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B Ű N  ÉS BÜNHÖDÉS
ORADOTJR nevét mindenki, ismeri, — vagy legalábbis mindenkinek 

kellene ismernie. Ezt a francia községet az a rémtett tette ismertté, amit 
itt a háború végefelé német SS-ek elkövettek. Egy francia partizán 
(maquisard) — támadásra megtorlásul földig lerombolták s az egész la
kosságot — 200 gyermeket, 240 asszonyt és 193 férfit — lemészároltak. 
Csak egy nő és öt férfi menekült meg. 1953-ban folytatták le ebben a tö
meggyilkosságban a pert — vajon miért csak ily későn?I! — s a korona
tanú az egyetlen megmenekült asszony, az idős madame Rouffanche volt. 
A megrendítő tanúvallomás borzalmas részletei annyira megrázták H. 
Wilhelmy kaiserslauterni lelkészt, hogy gyülekezetében többször is be
szélt erről a kérdésről. Végül is felvetődött a kérdés, mit lehetne tenni 
éppen ott, Oradourban, a kiengesztelődés és megbocsátás egyengeté'se 
érdekében. Felbukkant a gondolat: nem lehetne-e Rouffanche asszony
nak, aki ma is ott él még a falu romjai között, egy házat építeni. Wilhelmy 
lelkész írt Rouffanche asszonynak, választ azonban nem kapott. Wilhelmy 
ekkor Ungener francia tábori lelkészhez fordult. A levélváltás során 
azután XJngener rámutatott ennek a szándéknak a megvalósítási nehéz
ségeire; arra, hogy ha németek jelennének meg Oradourban — az újjá
építés szándékával! — esetleg milyen kínos fogadtatásban lenne részük. 
S végül azt írja: „Lehetséges azonban, hogy éppen ennek a tudatnak — 
hogy ti. itt egyszerűen nem lehet tenni semmit — az elhordozása a fel
adat, amit e keresztyén férfiaknak magukra vállalniok kell, az oradouri 
rémtett jóvátételének szándékával. Ez az a teher, amit minden egyesnek 
magára kell vállalnia s így megmutatni felelősségét. S ez a magatartás 
talán sokkal inkább keresztyéni, mint ha pl. pénzt gyűjtenek s házakat 
építenek újjá.”

Hasonlóképpen nyilatkozott a pfalzi tartományi egyház elnöke, D. 
Stempel is, amikor Wilhelmy lelkész tanácsért hozzá fordult, „Oradour 
a franciák számára jelkép és intő jel, arról, hogy mit kellett elszenved- 
niök a megszállás alatt a németektől s arra nézve is, hogy milyenek tud
nak lenni a németek s mire képesek. El tudom képzelni, hogy tiltakoz
nak minden olyan törekvés ellen, ami a mi részünkről ezt a borzalmas 
emléket el akarja halványítani s iszonyatosságát utólag enyhíteni és 
korrigálni. . .  Odaát nem felejtették el, hogy akkor Németországot go
nosztevők kormányozták s erről nekünk sem szabad elfeledkeznünk!”  D. 
Stempel azután rámutat arra, hogy a bűnt nem lehet egyszerűen jóváté
tellel megnemtörténtté tenni. Éppen az olyan tettek, mint az oradouri 
mutatják meg Isten ítéletének megfellebbezhetetlenségét s azt, hogy az 
Ö ítélete olyan korlátokat állíthat elénk, amiket sem szeretettel, sem jó
szándékkal át nem törhetünk. Vannak esetek, amikor egyszerűen meg 
kell hajolnunk az Ő ítélete előtt, mert Ő a történelem szuverén Ura.
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Ilyenkor nem tehetünk egyebet, mint hogy megalázkodva várakozunk és 
könyörgünk. Isten hatalmában van, hogy tetszik-e neki ajtókat felnyitni 
ótt, ahöl ez emberileg lehetetlennek látszik.

*
Ez a levélváltás és az egész eset nagyon komoly teológiai mondani

valót tartalmaz. A bűnről való sok prédikálásunk és tanításunk ellenére, 
mindig újra szívünkre kell vennünk Anzelmusz intését: Nondum consi- 
derasti quanti ponderis sít peccatum.. .  A bűn, amivel mindig a szent 
Isten ellen vétkezünk, olyan félelmetes romboló hatalom, amely esetleg 
jóvátehetetlenül és egyszersmindenkorra felbont emberi közösségeket, 
szétzúzza az életünk épületét. Egy kis emberi jóakarat, erőfeszítés árán 
— lehetőleg minél olcsóbban — szeretnénk megtalálni a megoldást, Is
ten azonban éppen ezt nem teszi lehetővé. Azt várja tőlünk, hogy teljes 
alázatossággal hajoljunk meg ítélete alatt és vállaljuk a bűn következ
ményét, hordozzuk ítéletének egész súlyát. Magának tartja fenn azt a 
szuverén jogot és lehetőséget, hogy kegyelmével a kiengesztelődés csodá
ját elvégezze, a bűnbocsánat erejével. Ez nem természetes dolog, hanem 
mindig csoda, az Ö irgalmának a csodája, amellyel a Jézus Krisztusban 
egybeszerkesztheti — ha akarja! — azt, amit mi végzetesen tönkretet
tünk. Így van ez a házasságban, a családi életben, s az emberi élet egyéb 
viszonylataiban, a népek életében is. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy nem kell egész erőnk megfeszítésével mindent elkövetnünk a go
noszság eltávolítására, a gaztettek jóvátételére, a megbékélésre és kien- 
gesztelődésre. Ezt azonban csak mélységes bűnbánatban és szüntelen kö
nyörgésben tehetjük, mint olyanok, akik az árnyékát is elhárítják ma
guktól annak, hogy bűneiket kisebbíteni vagy azok súlyát enyhíteni 
akarják.

A bűnös emberi természetnek az is jellemzője, hogy bűnbánatunk is 
„kormányozható:’’ vannak bűnök, amikre kiváltképpen szeretnénk fá
tyolt vetni, amiket igyekszünk relativizálni és bagatellizálni. Ez minden 
vonatkozásban így van; a politikában pedig ki-ki meggyőződése szerint 
mér. más mértékkel az idetartozó dolgokban. Az elmúlt s ezévi évfordu
lók pedig éppen arra intenek berniünket, hogy e tekintetben nagyon le
gyünk résen. Oradour, Lidice, Auschwitz, Buchenwald s a többi rém
tettek emléke nem halványulhat el. Bűnbánatunknak ébren kell ma
radnia és elszánttá kell tennie igyekezetünket, hogy az ilyenek és ehhez 
hasonlók valóban soha többé meg ne ismétlődhessenek!

G. Gy.
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Az Egyh ázak Világtanácsa elnökeinek 
pünkösdi üzenete

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól.

Mint az Egyházak Világtanácsának elnökei köszöntjük a Világtanács 
munkájában résztvevő egyházakban a mi testvéreinket.

Egy évvel ezelőtt pünkösd alkalmával arra szólittattunk fel, hogy 
kérjük Isten áldását a Világtanács előttünk álló, második nagygyűlésére. 
Ma visszatekintve szabad közösen hálát mondanunk Istennek az Ő sok
képpen megnyilvánuló kegyelméért, amelyet nekünk az evanstoni nagy
gyűléssel ajándékozott. Bár nyíltan és becsületesen megváltottuk sok 
különbözőségünket, mégis nyilvánvalóvá lett ugyanakkor a keresztyén 
szeretet és a kölcsönös megértés bennünket egyesítő köteléke is. A tér
beli elválasztottság, a faji és állami hovatartozandóság, a különböző egy
házi tradíciók és teológiai vélemények ellenére is testvérek maradunk a 
Krisztusban. Ez a tény lelki erők forrása a jelen, és nagy ígéret a jövő 
számára.

Világunkban olyan kemény tények vannak, amelyekkel bátran 
szembe kell néznünk. Békétlenség uralkodik emberek és népek között. 
Sok helyen kell az embereknek nélkülözniük azt a szabadságot, amelyet 
oly mélyen óhajtanak. Az Isten gyermekei millióinak nincs meg a leg
szükségesebbje sem az élethez. Nem felejthetjük el azoknak a nyomorát 
sem, akik nem saját bűnükből lettek gyámoltalan menekültekké. A ke- 
resztyénség megosztott és ezért b'zonyságtétele megerőtlenedett.

Ezek mellett a komoly nehézségek mellett azonban éppen olyan ko
moly lehetőségek is vannak. Mindenütt számtalan férfi és nő, ifjú cs 
leány él, akik élnek az evangéliumnak és a minden emberi értelmet 
felülhaladó isteni békességnek kimeríthetetlen gazdagsigával. Korunk 
nyomorúságára és kilátástalanságára tekintettél a férfiaknak és nőknek 
sürgősen mindenütt olyan körére van szükség, amelyben keresztyéni sze- 
retetben a Kr'sztus szolgálatában vállvetve, szorosan egymás melleti 
dolgoznak.

Bizony megkérdezhetjük önmagunkat: „kicsoda alkalmas erre?" A 
kérdésre a feleletet maga a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk adja meg: 
„kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és meg- 
nyittatik néktek".

Ezért ezen a pünkösdi ünnepen azt akarjuk kérni, hogy a Szentlélek 
lobbantsa lángra szíveinket, hogy mi Krisztus akaratát jobban megért
sük és egyre mélyebben tudatában legyünk annak, mennyire szüksé
günk van mindnyájunknak egymásra. Mindenekelőtt azért akarunk kö
nyörögni, adassék meg minden embernek az a lehetőség, hogy teljes 
szabadságban szolgálja Istenét, a Mindenhatót. És imádságunkkal újból 
ünnepélyesen vallást akarunk tenni arról, hogy életünket az Isten ke
gyelemben gazdag üdvtervének szolgálatában akarjuk élni.
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A Jézus Krisztus nevében hadd imádkozzak Istenhez az ősi imád
ságot:

Veni Creator Spiritus!
Jövel, Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket bőven!
Genf, 1955.

Az Egyházak Világtanácsa elnökei:
John Baillie Sante Uberto Barbieri George Cicestr

Otto Dibelius Mar Juliánon Michael H;nry Knox Sherill

Luther tanítása a hit és új élet összefüggéséről
—  A Jakab-levél elleni polémiájának teológiai háttere —

Fides est primum princípium om- 
nium bonorum operum — WA 5, 119.

1. Jakab levele
a cselekvő keresztyénség bibliai irata. Pál apostol a csele

kedetekkel való visszaélés ellen, Jakab levele a hit nevével 
visszaélők ellen fejti ki a megigazulás evangéliumát. Teszi ezt 
anélkül, hogy Pál apostol igehirdetése ellen polemizálna (ami 
valószínű idői elsőbbsége miatt is lehetetlen) vagy, hogy ezzel 
valóban igei alapot adna a reformátort megigazulás-tan elleni 
támadásra.

Ennek az újszövetségi iratnak Pál apostol megigazulás- 
hirdetésével együtt megvan a maga jó értelme, sőt szükséges
sége a kánonban. „Ez az összekapcsolás, synopsis, megóvja Ja
kab apostolnak a megigazulásról szóló igéit minden lehetséges 
tartalmi félreértéstől. Ugyanakkor lehetetlenné teszi a kegye
lemből, hit által páli evangéliumának libertinisztikus vagy 
kvietisztikus félremagyarázást. Ezzel olyan veszedelmet hárít 
el, amely az egyház története folyamán nem egyszer kísérte a 
kegyelem evangéliumának hirdetését."1
2. Luther polémiája Jakab levele ellen

csak teológiájának „front-helyzetéből" érthető meg igazán. 
A  középkori „Werkgerechtigkeit“ elleni harcában Jakab levele 
nem nyújtott számára segítséget. Emiatt élesebben kiemeli a 
levél bizonyos „egyoldalúságéit". Nem akarja kanonikus jelle
gét kétségbevonni, de nem is hajlandó odahelyezni „az igazi fő 
iratok" közé.1 2

A  „törvény-cselekedetek" elleni harca mellett ez a Jakab 
levele elleni polémiája is alkalmat adott —  elsősorban római 
katolikus részről —  olyan támadásokra, mintha Luther teoló

1 Nagy Gy.: A megigazulásról szóló evangélikus tanítás. I. rész: A 
megigazulástan bibliai alapja. Disszertáció. 1946. 167. lp.

2 Luthernek a Jakab-levélhez való viszonya kérdésére nézve v. ö. 
WA 2,425; 6,568, és különösen bibliafordítása 1546-os kiadásában a Ja
kab leveléhez írt előszót, W Ab VII 385—387. Ipk.
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giája nem adná meg a keresztyén új élet igazi alapját, nem in
dítana a cselekvő keresztyén életre, sőt ellenkezőleg: indítást 
adna az erkölcsi kvietizmus és libertinizmus kialakulására. A 
római katolikus Döllinger és a filozófus Max Scheler azon a 
ponton támadják Luthert, hogy teológiájával nem tudja igazán 
megindokolni, miért és hogyan következik a hitből az új élet, 
illetve következnek a jó cselekedetek.

Ezek a támadások két kérdést vetnek fel:
1. A z ilyen vádak Luther tanítása ellen teológiájának 
félreértései, félremagyarázásai-e vagy valóbán kike
rülhetetlenül következnek tanításából? 2. Sikerült-e 
Luthernak világosan és döntően feltárni a megigazító 
hit és a cselekvő keresztyén élet közötti belső össze

függést Isten igéje alapján?
A következőkben erre a két kérdésre próbálunk rövid fe

leletet adni s ezzel egyúttal Luthernak a Jakab-levélhez való 
viszonyát Is beleállítani teológiájának szélesebb összefüg
géseibe.
3. A hit és az új élet

általános összefüggésére nézve Luther fő gondolatai a kö
vetkezők.

A  természetes ember a bennerejlő bűnös megromlás miatt 
képtelen rá, hogy a jót igazi mivoltában felismerje és megva
lósítsa. Erkölcsiség és új élet ezért csak. ott van, ahol Isten 
maga cselekszik az emberben. Istennek ez az uralma rajtunk 
és bennünk a hit. A hit lényege az, hogy a természetes, önző 
akarat helyét elfoglalja bennünk a Szentiélektől munkált új, 
személyes bizodalom és akarat (az „új ember“ ). Ez Isten jó 
akaratát akarja és cselekszi.

Isten a bűnösnek ezt a csodálatos átformálását Luther sze
rint a kegyelemből, Krisztusért való megigazulás (bűnbocsánat) 
evangéliumával viszi végbe rajtunk. A  hit élet-közösség Isten
nel Jézus Krisztusban. Mivel a hitben az embert Isten akarata 
mozgatja, azért az „új ember" úgy akar élni és cselekedni, 
ahogyan Isten akarja: szeretetben Isten iránt és az Isten által 
szeretett ember .iránt. Ebből a szeretetből bensőleg, szabadon és 
szükségszerűen sarjadnak elő a cselekedetek, az új élet. Helyük 
elsősorban a „hivatás" a „rendek" ebben a világban, amilyenek 
az oeconómia (család és ház) és a politia (hivatal a nyiívános 
életben, társadalomban). Mivel az ó-ember halálunkig kiirtha- 
tatlan bennünk, ezért a szeretet és az új élet csak a bűneink
kel vívott állandó, kemény harcban valósul. —  Hit. és szeretet 
—  Isten bennünk való cselekvésének ez a két oldala —  a teljes 
keresztyén élet. Egyik sem maradhat meg a másik nélkül, de 
a szeretet mindig csak a hitből fakadhat. Sohasem megfordítva! 

Luther teológiai pozíciójának megértéséhez a kulcs 
tehát egyfelől Isten-hite. Isten cselekszik mindent a 
keresztyén életben. Ö az igazi alanya a hitnek és új 

életnek a Szentlélekben.
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Isten minden —  mi semmik vagyunk! A  másik döntő kulcs 
Luthernak a hit felől vallott meggyőződése, tanítása. A  hit Isten 
cselekvése, Isten szeretető bennünk: a hitben „egy sütet va
gyunk Vele“ .3 Akiben ez az isteni szeretet lakozik a hit által, 
az nem pusztán ember többé, hanem „Isten: jobb, mint a nap 
és a hold, az ég és a föld".4 Ahol viszont a hitből hiányzik ez 
a szeretet, ott a „hit" üres képmutatás és puszta szappan- 
buborék.5

Luther a hit és új élet ilyen összefüggéséről fő kommen
tárjai mellett (Római levél, Galata levél, Zsoltárok könyve) el
sősorban a „Sermon von den guten Werken“ (1520) és a „De 
libertate christiana“  (1520) című Irataiban szól.

4. A hit cselekvő erejét
vegyük közelebbről is szemügyre Luther teológiájában!
A  hit aktivitásának, etikai erejének forrása az előbbiek 

alapján az, hogy Isten: „actus“ , állandó cselekvés! Istennek 
reánk iharmatozó kegyelme „cselekvő, sohasem tétlen11 (ope- 
ratrix, nunquam otiosa). Krisztus bennünk: „Christus actuosis- 
simus.“ A  Szentlélek pedig „tevékeny, élő és ható, sohasem 
nyugszik" (operosus, vivens ac movens ac nunquam quiescens). 
Ha tehát a hit Isten cselekvése, Krisztus jelenléte, a Szentlélek 
munkája bennünk, akkor a hit sem lehet más, mint állandó 
mozgás, aktus, szeretet, cselekvés!

Luther teocentrikus gondolkodása oldja csak fel azt a lát
szólagos ellentmondást teológiájában, hogy elutasítja és ugyan
akkor a legerőteljesebben követeli a jócselekedeteket. A  ke
resztyének szerinte „non agunt, séd aguntur“ . Semmi más dol
guk sincs, csak hogy higgyenek és „csüngjenek az igén". 
Viszont

akikben ilyen hit van, azoknak mindig, mindkét ke
zük tele van munkával. Istennek kedves cseleke

detekkel!
Azok a „jócselekedetek", amelyek ellen Luther olyan elke>- 

seredetten küzd, „mai teológiai nyelven kifejezve nem mások, 
mint a hittől elszakított etika".6

Az „erős hit", a „fortis fides“ , hatalmas dolgokat végez el 
az emberben. A  hit igazi csoda. A  gyarló teremtményekből —  
mondja Luther —  olyan hőst formál, aki hitében ördöggel, 
császárral, éggel-földdel szembeszáll; olyan nagy dolog a hit, 
hogy hatalmát és erejét sohasem tudjuk eléggé felmérni.7 * *

3 „mit ihm ein kuehen” , WA 36,429.
4 „ein Gott und besser, denn Sorrne und Mond, Hímmel und Erde” , 

WA 36,438.
5 WA 36,477.
6 M. Ludwig, Religion und Sittlichkeit bei Luther. 194. Ip.
7 „Dér Glaube ist ein recht Minakel, dér maehet in einem Menschen,

dér sonst eime schwache arme Creatur ist, einen solchen grossen Műt,
dass er dadürch alsó stólz wird, dass er sagen kann: so allé Teufel auff
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A  hitnek ez az aktivitása a tartalmára nézve állandó harc 
a bűnnel, önző ó-emberünk állandó megoldok lése (mortificatio 
camis). Ugyanakkor a felebaráti szeretet állandó gyakorlása is 
a másik ember felé, a hivatás körében. Mozgatórugója Isten 
akaratával való belső összefüggése, Isten akaratának igenlése. 
Külső életünknek szükségszerűleg a belsőnek megfelelően kell 
alakulnia: ha a szívben Isten akarata uralkodik, ennek a külső 
életünkben is meg kell valósulnia.

Mivel Isten törvénye Isten akaratának kifejeződése, ezért
a törvény Luther számára az erkölcsiség, az új élet fel 

nem adható normája.
Az új élet cselekedeteit a Tízparancsolat kapcsán írja le 

„A jócselekedetekről" szóló könyvében. Ennek ellenére ezek a 
cselekedetek mégsem a törvény indítására, hanem a Szentlélek 
belső spontaneitásából, szabadon, szinte „észrevétlenül" terem
nek (Mt 6,3!). Ez magyarázza, hogy Luther nem tűd a „tör
vény harmadik használatáról" (tertius usus legis v. usus paeda- 
qogicus) az új élettel kapcsolatban, csak a törvény külső, fe
gyelmező és belső, bűnt leleplező szolgálatáról a bennünk élő 
ó-ember felé.8 Az új élet jó cselekedetei, melyek valóban meg
érdemlik ezt a nevet, nem törvény-cselekedetek, hanem a sze
retet spontán cselekedetei!

A  hitnek és a cselekvő új életnek ilyen összekapcsolása a 
hallatlanul nagy cselekedet a reformátori teológiában. „Ha 
ugyanis a római katolikus teológusokkal a jócselekedeteket az 
üdvösség elnyerése eszközének tekintjük, akkor ezzel az er
kölcsinek csupán feltételes értéket tulajdonítunk: a jócseleke
deteknek csak annyiban van értékük, hogy részük van az üd
vösség elnyerésében. Mindegy ebben az esetben, milyen nagy 
a jócselekedetek része az üdvösség megszerzésében. Pelagianiz- 
mus, semipelagianizmus és synergizmus ugyanannak az alap
felfogásnak csupán a változatai. Ennek a felfogásnak az etikai 
gyengéje pedig egyáltalán nem üdvösségünk Istentől munkált 
voltának kisebb vagy nagyobb mértékű legyengítésében van. 
Ennek a felfogásnak az etikai gyarlósága ott rejtőzik, hogy a jó- 
cselekedeteket puszta eszközökké degradálja egy, az erkölcsi 
életen túl lévő cél szolgálatában. A  római katolikus morál 
ennek következtében azok közé az etikai rendszerek közé soro-

mich fielen, ja allé Könige, Keiser, Hírnél und Érden wider mich wé- 
ren, dennoch gleube ioh und weiss, dass iah werde erhalten werden, Dei* 
Glaube' ist ein gross ding, mán kann seine Macht, Krafft, Stercke und 
Gewalt nimmermehr gnug verstehen.“ ..A  16.187. Idézi FFrey. Luthers 
Glaubensbegiriff. 141. lp.

s Luther és a „tertius usus legis’’ kérdéséhez v. ö. LPinomaa, Dér 
existentielle Charafeter dér Theologie Luthers (1940), 103kk, 455kk; KBring, 
Gesetz und Evangélium, und dér dritte Gebrauah des Gesetzes in dér luthe- 
riischen Theologie. (1943); WElert, Das christdsehe Ethos (1949), 91kk, 386-k'k; 
valamint Lupták Gyula és Veöreös Imre cikkei, Lelkipásztor 1951, 113kk 
123kk és 238kk
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lódik, amelyekben az erkölcsinek nincs önmagábanvett értéke, 
csak egy végső célra való vonatkozásában válik értékessé; 
maga ez a végső cél azonban nem etikai érték“ .9

5. A kvietizmus és a liaxizmus ellen
tehát Luther a teológiája leglényegéből következően folytatja a 

legélesebb harcot. A  „Sermon von deyi guten Werken“ elé írt, 
de a kéziratban később törölt bevezetésben azt írja: sokan azzal 
vádolják, hogy a hit, a keresztség és a feloldozás egyedüli vi
gasztalásának prédikálásával útját állja a j.ó cselekvésének; 
nem vádolnák ilyesmivel, ha sejtelmük lenne róla, mi is való
jában a hit!10 *

Luthernak a keresztyén élet aktivitásáról vallott felfogását. 
—  szemben minden kvietizmussal —  jól megvilágítja a Római 
levél magyarázatából Rm 1 2 ,1-el kapcsolatban ez a mondata: 
A  keresztyén élet nem nyugvás, hanem mozgás, a jótól a jobb 
felé!11
6. Áttekintésünk eredménye

abban foglalható össze, hogy Luther teológiájának megér
tésében a hit etikai cselekvőerejére nézve mindig akkor adód
nak nehézségek, ha figyelmen kívül hagyjuk

a hitben mint Istennel való közösségben Luther szerint 
Isten teremtő szeretete cselekszik. A  szeretet, a csele
kedet, az új élet nem valami a hit „m ellett1, hanem a 
hit teljessége bennünk és rajtunk keresztül. Isten cse
lekvése, az isteni kegyelem paradox teremtő munkája.
Ha kiestünk ebből a hitből, kiestünk a szeretetből és a ke

resztyén új élet aktivitásából is. Kívülről nézve és értve ez a 
reformátori pozíció valóban nem is lehet más, mint érthetet
len és „erőtlen" összekapcsolása hitnek és új életnek. Isten 
cselekvése a hiten keresztül: ez mindig érthetetlen és hitetlen 
dolog a természetes, hit nélküli ember számára.

Kálvinnak egyébként —  a saját tanúságtétele szerint —  
ugyanezekkel a vádakkal és ugyanezzel a megnemértéssel kel
lett megküzdenie. Azzal vádolják, hogy annyira kiemeli a hi

9 Stange, yC.: Studien zűr Theologie Luthers I, 113—114. lpk.
10 „Ich wlrd von vielen beschuldiget, als sollt ich vorpieten gute 

werck unnd die leüt ynm meynen sermonen trosten alleyn auff den glaw- 
ben, tauff unnd absolution on allé andere gutthai unnd gnugthuung.. .  
wer glewbt, dér wirckt wol von yhm selb, aber wer alléin wirckt, mag 
nymer mehr glawben. Wer .das nit vorsteht, dér hott noch nie recht ge- 
horet odder gelernet, was glawb odder gute werck seyn unnd heyssen. 
Darumb das yhe soleh eynfeltige unvorstendige mensohen, durch ge- 
wonlich prediget dér werck vorfuret, sich nit vrren noch ergernn: bin 
ich yhn schuldig... muglich auffs grobist unnd klarliehst unteirricht zutuhn, 
wie die guten werck gethan unnd zu erkennen seyn” . WA 9,229. Idézi 
MLudwig i.. m. 1. lap.

n  Quorum — t.'i. Christianarum — vita non est in quiescere, séd in 
moveri de bono in melius. Ficker, Römerbriefvorlesuing 1515/16. 265. lp
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tét és a kegyelmet, hogy semmi helyet sem hagy a cselekede
teknek.12 Kálvin és Luther tehát sors- és fegyvertársak ebben 
a reformátort pozícióban. A  kegyelem és hit etikáját mindig 
nyomon kíséri ez a vád és a tényleges félreértés veszedelme is. 
Védelem ez ellen csak a Szentiélektől munkált eleven, cselekvő 
hitben és a hit lényegének megértésében van.

