megjelölések és 
kifejezések, hiszen a nem-szemlélhető transcendens valóság szá
m ára szükségképpen kell képszerű megjelöléseket alkalmazni.*5

Ebből a mítosz-fogalomból könnyen meg lehet érteni, hogy a 
Bultm ann által felvetett kérdés tulajdonképpen a rra  irányul: ho
gyan hirdethetjük a mai, tehát a modern világkép gondolkodásá
tól áthatott embernek az újszövetségi kérygmát anélkül, hogy az 
evangéliumról való bizonyságtételünk kezdettől fogva ne lássák 
hihetetlennek, sőt meseszerűnek, éppen a mitikus formába való 
beágyazottsága miatt. Bultm annál tehát az Entmythologisierung 
kérdése alapértelm e szerint a hermeneutika kérdése: arról van 
szó, hogy az evangélium üzenetét úgy kell tolmácsolni a m ai em
bernek, hogy az számára megragadhatóvá legyen Nem arról van 
szó, hogy az evangélium üzenetét a mai em ber számára értel
messé, racionálissá, vagy éppenséggel felfogó képességéhez alkal
mazkodva felfoghatóvá tegyük. Bultm anntól minden ilyen szán
dék távol esik. Nem is akarja az evangélium, a kereszt igéjének 
»skandalon« jellegét elkendőzni vagy ehminálni. Inkább a rra  tö
rekszik, hogy az újszövetségi kérygmának az eredeti tisztaságát 
megőrizze és annak sajátosságát a mai ember számára világossá 
tegye. Az evangéliumnak ez a sajátos jellege nyilatkozik meg

5 KM 79. lap: „Mythologisch mennen wir eine Vorstellungsweise, in 
dér das Unamsdhauliche als anschaulich erschein.“

6 Maga a „transcendens" megjelölés is végeredményben képszerű és 
ilyen értelemben mitikus. — A „szemléletes", „szemlélhető" és „nemű 
szemléletes", „nem-szemlélhető" közti megkülönböztetéshez v. ö. 2. Kor 4, 
18-at: a „látható", „szemlélhető" és „láthatatlan", ill. „nem-szemlélhető" 
valóságok ellentéte egyúttal az időleges és örökkévaló valóságok ellen
téte is. Bultmann gondolkodásában 2. Kor 4, 18 igen fontos szerepet 
játszik.



annak »történeti« voltában és ez teszi alkalmassá arra, hogy a mai 
em bert is megszólítsa és döntés elé állítsa.

Itt azonban figyelmeztetni kell arra, hogy Bultm ann különb
céget tesz a »történeti« (»geschichtlich«) és a »históría« (»■Historie«) 
között. A >■ história* mintegy a történeti események külső folyása, 
»történeti« pedig az, ami az események folyása mögött és azokban 
a személyes találkozás és döntés jellegét kapja.7 Ilyen értelemben 
van emberi egzisztenciánknak is »történeti« jellege. Nem mintha 
m int emberi lények nem tartoznánk bele a természeti élet kauza
litásának az összefüggésébe. Azonban ezen belül életünk igazi 
értelm e és tartalm a azokban a döntésekben, elhatározásokban és 
cselekedetekben nyilatkozik meg, amelyek annak ^históriájává** 
lesznek. Csak ezekben az elhatározásokban, egymással, az esemé
nyekkel való találkozások alapján adódó döntésekben válik emberi 
egzisztenciánk »tört.énetivé«.

Az evangélium sajátos jellege az, hogy ilyen értelemben »tör- 
téneti«. Tehát nem tisztára rég lefolyt eseménysorozatról, »histó- 
riáról** tudósít minket, hanem ezen a ^históriám* keresztül (tehát 
pl. a Jézus szenvedéséről és haláláról szóló tudósítás ^históriáján**, 
vagy a Jézus által végbevitt cselekedetek elbeszélésének a »his- 
tóriáján*. keresztül) állít minket döntés- elé.

Az állandó veszedelem az igehirdetés és az igehirdetést hall
gató mai ember számára éppen az, hogy összetéveszti az evangé
liumban a »históriát« és azt, ami benne »történeti«. Az igehirdető 
veszedelme az, hogy a ^históriát** prédikálja és azt gondolja, hogy 
ez m ár az evangélium üzenetének a közvetítése. Viszont az ige
hirdetést hallgató m odern ember számára a veszedelem az, hogy az 
újszövetségi igének csak a »mitikus« mozzanatait, vagy a tudósítás 
»históriáját« hallja meg és úgyvéli, hogy az evangélium ^tartalma** 
és »üzenete*- is. Mivel pedig ez a m itikus beszéd számára legtöbb
ször érthetetlen és értelmetlen, azért nem ju t el az evangélium 
üzenetével való »történeti** találkozáshoz: az evangélium üzenete 
a mitikus formája m iatt nem szólítja meg és nem állítja döntés elé.

Bultmann kérdés-felvetése éppen ezt a nehézséget akarja el
hárítani az igehirdetés útjából és úgy akarja az evangélium üzene
tét megszólaltatni, hogy a modern em ber az evangélium mitikus 
formájának az ürügye alapján ne háríthassa el magától a kérygma 
megszólítását és azt a döntést, amelyre a megszólítás kényszeríteni 
akar.

Az evangéliumnak ez a mai ember számára való tolmácsolása 
történik Bultmann szerint az Entmythologisierung által. Ennek 
hermeneutikai módszere pedig az »existentiale Interpretation«,

7 V. ö. Schniewind meghatározását, KM 106. lap: „Geschichte meint 
die Begegnung von Personen im Miteinander, in Entscheidung, Entschluss 
und Tat. Historie meint die kausale Verflechtung des menschlichen Ge- 
schehens. Dieser historiscíhen Verflechtung gelht die Wissensdhaft nach 
Sie sucht das objektív Feststellbare, sucht es voraussetzungs- und vor- 
urteilslos; wáihrend die geschichtliche Begegnung jeweils mein Iclh be- 
fragt, den Entschluss fordert. Ja oder Nein, Liebe oder Hass.



amit magyarul kb. így lehetne megfogalmazni: a létértelm et ke
reső egzisztenciális értelmezés.8

Az existentiale Interpretation tehát az a módszer, mellyel 
Bultm ann szerint az Entmythologisierungot helyesen lehel keresz
tülvinni, vagyis általa lehet megszólaltatni a mai ember számára 
érvényes formában az újszövetségi kérygma form ájában kifejeződő 
üzenetet.

Bultm ann tudatosan interpretálni, értelmezni akarja az Új
szövetség által mitikus form ában tanúsított valóságot. Éppen ez 
különbözteti őt meg — saját meggyőződése szerint — a régebbi 
hasonló kísérletektől. Bultm ann szerint t. i. az Entmythologisie- 
rung m ár a modern tudományos világ kialakulása óta, tehát m ár 
a 19. században is alapfeladata és alapkérdése volt a teológiai gon
dolkozásnak. De régebben ezt a feladatot a mítosz kiküszöbölésé
vel (»Eliminierung«) akarták  megoldani, m intha a mítosz csak ke
rete vagy burkolata volna az evangéliumnak, vagy m intha elég 
volna egyes ma m ár korszerűtlen mitikus elemek kiküszöbölése. 
Bultm ann úgy véli, hogy felismerésének a jelentősége éppen abban 
van, hogy az, am it ő az Újszövetségben mítosznak mond, távolról 
sem csak az antik világkép nyújtotta keret az evangélium egyéb
ként nem »antik« üzenete számára, hanem a »burkolat« és annak 
tartalm a elválaszthatatlanok egymástól. Az existentiale Interpreta- 
tion tehát az evangélium üzenetét megakarja óvni attól, hogy azt 
a m itikus elemek leválasztása által megcsonkítsák, sőt esetleg tu 
lajdonképpeni tartalm ától fosszák meg. Bultm ann szerint az Újszö
vetség maga követeli azt, hogy ezt az in terpretatió t keressük és az 
Entmythologisierungot keresztül vigyük, m ert hiszen — legalább 
Bultm ann véleménye szerint — az Újszövetségben egyes képzetek 
kiegyenlítetlenül, sőt egymásnak ellentmondó formában jelennek 
meg egymás mellett. így pl. Bultm ann szerint egymás m ellett ki
egyenlítetlen képzetek az Újszövetségben Krisztus halálának az ér
telmezése egyfelől úgy, hogy az áldozat, másfelől pedig úgy, hogy 
az kozmikus esemény. Vagy Krisztus személyének az értelmezése 
egyfelől úgy, hogy Ö a Messiás, másfelől pedig, hogy Ő a második 
Ádám, ugyancsak egymással kiegyenlítetlen képzetek. Krisztus 
praeexistentiájának és a Szűz Máriától való születésének a képzete 
ellentétben állnak egymással st.b.

Bultm ann híres értekezése nemcsak feladatként jelölte meg a 
teológiai gondolkozás számára az existentiale Interpretationt, ha
nem egyúttal kísérlet is arra, hogy a feladatot nagyvonásokban 
keresztülvigye az újszövetségi kérygma alapmotívumain, egyfelől

8 Nagyon fontos, hogy lássuk azt a különbséget, amelyet Bultmann 
— Heidegger nyomán — az „existantiell" és az „existential" között tesz: 
amaz az egzisztenciákra vonatkozó, miniket egzisztenciánkbam érintő ér
telmezés, az utóbbi pedig az Újszövetség mitikus elemeiben „megnyilat
kozó létértelem“. Bultmann szerint „az Újszövetség mitológiájában" nem 
„az objektiváló képzettartalmat", tehát az eseménysorozatot, a „históriát" 
kell nézni, hanem az „ezekben a képzetekben megnyilatkozó létértelmet 
(Existenzverstándnis)" kell megtalálni. Ez éppen az „existentiale Inter- 
pretation". V. ö. KM 23, és 26 k. lp.



az emberi egzisztencia keresztyén értelmezésé tekintetében, másfe
lől pedig az »üdvtörténés«-sel (>>FIeilsgeschehen«) kapcsolatban.5

Az elmondottakból is világos: ha Bultmann kísérletét az 
Entmythologisierung tekintetében helyesen akarjuk megítélni és 
tisztába akarunk jönni annak teológiai értékével és jelentőségével, 
akkor különbséget kell tennünk aközött, hogy hogyan ítéljük meg 
az existentiale Interpretationt, m int hermeneutikai elvet és aközött, 
hogyan ítéljük meg azt a konkrét kísérletet, amelyet Bultm ann e 
herm eneutikai alanelv keresztülvitele és az Entmythologisierung 
feladatának megoldása tekintetében tett.

Az elmondottak alapján első kérdésünk: miben van igaza 
Bultmannak?  Kétségtelenül igaza van abban, hogy az Újszövetség 
alkalmaz olyan kifejezési formákat, amelyeket m itikusaknak lehet 
mondani. Bultm ann ezeket két alapösszefüggésre redukálja: a 
zsidó eszkatológiára és a gnosztikus »megváltó«-mítoszra. " Kétség
telen az. hogy vita tárgyává lehet tenni, vajon milyen értelemben 
vette át az őskeresztyénség »a zsidó eszkatölógiát-s és hogy felül 
kell vizsgálni, vajon az újszövetségi krisztológia alapmotívumai 
valóban a gnosztikus >megváltó«-mítoszból származnak-e. De ha 
nem is fogadjuk el vagy helytelenítjük is Bultmann alapkoncepció
ját, akkor sem lehet tagadni, hogy az Újszövetség bizonyos »nem 
szemlélhető^ valóságokat ^szemlélhető-* vagy »szemléletes«, azaz 
m itikus kifejezésekkel állít elénk. Ilyen, ha úgy tetszik »objekti- 
váló« »kép*, az ég felhőin eljövő Emberfia, vagy Krisztus poklokra 
szállása stb. Luther is tudta már, hogy a Szentírás alkalmaz 
mai kifejezéssel élve — mitikus fogalmakat, sőt kegyetlen gúnnyal 
fordult azok ellen, akik a mitikus kifejezések »objektiváló« for
m áinál megállották. Ma is tanulságos e tekintetben milyen világo
san és határozottan értelmezte Luther a gazdagról és Lázárról 
szóló példázat alapján tarto tt prédikációjában pl. a pokol vagy az 
Ábrahám  kebele képzeteit. »A gazdag holttestét kétségkívül nem 
a pokolba, hanem a földbe temették. Kell azonban olyan helynek 
lennie, ahol a lélek tartózkodhatik, de nincs nyugalma. Ez nem 
lehet testi hely, ezért úgy ítéljük, hogy ez a pokol a rossz lelkiis- 
m eret, amely hit és Isten igéje nélkül van, ide van eltem etve a lé
lek és itt m arad az utolsó ítélet napjáig, amikor az ember testestől- 
lelkestől az igazi pokolba fog kerülni. Mert ahogyan Ábrahám 
kebele is Isten igéje, amelyben a hívők a hit által pihennek, alusz
nak és megmaradnak az ítélet napjáig, úgy a pokol is ott van. 
ahol nincs Isten igéje és ahova ki vannak taszítva a hitetlenek 
hitetlenség által, egészen az ítélet napjáig. Ez nem lehet más, mint 
az üres hitetlen bűnös és rossz lelkiismeret.**11

0 E cikk terjedelme nem engedi meg ennek a részletes isimertetését, 
v. ö. ME 10. és következő lapok.

10 Erre nézve lásd pontosabban KM 26. lap.
11 WA X, 3, 191 k. lapok.
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Ugyanígy gúnyolja ki Luther, az egyik vitairatában áz úrva
csorával kapcsolatban azokat, a rajongókát, akik úgy képzelik el a 
mennyországot, m int ahogyan' azt gyerekeknek rajzolják le: a 
mennyországban ott áll egy arany trónszék és Krisztus ül az Atya 
m ellett papi- palástban és aranykoronával a fején. Az ilyen "gye
rekes gondolkodásból* csak az következhetik, hogy a rajongók 
»magát Istent is a mennyországban arany trónusra kötözik oda.*1

A feladat tehát, amelyre Bultmann a figyelmet ráirányította, 
nem új, de szükséges, hogy mi is meglássuk és elismerjük. Valóban 
küzd is, vívódik is vele minden lelkész, aki felelősségteljesen h ir
deti az igét, de éppen úgy vívódik vele mindenki, aki a teológia 
nagy kérdésének a megoldásán fáradozik. Lehet, hogy egyesek nem 
látják nagyon sürgősnek a feladatot, vagy éppenséggel le is tagad
ják azt. Semmiesetre sem lehet a Bultmann-kérdést. elintézni az 
zal, hogy visszavonulunk a verbális inspiráció tanára és tisztára 
betűszerint értelmezzük az írást. Ez a m agatartás még akkor is 
csődöt mond, ha az evangéliumot olyanok számára kell tolmácsol
nunk, akik m int modern emberek valóban hisznek és valóságos 
kérdéseket tesznek fel az Újszövetségre vonatkozólag. De teljesen 
lehetetlenné válik ez a m agatartás, ha olyanokkal kerülünk szembe, 
akik. m int hitetlen modern emberek érdektelenek az Újszövetségi 
kérygmával szemben. Ilyen esetekben a kérygma interpretálás nél
küli reprodukálása könnyen komolytalannak, sőt dajkamesének 
látszhatik. Ezen nem téhetjiik túl m agunkat azzal, hogy a hit a 
Lélek ajándéka és hogy aki ilyen ellenvetéseket tesz, annak értel
mét nem világosította meg a Szentlélek. Az igehirdetésnek való
ban feladata az, hogy az újszövetségi kérygm át — a skandalonnal 
együtt — úgy hirdesse, hogy annak mitikus képeit és kifejezési 
form áit tartalm uk szerint tegye hozzáférhetővé a modern ember 
számára is.

Ez a feladat akkor is fennáll, ha a modern világkép a mai 
emberben nem mindig olyan szilárd és begyökerezett, m int ahogyan 
azt Bultm ann és sokan vélik, és ahogyan ezt főként a modern v i
lágkép képviselői hirdetni szeretik. A modern világkép igenlése 
ellenére is van a mai emberben — sokszor babonának a form ájá
b a n — érzék a titokzatos »numinosum« irán t és az írásnak van 
valami, sokszor megfoghatatlan titokzatos tekintélye, amely érvényt 
tud szerezni magának olyan esetekben is, am ikor azt tapasztala
taink, vagy természetes gondolkodásunk szerint kilátástalannak 
gondolnánk.

Bárm ennyire is lássuk azonban annak a feladatnak a komoly
ságát és fontosságát, amelyre Bultmann rám utatott, mégsem hall
gathatjuk el, hogy az Entmythologisierunq követelése éles kritikát 
váltott ki, sőt a gyülekezeteket nemesek megdöbbentette. JtiM&n 12

12 WA XXIII, 131. Ip. — Az utóbbi példára Schniewind figyelmeztet, 
KM 78. lap.
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m*m).\ihíwa££tíz, hanem meg is zavarta, rneit Bultm ann eljárásá
ban azt a veszedelmet látták, hogy az evangélium szubsztanciája 
feloldódik modern filozófiában. Ebből érthető az a nagy nyugtalan
ság, amely a Bultm ann-kérdéssel kapcsolatban támadt.

Mi ennek az oka? Másként úgy is tehetjük fel a kérdést: mi
lyen kritikai szempontokat kell alkalmazni Bultmann elgondolá
saira vonatkozólag? Sőt lehet a kérdést egyenesen így is feltenni: 
hol hibázta el Bultm ann a helyesen meglátott feladatot? Mind
ezekre a kérdésekre itt csak röviden és vázlatosan adhatunk fele 
letet.

a) Az existentiale Interpretation m int herm eneutkai alapelv 
ugyan kétségtelenül használható írásm agyarázati szempont. Való
ban szükséges az, hogy az evangélium üzenetét próbáljuk megér
teni olyan vizsgálattal, amely felfedi, hogy benne az emberi létnek 
milyen értelmezése táru l fel. Ez az analízis alkalmas arra, hogy 
megvilágosodjon előttünk egyfelől emberi egzisztenciánknak Is
tenre való vonatkoztatottsága ú>teremtettsége<'), másfelől pedig a? 
Istentől való el szaki tottságunk és kiszolgáltatottságunk a »világ«- 
nak és a »v ilá g ib a n  uralkodó ^hatalm asságokénak (»bűnös el- 
esettségünk«). Ugyancsak nagyon alkalmas az emberi létet anali
záló értelmezés arra, hogy meglássuk: a kinyilatkoztatás nem  e vi
lág történésébe belefutó mintegy objektív módon megállapítható 
és kitapintható esemény (»história«), hanem  igazi »történés« (»Ge- 
schichte«) a ^találkozása és a ^döntés elé állítottság« értelmében. 
Ez más szóval azt is jelenti, hogy a kinyilatkoztatás, tehát Krisz
tus keresztje és a kereszt igéje mindig »in actu« és »pro me« ki
nyilatkoztatás. A rra is rá  lehet m utatni, hogy az existentiale In- 
terpretation a herm eneutikában olyan szempontot érvényesít, 
amely Luther teológiájára emlékeztet. E rre különösen Gloege m u
ta to tt rá, »Mvthologie und Luthertum « című művében.13 14

Amikor mindezt elismerjük, meg kell azonban látni azt is, hogy 
az existentiale Interpretation indokolatlanul és jogtalanul leszűkíti 
a hermeneutikai alapelvet, amennyiben annak mértékévé az emberi 
egzisztencia kifejeződését teszi. Ezért esik el Bultmann teológiájában 
minden Istenre és Krisztusra vonatkozó újszövetségi nyilatkozat 
és kerül azonnal a mítosz látszatába.11 Gloege joggal állítja szembe 
Bultm ann anthropologikus existentiale Interpretation-jával Luther 
krisztocentrikus interpretációját, mint hermeneutikai alapelvet: az 
evangéliumban nem arról van szó, hogyan fejeződik ki az emberi 
egzisztencia a »mítosz«-ban, hanem a kérygma arról az isteni cse
lekedetről tesz tanúbizonyságot, amely valóságos és adott bűnös 
emberi egzisztenciánkat kiszabadítja a bűn hatalmából és szabaddá 
teszi Isten szolgálata számára.

13 V. ö. id. h. 68. k. lpk.
14 Erre nézve különösen is tanulságos megfigyelni azt, hogy vázolja 

fel Bultmann a „Tlheologie des Neuein Testaments" c. művében Pál apos
tol teológiáját: az apostol krisztológiája csak a szótériológia egyik moz
zanataként érvényesül.
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Ennek a kifejtése azonban m ár megkövetelné, hogy részletei
ben is megvizsgáljuk, hogy viszi véghez Bultm ann az Entmytho- 
logisierungot. Ennek a vizsgálatnak a folyamán meg kellene lát
nunk, hogyan veszíti el eredeti értelm ét és formálódik át a hit és 
bűnbocsánat, a megigazulás és új élet, és m indennek alapja, Krisz
tus keresztje és Jézus feltámadása. Mindennek a részletes kifejtése 
azonban itt  lehetetlen.13 * 15 Legfeljebb arra utalhatok, hogy Bultmann 
elgondolásaival szemben a legdöntőbb ellenvetéseket talán Sc.hnie- 
wind  hozta fel. Ö figyelmeztet arra, hogy Bultm ann eljárása végső 
fokon megszünteti Jézus keresztjének és feltámadásának egyszeri 
történeti (»ephapax«) jellegét. Tulajdonképpen ezen a ponton üre
sedik meg a kereszt teológiája és nem érvényesül a kereszt skanda- 
lonja sem. Mindez végső fokon kérdésessé teszi, hogy Bultmann 
értelmezése nyomán valóban létrejöhet-e a kérygmával való »ta- 
lálkozás« és hogy az valóban »történetté« válik-e a megszólított 
ember számára.

Ezzel el is érkeztünk utolsó kérdésünkhöz: mit tanulhatunk  
Bultmanntól? Erre a kérdésre most m ár csak röviden felelek.

Tanuljunk tőle először is a kérdés-felvetés tekintetében. Bult
m ann ritka komolysággal veti fel a kérdéseket és nem riad vissza 
attól, hogy azokat radikálisan végiggondolja. Figyelmeztethet Bult
mann arra, hogy nem szabad megijednünk a kérdések Őszinte, ko
moly és radikális átgondolásától. Bizony sokszor előfordul, hogy 
nem m erjük a kérdéseket igazában felvetni, még kevésbé követ
kezetesen és radikálisan végig gondolni. Az ilyen m agatartás belső 
bizonytalanságra vall. Ez a belső bizonytalanság igehirdetésünkben 
is az egyik legnagyobb akadály, m ert megfosztja azt átütő erejétől. 
E m iatt hangzik az sokszor üresen és nem válik a szó igazi és he
lyes értelmében bizonyságtétellé.

De Bultmanntól nemcsak formális tekintetben tanulhatunk, a 
kérdés-felvetés határozottságát tekintve. Nála az evangélium alap
motívumai ritka erővel szólalnak meg és pedig az evangéliumnak 
éppen a reformátori értelme jelentkezik meglepő tisztasággal.1* 
Tartalmilag természetesen kell kritikát gyakorolnunk azon, ahogyan 
Bultm ann az újszövetségi kérygm át feltárja, ennek ellenére tartal
milag is nagyon sokat lehet tőle tanulnunk.

Tanulnunk kell tőle hermeneutikai tekintetben is. Bultmann 
ritka energiával ragadja meg az írás történeti értelm ét és ugyan
csak nagy művészettel interpretálja azt a m odern ember szamára 
is. A jelenkori teológusok között első helyen áll a hermeneutika 
művészi gyakorlása tekintetében.

De ne engedjük, hogy az existentiale Interpretation megszű
kítse írás-értelmezésünket. Ezzel a megszűkítéssel szemben érvé
nyesíteni kell Luther herm eneutikai alaptételét, hogy t. i. az írás

13 V. ö. ehhez ME fejtegetéseit.
1(i Különösen is kiváló Bultmann az újszövetségi fogalmak analizá

lásában.
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Krisztusról tesz tanúbizonyságot. Herm eneutikánknak tehát krisz- 
tocentrikushak kell lennie. Ez röviden azt jelenti, hogy m indannak, 
am it az írásban olvasunk, keresnünk kell a Krisztusra való vonat
kozását, tehát azt, hogy az hogyan vonatkozik Istennek Krisztusban 
szerzett váltságára és hogyan viszonylik ahhoz. Ez nem szünteti 
meg azt a feladatot, hogy a keresztyén gondolkodás leggyakoribb 
alapfogalmaira is vonatkozik az a feladat, hogy azokat értelmezni 
kell. Ez áll tehát pl. a bűn, megváltás, megigazulás, váltság fogal
maira és még inkább áll az olyan fogalmakra, m int üdvösség, kár
hozat, mennyország, pokol, Isten Fia, vagy Krisztus. Mindannyian 
tudjuk, hogy a legegyszerűbb keresztyén alapfogalmakat is milyen 
sokszor félreérti a mai ember. Ezért elengedhetetlen feladat ezek
nek az értelmezése oly módon, hogy azok a mai ember számara is 
hallhatóan és érthetően szólaljanak meg, úgyhogy azok valóban 
megszólítsák és döntés elé állítsák őt, vagy egyszerűbben kifejezve: 
lelkiismeretében találják el és kényszerítsék arra, hogy figyeljen 
rájuk. Mindezek súlyos és nehéz, de egészen gyakorlati feladatok 
is mind a teológiai gondolkodás, mind pedig a lelkész egyházi szol
gálata számára.

Legyenek mindezek nekünk is lelkiism eretünket égető kérdé
sek, hogy egyházi szolgálatunk megtermékenyüljön és mindegyre

Gyónó imádság
Bűnös vagyok, Istenem. Minden bűnömmel ellened vétettem, Uram. 

Azokkal is, amelyeket ismernek s talán szenvednek is emberek, azokkal 
is, amelyeket Rajtad kívül én ismerek csupán, de azokkal is, amelyek
ről magam sem tudok, csak Te ismered azokat. Ellened vétettem, pedig 
tudom, hogy Atyám vagy és szeretsz engem. De én nem szerettelek Téged 
igazán, mert szent parancsolataidnak sokszor és sokféleképpen ellensze
gültem. Rest és süket voltam igéd meghallására, de minduntalan enged
tem a kísértének, aki rútul megcsalt engem, valahányszor csak rá hall
gattam, azaz indulataimnak és kívánságaimnak engedtem. Bizony, így 
igaz ez. Uram! Ellened vétettem, azért kihez kiálthatnék bűneim pokoli 
szakadékábóP Hiszen csupán Neked van jogod, hatalmad, de szíved is 
ahhoz, hogy lehajolj hozzám oda, hol én vagyok. Vesd le rólam szeny- 
nyes ruhámat és add rám kegyelmed fehér ruháját! Bűneim sokaságá
ban és kegyelmed híján vagyok igazán koldus. Gazdagíts meg bocsána
toddal! Vigasztalj meg engem. Vedd le rólam az átkot és adj békességet. 
Oldozz fel engem, Atyám! Bízom igédben és ígéretedben, hogy Fiadért, 
Jézusért, az én Uramért, könyörülsz rajtam. Ámen.

Szabó Gyula 
Homokbödöge

Ehhez a számunkhoz csekklapot mellékeltünk. Szeretettel kérjük 
Előfizetőinket, hogy a csekklap segítségével — amikor esedékes — újít
sák meg előfizetésüket vagy rendezzék hátralékukat.

gazdagodjék. Dr. Karrier Károly
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r é s z v é t e l ü n k
A  K Ö Z Ü G Y E K B E N

(A z  országos segédlelkészlconferencián elhangzott előadás)

A  magyar evangélikus -lelkész közügyekben való tájékozódása 
nem nélkülözheti a teológiai alapvetést. A teológiai kiindulás leg
biztosabb alapjául Luther két birodalomról szóló tanítása kínálko
zik. Ez a tanítás a legalkalmasabb summázása a Szentírás idevo
natkozó üzenetének, éppen ezért egyházunkban nagy tekintéllyel 
és megbecsüléssel szoktak vele foglalkozni.
Luther tanítása a két birodalomról.

Luthernek a két birodalomról szóló tanítása döntően befolyás 
solja az evangélikus hitben élő keresztyének eligazodását a társa
dalmat, a világot, az államot illetően. Nem tagadhatjuk, hogy ná
lunk is, de külföldön is megpróbálták, hogy Luther Két birodalom
ról szóló tanításával indokoljanak egészen 'helytelen keresztyén 
m agatartást. A Luther iránti hűség megoltalmaz minket minden 
ilyen eltévelyedéstől. Egyúttal pedig megóv attól, hogy m agát Luther 
szavait modernizáljuk, erre a két birodalomról szóló tanításnak 
semmi szüksége nincs, mivel éppen azért modern, m ert Isten min
dig időszerű igéjén alapszik.

1. Első feladatunk összképet nyújtani arról, hogy milyen törté
nelmi feltételek között jött létre a két birodalomról szóló tanítás. 
Ezek között a történelmi feltételek között különösen két mozza
natra kell tekintettel lennünk. Az első a hatalmi egyháznak az izzó 
politikai ambíciója, amelyet a »két kard« elméletnek megfelelő 
pápai m agatartás jellemez. Megsemmisítő teológiai birálat alá vette 
Luther »A  ném et nemzet keresztyén nemességéhez" és »Luther 
Márton a Donatio Constatini-féle ham isítványról" című művei
ben a Mammonimádó, népet nyúzó, tudományt gátoló, politikai ha
talomra törő, máglyát gyújtó és átokkal fenyegetőző egyházat.

A másik mozzanat az, hogy miközben a magas klérus sem a 
vagyonról, sem a politikai hatalom ról nem akart lemondani, a nép 
felé a világtól való elszakadást, a »siralom völgyének" megvetését 
hirdette a szerzetességen keresztül. A világtól elvonuló »szent« em
ber eszménye helyett, a kolostori elzárkózás helyett Luther a ke
resztyén ember szolgálatkész, dolgos, cselekvő m agatartását állította 
szembe, amely éppen a hit által való megigazulás isteni ajándéká
nál fogva, Isten iránti hálából és szeretetből szüntelen cselekszi a 
mennyei Atya akaratát, a keresztyén felebaráti szeretet cselekede
teit. A Schmalkaldi Cikkekben klasszikus szavakkal veti el a kolos
tori életform át Luther s ugyanakkor »A keresztyén ember szabad
ságáról" című iratában nagyszerű képet ad a bibliai cselekvő hit
ről, amelynek Istentől rendelt működési területe az a világ, amelybe 
Isten beleállította egyházát.

A két birodalomról szóló tanítás tehát abból a kettős fronton 
harcot vívó szituációból született, amelyben el kellett hárítani egy
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felől a középkori hatalm i egyháznak a világgal összekeverődő s azt 
maga alá gyűrni akaró lelkületét, másfelől óvni kellett a keresz
tyéneket a kolostori m agatartásból származó világmegvetéstől, a 
közönséges keresztyén élet lenézésétől

2. Luther két birodalomról szóló tanításának leggazdagabb for
rását »A világi /elsőbbségről*' írt könyvében találtuk. Luther dia
lektikája nyomán haladva, ebből a következő főbb mozzanatokat 
kell kiemelnünk:

a) A  viláqi /elsőbbség Isten akaratából van a világon. Luther 
erőteljes bibliai alapvetésével eleve útján  vágja mindazoknak a 
gondolatoknak, amelyek az államot mindenestől gonosznak tekin
tik és a bűnből szárm aztatják. »A  világi /elsőbbségről" íro tt köny
vén kívül a Nagy Káté IV. parancsolatának megfelelő részeiben is 
fontos idevonatkozó tanítást nyerünk.

b) A  két birodalom, (helyesebb fordítással:) két kormányzat 
szétválasztásának teológiai alapját Luther a törvény és evangélium  
különbségén keresztül m.utatja be. A z  emberek egy része hisz Jézus 
Krisztusban, őket a Szentlélek vezeti Isten akarata követésének az 
útián, ők tagjai az egyháznak, a Krisztus testének. Azonban semmi
féle bibliai Ígéretünk sincs arra vonatkozólag, hogy az egész világ 
keresztyén lesz, éppen azért lehetetlenség a világot az evangélium
mal kormányozni. Ezen a ponton egészen közel kerül Luther taní
tása a mához s azt hirdeti, hogy a »keresztyén állam«, ^keresztyén 
társadalom.", »keresztyén kurzus«, vagy a »Corpus Christianum - 
országokat átfogó töm bje nem egyéb nagyhangú képm utatásnál 
és teológiai tévelygésnél, m ert miközben az evangéliummal akarná 
kormányozni a világot, összezavarja a két birodalmat, s nem tesz 
köztük, egyház és állam  között, világos különbséget. Luthernek 
>'A zsinatokról és egyházról" írt nagyszabású műve alaposan kifejti 
az egyház lényegét s egyúttal élesen elhatárolja azt a világtól. 
Ugyanígy óv az Ágostai Hitvallás is az egyházi és világi hatalom  
összezavarásától s klasszikus szavakkal vonja meg a kettő közötti 
különbség körvonalait. Ebből a három iratból világos képben bon
takozhat ki előttünk (Világi felsőbbségről. Zsinatokról és Egyházról. 
Ágostai Hitvallás) a kétféle kormányzat lényege, amelyben az egyik 
lelki, evangéliumi, az igét hirdeti és a szentségeket nyújtja, a m á
sik a békét oltalmazza, a gonoszokat bünteti és az emberek javát 
szolgálja a »Vateramt« (atyai tiszt) jegyében.

c) A két birodalom, kormányzat egymástól való alapvető kü 
lönbsége nem jelenti a kettő ellenségeskedését, hiszen ahogy a tö r
vény és evangélium egyaránt Isten akaratában gyökerezik, ugyan
úgy az állam és egyház is, amikor pedig m indkettő az emberek 
békés életének és boldogulásának útján jár, akkor találkozik egymás
sal. Mindez nem jelenti az egyház és világ közötti határ elmosó
dását, hanem jelenti Isten akaratának egységét, amely a világi fel- 
sőbbségre nézve az emberi nem békéjének és jólétének m unkálására 
vonatkozik, az Isten népére nézve pedig a gyümölcsöt term ő hit 
cselekedeteire, a felebaráti szeretet megvalósítására vonatkozik.

Ebben a szellemben kárhoztatja az Ágostai Hitvallás azokat, 
akik a keresztyén életet nem az államélet keretében végzett fele
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baráti szolgálat által akarják gyakorolni, hanem a polgári foglalko
zások kerülésében. Luthernek »A keresztyén ember szabadságáról* 
című iratában találjuk meg azt a tanítást, hogyan kell a keresztyén 
embernek Jézus Krisztusért m indent megcselekednie a felebarát 
javára, kint a világban, a társadalomban.

Az eredeti lutheri dialektika mély teológiai alapvetéssel vá
lasztja el egymástól a két birodalmat, jellemzi mindkettő lényegét 
s aztán m egállapítja azokat a kapcsoló pontokat, ahol a kettő egy
mással találkozik és együtt munkálkodik. Ha a két birodalom ha
tárá t nem vonjuk meg elég élesen, hanem a kettő közötti különb
séget bagatellizáljuk, akkor a Luther által tám adott középkori egy
ház életstílusához jutunk, amely m a a ^keresztyén állam*, »keresz- 
tvén társadalom* címszava alá rejtőzik. Ha viszont a kettő közötti 
határt oly erősen vonjuk meg, hogy szinte az egyiknek semmi köze 
sincs a másikhoz, akkor a fasiszta »német keresztyének* teológiájá
hoz közeledünk, amely a keresztyének lelkiismeretének elaltatásá- 
hoz vezetett s olyan nagyszabású bűnökbe való belenyugvást ered
ményezett, m int H itler vérgőzös háborúja.

Luthernek a két birodalomról szóló tanítása alkalmas arra, 
hogy belőle bontakozódjék ki a magyar evangélikus lelkésznek, a 
mai közúgyekben való részvétel tekintetében is, a helyes maga
tartása.

A közügyek Iránti felelősség.
Az Újszövetségnek azt a tanítását, hogy a keresztyén ember 

két világ polgáraként él ezen a földön. Luther helyesen és világosan 
körvonalazta a két birodalomról szóló tanításában. Ettől a bibliai 
és lutheránus alaptól mégis többféle eltérés jelentkezett az idők 
folyamán. Ezek azonban nemcsak történelm i jelenségek, hanem  a 
jelenben is ható kísértések. Ezek közül ma különösen kettőre kell 
felhíyni a figyelmet ahhoz, hogy megtalálhassuk a helyes eliga
zodást.

1. Az első a köziiqyektől való elzárkózásnak a kísértése. Sokféle 
indítéka van ennek a m agatartásnak, és sokféle forrásból is ered. 
de az eredmény és a cél azonos: a keresztyén em bert el akarja vonni 
a közügyektől, belső lelki körre. Ha röviden áttek in tjük  az idevo
natkozó véleményeket, akkor a következő típusokat lehet fel
állítani:

a) Az egyházunkban is érezhető szektás hatás véleménye az, 
hogy Krisztusnak nem lehet köze Béliállal, Isten gyermekeinek el 
kell szakadniok a jelenvaló gonosz világtól, m ert nagy különbség 
van a világosság fiai és a sötétség gyermekei között. Az előbbit az 
úgynevezett hívők, az utóbbit az úgynevezett hitetlenek jelentik. 
A búzáról és ja konkolyról szóló példázat figyelmen kívül hagyásá
val a szektás álláspont máris elvégzi Krisztus helyett az ítéletet 
és ezért jellemzi'világmegvetés, kultúrellenesség, egyháziatlanság, a 
közönséges keresztyén élet lenézése. A világgal és az egyházzal meg- 
hasonlott szektás m agatartás természetesen sem m it sem őrzött 
meg a két birodalomról szóló tanítás biblikusságából.
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b) A pietizmus a világtól való csendes elvonulással telezi ki azt 
a m agatartását, hogy a közügyekben való részvételt és felelősség- 
vállalást nem tartja  keresztyéni feladatának.

A kizárólag a lélek ügyeire visszahúzódó pietizmus elvesztette 
lába alól az egészséges lutheri teológia talaját, s abból, hogy a ke
resztyén ember két világ polgára, csak az egyik világ érdekli. Köz
ben elsiklik alapvető emberi sorskérdések mellett.

c) Az ál-lutheránus qüietizmus azt az álláspontot vallja, hogy 
az egyháznak semmi mondanivalója sincs a keresztyén közéleti fe
lelősség kérdésében, m ert egyrészt az egyes történelmi események 
értelm ét most még úgysem tudjuk felfogni, hanem csak találgat
nunk szabad és lehet, másrészt nem mindenki ért egyet a közügyek
kel kapcsolatos kéidésekben. tehát az egyház egységének érdeké
ben nem szabad részvéleményeket általános egyházi véleményként 
kimondani. Természetesen sokkal több érvet hoz fel ez az irány
zat az említetteknél, de a lényeg mindig ugyanaz: hol teológiai, hol 
célszerűségi szempontokkal akarja hátráltatn i a közéleti keresztyén 
felelősség gyakorlását.

Ha történelmi visszapillantással élnénk, akkor még több típust 
is lehetne felsorakoztatni a közügyek irán ti felelőtlenség irányzatai 
közül, de a lenti három típusból is kiderül az az alapvető maga
tartás, hogy a két birodalm at illető keresztyéni szolgálatok közül 
csak az egyik irán t éreznek keresztyéni felelősséget.

2. Az előbbivel szemben ellentétes irányú kísértést jelent az a
magatartás, amely nem  a Szentírásból értelmezi a konkrét helyzetet, 
hanem az írás elé helyezi a történelmi szituációt. Mindez beleütkö
zik a barmeni hitvallás első tételébe, amely így hangzik: ^Elvetjük 
azt a hamis tanítást, m intha az egyháznak lehetne és kellene ige
hirdetése forrásául Isten igéje m ellett még egyéb eseményeket, ha
talm akat és igazságokat kinyilatkoztatásként elismerni^. Például 
ennek a kísértésnek hódolna be az, aki valamiféle vallásos szocia
lizmusban kísérelné meg a szocializmus és a keresztvénség össze- 
ötvözését. . r

Ebben az esetben ú jra  felborul a két birodalom egyensúlyi hely
zete, m ert a hangsúly most a másik birodalom irányába tolódott 
el. Amint Isten igéj'e elé bármilyen emberi m érték kerül, nyomban 
kárt vall az igéhez való hűség alapvető lu theri elve.

3. A  közügyek iránti felelősség helyes mértéke  abból a szent
írási tanításból származik, amely a két világ polgára felé hirdeti Is
ten törvényét és evangéliumát. Isten le nem szűkített és meg nem 
csonkított igéje nemcsak követeli a nagy parancsolat megtartását, 
hanem erőt és irányt is ad annak hűséges betöltéséhez. A nagy 
parancsolat elválaszthatatlanul egybekapcsolja Isten szeretetét és 
szolgálatát az emberek szeretetével és szolgálatával. Az emberek 
szeretetének és szolgálatának állandó bibliai motívuma az univerzaliz- 
mus, azaz egyetemesség, amely minden emberre kiterjed. Mi nem
csak azokat szeretjük, akik m inket szeretnek, nemcsak azokat sze
retjük. akik velünk egy hiten vannak, hanem  minden embert fele



barátunknak tartunk, és minden ember felé szolgálatra vagyunk 
kötelezve. Luther két birodalomról szóló tanítása a páli teológiá
nak azon az alapvető tételén nyugszik, hogy van közéleti mondani
valója a világ dolgaira vonatkozólag is. Hiszen a világi felsőbbség 
Isten akaratából gyakorolja tisztét és az azt igaz szándékaiban tá 
mogató keresztyén ember keresztyén kötelességet gyakorol. egy
háznak és a világnak azonos Ura, az élő Isten tan ítja  a keresztyén 
embert igéje által a nagy parancsolat hűséges betöltésére, az Isten
nek és embernek szóló szolgálat elvégzésére.

Isten igéje minden szükségeset megad nekünk közéleti felelős
ségünk gyakorlásához, megoltalmaz attól, hogy egyrészt világtól el- 
vonulókká váljunk, másrészt attól, hogy az egyház is világgá váljék.

A közügyekben való konkrét eligazodáshoz természetesen nem 
ad Isten egy-egy alapigét, s a Bibliát nem is tekinthetjük olyan tör
vénykönyvnek, amelyben minden előforduló esetre részletes szabá
lyozást találnánk. Mégis érvényes az, hogy Isten mindennel ellátott 
közéleti szolgálatunk gyakorlásában, m ert nékünk adta a h it és az 
ész ajándékát.
Hit és ész.

A közéleti jelenségek józan értelmi megítélést igényelnek. Mi
kor a keresztyén ember, konkréten: a magyar evangélikus lelkész, 
a közügyekben tájékozódik, abban nem fog többi polgártársától kü
lönbözni, hogy a közéleti kérdéseket a természetes ész világosságá
val elemzi. Benne is meg .kell lennie annak a bátorságnak, amellyel 
saját értelm ét használni meri. A világra vonatkozó dolgokban ez 
nem is lehet másként. Ez azt jelenti, hogy lelkiismeretesen és jó
zanul szembesíti a kérdéses üggyel kapcsolatban meggondolandó 
érveket és ellenérveket, tartalm ukban és súlyukban egymással 
szembeállítja azokat, és elm ondatja velük mindazt, amit maguk 
mellett vagy egymás ellen fel tudnak sorakoztatni. Mindezt azonban 
nem fogja hitétől függetlenül cselekedni. Ebben különbözik polgár
társaitól. Annak az élő Istennek a színe előtt gondolja végig a józan 
ész feltételei szerint a maga közügyekben való részvételét, aki hozzá 
is, egyházához is, de az egész terem tett világhoz is szól igéjében. 
Noha értelmi meggondoláson és mérlegelésen alapszanak a köz
ügyek, a magyar evangélikus lelkész azokban mégis »a hitnek sza
bálya szerint^ (Rm. 12, 6) ítéli meg azokat.

Természetesen a hit és ész együttes szerepénél nem valamiféle 
racionális teológia felelevenítéséről van szó, ez félreértés lenne, 
m ert a racionalizmus a teológiában azt jelentette, hogy az ész mér
tékével m érte a kinyilatkoztatást, az ige elé helyezte a rációt. Itt 
pedig az igéhez imlá vitathatatlan hűségről van szól, úgy azonban, 
hogy a világ dolgaiban való eligazodáshoz szükségképpen hozzá kell 
kapcsolni a természetes ész . feltételeit. Hiszen ha a világ nem  kor
mányozható az evangélium által, világos, hogy a világ dolgaiban 
sem lehet eligazodni az evangélium által. De ugyanakkor az is két
ségtelen, hogy a magyar evangélikus lelkész ezt az eligazodást nem 
végezheti el a prófétaság egy szikrája, vagy pontosabban: a Krisz
tus szorongató szerelme nélkül.



Mindezt nézzük meg két aktuális példán.
Az egyik példa a ném et újrafelfegyverzés. Ebben az esetben 

mi is a józan ész. világánál m érjük fel m indazt a messzeható követ
kezményt, ami a harm adik világháború rémével való fenyegetőzést 
követheti. Történelmi, politikai, nemzetközi ismereteink semmivel 
sem lehetnek kisebbek, m int általában értelmiségi polgártársainkéi. 
A háborús veszély elhárításáról alkotott képzeteink sem fognak kü
lönbözni bárki másétól, aki ugyanannyira óhajtja a békét, m int mi, 
A békéért való küzdelemben célkitűzések- módszerek, eredmények 
ugyanazok, de különbözők az indítékok. Mi hitből, Isten színe előtti 
hitbeli döntésből, Urunk iránti engedelmességből, a Békesség Feje
delme iránti szolgálatból járunk  ezen az úton. Ebben az esetben a 
Szentlélek és a józan emberi értelem ugyanazt diktálja.

A másik példa legven a Hazafias N évfront mozgalmában való 
részvételünk. A béke, jólét, felemelkedés célkitűzéseinek tám ogatá
sában egyek vagyunk minden becsületes magyar emberrel. Haza
szeretetünk négyszázéves magyar evangélikus egyháztörténelmi ha
gyományainkban gyökerezik. Ahol a m agyar evangélikus lelkész a 
nép előbbrejutásának, jóléte emelkedésének megvalósításáról hall, 
o tt természetes a szívvel-lélekkel való segítésé, hiszen mi ebben a 
világi felsőbbség eredeti funkciójának megvalósulását látjuk, amely
ről Pál apostol azt írta, hogy a felsőbbség >Jsten szolgája a te ja- 
vadra«, és amelyről Luther azt mondta, hogy a világi felsőbbség 
tiszte a »Vateramt«.

A közügyekben való észszerű döntésünk egybeesik hitünk sza
vával. De természetesen nemcsak olyan esetek vannak, amikor 
igent mond az egyház a közügyek felé, hanem  Istentől rendelt fel
adata. hogy nem-et is mondjon, amikor annak ideje elérkezik.

Volt olyan állutheránus próbálkozás, amely azt hirdette, hogy 
a két birodalomról szóló tanításból nem származik semmiféle kü
lönbségtevés állam és állam között, hanem  tekintet nélkül arra, 
hogy milyen világi felsőbbség gyakorolja a hatalm at, a keresztyé
nek a legteljesebb engedelmességgel tartoznak iránta. Ha ez igaz 
volna, akkor milyen színben tűnne fel a m agyar evangélikus egy
ház négyszázéves történelme, amely úgyszólván folyton a Habsburg- 
ház és császári udvar -— a világi felsőbbség — elleni >mebellis« m a
gatartásáról volt közismert. Hogyan tekinthetnénk akkor a nemzeti 
függetlenségért és a vallásszabadságért folytatott évszázados szabad
ságharcokra, Bocskayra, Bethlenre, Rákóczi alatt m egújult evangé
likus egyházunkra, hogyan tekinthetnénk 1848 evangélikus püspö
keire, lelkészeire és gyülekezeteire, amelyek Isten nevében állottak 
a szabadság oldalára?

Luther tanításából világos, hogy nem gondol a bármiféle fel
sőbbség előtti engedelmességre, nem sematikusan és nem formálisan 
követel támogatást a világi felsőbbségnek, hanem mindent az ige 
mérlegére vetve, teológiailag ítél meg.

Haladó hagyományaink fényében világos képet nyerünk arról, 
hogy nem mindenféle felsőbbségnek való engedelmességről van szó 
Luther tanításában és a lutheránizmus életében.
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Ha továbbmenve azt kérdezzük, hogy milyen felsobbség alkal
mas a keresztyének tiszteletére, engedelmességére és szolgálatára, 
akkor Luthernek »A katona hivatásáról^ című írásából láthatjuk, 
hogy az a felsőbség já r el hivatalához méltóan, amely mindent meg
tesz a béke megvédésére, azután amely tudja, .»hogy ő nem a szép 
szőke hajáért, hanem az alattvalóiért kapta hatalm át«, vagyis nem 
önmagáért, hanem népéért kell élnie.

Mindebből az az összkép bontakozik ki, hogy Luther nemcsupán 
valami hideg és az élettől eltávolodott egyházjogi form ulát talált ki 
az íróasztal mellett, hanem a Szentírás doktora és ugyanakkor a 
németek prófétája mindig maga előtt láttá azokat az embereket, 
akik számára Isten eligazító igéjét hirdetnie kell és ez az igéből 
fakadó mély emberszeretet m ondatta vele a nem -et a császári ön
kény igazságtalanságaira és m ondatta vele az igen-t annak a fel- 
sőbbségnek a szolgálatára, amely végzi a békét megőrző es az em
berekről gondot viselő atyai szolgálatot, a »Vateramt«-ot. Az ilyen 
jó felsőbbségért való könyörgés meg nem szűnt Luther ajkán.

Ezt a keresztyén erkölcsi m értéket kell alkalmaznunk ma is. 
Emberszeretetünknek, hazaszeretetünknek, békeszeretetünknek a 
gyakorlati következményeit kell élnünk, am ikor résztveszünk a 
közügyekben egy olyan társadalomban, amely minden erejét a béke 
védelmére, hazánk erősítésére, az emberről való gondoskodásra for
dítja.
Igehirdetéssel való részvételünk a közügyekben.

Csak a világtól elvonuló pietista m agatartás vallhatja azt, hogy 
az igehirdetésnek nem szabad irányt m utatnia a közéleti m agatar
tás számára. A Szentírásban a prófétai szolgálat nem  az igehirdeté
sen kívül leadott külön nyilatkozatokban jelentkezett, hanem az 
igehirdetés szerves részeként. A prédikáció lényege szerint mindig 
prófétai szolgálatot is végez, hiszen az emberek együttélésének mód
jára is vonatkozik, irányt m utat a keresztyén élet konkrét cse
lekvési területeire. Noha a prédikáció a gyülekezetnek szól, mégis 
egyúttal szolgálatot tesz a nem-hívő világnak is azzal, hogy Isten 
törvényével és evangéliumával az egyház tagjait a hétköznapok 
sodrában tanúsítandó - helyes m agatartás irányába vezeti. A prédi
káció, helyes értelme szerint, a két világ polgárát szólítja meg s 
nem zárkózik valamiféle »kegyes gettóba«. Amikor az ige a mai 
gyülekezetei megszólítja, egyúttal azt is megkérdezi, hogyan terem t
heti a krisztushit a konkrét m agatartás gyümölcseit, hogyan szol
gálhatják ma a keresztyének Isten nagy parancsolatát. Az ilyen 
konkretizálások annál meggyőzőbbek szoktak lenni, minél kevé"bbé 
keressük azokat és minél inkább ragaszkodunk valamely perikopa- 
rendszerhez, vagy folytatólagos szöveghez, amivel kapcsolatban nem 
m ondhatják azt, hogy mi választottuk ki.

Az igehirdetés tehát akarva-akaratlanul is a közügyek szolgá
lata, m ert hiszen szükségképpen irányítólag hat a gyülekezet tag
jainak hétköznapi m agatartására. A való élettől elvonatkoztatott 
prédikáció is színvallás a prédikátor szándékáról, abban is van 
iránymutatás.
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Nem kell semmi különöset, szokatlant tennünk ahhoz, hogy 
igehirdetésünkkel résztvegyünk a közügyekben. Alkalmaznunk kell 
és konkretizálnunk kell a textust a mai em ber számára. Ez az ige
hirdető politikai felelősségének gyakorlása ma és mindenkor. 
Közvetlen részvételünk a közügyekben.