Luther teológiája tehát alapvetően küzd az ellen, ami ellen 
végeredményben Jakab levele is harcol: a hitnek és a cseleke
deteknek, cselekvő keresztyén életnek a szétválasztása ellen. 
Csakhogy míg Jakab apostol igehirdetésének éle a cselekede
tek nélküli hit ellen, addig Luther teológiája —  az adott hely
zetben ez nem is lehetett másképp —  a hit nélküli cselekede
tek ellen irányul (önigazság, Werkerei). A  feszültség ott adódik 
köztük, hogy Luther —  Pál apostolhoz hasonlóan —  nem is
mer olyan hitet, amely hitnek lenne nevezhető, bár nincsenek 
cselekedetei, cselekvő energiája. Luther teológiájában a hitnek 
és a cselekedetnek, az új életnek olyan szétválasztása, amilyen
ről Jakab levele szól, elképzelhetetlen. (V. ö.: „Látjátok tehát, 
hogy -cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hit
ből Jak 2, 24. V. V . ö. Jak 2, 21 és Rm 4,2 kk!)

Ez a feszültség azonban —  mint az említett igehelyek 
összevetéséből nyilvánvaló —  már magában az Újszövetségben 
jelentkező feszültség Pál és Jakab igehirdetése között, melyet 
semmiféle teológiai harmonizálás segítségével sem lehet onnan 
teljesen eltüntetni. Ez a feszültség semmiesetre sem jelenti az 
Újszövetség kinyilatkóztatási egységének megszűnését: ez az 
egység a Krisztusról szóló bizonyságtétel egységében van.13 De 
kikerülhetetlenül kényszerít minket rá, hogy ezen a ponton a 
kinyilatkóztatási igazság igehirdetésbeli és teológiai kifejezésé
ben döntsünk Pál apostol igehirdetése vagy a Jakab levele 
teológiai formulázása között!

Dr. Nagy Gyula

12 At tu perquam maligné hic invidiam nob’is facians: quod fidei 
omnia deferendo nullum operibus locum relinquamus . .. Est haec quidem 
calumnia advereariis nostris perpetuo in őre, quod beneficiendi stúdium 
tollimus e vita ohrístiana, gratuitae iustitiae commendatione: séd quae 
magis frivola est, quam ut nos valde premat. Responsio ad Sadoleti Ep. 
1539. Opera Calvini V. (CR XXIII) p. 397, Idézi: MLudwig, Das Pro- 
blem Religion und Sittlichkeit bei Luther, 15. lp.

13 V. ö. Karner Károly, Az Újszövetség egysége. Lelkipásztor, 1955, 
140 kk lpk.

IRODALOM: KTiehme, Die sittliohe Triebkraft des Glaubens. Eine 
Untereuchung zu Luthere Theologie. 1895. — WKapp, Religion und Morál 
im Christentum Luthere. 1902. — KHoll, Die Rechtf ertigungslehre im 
Lidit dér Geschichte des Protestantisimus. 1922. — KHoll, Dér Neutaau 
dér Sittlichkeit 1919). Gesammelte Aufsátze 1.155—285. lpk.— GWünsch, 
Gotteserfahrung und sittliohe Tat bei Luther. 1924. —• GMensching, 
Glaube und Werk bei Luther. 1926. — CStange, Religion und Sittlichkeit 
bei den Reformátorén. Studien zűr Theologie Luthere I. 111 kk (1928). —
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CStange, Luther und das sittliche Idea! Studien I, 139 kk. — ANygrén, 
Die Bedeutung Luthers für den christlichen Liebesgedanken. Luther- 
Jahrbuch 1929, 87kk. — ODittrich, Luthers Ethi-k. 1930. — MLudwig, Das 
Fröblem Religion und Sittlichkeit bei Luther in dér theol. Li.teratur und 
seine methodisohen Scihwierigkeiten. Í931. — MLudwig, Religon und 
Sittlichkeit bei Luther, bis zum „Sermon von den guten Werken” 1520. 
1931. — FPrey, Luthers Gláubensbegriff. Gottestat und Menschentat in 
ihrer Polaritát. 1939.

T eo lóg iánk a 19. század negyvenes éveiben
(Folytatás)

A rendszeres teológia.
A 19. század negyvenes éveiben a rendszeres teológiára igen nagy 

feladatok vártak. A keresztyén h it. és élet alapvető tanítását olyan kor
ban- kellett megszólaltatni, amelyben fokozatosan előretört a-Vallástól füg
getlen tudomány, művészet, világnézet. Ugyanakkor a keresztyénségen 
belüli ellentétek is jelentős teológiai figyelmet kötnek le. Hazánkban 
különösen az 1843/44-iki országgyűlésen folyt nagy vita a vallásszabadság 
kiszélesítéséért, a katolicizmus „uralkodó vallás” jellegének megszünte
téséért. Ennek a közjogi harcnak a teológiai vetületekónt a magyar pro
testantizmus kötelességének érezte teológiai és történelmi igazának 
újabb kifejtését. Viszont a protestantizmuson belül megint nagy fel
adatot jelentett a 'hitvallásosság kérdésének helyes kidolgozása, amikor 
hazánkban is egyre többet beszéltek a protestáns unióról, a teológiai 
racionalizmus zászlaja alatt.

a) Vandrák András (1807—1884) híres eperjesi tanár a negyvenes évek 
szellemi egyházi életének. kiemelkedő alakja volt. Az eperjesi kollégium 
magyar irodalomtörténet tanárául választották meg ugyan, de később 
teológiai katedrát kapott. Tudományos tekintélyére jellemző, hogy 1847- 
ben a Tudományos Akadémia tagja lett. Arany János is nagy tisztelője 
volt Vandrák Andrásnak, 1858-ban, tanári működése 25 éves fordulóján 
„ Tanári jubileumra”  c. versével köszöntötte. A negyvenes években írott 
cikkeiben az tükröződik, hogy a keresztyén hit és élet alapvető igazsá
gait kora műveltségének birtokában, az egyházi közvéleményt foglal
koztató problémákra való állandó tekintettel fejtegeti. Írásán tükröző
dik az a magyar evangélikus teológiai helyzet, amelyben nem voltak az 
egyházi élettől többé-kevésbé független hittudományi karok, ahol ki
alakulhattak a radikális teológia különböző változatai, hanem nálunk 
a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott, építő szándékú, kizárólag egy
házi erőből fenntartott teológiák működtek, amelyek szorosan egyházi 
feladótok szolgálatában állottak. Ez persze nem jelentette a látóhatár 
és az érdeklődés beszűkülését, hanem inkább azt jelentette, hogy a 
teológia nem került a hegeliánizmus vagy sohellingiánizmus hatása alá, 
hanem az egyházi életet segítette elméleti munkájával és az abból kö
vetkező útmutatásával.

Vandrák írásaiban nyoma sincs dogmatikai szárazságnak vagy sko
lasztikus nehézkességnek, hanem ragyogó stílusban, szinte. igehirdetői 
pátosszal adja elő mondanivalóját. Miután a „revelatio” című pontban
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kifejtette a mindenségben rejlő egyetemes - és a Szentírásban foglalt" 
rendkívüli” isteni kijelentés kettősségét és egységét, a hitről a követ

kező tömör és mégis lendületes mondatokat írta:
A’ hit az istenitől való illettetésnek természetes eredménye, 

az isteninek befogadása, elismerése. A ’ hit az isteninek léteiéről 
és működéséről való teljes meggyőződés és bizonyosság. A ’ hit az 
igazságnak lelke, melly bennünk lakik és marad. Ján 14, 17. A hit 
az isteninek igazsága iránti rendíthetetlen bizodalom. A hit az iste
ninek működésétől elválhatatlan remeny. Zsid 11, 1. Ezen hit az 
idevezítő. „Az igaz ember hitből él.”  Rám. 1, 17. Ki az istenre fel
eszmélt, abban azonnal megalakul az az iránti hit. ’S ez az élő, vi
lágos hit. Ki még fel nem eszmélt és hiszen: annak hite vak. Ki 
feleszmélt volt és a’ hittől elpártoló.: annak hite holt. Ki nem lé
nyegnek és igazságnak, de csak szónak és színnek hisz: annak hite 
csengő érez és pengő czimbalom. Ki rémeknek hisz s’ képeknek, an
nak hite babona. Ki szájjal hisz és viselettel, élő meggyőződés nél
kül: annak hite gépies. Ki szájjal hisz és viselettel, meggyőződése 
ellen, annak hite pharisaeikus. Ki csak másnak hisz és más után: 
annak hite kiskorú.”  (PEIL 1847. 1394.)

Az egyre győzelmesebben előrehaladó tudományhoz való viszonyt 
tisztáznia kellett a teológiának. Ez a hit és tudás régi dogmatikai prob
lémájának a korszerű megoldását igényelte. Vandrák érré nézve ezt írja:

„A ’ hitben számos ún. felvilágosodottak megtántorodnak; mert, 
úgymond, a’ hit nem tudat, ’s csak a’ tudat bizonyosság. A ’ hit nem 
tudat; de azért bizonyosság. A hit’, tárgya igazságának birtokában 
tudja magát, erről hát bizonyossága van. Hisz hitről is van tudo
mány, csak 'hitből nincs, melly t. i. a’ hit igazságaiból theoriát, tel
jes kifejtést és magyarázatot készíthessen. Hogy a’ hit a’ babona és 
hitetlenségtől megöriztessék, kell tudomány: de nincs tudomány, 
melly az istenit tapasztalatilag vagy elméletileg megfejtse.” (PEIL 
1847. 1395.)

A hit és tudás, a vallás és tudomány között nem is láthatott szaka
dékot Vandrák, hiszen egyházunk mindig nagy megbecsülésben részesí
tette a tudományt, és annak eredményeit. A kettő egymásmellettiségét 
és kapcsolatát Vandrák így fejezi ki:

„Különben, hogy a’ kettő, jó testvérként, egymást támogatva, 
egymást kiegészítve, egyetértőleg, nem irigykedve vagy épen egymás 
ellen törve, a’ valódi ép és szép és boldog élet elő vitelére tudja 
futni külön, de concentrikus pályáját, — ezt kell óhajtanunk, erre 
kell törekednünk mindnyájunknak, különösen pedig azoknak, kikre 
a szellemi világ fejlesztése ’s kormányzása bízatott.” (PEIL 1847. 
1396.)

Miután a hiitnek sajátos területét kijelölte és meghatározta, a to
vábbiakban azzal foglalkozik Vandrák, hogy vázolja az élő hit követ
kezményeit és gyümölcseit. Ennek kifejtésében sehleiermacheri hatások 
tűnnek fel Vandrák előadásmódján, ez azonban nem jelenti azt, mintha 
az egész munkája sehleiermacheri jellegű lenne, mert sokkal nyitottabb 
volt Vandrák kora teológiai eszmeáramlatival szemben, semhogy egy
nek a befolyása alá került volna.
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„Az élő hit igazságainak fénysugarait a’ szív atmosphaerája fel
fogván, azokat mintegy összesűriti ’s belőtök melegséget fejt ki ’s 
a’ vallásos igazságok varázs-hatalmát lelkesülten érezni kezdi. így 
támad a’ kitbuzgóság. A ’ religio megszenteli a’ szívnek minden dob
banását, minden érzelmeket, vágyakat, törekvéseket^, — ’s létre
hozza a’ kegyességet ’s teljes vallásosságot, melly azután átmegy a’ 
gyakorlati életbe is, ’s megszenteli a’ külső embert is. A ’ vallásos 
életnek főütőere a ’szív religiója. A hit csak, a’ szívben válik isteni 
hatalommá ’s eszközli az újjászületést, a’ megszenteltetést, a’ szent 
igaz életet, tiszta szívet, örömet, békességet, türelmet, jóságot, bizo
dalmát, lelkesülést, alázatosságot ’s e’ lángkeresztségnek bélyegét 
viselő minden erényt és boldogságot, mind az egyesek, ynind a’ né
pek életében. (Gál 5, 22., Mát. 5, 3—12.)” (PEIL 1847. 1423—24.)

Kétségtelen, hogy a schleiermacheri „szíwallás” kifejezései talál
hatók* meg Vandrák írásában, azonban tartalma szerint helyesen adja 
elő egyházunk alapvető tanításának, a hitről szóló tannak jellemvoná
sait. Erőteljesen hangsúlyozza a hit gyümölcseit is. Itt azopban nem 
esik bele a racionalizmus morál-teológiájának hibáiba. A Szentírásra ala
pozva írja:

,,A’ hitnek ’s religiónak nincs ezen tiszta, munkás szeretet nél
kül sem méltó hatása, sem érdeme, sem áldása, Gál 5, 6. I. Kor 13, 
1—2.”  (PEIL 1847. 1424.)

A hit és tudás egymáshoz való viszonyának megmutatásával, az üdvö
zítő hitnek és gyümölcseinek feltárásával Vandrák elmondta a keresz
tyén hit és élet döntő mozzanatait, amelyről fel lehet ismerni tanításá
nak azt az alapvető jellemvonását, hogy egyrészt mint kora gyermeke 
az uralkodó teológiai eszmeáramlatok hatása alatt áll, másrészt egy
házunk alapvető tanítását hűen tükröztetik írásai.

b) A  katolicizmusnak és a protestantizmusnak az alapvető különb
ségét Hunfalvy János késmárki lyceumi tanár cikksorozata tárta fel. A 
lényeges és a legfontosabb vonásokkal végzi a jellemzést s nem is tartja 
szükségesnek a részletek elemzését. írásának a történelmi szituáció ad 
jelentőséget. 1847-ben még mindig egyenlőtlen viszonyok között él ha
zánkban a katolicizmus és a protestantizmus. Már teljesen tarthatatlan 
ennek a rendszernek a fennmaradása, katolikusok is követelik ennek a 
felszámolását, a bécsi udvar mégsem hajlandó rá, mert legfőbb táma
szát, a konzervatív főpapságot nem akarja elkedvetleníteni. Az 1848. 
március 15-iki vívmányokat, köztük a vallásegyenlőség kimondását, 
ilyen s ehhez hasonló cikkek készítették elő. Hunfalvy írásában világo
san tükröződik a magyar protestantizmus három évszázados tapasz
talata a haladásnak és a protestantizmusnak szoros kapcsolatáról.

A ’ katholicismus alapelve — írja Hunfalvy —a’ tekintély, melly 
Istentől ezzel felruházott rendben vagy egyházi főnökben van, ki 
ugyan a’ szentírásra is hivatkozik, de egyfelől ennek értelmezését és 
magyarázatát egyedül ő teheti: másfelől pedig a sz. íráson kívül másra, 
a’ hagyományra, s a’ sz. lélek korokkénti nyilatkozataira is alapítja 
határozatait. A’ kathol. vallás kútfeje tehát nemcsak a’ sz. írás, ha
nem a’ hagyomány, a’ tanító, vezérlő egyház végzései is.,A ’ katholi
cismus bélyegei, a’ mondottak szerint: tekintély, befejezettség, köz-
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ben jár ás, külsőség. — A’ katholicismus tehát a’ merev veszteglést 
képviseli, mivel hiszi, hogy az eszmét már valósította, hogy már tö
kéletes, — az egyedüli idvezítő igazságot teljesen bírja, ’s mivel a’ 
substantialis tekintély az egyéniség fejlődését, haladását lehetetle
níti.”  (PEIL 1847. 1267.)

Lehetetlen észre nem venni Hunfalvy egyes kifejezéseinek hege- 
lianus jellegét. A kor legnagyobb filozófiai áramlata nyomot hagyott az 
egyházi gondolkodáson is. Ez tükröződik a protestantizmusról szóló fej
tegetéseiben is, amikor azt írja, hogy a protestantizmus 

„egyfelől a’ sz. írásra hivatkozott, mint a’ melíyben a’ keresztyéhség 
tökéletesen van kifejezve; másfelől láthatatlan eszményi egyházra 
mutatott, mellyet kell hogy a’ látható, tapasztalati egyház minden 
egyes tagja a’ maga körében ’s tehetségéhez képest valósítani töre
kedjék. Jóllehet az egyház, mint az Isten országa a’ földön, lényege 
szerint csak egy lehet: mégis történelmi idomzataiban szükséges
képen többféle.”  (PEIL 1947. 1268—69.)

A  „tapasztalati és eszmei egyház” közötti különboztetés, mint tipi
kus idealista filozófiai kategória, a reformáció tanításától idegen, de két
ségtelenül a protestáns teológiában rendkívül elterjedt magyarázási 
mód volt.

Sokkal meggyőzőbbé válik Hunfalvy szava akkor, amikor megszó
laltatja a protestantizmus történelmi tapasztalatait:

,,A’ protestánsok a’ régi egyház ellenében tehát a’ személyes és 
nemzeti szabadság jogát igényelték és védték, melly midőn nekik az 
1529-iki spirai gyűlésen megtagadtatott, az azt megtagadó végzés el
len ünnepélyes óvást tettek, mivel a’ római kaih. egyház igényeit 
visszautasítván, el nem ismerhetek azt, hogy valamelly egyház vagy 
emberi tan bírhasson egyedül-uralkodói joggal. — Midőn azonban a’ 
reformátorok a’ személyes szabadságot és meggyőződést védelmez
ték, akkor akármiféle önegi véleménynek és önkénynek nem nyitot
tak még tárt kaput, mivel a’ hit zsinórmértékét a’ sz. írásban ta
lálták, — melly sz. írást szorgalmasan és lelkiismeretesen kutatni 
minden keresztyénnek kötelességévé tették.”  (PEIL 1847. 1269.)

Az emberi hagyományokat, pápai tekintélyt előtérbe helyező és a 
többi vallást elnyomó katolicizmus, —■ és a vallási és nemzeti elnyomás
sal szemben a Szentírásra építő protestantizmus, alkotja azt a két tábort, 
amelyet Hunfalvy a következő szavakkal jellemez:

„A  tapasztalati és eszmei egyház közti viszony különböző felfo
gása alapítja a’ kathol. és prot. egyház közti különbséget, miszerint 
amaz a’ tekintély, veszteglés — ez a’ szabadság, haladás egyháza. A ’ 
személyes szabadság, az önegiesség elvével a’ prot. egyház képviseli 
a’ haladást, melly a tapasztalati és eszmei egyház viszonyának felfo
gásában találja azon mozgató erőt, melly a’ protestantismust elme- 
revedéstől megóvja. A ’ protestantismus azért több műveltséget ’s na
gyobb szellemi fejlettséget igénylő, tisztább és magasabb felfogása a’ 
keresztyénségnek, mint a’ katholicismus.”  (PEIL u. o.)

Ezekben a mondatokban benne lüktetett az a meggyőződés, hogy a 
magyar protestantizmus jogainak elismerése, a vallásegyenlőség kivívása 
a küszöbön van. A három évszázados elnyomás után a győzelem előesté

333



jén érezte magát a protestantizmus. Igaza volt, már csak hónapok vá
lasztották el 1848. márciusától.

c) Amióta a re fo rm ác ió  háromszázados évfordulójára királyi parancs
szóra létrejött 1817-ben a porosz unió a lutheri és. kálvini keresztyénség 
között, állandóan napirenden lévő kérdés maradt a hitvallások értékelé
sének problémája a németországi teológiában. Voltak, akiket az unió' 
ténye csak még jobban megerősített hitvallásos, lutheri vagy kálvini ma
gatartásukban, sokan voltak azonban, akik az „evangelisch-protestan- 
tische Kirche”  számára új -hitvallást követeltek a racionalizmus zászlaja 
alatt.

Nálunk az 1842-ben megindult Protestáns Egyházi és Iskolai Nap 
célkitűzései között szerepelt az unió előkészítése, is. Nem-teológiai té
nyező vált a megindult teológiai viták megindítójává. A nemzetiségi 
kérdés helytelen felfogása odavezetett, hogy a jelentős szlovák és német 
nemzetiségeket magábaolelő evangélikus egyházat a csaknem színma
gyar református egyházzal akarták unióba vonni azért; hogy a nemzeti
ségek szava ezzel erőtlenné legyen. Nálunk különösen az arisztokrata 
Zay Károly egyetemes felügyelő szorgalmazta a protestáns uniót. A teo
lógiai racionalizmus légköre kedvezett az unió előkészítőinek. > De a nép
től féltek, mert az ragaszkodott apái hitéhez. A  PEIL közöl egy tipikus 
esetet (1847. 837.). Egy lelkész olvasottságát fitogtatni akarván, Stráuss 
szellemében nyilatkozott a hívek előtt, akik erre azt válaszolták: „Oda 
menjen papnak, tiszteletes úr! hol azt a’ hittant hiszik, mi azt másképp 
tanultuk, nekünk más vallásunk van.” Ilyen és hasonló esetek óvatos
ságra intettek.

Amint Németországiban, úgy nálunk is felvette a harcot a hitvallásos 
tábor a racionalizmussal. Elvi igazsága mellett a hívek tömegerejére is 
támaszkodhatott. Élenjártak ebben a küzdelemben a nemzetiségi lelké
szek, akik a. hitvallásosság védelmével egyúttal nemzetiségük egyházi 
érdekeit is védelmezték. A kérdés teológiai vitaanyaga oly hatalmas, 
hogy ilyen rövid' teológia-történeti összefoglalás kereteit meghaladná 
annak részletezése, így meg kell elégednünk csupán az eredmények le
szűrésével.

Az Ágostai Hitvallás háromszázados évfordulóját még nagy ünnep
lésben részesítik országszerte. Szeberényi János bányaikerületi püspök 
külön munkát is írt erre az alkalomra. Joseffy Pál tiszakerületi püspö
köt ekkor avatta a jénai egyetem teológiai díszdoktorrá. Thaisz Márton 
gölnicbányai lelkész német nyelvre, Agonás Sámuel rozsnyói lelkész ma
gyar nyelvre fordította az Ágostai Hitvallást. Wimmer Ágoston felső- 
lövői lelkész pedig, ekkor kiadott német nyelvű Ágendája előszavában ki
emeli a -hitvallás! iratainkhoz való ragaszkodását.

A törés az 1841-iki egyetemes közgyűlés alkalmával történt, amikor 
Zay Károly egyetemes felügyelő indítványára, a fent. vázolt nemzetiség
politikai okokból, kimondták a protestáns unió előkészítésének szüksé
gességét. Ez a döntés nagy arányú vitát váltott ki.\ Például Simkó Vilmos 
pozsonyi lelkész és teológiai -tanár „Egyházi unió” (Pozsony, 1842.) című 
művében arról ír, hogy az úrvacsorái tanításban csak a szélső irányok 
különböznek egymástól, aminek gyakorlati jelentősége amúgy sincs. A 
prédestináció tanítását nem kell a nép elé vinni, mert annak sincs gya
korlati hatása. A szertartások különbözőségét közös kátéval és énekes-
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könyvvel kívánja eltüntetni. Ugyanakkor Húrban János hlubokai lelkész 
Unia”  című szlovák nyelvű könyvében (Buda, 1846.) szenvedélyesen tá

madta az unió híveit és képviselőit, de élesen támadta a teológiai racio
nalizmust, az unió szellemi melegágyát is. Sokan osztották Székács Jó
zsef pesti' lelkész véleményét, aki a hitvallási különbség fenntartása 
mellett csupán egyházkormányzati uniót javasolt. Bauhofer György bu
dai lelkész közös bibliáórákon keresztül tartotta a reformátusokkal való 
testvéri kapcsolatot, anélkül azonban, hogy hitvallási unióra gondolt 
volna. 

Csakhamar nyilvánvalóvá vált, mennyire gyenge teológiai alapokon 
nyugszik az uniós elgondolás. Már 1846-ban bejelenti dr. Székács József 
a PEIL-ben, hogy az unió tervét le kell venni a napirendről (1846. 628.). 
Az unió előkészítésére kiküldött teológiai bizottság is csak óvatosan 
foglalt állást:

„Maga az alválasztmány is látta a’ nehézséget, meily a’ symbo- 
lumok megingatásával keletkeznék.; éppen ezért csak az ezekrei 
esküt javalja azonnal eltöröltetni, a’ confessiók ’s symbolokat pedig, 
mint tisztes ■agg okleveleket, még most firmául fönhagyatni.” (PEIL 
1847. 836.).

-Ez a javaslat azonban nem sokat ért, mert a dunántúli evangélikus 
egyházkerület például éppen az előző évben erősítette meg a három év
százados gyakorlatot, hogy a püspöki és a lalkészi esküformulában a hit
vallások szerepeljenek. (PEIL 1846. 897.) Hasonlóan jártak el a többi 
kerületek is. Egyre több evangélikus és református lelkész részéről hang
zott el unióellenes és hitvalláshű nyilatkozat, aminek a PEIL is nyilvá
nosságot nyitott. Az 1842-ben fellángolt uniós lelkesedés pár év alatt tel
jesen szertefoszlott. Ez teológiailag a racionalizmus vereségét és a hit- 
vallásosság győzelmét jelentette, egyházpolitikailag pedig az arisztokra
tikus felső vezetés tervének meghiúsulását jelentette az egyház hívő tö
megeivel szemben.

Ezzel nyilvánvalóvá vált az, hogy a két testvéregyház egymáshoz 
való viszonyának útja nem az unió, hanem a békés, segítő,, támogató 
együttélés, amelyet a két tiszai kerület 1830-ban a kéri egyességben, 
1833-ban a két dunántúli kerület a nagygeresdi egyességben kötött. A 
történelem ennek a testvéri együttmunikálkodásnak az útját. igazolta, 
ezen járunk a mai napig.

A hitvallásosság kérdése — mint minden igazi teológiai kérdés — 
természetesen nem szorítkozott valami szűk elméleti területre, hanem 
áthatotta az egész egyházi közéletet, egyszerre volt rendszeres teológiai, 
egyházkormányzati, felekezetközi probléma.

A gyakorlati teológia.
Egyházunk életében mindig jelentős esemény volt, amikor a gya

korlati teológia mezejét átfogó könyv jelent meg. Sirnkó Vilmos műve 
elsősorban tankönyvnek készült, amint ezt a címlap is kifejezi: „Gyakor
lati hittan. Hallgatói számára kézirat helyett kiadta Simkő Vilmos, a’ 
pozsonyi evang. főiskola professora, a’ magyar és szláv egyház lelkésze. 
Pozsonyban. 1848.”  Székács József azt írja róla:
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„Jól elrendezett, ’s mint iskolai kézikönyv, kimerítő munka ’s 
mint Hlyen, örvendetes jelenet annyira szegény theológiai magyar 
irodalmunkban.”  (PEIL 1848. 757.).

A könyv célja az, hogy
,,a’ theologok be legyenek avathatok a’ lelkészi hivatal gyakorlata 
(praxisa) körüli tudandákba” . Erre a megjelölésre szükség is van, 
mert már a kortársak is kifogásolták a könyveim megtévesztő jellegét. 
Tatay István tanár megjegyzi: „Simkó úr gyakorlati hittudomány 
(theologia practica) helyett nem jól mond „gyakorlati hittant”, mivel 
hittan nem theológiát, hanem dogmatikát jelent”  (PEIL 1848. 1202.).

A  könyv egyik hiányossága az, hogy nem nyújt sehol sem teológiai 
alapvetést, hanem inkább praktikus jótanácsokat közöl a papi szolgálat 
végzéséhez. Legterjedelmesebb a homiletiikai rész. Ezt a szerző racionális 
beállítottságának megfelelően, elsősorban retorikai szempontból dolgozza 
fel. A szónoki beszéd klasszikus, szabályai köré szövi mondanivalóját. 
Tatay István megrója Simkót azért, mert azt ajánlja a prédikátornak, 
hogy „mindazt, a’ mi a’ családi körben vagy a’ nép ajkán förog, zárja ki 
beszédéből” . (U. o.) Hasonlóan támadja Tatay Simkó elmaradottságát 
katechetikai téren is. „Túl kell tennünk hittanulóinkat azoknak korlátolt
ságán, kik‘a’ katechizálás lényegét a’ kérdezgetésben ’s feleletben he
lyezik.” <U. o.) Helyette a pedagógia már akkor is ismert fejlettebb mód
szerét ajánlja a bíráló. A  „lelkészi gondviseléstan” (pastoralis) és a litur- 
gika csak kis szerepet kap Simkó könyvében.

A lelkészi szolgálat teológiai alapvetését Bauhofer György budai lel
késznek ,,A’ keresztyén pap, evangyélmi szempontból” című tanulmányá
ban találjuk meg. Jézusnak a tanítványók kiküldéséről szóló igéjéből ve
zeti le a lelkészi tiszt helyes betöltését.

„Csak az a' keresztyén pap, ki az Úr eme parancsolatával meg
egyezőig az evangyéliomot hirdeti és az Űr szent rendeléseit épsé
gükben kezeli. A ’ keresztyén pap e’ hivatalos tanításával kezet fogva 
jár azon szentségek kiszolgáltatása, mellyeket az Űr lelki országa 
polgárainak számára maga szerzett, ’s mellyeknél többet mint kettőt, 
az ős apostoli keresztyén egyház nem tudott, t. i. a’ sz. keresztséget 
és az Űr sz. vacsoráját” . (PEIL 1848. 1512.).

Erről a teológiai alapról támadja az „áldozó pap” fogalmát, és széles 
igei alapvetéssel tárja ki Jézus Krisztus váltsághalálának és egyszer- 
smindenkorra szóló áldozatának lényegét. Elveti a papi hatalomratörést, 
a klerikalizmust.

„A ’ tanítói hivatalos buzgalomban ’s a’ Krisztus-szerzette, sem 
anyagilag, sem szellemileg meg nem másított szentségek kiszolgálta
tásában keresendő tehát egyedül a’ papi tekintély, a’ keresztyén 
lelkész igaz méltósága, ’s más különbség egyházi ’s vallásos tekintet
ben a’ keresztyének közt, szorosan véve nincsen” . (PEIL '1848. 1513.).

Erről a teológiai alapról száll szembe Baunhofer Sztehlo András cik
kével, amelyben az esztétikai elvekből kiindulva kívánt liturgiái refor
mot. Baunhofemek ebből a vitájából kiviláglik, hogy az egyházira irány 
kész volt ellentámadással is megvédeni a maga igazát a racionális és li
berális áramlatokkal szemben.
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Világi részről is voltak hangok, amelyek a racionalizmussal szemben 
a Szentíráshoz való hűséget követelték az igehirdetőktől. Az egyik világi 
például ezt írta:

„Igénylem, hogy a' szentírás tekintete kitűnőleg ápoltassák pap
jaink által. Nekem az ész, mellyre olly sokan hivatkoznak, Isten 
megbecsülhetetlen ajándéka, de épen az a’ nyilatkozás is ’s a’ kettő
nek karon fogva kell járni ’s ki csak szüntelen amazon nyargalna, 
ezt pedig csak könyörületből említené, az a’ keresztyén ’s pósitiv 
protestáns jellemet vetkőzné le magáról” . (PEIL 1846. 1070.).

Ez a bírálat ráfért az igehirdetők legnagyobb részére. „Egyházi Beszé
dek” címen gyűjteményes kötetet adtak ki evangélikus és református 
félkészek 1845-ben. A kötet méltatója még Székács József megbírálására 
js kényszerül egyik pünkösdi prédikációja miatt, amelyben a kérdés fel
vetése így hangzott: „Mi a’ lélek a’ kér. vallásban?”  s azt a választ adta: 
„Isten, bűnbocsánat, halhatatlanság.”  A  bíráló megjegyzi: ,,A’ kér. val
lás oeconomiáját nem illyerí trinitason alapítók a’ reformátorok” . (PEIL, 
1845. 1235.). Ebből a példából is látszik, hogy a tiszta és helyes igehir
detésért való harc nem némult el a racionalizmus térhódításának tető
fokán sem.

Az ortodoxia és a racionalizmus közvetítő irányaihoz tartozott Edvi 
Illés Pál celldömölki lelkésznek, kemenesaljai esperesnek hétkötetes 
1846-ban megjelenő posztillája. Hetvenöt igehirdetésben dolgozta fel az 
óegyházi perikóparend evangéliumait. Könyve megjelenése után meg
szaporodnak az egyházi évvel és a perikóparend kérdésével foglalkozó 
tanulmányok. Ezek közül kiemelkedik Karsay Sándornak, Székács 
akkori káplánjának, a későbbi nagynevű püspöknek „Ünnepeink az ős 
keresztyén egyházban” című tanulmánya, amely az egyházi év kialaku
lásával foglalkozik. Elefánt Mihály, a jeles egyházi költő, akkori tápió- 
Bzentmártoni, későbbi pesti lelkész az óegyházi peirikópák kialakulásá
ról ír azzal, hogy ideje volna új perikóparend készítéséhez fogni. Pálfy 
József nagygeresdi lelkész 1847-bten megjelent imakönyve szintén meg- 
termékenyítőleg hatott a teológiai munkára is, utána ugyancsak Karsay 
tollából jelent meg egy alapos tanulmány „Nyilvános imázásról Krisztus 
előtti és utáni időkben”  címmel a PEIL 1848-iki számaiban, amelyben 
áttekinti a szentírási imádságokat és az imádságra vonatkozó bibliai ta
nítást, majd az imádság történetét vázolja az egyháztörténet első négy 
évszázadában.

A katechetika területét meglehetősen problémátlannak találhatták,, 
miután ebben az évtizedben elvi jellegű dolgozat ezen a téren nem jelent 
meg. Annál nagyobb volt viszont a különféle káték és tankönyvek száma. 
Ezeknek a bírálata során találhatók katechetikai tanulságok.

A lelkipásztorkodás köréből Haubner Máté győri lelkésznek, a ké
sőbbi dunántúli püspöknek „A ’ protestáns pap’ lelkipásztorkodása köré
ből”  című 1842-ben megjelent cikksorozata emelkedik ki. (V. ö. a Lelki- 
pásztor 1954. májusi számában dr. Ottlyk Ernő: Haubner Máté teológiája 
című cikkét.)

Az egyháztörténet.
Minden korra jellemző, hogy az egyháztörténet hatalmas anyagából 

mit emel ki és mit elevenít meg a kortársak előtt. Az egyetemes egy-
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háztörténet feldolgozásán végigvonul az egyházi élet megújításáért foly
tatott küzdelem ábrázolása. A keresztyénség első századai is magukra 
vonják a negyvenes évek egyháztörténészeinek figyelmét, de a legfőbb 
terület számukra a Rómával való harc bemutatása, VII. Gergelynek és 
a középkori pápaságnak a bemutatása mellett, kiemelik Wiclef és Húsz 
küzdelmét Rámával. Ugyanakkor feltárják a jezsuita-rendnek és az 
inkvizíciónak a történetét. Egészen természetes egyházunkban, hogy 
Luther és a reformáció kora különösképpen foglalkoztatja az egyháztör
ténészeket. A jellemző itt is az, amit kiemelnek belőle.

1846 februárjában volt háromszáz éve Luther halálának. Ebből az 
alkalomból külön LutherTSzám jelent meg a Protestáns Egyházi és Is
kolai Lapban, Az egyik cikk egészen részletesen és mégis drámai ele
venséggel mutatta be Luther utolsó napjait és utolsó óráit. Közölte a Lap 
Luther, egyetemes egyházunk birtokában lévő végrendeletének szövegét. 
Magyarországi kapcsolatait Luthernek Mária királynéhoz, II. Lajos öz
vegyéhez írt zsoltármagyarázatai kísérő levelének közlésével mutatja be 
a Lap. Egy nagyobb tanulmány Luther egyháztörténelmi jelentőségével fog
lalkozik. Szerzője Kun Bertalan ref. lelkész. Az értékelés első részében 
Luther bátor reformátort magatartását méltatja s megállapítja:

„Ezt megfoghatni másképp nem lehet, mint hogy vele Isten vala 
és ő Istennel, kinek igéjére, segedelmére támaszkodott untalan ’s 
ezen rendíthetlen bizodalom az, melly elömlik egész életén, melly 

 titkos kulcsa minden tetteinek” . (PEIL 1846. 176.).
A  szerző rámutat arra, hogyan következett Luther hitéből az ember

társakért érzett keresztyéni felelősség. Ezek között elsőnek Luther „lel
kes patriotismusát”  emeli ki, amellyel hazája egységéért és függetlensé
géért küzdött:

„Szívének első vágya volt, szeretett honát a’ hierarchiától meg
szabadítani, ’s keblében a’ tiszta keresztyénséget megalapítani, 
mellynek ölén hitte a’ nemzetegységet ’s a’ magasb műveltség dísz
lését felvirágzani. Németországot még egyszer fényes és boldog korá
ban látni, — ez volt hazafi szívének forró óhajtása”. (PEIL 1846. 177.).

Kiemeli a szerző Luther egyetemes jelentőségét is:
„Neki köszönhetik Európa művelt nemzetei azon első felébre

dést, melly őket az élet legfontosabb dolgában, a’ vallásban, gondol
kozásra ’s vizsgálódó szemlélődésre, és így valóságos életre hívta. A ’ 
pápai szentség és hatalom iránti vakengedelmességtől az egyházi 
szolgálatot felszabadná. Hozzászoktatta a’ népeket üdvös újítási mun
kájával azon igazsághoz, hogy újítani vallás dolgában is lehet; meg
tanította ezeket megrögzött előítéletek leküzdésére” . (PEIL 1846. 
180.).

A Luther által megindított reformáció hatása kisugárzott á  szellemi 
élet széles területeire:

,,A’ protestantismus pedig épen azon tudományokat mozdította 
elő, mellyek az emberiség szellemi életébe vágnak, mellyek nemes 
és szabad gondolkodásmódra működnek, és innen visszahatnak az 
erkölcsi szabadság, a’ vallás és politika határaiba. És ez időponttól 
kezdve egymást csaknem feltételezték a’ reformatio és politikai ha
ladás” . (PEIL 1846. 181—182.).
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Kiemeli azután a cikkíró az anyanyelvű istentisztelet és Biblia je
lentőségét, az iskolai és népműveltség terjesztését.

Már ebből a cikkből is nyilvánvaló, hogy a három évszázados elnyo
más felől jövő magyar protestantizmus Luthernek és a reformációnak a 
jelentőségét széles fronton értékeli. Ez nem is lehetett másként, hiszen 
a reformáció két ősi ellensége, a Habsburg-uralom és a vele szorosan 
együttműködő katolikus főpapság hatalma az 1848-as eseményekig még 
mindig nyomasztó súllyal nehezedett egyházunkra és hazánkra. Luther 
bátorsága a császárral és a pápával szemben lelkesítő hatást gyakorolt a 
magyar protestantizmusra. A történelmi erők hasonlóan feszültek egy
másnak : az egyik oldalon a császári-feudális-római elnyomás áll, a másikon 
pedig a reformáció szövetségben a nemzeti függetlenségért és polgári 
hladásért folytatott küzdelemmel. A 19. szd. negyvenes éveinek történe
lemszemlélete és Luther-értékelése tehát szükségképpen vált harcos 
magatartásává. Ilyen korban nem lehetett elpepecselgetni aprólékos kér
désekkel, hanem a reformáció lényegét kellett megragadni. Ezt az Isten 
igéjéhez való rendíthetetlen hűségben jelölték meg,amely kihatott az embe
rek sorsával való törődés széles területeire is, mint amilyen a patriotizmus, 
a nemzeti műveltség ápolása, a nemzeti függetlenség kivívása, a polgári 
fejlődés előmozdítása.

Ez a harcos Luther-szemlélet jelentkezik a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap cikkeiben. Jakabfalvi András cikkei végigvezetik az olvasót 
Luther legnagyobb küzdelmein. Az alábbi címek alatt Luthernek és a 
reformációnak sorsdöntő eseményeit mutatja be, szinte izgalmas szem- 
léletességgei: „Luther a’wormácziai országgyűlésen”. (PEIL 1843. 169.). 
Luther az ágostai országgyűlés alatt” . (PEIL 1843. 369 ). „Luther és Ka- 
jetán” . (PEIL 1843. 489.). „Luther és Eck Lipcsében” . (PEIL 1844. 25.). 
„Luther a’wittembergai kapunál” . (PEIL 1844. 97.). „Luther, Hutten és 
Sickingen” . (PEIL 1844. 199.). Luther a’ norimbergai országgyűlés
alatt” . (PEIL 1844. 817.). „Luther a’ spirai és ágostai országgyűlések 
alatt” . (PEIL 1844, 1034., 1153., 1177.). Ezeknek a tanulmányoknak a hát
teréhez tartozik az, hogy az 1843—44-es országgyűlésen nagy viták dúltak 
vallási kérdésekről, a liberális nemesség támadást intézett az „uralkodó 
vallás” közjogi kiváltságai ellfn, sőt az óriási katolikus papi vagyon 
felosztása mellett is voltak hangok. A nagy szónoklatok azonban csak 
kevés eredményre vezettek, bebizonyosodott, hogy a Habsburgok alatt le
hetetlenség elérni a polgári szabadságjogokat, osaik az 1848-as események 
hozták meg a vallásegyenlőséget a magyar protestantizmusnak. Nem vé
letlen, hogy éppen az 1843., 1844. években jelennek meg azok az egyház- 
történelmi cikkek, amelyek Luthernek a császárral és Rómával folyta
tott harcát mutatják be.

A reformáció kora a legnépszerűbb tárgy az egyháztörténet terüle
tén. Kun Bertalan ref. lelkész cikksorozatban dolgozza fel Kálvin élet
rajzát. Dobos János ref. lelkész cikksorozatban utasítja vissza Udvardy 
Ignác veszprémi katolikus teológiai tanárnak „A ’ protestantismus köz
történeti fejleménye”  című könyvében foglalt reformációtörténeti ferdí
téseit. (PEIL 1847., 901., 961., 945., 1027.).

Az újabbkori egyháztörténetből a porosz unió és fejleményei vonták 
magukra az egyháztörténeti cikkírók figyelmét. A hazai uniós törekvé
sek gyengülésével azonban ez az érdeklődés megszűnt.
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A magyar evangélikus egyháztörténetírásnak a negyvenes évek fo
lyamán három főtémája van. Az egyik: egyházunk zsinatainak feldolgo
zása abból a célból, hogy történelmi gyökerekből sarjadhasson annak az 
egyházrendezésnek a körvonala, amelyhez a reformkor és a szabadság- 
harc sok lehetőséget nyitott. A második főtéma a Habsburg-katolikus 
elnyomás lényeinek történelmi feltárása volt. Ennek különös aktualitást 
adott a. nemzeti függetlenségért és vallásszabadságért folytatott harc 
összefüggése 1848-ban. A harmadik témacsoport a református egyházzal 
való viszony területén jelentkezett, a protestáns unió gondolata körül 
kialakult viták alátámasztására .Az említetteken kívül természetesen sok 
más olyan téma felé is irányult az érdeklődés, amelyek ebbe a három 
csoportba nem sorozhatok be.

A magyar evangélikus egyháztörténetírást jelentős könnywel szapo
rította Szeberényi János bányakerületi püspök, selmeci lelkész, a jénai 
egyetem teológiai tiszteletbeli doktora. „Corpus maxima memorabilium 
Synodorum evangelicarum Augustanae Confessionis in Hv/ngaria”  cím
mel 1848-ban latin nyelvű könyvet adott ki. Könyvében a zsolnai (1610), 
a szepesváraljai (1614), a semptei (1622), a rózsahegyi (1707) és a pesti 
(1791) zsinatok határozatait' közli. Mindegyik zsinatot történelmi beveze
téssel, előszóval jellemez. A könyvnek az volt a célja, hogy előkészítse 
a tervezett új zsinatot. Az utolsó zsinat óta (1791) sokat változott egyhá
zunk helyzete. Egyházunk vallásszabadsága törvénybeiktatásának, az 
1848. 20. te. megalkotásának közvetlenül megelőző idejében sokan kö
veteltek új zsinatot. Szeberényi könyvében Mfejti, hogy a tervezett új 
zsinatnak a régiek alapján kell dolgoznia s múltúnkkal való összefüggés
ben kell rendeznie egyházi életünk kérdéseit. Ehhez akart könyvével 
segítséget nyújtani.

Egyházunk belső építése mellett állandó harci feladatot jelentett a 
Habsburg-katolikus elnyomással szembeni küzdelem. Ennek történelmi 
mozzanataira a negyvenes évek folyamán mindig történik utalás. Amint 
azonban 1848 telén egyre fenyeget Windischgratz betörése hazánkban, a 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban cikksorozat jelenik meg Caraffa 
hírhedt eperjesi vértörvényszékéről. (PEIL 1848., 1529. 1545., 1561.). Elég 
volt történetírói pontossággal bemutatni Caraffánák, a császári tábor
noknak és a jezsuitáknak elvetemültségét ahhoz, hogy a cikkek mozgó
sítsanak Windischgratz és a hozzá hasonló császári tábornokok betörése 
ellen. Csak a nevek változtak, az ősi ellenség ugyanaz volt.

Míg történészeink újra meg újra rámutattak a Rómával vívott sok 
évszázados harcra, addig nem feledkeztek meg arról, hogy ebben a küz
dőimben testvérként osztozott az evangélikus és á református egyház. A 
magyar protestantizmust nemcsak a tanításbeli rokonság, hanem az- év
századokon át tartó közös küzdelem fűzte egybe, a nemzeti függetlenség 
és a vallásszabadság biztosításáért. A protestáns unió gondolatának fel
vetődésével foglalkoztak történelmi cikkek a két egyház magyarországi 
különválásának történetével, a legdöntőbb irányítást azonban azok a 
cikkek adták, amelyek 1846-ban a nagygeresdi egyezménnyel foglalkoz
tak, s ennek kapcsán rámutattak a két testvéregyház elvi és történelmi 
alapokon nyugvó együttműködésének nélkülözhetetlenségére, anélkül 
azonban, hogy az unió gondolatának teret engedtek volna.

340



E három legfontosabb témacsoporton kívül számos történelmi élet
rajz jelent meg a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain. Az össze
foglaló jellegű cikkek közül figyelemre méltó kísérlet volt a bányakerü
let történelmének összeállításához közölt adattár 1710-től, Pilárik István 
püspöktől a 18. század végéig.

Mindezekből az egyetemes és hazai egyháztörténetem művelésének 
az összképe alakul ki, hogy történészeink jelentősen segítették egyházun
kat a jelenében való eligazodás terén, amikor feltárták a múltúnkban 
gyökerező protestáns és evangélikus magatartás ősi alapjait.

(Folytatása következik.)
Dr. Ottlyk Ernő

A  S Z E N T  K E R E S Z T S É G R Ő L
Bizonyára nem véletlen a keresztségnek kérdésessé válása némely 

gyülekezetünkben. Ez csak egyike a sok kérdésessé vált egyházi cselek
ménynek. önmagában valószínű nem is a legfontosabb és legdöntőbb. 
Mivel azonban a keresztséget sohasem tekinthetjük valami „önmagában” 
lévő eseménynek és cselekménynek: azt gondolom, alkalmas arra is, hogy 
ezen keresztül minden ún. kérdéses dolgot szemügyre vegyünk.

A tisztázást több oldalról kezdhetjük. Pl. Luther írásait véve figye
lembe: elindulhatunk a szereztetésí igékből, miként Luther a Nagy 
Kátéban; vagy a keresztség fogalmából, nevéből — miként ugyanő egyik 
sermójában; vagy a keresztség tényéből —- mint a Kis Kátéban; vagy 
Krisztus váltságszerző halálából — mint egyik prédikációjában.

Már pusztán ezek a kezdeti nehézségek is arra utalnak, hogy a ke
resztséget nem lehet a keresztyén élettől függetlenül vizsgálni, hiszen 
a keresztség maga a keresztyén élet.

Bár teljesen önkényes — mégis gondolom a legcélravezetőbb, ha a 
vizsgálódást a szereztetésí igéknél kezdjük. Már csak azért is, mert 
ebből kiindulva filológiailag is tisztázhatunk azonnal -néhány fontos kér
dést.

Az ún. szereztetésí igékben (Mt 28,19 és Mk 16,15—16 ) a keresz
telés gyakorlására Krisztus ad parancsot s vele együtt határozott uta
sítást is. Ma így mondanánk: végrehajtási utasítást. (Persze csak a belső 
tartalmát illetően!) Ebből a következő döntőfontosságú dolgokra kell fi
gyelnünk:

1. A keresztséget Krisztus szerezte. Krisztus parancsa minden emberre vonat
kozik.

2. A keresztséget a Szentháromság nevében kell gyakorolni.
3. A  keresztséghez Krisztus üdvigéretet tűzött, amelyben az ember bíz’k.
4. A  keresztséggel együtt kell járjon a tanítás. A  keresztség a tanítványság 

jele.
Ez a váz — természetesen a tárgyalás során más UT-i íráshely alka

lomadtán való vizsgálatával — alkalmasnak mutatkozik az egész kérdés 
tisztázására. Mielőtt azonban ehhez kezdenénk, egy-két görög kifejezés 
magyar jelentését kell eldöntenünk.

1. Kezdem mindjárt a keresztség szóval. A magyar keresztség, ke- 
resztelni szavaknak a görög UT-ban minden esetben a baptiszma, ill. a 
baptizein szavak felelnek meg. Ezeket a kifejezéseket azonban a Károli 
biblia nem fordítja minden esetben a keresztelni szóval, ill. származé
kaival, csak akkor, ha az összefüggésből világosan kiderül, hogy az is
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mert keresztelés szakrális eseményéről, vagy cselekményéről van szó. Ez 
a nyilvánvalóan önkényes fordítási mód azt bizonyítja, hogy a magyar 
kifejezés kétségkívül keresztyén hagyományokból kialakult mesterséges 
szó. A baptizein eredeti értelme egészen más. Általában bemerítést, alá
merítést, megmosást, megtisztítást jelent. A szónak kivált legelső jelen
téséből (bemeríteni) alakult ki a keresztség gyakorlására -vonatkozóan az 
a felfogás, hogy a keresztség mindig bemerítést, alámerítést jelent. Még 
inkább megerősíteni látszik ezt a felfogást az, hogy a baptizein és szár
mazékszavai igen gyakran az eisz vagy en prepozícióval vannak kap
csolva, melyeket a Károli biblia ebiben az összefüggésben általában ba-, 
be, vagy -bán, -ben raggal fordít. Bizonyára könnyű belátni, hogy 
ebben az esetben nem a biblia kifejezése formálta az emberi beszédmó
dot és gyakorlatot, hanem a már kialakult beszédmód és gyakorlat hatá
rozta meg a fordítást.

A szó pontos, történetileg is hiteles jelentésének kiderítéséhez ui. meg 
kell vizsgálni azokat a szakaszokat, ahol keresztelésről van szó.

Az esetek egy — s még hozzá kisebbik — része valóban arra mutat, 
hogy a keresztelést bemerítéssel, alámerítéssel gyakorolták. Így Keresz
telő Jánosról azt olvassuk, hogy ő a Jordán vizében (en tó Jordáné po- 
tamó) keresztelt (Mk 1, 5 és Mt 3, 6)'.Természetesen csak feltehető, hogy ezek
ben az esetekben valóban teljes bemerítésről, alámerítésről van szó. 
Ugyanígy csupán feltételezhető, hogy alámerítéssel keresztelték meg Lí
diát és házanépét, bár a szöveg világosan kifejezi, hogy folyóvíz mellett 
történt. (Acta 16,15.)

Ezzel szemben egész sor esetben lehetetlennek, vagy legalább is 
valószínűtlennek tartom, hogy alámerítéssel gyakorolták volna a kereszt- 
séget. Pl. a pünkösdi 3000 megkéresztelésénél, amely tudvalévőleg a víz- 
szegény Jeruzsálemben történt (Acta 2, 38). Azután az etiópjai komornyik 
esetében, ahol kifejezetten ezt olvassuk: élthon epi té hüdór s ezen aligha 
lehet terjedelmes és bő vizet érteni, inkább csak meghintésre elegendő 
vizet (Acta 8,36). Olvashatunk lakásban, vagy épületben végrehajtott ke- 
resztségekről is, mint Páléról a Damáskusbeli „Egyenes utcában” (Acta 
9,18), KornéMuséról (Acta 10,47—48), Filippi börtönőréről (Acta 16,33), 
mely esetekben szintén nehezen képzelhető el, hogy valóban alámerítés
sel történt volna.