A közügyekben való közvetlen részvételünk is természetesen 
hitbeli m agatartáson alapszik és semmiképpen sem lehet független 
attól. Tennivalóink az állampolgári kötelességeink, a hazafias felada
taink és az emberiségért érzett felelősségünk terén jelentkeznek.

a) Állampolgári kötelességeink keresztyéni teljesítése Isten aka
ratán  nyugszik. Elég itt Jézus Krisztusnak és Pál apostolnak a ke
resztyén' ember világi felsőbbséghez való viszonyára vonatkozó sza
vaira utalnunk. Ezek nyomán vallja az Ágostai Hitvallás XVI. 
pontja, hogy a keresztyén ember »a világi rendet, m int isteni ren
delést fenntartani kívánja, hogy ki-ki annak a keretében gyakorolja 
a felebaráti szeretetett.

A magyar evangélikus lelkész egyúttal állampolgár is, tagja 
annak az államnak, amelynek területén Isten szolgálatra rendelte. 
Reá, m int a gyülekezet elöljárójára, különösen is érvényes az, hogy 
fénylő példaként gyakorolja állampolgári kötelességeit és iogait. 
pontos betartója legyen az állami törvényeknek és helyesen éljen 
Alkotmányunkban foglalt jogaival, és természetesen m ásokat is 
ezekre buzdítson.

b) A magyar evangélikus lelkész hazafisága 400 éves m últra 
tekint vissza. Mindnyájan ismerjük azoknak a nagy papoknak a 
neveit, akik előttünk jártak  a hazaszeretetben és a nép szereteté- 
ben. Amikor most a Hazafias Népfront jogos örököse mindazoknak 
a nagy eszméknek, amelyek annakidején prédikátor eleinket is lel
kesítették, s amikor új hazafias célkitűzések során át akarja egy
ségbe fogni népünket nagy feladatok teljesítésére akkor természe
tes, hogy a magyar evangélikus lelkész is szívvel-lélekkel vesz részt 
m indnyájunk közös ügyének, hazánk javának munkálásában.

c) Az egy vérből származó emberiség (Csel. 17. 26) sorsáért 
érzett keresztyéni felelősségérzés a hajtóereje a világbéke megőrzé
séért végzett lelkészi szolgálatnak. Most pedig, amikor a nyugat
ném et újrafelfegyverzés fenyegeti hazánk és az egész emberiség 
békéjét, egészen sürgetővé válik a közügyekben való részvételünk 
ezen a téren is. a béke mellett, a harm adik világháború ellen.

Az állampolgári, a hazafias és az emberi kötelességeink érin
tésével igen nagy és igen aktuális dolgokra történt utalás. Minde
gyikkel való foglalkozás külön-külön feldolgozást érdemel. Most az 
alapvető kérdést kell m eglátnunk: a világhoz való viszonyunkban  
és a közügyekhez való viszonyunkban a lutheri két birodalomról 
szóló tanítás úgy igazít el m inket, hogy ké t világ polgáraként szol
gáljunk a m indkét világ fölött uralkodó Istennek úgy, hogy a két 
birodalmat össze ne keverjük, egyoldalúságba ne essünk, hanem  
Jézus Krisztus tanítványaiként járjunk Isten és emberek előtti 
kedvességben! Dr. O ttlyk Ernő
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„Teológiai hozzászólásunk az evanstoni 
nagygyűléshez44

Anders Nygren püspök (Lund, Svédország) előadása a Lutheránus 
Világszövetségnek az Egyházak Világtanácsa 1954. évi evanstoni 

nagygyűlését megelőző chikágói gyűlésén
Az a probléma, amellyel foglalkoznom kell, kétszeresen is kor

látozott először is előadásunk címével : »Teológiai hozzászólásunk 
az evanstoni gyűléshez". Ez a cím három szempontból irányítja fi
gyelmünket:

1. Meghívtak bennünket, gondolkozzunk azon, miként járul
hatunk hozzá a gyűléshez. Mind az, amiről tárgyalunk, az együtt
működés pozitív akaratát kell, hogy visszatükrözze. Nem azért jö t
tünk Evanstonba, hogy bírálókként félreálljunk, sem azért hogy 
pusztán tárgyilagos megfigyelők legyünk, hanem, hogy együttm ű
ködők legyünk, akiknek meg kell tennünk hozzászólásunkat s a 
legjava képességünk szerint kell az ügyet elősegítenünk. Még ami
kor kritikai megjegyzéseket kell tennünk, azt is a mi közös felada
tunk előmozdításának pozitív céljával tesszük.

2. Továbbá hangsúlyoznunk kell a tényt, hogy mi a saját hoz
zászólásunkkal foglalkozunk. Előzetes értekezletre ülünk össze, 
hogy önmagunk előtt világossá tegyük, mi legyen a mi evangélikus 
hozzászólásunk ehhez a gyűléshez. Szerencsére elm últak azok az 
idők, amikor az a felfogás uralkodott, hogy az ökuménikús mozgal
mat azzal szolgáljuk a legjobban, ha minden felekezet a lehető leg
többet adja fel saját magából. Most m ár tudjuk, hogy az egyház egy
sége felé csak úgy haladhatunk, hogy minden közösség a legjavát 
nyújtja hozzájárulásként s hogy azokkal a különleges ajándékokkal 
szolgál, amelyeket kapott. Most bennünket a mi evangélikús hozzájá
rulásunk érdekel, de nem a lutheránus partikulárizm us szempont
jából (-►Sonderlehre) , amely Krisztusra a világ reménységére vonat
kozik, m ert ilyen partikulárizm us nem létezik, — hanem  abban az , 
értelemben, hogy mi saját szempontunkból törekszünk mélyen be
hatolni ebbe a nagy problémába, éppen úgy. m int ahogy mások ezt
a saját nézőpontjukból teszik. Ha együttesen hatolunk abba mélven. 
több sikerrel járhatunk, m intha kiilön-külön lennénk.

3. A mi "•teológiai hozzászólásunkat kérni voltaképpen szó- 
fecsérlés, hiszen, ha a lutheránizm usnak egyáltalán van hozzászó
lása, az kétségtelenül a teológiai területen van, ha a teológiát 
legmélyebb értelmében fogjuk fel, m int erőfeszítést arra, hogy be
hatoljunk az evangélium értelmébe. Az evangéliumra irányúló 
összpontosításból született meg a reformáció s mi csakis akkor va
gyunk a reformáció örökösei ha folytatjuk az evangéliumra irá
nyúló koncentrálást.

Az előbb em lített három szempont körülhatárolja feladatomat. 
Azonfelül körül van határolva ennek az előadásnak a különleges té
mája is, azaz a fent megjelölt szempontból kell szemügyre ven
nünk ennek a világkonferenciának m agát a főtém áját : » Krisztus a
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a világ reménysége.* Mi mondanivalónk van érről a kérdésről ne
künk, lutheránusoknak? Milyen teológiai hozzászólással élhetünk 
annak értelmezését illetően?

Helyesen mondták, hogy az Egyházak Világtanácsának Köz
ponti Bizottsága nem fogta fel, m it cselekedett, amikor Torontóban 
1950-ben úgy döntött, hogy ennek a világé'tekezletnek a központi 
tém ája a keresztyén reménység lesz. Ennek folytán kő gördült el, 
amelynek sem nagyságát, sem azt, hogy hol áll meg, nem  tudta 
senki sem megjósolni. Azokból a valóban apokaliptikus esemé
nyekből, amelyeket a mi nemzedékünk átélt, az apokaliptikus spe
kulációk olyan ösztönzést nyertek, m int azelőtt nagyon ritkán. Egy 
látszólag reménytelen világban az emberek valami szilárd dolgot 
keresnek, amire reményeiket ráhorgonyozhatják. Ez a keresés 
gyakran fantasztikus kiábrándulásokat hoz létre, habár ezek név- 
leg keresztyének is. Ennélfogva éppenséggel nem különös, hogy 
sok egyház csak vonakodva közeledik az utolsó dolgok problém ájá
hoz, hiszen tartanak ilyen kisiklásoktól. De midőn a világ remény
ségéről szólunk, nem  szabad elfelednünk, hogy még mindig jelen
tős csoportok vannak, amelyekben tovább él a jövőre vonatkozó 
evolucionista reménység.

II.
Éles ellentétben áll ezzel az utóbbi évtizedek teológiájának 

eszkatológikus irányzata. Ebben a keresztyén élet komolyságát 
gyakran oly m értékben helyezték át a túlvilági életbe, hogy az a 
világ, amelyben most élünk, abban a veszélyben forog, hogy elfe
lejtik  tökéletesen. Ugyan hány dolgot kavarhat fel a téma: k r i s z 
tus — a világ reménysége^? Mi lenne az eredmény, ha felszínre 
kerülne az összes em lített dolgoknak s még sok egyébnek is az 
üledéke?

S mégis — bizonnyal szerencsés témaválasztás volt. A keresz- 
t.yénségnek komolyan szüksége volt arra, hogy szembenézzen ezzel 
a kérdései, végiggondolja és levonja a következményeket. A kü
lönböző eszméknek ki kellett hívniok egymást. Mostani helyzetünk
ben semmi sem lehet jobban idevaló, m int a keresztyén reménység
ről folytatott elmélkedés, s az hogy gondolkozzunk, mi is választja 
el azt sokféle hamis reménységtől. Ha az eredményre pillantunk, 
amelyet a Tanácsadó Bizottság zárójelentésében terjesztett az 
evanstoni gyűlés elé, hálával kell elismernünk, hogy többet foglalt 
magában, m int am ennyit remélhettünk. Három éven keresztül kü
lönféle egyházakból jövő emberek, akiknek felfogása nagyon kü
lönbözött egymásétól, többízben is találkoztak e térne m egvitatá
sára. Az egyházak ki tudták fejteni saját szempontjaikat a Tanács
adó Bizottságtól szétküldött előzetes jelentésekről s ellenvetéseiket 
figyelemre m éltatták a további munkában. így lehetővé vált erről 
a kérdésről a közös gondolkodás a k e resz ty én ig  egymástól elkülö
nült részein belül. Három egymásután kiadott jelentésben figyel
hetjük meg, miként érlelődött mpg fokozatosan a téma megértése. 
Kezdettől fogva két nézet állott élesen szemben egymással:
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1. az eszkatológíkus nézet egy bizonyos jövőbeli (»fu turista*) 
magatartással, amelyet főként az európai teológia képvisel és

2. a szociális-etikai nézet, bizonyos hajlandósággal a jövőre 
irányuló bennerejlő (immanens) reménykedés irányában, — ezt a 
felfogást főleg amerikaiak vallják Az előbbi nézet, a maga pesszi
mista felfogásával, alig veszi figyelembe a jelen világot, hiszen az 
mindenképpen megsemmisül Krisztus második eljövetelekor. Az 
utóbbi nézet, a maga optimisztikusan haladó irányzatával, kevés 
teret enged az eszkatológíkus reménységnek és kevéssé érdeklődik 
iránta.

A m unka folyamán ezt az ellentétet nagymértékben áthidal
ták. Ha m egtekintjük a jelentés végleges fogalmazványát, az em
bernek az a benyomása, hogy nem megállapodás (kompromisszum), 
hanem kölcsönös megegyezés (agreement), azaz: a nézetek azonos
sága jö tt létre. De még mindig találhatunk nyomokat, amelyek arra 
m utatnak, hogy a kérdést eredetileg mindkét szempontból tették 
fel. S most érkeztünk el arra  a pontra, ahonnan kiindulhat a foly
tatólagos intenzív munka.

III.
Különösen egy dolog hiányzik a jelentésből: annak a ténynek 

a kifejezése, hoc/y az egész keresztyén élet reménység. A reménység 
nem valami mások feietti dolog, hanem, bizonyos szemszögből te
kintve az minden. A jelentés a küszöbre vezetett bennünket. De 
ha most a reménységet illető kérdésünkkel átlépünk a küszöbön és 
a keresztyén hit és keresztyén szeretet központjába hatolunk be, 
meg fogjuk látni, hogy m ajd elenyészik a jelentést illetően a szo- 
katlanságnak az az érzete, am elyet különböző körökből észleltek. 
M egmaradnak az ellentétes felfogásokból az észszerű dolgok, ugyan
akkor azonban mind a két felfogást ebből az új nézőszögből bí
rálták meg.

Legfontosabb írásai egyikében (1. Kor. 13, 13) Pál apostol há
rom szóban összegezi azt, ami a keresztyén életben lényeges: hit, 
remény, szeretet. Azóta hagyománnyá vált az egyházon belül éppen 
ennek a három  szónak a használata, ha annak a megállapítását 
kérik, mi a lényeges a keresztvénségben. Egyikük a reménység. 
Mit foglal magába a reménység? Először is. semmiféle keresztvén 
élet nem lehet meg anélkül, hogy a reménység ne alkotná annak 
teljesen döntő és életbevágó részét. így jogunkban áll azt mondani: 
reménység nélkül nincs keresztyénség. De másodszor azt jelenti, 
hogy a reménység nem rész, bármennyire fontos is legyen, hanem 
az egész dolog bizonyos szemszögből tekintve. Amikor P ál »erről 
a háromról« szól, önként adódhatnék az az értelmezés, hogv a ke
resztyén életben három különböző rész vagy elem van. Ez azon
ban azt jelentené, hogv az apostolt teljesen félreértenők. Ha a re
ménység szemszögéből szemléljük a dolgot, az ügy jelenlegi állását 
így fejezhetjük ki: A hit magában véve máris remény. Ha a remény
től beszélek, semmi ú ja t sem adtam  a hithez, ami előbb nem 
tartozott volna hozzá, hanem annak egyik jellegzetes vonását kü
lönösen kiemelem. S továbbá: a szeretet magában véve máris re
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mény. Semmi ú jat sem adtam a szeretethez. ami azelőtt ne ta r
tozott volna hozzá.

Az első pontot, hogy a hit máris reménység, különösen tisztán 
fejezi ki a hit jólism ert meghatározása a zsidókhoz ír t le
vélben: »A hit a biztosítéka a remélt dolgoknak s a meggyőződés 
a nem látott dolgokról.** A második pont, hogy a szeretet máris 
remény, ugyanennyire világosan van meghatározva. Ugyanabban 
a fejezetben, amelyben Pál >erről a háromról-* szól, eggyé teszi 
s egyesíti azokat. A szeretet, az agapé van itt a központban, 
de azt mondja a szeret étről, hogy az egy a hittel és egy a rem ény
séggel is. »A szeretet m indent elhisz, m indent remél** (1. Kor. 13,7). 
Ennélfogva az Újszövetség' értelmezésében a szeretet, éppenúgy, 
m int a hit, tulajdon természeténél fogva reménység.

De m iért foglal el a reménység annyira központi helyet a ke- 
resztyénségben? Egyszerű a válasz. Bizonyos tekintetben m ár bele 
van foglalva a »keresztyénség«névben is. M ert bármennyire gyak 
ran értik  is félre, m intha csak egy más ideológiák melletti ideoló- 
gával lenne dolgunk, nyilvánvalóan utalást foglal magába a Krisz
tussal való egyesülésre, a Krisztusban való hitre. Mármost, m int
hogy a keresztyén hit hit a Krisztusban, reménységnek kell lennie, 
m ert a h it a Messiásban vagy Krisztusban mindig előre m utat és 
a ' reménységre irányul.

Különösen szemléltethető az összehasonlítás az Ószövetséget 
illető jellegzetes dologban, hogy szövetséget (diatéké) tartalm az régi 
korokból, amely a jelenben is érvényes és kiterjed valami még 
nem létező felé, ami azonban meg fog történni az utolsó napokban. 
Annak alapján, hogy mi volt régebbi időkben s Istennek a prófé
tákkal te tt cselekedetei alapján s tekintettel a szövetségnek a jelen
ben való tökéletlen megvalósítására, mi remélünk valamit, ami 
még eljövendő és ami tökéletességet jelent. Itt a döntő dolog a 
jövő felé való irány. Másrészről nem mondhatjuk, hogy az Ószö
vetség határozottan megállapítja, hogy lényegét tekintve mi a re
mény. Nyitva áll m indenféle lehetőségnek és a várakozások külön
féle form ákat ölthetnek. De végül minden egy pontra, a Messiásra 
irányul. Ugyanakkor a Messiásban való h it valami határozottat 
tartalm az, — m ár am ennyire meg lehet bárm it is határozni s mé
gis valami határozatlant. Tudjuk, azt, hogy amikor a Messiás eljő, 
ez üdvözülést jelent, de nem tudjuk m it foglal magába ez az üd
vözülés. Egymásmelleit látjuk  a legeltérőbb várakozásokat. Ilyen 
a Messiásba vetett remény, mint aki szabadságot hoz népének, le
veri elnyomóit és »felemeli Dávid sátorát, amely leomlott«, hogy 
olyanná legyen, mint volt hajdanán (Ám. 9, 11). Ilyen az apoka
liptikus Messiásba vetett remény, aki apokaliptikus úton jő az ég 
felhőiben s akit szolgál minden nép, nyelv és nemzet egyaránt 
(Dán. 7, 13). Meglehet, hogy mindezek a várakozások az olyan 
Messiásba vetett reménységeket is magukba foglalták, aki betegsé
geinket viselte és fájdalmainkat, hordozta (Ézs 53, 4).

Az előretekintő várakozás, amely egyszerre határozott is, hatá
rozatlan is s amely reménység, tisztán megmutatkozik a Messiás
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egyik jellegzetes nevében. Öt egyszerűen ho erhómenos-nak is lehet 
nevezni, -az eljövendőnek*. Hogy ez mit jelent,, abba utolérhetetlen 
módon nyújt bepillantást két hely az Üjszövetségben. Az egyik Mt 
11, 13, amelyben Keresztelő János elküldi tanítványait, hogy kér
dezzék meg Jézustól: »Te vagy-e az Eljövendő vagy m ást várjunk?* 
Másrészről az -eljövendő* fogalma elég határozatlan, úgy hogy 
j(z ember tévedésben leledzhet felőle, am int ahogy ezt Keresztelő 
Jánosnál is látjuk. Keresztelő Jánosnak a ho erhómenos-t illetően 
olyan várakozásai voltak, amelyeket Jézus nem teljesített. A má
sik hely Lk. 24, 21, amelyben az emmausi úton a tanítványok azt 
mondják: -Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki Izraelt megváltja.* 
Itt kiábrándult reménységről van szó. A -m egváltani Izraelt* kife
jezés a zsidó nemzeti reménységből tartalm az valamit. Jézus azért 
jött, hogy kiábrándítson ebből a reménységből s ezáltal teljesítse 
be az igazi messiási reménységet. Az volt az előretekintő várako
zás, a szilárd reménység, hogy el kell jönnie. A Messiásnak el kel
lett jönnie s el is jött. Nem hajszoltak ábrándképet az Ótestamen
tum kegyes emberei. Igazuk volt, amikor reménységben előrepil
lantottak s igazuk volt abban, hogy -az Eljövendőnek* üdvözülést is 
kell hoznia. De mikor eljött, nyilvánvalóvá vált, hogy csalódtak 
sok várakozásukban és eszméikben afelől, hogy m it tartalm az ez az 
üdvözülés. Még Keresztelő János, Jézus tanítványai és édesanyja 
sem tudták elkerülni, hogy helytelen messiási várakozások ne be
folyásolják őket. A Magnificatot teljesen az ószövetségi kegyesség 
hatja át és építi fel. De észre kell vennünk az óriási különbséget, ha 
összehasonlítjuk ezt a messiási képzetet Krisztus valóságával, amint 
megjelent Jézusban.

Óvakodnunk kell az anakronizmustól. Természetszerűleg szá
munkra, keresztyének számára a Messiás fogalmát az a konkrét 
valóság tölti ki, amelyet Jézus Krisztusban ismerünk. S könnyen 
elképzelhetjük, hogy az Ószövetség népe pontosan erre a valóságra 
várt s hogy amikor Krisztus eljött, pontosan annak volt a betelje
sülése, am it az emberek oly régóta vártak és reméltek. Azt is mond
hatnánk, hogy Jézus azoknak a reményeknek a pusztulását, azok
nak a várakozásoknak a meghiúsulását jelentette, amelyeket az 
emberek elméjükben felépítettek. De miért tárgyaltuk ezt a pontot 
annyira terjedelmes részletességgel? Azért, m ert valami lényegest 
m utat nekünk a keresztyén reménység jelentéséről és tulajdonságá
ról. Az ószövetségi reménység például szolgálhat abban a problé
mában, amely most foglalkoztat bennünket. Előretekintő remény
ség volt de a legfontosabb tény róla az, hogy nemcsak azt tudjuk, 
milyen term észetű volt ez a reménység, hanem azt is, mi volt a 
következménye. A keresztyén reménységet illetően még nem tud
juk a következményét. Az olyasvalamire m utat, ami egyrészről fel
tétlenül bizonyos, másrészről azonban még homályba van rejtve 
és burkolva. Szt. Pálnak ez a kettősség forgott az elméjében, ami
kor így szól: -M ert a remény számára tarta ttunk  meg. A remény 
pedig, ha látja az ember, nem remény többé. Mert am it valaki lát. 
m iért reméli? Ha- pedig olyat remélünk, amit nem látunk, kitartás
sal várjuk ezt* (Rm 8, 24—251.
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Az ószövetségi és a keresztyén reménység közti különbség ab
ban a tényben rejlik, hogy az előbbi »az eljövendőre« irányult, 
míg az utóbbi attól indul ki, aki eljött. Mióta csak Krisztus a vi
lágra jött, érvényes az ige: »Ez az utolsó óra«. ö  általa jö tt el Isten 
országa s megindult az új korszak. De az is igaz, hogy az nincs itt 
tökéletesen. Aki eljött, az mindig »az eljövendő.« Ennélfogva a 
keresztyén reménység Krisztus második eljövetelére, a parúziára 
tekint előre. így azután Krisztus egyidejűleg alapja is, célja is a 
keresztyén reménynek. Alapja, m int »az, aki eljött« s a célja, 
m int »az eljövendő."

Az ószövetségi és a keresztyén reménység közti különbség el
lenére bizonyos tekintetben ugyanaban a helyzetben vagyunk, m int 
amilyenben az Ószövetség népe volt. Mi keresztyének mindig 
úton vagyunk, előretekintve. Mi is várunk valamit, ami még el
jövendő. Csak azért szólhatunk reménységről. De tanulhatunk Iz
rael tévedéséből — mivel az eredm ényt tudjuk, hiszen Krisztus 
eljött. De minden hamis reménységet megcáfolt az az igazság, 
amely Krisztussal jött. Nem úgy jött, m int valaki, aki külső sza
badságot adott népének és leigázta ellenségeit. Ügy jö tt m int »az 
Ür szenvedő szolgája«, aki áldozatával és halálával a világ rem ény
sége lett. Ö csakis m int a Megfeszített a világ reménysége. »Ave 
crux, spes unica-«.

Némileg veszélyes Krisztusról, m int a világ reménységéről be
szélni. A világ ugyanis teli van utópiákkal és hamis reményekkel. 
Könnyű ezekkel a várakozásokkal Krisztushoz jönni s azt hinni, 
majd ö  valóraváltja azokat. Azonban nincs más igaz Messiás, m int 
a megfeszített Krisztus és nincs igaz reménység, m int az őbenne 
összpontosult reménység.

A m unka kezdeti szakaszában a Tanácsadó Bizottság terveket 
vett fontolóra tém ánk más fogalmazására. Címe ez lett volna: »A 
megfeszített Ű r — a világ rem énységei Ez kétségtelenül megfele
lőbb fogalmazás lett volna s világosan kizárt volna minden hamis 
reménységet. Sajnos, ezt a fogalmazást több, teljességgel észszerű 
okból sem lehetett m egtartani. De ha m a úgy is szól »Krisztus — a 
világ reménysége^, nem  szabad megváltoznia az értelmének. Nincs 
más Krisztus, m int a Megfeszített s keresztje előtt minden hamis 
reménység megítéltetik. Nem szabad megismételnünk Izrael hibá
já t azzal, hogy pusztán csak várjuk  a kívánságainkat teljesítő Mes
siást. Ez a m agatartás azt eredményezte, hogy saját népe vesztette 
el ö t, m ikor hamis reménységeikből kiábrándította. Krisztus nem 
ígér sikert semmiféle világi kívánságnak és reménységnek sem. Ha 
úgy m utatják be Krisztust, m int azt, Aki bármi egyébnél jobban 
tudná szavatolni a világ reménységeinek beteljesülését, ez egyér
telm ű volna a világ becsapásával. Krisztus maga, m int az Űr szen
vedő szolgája, a világ reménysége s Ő rajta kívül nincs reménység.

De most végre felm erült a kérdés: Hát a teljességgel a meg- 
fesztített Krisztushoz és második eljöveteléhez fűződő keresztyén 
reménység nem tünteti-e fel a világot értelmetlennek s nem veszi-e 
el a keresztyén érdeklődését a világ iránt? Nem kell-e ennek meg- 
gátlására a nagy keresztyén reménység mellé a földi dolgokra vo-
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na tkozó ^kisebb reménységet-" helyezni, — m int ahogy a Tanács
adó Bizotság tényleg ezt is te tte  m unkájának egyik időszakában? 
Bárha m egérthetjük és helyeselhetjük azt a szándékot, hogy vi
szony létesüljön a keresztyén végső célja és a mi konkrét feladatok
kal ittlevő jelenlegi világunk között, megelégedésünknek kell kife
jezést adnunk, hogy elhagyták ezt a fogalmazást a nagy remény
séggel és a kis reménységekkel. Valóban van kapcsolat a keresztyén 
reménység és a mi konkrét világunk között, ez a kapcsolat azon
ban teljesen más szinten van meg. Nincsenek olyan kisebb földi 
reménységek, aminőket táplálhatnánk, mivel Krisztus a mi remény
ségünk, de van közvetlen kapcsolat a Krisztusban való reménység 
és a mi e világbeli kötelességeink között. »És akiben megvan ez a 
bennünk való reménység, az mind m egtisztítja magát, am int ő is 
tiszta« (1. Jn  3, 3). Éppen úgy, m int ahogy Krisztus, az Űr szolgája, 
felvette a maga szolgálatát a világban, úgy annak is, akinek re
ménysége van Krisztusban, a szeretet szolgálatát az Ő szellemében 
kell elvégeznie. El kell végeznie azt a feladatot, amelyet Isten itt és 
most adott neki. De nem azért teszi ezt, m intha az lenne remény
ségének célia. Az. akinek reménysége Krisztusban van, m ár m eg
menekült a gonosztól. Azért remélheti is, hogy teljesen feladatá
nak adhatja oda magát, hogy félelem nélkül használja teljes ere
jét. Hiszen még ha kudarcot vallana is, — világiasan szólva, nem 
vesztette el a reménvséget, m ert az ő reménysége m ásutt van hor
gonyozva, jelesül Krisztusban.