Az UT szóhasználatából más esetekben is világosan kiderül, hogy a 
baptizein nem jelent feltétlenül alámerítést. Lk 11, 38-ban ezt olvassuk: 
ú proton ebaptiszthé, amit természetesen így fordítunk: előbb nem mos
dott meg. Az összefüggésből ui. kiderül, hogy itt étkezés előtti mosdás
ról van szó. Senki nem gondolja, hogy ez alámerítéssel történt volna. 
Mk 7,1 kk is ezt igazolják. A 4. vers egyik szövegvariánsa egyenesen 
szinonim kifejezésiként használja a hrantizein helyett a baptizeint.

Arra a végső eredményre juthatunk, hogy a keresztelés gyakorlatá
ban nem szükséges és nem is szabad ragaszkodnunk az alámerítés for
májához — bár Pál szerint kétségkívül ez szemlélteti a legtökéleteseb
ben a keresztség cselekményét, amint erről rövidesen szó lesz.

2. Tisztáznunk kell még az eisz prepozíció fordítási lehetőségét. Nyil
vánvaló, hogy nem lehet mindig -ba, -be raggal fordítani. Hogy csak 
egy példát említsek: Mk 1,4-ben ezt olvassuk: kérüsszó baptiszma me- 
tanoiasz eisz afeszin hamartión, amelyet értelmetlenség lenne így fordí
tani: bűnök bocsánatába, hanem csak így: bűnök bocsánatára.

Kivált két helyen válik döntő fontosságúvá az eisz fordítási módja: 
az egyik a szereztetési igéknél, a másik Rm 6, 3 kk.

Nézzük először az elsőt: háromféleképpen fordíthatjuk 1. nevében, 
2. nevébe, 3. nevére. A legszokásosabb forma a nevében. így fordítja a
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Károli és Káldi biblia, bár ez utóbbi a jegyzetben ezt fűzi hozzá: „A 
három isteni személy nevében, a görög szöveg szerint nevére, tehát 
nemcsak azok említésével, hanem azok hitére, vallására és szolgálatára.” 
táv fordítja a Luther biblia is, de a jegyzetben szintén hozzáfűzi: „taufet 
auf den Namen” . A Vulgata viszont kifejezetten nevében-mel (in nomine, 
abl 1 A Kecskeméthy biblia különösképpen a nevébe formulával for- 
dítia Victor János egyik tanulmányában (A keresztség szimbolizmusa. 
Tbeoloeia) 1 a nevére fordításért hadakozik. Zulauf Henrik tanulmányá
ban (A keresztség szentsége. 1946.) mellékes kérdésként említi, bár úgy
látszik inkább a nevére felé hajlik. A magam részéről nem kívánom el
dönteni ezt a nem túl fontos kérdést, már csak azért sem, mert a görög 
UT sem következetes. A nyilvánvalóan ugyanarra a cselekményre vo- 
hatkozóan egyszer eisz, másszor epi, harmadszor en prepozíciókat hasz
nál. Csak megjegyzem, hogy a nevében kifejezés jobban szemlélteti azt 
a tényt, hogy a keresztelést a Szentháromság Isten végzi. Az a legfon
tosabb, hogy lehetőleg egységesen használjuk a kifejezést, mei t a külön
böző szóhasználat zavaró lehet.

Ennél sokkal fontosabb a fordítási mód Rm 6, 2 kk verseinél. Ez a 
keresztség igazi locus classicusa! Itt is a szóbanforgó döntő helyeken 
eisz prepozíciót találunk, melyet különbözőképpen szoktak fordítani.

A fordítás helyes módjára az UT-nak a keresztségre vonatkozó egész 
kijelentése mutatja meg az utat. A keresztség ui. elsősorban nem meg
tisztítás, nem bűnbocsánat, nem szerződés, szövetségkötés, hanem — ha 
nem is „térbeli behatolás” — de szoros közösségbe jutás Krisztussal. A 
megtisztítás, a bűnbocsánat, a szövetség ebből a közösségből folyó követ
kezmény. Ezért helyes, ha az itt szereplő eisz prepozíciót valóban -ba, 
-be raggal fordítjuk. A keresztség által Krisztusba, az Ö halálába és 
feltámadásába oltattunk bele. Amint Rm 11,24-ben Pál arról szól, hogy a 
pogányság vadalanya beoltatott a zsidóság kiválasztottságának szelíd 
alanyába — ugyanígy a természettől született bűnös embert Isten a ke- 
resztségben beoltja a Krisztusba újjászületés végett. Nagyon is helyes, 
ha az eisz prepozíciót itt -ba, -be raggal fordítjuk, hiszen Rm 6, 5-ben 
így mondja Pál: sziimfutoi gegonamen tó homoiómati tű thanatú autú, 
vagyis az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, vagy 
még pontosabb, képszerűbb kifjezéssel: összenőttünk halálának képmá
sával. Akárhogyan is fordítjuk, kétségtelen, hogy itt arról van szó: szét- 
választhatatlanul közösségbe jutottunk Krisztussal.

*
Ezek után s ezeket szem előtt tartva áttérhetünk a keresztségnek az 

előbb megadott vázlat szerinti tárgyalásához.

A) 1. A keresztséget Krisztus szerezte. Krisztus parancsa minden em
berre vonatkozik. 

1. Ez elsősorban azt jelenti: a keresztséget nem lehet semmiféle val
lástörténeti előzményből levezetni. Nem azonos a pogányok és zsidók 
semmilyen tisztulási szertartásával. Még a Keresztelő János által gya
korolt keresztelést sem lehet előképének tekinteni. Egészen másról van 
szó a Krisztus rendelte keresztségben. Amíg az ezt megelőző tisztulási 
szokások mindig az ember döntő elhatározásán, megtisztulni kívánásán 
alapulnak s feltételük mindig etikai megváltozás volt az emberek ré
széről — addig ez a keresztség éppen Isten döntésén és az Ő cselekvésén 
alapul. Minden etikai következmény csak következmény.
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Azonban szoros kapcsolata van az OT szövetségkötésével. Egyál
talán nem a circumcisioval, hanem Istennek azzal a szuverén döntésén 
alapuló elválasztásával, kiválasztásával, mellyel embereket, egy népet 
az Ö kegyelmébe, ígéretébe elhívott. Itt is s a keresztségben is a- döntő 
vonás egyező, az ti. hogy mindkét helyen Isten cselekszik elsőnek és 
elsősorban.

2. Ezért -nevezhette el az egyház ezt az isteni cselekvést s ezt a fo
lyamatot szentségnek. Köztudomású, hogy ez az elnevezés nem a Szent
írásból való. Nem tudom mikortól kezdve van szó szentségekről, de 
Augustinustól már ismerős ez a mondat: accedit verbum ad elementum 
et fit sacramentum. S tőle származik a „verbum visibile” elnevezés is. 
Luther korára már annyira elburjánzik a szentségek számával való 
visszaélés, hogy ő szükségesnek tartja a rendezést. Három feltételhez köti 
a szentséget: 1. Krisztus szerezte legyen. 2. Isten üdvígérete kapcsolód
jék hozzá. 3. Látható jele legyen. Ilyen feltételekkel először három, majd 
végül csak két szentséget ismert el: a keresztséget és az oltári szent
séget.

3. Az első és második feltételhez szó sem férhet. Kétségkívül mind
kettő meg van a keresztségben. De mi van a harmadikkal? A Szent
írásban seholsem olvasunk arról, hogy látható jelként Krisztus a vizet 
rendelte volna. Inkább árra (következtethetünk, hogy a víz szerepét 
Krisztus mint megszokottat elfogadta. A baptizeih igét ebben a vonat
kozásban nemcsak a vízzel találjuk kapcsolatban — hanem mással is. 
Így pl. Szentlélekkel és tűzzel (M-t 3, XI.), Jézus nevére (Acta 2, 38.), bűnök 
bocsánatára (Acta 2, 38.), Krisztus halálába (Rm 6,3.), Mózesre felhőben 
és tengerben. (1. Kor 10,2.), egy testté (1. Kor 12,13.),. halottakért (l.K or 
15, 29.), Krisztusba (Gál 3, 27.)„ Mindezekből nem az derül ki, hogy a víz 
szükségtelen a keresztségnél, keresztelésnél, hanem, hogy nem a vizen 
van a hangsúly. Természetesen felesleges dolog lenne arról vitázni: le
het-e más külső jellel, matériával is keresztelni, mint vízzel. Nyugodt 
lélekkel mondhatom: lehet! De bizonyos, hogy — egészen rendkívüli 
esetektől eltekintve — sokkal hamarabb és könnyebben akad víz a ke- 
reszteléshez, mint bármi más használható matériá.

4. Akármilyen külső jelre, matériára különben is csak nekünk van 
szükségünk. „...a hitnek is szüksége van valamire, amit. higyjen, más 
szóval valamire, amihez tartsa magát, amin álljon és amin a lábát meg
vesse. Ekként csügg a 'hit a vizen és hiszi, hogy a keresztség olyas
valami, amiben csupa üdvösség és élet van, nem a víz révén, hanem az
által, hogy -Isten igéjével és rendelésével egyesül s az ő neve kapcsoló
dik hozzá szorosan. Ha pedig én ilyen értelemben hiszek, mi másban 
hiszek, mint Istenben, mégpedig mint olyanban, Aki az Ő igéjét he
lyezte és plántálta bele a keresztségbe és a külső dolgot csak azért adja 
elénk, hogy megragadhassuk a benne lévő kincset” — mondja Luther 
a Nagy Kátéban. Nem a víz rendelkezik tehát erővel és hatalommal, ha
nem Isten igéje. Isten minden'matéria nélkül is új emberré teremthetné 
az embert. Ezen a ponton. azonban mégis nagyon óvatosnak kell len
nünk. Egyfelől tehát határozottan visszautasítunk 'mitnden olyan tévely
gést, mely szerint a víz Isten igéjével felruházva valami szent, vagy 
szentelt vízzé válna, mintha ezáltal valami szellemi erővel rendelkeznék 
-—- ahogyan ezt Aquinói Tamás állította. Kétségtelen, hogy ebben a gon
dolkodásban is a hangsúly az igén van, de nem tettek eléggé. mégsem 
különbséget a víz és a hozzájáruló ige között. Állandóan érezzük ennek 
a hamisságnak a kísértését ma. is . gyülekezeteinkben. Másrészről azonban 
elvetendő a másik szélsőséges álláspont is, hogy ti. nincs is semmi szük
ség a matériára, hiszen Isten igéjén van amúgyis a hangsúly.
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Ezzel nagyjából megvilágítottam a jel jelentőségét. Luther írásai 
alapján még valamire kell csupán rámutatni. Sokan akadnak ma is, 
akik a keresztségről szóló tanításban, vagy a keresztelés gyakorlásában 
megakadnak mindjárt a jelnél, mert hiányzik belőlük a hit, az ígéretek
ben bízó, az igéből sarjadó hit. Ezért látja'a Lélek nélküli ember a ke- 
resztségben csak a vizet s szem elől téveszti az igét. Pedig „ . . .  ahol a 
víz együtt van Isten igéjével Isten parancsából, ott bizonyosak lehetnek 
a szívek, hogy az helyes isteni keresztség, ámbár semmi külső nagy 
pompa nincs a szemük előtt” — mondja Luther egyik prédikációjában. 
(Eine Predigt über dér Taufe) Feltárul itt előttünk Isten hatalmassá
gának és dicsőségének, valamint a láthatatlan dolgokban bízó hitnek a 
feszültsége. így mondja ezt Luther ugyanebben a prédikációjában: „Azért 
kell néki magát elfödnie és elrejtőznie, hogy te elviselhesd és ezt mond
hasd: ámbár semmi mást nem látok a keresztségben, mint vizet, amelybe 
a keresztelő a gyermeket belemeríti, vagy amellyel meghinti és nem hal
lok mást, mint ezt az igét: keresztellek téged stb. Ezt tanúsítja mind a 
szemem, mind a fülem; de az ige és a hit azt mondják nekem, hogy 
maga Isten van jelen és viszi végbe ezt a cselekedetet.”

5. Szólni kell még néhány szót a keiresztelés gyakorlásáról is. Külö
nösképpen, a keresztelés aktusáról. Krisztus rendelte el a keresztség gya
korlását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy. pontosan meghatározta volna 
a keresztelés cselekményének egész formáját. Sőt a Szentírásban sehol 
nem találunk ilyen rendelkezést, még annyit sem, mint az úrvacsora ki
szolgáltatását illetően.

A baptizein ige fordítási módjának vizsgálatánál már említettem, 
hogy azt nem lehet feltétlenül alámerítéssel, bemerítéssel fordítani. Sőt 
azt is említettem, hogy az UT-i keresztelési események mindegyikénél 
sem lehet az alámerítést feltételezni. Sem a baptizein szó, sem a biblia 
nem igazolja az alámerítés egyedüli helyességét. A keresztyén egyház 
azonban ennek ellenére nagyon sokáig így keresztelt, ha nem is kizá
rólag így. Melyik lenne tehát a keresztelésnek leghelyesebb módja? Ne
héz eldönteni. Mindenesetre a bemerítés a legszemléletesebb. Nagyon 
valóságosan és élethűen szemlélteti ti. a keresztség igazi jelentőségét: 
az óember meghalását — az új ember születését. De semmi esetre sem 
lenne helyes a keresztségnek egyik, vagy másik módját (alámerítés, meg- 
hintés, keresztjelzés) egyedül helyesnek és hatásosnak állítani.

6. Végül ebben a pontban szólni kell még arról, amit a fejezetcím
ben így fogalmaztam meg: Krisztus parancsa minden emberre vonatko
zik. Ez világosan kiderül a szereztetési igékből. És természetes, is. Hi
szen a keresztség Istennek az az üdvmunkája, amely a Krisztus vált- 
ságszerző halála révén válik lehetségessé. S amint ez minden emberre 
vonatkozó, minden ember számára valóságos kegyelem — így hát a ke
resztség sem néhányak, néhány kiválasztott kiváltságos joga és lehe
tősége, hanem kivétel nélkül minden ember számára jogosan felhasz
nálható és felhasználandó lehetősége Isten kiáradó kegyelmének.

Mindezek ellenére az egyháztörténet során felvetődött néhány _ kér
dés erre vonatkozóan, amelyeket ezen a helyen is tisztázni kell.

Első a gyermekkeresztség kérdése. Vajon vonatkozik-e Krisztus eme 
parancsa a kisgyermekekre, nevezetesen az újszülöttekre? Az UT ide
vágó történeti vonatkozásaiból nem állapítható meg ennek sem az iga
zolása, sem az elvetése. Való igaz, hogy legnagyobbrészt kifejezetten fel
nőttek kereszteléséről olvasunk, azonban néhány esetben, ahol valakinek 
a „házanépéről” van szó (Acta 10, 47—48.16,15—33. 18,18. I. Kor. 1,16.),fel
tételezhető, Hogy gyermekek is megkereszteltettek. A probléma . gyö
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kere ebben van: vajon  a keresztséghez kapcsolódó hitnek m eg kell-e előz
nie a keresztséget, vagy nem?

Megjegyzem, hogy M'» 28,19-ben ez a mondatrész: mathéteüszate 
panta ta ethné, baptizontesz autúsz etc. participiális szerkezet, melyet 
feloldva így kell fordítani: tegyetek tanítványokká minden népieket az
által, hogy megkeresztelitek őket. (Az ún. zürichi biblia a fenti vers for
dításának jegyzetében fel is oldja ezt a szerkezetet így: . . .  machet allé 
Völker zu Jüngern, indem ibr sie tanít auf den Namen..)  Eszerint te
hát a tanítványság feltétele a keresztség és a tanítás. A didaszkontesz 
csak ezután következik, bár szerintem ebből nem lehet azért merev dog
matikus következtetést levonni. Ez legfeljebb argumentum e silentio a 
gyermekkeresztség mellett. Sokkal fontosabb azonban az egész UT belső 
mondanivalója: Isten megelőző kegyelme. Ez pedig éppen a gyermek- 
keresztségben a legmegkapóbb.

Amint mondottam tehát az UT szerint legtöbb esetben kétségkívül fel
nőtteket kezeztetek. Ez természetes is, hiszen a keresztelések a zsidó és 
pogány misszió területén történtek, ahol és amikor a keresztelési min
dig megelőzte a tanítás és bizonyságtevés. Az első néhány évtized (Kr. u. 
30—50) a gyülekezetek alapításának a kora. Nem a már meglévő gyüle
kezetek pásztorolása, fejlesztése. Ez a gyökéreresztés ideje s így termé
szetesen, illetve elsősorban felnőttekről lehet csak szó. Gyermekek leg
feljebb a szülők akaratából, vagy kívánságából kereszteltettek meg. Min
denesetre az a tény, hogy történhetett gyermekkeresztség — arra mutat, 
hogy az apostolok nem tartották rendellenesnek azt. Nyilvánvalóan 
ugyanez a helyzet ma is a pogány, vagy zsidó misszó területén.

Később — a 60—70-es évek körül — már gyakoribb a gyermekkereszt- 
ség s a 150-es években már általános szokássá válik. (Lásd K. Barth: Die 
kírchliche Lehre von dér Taufe. 1943. és J. Jeremiás: Hat die álteste 
Christenheit die Kindeirtaufe geübt? 1938.)

Kiderül ez az egyházatyák írásaiból is. Iréneusz pl. így ír: Omnes enim venit 
per semet ipsum sálvare; omnes, inquam, qui per eum renáscuntur ín Deum, 
infantes et parvulos et iuvenes et seniores. (Lásd K. Mirbt: Quellén zűr Ge- 
schichte des Papsttums und des römíschen Katholizlsmus. 1924. 17 o.) Hippolitusz 
a még beszélni nem tudó gyermekek kereszteléséről így ír: Et primo baptizate 
infantes; omnes, qui pro se loqui pössunt, loquantur: qui verő loqui non possunt. 
pro els parentes loquantur . . . Origenész a csecsemőkeresztséget az apostolokra 
vezeti vissza: Ecclesia ab apostolig traditionem suscepit etiam pervulis baptismum 
dare. Cyprianusz ezt írja "egyik levelében: „Senki emberfiától, mihelyt megszüle
tett, nem szabad Isten irgalmasságát és kegyelmét megvonni." Augusztinusz pedig 
igy: . . már az egyház első századaiban meghonosodott az a szokás, hogy gyer
mekeket, éspedig néhány nappal születésük után. megkereszteljenek . . . Senki ne 
helyezkedjék szembe az egyház szilárd gyakorlatával . . . “ Végül Tertullianusz 
(J. Jeremiás szerint — akitől különben a fenti idézetek javarésze származik) szin
tén arról tesz tanúságot, hogy az ősegyházban már kereszteltek gyermekeket, sőt 
ez általános és kötelező szokás volt.

A gyermekkeresztség kérdésessé válása összekapcsolódik a szektáso- 
dás történetével. A különböző szekták — bármely korban keletkeztek és 
hódítottak is — mindig magukon viselik az erkölcsi tökéletesedésre tö
rekvésnek azt a jelét, amely nem az igazi hitből fakad és sarjad, hanem 
már feltételként megkívánandó jele egy bizonyos érettségi foknak. Eb
ből természetesen következik, hogy a keresztséget inkább elpecsételás- 
nek tekintik, olyas valaminek, amely eseményben a megkeresztelt bi
zonyságot tesz erről az elért kegyességi fokról. Ilyen körülmények kö
zött kezd szokássá válni ismét a felnőttkeresztelés, ill. az újrakeresztelés.

A Luther korabeli reformáció idején is felütötte fejét ez a rajongás 
s ő kötelességének is tartotta szembe szállni vele. A leglényegesebb és 
legbiblikusabb a Luther Nagy Kátéjában található ún. történeti érv. Azt 
mondja, ha az Üristennek nem tetszene az Egyház által az apostoli kor
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óta kiszolgáltatott gyermekkeresztség, akkor nem is áldotta volna meg 
Szendéikével. Mivel azonban sokaknak az élete bizonyítja a Szentiélek
nek szinte kézzelfogható munkáját, bizonyosak lehetünk arról, hogy 
Isten helyesnek és jónak látja a gyermekkeresztség gyakorlását. „Hogy 
a gyermekkeresztség Krisztusnak tetszik, az eléggé kitűnik az Ö saját 
cselekedeteiből, nevezetesen, hogy Isten sokakat tett szentté és aján
dékozott meg az ő  Szentleikével, olyanokat, akik a gyermekkeresztség-
ben részesültek.” (Nagy Káté.) , . .

Lényegében ugyn-nerre nz .álláspontra helyezkedik Kálvin is.
Figyelemre méltó — s kicsit meghökkentő is ezek után K. Bertá

nak a véleménye és állásfoglalása, aki messzemenően ellenzi és nelyte- 
leníti a gyermekkeresztséget. A legkülönösebb az, ahogy indokolja ezt az 
álláspontját. Kiérezhető belőle kicsit a szimbolista íz. Azt kívánja, hogy 
a keresztelendő készséges és képes legyen Isten ígéretét elfogadni és 
felelősséget vállalni Isten ígérete iránt, A keresztségben a hitre jutott 
ember Isten szavára való feleletet érez, amire pedig csak felnőtt ember 
képes. Végül pedig állítja, hogy a fides infantilis nem létezik — ami
ben szerintem igaza is van. Sajnálatos módon Barth — úgy látszik 
éppen azt nem akarja megérteni, hogy a keresztség Isten elöljáró szere- 
tetének a megnyilvánulása s mint ilyen nem pecsétje, nem jele elsősor
ban a keresztyén hitnek, hanem hatalmas és erős eszköze a hit munká- 
lásának. Ezt valljuk az Ágostai Hitvallás XIII. cikkében: „ . . . a  szent
ségek nem csupán azért rendeltettek, hogy az emberek között a hitvallás
nak külső jelei legyenek, hanem inkább, hogy jelei és bizonyságai legye
nek Isten irántunk való akaratának, hogy azokban, akik velük élnek, a 
hitet ébresszék és erősítsék.”  Ezen a barthi alapon Isten igéjét sem hall
gathatnák csak azok, akik bizonyosak hitükben.

Ezzel szemben Asmussen és Althaus a gyermekkeresztség mellett fog
lal állást. (Lásd: H. Asmussen: Die Lehre vöm Gottesdienst, 1937. és P. 
Althaus: Dér Brief an die Römer. 1932. „Das Neue Testament Deutsch.”)

Hitvallási irataink pedig egységesen arról szólnak, hogy a gyermek
keresztséget az egyháznak gyakorolnia kell. (CA. IX, Ap. IX, SA III, 
CMi. CMa.)

2. A keresztséget a Szentháromság-Isten nevében kell gyakorolni
Ez az egyetlen formai rendelkezése Krisztusnak a keresztségre vonat

kozóan. Alaposabban figyelembe véve kiderül: ez sem formai, hanem 
mélységesen tartalmi jelentőségű. E kérdés tisztázása mutatja meg vé
gül is1, hogy ki végzi a keresztséget.

Általános az a felszínes felfogás, miszerint a keresztséget a kiszol
gáltató (lelkész, bába stb.) végzi. Ez nyilvánvalóan a keresztség gyöke
res és durva félreismeréséből ered.

1. A Szentháromság nevében (vagy nevére, vagy nevébe) való keresz
telés parancsával Krisztus éppen azt juttatta kifejezésre, hogy az sem
miképpen nem emberi cselekedet, hanem éppen isteni. Olyan isteni cse
lekmény, melyben mindhárom isteni személy részt vesz. Ahogyan Krisz
tus megkeresztelésénél együtt és jelen volt a három személy (Mt 3,16— 
17. Mk 1,9—11. Lk 3,21—22. Jn 1,32) — úgy van jelen minden Krisztus 
rendelése szerinti keresztelésnél. „Vagy azt gondolod, csak tréfa volt, 
hogy mikor Krisztus megkeresztelkedett, akkor az ég felnyílott, a Szent
lélek látható formában szállt le s csupa isteni méltóság és dicsőség lett 
nyilvánvalóvá?” (Nagy Káté.) A keresztség kiszolgáltatási módjára vonat
kozóan ezen van tehát a legnagyobb hangsúly. .. az a legfontosabb, amit 
az embernek meg kell tanulnia és tudnia kell a keresztségnél: hogy az
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alapító a mennyből van, Ö állítja fel és adja mindkettőt: a keresztelési 
parancsot és a formát és a módot is.” (Luther: Eine Predigt...) AzAtya- 
Fiú-Szentlélek nevében való keresztelés magában hordozza a legfontosab
bat, azt ti. hogy a Szentháromság-Isten végzi azt. „Isten nevében keresz- 
telkedni annyit jelent, hogy nem ember, hanem maga Isten keresztel 
meg.” (Nagy Káté.) Ez a hatalmas erő a keresztségben. Ilyen hatalom je
lenléténél pedig nincs okúink kételkedni a hozzá kapcsolódó ígéretben, 
„ . . . itt az Atya-Fiú-Szentlélak van jelen, Ö keresztel és.fürdet: ezért cse
lekedetének is olyan hatalmasnak kell lennie, hogy az embert is telje
sen újjáteremtse.” (Luther: Eine Predigt...)

2. Nem döntő tehát, sőt mellékes (a keresztség érvényessége, helyes
sége, hatásossága szempontjából) a kiszolgáltató személye. Nem helyes
lem azt az álláspontot, mely ellenzi, hagy keresztséget nem „ordinált” 
is kiszolgál tathasson. Ügy gondolom: nem változtat a keresztség helyes
ségén és hatékonyságán, ha éppen nem pap szolgáltatja ki.

Ez a szükségszokás különben azt hiszem nálunk pápista eredetű (bár 
következhet abból a lutheránus felfogásból, hogy a keresztség szükséges 
az üdvösséghez), s a szükségkeresztség gondolatával jött divatba. Á szük- 
ségkeresztségnek azonban nincs bibliai alapja. Éppen ezért a jó rend 
kedvéért (CA. XIV). cikk) helyes, ha a gyakorlatban ragaszkodunk a lel
kész által kiszolgáltatott keresztséghez.

Azonban a lelkész felekezeti hovatartozása, hite, hitetlensége, erköl
csössége, vagy erkölcstelensége, a keresztség szempontjából mellékes kö
rülmény, hiszen a kiszolgáltató mindig csak eszköz Isten kezében. („A 
szentségek és az ige egyaránt Krisztus rendelése és parancsa folytán ha
tásosak — akkor, is, ha gonoszok szolgálnak velük” — mondja az Ágos
tai Hitvallás VIII. cikke.)

3. A keresztséghez Krisztus üdvígéretet fűzött, amelyben az ember bízik * 1

Ebben az üdvígéretben van tulajdonképpen a keresztség gerince. Ez 
a célja, értelme és haszna. Luther a Kis Káté második kérdésében így 
fogalmazza meg a kérdést: Mit ád, vagy mit használ a keresztség? Rövi
den így lehet rá feleim: Isten a keresztségben (a keresztség által) üdvös
ségünket munkálja. így ígéri Krisztus is Mik 16,16-ban: aki hisz és meg- 
keresztelkedik, üdvözül. Az UT a keresztségről említést tévő helyein is 
(Mk 1, 4. Rm.6,3—5. Gál 3, 2—7.'Ef 5,26. Tit 3, 5. I. Pét 3,21. Jn 3, 5 stb.) 
egyértelműen, hangsúlyozza a keresztségnek ezt a jelentőségét és hatal
mát. Akármilyen más kifejezésekkel (szövetségkötés, bűnbocsánat, újjá
születés fürdője): végeredményben ugyanarra a célra utal.

1. A keresztség tehát egyik eszköze Istennek ebben a munkájában. 
Olyan szoros kapcsolatban van a többivel, hogy csak a forma szerint te
szünk különbséget közöttük. A Sohmalkaldi Cikkek egyikében Luther 
ezt írja: „ . . .az evangéliom.. .  különféle módon ad nekünk tanácsot és 
segítséget a bűn ellen, mert Isten kegyelmének gazdagsága kimeríthetet
len. Első módja az élőszóbeli ige, melyben a bűnök bocsánata hirdettetik 
az egész világnak; ...Második a. keresztség. Harmadik az oltári szent
ség. Negyedik a kulcsok hatalma és az együttérző hittestvérek vigaszta
lása.” Mindezekben Istennek ugyanaz a kegyelme, szeretet és üdvössé
get szerző munkája mutatkozik, amely végeredményben Krisztus halálá
val és feltámadásával vált lehetővé. Tehát a keresztségben is ugyanaz az 
ige hangzik és ugyanannak a Szentlélek-Istennek a munkája érvényesül, 
mint az igehirdetésben, vagy az oltári szentségben. A keresztségben s kü
lönösen a gyermekkeresztségben azonban szembetűnőbb és megkapóbb 
Isten „megelőző” döntése, az ember szeretetét megelőző szeretetének kije-
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lentése. Természetesen ennek e megelőző elöntésnek a vonása a többiből 
sem hiányzik, mivel mindegyik Krisztus áldozati halálából indul ki, 
amelyben Isten kétségkívül megelőzött bennünket minden emberi dönté
sünkben, vagy hajlandóságunkban. Amíg azonban az ige, a feloldozás, az 
úrvacsora: öntudatos, felnőtt emberek felé közli és szolgálja Isten ke
gyelmét — addig a gyenmekkeresztségben Isten ugyanazt a kegyelmét 
öntudatlan csecsemőiknek nyújtja. Istennék éppen ez a megelőző szeretete 
az az evangéliom, mely az embert hitre, bizalomra és szeretetre indítja.

2. A keresztségben Isten tehát valóságosan megajándékoz bennünket 
kegyelmével. Ez nemcsak jele szeretetének, nem jelképes esemény, ha
nem valóságos, hasznos ajándék.

Vissza kell hát utasítanunk azt az álláspontot, amely szerint a ke- 
resztsóg csak hirdeti ezt a kegyelmet, csak felvilágosít arról, csak em
lékeztet arra.

Mi határozattan valljuk, hogy a keresztség is ige, amelyben a bűn
bocsánat, a Krisztussal való közösség, a Szentlélek valóságosan — és nem 
jelképesen — adatik nekünk, sőt konkrét formában és ad personam. Így 
mondja Luther: „Azért ad nekünk a mi érdekünkben ilyen jegyeket (?), 
hogy ne keressük Öt itt, vagy amott és így szól: nézz az igére, a ke-, 
resztségre, az oltári szentségre és a kulcsokra. Ez mind külsőség, de 
azért szükséges és hasznos is a számodra, hogy legyen egy bizonyos je
gyed, amely által engem megfoghass, mert tiszta fenségemben nem 
fogsz engem elérni. Azért kell ilyen külső jegyben eléd állanom, hogy 
megfoghass.” Az Apológia pedig így erősíti meg a fentebbieket: .. .a ke
resztség oly cselekvény, amelyben nem mi adunk Istennek valamit, ha
nem amelyben Isten minket keresztel, ill. az Isten szolgája és nyújtja és 
adományozza benne a bűnök bocsánatát stb.” (364. o.) A jelenkori teoló
gusok közül Asmussen megállapítja: „ . . . a  keresztség nem kilátásba he
lyez egy később elnyerendő valamit, hanem most a keresztelés pillanatá
ban ad a keresztség által.” (i m. 36. o.) H. Vogel (Das Wort und die 
Sacramente. 1936. 10. o. így ír: „ . . . a  szentségek nem szimbólumok, nem 
jelentik, hanem adják Isten ajándékát ” Végül Althaus ezt mondja: 
„ . . .  a keresztség semmiképpen sem csupán jelkép, amely a keresztségtől 
független történés felől bizonyossá tesz. Nemcsak jelképezi, hanem mun
kálja is az egyes ember iszámára az üdvtényt.”

3. Ezen a helyen kell tisztázni még egy kérdést, melyet híveink za
varosan, vagy sehogysem ismernek: a keresztség aktusának és végheme- 
nésének, idői tartamának, vagy — más szóval — a keresztség és életünk, 
szoros kapcsolatának kérdését

A keresztség,nek az emberek lelkében élő téves elképzelései minden 
sokszínűségük ellenére is közösek abban, hogy azt rövid idő alatt végbe
menő aktusnak vélik. Olyan egyházi cselekménynek, mely a kiszolgál
tatásával be is fejeződik. Ezért nincs jejentősége igen sóik megkeresz
telt ember életére. Legkevésbé tudják és hiszik, hogy a keresztség hosz- 
szú folyamat, amely végig kíséri az ember életét egészen a sírig — sőt 
még azon túl is.

• Luther ennek a kérdésnek a tisztázásával és magyarázatával kezdi 
a keresztségről írt sermoját. (Ein Sermon von dem Heiligen Hochwürdi- 
gen Sacrament dér Taufe. 1519.) Tartalmilag ezt mondja:

A keresztség (baptiszmosz) azt jelenti: valamit egészen belemeríteni 
a vízbe, úgy, hogy az fölötte összecsapjon. A keresztség aktusa tehát 
vízbe merítéssel és vízből való kiemeléssel folyik le. Ez a bemerítés és 
kiemelés pedig élethűen szemlélteti a szentség belső jelentését. Ugyanis, 
hogy valakit az Isten által rendelt és az ö  igéjével párosuló vízbe merí
tünk bele azt jelenti, hogy az „Adómtól” született bűnös embert az Isten

349



igéjében megfojtjuk. A bemerítés, alámerítés a bűnök megfulladását 
szemlélteti, vagyis az óember halálát, bűntől való megtisztulását. A ki
emelés pedig az újjászületést, a Krisztussal való közösséget, az Istennel 
való szövetségkötést, a halálból való feltámadást. Ez a sok kifejezés alap
jában véve mindig ugyanazt jelenti: a bemerítésnél halált — a kiemelés
nél feltámadást, életet. Nyomatékosan kell hangsúlyozni azt, hogy sem a 
halált, sem a feltámadást, életet ezen cselekedetek (bemerítés-kiemelés) 
szerzik, hanem Isten igéje, maga a keresztség. Ezek a külső jelek csupán 
szemléltetik a belső tartalmat. Luther a keresztség jelentőségét „boldogító 
bűnhalálban” látja, Megjegyzem a keresztelés külsőségének különfélesége 
(bemerítés, meghintés stb.) nincs hatással a lényegre, mert a lényeg az 
igén van.

A keresztséget ezek után nem lehet tehát egyszeri befejezett aktus
nak gondolni. Mert az a halál, amely a keresztségben elkezdődik csak a 
testi élet valóságos (biológiai) halálával fejeződik be —- s ugyanígy az 
újjászületés, mely ugyancsak a keresztség aktusával kezdődik: végleges 
befejezéshez, tökéletességre csak a feltámadás, ítélet napján jut. (Ponto
sabban: az újjászületéskor. Mt 19,28: en té palingeneszia, hőtan kathiszé 
ho hüiosz tű antr&pú epi thronú doxész autú.) A megkeresztelt ember 
egész élete az óember pusztulásban és az újember születésében (állandó 
megtérésében) megy végbe. „A keresztyén ember élete semmi másból nem 
áll, mint lelki halálnak elkezdéséből a karesztségtől a sírig. Mert az egész 
élet nem más, mint megszakítás nélküli keresztség egészen a halálig.” 
(Ser. v. Taufe) Ennek világos ismerete legfontosabb a keresztségben. Ez 
az alapja, lényege és lefolyása a keresztyén életnek!

A keresztség mint aktus egyszeri ugyan (nincs is értelme a megis
métlésének!), mint aktus a bűnök megfulladása, az újjászületés, a meg
térés is egyben egyszeri — de szellemi értelmét tekintve az egész életen 
végighúzódó folyamat. „A keresztség jele már megtörtént, azonban azt, 
amit a keresztség szellemileg jelent: a bűnöknek megfulladását, ez folya
matban van, amíg élünk és csak a halálban lesz igazán teljessé; mert 
akkor meríttetik az ember igazán a keresztségbe és történik meg az 
amit a keresztség jelent.” (Ser. v. Taufe.) Ugyanez vonatkozik természe
tesen az újjászületésre is. Helytelen azért azt gondolni, hogy a kereszt
ségben teljesen elpusztul az óember s új, tiszta, bűntelen^ igaz gyermek 
születik. Ebben a kérdésben is óvatosan kell különbséget tenni a kéreszt- 
ség aktusa és folyamata között. Mert tagadhatatlan az, amit a Szentírás 
bizonyít és állít, hogy ti. a keresztségben valóban újjászületik az ember 
és tiszta és bűntelen lesz az Isten előtt, vagyis megigazul, de ez a teljes, 
tökéletességre, befejezésre jutott keresztség eredménye, annak a folya
matnak az eredménye, mely a halálban, ill. az ítélet napján ér véget. 
Luther nyomán szinte így mondhatnám: az a keresztség, amely a mi sze
münk előtt történik, mint aktus, nem tökéletes keresztség, tökéletessé 
csak a végleges befejeződéskor jut. Ezért mondja Luther: „ . . .  minél 
előbb hal meg az ember a keresztség után, annál előbb lesz. tökéletes a ke- 
resztsége.” (Ser. v. Taufe.) A keresztség szoros kapcsolatban van a halál
lal és a feltámadással. (Rám 6, 3—5.) Így válik érthetővé, hogy a kereszt
ség miért lett a keresztyén élet alapjává, miként van hatása egész ke
resztyén életünk formálására.

4. A fentiekben váltogatva, de egymással azonos értelemben használ
tam a keresztséggel kapcsolatban az újjászületés, megtérés, megigazulás 
kifejezéseket. Ez esetleg zavaró lehet. Ezért a következőkben ezt tisztázni 
igyekezem.

Az újjászületést, de különösen a megtérést illetően gyülekezeteink
ben — de lelkészeink között is — zavaros és hamis felfogások uralkodnak.
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Általában az öntudatos, felnőtt korban bekövetkező, esetleg pontosan 
meghatározható fordulópontra gondolnak ezeket illetően. Már ebből a 
tényből is természetesen következik az, hogy mindig az emberi elhatáro
zás emberi döntés következményének tekintik, úgyszólván semmibe 
véve a legdöntőbb, legnagyobb s legkönnyebben meghatározható forduló
pontot: Krisztus golgotái kereszthalálát! Azután — jó skolasztikus módon
_különbséget is szoktak tenni az üdvrend (ordo salutis) fokozataiban. A
kegyelemre jutást általában újjászületésnek (regeneratio) nevezve meg
különböztetik a következő állomásokat: meghívás (vocatio Dei), megvilá- 
gosítás (illuminatio), megtérés (conversio), amelyen belül szokták be
szélni — egyedül helyesen — töredelemről (contritio) és hitről (fides), 
azután megszentelés (sanotificatio vagy renovatio), s végül legteljesebb 
fokként: megerősítés (confirmatio). Végül is az „ember új, vagyis oly em
berré lesz, aki mostmár igazi, kegyes, erényes életet él.” (Lásd: Dr. Masz- 
nyiik: Evang. dogmatika. 1888.)

Azonban sem a Szentírás, sem hitvallásaink — eltekintve a Formula 
Concordiae-tól — ilyen különbségeket s főleg fokozatokat nem is-mernek. 
Ezek a kifejezések mind egyet jelentenek és megegyeznek egymással, 
mert mind csak Isten munkája nyomán jöhet létre; egyik sem egyszeri 
fordulópont, hanem az egész életen végighúzódó (ismétlődő) folyamat; és 
mert mindegyik tulajdonképpen visszatérést jelent a keresztségben Isten
től reánk ruházott kegyelemhez. "Újjászületés, megtérés, megigazulás: 
ugyanazt az eseményt jelentik. Az Ágostai Hitvallás ugyan külön cikkben 
foglalkozik a megigazulással .(IV. cikk) s külön a megtéréssel (XII. cikk), 
anélkül azonban, hogy ellentmondana annak, amit fentebb mondottam. A 
megigazulásnál ti. arról szól: micsoda Isten munkája s hogyan végzi azt 
(V. cikk); a megtérésnél: mit idéz elő ez a munka az emberben. A cikk 
szerint: töredelmet és hitet. De ezt sem lehet egymásutániságában, idői 
elhatározásában érteni,' mert ezzel meghamisítanánk az egészet. A töre- 
delem Isten törvényének a következménye bennünk. Beláttatása, „elhi- 
tetése” annak, hogy minden féltett kincsünkkel és minden kegyességünk
kel együtt kárhozatrd-mélták vagyunk Isten előtt. A hit pedig az evan
gélium következménye, amely által bízunk Istennek a Krisztusban adott 
kegyelmében, a bűnbocsánatban. A töredelem a lelkiismeret rettegése a 
bűn és a bűnt megítélő törvény miatt, a hit a szív bizodalma az evangé
lium vigasztalása nyomán.

Sem a Szentírás, sem a hitvallási iratok nem ismerik azt a gondo
latot, mintha csak egyszeri megtérés volna lehetséges. (Nem mond en
nek ellent Zsid 6, 4—6. sem, ha helyesen egzegetáljuk.) Mintha ezután a 
megtérés után az ember nem szorulna reá a bűn miatt újabb és újabb 
megtérésre! Az Ágostai Hitvallás a XII. cikkben ezt mondja: „Elítélik az 
újrakeresztelőket, akik azt tanítják, hogy az egyszer megigazultak többé 
nem veszthetik el a Szentlelket, nemkülönben azokat, akik azt vitatják, 
hogy némelyek már ebben az életben a tökéletességnek oly magas fo
kát érhetik el, hogy nem vétkezhetnek. Elítélik egyszersmind a novitia- 
nusokat, akik nem voltak hajlandók feloldozni azokat, akik a kereszt- 
ség után elbuktak, de ismét bűnbánatira tértek.”

Mégis minden megtérés döntően új. Új annyira és annyiból, mintha 
első s egyben utolsó is lenne. Ilyen értelemben hasonlítja Luther a Nagy 
Kátéban a íkeresztséget olyan hajóhoz, amely a bűn tengerén úszva a 
rajta lévőknek bűmbocsánatot nyújt. Le-lecsúszunk erről a hajóról, bű
neink, hitetlenségünk miatt, a hajó — Isten állandó kegyelme — azon
ban nem pusztul el, sőt" azáltal, hogy Isten fenntartja: von fel bennünket 
napról napra újra kegyelme hajójára.
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Ezért mondottam, hogy megtérés, újjászületés — Isten- döntésén 
alapulva — a k e r e s z t s é g b e n  .kezdődik meg s az ítéletben jut teljességre. 
N e m c s a k  a kezdete, hanem a végbemenése is Isten munkája. (Az UT 
világosan tanítja, hogy a megtérés Isten munkája az emberben, noha' 
a magyar kifejezés aktivisztikus. Acta 5,31 és 11,18 szerint kifejezetten 
Isten ad megtérést.) Éppen ezért nem lehet perfekt megtérésről és meg- 
tértekről beszélni élő emberekre vonatkozóan. (Az UT egyetlen helyen 
szól „megtértekről”, I. Péter 2,25-ben. Többesszámot használ s tőlük is 
megtérést kíván s megtérést hirdet.)

így vág a. keresztség keresztyén életünk kellős közepébe, így alkotja 
annak tengelyét, kiindulását és befejezését egyaránt. Milyen fenséges 
dolog az, hogy Isten még az én megtérésemet is valóságosan munkálja, 
kegyelmét adja és sok jellel bizonyítja. A  rám tartozó dolgokban is 
helyettem cselekszik. Ilyen csodálatos ellentmondások megtapasztalásá
ból fakad a szívnek ez az őszinte vallomása: Miikor félnem kellene is, 
én bízom te benned. (Zsolt 56, 4.)

5. Még egy feladatunk van ezen a ponton belül: megvizsgálni a ke- 
resztsóg és a hit kapcsolatát. Legelőször is azt a kérdést kell felvetni: 
meghatározza-, létrehozza-e a hit a keresztséget?

Az UT és hitvallási irataink is világosan, félreérthetetlenül bizonyít
ják, hogy a keresztséghez kell hogy hozzákapcsolódjék a hit, mert csak 
így hatásos. (Mk 16,16. Acta 8,12, 37. stb.) Hit által sajátítja el az em
ber Istennek azokat az adományait, ajándékait, amelyet a keresztség-. 
ben nyújt. Mindaz, ami a keresztségben nem látható: az a tény, hogy 
maga Isten keresztel, hogy ezáltal közösségbe kerülünk Krisztussal, hogy 
a Szentlélek megkezdi munkáját, hogy megkezdődik az óernber halála 
és az. újember születése, hogy megbocsáttatnak bűneink, hogy szövet
ségre lép velünk Isten, hogy üdvösséget ígér nekünk — csak a hit által 
lesz számunkra valósággá! Hit nélkül Isten minden igyekezete, cseleke
dete, felajánlása nem használ semmit, sőt csak árt, mert ítéletünkre 
van. Krisztus váltsághalála, az ige, az oltári szentség is csak akkor üd- 
vössóges, ha az ember hittel fogadja.

Azonban mindezek objektív tényei — s nem csupán jelei —• Isten ' 
kegyelmének. Tehát objektivitása, isteni jellege független az elsajátító 
hittől. Hit nélkül is komoly cselekedetei Istennek. Nem a hit teszi a ke
resztséget igazi keresztséggé, szentséggé. „Hitem nem létrehozza a ke
resztséget, hanem csupán elfogadja. Az tehát nem teszi helytelenné a 
keresztséget, hogy valaki nem fogadja és nem használja fel helyes mó
don, mivel . . .  a keresztség nem a mi hitünktől, hanem az igétől függ” 
írja Luther a Nagy Kátéban Az Ágostai Hitvallás is ezt mondja a XIII. 
cikkben: „A szentségekkel tehát úgy kell élni, hogy hozzájáruljon a hit, 
mely bízik azokban az ígéretekben, melyeket a szentségek jeleznek és 
szemünk elé állítanak.” És az Apológia: „...m iként az ígéret haszon 
nélkül való, ha hit által nem sajáttíttatik el, így haszontalan ez a szer
tartás, ha nem járul hozzá a hit, amely szentül meg van győződve arról, 
hogy itt bűnbocsánat adatik.” (383. o.)

Ebből következőleg a szentségeknél nemcsak szükséges a hittel való 
elsajátítás, tehát, hogy a hit megelőzze a szentséget, hanem — s ezt 
ugyanolyan nyomatékosan kell hangsúlyozni — ezek munkálják, építik, 
erősítik is bennünket a hitet. Vajon hogyan bízhatna az ember Istenben, 
szavában és tettében, ha előbb meg . nem győződne annak igazságáról? 
Isten gerjeszt bizalmat bennünk maga iránt a kegyelmi eszközök és a 
Szentlélek által Nem szabad és nem iis lehet tehát ezt a kettőt (a szent
ség hitet kíván és hitet munkál) kijátszani egymás ellen. Amikor ennek a 
mérlegnek „feszültség-nyelve” elbillen akár erre, akár arra, akkor ütik
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fel fejüket a szekták, rajongók, vagy az élet nélküli „tudomány-kerasz-

tyé^kereszteég legnagyobb ajándéka: a Szentlélek, Akiben minden más 
ajándék foglaltatik. (1. Kor 12,13.) Mégis az UT-ban egy helyen talál
kozunk azzal a k ife je z e t t  állítással, hogy a keresztség vételével nem pá
rosult a Szentlélek adománya (Acta 8,12—17.) Ugyanez következtetve 
feltehető a 12 tanítványra vonatkozóan is. Ennek a fordított esete, hogy 
ti valaki előbb nyeri el a Lélek ajándékát s azután keresztelkedik meg 
— nem jelentős, hiszen az akkori felnőttkeresztség gyakorlásánál ez ál
talános lehetett.’ (Az UT Acta 10,44—48-ban kifejezetten is említ ilyen 
esetet) Nem hiszem, hogy különösen meg lehetne akadni ezen. Helyes
nek tartom Zulauf 'magyarázatát, aki „neves teológusokra" hivatkozva 
isten szuverén szabadságával indokolja e kivételeket. Ezt mondja. „A 
Szentlélek, Aki genuin-lutheri felfogás szerint kötve van az igéhez, 
nincs kötve a formaságokhoz." (i. m. 18. o.)

6. Lényegesebb és fontosabb ennek a kérdésnek vizsgálata: szük
séges-e a keresztség az üdvöiSsóghez? S ezzel szoros kapcsolatban: a szük- 
ségkeresztség problémája.

Az első látszólag nem is lehet kérdés, hiszen hitvallásaink kivétel 
nélkül egyértelműen szükségesnek mondják. „A keresztségről azt tanít
ják, hogy szükséges az üdvösségre . . .” (CA. IX. „Valljuk a keresztségnek 
az üdvösségre való szükségszerűségét, a gyermekkeresztséget, s annak 
nem haszontalan, hanem szükséges s üdvözítő voltát.” (Ap. IX.)

Én vallom a keresztségnek rendkívül nagy jelentőségét, hasznát, 
ajándékát az üdvösségre vonatkozóan, de nem látom igazoltnak feltét
len szükségességét. A fentiekben szó volt arról, hogy a keresztség e g y i k e  
Isten azon eszközeinek, mellyel az üdvöt munkálja. Már pedig az UT 
seholsem beszél arról, hogy az üdvösséghez feltétlenül szükséges v a la 
m e n n y i  eszközzel élni, mintha ezekben egy-egy része lenne csupán Isten 
kegyelmének s a teljességhez valamennyire szükség lenne. Avagy: meny
nyivel több, nagyobb, hasznosabb a keresztség, mint az ige, a hirdetett 
ige, vagy a feloldozás, vagy az oltári szentség? Nem azt valljuk-e, hogy 
ezekben Isten k ü lö n fé le k é p p e n  u g y a n a z t a kegyelmét ajándékozza ne
künk?

Vegyük szemügyre e kérdés szempontjából az UT-ot. Vajon mit kezd
hetnénk a gutaütött történetével (Mk 2,1.12.), akinek Jézus kifejezetten 
megbocsátotta a bűneit, a keresztséggel való élés nélkül? Ez a bűnbocsá
nat talán nem lenne elég az üdvösségre? Vagy a kananeus asszony hite 
sem üdvözítő hit? (Mik 24—30.) Vagy a vak Bartimeus (Mk 10,52) hite 
nem volna megtartó hit? {h é p isz tisz  s zu  s z e s z ó k e n  sze .) Vagy a bűnös 
asszonynak (Lk 7, 38—50.) adott bűnbocsánat' is csak részleges ígérete az 
üdvösségnek? (H é  p isz tisz  szu  s z e s z ó k e n  sze .) Vagy a példázatbeli publi- 
kánus bűnbánata és hite nem lenne elegendő az üdvösségre? Pedig 
Krisztus kifejezetten ezzel fejezi be ézt a példázatot: Ez megigazulva 
(d e d ik a ió m e n o sz ) ment alá az ő házához. (Lk 18,9—14.) Vagy a kapzsi 
Zakeussal csak tréfált volna Jézus, amikor azt mondta: ma lett üdvös
sége (szó téria ) ennek a háznak!? (Lk 19, 9.) S végül: hogyan érthetnénk 
akkor Krisztus vigasztaló szavát, amit a latornak mondott: Ma velem 
leszel a paradicsomban!? (Lk 23,43.) De még folytathatnánk a felsorolását 
azoknak az UT-beli személyeknek, akik a szóbanforgó események előtt 
nem keresztelkedtek meg — mégis nyilvánvalóan vették a Lélek aján
dékát s ennek következtében üdvösségre is juthattak. Ilyen esetek pedig 
nemcsak Krisztus korában történhettek, hanem történhetnek ma is s 
történnek is.
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Mindezekkel persze nem azt kívántam bizonyítani, hogy a kereszt
ség felesleges az üdvösséghez, csupán azt, hogy nem feltétlenül szüksé
ges. Való igaz, hogy hasznos, áldásos, mint Isten kegyelmének bármilyen 
megnyilvánulása — amint ez a meggyőződésem az eddigiekből gondo
lom elég világosan kiderült. Ez a merevség azonban — ti. a keresztség 
szükségessé tétele — már lényegesen közelít a pápista ex opere operato 
elvhez ,s olyan badar szokások következhetnek belőle, mint a római 
„vágykeresztség” , vagy a még egészen meg nem született gyermekek 
megkeresztelése, vagy szükségkeresztség.

Inkább helyeslem tehát ebben a kérdésben azt az álláspontot, amely 
szerint „nem létezik olyan szükség, amely az ún. szükségkeresztség szük
ségességét indokolttá teszi.” (K. Barth: i. m. 14—16.) Barth különben a 
fiatal Lutherre hivatkozik: „Akkor is hihet valaki, ha nincs megkeresz
telve . . .  A keresztséget senki meg ne vesse, ha azonban nem részesülhet 
benne, vagy megtagadják tőle, úgy mégsem kárhozik el, csak higyjen az 
evangéliumban. Mert ahol az evangélium van, ott van a keresztség is 
és minden, amire egy embernek szüksége van.” (K. Barth: i ,m. 14—16.)