Ha az evanstoni gyűlés szétküld egy üzenetet ^Krisztusról — 
a világ reménységéről", a mi kötelességünk meglátni azt, hogv nem 
tartalm az utÓDiákat, sem hamis messianizmusokat, hanem hovv vi
lágosan kifejezésre ju t a kapcsolat a kereszt és a reménység között. 
Nem mákonv ez a világnak, hanem  Krisztusnak tisztán és világosan 
hirdetett evangéliuma. Csakis ebben az értelem ben van jogunk a 
tém át m eghirdetni Krisztus — a világ reménysége címen.

Kollekta imádságok

rovatunkban megkezdjük mostani számunkban egy modern imádság- 
sorozat közlését Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár fordításában. 
Folyamatosan sor kerül majd az egész egyházi esztendőre szóló sorozat 
közlésére.

Technikai okokból nem tudtuk az imádságokat úgy elhelyezni la
punkban, hogy kiemelhetők s a z . Ágendába helyezhetők legyenek. A 
Lelkipásztor új külső borítása azonban lehetővé teszi, hogy Lelkésztest
véreink a botránkoztatás veszélye nélkül az oltár elé vihessék és az 
imádságot így imádkozhassák.
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D. Dezséry László püspök igehirdetése
1954. deeember 5.-én Vecsésen a gyülekezet temploma 

és parókiája felrobbantásának tízéves évfordulója alkalmából
Alapige: Mai 3,1—7.

Keresztyén Gyülekezet, testvéreim az Űr Jézus Krisztusban!
December 9-én lesz tíz esztendeje, ihogy a vecsési evangélikus gyüle

kezet templomát és parókiáját német SS katonák felrobbantották. A 
vecsési evangélikus egyházközség maroknyi, kicsiny gyülekezet. Négy 
környező községben is alig mutatnak együtt az evangélikusok egy ki
csiny gyülekezetre való létszámot. Ennek a szórványgyülekezetnek 
mégis szépen megépült temploma és lelkészlakása volt. Ez a gyülekezet 
bizakodva élt. Tudta azt, hogy Istennek rendelt élete az Isten védelme 
alatt van. Ügy (hitte, hogy temploma, amelyet nagy áldozatkészséggel 
megépített, nemzedékeket fog szolgálni. A gyülekezet józansága, élet- 
biztonság érzete erős volt. Itt soha senki el nem jutott volna arra a kö
vetkeztetésre, amelyre eljutott itt néhány, az emberi érzésből, az em
beri tudatból kivetkőzött német katona, akik igazán csak az esztelen 
rombolási indulattól vezéreltetve tizennégy aknát helyeztek a templomba 
és akik a templomrotobantás előtt azzal szórakoztak, hogy átlődözték az 
oltáron lévő Krisztus-képet. Az a Hans, akire itt emlékeznek a vecsési 
evangélikusok és mások is Vecsésen, az a Hans, aki azzal dicsekedett, 
hogy célbatalált az oltárképen Krisztus szívébe, — a vecsésiek köz
tudata, vagy inkább látomása szerint alatta maradt az összeomlott temp
lomnak. A testét nem találták meg, mikor a romokat elhordották, de ez 
az emlék, ez a látomás Hansról sokat mond nekünk ma is. A gyüleke
zet, mely látta az égbe emelkedő és földrehulló templomot úgy érezte, 
hogy annak romjai alá kell temetődnie annak is, aki ezt a rontást okozta. 
Akkor már Németország a vesztett háború őrületében élt, s az egész 
keresztyénség úgy érezte, úgy érezték józian emberek az egész országban, 
hogy annak a rontásnak, amit a németek végeztek minálunk és szerte 
a világon alá kell kerüljön „Hans“, ez a jelképes robbantó.

Testvérek, emlékezzünk! Ezelőtt tíz esztendővel itt Vecsésen éppen 
azokat a napokat éltétek, amikor kihirdették a kiürítési parancsot, ami
kor lelőtték az országúton az orosz parlamentert, amikor a vecsésiek kis 
motyójukkal néki indultak a budapesti országúinak a beláthatatlan 
semmibe. Ezek voltak azok a napdk, amikor a vecsésieknek kellett dön
teniük a „menjünk" vagy „maradjunk" között. Ezek voltak azok a na
pok, amikor a bátrak maradtak itt, azok, akik a hazájukat szerették, 
itt akartak helytállni és itt akarták megvárni a békét. De még emlé
keznek Vecsésen arra a fára is, amelyre lábánál fogva akasztottak fel 
egy magyar embert, mert itt akart maradni és elrettentésül a mellére 
írták, — szöggel verve mellébe a táblát, — hogy „így járnak a haza
árulók". A hazaárulók jártak így? Nem. A nép legjobbjai. Azok, akik 
tudták, hogy őrület az, ami itt történik. Azok, akik tudták, hogy más 
világnak kell kezdődnie. Olyan világnak, amelyben béke van és teremtő 
munka, alkotás és jólét. Olyan világnak kell jönnie, amelyben a földön 
egyszerű emberek százmilliói találják meg a boldogulásukat. Akkor még 
mindebből semmi sem látszott. Csak a hit látta ezt és a jóakai'atú em
berek szívbeli szándéka. Akkor csak az látszott, hogy a vecsési kicsi 
evangélikusságnak is levegőbe röpült a temploma is és a parókiája.

Testvérek, emlékezzünk! A vecsési gyülekezetnek ma is közietek 
szolgáló lelkésze ekkor vesztette el otthonát és mindenét. Itt vesztette
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el négy gyermekét, akik itt fekszenek a vecsési temetőben. Emlékezzünk 
arra, hogy a vecsési gyülekezetnek és a lakosságnak milyen mérhetet
len károkat okoztak emberekben és vagyonban azzal a háborúval azok, 
akik azt nem akarták abbahagyni. A vecsési templom csak emlékeztető 
jel. Ugyanaz az SS alakulat ugyanazon a napon még hat templomot 
robbantott fel Vecsésen, Pestszentimrén és Dunaharasztin. Mind a há
rom nagy magyar történelmi egyház, .a római katolikus, a református és 
az evangélikus egyház szenvedett alatta és kapta mindezt intésként 
Istentől.

De arra is emlékezzünk, hogy 1945-ben úgy jöttünk elő a romok 
alól, hogy soha többé ilyen , nem történhetik, hogy soha többé német ka
tona nem teszi a lábát magyar földre és többé ilyen világégést terem
teni nem szabad. Az a mi mostani igazi kérdésünk, (hogy tíz esztendő 
után mégis újra kell átgondolnunk mindezt. Újra meg kell kérdeznünk 
egymást és a világ egész emberiségét a dolgok állása felől.

Azt kell kérdeznünk: mit akartok-,emberek?!
A mi első kérdésünk természetesen a világ minden táján élő egy

házakhoz szól. Ez a templom, amelyben most ültök és hallgatjátok 
Isten igéjét, az Egyházak Világtanácsa ajándéktemploma. Több mint 
száz gyülekezetbe küldtek több mint száz egyház adományából a világ 
különböző részeibe ilyen főtemplomokat. Magyarországon két ilyen temp
lom van. A mienk itt Vecsésen és a reformátusoké Pestszentimirén. Fi
gyelmeztetőnek kell tartanunk ezt a két templomot 'arra, hogy mikor 
és mire tkell megmozdítani a világikeresztyénség erejét. A világkeresz- 
tyénség nem engedheti, hogy mégegyszer olyan világ jöjjön, amikor az 
egész keresztyénségnek azzal kell foglalkoznia, hogy hogyan, tudjon 
az alá hulló templomokon, gyülekezeteken, éhező embereken segí
teni. Ennél hamarabb kell kezdeni a munkát és az imádságot. Hama
rabb, mint ahogy kitör egy háború. Hamarabb elkezdeni a pusztítás el
len á tiltakozást, mint ahogyan megtörténik a pusztítás.

Emlékezzünk mindezekre és ezekhez képest hallgassuk meg Isten 
mai igéjét úgy, ahogyan az szól hozzánk. Egyházunk által a mai vasár
napon elénk adott ige Isten üzenetét (küldi nekünk olyan dolgokban, 
amelyek az én hitem szerint most idetartoznak.

Igénk első mondanivalója az, hogy Isten elküldi, — s mivel ezt 
még az ótestamentomban mondják, — elküldte az ő Fiát, a menny és 
föld urát, a mi Megváltónkat és Üdvözítőnket, — az írás szavai szerint 
,,akit ti kerestek, akit ti kívántok, a szövetségnek követét" közte és az 
emberek között. Azt mondja az ige, hogy Isten az ő Fiának elküldése 
előtt elküldi annak követét, hogy megtisztítsa előtte az utat, mert utána 
mindjárt eljön templomába az Űr, — ezt mondja a Seregeknek Ura. Az 
a követ, az Ür egyetlen követe a mi hitünk szerint Keresztelő János, 
aki Jézus Krisztus előtt az Isten népének utolsó, de minden próféták 
közt legnagyobb prófétája volt. Az egyház története különlegesen mar
káns vonásokkal rajzolja az ő arcát. Kérlelhetetlen igazságkereső volt, 
rettenthetetlen igazmondó, bátor igazságosztó. A bűnösökhöz szólt és 
hívta, őket megtérésre. A megtérés alámerítését végezte a Jordán vizé
ben és ugyanaz volt a prédikációja, mint Jézus Krisztusnak: Térjetek 
meg, mert elközelített Isten királysága. Ez a Keresztelő János méltán 
lett az egész anyaszentegyház jelképévé, amióta csak egyház van. Vé
gezte az előkészítés szolgálatát, hogy jöhessen az Űr az ő templomába. 
Igazságszeretetével lett az előképünkké azzal, hogy utolsó percben szólt 
az emlbervilágnak; „térjetek meg“. így beszél ma az anyaszentegyház is 
azóta, hogy Jézus Krisztus az Atyaisten jobbján ül egészen addig, míg 
visszatér, ítélni eleveneket és holtakat. Az anyaszentegyház tehát arra
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való, hogy figyelmeztető legyen a földön. Ha prédikál, nem a saját ér
dekét keresi, hanem Isten ígéreteit és követeléseit zengi az emberek 
felé. Egyengeti az emberek szívében Krisztus útját és tanítja az embe
reket afelől, hogy Istennek nem mindegy, hogy mit gondolunk és mit 
cselekszünk a földön.

Isten az ő szent Fiát megváltásunkra küldte és másodszor ítéle
tünkre küldi. Mert úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A 
hit pedig, — ami egyetlen menedék arra, hogy el ne vesszünk, — nem 
egyéb, mint az ő igéjének való engedelmesség, az ő váltsághalálában 
való bizodalom és szeretetben történő cselekvés mindaddig, amíg ő el- 
jövend. Ez idő alatt míg ő eljövend, Istennek radikálisan nem mindegy, 
hogy hogyan él és mit cseléksziik, mikép gondolkodik és hogyan tesz az 
ember a földön. Ezért mondja a mai igénk jó előre mindnyájunknak: 
„Kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját?" Majd az ige két 
gyönyörű képpel magyarázza nekünk, hogy miként fog működni az íté
letkor az Ür Jézus Krisztus. Ügy működik majd, mint az ötvös tüze, 
mint a ruhamosó lúgja. Nyilvánvaló módon tesz majd választást azok 
között, akik az ő akarata szerint és akik a Sátán akarata szerint tevé
kenykedtek a földön. Az sem lesz elég, ha az ő nevét sokszor mondtuk 
a földön. Az ítéletről ezt mondja a mi Urunk: Ezt fogom kérdezni: 
Éheztem, adtatok-e ennem? Szomjaztam, adtatok-e innom? Jövevény 
voltam, befogadtatok-e? Mezítelen voltam, felruháztatok-e? Beteg vol
tam, meglátogattatok-e? Fogoly voltam, eljöttetek-e hozzám? Ha csak 
annyit tudunk majd mondani, hogy: Uram, a Te nevedben jártunk a föl
dön, de ezeket nem cselekedtünk, akkor, — ezt mondja az Űr: „Én azt 
fogom mondani nektek, — nem ismerlek titeket."

Az egyháznak a földön ezt kell elsősorban hinnie. A vecsési egy
háztörténet mindezt vastagon aláhúzza.

A második, amit Isten nekünk a mai igében mond és aminek alap
ján valóban félnünk kell az Istent, ez a kinyilatkoztatás: „Mert ítéletre 
indulok hozzátok és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráz
nák és hamisan esküvők ellen és azok ellen, akik megrövidítik a mun
kásnak bérét, az özvegyet és árvát és akik nyomor gat ják az idegent és 
nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura." Ez kiegészíti az 
előbbieket. Isten itt azt mondja, hogy ő nem hagyott minket földi éle
tünk során kétségben afelől, hogy mi tetszik neki és mi nem. Ezen a 
földön senki sem élhet, aki összetévesztheti az erkölcsöt az erkölcstelen
séggel, a jóságot a gonoszsággal, a jócselekedetet a bűnténnyel. Isten a 
törvényt nemcsak a kőtáblákon, de az emberi szívek hústábláin is ki
hirdette. Ezen a földön vallásos emberek százmilliói hordozzák Istennek 
ezt a kinyilatkoztatását és tudják, hogyan kell élnie az embernek, ha 
ember akar lenni. És ugyanezen a földön emberék más százmilliói is a 
keresztyénséghez hasonló magasrendű erkölcsi törvények alapján élnek 
anélkül, hogy Krisztusban hinnének. Távoli, elmaradott szigeteken lakók 
éppúgy, mint a kultúrvilág vallástalan tudósai a szívükben őrzik az er
kölcsi törvényt, mely kényszeríti az embereket, az emberek egész társa
dalmát az erkölcsi rend tudomásul vételére. Vannak dolgok a földön, 
melyeken nem lehet másítani és ilyen az erkölcsi törvény. Változhatnak 
gazdasági, társadalmi rendek, jöhetnek, mehetnek uralkodó filozófiai el
méletek, de az emberi igazságot és az emberi bűnt összekeverni nem le
het. Mi ettünk a jó és rossz tudásának fájáról és ebben éppen az a 
csodálatos, hogy az ember éppen akkor helyezte magát a jó és rossz 
megváltozhatatlan törvénye alá, amikor lázadni akart az Isten ellen.

Az egyháznak éppen azt kell tudnia, hogy ennek a törvénynek ér
vényéért kell rendületlenül síkraszállnia. Nem mintha az ő síkraszáliá-
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sától függene annak érvénye, de azért, mert e nélkül a bizonyságtétel 
nélkül haszontalanná és hazuggá teszi, sőt rútul feloszlatja önmagát.

Istennek ebben az üzenetében nyilvánvaló, hogy az erkölcsi tör
vény egyben társadalmi törvény is. A keresztyének között sziklaszilár- 
dan kell állnia annak, hogy ez nemcsak egyének, hanem emberi közös
ségek életére is vonatkozik, és ahogyan hirdetjük az egyéneknek a bűn
ből megtérés evangéliumát, úgy kell hirdetnünk az emberi közösségek 
számára is ugyanezt. Hirdetnünk kell, hogy igenis lehetséges a megtérés 
az igazsághoz, úgy amint azt Krisztus fogalmazta, egybefoglalván az 
egész társadalmi, erkölcsi törvényt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet tel
jes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és szeresd a te ember
társadat, mint önmagádat." Azt kell hirdetnünk, hogy tehetséges szeretni 
Krisztus evangéliuma szerint Istent és embertársaikat egyaránt.

Isten harmadik üzenete azonban ebben az igében éppen erről szól. 
Az üzenet, talán meglepő. Nekünk, akik olyan gyászt és olyan fájdalma
kat éltünk át, mint amilyeneket átéltünk, akik annyiszor -gondolhattuk 
a nyomorúság idején, hogy vájjon hol van a mi Istenünk, akik Isten 
büntetését mindig egy kicsit túlzásnak éreztük magunkon, akik — bár
milyen okulásra szolgáló figyelmeztetést adott is nekünk az Isten, — 
mégis mindig újra hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkat jóknak 
tartsuk és mindig csak a másikat rossznak, akik hajlamosak vagyunk 
arra, hogy magunkat keresztyéneknek tartsuk egy nemkeresztyén vi
lágban, noha valójában nem éljük a Krisztus szerint való életet, — ne
künk mondja Isten, hogy „térjetek meg". „Térjetek hozzám és én is 
hozzátok térek, _azt mondja a seregeknek Ura“. Az igazán figyelemre
méltó azonban itt az igének az a csattanója, amellyel bennünket valóban 
leleplez. Ezt mondja nekünk Isten: „De ti (minderre) azt mondjátok: 
Miből térjünk meg?" Ugy-e ez a mi kérdésünk? Ez a mi szokásunk, A 
„keresztyén emberek" a megtérés evangéliumára felhúzzák a szemöldö
küket, ájtatos arcot mutatnak és azt mondják: „Igen, igen, térjünk meg. 
De miből térjünk meg?" Ez a kérdésünk abból származik, hogy mi ma
gunkban soha nem találjuk a bűnt. Isten azonban azt mondja, hogy 
van miből megtérnünk. Abból a sok mindenből, amire ez vonatkozik, 
hadd. emeljem ki most csak azt az egyet, amelyre minket éppen ez az 
emlékeztető istentisztelet figyelmeztet ebben a fatemplomban, az alap
jáig lerombolt kőtemplom mellett.

Térjünk, meg abból, hogy mi keresztyének azt hisszük, hogy a mi 
hozzájárulásunk nélkül tisztára a „tőlünk távol álló", politika útján 
megszabadítható az embervilág a háborútól. Térjünk meg abból a nyo
morúságos gondolkodásból, hogy minekünk nem kell „beleelegyednünk" 
az emberek napi küzdelmeibe, a politikai küzdelmekbe, amelyekben ma 
hatalmas embertömegek feszült harca folyik, hogy megmentsék az em
beriséget újabb katasztrófától. Térjünk meg abból a felfogásból, hogy 
az egyéni kegyesség elég az üdvösséghez és a halogatásból, hogy a ke
resztyén cselekedetre ráérünk holnap. Térjünk meg abba a gondolko
dásmódba,' hogy „most", „én is" azon leszek, hogy valóban megmene- 
kedjék az emberiség a háborútól és a nyomortól.

Az a mi igaz megtérésünk a keresztyén kötelességhez, ha a dolgok
ból nem csinálunk messzi elméleteket, hanem azokat magunkra értjük 
s a közvetlen környezetünk sorsának tükrében ismerjük fel. Magunkra 
gondoljunk, a felebarátainkra, a szomszéd ország lakóira és így szélesen 
az egész világra. Ha az emberiség mostani nagy ügyéről a háború és 
béke ügyéről van szó, akkor most gondoljunk arra, amit saját szemeink
kel, látunk 1945-ben Vecsésen és úgy térjünk meg a keresztyén cse
lekvéshez.
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A mi imádságunktól és a mi jó szolgálatainktól is függ, hogy jöjjön 
olyan idő, amikor felépíthetjük azt a hazát, amelyben boldogul az egy
szerű ember. Gondoljunk arra, hogy mennyire vittük ezen a téren és mi 
minden hiányzik még. E meggondolásban bátorodjunk fel arra a meg
térésre, amit követel tőlünk Isten. Térjünk meg még ma és kezdjük el 
a keresztyén cselekvést az emberiséget pusztító háború és nyomor el
len. Isten ezt mondja magáról: „Én meg nem változom." Mindent vár
hatunk, tehát esak azt nem, hogy Isten felfüggeszti a saját erkölcsi tör
vényét. Vecsésen azt kell ma kimondanunk, hogy nem menekülhetünk 
az ítélet elől, ha nem cselekedjük azt, amit Isten tőlünk megkövetel az 
ő kicsinyei között.

Ez Isten üzenete ezen a vasánapon. És én rendületlenül hiszem, 
hogy a magyar protestantizmus, az egész magyar keresztyénség világra 
szóló módon tud bizonyságot tenni Isten igéjéről és annak érvényéről 
úgy, amint azt a maga tapasztalataiból megtanulta. Rendületlenül hi
szem, hogy a mi keresztyén népünk Isten eszköze lehet szerte a világon, 
más népek és más egyházak tanítására is. A mi keresztyén szolgála
tunk javára lehet az egész népnek, sőt az egész emberiségnek. Térje
tek meg tehát erre a szolgálatra. Ámen.

A  református közalapról
Az »Üt« október 17—23-i számában tette közzé a reform átus 

egyetemes konvent »A magyar országos reform átus egyházi közalap 
szervezetéről és ü g y v ite lé rő l szóló "Szabályrendelet-tervezetet", 
mely azután m egjelent a "Református egyház^ novemberi számában 
is. Megküldötte a konventi elnökség a Szabályrendelet-tervezetet 
külön körlevélben az összes espereseknek s hozzá részletes Indoko
lást és Összefoglaló áttekintést, valam int — a lelkészkörökön leendő 
tárgyalás alkalmával felhasználás céljára — 2. Kor. 8, 1—12. alap
ján bibliatanulmány-vázlatot is csatolt.

A kérdést a reform átus egyházi sajtó több oldalról megvilágítva 
és széles feltárással hozta a gyülekezetek elé. Az »Űt« fent idézett 
számában Győry Elem ér püspök tollából jelent meg hosszú és ala
pos ismertetés a közalap ügyéről, mintegy bevezetésképp az e szám
ban közölt Szabályrendelet-tervezet elé. Ezután — idői sorrend
ben — az »Űt« november 7—13-i számában Papp János ír "Egysé
günk iskolája a közalap" címmel, továbbá a 14—20-i számban Far
kas József: "Közösségünk alapja és a közalap«, végül a november 
21—27—i számban Szabolcska László összefoglaló cikket: "A m it a 
közalapról m eg tan u ltu n k  címen. Az "Ü t" december 5—-11-i szá
mában pedig "Közalapunk ügye a presbitériumok előtte címen be
számoló jelent meg arról, hogyan fogadták a gyülekezetek presbi
térium ai az eléjük terjesztett Szabályrendelet-tervezetét.

A fent jelzett közlemények alapján ism ertetjük röviden a re
form átus egyházi közalap ügyét, ahogyan az jelenleg áll.

1. A múlt. A  közalap mintegy hetven esztendős m últra tek in t
het vissza. Évtizedes tanácskozások után  az 1881. évi debreceni zsi
nat alkotta meg a "M agyar Országos Reformált Közalapot", mely
nek rendeltetése "Egyházunk megerősödésére és fejlődésére szol-

34



gáló azon célok elősegítése és g.yámolítása, melyeket az egyes egy
házközségek, egyházmegyék és egyházkerületek saját erejükből tel
jesíteni nem  képesek*.

A közalapi törvény életbelépése után több szabályrendelet is je
lent meg, amelyek annak működését, a szeretetintézményekhez és 
az egyházkerületekhez való viszonyát szabályozták. Az 1904. évi 
VI. te. kimondja, hogy a közalaphoz minden egyháztag évi 8 fillér
rel járul hozzá. Az 1933. évi VIII. te. nagyjából azonos a megelőző
vel. Részletesen rendelkezik a közalap jövedelmeinek felhaszná
lásáról. Az egyházi közalap értékelésének és jelentőségének igazi 
ideje azonban’a második világháború után következett el. Az 1953. 
évi zsinat a VI. tc-vel egészíti ki a korábbi törvényeket; felsorolja 
a közalap rendeltetéseit és felhatalmazza az egyetemes konventet, 
hogy a közalap korszerű ügyviteléről ideiglenesen szabályrendelet
tel gondoskodjék s 1954. év végéig terjesszen törvényjavaslatot a 
zsinat elé új közalapi törvény megalkotására nézve. Ezzel megér
keztünk a jelenhez.

2. A jelen. Az egyetemes konvent fent jelzett körlevelében kül
dötte meg a Szabályrendelet-tervezetet az espereseknek azzal, hogy 
azt először a lelkészköri értekezleten tárgyalják, m ajd a lelkészek 
vigyék a gyülekezetek presbitérium ai elé, hogy így annak előké
szítésében az egyházi közvélemény legszélesebb nyilvánossága részt- 
vehessen. Ugyanezt célozták az ugyancsak fent felsorolt sajtóközle
mények is. Mi van m ár most magában, a Szabályrendelet-terve
zetben ?

Bevezetésében megadja a közalap ügyének elvi alapvetését s ez 
az egymás terhe hordásának krisztusi törvénye. (Gál. 6, 2). ->Az 
egyház pénzügyei mélységes összefüggésben vannak az egyház hi
tével*. Nemcsak egyszerűen arról van szó tehát, am it így mond
hatunk, hogy arányos egyházi közteherviselés. Hanem ez a gyakor
lati cél s annak megvalósítása csak gyümölcse annak a felismerés
nek, hogy az egyház egy test, a Krisztus teste, akinek tagjai va
gyunk rész szerint. A bevezetés idézi az II. Kor. levél 8. fejezetét, 
ahol Pál apostol különösen is mélyrehatóan foglalkozik az egyház 
életének ezzel a kérdésével.

A másik fontos és alapvető felismerés, ami a közalap ügyének 
hitelvi alapvetését megadja az. hogy ha az egyház komolyan veszi 
a maga hitét, akkor ennek a hitnek a gyümölcseiből kell meg
élnie is.

Ezek a hitbeli felismerések adják meg tehát a közalap szilárd 
és igazán egyházi megindokolását s nem pusztán az a külső körül
mény, hogy az államsegély fokozatos megszűnésével az egyházat 
Isten a történelm i viszonyok alakulásával is arra  kényszeríti, hogy 
tanuljon a maga lábán megállani és valóban hitből megélni.

E bevezetés u tán a tervezet 1. íj-ában szól a közalap bevételei
ről. Ezek: az egyházközségek költségvetésileg biztosított hozzájá
rulásai, az állam segály, az intézmények bevételei, esetleges önkén
tes adományok s az egyházi ingatlanok állami vételára. A 2. § a 
szükségletekről szól, melyeket a konvent az egyházmegyék és egy
házkerületek meghallgatása után évenkint állapít meg.
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A 3. § kimondja, hogy az egyházközségek hozzájárulásait a 
megelőző évi költségvetés és azok teherbíróképességének figye
lembevételével kell megállapítani. Tehát nem  gépiesen a lélekszám 
után, am int az a régebbi gyakorlat volt. Ezt az összeget az egyház- 
községi költségelőirányzatba fel kell venni.

A 4. § felsorolja azokat az egyházközségi befizetéseket, am iket 
be lehet számítani a közalapi hozzájárulásba, m int az összes köte
lező perselypénzeket, egyházi intézmények tám ogatására szánt 
összegeket, stb. de csak akkor, ha azokat közvetlenül a közalapnak 
fizetik be. Nem közvetlenül a közalapnak, hanem az illető intéz
ménynek, gyülekezetnek, stb befizetett összegeket csak kivételesen 
lehet beszámítani a közalapi hozzájárulásba. A közalapi hozzájáru
lást az egyházmegyék közalapi számlájára kell befizetni, havonta 
s az egyházmegye minden hó 20-ig átu talja azt a konvent közalapi 
számlájára, egyidejű értesítés mellett.

Az 5. § felsorolja azokat az ellátm ányokat és rendkívüli segé
lyeket, melyeket a közalap terhére folyósítani lehet. Itt első helyen 
állanak a gyenge (missziói, szórvány) egyháziközségek lelkészeinek 
javadalomkiegészítései. Azután következnek a felsőbb (egyházme
gyétől) egyházközigazgatási szervek személyi és dologi kiadásai, 
majd a különféle intézmények, sZeretetintézmények, iskolák, stb.

A 6. § szerint mindazok az egyházi közületek, melyek a köz
alapból rendszeres ellátm ányban részesülnek kötelesek költségveté
süket minden évben augusztus 31-ig a konvent ellenőrzése alá bo
csátani. Ugyanez vonatkozik a 7. § értelmében ezeknek zárszámadá
saira is.

Végül a 8—11 §-ok a közalap ügyviteléről intézkednek. Orszá
gos intéző bizottság készíti elő az idevonatkozó konventi határoza
tokat. Azoknak végrehajtásáról pedig a konventi közalapi ügyosztály 
gondoskodik. A közalap költségvetését és számadását a konvent 
készíti el.

A szabályrendelet 1955. január 1-vel lép életbe (12 §) s ezt 
kell alkalmazni addig, míg az új zsinati törvény elkészül.

Az Indokolás megemlíti, hogy a közalappal megszűnik a gyü
lekezetek minden egyéb (egyházmegyei, kerületi, nyugdijint. stb.) 
járulékfizetési kötelezettsége, m ert a közálap mindezeket magában 
foglalja. Szerepelhetnek ezek Ugyan egyelőre még külön az egy
házközségek költségvetésében, amíg azok rá  nem nevelődnek a köz
teherviselés új módjára. Rám utat arra is, hogy az egyházközségek 
volt ingatlanaik állami vételárával is törleszthetik (20 évig) közalapi 
hozzájárulásukat, megfelelő részletekben.

Fontos felismerés érvényesül abban a szempontban, hogy a szór
ványok és missziói egyházközségek terhe: egyházi közteher, az 
egész egyház gondja és — öröme, terhe és felelőssége. Ugyancsak 
örömmel kell üdvözölnünk azt a szociális szempontot, amely a 
segédlelkészek javadalmazásának országos rendezését célozza a köz
alap segítségével. Az egyházi nyugdíjasok sorsát is végeredmény
ben a közalap van hívatva biztosítani.

Az Indokolás, de az összes sajtóközlemények is egyöntetűen 
rám utatnak arra, hogy a közalap nem új találmány, hanem arról
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van szó, hogy egy régi kezdeményezést kíván az egyház megeleve
níteni. Nem is ú.i terheknek az egyházközségekre rovasa a cél, ha
nem inkább az eddigi, részben rendszertelen és szétszórt gazdálko
dás összefogása és egyesítése. Á ltalában valószínűleg az egyházköz
ségek költségvetésének 15%-a kerül majd a közalapba befizetésre 
s lehetséges, hogy kiderül: m ár eddig is ilyen, vagy éppen még 
nagyobb m értékű volt a különféle közterhek tám ogatása némely , 
egyházközségben.

Fontos szempont az is, hogy a gyülekezetek teherbíróképes
ségének megállapításánál egyáltalán nemcsak a lélekszám, hanem 
a gyülekezet összes körülményei is tekintetbe jönnek.

Az 1955. év próba év lesz. Ekkor még részben a régi közteher
viselési rendszer m arad érvényben. A gyülekezetek megismerik az 
új közalap tervezetét és felkészülnek feladataikra. E felkészítésben 
fontos szerep ju t az espereseknek, akiknek pásztori módon keíl e 
feladatban a gyülekezetek segítségére lenni. így alakul ki az új 
közalap, az egyházi közteherviselés új módja.

3. A  jövő. 1956-tól kezdve a közalap ilyenformán alakul: Meg- 
* állapítják az országos szükségleteket és azt, hogy a várható állam

segély ezeket mennyiben fedezi. A különbözetet egy tervezet sze
rin t megfelelően elosztják a ke.rületek között. Természetesen úgy, 
hogy előbb meghallgatják azoknak illetékes szerveit. E tanácskozás 
u tán a felosztásról a konvent egyhangú határozattal (s nem szó
többséggel !) dönt.

Az egyházkerületek a reájuk eső részt hasonló módon eloszt
ják az egyházmegyék között, azok pedig az egyes egyházközségekre 
osztják fel a kivetést, — m indig az érdekeltek meghallgatásával 
és a tanácskozásba való bevonásával.

A járulékok befizetése a m ár a szabályrendelet ismertetése so
rán jelzett módon (egyházmegyéken keresztül) történik. Az egy
házkerületi pénztár itt kim arad a folyamatból, nyilván egyszerűbb 
adminisztráció okából.

Az összes sajtóközlemények, — am int azt m ár az egyes cikkek 
címei is sejtetik — igen nagy nyom atékkai m utatnak reá, hogy itt 
nem elsősorban anyagi, hanem elsőrenden lelki, hitbeli kérdésről 

, van szó. Különösen Farkas József tanulm ánya (Egységünk alapja 
és a közalap) emeli ki azt, hogy az egyház egységének, az egy test 
közös életének egyik alapmegnyilvánulásáról van itt szó. Az egy
házi independentizmus szellemének áttöréséről tehát, de arról is, 
hogy a gyengék ne vergődjenek elhagyottan nehézségeikben s nacv 
közügyek ne sorvadjanak el kellő megértés és támogatás hijján. 
A közöny és felelőtlenség az önzés és tervtelen szűklátókörűség 
mögött végeredményben hitetlenség és — az egyház lényege és 
valósága felől való hiányos hitbeli ismeret, teológiai tudatlanság és 
zűrzavar húzódik meg.

A reform átus egyház kétségkívül nagy és fontos m unkába kez
dett a közalap megvalósításával. Méltó, hogy ezt a fáradozást mi 
is kellő figyelemmel kísérjük.

Groó Gyula
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A  k o l l e k t a  i m á d s á g o k
az egyházi esztendő vasárnapjaira és ünnepnapjaira* 

A) KOLLEKTÁK AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ VASÁRNAPJAIRA ÉS 
MOZGÓ ÜNNEPNAPJAIRA.

1. Advent első vasárnapján:
Krisztus Urunk! Gyakorold hatalm adat és jöjj, hogy oltalmad 

alatt m egm eneküljünk a bűneinkből származó veszedelmektől és 
üdvözüljünk a Te váltságod által. Mert Te az Atyával és a Szent
lélekkel valóságos Istenként élsz és uralkodói örökkön örökké.

2. Vagy:
Szerető Istenünk! K érünk Téged, látogasd és tisztítsd meg ke

gyelmeddel szívünket, hogy ha eljön hozzánk Fiad, elkészített szál
lást találjon. Mert Ö Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
él és uralkodik örökkön örökké.

3. Advent második vasárnapján:
Szerető Istenünk! Ébressz fel minket, hogy amikor eljön a Te 

Fiad, készen legyünk arra, hogy örvendezéssel fogadjuk Öt és tiszta 
szívből szolgáljunk Néked. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által 
aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik 
örökkön örökké.

4. Advent harmadik vasárnapján:
Urunk! Kérünk Téged, hallgasd meg imádságunkat, látogass 

meg kegyelmeddel és világosítsd meg szívünk sötétségét. M ert Te 
az Atyával és a Szentlélekkel valóságos Istenként élsz és uralkodói 
örökkön örökké.

5. Advent negyedik vasárnapján:
Istenünk, aki évről-évre megörvendeztetsz m inket megválts - 

sunk emlékezetével, add, hogy egyszülött Fiadra, akit most Meg
váltónkként örvendezve fogadunk, ítéletre jövetelekor is bizoda-' 
lommal és békességgel tekintsünk. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad 
által, aki Véled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralko
dik örökkön örökké.

* Tájékoztatásul, kipróbálásra és hozzászólásra fordításban közöl
jük azokat a kollekta-imádságokat, amelyeket a németországi Luthe
ránus Liturgiái Konferencia megbízásából Mahrenholz Ch. adott ki. 
A könyv címe: Kollekten-Gebete für die Sonn- und Festtage des Kir- 
chenjahres. Herausgegeben von dér Lutherischen liturgischen Konfe- 
renz Deutschlands. Neuendettelsau (Friemund-Verlag) 1951. 67 lap. Ké
sőbbi számban közöljük a forrásjegyzéket és Mahrenholz kísérő tanul
mányát is, s a kihagyott számok magyarázata is következik.
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6. Karácsony éjszakáján:
Istenünk, aki ezt a megszentelt éjszakát elárasztottad az igazi 

világosság fényével, add nekünk, hogy majd a mennyben emlékez
zünk annak a világosságnak örömére, amelynek titka it itt a lfö l
dén kijelentetted nekünk. Jézus Krisztus U runk által, m ert Ö az- 
igaai világosság, és Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él 
és uralkodik örökkön örökké.

7. Az Úr születése napján (Szent karácsony ünnepe, december 25) I.:
M indenható Üristen! Te akartad, hogy Igéd testté legyen és 

benne Te árasztasz el m inket kegyelmed világosságával. Kérünk, 
add meg nekünk, hogy ez a világosság a h it által megvilágosítsa 
szívünket és visszatükröződjék cselekedeteinkben. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké.

8. Karácsony napján II.:
Segíts, szerető Úristenünk, hogy szeretett Fiad új testi szüle

tésének részesei legyünk és m aradjunk, és szabaduljunk régi bűnös 
születésünktől. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön 
örökké.

12. Az első vasárnapon karácsony után:
Üristen, mennyei Atyánk! Atyai módon szerettél minket, sze

gény bűnösöket és a világnak ajándékoztad Fiadat, hogy higgyünk 
Őbenne és a h it által üdvözöljünk. Kérünk Téged, add Szentlelke- 
det szívünkbe, hogy mindvégig m egm aradjunk ebben a hitben. Jé
zus Krisztus Urunk a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel 
valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

13. Az Űr körülmetélése és névadása napján (Újév napja, január 1):
Űristen, mennyei Atyánk! Te vetetted a törvény alá szeretett 

Fiadat, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak. Segíts, 
hogy váltságának részesei legyünk és maradjunk. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké.

14. Vagy:
Üristen, mennyei A tyánk! Te adtad nekünk szeretett Fiadat, 

és a Jézus nevével Te jelentetted ki, hogy Ő üdvözíti a népet. Add 
meg nekünk, hogy ezt az új évet Jézus nevében kezdjük és minden 
cselekedetünkkel dicsőítsünk Téged, a mi Atyánkat. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké.

A második vasárnapon karácsony után (Újév után vasárnap): 
Karácsony után első vasárnap szerint.
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15. Az Űr megjelenése napján (Epiphania, január 6):
Űristen, mennyei Atyánk! aki csillagoddal vezetted a pogány ok 

első zsengéjét a jászolhoz és kijelentetted nekik Fiadat, add meg 
nekünk, hogy m iután Téged hitben megismertünk, eljussunk isteni 
fenséged és dicsőséged látására is. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad 
által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralko
dik örökkön örökké.
16. Az első vasárnapon Epiphania után:

Mndenható Isten, mennyei Atyánk! Tekints a Téged kérő né
ped szívbéli vágyakozására: kegyelmeddel és igéddel m utasd meg 
nekünk azt, am it tennünk kell, és adj erőt, hogy azt megcseleked- 
jük. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és-a Szent
lélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
17. A második vasárnapon Epiphania után:

Mindenható, örök Isten! Te vezetsz és kormányozol m indent a 
m ennyen és a földön. Hallgasd meg kegyelmesen néped könyörgé
sét és add nekünk békességedet életünk minden napján. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel való
ságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
18. A harmadik vasárnapon Epiphania után:

Mindenható, örök Isten! Kérünk Téged, szánd meg gyengesé
günket és nyújtsd ki hatalm as kezedet, hogy megvédelmezz rossz
akaróinktól. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a 
Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
19. A negyedik vasárnapon Epiphania után:

Űristen, mennyei Atyánk! Te tudod, hogy emberi gyengeségünk 
m iatt nem tudunk megállni a sok és nagy veszedelemben. Adj ne
künk testi és lelki erőt. hogy segítségeddel legyőzzük mindazt, ami 
bűneink m iatt gyötör minket Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad 
által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralko
dik örökkön örökké.
20. Az ötödik vasárnapon Epiphania után:

Urunk, Istenünk, Te hívsz el és gyüjtesz a világ minden tájáról 
Neked szolgáló népet. Tedd naggyá ra jtunk  a Te uralm adat és add 
nekünk Szentlelkedet, hogy neved felmagasztaltassék mindazok 
előtt, akik a halál sötétségében és árnyékában élnek. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké
21. Az utolsó vasárnapon Epiphania után:

Űristen, mennyei Atyánk! Te dicsőítetted meg Fiadat a m enny
ből. Kérünk, add meg nekünk, hogy- hittel fogadjuk dicsőségének 
kijelentését és készségesen kövessük Öt, hogy szenvedése és ke
resztje által elérjük feltámadásának dicsőségét. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké. 0
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22. Hetvened vasárnapján:
Űristen, mennyei Atyánk! Kérünk Téged, hallgasd meg néped 

könyörgését, és jóllehet bűneinkkel rászolgáltunk a büntetésre, 
ments meg m inket mégis kegyelmesen a Te dicsőséges nevedért. Jé
zus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekke! 
valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

23. Hatvanad vasárnapján:
Urunk, Istenünk! Te megvizsgálsz m inket és látod, hogy nem 

hagyatkozhatunk egyetlen cselekedetükre sem. Add, hogy kegyel
meddel vigasztalódjunk és szárnyad alatt találjunk menedéket a 
világ veszedelmei és az ördög kísértései ellen. Jézus Krisztus Urunk, 
a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
él és uralkodik örökkön örökké.

24. Vasárnap böjt előtt, ötvened (Estomihi):
Űristen, mennyei Atyánk! Te parancsoltad, hogy józanok és 

m értékletesek legyünk: add meg népednek, hogy türelemm el gya
koroljuk m agunkat jócselekedetekben és igazi engedelmességben 
éljünk a Te gyermekeidként. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, 
aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik 
örökkön örökké.

25. Vagy:
Űristen! Te mindenkor kedvedet leled az irgalmazásban és szí

vesen vagy kíméletes. Fogadd el bűnbánó imádságunkat, oldozd 
fel és szabadíts meg a bűn foglyait kegyes jóságod szerint. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel való
ságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

26. Böjt első vasárnapján, Invocabit:
Űristen, mennyei Atyánk! Te küldted Fiadat a világba, hogy 

gátat vessen az Ördög zsarnokságának és megvédjen minket a gonosz 
ellenségtől. K érünk Téged, tarts meg minket m inden kísértésben és 
add nekünk Szentlelkedet, hogy a sátánnak ellene álljunk, igéddel 
elűzzük m agunktól és győzelmet vegyünki rajta. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké.

27. Böjt második vasárnapján, Reminiscere:
Szerető Úristenünk! Te tudod, hogy elhagyott, árva emberek 

vagyunk és nem tudunk magunkon segíteni. K érünk Téged, őrköd
jél bennünk és körülöttünk, hogy testünket ne érié semmi baj, 
szívünk pedig tiszta m aradjon gonosz gondolatoktól. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké.
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28. Böjt harmadik vasárnapján, Oculi:
Mindenható, örök Isten! Kérünk tekints szegény szolgáid szív

béli kívánságára: nyújtsd ki fölénk m indenható kezedet és vess 
gátat a gonosz ellenség minden támadásának. Jézus Krisztus Urunk, 
a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
él és uralkodik örökkön örökké.

29. Böjt negyedik vasárnapján, Laetare:
Mindenható Isten! Add meg nekünk, bűneinkért m éltán bűn- 

hődőknek, hogy kegyelmed vigasztalása ismét felüditsen minket, 
Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel 
valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

30. Nagypénteken:
Mindenható Atya, örök Isten! Te akartad, hogy Fiad elszen

vedje értünk a kereszt kínját, hogy ezzel eltávoztasd tőlünk a gonosz 
ellenség hatalmát. Add meg nekünk, hogy ünnepeljünk és háláljuk 
szenvedését, hogy elnyerjük a bűnbocsánatot és a megváltást az 
örök halálból. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és 
a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

31. Nagyszombaton:
Urunk! Add meg nekünk, a Te Fiad halálába keresztelteknek, 

hogy megöljük gonosz kívánságainkat, és síron s halál tornácán át 
elérjük a boldog feltámadást. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad ál
tal, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik 
örökkön örökké.

38. Húsvét éjszakáján:
Istenünk, aki ezt az éjszakát megdicsőítetted Fiad győzelmes 

feltámadásával, tartsd  meg minden újjászületettben a fiúság lelkét, 
hogy testben-lélekben megújulva tieid legyenek tiszta szívvel. Jé 
zus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel 
valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

39. Az Űr feltámadása napján (Húsvét szent ünnepén):
Mindenható Isten! Te törölted el a bűnt és a halált Fiad halá

lával és Te hoztad vissza az ártatlanságot és az örök életet az ő  
feltámadása által, hogy az ördög hatalm ától megváltva a Te orszá
godban éljünk. Add nekünk, hogy ezt teljes szívünkből higyjük és 
ebben a hitben állhatatosan mindenkor dicsérjünk Téged és hálát 
adjunk Néked. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön 
örökké.
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40. Húsvét hétfőjén:
M indenható Isten! Te szereztél üdvösséget az egész világnak 

egyszülött Fiad feltámadása által. Kérünk Téged, add meg nekünk 
mennyei ajándékodat, hogy elérjük a teljes szabadságot és eljussunk 
az örök életre. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön 
örökké.

41. Húsvét hetében:
Űristen, mennyei Atyánk, aki odaadtad egyszülött Fiadat bű

neinkért és ismét feltámasztottad igazságunkra, irgalm adért kérünk, 
keltsd szívünket új életre a Te Lelkeddel, és testünket is elevenítsd 
meg majd Krisztusban örökké a Te Fiad, a mi U runk Jézus Krisz
tus feltámadásának erejével, m ert Ő Veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik örökkön örökké.

42. Vagy:
Mindenható Isten! Kérünk, add meg nekünk, akik szeretett 

Fiad feltámadásának ünnepét ünnepeljük, hogy Szentlelked meg
újítása által feltám adjunk a lelki halálból. Jézus Krisztus Urunk, 
a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
uralkodik örökkön örökké.
Vagy: húsvét hétfő kollektája.

43. Az első vasárnapon húsvét után, Quasimodogeniti:
Mindenható Isten, aki feltámasztottad Fiadat a halálból, ?tdd 

meg nekünk, hogy kegyelmedtől újonnan születetten mi is új élet
ben járjunk. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a 
Szentléiekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

44. A második vasárnapon húsvét után, Misericordia Domini:
Úristenünk, aki Fiad megalázásával felemelted a világot a mély

séges bukásból, adj híveidnek mindenkor vidám szívet, hogy az 
örök halál félelméből m egváltottan részesedjenek az el nem múló 
örömökben. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a 
Szentlélekel valóságos Istenként él és uralkodk örökkön örökké.

45. Vagy:
Mindenható, örök Isten! Te vontad ki a halálból a juhok nagy 

Pásztorát és Te hívsz el m inket nyájába igéd által. Kérünk Téged, 
add nekünk Szentlelkedet, hogy megismerjük a jó Pásztor hangját 
és kövessük Öt, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
él és uralkodik örökkön örökké.
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zolyóiralutik szolgálata
— Harminc éves a Lelkipásztor —

A LELKIPÁSZTOR sokszor volt tárgya az elmúlt esztendőben Lel- 
készi Munkaközösségi összejöveteleink, esperesi értekezleteink program
jának. A szerkesztő minden idevonatkozó kritikai megjegyzést hálásan 
fogad, hiszen szakfolyóiratunk az egész magyar evangélikus lelkészi kar 
lapja. Programon kívül is sokszor esik szó lelkészek között a Lelkipásztor^ 
ról, ami annak a jele, hogy szakfolyóiratunkat a lelkészek szorgalmasan 
olvasgatják. Vannak persze olyan tapasztalataink is, hogy egyesek csak 
azt tanulmányozzák át belőle, ami igehirdetésre való készülésük során 
közvetlenül számba jöhet, s állítólag akadnak még olyanok is, akik el
hanyagolják a folyóirat tüzetes tanulmányozását. Miután ebből elsősor
ban nekik van káruk, közvetlenül azonban egész lelkészi munkánknak 
és egyházunknak is, az új polgári év küszöbén hadd kérjem meg szolga
társaimat, szenteljenek minél több időt a Lelkipásztor tanulmányozá
sának, esetleges észrevételeiket pro és kontra mondják meg, vagy írják 
meg őszintén, mivel csak így remélhető, hogy szakfolyóiratunk egyre 
inkább azzá válik, ami szeretne lenni, nevezetesen olyan tudományos 
színvonalon mozgó szakfolyóirat, mely a lelkésznek jó munkája vég
zéséhez komoly segítséget nyújt.

Szakfolyóiratunk egész lelkészi karunk lapja, egyben tehát tükre is. 
Tudom, hogy másként hangzik a szó, mint ahogyan fest a holt betű, s 
azért különösen, ami az igehirdetési anyagot illeti, arra inkább az ér
vényes, hogy „így írtok ti”, illetve így írunk mi, és nem az hogy így 
prédikálunk mi. Mégis számolnunk kell azzal, hogy a betű örökíti meg 
a gondolatokat, míg a sző elrepül s ezért a jelenben is és a jövőben is 
főleg lelkészi szakfolyóiratunk az az írásos dokumentum, mely őrzi és 
továbbadja lelkészi szolgálatunk formáját és tartalmát.

Lapunk terjedelme sokszor határt szab annak, hogy mit közöljünk 
benne. Az újesztendőben ez a határ lényegesen kitágul, miután az új 
esztendőben szakfolyóiratunk lényegesen nagyobb terjedelemben jelenik 
meg- hónapról -hónapra. Reméljük, hogy ez a körülmény is előbbre viszi 
annak a célkitűzésünknek a megvalósítását, hogy szakfolyóiratunk szol
gálata egyre jobb, hasznosabb legyen.

Lelkészi szolgálatunk lényege az igehirdetés. A régi lelkészi szak
lapok eleinte kizárólag kész beszédek közlésével siettek lelkészi karunk 
segítségére. Egyre erősebbé vált azonban lelkészi karunknak az a köve
telése, hogy a textusok feldolgozása ne kész beszédek formájában tör
ténjék, hanem jó egzegézis nyújtásában. A mögöttünk lévő években a 
lelkészi kar egyik része még mindig követelte az előre elkészített telje
sen kész beszédek közlését. Ügy látszik, hogy 1954-ben a vita eldőlt azok 
javára, akik az egzegézis mellett vannak, s csak olyan prédikációk köz
lését látják jónak, amelyek tényleg elhangzottak. Az új esztendőben 
szakfolyóiratunk lelkészi karunknak ehhez a kívánságához fogja tartani 
magát. A gyenesdiási konferenciák eredményeképpen közli az ez évben 
alapigékül kitűzött ótestamentomi textusok tudományos és gyakorlati 
egzegézisét. Az egyházi esztendő végéig a textusok feldolgozása biztosítva
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van, s ezúton is hadd fejezzem ki köszönetemet lelkészi karunknak, 
Teológiai Akadémiánk professzorainak azért az odaadó és színvonalas 
munkáért, amit ennek érdekében Gyenesdiáson kifejtettek. Ahhoz azon
ban, hogy valóban elhangzott kész prédikációkat közölhessünk, szüksé
ges, hogy lelkésztestvéreink ilyen anyaggal minél bővebben ellássák a 
szerkesztőt. Küldjük be tehát azokat az igehirdetéseinket a szerkesztő
ségnek, amelyekről úgy éreztük, hogy jó igehirdetések voltak, amelyek
ből lelkésHestvéreink tanulhatnak.

Igehirdető szolgálatunk érdekében azonban nemcsak egzegézissel 
kell foglalkoznunk, hanem általában a teológiában is tovább kell képez
nünk magunkat. Szakfolyóiratunk fő célja éppen az, hogy ebben a teo
lógiai önképzésben segítségére legyen lelkészi karunknak. Jó igehirdető 
csak az lehet, aki jó teológus. Ahhoz viszont, hogy jó teológusok le
gyünk, állandóan tovább kell képeznünk magunkat. A teológiai munka 
egy percre se áll le a protestantizmusban. Sokan úgy érzik szerte az 
egész világon, hogy igehirdetésünk válságban van. Ebből a válságból 
csak úgy kerülhetünk ki jó eredménnyel, ha a kibontakozáson minél 
többen, minél többet fáradozunk. Szakfolyóiratunk nem leplezi, sőt in
kább feltárja azokat a problémákat, amelyek a protestantizmusban az 
igehirdetés terén és a teológiában általában elénk mei ednek. Mint 
ahogy az igehirdetésekre való készülésben nem adunk kész recepteket, 
hanem csak jó anyagot, mindenkitől elvárva, hogy személyes tusakodás, 
tanulás, gondolkodás, imádkozás' révén keresse meg és találja meg a 
megfelelő formát és tartalmat, úgy az erjedő és forrongó teológiai 
munkában sem kívánunk egyoldalúságot érvényesíteni, hanem arra tö
rekszünk, hogy lelkészi karunk jól tájékozott legyen a ma teológiai 
munkájának alapkérdéseiben, s a megoldások keresésében. Az így nyúj
tott anyag alkalmas arra, hogy Munkaközösségi összejöveteleinken kellő 
tájékozottság alapjában végezhessük teológiai önképzésünket s igehir
dető szolgálatunkban való erősödésünket.