Különben is az egész szükségkeresztség feltűnően magán viseli a 
mesterkéltség jelét. A való életben sokkal ritkábban esetlegessé válható 
gyakorlat, semhogy különösen nagyobb gondot lenne érdemes rá fordí
tani. Bárcsak a „közönséges” keresztséget tudnánk helyesen, egységesen 
tanítani! Bizony az Isten kegyelmének olyan „özönvize” , amely az ilyen 
erőszakolt kérdéseket úgy elmossa, mintha nem is lettek volna!

7. Végül még röviden megemlítem, hogy a fentiekből természetesen 
következik az is, hogy a keresztségnek nincsen semmiféle felekezeti jel
lege. Hála Istennek még közös hitvallásra keresztelünk s bízunk abban, 
hogy a Krisztus rendelte keresztség — akármelyik felekezetben szol
gáltatják ki — valóban a Szentháromság-Isten üdvösségre nevelő, ve
zető munkája. — Különösen egyszerűbb és tudatlanabb híveink körében 
azonban elterjedt az a hiedelem, hogy a keresztségnek felekezeti jellege 
van: amilyen felekezetben keresztelik — olyan „vallású” lesz a meg
keresztelt. Ennek ugyan nincs sem bibliai, sem (hitvallási alapja — mégis 
helyes, ha erre a hiedelemre tekintettel vagyunk. Tudomásul kell ven
nünk, hogy híveink nem dogmatikusan, hanem gyakorlati módon gon
dolkodnak. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy hamisan tanítsunk a 
keresztségről, hanem azt, hogy azon legyünk: minél többeket mi ke
reszteljünk.

4. A keresztséggel együtt kell járjon a tanítás. A keresztség a tanítvány- * 1
ság jele

1. A tanítás — mégpedig a helyes tanítás — úgy tartózik hozzá a ke
resztség gyakorlásához, mint az ige a keresztvízhez. Krisztus a szerezte- 
tési igék után hangsúlyozza a tanítás fontosságát. (Talán ez még szer
vesen bele is tartozik a keresztelést rendelő parancsba, hiszen nem vá
lasztható el tőle csonkítás nélkül.)

Az egyház, pontosabban: az igehirdető hivatal első kötelessége tehát 
az, hogy tanítson, vagyis helyesen hirdesse Isten igéjét. Ez ebben az eset
ben annál fontosabb, mivel a gyermekkeresztség gyakorlásával: a ke
resztség rendesen megelőzi a tanítást. Az a felelősség — melyet Barth 
annyira hangoztat s mely a megkeresztelendő vállára nehezedik: a mi 
keresztelési szokásunk következtében az igehirdető hivatalt terheli. Ha 
már Isten kinyilvánítja előzetes, megelőző kegyelmét a kisdedek felé —
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az egyháznak kötelessége, hogy ezt a kegyelmet ne tegye hiábavalóvá 
hanyagságával, vagyis hamis tanításával.

Az egyház belátva ennék fontosságát, mát korán meghonosította a 
keresztszülői intézményt a megkeresztelt kisdedek helyes tanításának, 
nevelésének biztosítására. Időközben azonban ez is úgy megkopott és úgy 
elcsorbult napjainkra, hogy alig lehet ráismerni. A keresztszülőkből 
komák” lettek (még jó eset, ha jó komák) s teljesen feledésbe merült, 

elhanyagolódott az eredeti cél. A mostani keresztszülők esetleg azt érzik 
kötelességüknek hogy keresztgyermekedket kisebb-nagyobb ajándékok
kal lepjék meg bizonyos alkalmakkor, de legkevésbé azt, hogy a kereszt- 
ségben neveljék őket. Luther még nagyon komolyan veszi a keresztszülők 
tisztjét. Még válogat közöttük s követel tőlük: „A keresztszülők egy 
Gzívvel és egy lélekkel imádkozzanak a lelkipásztorral együtt, a gyermek 
szükségét a legkomolyabban Isten elé tárják és minden erejükkel szem- 
beszálljanak az ördöggel a gyermek érdekében. Ezért helyes, hogy ne 
válasszunk könnyelmű embereket keresztszülőkül, hanem finom, erköl
csös, komoly, jámbor embereket, akikről meg vagyunk győződve, hogy 
dolgukat komolyan és igaz hitben végzik. Uzsorás, betörő, iszákos ne le
hessen keresztszülő, még kevésbé a rajongó; mert ennek az a rendel
tetése, hogy gyermekedet igaz hitre elsegítse s ő maga sem hiszi (ti. a 
rajongó), hogy a hit helyes és igaz.” (idézve Zulauf i. m. 37—38.) Vonat
kozik ez természetesen a keresztszülők felekezeti hovatartozására is. 
Szerintem nem is kérdéses, hogy elfogadhatunk-e más felekezetű ke
resztszülőket, mint evangélikust, hanem egyenesen megdöbbentő az a 
könyelműség, amellyel ezt a kérdést elintézzük.

2. Az „A” fejezet 6. pontjában mondottam, hogy felvetődött annak a 
kérdése: vonatkozik-e Krisztus keresztelési parancsa minden emberre. 
Ott tisztáztuk a gyermekkeresztség kérdését. Felvetődhet s napjainkban 
gyakran fel is vetődik egy másik probléma. Nevezetesen: kiszolgáltat
hatja-e az egyház a keresztséget egy újszülöttnek, ha nincs meg az em
beri feltétele annak, hogy a gyermeket később helyesen fogják tanítani?

Bizony ez nagyon nehéz kérdés és semmi esetre sem lehet merev 
szabályokkal megoldani, eldönteni. Igen sokan — a lekészek közül is — 
azt vallják: lehet, mert soha nem lehet tudni, Isten mikor használja fel 
az ilyen majdnem lopott, vagy dugott keresztséget az illető üdvösségére. 
Ez az érv azonban kicsit gyanús: olyan hatalmasnak és kegyelmesnek 
véli Istent, hogy még az igehirdető hivatal felelősségét is nyugodtan rá 
háríthatónak gondolja. A keresztség azonban nem szerencsejáték: vagy 
sikerül, vagy. nem, hanem komoly felelősségteljes cselekmény. Éppen 
mert Krisztus áldozati vére teremti meg a lehetőségét — nem lehet vé
leményem szerint ilyen könnyelműen kiszolgáltatni.

Ezzel a kérdéssel van összefüggésben a keresztelés kiszolgáltatásának 
a szokása is. Mivel a keresztség a Krisztussal való közösség révén az 
egész egyházzal, gyülekezettel való közösséget is jelenti (igen sokak szá
mára csupán jele az egyházba való felvételnek): helyes, sőt egyedül he
lyes, ha a gyakorlása, kiszolgáltatása istentiszteleten, a gyülekezet előtt 
történik. Ebben az esetben lehetősége nyílik a lelkésznek a keresztségről 
való tágabb jellegű tanításnak. A keresztség kiszolgáltatására is vonatko
zik az az igény, hogy jó és egységes legyen.

Még sok minden más gyakorlatba vágó dolgot lehetne és kellene eb
ben a fejezetben elmondani, azonban érzésem szerint ez már egy más 
jellegű tanulmányba illene bele jobban.

Legvégül legyen elég egy nagyon jelentős gondolatkört ilyen rövi
den összefoglalni: mivel a tanítványságnak elengedhetetlen jele a ke
resztség: törekedjünk az ehhez való ragaszkodásra.
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„Ha a keresztség ilyen nagy, kegyelemteljes és vigasztaló dolog, ak
kor komolyan arra kell törekednühk, hogy azért Istennek szívből és 
örömmel, szüntelenül hálát és dicséretet mondjunk. Attól félek ui. hogy 
hálátlanságunk következménye az, hogy vakokká és méltatlanokká let
tünk ilyen nagy kegyelem felismerésére. Az egész világ bővelkedett és 
bővelkedik még most is keresztségben és Isten kegyelmében, mi azonban 
aggodalmaskodó cselekedetekkel és hamis vigaszokkal vezettettünk 
félre. Azt gondoltuk, nem szabad addig Istenben bíznunk, amíg kegye
sék nem vagyunk s amíg a bűnökért eleget nem tettünk, mintha a ke
gyelmet megvásárolni, vagy megfizetni akartuk volna. Bizony aki nem 
úgy tekinti Isten kegyelmét, hogy őt, mint ibűnöst megtűri és üdvözíti, s 
mindig csak az ő éltét látja maga előtt, az sohasem fog örülni Istennek, 
nem fogja szeretni és dicsérni Öt. Ellenben ha azt halljuk, hogy Ö min
ket bűnösöket felvesz' a keresztség szövetségébe, megkímél és napról 
napra megtisztít, és ezt szilárdan hisszük, akkor a szívnek örülnie kell, 
Istent szeretnie és dicsérnie. Ezért kell a magas fenségnek, Aki irántunk 
szegény elkárhozott férgeeskék iránt kegyelmet és irgalmat tanúsít, hálát 
adni és munkáját a valóságának megfelelően magasztalni és elismerni.” 
(Luther: Ser. v. Taufe)

A Pest megyei Egyházmegye 1935. februári lelkészi munkaközösségi gyűlésén 
elhangzott előadás.

Fekete István

Ószövetségi textusról
újszövetségi prédikációt ?

Egy esztendeig ószövetségi alapigékről prédikálunk vasárnapról- 
vasárnapra. Hamarosan elérkezünk a feleút határkövéig. Érdemes 
összeszedni mások és magunk tapasztalatait, hogy a második félidőbén 
jobban oldjuk meg ezt a nem könnyű igehirdető feladatot.

Utoljára kilenc évvel ezelőtt futott ószövetségi perikopa egyházunk
ban. 1945—46-ban a finn ószövetségi perikoparend volt az előírás. Ez a 
rendelkezés akkor nem váltott ki erősebb kritikai hangokat lelkészi ka
runkból. Pedig egyházunk életében lelki szempontból nagyon fontos 
időszak volt az az idő: a háború viharának elvonulása után az első tel
jes egyházi esztendő! Most annál több felől lehet hallani kifogást az 
ószövetségi sorozattal szemben. A kifogások főképpen olyan lelkészek
től jönnek, akik igehirdető feladatukat teológiailag is végig akarják 
küzdeni. Kritikájuk a döntő ponton ragadja meg a kérdést: Hogyan 
lehet az Ószövetségről újszövetségi módon prédikálni? Egyikük meg
jegyzése az idei hazai evangélikus igehirdetések általános képét is 
érinti: „Ha nem tudunk jól prédikálni ószövetségi textusokról mi, akik
nek az igehirdetés problémánk, hogyan prédikálhatnak ezekről a textu
sokról azok a lelkésztestvéreink, akik nem csinálnak maguknak külö
nösebb problémát az igehirdetésből?!”

Mindjárt az elején tisztázzunk két dolgot. Az egyik: itt most nem 
az egyes alapigék kiválasztásának helyességéről lesz szó, mert ez nem 
generális kérdés. A másik pedig: ószövetségi textusok nem valók szór
ványokba. Egyik fiatal szolgatársunk leveléből idézem: „Az ószövetségi
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perikopa különösen megnehezíti az igehirdetést a szórványokban és a 
tanyákon. Ezeknek az embereiknek nincs bibliai alapműveltségük, ö t 
vened vasárnapján az egyik gyengén látogatott szórványhelyünkön vol
tam. Nyolcán jöttek össze nagy nehezen. Az alapige a 12. zsoltár volt. 
El is készültem, de nem tudtam elmondani. Az utolsó pillanatban az 
óegyházi evangéliumot kerestem ki és életem során első alkalommal 
rögtönzött beszédet mondottam. — Jól tette! Ahol íitkábban hallhatnak 
igehirdetést, a z Ű js z ö v e ts é g  d ö n tő  szahaszainalc ball m e g  szó la ln iu k . Az 
ószövetségi perikopákat csak anyagyülekezeti istentiszteleten szabad 
elővenni, ahol rendszeres heti igehirdetésben van része a hallgató
ságnak.

De térjünk vissza alapkérdésünkre. Az ószövetségi textusok megszó
laltatásánál két út kínálkozik. Mindegyik kényelmes, de helytelen út. 
Vannak, akik azt mondják: magyarázzuk az előttünk lévő ószövetségi 
igét és ne kombináljuk az Újszövetséggel! Mások meg azt vallják: 
ugorjunk át a megfelelő újszövetségi igére és arról beszéljünk. Az 
előző út járhatatlansága kézenfekvő: az Ószövetséget mi m in d ig  csak 
mint az Újszövetséggel „fertőzött” emberek vehetjük kézbe, magában 
sohasem nézhetjük, mert nem zsidók vagyunk, hanem keresztyének: A 
másik út kísértése azonban annál tetszetősebb, a gyenesdiási homiletikai 
feldolgozásokban is felbukkan és megejtheti éppen a legjobb szándékú 
igehirdetőinket. Csak egy példát említek: a mannáról szóló szakasz 
szinte tálcán kínálta, hogy Jn 6-ról prédikáljunk. Az ószövetségi textu
soknak ilyen ügyes „ejtésére” valaki nemrégiben azt a tréfás megjegy
zést tette: „Ha egyszer balkezemmel megvakarhatom balfülemet, miért 
tegyem ugyanezt jobbkezemmel, megkerülve a fejemet?” Ebből a meg
jegyzésből nem tudom vállalni azt az élt, hogy inkább hagyjuk el az 
ószövetségi textusokat és vegyünk újszövetségieket, de nagyon is tudom 
vállalni belőle annak helytelenítését, hogy az ószövetségi perikopa csak 
ugródeszka, vagy egyszerűen csak mottó legyen a paralel újszövetségi 
hely kifejtéséhez. Ha már valaki így akar prédikálni, inkább tegye félre 
becsületesen az ószövetségi textust és vegye elő 'nyíltan az újszövetségi 
igét, de ne ejtse önmagát és hallgatóit abba a tévhitbe, hogy ő most 
ószövetségi igéről prédikál.
1. Az ószövetségi textusok nagy jelentőségét abban látom; n ö v e lik  

     ig e h ir d e té s ü n k  szín ga zd a gsá g á t, sk á lá já t.

R e n d k ív ü li  le h e tő s é g n e k  é r z e m  az id ei e s z te n d ő t, h o g y  ig e h ir d e 
tésü n k  k ib o n ta k o z z é k  a m e g s z o k o tt  és  é p p e n  e z é r t  s o k s z o r  m e g  is ú n t  
fo r m á k b ó l , é s  e lin d u ljo n  a k in yila tk o z ta tá s  ga zda g v i d é k é n e k  i s m e r e t 
le n e b b  tá ja ira , a fe l fe d e z é s  és  az ú js z e r ű s é g  izg a lm á n a k  a já n d ék á v a l  
a z ig e h ir d e tő  és  a  g y ü le k e z e t  szá m á ra  eg ya rá n t.

Olyan húrokat ad az Ószövetség az igehirdető kezébe, amelyek az 
Újszövetség hegedűjén nehezen találhatók meg, de ugyanaz a Mester 
készítette. Ezeken az elhanyagolt és ezért újszerű húrokon, az ószövet
ségi húrokon is lehet játszani (keresztyén melódiát, sőt éppen azért ké
szítette a Mesterük, hogy Krisztus-dalt zengjenek az idők végéig. Miért 
ne élnénk örömmel és tudatosan azzal — az ószövetségi textusokban 
kapott lehetőséggel, hogy többhúrúvá, többszínűvé váljék igehirde
tésünk?!

357



Néhány példát erre. Hol van az az újszövetségi ige, amely kifejezné 
Á m o s  8 ,1 1 — 12 megrendítő fenyegetését: éhínségnél is szörnyűbb, ha el
veszítjük a zIsten igéjét! Nem adhatott-e az óévesti ige új színt szilvesz
teri prédikációnknak?! — Melyik újszövetségi ige adna lehetőséget 
annak megszólaltatására húsvét ünnepén, hogy Isten húsvéti cselekede
téből ujjongó, diadalmas öröm áradhat o tth o n a in k b a  és te m p lo m u n k -b a ,  
amint hirdettük a zsoltár alapján?! (Zsolt 118., 15., 19.) „Az igazak 
sátoraiban” — a keresztyén otthonokban: „nyissátok meg nékem az 
igazságnak kapuit” — szinte betör a húsvéti öröm templomunkba! — 
Hol van az az újszövetségi ige, amely olyan szemléletesen fejezné ki a 
prédikált ige és az írott ige viszonyát, mint Jer 36,1—8 (sajtóvasár
nap)?! Nekünk evangélikusoknak van egy drága tanításunk a v iv a  v o x  
ev a n g e lii-r ő l . Milyen szép lehetőséget adott ennek hirdetésére ez az 
ószövetségi ige: Az evangélium szolgálatában a betű — akár a Biblia 
betűje, akár más bizonyságtevő betű — csak utána kullog az élő szó
nak, de nagy előnye, hogy eljuthat olyan helyekre, ahová az igehirdető 
szava nem érhet el, mint Jeremiás esetében is . . .

E b b e n  lá tom  az ó s z ö v e ts é g i  p r é d ik á c ió k  e g y ik  fe la d a tá t és  le h e tő 
s é g é t :  szó la lta ssu k  m e g  ö r ö m m e l  a zo k a t a  s p e c ifik u m o k a t, a m e ly e k e t  
a z ó s z ö v e ts é g i  te x tu s  e lé n k  ad k e r e s z ty é n  ig a zsá g k én t.

Az ószövetségi textusok nehézségeivel való bajlódásunk közben lel
kesítsen, hogy igehirdetésünkben olyan fontos üzenetek szólalhatnak 
meg pregnánsan, amilyenekre újszövetségi textusok alapján.nem ke
rülne sor.
2. Ahhoz azonban, hogy az ószövetségi perikopa növelhesse keresztyén 

     igehidetésünk színgazdagságát, skáláját, — az a kettős és mégis 
egységes homiletikai eljárás szükséges, hogy az ó s z ö v e ts é g i  t e x t u s t  ki
f e j t s ü k  — ú js z ö v e ts é g i  p e r s p e k tív á b a n . Ez a homiletikai magatartás 
valami egészen más dolog, mint az a két helytelennek mondott út: a 
textus elszigetelt ószövetségi kezelése, vagy pedig az újszövetség kon
textusra való átugrás. Hasonlattal tudnám megmagyarázni az ószövet
ségi textusok helyes homiletikai feldolgozását: a sofőr szemével. A ve
zető tekintete rajta van az előtte fekvő útszakaszon, hogy zökkenőknél 
lassíthasson, vagy motorbiciklivel a tégladarabot kikerülhesse. Ugyan
akkor mégis szüntelenül messzebb is néz, figyeli a távoli kanyart, a jel
zéseket a jobbszélen, a pár száz méterre feltűnő, szembejövő járművet. 
Adja vissza igazolványát, ha nem képes a közeli és távoli figyelésre 
egyszerre és egyaránt. Pontosan hasonló ehhez az ószövetségi prédikáció 
készítése.

A z  ig e h ir d e tő n e k  n a g y o n  a p ró lék o sa n  k e ll f ig y e ln i  a te x tu s  
e r e d e ti  m ozza n a ta ira , ó s z ö v e ts é g i  h e ly z e tk é p é r e , d e  u g y a n a k k o r  s z e 
m é n e k  b e  k e ll írnia' az ú js z ö v e ts é g i  lá tóh a tárt.

Ha akár közeire, az ószövetségi textusára, akár távolra, az újszövet
ségi tájra, nem lát jól, baj lesz a prédikációjával.

Nehéz ezt a magatartást h o m iletik a i s z a b á ly b a  merevíteni, mert az 
igehirdető szemének a készülés közben állandóan ugrálnia kell a „közel” 
és „távol” között, de megpróbálom: A homiléta először állapítsa meg 
az ószövetségi textus eredeti üzenetét, azután pedig tegye fel a kérdést, 
hogy e b b e n  a t e k in te tb e n  mi az Újszövetség többlete. E kettőből szület-
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hét meg — pontosan úgy gondolom, mint egy öntvény keletkezését két 
alapanyagból — az ószövetségi keresztyén prédikáció.

Hadd próbáljam ezt szemléltetni egyik „leghírhedtebb” ószövetségi 
perikopánkon {3. Móz 16,15—22. Böjt 3. vasárnap). Erről az igéről sokan 
prédikáltak úgy, hogy egyszerűen „átugrottak” az Újszövetségbe és 
Krisztusról, az Isten Bárányáról beszéltek. De akkor miért nem inkább 
Jn 1, 29-et vagy 1. Pét 1,19-et vették alapigének? Elkerülhették volna 
a hossza nkod ást az ószövetségi textussal, amely „zavarta” őket mondani
valójukban. Én igyekeztem ennek az igének néhány eredeti ószövetségi 
vonását megragadni (anélkül, hogy teljességre törekedhettem volna) és 
azt keresztyén tartalommal hirdetni. Három mozzanatot emeltem ki. 
1. A templom is bűnös hely. (16/b vers). Papi bűnök az oltár körül. . .  A 
gyülekezet bűnei a templomban:... Rászorul a bocsánatra még a leg
szentebb hely is. 2. A bűnbocsánat teljes megoldás. (22 vers). „Hátam 
mögé. . . ” kezdetű ének. 3. A bűnbocsánatot ma is „szertartáson’ keresz
tül kapjuk. (21. vers). A gyónás és az úrvacsora. De a Miatyánk imád  ̂
kozása és vasárnaponként az istentiszteleten a verbum gratiae is ezt 
közvetíti. — Krisztus golgotái áldozata mindjárt az igehirdetés elején 
felmagasodott, mint az idejétmúlt évenkénti engesztelési ünnep helyett 
az örökre elégséges, tökéletes áldozat, de egyébként azok a speciális 
vonások kaptak helyet az igehirdetésben (persze nem mind), amelyeket 
éppen az ószövetségi textus ad elénk mai keresztyén igazságokként. — 
Ugyanerről az alapigéről az egyik dunántúli kisváros lelkésze így be
szélt: amit az Ószövetség idején két bak jelképezett, a megáldozott és 
az elűzött bak (a kiengesztelő vér és a bűnök eltüntetése), azt Krisztus 
a maga személyében vitte végbe a keresztfán. Ez a prédikáció is a he
lyes utat követte: az ószövetségi textus kifejtését újszövetségi perspek
tívában. Ez a két igehirdetési példa különben azt is mutatja, hogy azo
nos módszerrel sem uniformizálódnak a prédikációk, mert a textus 
gazdagságából való válogatás mindig egyéni pasztorális vagy homiletikai 
megfontolás, döntés eredménye.
íí Visszatekintve az eddig lefutott ószövetségi perikopákra nagyjából 
1 * öt homiletikai eset-fajtát figyeltem meg.

a) Voltak olyan ószövetségi perikopák, amelyekben újszövetségi fo
galmakkal találkoztunk, tehát magától adódott az igehirdetés keresz
tyén jellege. Ilyen volt például Ézs 55,6—7 (Advent 1. vas.). Ez a textus 
ugyanúgy „kezelhető” homiletikailag, mint akármelyik újszövetségi éb
resztő tanítás, közben pedig nagyon meggondolkoztató a specifikuma: 
Isten közel van hozzám, de én messze vagyok tőle (Éjszaka hóviharban 
eltévedt emberek reggelre megfagytak, pedig közvetlen közelükben volt 
egy ház, amely körül keringtek). És: az Isten nem lesz mindig megta- 
lálhatóan közel!

b) Voltak olyan ószövetségi perikopák, amelyeknél az alkalmazáson 
fordult meg igehirdetésünk „újszövetségi” jellege. Ilyennek találom pl. 
Hózs. II, 1—4-et (Vízkereszt után 3. vas.). Isten visszautasított szereteté- 
nek megrendítő látványát az egyház életében és a magunk életében pró
báltam megmutatni, azt is, ahogyan az Isten újra meg újra átkarolt, 
és azt is, ahogyan ezt a kart visszalöktük.

c) Voltak olyan ószövetségi perikopák, ahol a Jézus Krisztusról 
árnyképszerűen előrevetítődő bizonyságtevés homályos, szaggatott vo
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n á sa it k e lle tt  ú js z ö v e ts é g i  tu ssa l m eg h ú zn i, hogy a textusból keresztyén 
prédikáció szülessen. Ilyén volt a karácsonyi és a nagypénteki alapigén 
kívül a Melkisédek-textus (Böjt 5. vas.). Mik 5,2—5 a karácsony prófé
tai képét állította elénk: a bölcső jelentéktelenségét, a karácsony össze
kapcsoló, testvériesítő erejét;. Krisztusban a világ Urát, a bátorságos élet 
forrását. Mivel .pedig a próféta „karácsonyi” képén összefolyik karácsony 
és az utolsó nap, azt vittük magunkkal, hogy karácsonyt csak az eljö
vendő üdvösséggel e g y ü t t  érdemes szemlélni. — A nagypénteki zsoltár
ban (22,17—20) láthatatlanul kirajzolódni láttuk Krisztus keresztjének 
néhány vonását. — Abban a völgyben, ahol Ábrahám ment győzelmes üt
közet után, rejtélyes személy közeledett feléje. Az ószövetség gyenge vilá
gításánál, a „napfelkelte előtti szürkületben” — ahogyan az ószövetség 
szituációját jellemezhetném — nem látjuk jól, de az Újszövetség fényé
ben Krisztus körvonalai bontakoznak ki előttünk: a rangrejtett, a szol
gáló és az áldozatot is váró Krisztust hirdethettük a Melkisédek igében 
(1. Móz 14,17—20).

d) Voltak olyan ószövetségi perikópák — a z s o ltá r te x tu s ó k  ja v a r é sz e  
—, amelyeknél a keresztyén transzponálás úgy történhetett, hogy az 
ó s z ö v e ts é g i  ü d v té n y  h e ly é r e  a m e g fe le lő  ú js z ö v e ts é g i  ü d v té n y t  á llíto ttu k  
és  a  ré g i é n e k  s za v a iv a l a z I s te n  ú ja b b , cso d á la to sa b b  t e t té t  m a g a szta l
tu k . Itt sem történt átugrás újszövetségi textusra, csak az alkalom vál
tozott, amelynek dicséretét zengi a zsoltár. Senki sem mondhatja pl., 
hogy csak a Tisza partján lehet énekelni a „Lement a nap a maga járá
sán . . . ” népdalt, mivel a második sora így hangzik: „Sárgarigó szól a 
Tisza partján” , és egy dunántúli este varázsát nem teheti hangulatosabbá 
ez a szép dallam. Az Egyiptomból való szabadulás és egyéb, ma már 
idejét múlta üdvtények a lk a lm a  átcserélődött igehirdetésünkben a mi 
számunkra döntő,. örökre aktuális üdvtények a lk a lm á ra , hogy ebből az 
alkalomból szólaljon meg a régi zsoltár. Ilyen eset volt a húsvétvasár- 
napi ige (Zsolt 110, 14—24), vagy a húsvéthétfői (Zsolt 116,8—10/a), de 
ugyanúgy az ádvent 4. vasárnapi (100. zsoltár) textus.

e )  Voltak olyan ószövetségi perikópák, a m e ly e k  h a tá ro zo tta n  a z e lső  
h itá g a za t k ö r é b e  e s t e k ; itt a keresztyén prédikáció éppen ezt a követel
ményt támogatta, hogy merjük megvallani egyszerűen és ugyanúgy, hi
szen nekünk .nemcsak második és harmadik hitágazatunk van. Baj lenne, 
ha valamilyen dogmatikai félelemből — ezt a félelmét már Barth Károly 
is legyőzte öregkorára — nem mernénk .keresztyén, újszövetségi hitünk 
elemeként vállalni a teremtő és történelemformáló Űristent, akár tisztán 
ószövetségi textus alapján. Ilyen textusunk volt. például Vízkereszt után 
a 4. vasárnapon (Ézs. 45, 18—25.), amelynek ezt az üzenetét ragadtam 
meg: Olyan megváltó Istenünk van, aki egyúttal a természet és a tör
ténelem Ura: Ö megszabadíthat hamis félelmeinktől és hamis remény
ségeinktől.