Az 1954. évre az evanstoni világgyűlés ütötte rá a bélyegét. Teoló
giai tekintetben Evanston nem hozott végleges eredményeket, hanem 
további munkára serkenti a világkeresztyénséget s annak teológusait. 
Rengeteg probléma vetődött fel a nyári gyenesdiási lelkészkonferencia
sorozaton is. A Lutheránus Világszövetség főtitkára kifejezetten kér 
bennünket, hogy a lutheranizmus és a Lutheránus Világszövetség kér
déseivel tüzetesen foglalkozzunk. Rengeteg kérdés, probléma, feladat 
mered elénk minden irányból. Elmondhatjuk, hogy ezen a téren is sok 
az aratni való, de reméljük, hogy az így értelmezett aratásban lelkészi 
karunk tagjai közül is sokakat elhív jó munkásként az aratás Ura.

Az új polgári év elején hálásan köszönöm lelkésztársaimnak az 
eddig nyújtott segítséget és megértést. A sok tennivaló világos tuáatá- 
ban ugyanakkor kérem szolgatársaimat további elmélyülő, nagyon ko
moly munkára és segítségre lelkészi szolgálatunk s egész egyházunk ér
dekében.

Sok és komoly feladatunkra az új polgári esztendő küszöbén Jézus 
Krisztusra nézünk. Tőle kérünk áldást munkánkra s . hisszük, hogy ő, 
aki a világ reménysége, megengedi,. hogy békében végezhessük - szolgá
latunkat egyházunk és hazánk javára.

A szerkesztő
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S Z E M L E
Cseh ökumenikus tanács felállítása

(Prága.) Az Egyházak Világtanácsa evanstoni második nagygyűlé
sén résztvett cseh delegátusok a prágai Comenius-fakultáson október 
14-én összejövetelt tartottak, ahol elhatározták, hogy a nagygyűlés 
résztvevői ajánlani fogják egyházuk központi szerveinek, alakítsanak 
az Egyházak Világtanácsa tagjaként Csehszlovákiában is ökumenikus 
tanácsot, melynek Prága volna a székhelye. Dr. J. L. Hromádka, a 
Comenius-fakultás dékánja mellett a következők vettek részt a prágai 
konferencián: Dr. J. Michalko, a pozsonyi szlovák evangélikus teológiai 
fakultás dékánja, Dr. V. Hajek, a Cseh Testvérek Egyházának zsinati 
elnöke, Varga Imre, a szlovákiai református egyház püspöke, K. Gáb
ris, a pozsonyi szlovák evangélikus teológiai fakultás tanára, aki J. 
Chabada egyetemes püspököt helyetesítette, B. Pospisil, a teológiai 
Husz-szeminárium igazgatója, és L. Broz, a zsinati tanács titkára, (öku
menikus Sajtószolgálat.)
Bezárják az anglikán missziós iskolákat Dél-Afrikában

Dr. Richard Ambrose Reeves, a johannesburgi anglikán püspök 
úgy határozott, hogy jövő év április 1-én Dél-Transval huszonhárom 
anglikán missziós iskolája beszünteti működését. Nevezett iskolákban 
jelenleg tízezer néger gyerek nyer oktatást.

Ezt az elhatározó lépést az váltotta ki, hogy a délafrikai kormány
zat bantu-nevelési törvénye azt rendeli el, hogy a missziós iskolákban 
1955 április 1-e után csak akkor folytatható a tanítás, ha a tanulókat 
„az állandó megaláztatás állapotába" helyezik. A püspök nyilatkozata 
így hangzik: „Lelkiismeretünk diktálta nekünk ezt az elhatározást, 
hogy inkább, bezárjuk iskoláinkat, semhogy tovább folytassuk a kor
mánnyal való együttműködést a törvény ilyetén való megszövegezése 
után. A nevelés abbahagyása jobb, mint a hamis nevelés."

Johannesburg anglikán egyházmegyéjének zsinata legutóbb 
szembeszállt a bantu-nevelési törvénnyel és a bennszülöttek újraletele- 
pedési törvényével, minthogy ez a két törvény bizonysága annak, „hogy 
a délafrikai kormány el van rá szánva, hogy konzekvensen keresztül
vigye a fajbeli megkülönböztetés alapelvét11; hasonló lépéseket tett a 
délafrikai metodista egyház, a délafrikai baptista unió és a délafrikai 
baptista missziós társaság is. Nevezett egyházak kijelentéseikben egy
hangúan megállapították, hogy a faji megkülönböztetés szembenáll 
„Isten akaratával" és „ellentmond a keresztyén alapelveknek". Az or
szág római katolikus püspökei is ismételten támadták a bantu-nevelési 
törvényt, (ö. S. Sz.)

■ r '  í
A biblia országából

„A Biblia Országa" címen az izraeli archeológiái intézet összeválo- 
gatásában kiállítást rendeztek. A kiállítás megjárta Washingtont, New 
Yorkot, Hágát és jelenleg Londonban vonz sok látogatót. „A Biblia 
Országa" kronologikus sorrendben ismerteti az ősapák, a királyok és 
a Babilonból való visszatérés utáni korszakok történetét izraeli leletek 
alapján. Látható például az az asszír írásjelekkel telerótt lap, amelyen 
Szanherib (Kr. e. 701, Ézsaiás ideje) leírja Palesztinába való betörését. 
Láthatók továbbá azok az elefántcsont díszek, amelyek Samáriában Áháb 
király palotáját díszítették (1. Kir. 22, 39.). Igen értékesek azok a külön
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böző leletek, amelyek ó-héber feliratú adatokat őriztek meg. Ilyen 
például a sírfelirat, amely egy izraeli tudós szerint Sebna (Ézs. 22, 15) 
sírjáról származik. Egy cserép-töredéken ó-héber írással a következő 
szavak állanak: „Ofirból való arany, Beth Horon-ba“. Ez egy átvételi 
elismervény, amely a Kr. e. VIII. századból való és amelyet Tel Aviv 
közelében ástak ki. Kiállításra kerültek Jeruzsálemben talált ékszerek a 
VII. évszázadból. Nagy érdeklődést keltett egy háromágú villa, amelyet 
a papok annakidején az áldozati hússal kapcsolatban használtak (1. Sám. 
2, 13. és köv.). Salamon meggidói lóistállójának törmelékei és a Vörös
tenger mellett Eláthból való rézöntvényei ennek a kornak magas kul
túráját mutatják. A makkabeusi időkből egy pénzérmékkel töltött edényt 
állítottak ki, amelyet háborús veszély idején ástak el. Az 1947-es Holt
tenger melletti leletekből több kéziratot is kiállítottak, közöttük az 
Ézsaiás-tekercset. A korai keresztyénség időszakából csak kevés emlék 
látható, ezek közül a legszebb az a korlát, amelyet egy dél-palesztinai 
keresztyén templom maradványaként találtak meg.

Régészeti leletek Ábrahám idejéből
Nelson Glueck professzor most tette közzé nagy feltűnést keltő há

roméves kutatásainak eredményeit. Palesztina jelenleg pusztaságszámba 
menő déli részén, az ú. n. Negevben számtalan erődítmény, település, út 
és csatorna romját találta meg. Az ásatások azt bizonyítják, hogy a 
Krisztus előtti 4000. esztendő táján — mikor Ábrahám a Negev vidékére 
költözött — itt földműveléssel foglalkozó lakosság élt, amely a Krisztus 
előtti 900—600 évek táján érte el civilizatorikus fejlődése tetőfokát. 
A bibliai idők egyik tanúja, a Meron-tó, rövidesen el fog tűnni. Egy 
amerikai vállalat a tó lecsapolásához kezdett, hogy a környéket föld
művelés céljából hasznosítsa. Ezen a vidéken aratta Józsué a kánaáni 
néptörzsek királyai felett diadalát. Jelenleg három métert süllyedt a tó 
szintje, egy év múlva teljesen eltűnik.

Sárga könyv a „munkás-papokról“
Ismeretes, hogy a Vatikán betiltotta a franciaországi „munkás

papok" eddigi tevékenységének formáját. Nem engedélyezte számukra, 
hogy papi hivatásuk mellett más munkakörben is tevékenykedjenek, 
illetve legfeljebb napi három órai másirányú elfoglaltságot engedélyezett 
számukra. Ezzel a rendelkezéssel a „munkás-papok" jelentős része, egye
sek szerint, egyharmada, mások szerint kétharmada szembehelyezkedett. 
A szembehelyezkedő francia lelkészek most „A munkás-papok" címen 
sárga könyvet jelentetnek meg. A könyv három fejezetben a munkás
papok tevékenységének a történetét tárgyalja egész 1954. márciusáig, 
azután leírást ad a munkásosztály helyzetéről és a köztük végzett evan
géliumi szolgálat kérdéseiről, végül pedig dokumentum-gyűjteményt 
közöl. „Csak sajnálattal vehetjük ennek a könyvnek a megjelenését" — 
írta a „La Croix" című katolikus újság főszerkesztője, a sárga könyvvel 
kapcsolatban. Szerinte a „munkás-papok" kérdését nem segíti ez meg
oldáshoz. A könyv sok katolikus lelkész benső meghasonlását tükrözi. 
„Sokan mások is megismerték ezt a bensőd meghasonlást — írja P. 
Gabel, — de a dolgozók világában végzett missziói szolgálatuk nem 
akadályozza meg őket abban, hogy az egyházhoz hűek maradjanak." 
Ugyanabban az időben, amikor a sárga könyv megjelent, Párizs közelé
ben lelkigyakorlatot tartott az a negyvenhat, „munkás-pap", aki az egy
házi rendelkezésnek alávetette magát. Lelkigyakorlatukat Feltin kardi
nális, Párizs érseke is meglátogatta.
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Párizsba tette át székhelyét az orosz orthodox egyház nyugat-európai 
exarchátusa

Borisz érseket, aki eddig Berlin és Németország érseke, valamint az 
orosz orthodox egyház nyugat-európai exarchája volt és Berlin-Karls- 
horstban tartotta székhelyét, visszahívták munkahelyéről, hogy a 
moszkvai pátriarcha amerikai exarchátusát vegye át. Berlini munka
körét a jövőben Statov esperes fogja ellátni. A nyugat-európai exarchá
tus vezetőjévé Nicolai püspököt jelölték ki, akinek székhelye eddig a 
franciaországi Cliehyben volt. Mint az orosz orthodox egyház érseke 
ezentúl Párizsba helyezte át székhelyét.

„Evangelisches Kirchenlexikon"
címen új lexikon jelenik meg Göttingenben Heinz Brunotte és Ottó- 
Weber professzor szerkesztésében. A megjelentetendő lexikon körülbelül 
16 ezer címszó alatt tárgyalja a németországi és az egész, világra kiter
jedő egyházi és teológiai élet főbb eseményeit, tényeit, kérdéseit és fogal
mait, a múltra és jelenre egyaránt kitérjeszkedve. A lexikon 35 kiad
ványban 4—6 heti időközökben jelenik meg.

Az itáliai katolicizmus helyzete
A Zürichben megjelenő Evengelischer Pressedienst a bensheimi 

„Materialdienst des Konfessionskundlichen ínstituts“ című kiadványból 
veszi át az alábbi közleményt.

Olaszország kommunista pártja valamennyi nyugati állam kommu
nista pártja közül a legerősebb és legütőképesebb. A bejegyzett párt
tagok száma állandóan növekszik. Komoly megfigyelők szerint a követ
kező évben a képviselőválasztások alkalmával nem lehetetlen, hogy 
legális úton veszik át a hatalmat, amelyet a spanyolországi fejlemények 
mintájára valószínű polgárháborúhoz hasonló események követnének.

A többi latin államhoz hasonlóan a katolicizmus képtelen ellentállni. 
A kiközösítési rendelkezés hibásnak 'bizonyult és a kommunisták frontját 
nem volt képes gyöngíteni. Hogy a Mária-év, amely világszerte a katoli
cizmus megerősítését igyekezett szolgálni, milyen mértékben segítette 
Olaszországban a katolicizmust a kommunizmussal való viaskodásban, 
azt csak a jövő fogja megmutatni Az egyszerű olasz katolikus, aki csa
ládias beállítottsága következtében a felsőbb egyházi vezetéssel egy
házával és annak utasításaival szemben személyes életét és munkáját 
tekintve, belsőleg sokkal szabadabb és függetlenebb, mint a német, vagy 
amerikai katolikus, mindenesetre nem tartja összeegyeztethetetlennek 
hitével azt, hogy a kommunista párthoz tartozzék. Másfelől kevés olyan 
ország van, ahol a társadalmi ellentétek olyan rikítóak lennének és az 
egyház történeti vétkei a nehéz szociális állapotok tekintetében annyira 
nyilvánvalóvá váltak volna, mint éppen Itáliában. Ezért nem különös 
az, hogy az olaszországi katolicizmus egyáltalán nem egységes a jelen 
politikai és társadalmi kérdéseinek megítélése tekintetében, a legmaga
sabb helyeken, el egészen a Vatikánig sem. Mindez vonatkozik még az 
egyházi szociális tanok követésére is. így például a keresztyén demokrata 
sajtószervek nyíltan kimondják azt, hogy a Rerum Novarum tanításai 
túlhaladottak és nem időszerűek és hogy azok a felhívások, amelyek a 
törvényt és a rendet szándékoznak védeni a kommunizmussal szemben, 
semmi mást nem tesznek nyilvánvalóvá, mint azt a különös törekvést, 
hogy egy rendszerré vált rendetlenséget továbbra is fenntarthassanak. 
Firenze keresztyén demokrata polgármestere, Giorgio La Pira sztrájkoló 
munkások előtt beszédet tartva a következő jellegzetes kérdést tette fel:
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„Hogyan imádkozhatnak munkanélküliek egyáltalán? Es erre azt a 
választ adta, hogy ehhez mindenek előtt munkára és kenyérre van szük
ségük. (—)

Hírek német teológiai katedrákról
Dr. Arno Lehmannt, a hallei teológiai fakultás dékánját a missziói 

és vallástudományi tanszék ellátásával bízták meg. Ugyancsak a hallei 
egyetemen Konrad Onaseh, az orthodoxia ismertetésével, mint előadó 
bízatott meg.

H. Obendieck professzort, a wuppertali egyházi főiskola tanárainak 
széniorát 59 éves korában Amerikában autóbaleset érte és meghalt. 
Obendiéck az evanstoni világkonferencia résztvevőjeként tartózkodott 
Amerikában *

Rudolf Bultmann wartburgi professzor augusztus 20-án töltötte be 
70. életévét. Neve különösen az „Entmythologisierung“ kérdésével kap
csolatban vált széles körben ismertté.

Alexander Böhling erlangeni professzor, a hallei egyetemre került, 
hogy az újszövetségi és a keleti keresztyénség történetével foglalkozó 
tanszéket töltse be.

Martin Doerne professzort Halléből a göttingeni egyetem hívta meg 
gyakorlati teológiai professzornak. Az előző években Doerne professzor 
a rostocki és a lipcsei egyetemen adott elő.

Wolfgang Trillhaas professzort, aki eddig a göttingeni egyetemen a 
gyakorlati teológiát adta elő, ugyanott átvette Iwand professzornak 
Bonnba való távozása után a rendszeres teológiai tanszék ellátását.

Kurt Aland hallei professzort az uppsalai teológiai fakultás és az 
Olaus-Petri alapítvány vendég előadásra hívta meg. Előadásait Nagy- 
Konstantinusz császár vallásos magatartásáról tartja.

Althaus erlangeni professzor tájékoztatása szerint az erlangeni fakul
táson csökkenő tendenciát mutat a teológiai hallgatók száma. 1931-ben a 
professzornak 242 hallgatója volt. A hallgatók száma 1933—34-ben érte 
el csúcspontját. Ekkor 661-en hallgatták. A háború kezdetén 216 hall
gatója volt, ez a szám azonban az egész egyetem hallgatóságának 27%-a. 
A háború végén 246 hallgatóval kezdte meg munkáját a teológiai fakul
tás Számuk később 418-ig emelkedett, jelenleg viszont 200 alatt van. 
Ennek az oka sok tekintetben a Neuendettelsauban felállított új egyházi 
Augustana főiskola, ahová sok, eddig Erlangenben tanuló teológus irat
kozott be. (—)
Újszövetségi kéziratok a Szovjetunióban

Alekszij pátriárka meghívására a nyár elején öttagú nemhivatalos 
egyházi küldöttség látogatott el a Szovjetunióba Németországból. A kül
döttség egyik tagja, Aland haliéi professzor, beszámol arról, hogy lehető
ségük nyílott a Szovjetunióban lévő könyvtárakban található több, mint 
250 újszövetségi görög kézirat megtekintésére, ötven éve nyugat-európai 
tudósok nem vették kézbe ezeket a jelentős iratokat. Most nemcsak ehhez 
a lehetőséghez jutottak hozzá, hanem ezen felül az Állami Egyházügyi 
Hivatal vezetőjének, Karpovnak támogatása következtében lehetővé vált 
a kéziratok lefotografálása is. A fénykép-másolatokat már a delegáció 
ott-tartózkodása alkalmával kezdték elkészíteni. A munka elkészülte 
után a kéziratok szövegét ki fogják adni, hozzácsatolva egy Szovjetunió
beli tudós szövegkritikai tanulmányát. A fotográfiák elkészítésének a 
költségeit nagylelkű vendégszeretetéről tanúskodva Alekszij pátriárka 
vállalta magára.
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A Zeitwende*
1954. decemberi száma sorozatot kezd meg,. amelynek keretében ismer
teti a nyugat-német politikai pártok struktúráját. Elsőnek a C. D. U.-t 
(Keresztyén Demokrata Unió) ismerteti. A cikket, nem sokkal halálos 
megbetegedése előtt, Hermann Ehlers a nyugat-német szövetségi állam 
képviselőházának elnöke írta: „Die Mitte" — A közép — címen. Azt 
igyekszik írásában kimutatni, hogy ez a háború után keletkezett és 
evangélikus, valamint római katolikusokat tömörítő politikai párt nem 
folytatása a régi katolikus Centrum-pártnak. Foglalkozik a cikk azzal 
a problémával, hogy felveheti-e valamely politikai párt a keresztyén 
jelzőt. Ehlers ezt azért látja lehetségesnek, mert lehetségesnek tartja, 
hogy emberek a maguk sajátos hivatásukban keresztyén módon akarnak 
viselkedni. Ilyen értelemben lehet szerinte keresztyén politikáról be
szélni. Hangoztatja, hogy a párton belül mutatkozó felekezeti eltolódás 
(nyilván a katolikusok javára a protestánsokkal szemben) ma már nem 
áll fenn. Nem ad feleletet a cikk arra a kérdésre, hogy a C. D. U., 
Adenauer pártja (nem tévesztendő össze a kelet-németországi hasonnevű 
párttal) milyen mértékben mutatja a Vatikán befolyásának erősödését a 
protestáns jellegű Németországban, milyen társadalmi erőkre támasz
kodik, miért nyitja meg az utat a náci-ellenesség elvi hangoztatása mel
lett gyakorlatilag Hitler volt vezérkara számára. Nem tűnik ki a cikkből, 
milyen mértékben kísérti az evangélikus egyházat Németországban ez a 
„keresztyén párt“ és mennyire fejez ki egy olyan „keresztyén kurzust", 
amelyet saját hazánkban a katolikus klérus vezetése alatt a protestan
tizmus is támogatott öntudatlanságában, és amely a második világ
háborúban Istennek oly súlyos ítélete alá került. (—)
GROTIUS HUGÓ 
(1583—1645)

Hugó Grotiusról (Hugó de Groot) emlékezik meg a svájci Evange- 
lisch-Kirchlicher Véréin kiadásában megjelenő „Rejormatio" című folyó
irat decemberi száma. Fritz Blanke, zürichi teológiai professzor, Fax 
Ecclesiae cím alatt érdekes cikket írt Hugó Grotius viszontagságos életé
ről és a keresztyén egyház egységének helyreállításával kapcsolatos erő
feszítéseiről.

Hugó Grotius páratlan szellemi képességei már kora ifjúságában 
jelentkeztek. Tizenkét éves, amikor latin és görög ódákat ír. Tizennégy 
éves korában a logika és matematika körébe tartozó tárgyról nyilvános 
vitában vesz részt Leydenben. Tizenhat éves korában jelenik meg első 
nagyobb műve a 'klasszikaHfilológia köréből.

Franciaországba megy és ott megszerzi a jogi doktorátust. Vissza
térve hazájába, Hágában telepszik le és hamarosan a királyi udvar 
jogászává nevezik ki.

Teológiai művei négy folió kötetben jelentek meg (1732). Egyetlen 
felekezetnek sem kötelezi el magát, hanem „ökuménikus" és „katolikus" 
teológus szeretne maradni. Szeme előtt mindenkor az egész világot 
átfogó keresztyénség lebeg. Világosan megkülönbözteti a részegyháza
kat és az azok fölé boltozódó corpus univerzálist. Helyre szeretné állí
tani az unitas ecclesiaet. Ezt írja 1616-ban: „Ami idő marad, azt azon 
vitás ügyek megoldására akarom felhasználni, melyek az egyházat most 
tépik." Kijelenti, hogy semmiféle csalódás, sikertelenség sem fogja tudni 
az egységre való törekvéstől eltéríteni.

* M egjelen ik  h av o n ta  H am burgban , 70 o ldal te r jed e lem b en , egy éve a 
„N eu e  F u rc h e “ cím ű  la p p a l összevontan: R. A. S chröder. T had d en  Trlfeglaíf, 
H. L ilje. F. L angen fass és F, M üller közös szerkesztésében , m in t „K u ltu r- 
z e itsch rilt" .
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Éppen Németalföldön volt a helyzet e tekintetben a legrosszabb. 
16 0 4-ben nagy teológiai küzdelem indult meg, az úgynevezett arminiánus 
harc. Kálvinnak az ember kettős predestinációjáról szóló tanításáról 
volt szó. A legtöbb németalföldi teológus Gomárussal élükön, a merev 
predestinációs dogmát képviselte. A mérsékelt irányzat kétségbe vonta 
e tan biblikus voltát. Vezetője Arminius, leideni professzor. Ezen anti- 
predestinációs kisebbséget remonstransoknak nevezték. A vitába bele
szövődtek szociális és politikai ellentétek is.

Grotius a nyugalom, béke- és mérséklet érdekében síkraszálló 
remonstránsokhoz csatlakozott. A maga részéről Kálvinnak a gemmina 
predestinatio (kettős predestináció)-ról szóló tanát túlzásnak tartja. 
Annál is inkább, mivel azt Kálvin előtt senki sem képviselte.

Grotius (harcol az ellen, hogy a gomaristák Kálvin predestinációs 
tanítását kötelező dogmaként rákényszerítsék egész Németalföld népére. 
Szerinte a predestináció a kálvini hitvallás egyik sajátos vonása, mint 
ahogyan a lutheri hitvallási iratoknak is meg van a jellegzetességük. 
Meg kell szerinte ezektől különböztetni azokat a tantételeket, melyek 
az összes refortmációs egyházakban közösek. Nevezetesen a Szentírás 
egyedüli érvényességét és a Jézus Krisztus által való megváltás szük
ségességét. Az a meggyőződése, irogy ezt az egyezést valamiképpen ki
fejezésre is kellene juttatni. Olyan zsinatra gondol, melyen az összes 
nem római katolikus egyházak vennének részt. Nem gondol a különféle 
nem római egyházak hitvallási iratainak eltörlésére, hanem az összes 
hitvallásokból azt kellene kivonni, ami közös protestáns, és üdvösség és 
hit szempontjából valóban szükségesnek bizonyul. így jönne létre az ösz- 
szes protestánsokat egyesítő nagy confessio az unitas in neccessarios nyil
vános jeleként. Grotius egyáltalában nem gondol az összes protestáns 
egyházak egybeolvasztására sem, mert szükségesnek látja a különös hit
vallás! iratok fenntartását. Inkább korföderációra gondol, a protestáns 
egyházak szövetségére, melyben az egység és különbözőség egyszerre 
fennállnak. Éppen ez a gondolat öltött testet Amsterdamban 1948-ba.n.

Ezt az állapotot nevezte Grotius pax ecclesiaenak, egyházi békének. 
A cél csak lépésről lépésre közelíthető meg. Először a tiszta egyházak 
közötti egyetértést kelj létrehozni és csak később lehet hozzálátni a 
római katolikus egyházzal való béke létrehozásához. Amikor majd ez 
is megtörtént, akkor érkezett el az ökumenikus egyház békessége, mint 
Grotius végső óhajtása.

Grotius tudatában van annak, hogy a teológusok közül egy sem 
fogja akarni a kezdő lépéseket megtenni. Tekintete az angol királyra 
esik, I. Jakabra, aki egyben az anglikán egyház feje is volt. Arra kéri, 
hogy hívja egybe a protestáns zsinatot. Az angol király nem vállalja 
e kényes kérdésben a kezdeményezést. Grotius ezzel kapcsolatban így 
nyilatkozik: „Nagy dolgok magva lassan érlelődik." Abban reménykedik, 
hogy olyan utókor jő majd el, mely a béke kedvéért és érdekében meg 
fogja úmni a sok viszálykodást.

Grotius az egyházaik egységének tulajdonképpeni akadályát a teoló
gusokban látja. Bár különben megértéssel és jóságosán szokott bírála
tot mondani, mikor korának teológusaira kerül a sor, tolla igen kemény 
lesz. Az arminiánus harcokban igen kedvezőtlen oldalról ismerte meg 
a szigorúan kálvini teológusokat .Zelotátonak nevezi őket. Semmi meg
értést nem tanúsítanak az ökumenikus gondolattal szemben. Minden
kire, aki csak valamit is tesz az egyház békessége érdekéiben, gyanakod
nak. Ha valaki másképpen gondolkodik, azt eretneknek bélyegzik, és 
ha volna rá hatalmuk, ki is tennék hamarosan az egyházból.