Szaporíthatnám a példákat, de megvilágításul elég ennyi'is. Csak 
azért hoztam elő pár töredékes kísérletet, mert tudom, hogy a legjobb 
homiletikai elméleti útmutatásnál is többet ér egyetlen gyarló próba
példa: hogyan is lehet megvalósítani. Nyilván több textustípus is sorolható 
lenne az elővett öt fajtán kívül, de ennek az ötnek a felsorolása sem 
alkart más lenni, minthogy próbáljam különböző textusok esetében gya
korlatilag megmutatni az elméletet.
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Trillhaasnak van egy nagyon egyszerű, de találó megállapítása: az 
Ószövetség és az Üjszövetség Istene ugyanfiz. Ez adja meg nekünk a le
hetőséget, hogy ószövetségi textusokról nyugodtan és boldogan prédi
káljunk.

Ószövetségi textusról újszövetségi prédikációt? Erre a kérdésre hely
telen az „igen” felelet, mert feladja az ószövetségi textust. Helytelen a 
„nem” felelet, mert félreteszi az Űjszövetséget. Á helyes felelet: Ószövet
ségi textusról keresztyén prédikációt! Az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent- 
háromság egy igaz Istent hirdető prédikációt.

A Bács-Kiskun Egyházmegye lelkészi munkaközösségében 1955. máius 3-án 
elhangzott előadás.

Veöreös Imre

800 éves a finn egyház
A finn egyház keletkezése és történetének vázlata

Ez év május 19-én, Mennybemenetel ünnepén a finnországi Turku- 
ban hatalmas ünnepségek zajlottak le, amelyeken a finn egyház megszü
letésének 800 évvel ezelőtti eseményeire tekintettek vissza. A nap kivá
lasztásának nincsen egyháztörténeti jelentősége. Nem csak a nap, de még 
az esztendő megjelölése is kissé a bizonytalanság ködébe borul. Nem 
megdönthetetlen, de mégis viszonylag hitelesnek elfogadott kutatási ered
mények nyomán a finn egyház vezetősége ezt az esztendőt jelölte meg 
jubileumi évnek s a turkui ünnepségekből az egész országra szétgyűrűző 
hullámokban ad hálát a finn nép egyháza megszervezéséért a történe
lem Urának.

AZ ELSŐ NYOMOK régebbi időre is visszavezetnek. Helsinki nem
zeti múzeumában őriznek néhány gyönyörű feszületet s egyéb keresztyén 
emléktárgyat, amelyek Finnország déli partvidékén kerültek elő ásatá
sok során s arról tanúskodnak, hogy a Novgorodot nyugattal összekötő 
ezen kereskedelmi útvonalon áthaladó áruk mellett eszméket és tanokat 
is hoztak-vittek s ezen a partvidéken, elszórtan már a XI. században is 
beszélhetünk szervezett egyházi életről. A parti szigetvilág, Ahvenan- 
maa (Aland) is sok keresztyén nyomot őriz ebből az időből.

A XI. században az északi országok fiatal egyházai és missziói terü
letei mind a bremeni érsekséghez tartoztak. Egyes területeken pedig 
az angolok küzdöttek a németekkel a széles missziói mezőkön. Persze 
nem minden gazdasági, kereskedelmi érdektől menten, 1060 táján Ere
men érseke, Hiltinus vagy János apátot kinevezte a Keleti-tenger sziget
világénak püspökévé. Noha székhelye nem a mai finn területen volt, de 
a mai finn vidékek is kerületéhez tartoztak. Persze csupán mint misz- 
sziói terület.

1120 táján a pápa részére összeállítottak egy kimutatást, amely a 
többi között svéd püspöki városokat és kerületeket is tartalmaz. Itt meg
található Észtország és Finnország (Findia) is. Ez a forrás azt mutatja, 
hogy Finnország ebben az időben a sigtunai kerülethez tartozott, mint 
svéd missziói terület.

HENRIK PÜSPÖK az első név szerint is ismert munkása a finn 
térítő munkának. Az ő személyére vonatkozó ismeretek roppant gyérek
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és bizonytalanok. Noha nevéhez fűződik a szervezett egyházi élet szá
mára Finnországot megszerző keresztes hadjárat s ennek nyomán Róma 
őt emelte Finnország védőszentjévé, az utóbbi időben a történelem ku
tatói oly sokféleképpen nyilatkoztak róla, hogy az érdeklődők szélesebb 
rétegeiben joggal vált kérdéssé, vajon lehet-e egyáltalán valami bizo
nyosat tudni személye s a hozzá fűződő események felől. Egyáltalán 
volt-e ilyen keresztes hadjárat s annak vezető alakjai, Erik svéd király 
és Henrik püspök egyáltalán léteztek-e?

A finn egyház népe a Henrik püspök nevéhez fűződő történelmi is
mereteken nőtt fel s a Nousiainen templomában felállított emlékmű kör
képének alakjai, a keresztes hadjárat hajójának megérkezése, a svéd 
keresztesek s a pogány finnek harca, a legyőzőitek megkeresztelése, mind 
élénken élnek szívében. Joggal cikkeznek tehát ma a finn egyházi lapok 
s írnak értekezéseket, tartanak előadásokat tudósaik, mi is az igazság 
Henrik püspök körül.

A  személyéhez fűződő történelmi örökség régi, amit a középkor óta 
teljesen megbízhatónak tartottak. Fő részeit a XII. század végére vihet
jük vissza, tehát három-négy nemzedékkel a megtörtént események utáni 
időre. Ezt azonban a mai történelmi kutatás nem tartja hitelesnek, mert 
nem kimondottan korabeli forrás. Egykorú feljegyzés azonban nincsen. 
Csupán annyi, hogy Erik svéd király valóban létezett, de igen rövid 
ideig uralkodott. Valószínűleg 1157—1158. években.

A legrégibb forrás, ami az első kereszteshadjáratról szól, az ún. 
Henrik-legenda, amely néhány évtizeddel fiatalabb, fő vonásaiban ezen 
épül fel. A legendák a katolikus ünnepnapok istentiszteleti szolgálatának 
felolvasási anyaga voltak. Ezek tehát nem történelmi feljegyzések. Más
felől azonban az is kétségtelen, hogy a legendák nem csupán mesék. 
Eseményeket és személyeket tekintve, amelyektől és akiktől a legenda 
leírásának idejében csak néhány generáció választ el, a legenda valósá
gokat tartalmaz. Egyoldalú, tendenciózus, képzeletszínezte kép, de a 
magva valóság. Sokszor hasonlíthatjuk a temetési beszédekhez, amelyek 
a törzs szempontjából igazak, csiak megszépített képek.

AZ ERIK-LEGENDA a Finnországban megtett keresztes hadjárat
ról főbb vonásaiban ezeket mondja:

A király hadsereget gyűjt, maga mellé veszi Henrik uppsalai püs
pököt s hadjáratra indul a finnek ellen. Előbb arra bíztatja a finneket, 
hogy végyék fel a keresztyénséget s akkor békében hagyja őket, de ami
kor ezek megtagadják, háborúban győz ellenük. Ezután magához hívja 
az életben maradiakat, békét köt velük, prédikáltatja a keresztyén hitet, 
sokakat megkereszteltet, templomokat építtet, Henriket Finnország püs
pökévé teszi (aki később közöttük mártírhalált hal), papokat nevez ki s 
általában rendezi az egyházi viszonyokat s ezek után győztesként tér 
vissza hazájába.

Mindazok alapján, amit általában a XI. század közepéről tudunk, 
Erik király útja egyáltalán nem tekinthető valószínűtlennek. A keresz
teshadjáratra való szövetkezés és vállalkozás annak a kornak megszo
kott eseménye. Az Európa szélső vidékein lakó keresztyének számára a 
pápa a Szentföld felszabadítása helyett a közeli pogány népek és tör
zsek megtérítésének keresztes feladatát és parancsát adta. Ehhez persze
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je lentősen  hozzájárult az uralkodók részéről a gazdasági és politikai 
szám ítás, érdek és haszon. Itt is természetszerűleg szövődött össze ezek
kel. Finnország a kelet és nyugat közötti versengés színterévé vált. Nov- 
gorod érdekeltsége Turkuig terjedt. Orosz források szerint a svéd király 
és püspök már 1142-ben zaklatta a novgorodi kereskedők hajóit. Ez arra 
is rámutat, hogy Erik királynak ez a próbálkozása kelet felé, nem az első 
eset a svéd történelemben.

A keresztes hadjáratokon itt természetesen nem valami jól képzett 
és felszerelt hadat kell érteni. Svéd parasztokból és halászokból össze
verbuvált kis seregről volt csupán szó.

A kegyes legendát az állami és egyházpolitikai általános helyzet 
megerősíti. A középkori s Finnországban megbízhatónak ismert hagyo
mány megemlíti, hogy az angol születésű Henrik Rómából érkezett Svéd
országba Albán Miklós kardinálissal, más néven Breakspear-rel. A kar
dinális 1153 őszén Linköping-ben találkozott a svéd állami és egyházi 
vezetőkkel. Valószínű, hogy Erik, aki ekkor csak várományos uralkodó 
volt, ezalkalommal tett ígéretet a pápa képviselőjének a kereszteshad
járatra. Miután a források szerint Henrik két esztendeig volt uppsalai 
püspök, valószínű, hogy Erik az ígéretét 1155 nyarán váltotta be. Csupán 
ezen az időzítésen alapszik az, hogy a finn egyház ebben az évben tartja 
800 éves jubileumát. A régi legenda-források időpontot egyáltalán nem 
említenek — ez nem is illik a stílusukhoz — a későbbi emlékiratok pe
dig nem egyöntetűek. A kutatások hol ezt, hol azt a feltevést tartják 
valószínűnek.

Azt sem említik a legenda-források, hogy hol kötött ki a keresztes 
hadjárat hajója s melyik országrészben folyt le a csata. A hagyományos 
vélemény, amelyről később kiderítették, hogy a XVI-ik században kelet
kezett a túriam akadémiai körökben, Turkuhoz köti a partraszállást. 
Eszerint a megkeresztelés Kupitta-ban történt. Noha késői, mégis arány
lag ez a legrégibb vélemény. Már a XV-ik században ismertek egy Rus- 
kiakallio nevű helyet, ahol a kereszteshadjárat, hajója partot ért volna. 
A turkuyidéki hagyományok kutatói azonban megfigyelték, hogy a Hen
rik püspök működéséhez fűződő minden népszájon forgó esemény lénye
gesen északibb vidéken játszódik le. Eszerint a hadjárat talán a Ko- 
kemáki folyó torkolatától kiindulóan folyt le.

A késői utódok számára egy év ide, vagy oda, nem sokat számít 
s az események helyének rögzítése is csupán a lokálpatrióta büszkeség 
számára fontos a komoly történelmi kutatás szempontjain kívül. Szá
munkra a keresztes hadjárat történelmi jelentősége a fontosabb s ez
alkalommal elsősorban a finn egyházra vonatkozó eseményeiben.

Döntő történelmi érv a keresztes hadjárat hatását illetően az, hogy 
a temetési szokások egész Lounais-Suomi és Hame országrészekben az 
1150-es években változtak egészen keresztyénné, egyházivá. Bizonyságául 
annak, hogy oly eseménynek kellett lejátszódnia, amely a finn életet 
etekintetben döntően és arányag gyorsan, tehát nem lassú, fejlődéssze- 
rűen, befolyásolták. A kérdés az, vajon lehet-e az eseményeket összefüg
gésbe hozni Henrik püspök működésével?

A HENRIK-LEGENDA -néhány szépszavú mondatot szól a püspök 
finországi működéséről:. „Így hát a boldog Henrik, aki magát az Űr sző
lője felülről rendelt munkásának és őrzőjének vallotta, bátran ott ma
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radt azon a vidéken, hogy a mennyei tanok esojevel öntözze a frissen 
megtért fiatal palántákat és nem félt Isten szolgalataba alhtana magat 
bármi veszélyben, ha Isten dicsőseget terjeszthette.

Lényegében ez nem mond semmit az Erik-legenda szűk szavam túl. 
A püspök mártírhaláláról is meglehetősen egyszerű képet ad, nevek és 
hely említése nélkül. Csupán a püspöki krónikák, amelyeknek legré
gebbi kötete a XIV. század végéről szólnak, jegyzik meg, hogy a püspö
köt m i n d j á r t  Finnországba érkezése utáni télen ölték meg Köyliönjarvi- 
ben. A  .turkui gerület liturgiái öröksége megőrizte az esemény emlék
napját is. -Január 20-át tartják a finn egyházban ma is Henrik ünnepé
nek, nyilván azért, mert ezt tartották a mártírpüspök halála napjának.

HENRIK PÜSPÖK HALOTTI ÉNEKE néven ismerik azt a finn 
népéneket, amely a legendákon túlmenően többet tud a püspök mártír
haláláról. Ezt a halotti éneket régeben késő középkorinak tartották, de 
ma az a vélemény, hogy a XII. század végén keletkezett, tehát majdnem 
egykorú az egyházi legendával. A halotti ének forrásértékét alátámasztja 
az, hogy részben a legendaörökségtől eltérő képet közöl a. történtekről 
Etekintetben tethát független hagyományt képvisel ,s ez a hagyomány 
rendkívül érdekes és jellemző.

Figyelmet érdemel Henriknek az Erik -királyhoz szóló buzdítása:
Lakkame Hamehen maalle 
maalle ristimattömalle 
paikalle papittomalle 
kivikirkkoja teettamahan 
kappelita rakentamahan

Induljunk Hame földjére 
a megkereszteletlen földre 
a pap nélküli helyre 
kőtemplomokat tenni 
kápolnákat építeni.

vagy más további szavak szerint:
joss’ on lapse ristimattü ahol a gyermekek kereszteletlenek,
vaimot kirkkoon ottamatta asszonyokat templomba nem vezettek.

Az ének tehát a püspök működését Hame-be teszi —; a további ré
szekben „Hamehen Henirikki” (Hámei Henrik) a. neve is — s ez az első 
krisztianizált terület kérdését némileg módosítja. A halotti énekben az 
érdekességet azonban különösképpen a mártírhalál körülményednek le
írása adja.

Csupán a halotti énekből értesülünk arról, hogy a püspök gyilkosa 
Lalii volt, feleségével, Kerttu-val, a „semmirekellő asszonnyal” . Ezek 
keresztyén nevek. Lalii azonos Lőrinccel. Lalii haragja okának egészen 
mást mond a halotti ének, mint a legenda. Az elbeszélés szerint Lalii 
gyilkos volt, akit a püspök gyónásra és vezeklésre akart kényszeríteni. 
A  népének szerint Lalii azon haragudott meg, hogy a püspök az ő távol
létében az ő házában járt és engedély nélkül elvitte az élelmet és a ta
karmányt (bár mindent megfizetett). Lalii szemében a püspök „élelem- 
rabló, ételvágó” (ruokaruotsi, syömasaksa) volt.

Ez a finn missziói egyház hétköznapjainak kellős közepébe állít 
minket. Az adónyomorgatás kérdése akkor épp oly égető volt, mint oly 
sokszor azóta. Az új adókivetéshez tartozott akkor az élelmi adó és ta- 
karmányadó is, amelyet úgylehet a püspöki udvartartás és várfenntartás 
személyzetének és lovainak ellátására fordították. Az egyház akkor is 
hangsúlyozta, hogy ez nem jelent ételrablást és nem volt erőszakos. A 
nép véleménye azonban esetleg más volt. Ez a feszültség mindenesetre
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az egyház működésének nagyon kezdetleges voltából ered s a finn világi 
történet-tudósok nem tartják hűséges tükröződésének a Henrik püspök 
működését illetőleg.

HENRIK PÜSPÖK EMLÉKE ma is él Finnországan. Nousiainen 
templomában kapott évszázadokon át pihenőhelyet, ahonnan csupán 1920- 
ban vitték át a hamvait Turkuba, a székesegyházba. Turku vidékén za
rándokhelyek őrzik emlékét. Kezdve a Kokemákinél levő Ylistaro falvá- 
tól, ahol egy megjelölt helyet úgy tartanak számon, hogy ott töltötte 
Henrik az utolsó éjszakáját, folytatva Köyliön és Nousiainen-en keresz
tül Turkuig. De ezekben az emlékekben, mely a nép száján kél és ter
jed, nem tudni ma már, hogy mi a régi hagyomány és mi a későbbi 
hozzátoldás.

Mint láttuk, a biztos adatok róla rendkívül szűkszavúak. Henrik 
püspök mégis a finn egyház első, bár hiányosan ismert személye s mint 
ilyen, a „Finnország apostola” hiegtisztetlő helyet foglalja el a törté
nelemben.

A FINN EGYHÁZ TÖRTÉNELME az első szervezés után igen sa
játosan, színesen és érdekesen alakult. Henrik püspök működése, mint 
azt a halotti ének némileg tükrözi, nem mindenben volt rokonszenves 
a nép számára. A keresztyénség nem volt szívesen látott vendég már 
csak azért sem, mert együtt jött a svéd hódítással. Lázadtak is ellene 
nem egyszer s egy pápai bulla, amely a XI. század második feléből való, 
igen kemény hangon emlékezik meg a pogány finnekről, „kik megvetik 
és keményen szorongatják” a hittérítőket. A katolikus korszaknak, mely 
szervezte erősen az egyházat, de a nép szívéig nem tudta eljuttatni, ne
vesebb alakjai Tamás püspök és a két Maunu püspök voltak. Az orszá
got behálózó szervező munka a szétszórtan élő finn törzseket egy egy
ségbe vonta s a külső erővel egybevont nép között később a reformáció 
jó talajra talált.

Svédország csatlakozott a reformációhoz s így minden nagyobb zök
kenő nélkül, szinte természetszerű fejlődéssel ment át Finnország is' a 
reformáció oldalára. Persze nem egyik napról a másikra, mert Finnország
ban a római egyház ige-ellenes kinövései nem voltak annyira szembe
tűnők s a hűséges hívők nem mentek át minden meggondolás nélkül. 
De a reformáció belső, erőszakmentes ható ereje mindenütt győzedelmes
kedett s ma Finnország talán a világnak vallásilag legjegységesebb 
állama.

A finn reformátor Agrikola Mihály volt, finn halászcsalád gyerme
ke, akit püspöke küldött Wittembergbe tanulmányútra, ahol Luther asz
talánál gyakran ült együtt Dévai Bíró Mátyással. Melanchtcn-szerű 
egyéniség volt, de sokkal több szervezőkészséggel megáldva. Finom hu
manista műveltségű ember, aki hatalmas reformátor! munkásságán kí
vül finn bibliafordításával a finn irodalmi nyelv alapjait is lerakta.

A reformációval együtt jelentősen hatott a tanításra amúgy is igen 
fogékony finn népre a tiszta tan korszaka. A reformáció hívévé ez a nép 
főképpen tanításában vált. Külsőségekben, sőt az ünnepekben is sokat 
magával hozott a régi katolikus korszakból. A  reformáció tanításban 
megnyilvánuló igazsága mélységesen áthatotta és átformálta a finn né
pet. A korszak legkimagaslóbb alakja id. Gezelius János püspök. Ö ho
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nosította meg a finn egyházban ma is gyakorolt k in k e r i-t, azt a szokást, 
amely szerint a lelkész évente egyszer meglátogatja gyülekezetének min
den otthonát s ott vizsgálatot végez a család minden tagjánál a hitbeli 
ismereteket illetően. A tiszta tan korának idejére esik a lappok megté-. 
rítése is. A mai magas finn egyházi kultúra gyökerei erre a korszakra 
nyúlnak vissza.

A finn egyház történetének legmozgalmasabb korszaka a XVIII. és 
XIX. század: a pietizmus és felvilágosodás, majd a nagy ébredések kora. 
A h a llei pietizmus erős, de egyelőre igen szeparált, elszigetelt hatást 
váltott ki a finn nép között. Az ez időben felszínre került eksztatikus 
jelenségek külön történelmi és teológiai tanulmány tárgyát képezik. A 
felvilágosodás és pietizmus vívta harcát ebben az időben. A finn törté
nelemben „nagy veszedelem”-nek ismert idő után rendkívül érdekes 
szálakon jutott el a németországi pietizmusnak g o ssn e ri ága Péterváron 
és Szibérián át Finnországba s lobbaritotta lángra több más eredővel 
kapcsolódva a nagy ébredést, amely a finn egyháznak egyedülállóan ér
dekes és átható jelensége. Négy, ma már történelmivé vált ébredési moz
galmában ma is a finn egyház mozgató és.színező ereje. Ezek: k ö rtti  
(Ruotsalainen, Maknivaara), az e v a n g é liu m i (Hedberg), az im á d k o z o k  
(Renquist) s a la esta d iá n u s (Laestadius, Raattama) ébredési mozgalmak.

A finn egyház XX. századi képéről újabb cikkben írunk.

Források Ksüko Pirinen cikke a Kotimaa-ból.
W. A. Schmidt cikke az Ev. luth. Kirchenzeitung-ból.
Salomies: Suomen Kirkkohistoria I. k.

Koren Emil

NORVÉGIA evangélikus egyháza lelkészhiánnyal küzd. Számítások 
szerint 263 lelkészre volna szükség a gyülekezetek kielégítő gondozásá
hoz. Jelenleg 3425 lélek esik egy lelkészre. A 950 gyülekezetét sürgősen 
fel kellene osztani kisebb lelkészi körökre, hogy a „ tö m e g g y ü le k e z e te k “  
lelkigondozásának kérdései megoldódjanak.

A LUTHERAKADÉMIA hagyományossá vált üléseit ezidén nem 
S o n d e r s h a u se n b e n , hanem; — augusztus 24—30-ig — W e im a r b a n  tartják 
meg. S ta n g e  professzor, a L u th e r  a k a d ém ia  alapítója egyik előadója az 
üléseknek.

AZ E G Y H Á Z A K  V I L Á G T A N  Á C S Á N  A K  Végrehajtóbizottsága a kö
zelmúltban tartott g e n fi  ülésén elhatározta, hogy legközelebbi összejöve
telét a K ö z p o n ti  B iz o tts á g  ülésével összekapcsolva ez év augusztusában 
D a v o sb a n  (Svájc) tartja.
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K R Ó N I K A

A LELKIPÁSZTOR megindulásáról
írta: Vértesi Zoltán

nyug. lelkész, a Lelkipásztor megindítója, első szerkesztője és kiadója
Az első világháború után, lelkésztársaimmal többször beszélgettünk 

arról, hogy mily égető szükség volna egy önálló evangélikus homiletikai, 
predikációs folyóirat megindítására. A kezdő, fiatalabb papi nemzedék 
teljesen magára van utalva s kiválóbb lelkipásztoraink prédikációit, írás- 
magyarázatait és gyakorlati útmutatásait soha nem hallva és nem olvas
hatva, önmagát képezni nem tudja. Mindegyik gyakorló magyar lelkész
nek van a fiókjában egy-egy drága kincse, építő beszéde, mely köznyil
vánosságra kívánkozik. A háború előtti, alatti és utáni magyar ige
hirdetés megörökítve nem volt.

Tolna megye németnyelvű gyülekezetektől körülvett egy kis ma
gyar községében, Kölesden, élt ugyan egykor két lelkes pap, Lágler 
Sándor ev. és Kálmán Dezső ref. lelkész, ikik a közös Protestáns Pap c. 
predikációs folyóiratot szerkesztették. Gyermekkoromban Zalaistvándon, 
hol édesatyám lelkész volt, sokszor betűzgettem és olvasgattam belőle, 
de ez is megszűnt.

Mikor Pápáról, hol Gyurátz püspök mellett egyházkerületi káplán 
voltam, a teljesen német ajkú gyülekezetbe: Magyarbólyba kerültem s 
ott több más, németül sakkal jobban tudó jelöltekkel szemben narna- 
rosan egyhangúlag megválasztottak, azóta mindig a különben gazdag 
külföldi német vallásos irodalomból táplálkoztam, de sokszor felmerült 
bennem az a gondolat: miért ne lehetne nekünk is, a hazai viszonyok
nak megfelelő magyar predikációs folyóiratunk?