Megállapításai túlzásnak látszottak, azonban rossz sejtelmei 6 évre 
rá megvalósultak. 1618 novemberétől 1619 májusáig összeült az első né-
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metán old í református zsinat Dordrechtben. A tanácskozások íotémája a 
kálvini kettős predestináció volt. 93. §-ban pontosan megmagyarázta a 
zsinat ezt a tant, és református hitvallássá emelte.

Hugó Grotius ezidőben már börtönben ült. Letartóztatásának jogi 
alapja mindmáig tisztázatlan maradt. Annyit lelhet röviden mondani, 
hogy az arminiánusok politikai tekintetben tudatos köztársaság-pártiak 
voltak, azaz föderalisták. Vezetőik Oldenbameveldt és Grotius voltak. 
Oldenbarneveldtet, a 72 éves aggastyánt Hágában nyilvánosan kivégez
ték, öt napra rá Grotiust életfogytiglani börtönre ítélték; 36 éves volt.

A fogságból feleségének írt levelei elszántságról tesznek tanúságot. 
Még derű sem hiányzik belőlük. Teljesen ártatlannak tudja magát. 22 
hónapig tartott fogsága. Szabadulását nem bíróinak, hanem hitvesének 
köszönhette. Parisba menekül, ahova családja is követi. Itt jelent meg 
1625-ben főműve és lett ezáltal a nemzetközi jogról szóló tudomány meg
alapítójává: „A háború és béke jogáról." 1635-ben vállalta Svédország 
francia követségét. A 30 éves háború kellős közepén lutheránus ország 
diplomatája a katolikus francia udvarnál. 1644-beh Svédországba utazik. 
Visszautazásakor hajótörést szenved. Megbetegszik, teljesen kimerül. 
1645-ben meghal. Haló porai előtt végre megnyílnak hazájának kapui. 
Delftben az új templomban helyezik örök nyugalomra.

Száműzetésében írt leveleiben látszólag háttérbe szorulnak az egye
sítési gondolatok. Előtérben a hazajutás törekvése áll. Perének újrafel- 
vételén fáradozik és hazájának politikai átalakulását kíséri figyelem
mel. Mikor azonban el kellett ejtenie a hazajutás reménységét, hirtelen 
újból előbukkan az egyházak egyesítésének gondolata.

Grotius sohasem gyűlölte a katolicizmust, mégis a Lutherra, 
Zwinglire és Kálvinra hivatkozó egyházak jelentik számára a puriores 
ecclesiaet. Mert míg a reformáció egyházai a keresztyén hit alapjaihoz 
ragaszkodnak, a róm. kát. egyház sok betoldást eszközölt azokon. „A 
róm. kát. egyház elnyomja a szabadságot, a vele egyesülés keresztülvi- 
hetetlen."

1640—1645 között Grotius nagy frontcserét hajtott végre. Most már 
lehetséges az egyesülés. Most egyszerre .ökumenikus egyházzá lett a rk. 
egyház.

Grotius új békítési akciója nem sikerült. Ha eddig a nem római cso
portokat sem sikerült egymással kibékítenie, most még nagyobb ellen
állásra talál. Elleniratok özöne jelenik meg. Mind hevesen támadja 
Grotiust. Akcióját árulásnak bélyegzik. Még a hozzá közelálló remonst- 
ránsok is megijedtek. Nem értik Grotiust. Óvatosságra intik, de Grotius 
ezzel nem törődik. Diplomata állását is kockáztatja, de még jövőjének 
bizonytalansága sem tudja eltéríteni szándékától. Svédországi útjának 
idején adja sajtó alá azon írását, melyben a leghatározottabban mutat
kozik új felfogása. Az egységes protestáns tiltakozások sem ejtik za
varba. Magánosán halad tovább, nem néz sem jobbra, sem balra. Nem 
szereti a viszályfcodést, hanem magát „pacis studiosus“-mak nevezi. 
Grotius homo societatis, a közösség embere volt egyházi és világi vi
szonylatban. A sok kudarc után már nem válogatja meg az eszközöket, 
így juthatott el a róm. katolicizmus és a pápaság elismeréséhez.

Titok marad számunkra az, hogy hogyan tudta Grotius összeegyez
tetni a halottas ágyon vallott krisztocentrikus hitét utolsó könyveiben 
lelhető katolikus tanaival. Ennek megoldását magával vitte a sírba.

Tessényi Kornél
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R o v a t v e z e t ő k  : G r ü n v a l s z k y  K á r o l y  és dr. P ál  f  y M i k l ó s

II. hét: 1954. július 12—16.
Vezető és előadó: Dr. Ottlyk Ernő teol. akad. int. tanár. 

Vízkereszt u. 3. vasárnap : IIós 11, 1 — 4 
EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Ottlyk Ernő)

Hózseás próféta II. Jeroboámnak (793—743?), Izrael utolsó erőskezű 
királyának korában kapta prófétai elhívását. Prófétai működése csaknem 
Izrael országának megsemmisítéséig tartott, tehát feb. Kr. e. 750 és 725 
között .folyt le. Ez az idő Izrael országának legválságosabb korszaka volt.
II. Jeroboám szilárd uralma után az ország a trónvillongások martaléka 
lett és rohamos hanyatlásnak indult. Ebben a hanyatló korban végzi Hó- 
zseés. prófétai tisztét azzal, hogy nemzetét ébresztgeti és a veszedelemre 
felhívja figyelmét. Isten haragját hirdeti a bűinak ellen és Isten szerete- 
tét hirdeti a megtérőknek. Ha ma már nem is érthetjük meg, hiányos 
ismereteink miatt, Hózseás történelmi célzásait, könyvének különösen 
megragadó vonása az, hogy nagy buzgósággal küzd Isten ügyéért és sze
retettel fordul nemzete felé. Ez a kettős vonás minden szavában meg
nyilatkozik. Könyve két részből áll, az 1—3 fejezetekben jelképes csele
kedetekben ábrázolja Izrael hűtlenségét. Isten büntetését és kegyelmét, 
a második része pedig a próféta beszédeit, illetve annak kivonatát, töre
dékeit tartalmazza. Textusunk ebből a részből való.

1. v. Talán az egész ÓSz-ben a legmelegebb és legszeretetteljesebb 
hang ebben a versben szólal meg. Történeti visszapillantással kezdődik a 
szöveg. Az egyiptomi tartózkodást itt is Izrael gyermekévének tekinti 
Hózseás. Isten már ebben a gyermekkorban megszerette Izraelt, azért 
szabadította ki a szolgaság házából Mózes által. 2. Móz 4, 22—23-ban 
Isten elsőszülött fiának jelenti ki Izraelt.. Máté 2, 15. ennek a versnek 
az utolsó részét az Egyiptomból hazájába visszatérő gyermek Jézusra 
alkalmazza.

2. v. Isten szeretetének a nagysága és tragikussiága alig gyakorolhat 
mélyebb benyomást, mint itt ebben az igében. A próféta felidézi Isten 
szabadító cselekvésének egész sorát: amikor Isten vezetése alatt állottak 
és megszabadultak az egyiptomi rabságból, de csakhamar hűtlenség és 
bálványozás lett erre Izrael válasza, Kanaán földje idegen istenek kultu
szával kecsegtetett, aminek gyakran nem tudott ellenállni Izrael.

3. Pedig Isten úgy vette körül atyai szeretőiével Izraelt, mint ahogy 
az apa járni tanítja gyermekét, karjaira veszi, bajában gyógyítgatja. 
Isten végtelen szeretetének, de ugyanakkor Izrael hálátlanságának meg
kapó leírását adja ez a vers.

4. Tovább folytatódik Isten szeretete tragédiájának leírása. Most 
újabb hasonlattal él a próféta. A szeretet köteleivel vonta magához Iz
raelt és olyan jól cselekedett vele, mint az az ember, aki leemeli nehéz 
igát állatjáról és szájából* kiveszi a zablát és gondos szeretettel ad ételt 
eléje. Minden ember számára a legérthetőbb, a legszemléletesebb képek
kel fejezte ki a próféta Isten üzenetét, a hosszútűrő isteni szeretetről és 
az emberi hálátlanságról.

Ezzel a befej ezetlenséggel zárul perikópánk, hogy annál élesebben 
fejezze ki az ige mondanivalóját.
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MEDITÁCIÓ (Ottlyk Ernő)
Isten fájdalmas, tragikus szeretetének megindító vonásait kei! hívért 

érzékeltetnünk..
1. Igénk történeti visszapillantás összefüggéséiben mutatja be Isten 

szeretetének konkrét megnyilvánulásait és a reá adott hálátlan, (hűtlen 
emberi válasz konkrétumait. Isten egyiptomi szabadításával közeledett 
Izrael népéhez és csodáik hosszú során át hívta ki az ő elsőszülöttjét, A 
válasz erre a pusztai zúgolódás, majd bálványimádás lett.

Megkapó képek sorozatán át mutatja be a próféta, hogyan nyilvá
nul meg Isten embert dédelgető atyai szeretete, s mennyire gonosz a 
bűnnek a válasza minderre, önként adódik az á folytatás, hogy Isten 
szeretetének .a teljességeként egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta vált- 
ságul az embervilágért. Benne éri el a tetőfokát Isten irgalmassága. 
Egyiptomtól a keresztig megdöbbentő és megindító bizonyságai vannak 
Isten szeretetének. Azóta sem szűnt meg Istennek ez a szeretete. Tovább 
árad mireánk is. Ö mindent ad, mindent megcselekedett üdvösségünkre, 
mindent elvégzett a javunkra.

3. Istennek ez a végtelen szeretete megkérdez minket a felől, hogyan 
fogadjuk atyai lelkületét? mire indít minket?

Nyilvánvaló, hogy Isten szeretete csakis viszontszeretetet ébreszthet 
bennünk. Kegyelmes Ítélete csak hálát válthat ki belőlünk. Luther a 
„Keresztyén ember szabadságáról" című iratában szinte a himnuszát írta 
meg annak, hogyan cselekszik a keresztyén ember hálából, önként és 
szabadon mindent a felebarát javára. Jézus Krisztusban erőt kapunk a 
szeretet cselekedeteinek megvalósítására, Pál apostollal kiálthatunk fel: 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!" A keresztyén 
hitben találjuk meg azt az erőt, amely hálára indít Isten végtelen szere
tete miatt, és a szeretet cselekedeteit végezteti vélünk embertársaink ja
vára. A szeretetre indító hála egészen konkrét formát ölt a hétköznapi 
életünk tennivalói között. Ott bizonyíthatjuk be, hogy valóban megindí
tott és új életet kezdett bennünk Isten végtelen szeretetének megtapasz
talása.
A vasárnap jellege.

Vízkereszt után a 3. vasárnap oltári igéje (L'k 9, 51—56) Jézus Krisz
tus megmentő szeretetéről szól, aki nem azért jött, hogy elveszítse az 
emberék lelkét, hanem, hogy megtartsa. Ószövetségi igénk Isten szerete
tének tragikus színét festi elénk azzal a hajtóerővel, hogy ekkora szere
tet láttán meginduljunk és a végtelen isteni szeretet minket is ember
társaink iránti szeretetre indítson. Ezért fejezi ki a vasárnap jellegét 
így az összefoglaló cím: „Isten szeretetének szolgálatában."

HOZZÁSZÓLÁSOK
VEÖREÖS IMRE:. Miért szakította meg a perikápát készítő bizottság 

itt az igét, mikor a fejezet döntő mondanivalója még hátra vau?
OTTLYK ERNŐ: Ebben a perikópában frappánsan benne van az 

, egész fejezet mondanivalója. Az igehirdető ezt tovább fejtheti. De a tex
tus így frappáns és tömör.

VEÖREÖS IMRE: Ezen az igén túlmegy az emberek szeretetére való 
indítás, amire az egzegéta utált. Ebben a négy versben csak az van 
benne, hogy Isten nagyon szeretett, hogy mi .mennyire visszaéltünk az ő 
szeretetével, és ebből. az következik, hogy tartsunk bűnbánatot. A 416-ik 
ének második, harmadik és negyedik verse csodálatosan összefoglalja 
ennek az igei üzenetét.

54



OTTLYK ERNŐ: Alapvető kérdésről van szó. Kérdés, hogy csak 
arról szólhat-e az igehirdető, hogy Isten szere te te milyen nagy, vagy 
szabad-e beszélnie arról is, hogy Istennek a szeretete tovább sarkal min
két és azt a bizonyságtevést váltja ki belőlünk közösen és egyenként: 
Uram, ha te így tudsz szeretni, akkor nem tehetek másként, minthogy 
én is hálából járom ezt az utat.

ÚJHELYI ALADÁR: Itt fogalmi tisztázást kell végrehajtani. Mit je
lent Egyiptom? Mit jelent a gyülekezet és az egyház számára? Lehet-e 
arról beszélni, hogy Isten ma is hív ki Egyiptomból? A Biblia nyelvén 
Egyiptom a vaskemence (5. Móz. 4, 20., Jel, 11, 8.) Ez ném tévesztendő 
össze a kohóval, mert a vaskemence szerepe az, hogy az aranyról a sa
lakot leválassza. Isten azért vezeti bele az ő népét, hogy megtisztítsa, s 
azután onnan kihívja. Egyiptom Isten népe számára elkerülhetetlen.

JURÁNYI ISTVÁN: Itt történeti tényszerűségről van szó, amelyben 
a próféta Isten kegyelmét látja és erre emlékeztet. Nem fogalmakról 
van szó.

OTTLYK ERNŐ: Újhelyi magyarázata allegorikus írásmagyarázat.
VÉÖREÖS IMRE: Azt gondolom, hogy észre kell venni Isten szere

tőiének azokat a konkrét tényeit, amelyet Izrael története mutat. De ez 
nem jelenti azt, hogy mii azt minden • további nélkül alkalmazni próbál
juk. Az alkalmazásban azt kell keresni, hogy Isten szeretetének miik vol
tak a mi számunkra konkrét történeti tényei. Itt kerül előtérbe Krisztus, 
a keresztség, az ige, ahogyan azok gyermekkorunktól kezdve áthatják 
életünket.

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Ha Isten irgalmát és a nép hálátlansá
gát történeti beágyazottságban vesszük, akkor vagyunk igazán teológu
sok. A lutheri teológia történeti beágyazottságban kutatja a kinyilatkoz
tatást, mert: „bo Logosz szarx egeneto.“

1. A prédikáció első részében ezért Isten irgalmáról, mint testté lett 
Igéről kell beszélnem, Isten könyörületességéről az emberiség, a keresz- 
tyénség, a magunk népe iránt. Ugyanis kétségtelen, hogy Hózseás szá
mára Isten irgalma történeti valóság volt mind a múltra, mind a jelenre 
vonatkozólag. Mi - is csak ilyen történetiségben mutathatjuk meg Isten 
irgalmasságát. Ha ezt sikerül a prédikációban jól megmutatni, akkor ez 
az egész gyülekezetre megrendítő lehet, mert híveink sekélyes gondvise
léshitben élnek és az életnek és történelemnek ezt a mélyen gyökerező 
képét nem látják. Pedig csak innen lehet elindítani az embert Isten meg
találására.

2. Az ember hálátlanságát is. történeti beágyazásban kell megmutatni 
az előbbi három ponton: Krisztus belép a világba, s hálátlansággal talál
kozik; az egyháztörténetben is irgalmasságát mutatja meg és hálátlan
ság mutatkozik meg vele szemben; a mi múltúnkban is könyörületessé- 
gét mutatja meg, — és itt próbáljuk a magunk . tíz éves történetét is 
megvizsgálni, — s mekkora hálátlansággal találkozik Isten iraglma.

3. Egy harmadik pontban jutnánk el az aktivizáláshoz. Mindezt Isten 
az igében azért tárja fel, hogy abból a hálátlanságból, amelybe mi soro
zatosan belekerültünk, kihívjon bennünket igaz istentiszteletre.

A textus szembeállítja a Baálnak való áldozást és Isten igaz szolgá
latát. A hamis istenszolgálat az egész Istenes életnek a kultuszba való 
besiklatását jelenti. Ma is, akik fejtegetik a kinyilatkoztatás történetisé
gét, arra mutatnák rá, hogy Krisztusban az Isten olyan utat kezdett, 
hogy Isten irgalma az életbe árad ki. Izrael vallása belesiklott -egy kul
tikus vallásgyakorlatba s elfordult az élettől. A mi népünk is hajlamos 
erre. Ezt mutatja az, hogy mennyire hajlandó ragaszkodni pl. az esküvői 
vagy a temetési szertartáshoz, de nem hajlandó Istennek tetsző életre.
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Különösen a negyedik) vers mutatja, hogy Isten irgalma történeti. Aho
gyan a kenyér a Bibliában mindent jelent: jó kormányt, házat, udvart 
stb., úgy az étel is. Isten sókkal többet ad, mint amennyit az ember el 
mer fogadni.

VEÖREÖS IMRE: Ebben az igében a történeti Izraelről van szó. Az 
a kérdés, hogy ezt ma mire alkalmazhatjuk. Kire lehet azt mondani, 
hogy Isten ma megszerette őt és kihívta. Azt gondolom, hogy az egy
házra és a megkeresztelt emberre lehet alkalmazni. Ez nem kétséges. De 
az kérdés, hogy alkalmazhatjuk-e általában az emberiségre? Én ezt nem 
tudnám megtenni. A másik kérdés, hogy alkalmazhatjuk-e a nemzetre?

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Alkalmazhatjuk. Két igére utalok: Jn 3, 
16-ra, ahol nyilván az egész világról van szó; és Mt 28, 19-re, melyből 
világos, hogy Krisztusban Isten az egész világot hívja.
VÁZLAT:

(Grünvalszky Károly). Téma: Isten szeretetének szolgálatában.
1. A testté lett ige Isten irgalma az emberiség, a keresztyénség, és 

népünk számára.
2. Az Isten irgalmával szemben mutatkozó hálátlanság az emberiség, 

a keresztyénség és népünk életében.
3. Isten ezt azért tárja fel, hogy a) ő t  szolgáljuk, és ne a látható 

dolgokat imádjuk; b) hogy ne puszta kultuszt űzve, hanem az életünkben 
kövessük ő t; c) hogy szabadok legyünk és élni merjünk azzal, amit 
elénk ad.

Vízkereszt u. 4. vasárnap : Ézs. 45, 18 — 25

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS. (Ottlyk Ernő)
Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének történelmi hátterét valószínű

leg Babilon bukásának világraszóló eseménye alkotta. 45,2 szerint: „Ösz- 
szetöröm az ércajtókat" megegyezik Herodotos £örög történetíró feljegy
zésével, aki szerint száz érckapuja volt a nagy Babilonnak. Cirus csak 
meglepetésszerűen, támadással tudta elfoglalni Babilont. Az újabb fel
fedezések is igazolják Babilon erősségének rendkívüli méreteit. Ézsaiás 
tekintete előtt összefolyik a közelebbi és a távolabbi szabadulás képe: a 
babiloni fogságból való hazatérés és a Messiás ideje, akinek, mint meg- 
szabadítónak, Cirus volt az előképe. A 45. fejezetben a Cirus által ho
zandó szabadulás lépten-nyomon összeolvad a Messiás megváltói művé
vel. A történelem tanítása szerint Cirus mindenütt, mint a régi jogok 
helyreállítója lépett fel, és a zsidóságot valóban váltságdíj nélkül en
gedte vissza hazájába. Á pogány király az Ószövetség szerint Isten szol
gája volt Izrael népének megszabadításában. — Ebből a történelmi hát
térből szólal meg igénk.

18. v. Isten, a világ teremtője és ura, a mindenséget nem céltalanul 
alkotta meg s benne az embert nem céltalanul helyezte el. Igénk világo
san megmondja, mivégre alkotta Ist§n a világot. Isten „lakásul11 alkotta, 
azaz otthont akar nyújtani az embernek a földön. A bűn rontó hatalmá
val szemben is érvényes az, hogy Istennek ez az eredeti célkitűzése: a 
föld lakásul szolgáljon az ember számára.

19. v. Isten igéje a nagy nyilvánosságnak szól; nem úgy, mint a po- 
gányok titkos jóslatát. Kinyilatkoztatása tehát nem titkos, tudás, szolgá
lata nem a babonás zűrzavar terjesztése. Az Isten nem a titkos várako
zások, nem is a komplikált rituálé Istene és ezért szolgálata nem okkul
tista keresés, hanem egyszerű, világos „laikus" szolgálat (v, ö. Ex. 19,
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5. k. Deut. 30, 11—14). Az igazságot szóló lírát csak igazságban lelhet 
szolgálni.

20—21. v. A megtért pogányákat („akik a népek közül megszabadul
tatok") szembeállítja a bálványokhoz csökönyösen ragaszkodó pogányok- 
kal. „Akik bálványuk fáját hordozzák": talán célzás a pogányok vallá
sos körmeneteire, amelyeken bálványszobraikat ünnepélyesen körülhor
dozták. Velük szemben Isten mindenhatóságával és mindentudásával bi
zonyítja a próféta, hogy Jahve az igaz Isten, és nincs rajta kívül más 
megtartó.

22. v. A megtérésre hívó szó sem bizonytalanba hív, nem „semmibe 
ugrás" annak a lényege, hanem az élő Istenhez való fordulást jelenti.

23. v. Isten dicsőségét, mindenekfeletti voltát hirdeti az ige, amikor 
arról szói, hogy szava vissza nem tér, azaz meg nem hiúsul, visszavonha
tatlanul érvényes marad. Ennek a felséges Istennek hódol minden térd 
és minden nyelv. Malakiás 1, 11. még a pogányok között is nagynak jö
vendöli az Ür nevét. Pál apostol pedig, amikor egész életünk Istenre 
vonatkoztatottságáról szól, idézi textusunkat. Mikor pedig a Filippi le
vélben Jézus Krisztus önmaga megalázásának és dicsőségének a nagy
ságát írja le 2, 11-ben Ézs 45, 23-at Jézus Krisztusra vonatkoztatja:
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké 

és a föld alatt valóké." Igénk tehát az óhajtás, de egyszersmind a köve
telmény jellegével 'lép fel Isten uralmának elismerése és a néki való en
gedelmesség terén.

24—25. v. Egykor pedig mindazok, akik az Űr ellensége voltak, meg
szégyenülve és bűnbánattal hozzátérnek. Tehát ez nem a benne hívők
nek vagy az egyháznak az uralmát, hanem Isten uralmát jelenti. Az 
egész választott nép pedig az Ürban keresi megigazulását és üdvösségét. 
„Az Űrban igazul meg" Izraelnek egész magva, jelenti a megigazulás 
Isten felől elinduló aktusát.
MEDITÁCIÓ (Ottlyk Ernő)

1. Isten, a teremtett világ ura, úgy rendezte be ezt a világot, hogy 
az az embernek „lakásul", hajlékul szolgáljon. Ebben az igei üzenetben 
benne van Istennek mindaz a  szeretető, amely arra irányul, hogy az em
beri élet jól alakulhasson a földön. Isten minden ember üdvösségét 
akarja, de ugyanúgy azt is ákarja, hogy minden ember számára lakásul 
és hajlékul szolgáljon a föld. Jó az igének erre az üzenetére figyelni, 
mert könnyen esünk a spiritualizálás kísértésébe. Ez a Szentírástól ide
gen szempont. A Biblia egészséges egyensúlyt teremt az ember üdvös
ségéért és földi jólétéért való gondoskodás között. A teremtett világ 
Urának szolgálatában akkor állunk ezen a téren, ha mi is ilyen egészsé
ges egyensúllyal szolgáljuk Istent és rajta keresztül az embereket.

2. A teremtett világ Urának szolgálata, természetesen az igével való 
szolgálat. Isten igéjének a szolgálata sohasem titkos tan, homályos be
széd, kétértelmű duplafenekűség formájában jelentkezik, hanem mindig 
az igazság szolgálata, hiszen Isten is azt jelentette ki, „amik igazak". 
Ugyanakkor az igeszolgálat a megtartó Űmak a szolgálata, aki azt mon
dotta, „megtartó nincs kívülem". A hamis vallásosság bálványokban ke
res oltalmat, de csak hiábavaló terhet jelent. Aki az Istennek és az ő pa
rancsa nyomán az embereknek a szolgálatától eltér s hamis vallásosság
ba téved, az oly Istenhez könyörög, aki meg nem tart. A teremtett világ 
Urának szolgálata tehát a magát kinyilatkoztató, igét nyújtó Istennek a 
szolgálata, aki igéjében adja meg akarata követésének útját.

3. Isten megtérésre hívó szava hangzik minden ember felé. Nincs 
kivétel, mert Istennek nincsenek mostohagyermekei. Már Deutero- 
Ézsaiás hirdeti, hogy minden térd és minden nyelv Isten szolgálatára



Van elhiva. Isten világigenye természetesen nem öncélú, hanem az em
ber javára irányuló. Ö azt akarja, hogy a föld az ember lakásául szol
gáljon, azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson, azt akarja, hogy 
őbenne megigazuljon minden ember.

A teremtett világ Urának szolgálata tehát kettős: Isten üdvös
ségre és földi jólétre irányuló akaratának szolgálatából áll.

A vasárnap jellege. A vízkereszt után negyedik vasárnap oltárt igéje 
(Mt 14, 22, 23) Jézus Krisztusnak a természet erői fölött való uralmáról 
szól, amelyben a tanítványok megtapasztalják Jézus isteni hatalmát: 
„Bizony, Isten Fia vagy!" Ószövetségi igénk Isten nagyságát és minden- 
hatóságát állítja elénk, aki idejében kinyilatkoztatta mivoltát és akara
tát és várja az ember engedelmességét és szolgálatát. A vasárnap jelle
gét ezek nyomán így foglalja össze perikoparendünknek erre a vasár
napra szóló‘címe: „A teremtett világ'Urának szolgálatában."

HOZZÁSZÓLÁSOK

VEÖREÖS IMRE: Fontos megkeresni ennek a szakasznak a belső 
célját. Mit akar a próféta elérni? Kijelentések jönnek, hogy Isten az Űr 
és rajta kívül több Isten nincs. Mit akar ezzel elérni a próféta? Azt, 
amit a zürichi Biblia címül adott: Felhívás a pogányokhoz, hogy térje
nek meg.

BENCZÚR LÁSZLÓ: Ha az egész szakaszt nézi az ember, akkor 
egész Babilon összeomlását látjuk. Nem érdemes szülni, nem érdemes 
élni, mi értelmimé van a földnek. Egy ilyen nihilista hangulat van eb
ben, és egyszerre megszólal a választott nép prófétája és elmondja az 
ilyen hangulatban élő emberek számára, hogy a föld nem a hiábavaló
ság . számára, hanem minden ember számára lakóhelyül teremtetett. Azt 
hiszem, hogy a keresztyén embernek mindenütt az a feladata, hogy ezt 
észrevegye és hirdesse.

NÉMETH KÁROLY: Az egész szakasz értelme az, hogy Isten sza- 
badítást ad Cirus által, egy pogány által.

VEÖREÖS IMRE: Végigvonul ezen a szakaszon ez a refrén: én va
gyok az Űr és nincs más Úr!

OTTLYK ERNŐ: Két pontot lehet kiemelni az igéből. Az egyik, 
hogy Isten lakásul jelölte ki az embernek a világot. A másik pedig, hogy 
Isten .az üdvösségre hív. Az igének ezt a kettős jellegét kellene kidom
borítanunk.

BENCZÚR LÁSZLÓ: Az a kérdés, hogy kihez szól a „térjetek meg". 
Csak Izraelhez, vagy pedig az egész akkori kétségbeesett helyzetben élő 
emberiséghez? Itt. mindenkinek szól, hogy „térjetek meg", s ez azt je
lenti, hogy hagyják fel a hiábavalóságnak állandó hangoztatását, becsül
jék meg ezt a földet és kezdjenek építeni, dolgozni.

GYŐRI JÁNOS: Nagy változásoknál könnyen beáll az a jelenség, 
hogy a nagy szavak lejártnak és nihilizmus jön az ember szívébe. Ez el
len szól ez az ige, amikor kétszer is mondja: Nem hiába! A másik, 
hogy a nagy szavaik Isten felé is lejárnak és hiábavalónak tűnik a lelki 
élet is. Ez ellen is szól ez az ige, mert ez sem hiábavaló.

BENCZÚR LÁSZLÓ: Jó cím lenné: Nem hiába! A keresztyén em
bert sokszor előveszi a hiábavalóság érzése. Hiábavaló imádkozni, igét 
hallgatni. Ezzel szemben szólal meg Isten, hogy nem hiábavaló, mert 
Isten közénk jött, velünk van a Jézus Krisztusban és ez azt jelenti, hogy 
önmagát, mint embermentő Istent, kinyilatkoztatja. Tekintetünket maga 
felé fordítja. Erre figyelmezteti a próféta a maga koráinak gyülekezetét
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ís, amely azért látta hiábavalónak, hogy Isten dolgával foglalkozzék, 
mert nem értette mindazt, ami körülötte történt. Itt el lehet mondani a 
történeti vonatkozásokat. Ezek közt az események közt azt mondja a 
próféta a népnek; fordítsátok felém az arcotokat és akkor észreveszitek, 
hogy én igazságot szólok és megjelentem, ami igaz. És ha visszafordul
tok, akkor megértetek mindent és másként ítélitek meg a dolgokat, 
Mi az, amit, a világ dolgaihoz fordulva, a próféta megmutatott a nép-- 
nek? Az egyik, hogy az egész földikerekséget Isten teremtette azért, hogy 
lakjanak rajta. Itt alkalom kínálkozik, hogy konkréten beszéljünk arról, 
hogy ma sem hiábavaló, hogy Isten megteremtette a földet. Akármilyen 
feszültségek vannak a világban, nem kell elveszteni a fejünket. Azok 
közé kell állnunk, akik azon fáradoznak, hogy kibontakozás legyén a 
földön, mert Isten az egész földet az emberiség lakóhelyévé tette. Az 
emberiség jövője arról szól, hogy egyszer az egész emberiség meg fogja 
ismerni, (hogy Isten a világ Ura és benne fognak hinni. Isten erre a szép 
jövőre akar minket megtartani.

VÁZLATOK:
I. (Loos János.) Téma: Az Istenre való hagyatkozás.
1. A teremtő Istenre való hagyatkozás.
2. A megszabadító Istenre való hagyatkozás.
3. Az igazság Istenére való hagyatkozás.
II. (Újhelyi Aladár.) Téma: Ő az Isten.
1. Keressétek az Urat.
2. Aki igazat mond.
3. Mert neki hajol meg minden térd.
III. (Breuer Oszkár.) Téma: Van Isten. 1
1. Ö az Úr mindenben, benne bízzunk.
2. Higyjünk az ő szavában.
3. őbenne van megigazulásunk.

*

III. hét: 1954. július 19—23.
Vezető és előadó: Dr. F,erdinánd-István teol. dkad. tanár 

és Virág Jenő teol. akad. könyvtáros.

Hetvened vasárnap: Ézs. 1, 12 — 17

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Ferdinánd István)
Ézsaiás könyvének ez a része a szír-efraim háború idején keletke

zett 722 körül, amikor Syria és Észak-Izrael királya összefogva egymás
sal, me'gtagadták az adófizetést Asszíriának. Ebbe a szövetségbe kény
szerítették Judát is, de ez nem vett részt benne, ezért megtámadták őt. 
Hogy Juda nem vett részt ebben a szövetségben, abban nagy része volt 
Ézsaiásnak. Jeruzsálemben nagy izgalom támadt, m ert assziriai vesze
delemtől is tartottak. A veszedelem idején nemcsak az volt a szokás, 
hogy megerősítették a várfalakat, hanem az egész nép a templomba 
gyűlt össze, hogy ott áldozatokat mutassanak be. Ekkor az áldozatok 
minden fajtáját bemutatják. Égő. áldozatot is bemutatnak, amikor az 
állat egészét elégetik, illatáldozatra is sor kerül, amikor csak a vérét 
füstöltetik el jó illatul. Különböző imádságokat tartottak mindazért, 
hogy Jahve hárítsa el Jeruzsálemtől a veszedelmet. Ebbe a szituációba 
állítható bele ez a szakasz.
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12. v. A próféta ott vari a gyülekezetben és amikor mindenkit eltölt 
az a vágy, hogy bárcsak megkönyörülne Jahve az ő népén, vajha az a 
sok processzió elérné a célját, ekkor szólal meg a próféta és nem azt 
mondja, amit mindenki vár tőle, nem azt mondja, hogy folytassuk minél 
buzgóbban és áhitatosabban az ünnepi áldozást, hanem meglepő, meg
botránkoztató dolgot mond, azt mondja, „ha eljöttók, hogy színem 
előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok". 
Csak színét, azaz a templomot lehet látni, amelyen keresztül megérez
hető az ő jelenléte. A pitvar a templomnak első része, ahol az áldozato
kat folytatták. Kissé emlékeztet minket ez a templomtisztítási jelenetre, 
amikor az Üdvözítő kikergette az árusokat a városból.

A 13. versben arról van szó, hogy Isten nem kívánja a hamis áldo
zatot, tehát nem veszi élvezettel a jó illatot, ami a vér elfüstölögtetésé- 
ből származik, hanem utálattal néz rá. Itt szinte fel van sorolva mindaz 
az ünnepi alkalom, ami Izraelben szokásos volt. Érezhetjük az ellen
tétet, iha utalunk Exodus 34,20; 23,15-re, amely szerint a templomban 
nem volt szabad üres kézzel megjelenni, hanem ép állattal való áldo
zatot kellett tenni. És most azt mondja Isten, hogy ne jertek áldozni, 
mert az útálat Isten előtt. Az útálathoz v. ö. Ámos 5,25-öt. A Septua- 
ginta böjtre értelmezte ezt. Bűn a gyülekezetben való gyümölcstelen 
összesereglés, bűn az ilyen böjt is.

15.. v. A kéz kiterjesztése közös a zsidósággal és a pogánysággal 
egyaránt. T. i. amikor a bálványképet körülhordozták, azt meg szokták 
simogatni a kéz első részével, ez a szokás megmaradt, úgyhogy amikor 
Jahve elé járultak, akkor kiterjesztették kezüket, hogy figyelmezzen 
rájuk. Kiterjesztem a kezem, azt jelenti, hogy Jahve figyelj rám, for
dítsd felém szemeidet és Jahve azt válaszolja, hogy elrejtem szememet, 
Mégha az imádságot megsokasítjátok is, én meg nem hallgatom. Itt sem 
az imádságról, hanem a kultusszal kapcsolatos járulékokról van szó, 
amely bálványimádássá fajult Izraelben.

Jahve nem kívánhatja az áldozatot és a kultusszal kapcsolatos elő
írásos imádságot sem. Azt, hogy nem kívánja, az nem jelenti azt, hogy 
régen nem fogadta el. Az egzegéták közt vitás kérdés, hogy csak a bál
ványossá lett kultusz ellen van-e prófécia, vagy pedig általában nem 
kívánja a kultuszt? E tekintetben nincs egy vélemény. Hans Schmidt 
véleménye az, hogy Jahve általában nem kívánja a kultuszt. A kultuszi 
ceremónia útálat előtte. Duhm ezzel szemben azt állítja, hogy itt nem 
olvasható az, hogy el kell vetni a kultuszt, a kegyességet, hanem az 
olvasható ki, hogy volt idő, amikor Jahve szívesen fogadta a kultuszi 
kegyességet, most azonban nem kívánja. A zsidók ezt csak azért akar
ják adni, hogy elfordítsák a veszedelmet határaikról. Én Duhm állás
pontjához csatlakozom.

„Vérrel vannak telve kezeitek." Érthető, hogy véres a templomban 
megforduló kegyes zsidók keze, hiszen leölik az állatokat, de ez nem
csak erre vonatkozik, hanem embervér is tapad a kezeikhez. Elnyom
ják a szegényt, kizsákmányolják a munkásokat.

16. v. Felhívja a gyülekezetei, hogy mi az, amit a kultuszon kí
vül megkíván. „Mosódjatok meg." Nemcsak kultuszi megtisztulásról 
van szó, hanem lelki megtisztulásról is. 16/b foglalja össze, mi a meg
tisztulás.

17. v. Azt mondja, hogy törekedjetek igazságra, olyan igazságra, 
amelyet a törvénykezésnél adtak. Tudvalevő dolog, hogy amíg a vér
közösség uralkodott Izraelben, addig a társadalom alsó osztálya a vér
közösség révén nem szenvedett csorbulást, mert akkor a vér összefűzte 
az egész népet. Mindenki érdeke képviselve volt. Amikor ez a kapcsolat 
lazulni kezdett, akkor a társadalomnak, a felső középosztálynak a tagjai
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erőszakoskodtak a gyengébb társadalmi osztályúak, özvegyek, árvák, 
idegenek, szegények fele'tt és a törvények hatalmát arra használták fel, 
hogy mások rovására éljenek vele és vagyont gyűjtsenek. Arra akar ez 
tanítani, hogy törekedjetek törvényességre, szorítsátok korlátok közé az 
erőszakoskodót. íme a próféta előtt áldás a jog és azt akarja kifejezni, 
hogy Jahve azok oldalára áll, akik a törvényeket biztosítják.

MEDITÁCIÓ (Ferdinánd István)
Általában az ókori városokban szokás volt veszedelem idején gyer

mekáldozatot bemutatni. Izraelben Ben Hinnon völgyében gyakorolták 
ezt. Jeremiás is prófétái ezek ellen. Karthágóban is szokásos volt. Egy 
egzegéta megjegyzi, hogy valószínű, hogy Jeruzsálemben is gyakorolták. 
A tűzön való átvitel gyermekáldozatot jelent. A textus azt mondja, 
hogy még az istentisztelet, az imádság és <az igeolvasás is lehet bűnné, 
ha az képmutató indulatból fakad. Az igének való- engedelmesség nél
küli istentisztelet hiábavaló dolog.

Újszövetségi párhuzamos helynek említem meg azt a részt, ahol 
Jézus azt mondja, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy sokbeszédűsé- 
gükért tartatnak meg. Mt 7, 21-ben Jézus gonosztevőnek mondja azokat, 
akik csak Uram-Uramoznak, de nem engedelmeskednek akaratának. 
Azt mondja, hogy a kultusz is bűnné lehet és az elszakít magától Isten
től és abból nem a felebarát iránti szeretet fakad. Bűn tehát a kul
tusz, ha elszakad az embertől és Istentől.

HOZZÁSZÓLÁSOK
KÜN KAISER JÓZSEF: Ha mi homeletikai szempontból akarjuk 

megérteni ezt a textust, akkor fel kell vetni a kérdést, hogy mit akar 
a textus által mondani az Ür? Istennek helyesen értett üzenetét kell 
tolmácsolni a gyülekezetnek. A bűnbánat módját és lehetőségét kell 
keresnünk a kultusz hiábavalóságával szemben. Itt a megtérésnek a 
gyónásban való konkretizálásáról van szó és erről kell prédikálnunk.

FERDINÁND ISTVÁN: Nem helyes homiletikai magatartás az, ha 
ezt minden textusba belegyömöszöljük.

PÁSZTOR PÁL: Talán kérdésben fogalmazzuk meg a mondanivalót. 
Istenkeresésünk hogyan lehet igaz?

FERDINÁND ISTVÁN: Nézzük meg híveink istenkeresését. Vájjon 
nem mechanizálódott-e el? Isten azt kívánja, hogy az igehallgatásból 
életalakulás folyjék. Ha nem történik velünk ilyesmi, akkor a mi ke
gyes cselekedetünk üres. Híveinket arra kell felébresztenünk, hogy csak 
a lélekben és az igazságban való keresés tetszik Istennek..

LABORCZI ZOLTÁN: Az eddigi beszélgetésünk nagy hiányossága, 
hogy a textust elszigetelten szemléltük. A fejezet eleje arról beszél, hogy 
Izrael népének minden tagja beteg, mert Istentől elpártolt s ezt külső 
istentisztelettel próbálja leplezni. Ézsaiás rámutat a megoldásra, amit 
Isten a bűnbocsánatban ad. A tetxus suta a 18. vers Isten által adott 
megoldása nélkül. Ezt figyelembe véve, a következő a textus üzenete: 
Nem vallásos életgyakorlatra, hanem Isten bűnbocsánatából fakadó 
életváltozásra van szüksége Izrael népének és vele együtt nekünk is.

FERDINÁND ISTVÁN: Nem szabad ellentétbe állítani a belső és 
külső vallásosságot, mert nem szabad, hogy híveink azt érezzék ki pré
dikációinkból, hogy nem fontos a külső, hanem csak a belső a lényeges. 
Az ellen a külsőleges vallásosság ellen kell szólni, amely nem lélekben 
és igazságban történik.
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GROÓ GYULA: Segíthet, ha figyelembe vesszük a vasárnap jelle
gét. A böjti időszakot megelőző vasárnapok egyikére van kijelölve a 
textus. Elengedhetetlen a 18—19. versek bevonása, ha másként nem, 
akkor legalább utalás formájában. És akkor már adódik az igaz és 
hamis bűnbánat kérdése. Nyilvánvaló, hogy itt Izrael életében a kultusz 
útján önmegigazításról van szó. Ezt ítéli el a pi'óféta. Az Isten bűn
bocsátó kegyelméből való megigazulásból fakad a helyes istentisztelet.

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Ezzel a textussal kapcsolatban különö
sen is figyelnünk kell arra, ami Pálfy Miklós tanulmányában van. (Her- 
meneutikai kérdések az ószövetségi igehirdetési alapigék feldolgozásá
val kapcsolatban.) Az, hogy bedobjuk a bűnbánat követelését, ez éppen 
olyan kultikus dolog, mint bármi más. Vessük fel a kérdést, mit pa
rancsol, mit tilt, mit ígér ez az ige.

BODROG MIKLÓS: Azt javasolom, hogy próbáljuk átvenni a há
rom pontot.

FERDINÁND ISTVÁN: Vessük fel azt a kérdést, hogy mit tilt ez 
a textus. Egyszer Veres Péter mondta el, hogy hívták drótot lopni. 
Ó nem ment el, azt' mondta, hogy ő nem fog lopni. S azt is elmondja, 
hogy amikor a tolvajok hozták a lopott drótot, egy templom előtt men
tek el és amelyik kézzel a drótot szorongatták, ugyanezzel vetettek ke
resztet magukra a templom előtt elhaladva. — Ezt tiltja textusunk.

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Mit parancsol a 16—17. v. Lehet mon
dani, hogy bűnbánatot, de olyan bűnbánatot, amelyik konkrét bűnök
ből való megtisztulást jelent. Pl. azt jelenti, hogy távoztassatok el min
dent az egyház életéből, aminek nem volna szabad az egyház életében 
előfordulnia, mert az egyházban nem történhetik olyan dolog, amit 
Isten nem tűr. Azután azt mondja, hogy a ti világi életetekben legyetek 
Isten szerint való emberek. Szűnjetek meg gonoszt cselekedni! A 17. v. 
pedig a jótevés megtanulására s az igazságra való törekvésre szólít fel 
és arra, hogy az erőszakoskodót vezessük jóra. Nekünk kellelte mindezt 
belevinni az életbe. Parancsolja, hogy pártoljuk az árvák és az özvegyek 
ügyét. Azt jelenti ez, hogy a papnak és a gyülekezetnek döntenie kell, 
hogy ebben a világban a közösség ügyét szolgálja. Tehát ebben a világ
ban ott a helyünk, ahol minél több emberrel akarnak jót cselekedni.

VÁZLAT
(Ferdinánd István)
1. Az istenkeresés formái is bálványimádássá lehetnek, ha elszakad

nak Istentől.
2. Mosódjatok, tisztuljatok! Konkrét bűneink megismerését és meg

bánását jelenti Isten színe előtt.
3. Tanuljatok meg jót tenni és törekedjetek igazságra.
4. Pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

Hatvanad vasárnap : Zsolt. 95
EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Virág Jenő)

A zsoltár három részből áll. Az első 5 vers himnusz. A városból a 
Sión hegye felé felvonuló tömeg énekli.

Amint az emberek a templom elé érnek, a papok fogadják őket és 
hívják a gyülekezetét a templomba. A zsoltár második részét a 6. és 7. 
a-b. versek alkotják. A harmadik rész 7. c-11. versig tart, melyben a 
költő prófétává lesz és az ünnepi himnusz komoly intelemmé válik. A

62



zsoltár a fogság utáni közvetlen kor prófétai lelkét tükrözi. A misna 
szerint ez újév-napi zsoltár. Augusztinusz szerint az ő korában a keresz
tyén gyülekezetek vasárnapi istentiszteletein ez a zsoltár volt a beve
zető ének.

1—2. v. A gyülekezet himnikus felhívása, hogy hitvallással és di
csérettel lépjen Isten elé. Ilyen érzésekkel fogadja az Urat, amikor a 
szent helyen megjelenik.

3_5 . y. Az ünnepi zarándokokat váró nagy istentisztelet már előre
veti fényének sugarait. Isten, mint az egész világ teremtője, megmu
tatja korlátlan nagyságát, hatalmát és fenségét. Tudatosam említi a 
zsoltár a tenger és a szárazföld mellett a föld mélységeit és a hegyek 
magasságait, mint Isten hatalmi területeit, ugyanis a nép tudatában az 
alvilág más hatalmak birodalma, a hegycsúcsok pedig isteni székhelyek. 
Ezzel a vélekedéssel a zsoltáríró leszámolt. Isten hatalmának nincs 
határa.

6 . v. Istené minden dicséret, hála és alázat, mellyel a szövetség népe 
őt nemcsak, mint teremtőjét, hanem mint a szövetség Urát is imádja.

7. v. Jahve Izrael Istene és Izrael Isten népe. Ez a szövetség for
mulája. Isten választotta ki népét és vezette kegyelmesen a történelem
ben. Az istentisztelet találkozás Jahve és népe között, melyben az egész 
üdvtörténeti tradíció megújul. A nép a maga részéről megalázkodik az 
imádatban, hálában, bizalomban és engedelmességben.

8—11. v. Intő, figyelmeztető ige, mely a gyülekezetét Isten paran
csolatainak, mint a szövetség rendjének kijelentésére készíti elő. Az üdv
történet és a szövetség megújításával a gyülekezet „ma“ ismét elhatá
rozás előtt áll az Isten színe előtt, hogy vajon a hitből való engedelmes
ség és az üdvösség ígéretének az útjára akar-e térni vagy a rnegke- 
ményedés és engedetlenség útjára, melyen atyáink jártak a pusztában, 
Meribánál (2. Móz 17,1—7) (4. Móz 20,1—13). Látták Isten cselekede
teit, mégis fellázadtak ellene, vagy megkísértették őt, hogy rövidlátó 
kishitűségükben vágyaik szolgájává tegyék őt, úgy hogy megvonta tőlük 
az ígéret földjének nyugalmát és 40 évig vezetgette őket a pusztában. 
Intés gyanánt magaslik ki ez az istenítélet az ünnepi öröm újjongása 
közepette. Újból el kell dőlnie annak, hogy az Istennel való találkozás 
a megígért békességhez vezet-e vagy ítéletükre, amikor az Űr átadja 
őket tévelygő szívük nyugtalanságának és ellenkezésének.

HOZZÁSZÓLÁSOK

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Az egyik konferencián elemeztük a 
„Szolgálatunk a gyülekezetben" című előadást és ezzel kapcsolatban, hogy 
milyenek a mi gyülekezeteink. Valaki azt mondta, hogy mi mindig bűn
ről, kegyelemről, tehát a második hitágazatról prédikálunk, híveink 
pedig a gondviseléshit világában élnek. Most egy merész dologra gon
dolok: mi lenne, ha egyszer belemennénk híveinknek a gondolkodásába. 
Azt mondanánk, hogy nem a megváltáshitből indulunk ki, hanem a 
gondviseléshitből. A gondviseléshit alapján, hinnünk kellene, hogy egy 
igazán hatalmas, gondviselő Isten az, akinek a kezében vagyunk. Tulaj
donképpen az a mi bajunk, hogy nem hisszük, hogy felettünk van egy 
hatalmas Isten. Még az is, ak i. azt mondja, hogy bízom az Istenben, 
sokszor sokkal inkább ragaszkodik valami máshoz, amibe kapaszkodni 
tud, mint Istenhez. Nem hiszem, hogy a gondviseléshit a krisztológiával 
ellentétben volna, hiszen Jézus Krisztus is beszél róla, Tehát ez lenne 
a prédikációnak első nagy fejezete,
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A második részben arról beszélnek, hogy azt tesszük, amit Isten 
tilt. Körüljárjuk Istent, mint a zsidóság a pusztában. Hiába történik 
velünk napról napra bármi, mi is újabb csodákat, újabb bizonyítást vá
runk Istentől.

A befejező részben térnék rá a 7. versre, arra, hogy mit kíván tő
lünk az Isten. Azt, hogy halljuk meg az ő szavát, mert nem lehet min
dig az ő paraaSsának ellenszegülni, mert akikor úgy járunk, mint a zsi
dók, akik állandóan engedetlenek voltak. Elvész az igének engedetlen- 
kedő ember, nép és gyülekezet. Vajha meghallanátok az ő szavát!

KORÉN EMIL: El tudom fogadni Grünvalszkynak a felosztását, de 
én nem a 7. verset, hanem az első versnek a végét látom a zsoltár mag- 
vának, mert Jézus neve és a szabadító szó töve azonosak. A szabadító- 
hoz, Jézushoz menjük (hálaadással. Ő a nagy király, övé a tenger és így 
sorba minden vers mögé oda tudnám tenni Jézus Krisztust.

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Hermeneutikailag nekünk egy ótesta- 
mentumi textust mindig újtestamentumi perspektívában kell néznünk, 
de ugyanakkor mindig át kell vennünk az ótestamentumi textusban rejlő 
kijelentést. Itt kétségtelenül a gondviselő Istenről kapunk kijelentést s 
mivel az TJjtestamentumban is van ilyen kijelentés, a prédikációban ezt 
kell kiszélesítenünk. Nagyon vigyázni kell, hogy ez a mi szánkban ne 
mágia legyen, odakerülvén minden fejezetnek a végére, mint könnyen 
sablonszerűvé való megoldás.

VÁZLATOK:
I. (Virág Jenő.) Téma: A gyülekezet zarándok úton járó nép.
1. Isten előtt örvendezve álló nép (1—2. v.).
2. Isten előtt meghajló nép (6—7 a-b v.)
3. Isten igéjének engedelmeskedő nép (7. c. 8.).
II. (Virág Jenő.) Téma: Örvendezzünk az Úrnak.
1. Az Űr a mi teremtőnk,
2. Megváltónk,
3. Megtartónk.

6. DIAKÓNIAI BIBLIAÖRA VÁZLAT: Terhes szeretet. Km. 12,14.
A világ szemében legértelmetlenebbnek látszik Jézusnak az a pa

rancsa: Ha arcul ütnek jobb felől, tartsd oda másik orcádat is. A ter
mészetes embernek nehéz ez a parancs. Visszaretten a keresztyénségtől 
és gyávaságnak tartja azt. Nagyobb erő és bátorság kell ehhez a szere- 
tethez, mint a harchoz. Keresztyén életünkben óemberünkkel sok küz
delmet kell vívnunk az ellenség szeretetében. Bizony terhessé válik ez a 
szeretet, ha áldanunk kell azokat, akik üldöznek.

Vannak azonban olyan ellenségek is, akik nem üldöznek és nem 
bántanak nyíltan. Az ilyen rejtett ellenség1 ellen az ember nem tud vé
dekezni. Sok családi életet tett tönkre a rejtett ellenség. Ennek búvó
helyei a bizalmatlanság, érzékenység. Igen terhessé tud válni a szeretet, 
amikor akaratunk ellenére is szeretni kell. Különösen látjuk ezt öreg
otthonaikban, amikor nem nyílt ellenséggel áll szemben a hordozó sze
retet, hanem az öregkor kellemetlenkedő piszkálódásával. Hogyan tu
dunk akkor szeretni? Könnyű azokat szeretni, akik jót tesznek veled. 
De eleven szenet gyűjtessz a*" fejére, ha nem fizeted rosszal a gonoszt. 
Ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Rm. 12,20. Nem etikai magatar
tás ez, hanem a keresztyén ember alapállása. Jézus Krisztus iránytmu- 
tató igét ad nekünk akkor, amikor a kereszten könyörög: Atyám, bo
csásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
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