Ennek megvalósulása érdekében 1924. évben, tehát 30 évvel ezelőtt, 
az első világháború után, amikor a mohácsi vészhez hasonló összeomlás 
következett be, költségvetést csináltam, komoly tárgyú hirdetéseket 
gyűjtöttem (ezek mindig jó  fedezetül szolgáltak), (majd Pécsett egy 
nyomda előzékeny igazgatójával a nyomdaköltségre nézve megállapod
tunk. Még ezután sem mertem mindjárt a lapot megindítani, hisz né
met nyelvű, nagy délbaranyai, több filiájú gyülekezetben lévén (bár 
ekkor már első ízben káplánom volt), nekem mint magyar embernek, a 
német nyelven predikálás előkészületei is nagy gondot okoztak, azért 
az akkori egyházi lapban közzé tettem szándékomat azzal, ha erre va
laki vállalkozik, szívesen átadom néki annak keresztül vitelét. De senki- 
sem jelentkezett.

Erre 1924. nov. 30-án, első ádventkor megindítottam a Lelkipásztor-t.
Beköszöntőmben megadtam a lap programját, mely az Ür Jézusnak 

Lk. 4, 18 szerint a názáreti iskolában elhangzott programja:
„Az Ürnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem,
Hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. . stb.

Főbb beosztása volt:
I. Előfohászok, énekek, imák, versek. Itt énekkarok részére kot

tás énekeket is közöltem. Így pl. az első számban Hamar Gyu
lától: Evangélikus magyarok fohásza, férfikarra. Ezt több 
templomban énekelték nagy hatással.
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II. E g yh á zi b e s z é d e k , írá sm a g ya rá za tok .
III. A lk a lm i  b e s z é d e k  és  e lm é lk e d é s e k .
IV. K é p e k  és  i d é z e te k  a szen tírá sh oz .
V. L e lk é s z  tee n d ő i . E g y h á z  és  isk o la i élet.

VI. Törvények és rendeletek.
VII. Iro d a lo m  és  m ű v é s z e t .

VIII. K é r d é s e k  és  fe le le te k .

Az első -számban ádvemt 1—3. beszédvázlatakat fcáplánom S ch rö d l  
M á ty á s , a „betlehemi mezőség és betlehemi istálló” gyermekistentiszte- 
léti beszédeket H o ffm a n n  E rn ő , a z ádv. 4. vas. teljesen kidolgozott beszé
det, karácsonyi elmélkedést, a karácsony eredetét, a képek és idézeteket, 
az evangélizálásról, a törvényeket és rendeletek ismertetését stb. magam 
írtam.

Az első szám megjelenése után, 1924. dec. 4-én. G y ú r  ó t z  F e r e n c , ajk
kor már nyug. püspök — mint első az üdvözlők közt — ezt írta:

„Őszintén gratulálok a bátorsághoz, mellyel a mai keserves viszonyok közt e 
íolyóirat megindítására vállalkozni méltóztatott. Jó szerencsét, akadály győző 
erőt kivánok a munkához. Áldás kísérje nemes törekvését. Három beszédet ide
mellékelve, az egész Ároni házra Isten áldását kérve, üdvözletem kifejezésével."

Egyházkerületem akkori vezetősége, s-em más, semmi anyagi támo
gatásban nem részesített. Beszédek megküldésével támogatták Raffay, 
Geduly püspökök és többek közt", különösen Botyánszky János mostani 
mezőtúri lelkész.

Predikáeiós vázlatot könnyebb megírni, mint egy teljesen kidolgo
zott beszédet, melynek minden mondata köznyilvánosság elé kerül. Ez 
utóbbira azonban súlyt helyeztem, hogy lelkésztársaimat ehhez szoktas
sam. Erre jól elkészülve, az építő siker nem marad el, megkötött, 20—25 
percnél nem tart tovább, míg a meg nem kötött és fogalmazott, készü
letlenül elmondott prédikációk a végtelenbe nyúlva, unalmassá válnak.

1925. jún. 1-től sikerült megnyernem' társszerkesztőül K e m é n y  L a jo s  
budapesti lelkészt. Kemény Lajos rendszeres munkája nagyban emelte 
a lap -színvonalát. Egyébként — és ez a csoda — minden beszéd beküldő
jét 3 ar. koronával díjaztam, illetve előfizetéséből a díjat levontam.

Tudom, hogy gyengébb szárnypróbálgatások is bele kerültek a lapba, 
de hát azt gondoltam, mindenki felelős a maga közleményéért. Aztán a 
lapot hónaponként ki is kellett tölteni. Gyéren futottak be közlemények. 
Egyes felkért kiválóbb lelkészek, teol. tanárok — bár megígérték — 
közleményeiket n e m  k ü ld té k  b e  id e jé r e . így sokszor idegölő munkával, 
különböző álnevek alatt, magamnak kellett a lapot kitölteni.

Két évfolyam szerkesztése és kiadása után 1927: év elején Kapi Béla 
dunántúli püspök kérésére szívesen'átadtam néki a lapot, ki aztán ha
talmi intézkedéssel ráírt az esperesekre, egyes lelkészekre, záros határ
időn belül, megfelelő közleményeik beküldésére.

A lap átvételénél, felkérésre egyideig megmaradtam a lap dunántúli 
munkatársának. Évenként pár prédikációmat közölte a lap és a „Tör
vényeik és rendeletek” rovatot vezettem.

Azóta mind- máig él, virul és fejlődik a „Lelkipásztor” . Egy buda
pesti nagyszabású közös protestáns reformációi ünnepélyen, mikor a pro
testáns sajtó irodalmat is kiállították, dr. K o v á c s  S á n d or  (néhai püspök), 
az akkori Luther Múzeum és Könyvtár vezetője a „Lelkipásztor” , mint 
önálló első magyar evangélikus homiletikai folyóirat e ls ő  szá m á t is  k iállí
to tta . Ott láttam, egyéb sajtótermék között, a terem közepén felállított 
ü v e g b u r a  alatt. Meghatódva szemléltem, mint lelkem régi szerzeményét 
s ez a m e g b e c s ü lé s  többet ért nekem minden földi jutalomnál.
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S Z E M L E
az esztendőben valósult meg elő
ször,. hozzájárul a két Akadémia 
eddigi baráti kapcsolatainak el
mélyítéséhez és megtermi hasznos- 
gyümölcseit mindkét Akadémia, 
de ezeken keresztül egyházaink 
életében is.

Üj magyar könyvekről
A jó pap holtig tanul — mondja 

az ősi közmondás és a j ó papnak ez a 
tudnivágyása, művelődése nem
csak a sajátos munkájával kap
csolatos továbbképzésre vonatko
zik. Lelkészeink szeme és szíve 
nyitva volt az élet egésze s tenne 
a kultúra minden részlete felé. Ez 
nálunk, magyar protestánsoknál 
valóban ősi, haladó hagyomány.

Napjainkban a tanulásra, a né
pünk műveltségével való kapcso
latra sok alkalom nyílik. Aki ke
zébe veszd az Állami Könyvter
jesztő havonta kiadott könyvjegy
zékét, szinte nem tudja, hogy a 
sok értékes, kedves, nevelő, szóra
koztató, tanító könyv közül me
lyik áll közelebb a szívéhez, melyi
ket hiányolja könyvespolcáról, me
lyiket vásárolja meg. Amikor most 
néhány könyveimet felsorolunk, az 
ez év első öt hónapjában piacra 
került gazdag választékból, szinte 
„találomra” választjuk ki őket. Ha 
rendszeresen keresnénk a címeket, 
s minden bennünket közelebbről 
vagy távolabbról érdeklő könyvet 
meg akarnánk említeni, majd az 
egész árjegyzéket közölhetnénk.

Kezdjük a sort talán klassziku
sainkkal. Ady Endre (félv. 55,—) 
és József Attila összes versein (vá
szon, 36,—) kívül említsük meg a 
Bánk bán-t (9,50), Az Ember Tra
gédiáját (14,—), Petőfi összes Köl
teményei olcsó kiadását (15—) és 
Csokonai válogatott verseit (8,:—). 
Jókai Mórtól szinte havonta jelen
nek meg könyvek, olcsóbbak is, 
drágábbak/ is. Hasonlóképpen ott
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Professzorcsere Teológiai
Akadémiánk és a debreceni
Református Teológiai Akadémia
között
Március 22—25. között elsőízben 

valósult meg a -két Akadémia 
közti professzorcsere. A mi Aka
démiánkon dr. Varga Zsigmond 
az újszövetségi írásmagyarazati 
tanszék tanára, tartott előadáso
kat. Három napon át egy-egy 
órás előadásban foglalkozott az 
írásmagyarázat helrmeneutikai 

alapkérdéseivel. Előadásain a ta
nári kar tagjai és az egész hallga
tóság resztvettek. Értékes és érde
kes előadásai nagy nyereséget je
lentettek a hallgatóság számára. 
Alkalma volt megismerni Akadé
miánk munkáját, találkozott pro
fesszorainkkal és egy délutánon 
keresztül a teológus-ifjúsággal is.

Ugyanakkor a debreceni Re
formátus Teológiai Akadémián dr. 
Nagy Gyula, a -rendszeres teoló
giai tanszék professzora, képvi
selte Akadémiánkat. Ugyancsak 
három napon keresztül, egy-egy 
órás előadásban az egész hallgató
ság és az Akadémia professzorai 
jelenlétében a következő kérdé
sekkel foglalkozott: 1. A hit meg
ismerése (A teológia, mint önma
ga problémája). 2. Konkrét etikai 
döntéseink és a Szentlélek (A 
Szentlélek vezetésének kérdése). 
3. A lutheri hivatás-etika aktuális 
problémái. Mindhárom előadást. 
igen eleven és termékeny eszme 7 
csere követte. A debreceni Aka
démia tanári kara és ifjúsága 
szeretettel fogadta és vette -körül 
Akadémiánk kiküldöttíjét, akinek 
ugyancsak alkalma nyílt köze
lebbről megismerni a testvéraka
démia tudományos munkáját és 
életét.

Hisszük, hogy ez az új -kapcso
lat, amely az eddig is szokásban 
volt hallgató-csere mellett ebben
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találjuk a könyvesboltok polcain 
Mikszáth, Móra, Móricz, Kármán 
József műveit is.

A  nem magyar klasszikusok kö
zül Shakespeare-t (Lear Király, 
14,—, Mesék, 19,50), Lafontaine-1 
(Meséi, 28,50), Tolsztojt (Anna Ka- 
renina, 47,50) és Andersent (A Rút 
Kiskacsa, 20,—) emeljük ki a nagy 
választékból.

Élő nagy íróink művei között 
sem könnyű a választás. Veres Pé
ter tollából a Szolgaság (27,—), a 
Szegények Szerelme (39,50) c. re
gények és a Közös Gondjainkról c. 
tanulmánykötet (21,—) jelenít meg 
a közelmúltban. Illés Béla Kárpáti 
Rapszódiá-ja (35,—) és Honfogla- 
lás-a (40.—) új kiadósban került 
piacra. Darvas József Város az in- 
goványon (15.—) című könyve ha
sonlóképpen. Szabó Pál is több 
művel szerepel a prospektusokban: 
Nyugtalan Élet című önéletrajzi 
regényén kívül Tavaszi Szél (15,50), 
Munkák És Napok (20,—) és Űj 
Föld (50,—) c. műveit is megvásá
rolhatjuk. Karinthy Ferenc Kos- 
suth-díjas riportkötetén kívül (Ha
zai Tudósítások, 12,—) új kiadás
ban a Budapesti Tavasz (27,—) is 
megjelent.

A  'külföldiek közül Thomas 
Mann-1 (Válogatott novellák, 43,— 
és A Buddenbrook Ház, 40,—), 
Anna Seghers-f (Gyerekek, 6,—) 
és Erenburgot (Az Emberek Élni 
Akarnak, 9,—, 15,— ; Olvadás 10,—) 
említjük.

Felszabadulásunk tizedik évfor
dulója alkalmából számos könyv 
jelent me& regényes feldolgozá
soktól a dokumentum-gyűjtemé
nyekig. K a r in th y  Budapesti Tavá- 
vasz-át már említettük, tegyük még 
hozzá M e s te r h á z i  Lajos' Tanúság 
c. művét (24,50), H e g e d ű s  Géza 
könyvét (A sötétség utolsó órái, 
19,50), S z m ir n o v : Harcban Buda
pestért (11,—) c. művét és több 
dokumentumgyűjteményt.

A történelmi monográfiák közül 
B en d a  Kálmánnak az Evangélikus 
Életben is ismertetett művét emel
jük ki (A Bocskai szabadságharc, 
16,—) a változatos anyagból. ,

A méhészkedők H a lifm a n  A 
Méhek című könyvét fogadják szí
vesen (33,—), a fizika legújabb 
eredményei iránt érdeklődők pedig 
ö v e g e s  A  Legújabb Kor Fizikája 
című kötetét (25,50). Falusi lelké
szeink számára hasznos elolvasni 
D o b i István A Parasztság Jövője 
A Szövetkezet című, lapjainkban 
már ismertetett könyvét (8,—).

Csak a legutóbbi hónapok gaz
dag könyvtermését röviden ismer
tetni: szinte lehetetlenség. Ezek
nek a soroknak nem is az a cél
juk, hogy akár csak hozzávető
leges keresztmetszetét adják 
könyvpiacunknak: ahhoz kevés
lenne ennyi sor. Csak az a céljuk, 
hogy kedvet ébresszenek a köny
vesboltok felkeresésére, a váloga
tásra és a dolgozószobák könyves
polcainak gazdagítására. Z.

Kraus: Az Ótestamentum tanulmányozása és prédikálása
A „ K ir c h e n b la tt  fü r  d ie  r e fo r m ie r te  S c h w e iz ”  c. hetilap ezévi 7. és

8. számában jelent meg egy tanulmány H. J o a c h im  K r a u s  (Hamburg) tol
lából (a cikk egyébként először az „Informationsblatt für die Gemeinden 
in den niederdeutsehen lutherisohen Landeskirchen” 1954. é. 24. számá
ban látott napvilágot), amely már csak arra való tekintettel is, mivel eb
ben az egyházi évben ótestamentomi perikópákról prédikálunk, különös 
figyelmet érdemel. A tanulmány címe: „ E r fo r s c h u n g  u n d  V e r k ü n d ig u n g  
d e s  A l t é n  T e s ta m e n ts ”  — A z  Ö te s tá m e n tu m  ta n u lm á n yo zá sa  és  p r é d i
kálása.

A tanulmány történeti visszapillantással kezdődik. A verbális inspi
ráció kora tulajdonképpen elzárta az Öt megértésének útját. A koperni- 
kusi fordulat ezen a téren akkor következett be, amikor J. S. S e m le r  
(1725—1791) „ D ie  A b h a n d lu n g  v o n  fr e ie r  U n te r s u c h u n g  d es C a n o n s ” c.
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munkájában elindította azt az irányzatot, amit a teológiában, közelesen 
az írásmagyarázat tudományában, történet-kritikai szemléletnek neve
zünk. Ennek a karnak a nagy felfedezése: annak felismerése, hogy a 
Szentírásban Isten igéje emberi, történeti köntösben lép elénk. Ilyen ér
telemben írja J. G . H e r d e r : „Emberi módon kell a Bibliát olvasni, mert 
emberek írták, embereknek, emberi nyelven; emberi módon írták s em
beri segítséggel maradt fönn számunkra.” A történet-kritikai kutatás meg
indulása a 18. században r e fo r m á to r i  e s e m é n y  volt. Az inspiráció-tan pa
pirospápát csinált a Bibliából; most megnyílt az út a szabadság felé. Hogy 
ez a szabadság a 19. században jórészt liberalizmussá fajult, az már visz- 
szahatás volt az or.thodoxia merevségére, amellyel az inspiráció-tant vé
delmezte.

A történet-kritikai kutatás a Biblia szabad tanulmányozása éppen 
a Biblia szabadsága érdekében. Az inspriráció-dogma hívei nem gondol
ják meg, hogy ők követnek el erőszakot a Biblián, amikor azt isteni ma
gasságba emelik. Pedig a Biblia az emberi élet mélységeiben él, s ezt 
egyáltalán nem is titkolja. A kegyes ember dogmatikai kerítéssel akarja 
oltalmazni a Bibliát s nem veszi észre, milyen nyitott ez a könyv az 
egész emberi élet felé.

A 19. században részleteiben is megindul a kutató munka. Az Otes- 
támentom anyagát az irodalomkritika analitikus módszereivel felbontot
ták s igyekeztek rögzíteni az egyes iratok (források) történeti helyét. 
Ilyen módon nem egy síkban szemlélték többé az Ót-ot, hanem perspek
tívában. Ennek az irodalomkritikai kutatásnak a csúcspontja J. W e llh a u -  
s en  műve: „P r o le g o m e n a  zű r G e s c h ic h te  Isr a e ls” . Ha ennek a koncep
ciónak a tarthatatlansága későbbi kutatások nyomán nyilvánvalóvá is 
lett, mégis egy szükséges átmeneti lépcsőt jelentett az Ót megismerésé
ben s ezért jelentősége rendkívüli.

Új fordulat következett be az ótestamentumi kutatásban a H. G u n -  
kel nevéhez fűződő formatörténeti módszerrel. Ma is használja ezt a 
módszert az ót-i tudomány. Ez a módszer nem elégszik meg a szövegek 
felbontásával és analizálásával, hanem egy lépéssel tovább megy. Meg
állapítja, hogy az ókori irodalomban bizonyos tartalomnak mindig bizo
nyos forma felel meg. A feladat ezeknek a formáknak a felismerése s 
azok helyének a közösség életében való megkeresése.

Persze ennek a módszernek is megvannak a maga korlátái. Gunkel 
vallástörténész volt s az ótestamentomi anyagok helyét az általános val
lástörténet keretébe illesztette be, amivel relativizálta azokat. Ezzel ép
pen az Ót sajátosságát homályosította el: az üdvösségtörténet folyama
tát Izrael történetében. A vallástörténeti kutatás fontos és nélkülözhe
tetlen az Ót megértésénél, nem vezethet azonban az ótestamentomi üze
netnek a nivellálására az általános vallástörténet síkjában.

A mai ótestamentomi kutatás számára alapvető A l b r e c h t  A l t  mun
kássága. 1953-ban, hetvenedik születésnapjára jelentek meg összegyűj
tött dolgozatai: „ K le in e  S c h r ifte n  z u r G e s c h ic h te  d es  V o l k e s  Izr a e l”  cí
men két kötetben. Alt műveinek legnagyobb erénye szigorú tárgyszerű
ségük. A formatörténeti módszert Alt kiegészíti Izrael életének szocio
lógiai feldolgozásával. Ezek a legújabb kutatások lehetetlenné teszik Iz
rael történetének s az Ótestamentomnak a relativizálását.

Az ótestamentomi kutatás jelenlegi állását a következőkben lehetne 
körvonalazni:

1. A kutatás jellege ma is történet-kritikai; a bibliai szövegek fel
tétlen és korlátlan emberi és történeti meghatározottságának tényéből 
indul ki.
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2. A történet-kritikai módszert kiegészíti a formatörténeti módszer.
3. A vallástörténeti kutatás továbbra is nagyjelentőségű marad.
4. Jelenleg előtérben állanak Alt nyomán azok a kutatások, amelyek 

Izrael szociológiai intézményeire, a nép előtörténetére, és a területtör
ténet problémáira vonatkoznak.

Martin Nath műve: „Geschichte Izraels”  (1950.) az ót-i kutatás fon
tosállomása. Izrael korai történetének kérdései, különösképpen a 12 törzs 
közössége (amfiktyona) lépnek itt előtérbe. Az archeológia legújabb fel
fedezései megfelelő értékelésre találnak. Izrael élete számtalan szállal volt 
összefűzve az antik világ történetével. Ezért pl. a. Ras Samrai leletek az 
Út jobb megértésének szempontjából igen jelentősek. A norvég Mowinckel 
fedezte fel Izrael istentiszteleti életének és a . babiloni kultusznak feltűnő 
párhuzamait Az izraeli istentisztelet formáinak felismerése az Ót kuta
tás számára .beláthatatlan jelentőségű. Gunkel óta a kutatás ezt a kér
dést állandóan az érdeklődés homlokterében tartja.

Hogy mit jelentett a történet-kritikai kutatás az Ótestamentom teo
lógiai értelmezése számára, azt ma G. von Rád Genezis kommentárján 
lehet legjobban lemérni. Az ót-i elbeszéléseket most elővételezett kate
góriák nélkül értjük meg, s a szöveg az, idő és kor távolán át beszélni 
kezd. Ez a beszéd esetről esetre igehirdetéssé válik.

Ezért az Ót tárgyszerű, kutatása egy dolgot kell, hogy szem előtt 
tartson: egész odaadással figyelni a szövegre, mit is. akar az mondani? 
Esetről esetre megszólal majd az ótestamentomi ige, a maga feltétlen és 
korlátlan emberi mivoltában. A teológiai kutatás éppúgy várja Isten 
megszólalását az Ótestamentomban, mint a gyülekezet. E kutatásnak 
azonban az a feladata, hogy megtisztítsa gondolkodásunkat a dogmatikai 
és egyéb előfeltevésektől. Csak így közeledünk azzal a tisztelettel a szö
veghez, amit az a maga számára joggal megkövetelhet. Az egyház döntő 
kérdése — s persze az egész Biblia esetében —, hogy hajlandó-e meg
hallani az írás meglepő és váratlan üzenetét, amely talán nem illik bele 
eddigi hagyományaiba. Erre a figyelésre mindig készen kell lennünk, 
mert ami tegnap élő ige volt, mára holt betűvé merevedhet. Az egyház
nak mindig az ige élő vizéből kell élnie; ellenkező esetben szomjan eped- 
het el a dogmatikai zsilipek és etikai kanálisok szikkadt partján. Az eg- 
zegetika ezért központi jelentőségű a reformátori keresztyénségben, ame
lyik nem az ortodox tételek ismételgetéséből él, hanem az ige megeleve
nítő erejéből. Ezt a felismerést a német egyházi harc ajándékozta az 
egyháznak. 1933—45-ig megújult az Ótestamentum alapján való igehir
detés. 

A kezdetet talán W. Lüthi, akkori baseli, most berni lelkész igehir
detései jelentették. Dániel könyvéről tartott prédikációi (legtöbbjét sze
mélyesen hallottam, a ford.) meglepő módon elevenítették meg a Biblia 
ismert igéit. A gyülekezet saját helyzetét és életét találta meg Dániel 
könyvének tükrében, Isten országa és a Tirannus zsarnoksága jelenvaló 
valóság lettek. Isten maga szólalt meg így az Ótestamentumban. S mind
ebben megmutatkozott, hogy az Ót Isten útban lévő népének könyve. 
Akkor Izrael volt ez a nép. Ma az Újszövetség gyülekezete jár ugyan
ezen az úton, ahol Isten igéje kíséri botladozó, tévelygő gyermekeit. 
Ameddig megpróbáltatásoktól menten, az államegyháziság védettségé
ben él az egyház, nincsen szüksége az Ót igéjére. S ha adódnak is ne
hézségei, kisegíti a teológiai etika. Ebből a biztonságából riasztotta fel 
az egyházat 1933. Az Ótestamentom üzenete ismét megéledt Isten ván
dor és szorongatott népe számára. Ebben az időben feledhetetlen 
prédikációk hangzottak el ót-i szövegek alapján.
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Míg a nyugodt és biztonságos időkben az igehirdetők allegórizálás és 
tdpologizálás útján igyekeztek görcsös erőlködéssel jelenvalóvá tenni az 
Ótestamentomot, ezekben az időkben az Öt igéje csodálatos módon maga 
lett j e l e n v a l ó v á .  Az ótestamentomi ige tükrében a gyülekezet saját létét 
fedezte fel és tanulta megérteni. Ez volt az igazi nagy esemény akkori
ban Gyülekezeteinknek általában sejtelme sincsen arról, hogy mit je
lent ót-i és út-i értelemben Isten gyülekezete. Egyesületekké váltak, me
lyek a keresztyén világnézetté silányult dogmatika eledelén tengődtek. 
A biztonságnak és a tespedásnek ebben az atmoszférájában érthető, ha 
az Ót néma maradt. De az Üt is az individualizált és spmtualizalt ke
gyesség könyve lett csupán. Ezért igaz az, hogy egy gyülekezet életét az 
Ot-hoz való viszonyán lehet lemérni. Olvassuk Luther és Kálvin ót-i 
prédikációit s meg fogunk győződni arról, hogy csakugyan így van. 1945 
után az egyház ismét álomba merült.

Bizonyára számos ismert és ismeretlen igehirdető prédikált az Ótes- 
tamentomról az egyházi hairc idején hasonló erővel, mint a fentebb em- 
lített W. Lüthi. Az ő nevét azért emeltük ki, mert az ő munkája volt az 
ösztönzője annak az elhatározásnak, amely a stuttgarti és hamburgi 
„Kirchentag”  alkalmával ószövetségi szövegeket tűzött ki a közös biblia- 
tanulmányozás anyagául. Ezeken az alkalmakon kitűnt, milyen hallat
lan aktualitása van Isten keletről és nyugatról összegyülekezett népe 
számára az ót-i igének. A gyűlés résztvevői arról tettek bizonyságot, 
hogy ezek a bibliaórák eseménnyé lettek számukra s az egész össze
jövetel tulajdonképpeni nagy nyereségévé váltok. Az Ót-nak ezt a meg- 
elevenedését azonban nem lehet egyházi programmá tenni. Hahem az 
Ót maga válik élővé, ha figyelmesen hallgatunk minden egyes szavára.

Az Ót Isten vándorló népének könyve. Visszaélés azonban, ha az 
Ót-ban található prófétai igehirdetést, mely Izraelnek szól, direkt módon 
alkalmazzuk napjaink politikai körülményeire.

Napjaink egyik örvendetes eseménye, hogy az ig e h ir d e té s  és  a k u ta 
tás egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek. Az Iw a n d  által kiadott „Göt- 
tin g er  P r e d ig tm e d ita tio n e n ”  bíztató jele ennek a folyamatnak. A kutatás 
előkészíti a talajt az igehirdető számára; az igehirdetőnek pedig nem 
szabad a kutatás eredményeit eltitkolni a gyülekezet előtt. Nagy tapin
tattal és szeretettel kell gyülekezetének minden tagját a Szentírás em
beri, történeti jellegének megértésére elvezetni.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a lelkész készüljön igehirdetésére 
lelkiismeretesen és gondosan. „Hidd el nekem, mindenért meg kell dol
gozni, verejtéket kell hullatni. Ami egycsapásra sikerül, az biztosan si
lány dolog” , mondja Dosztojevszkij. S hányszor készülnek a prédikációk 
így, „első csapásra” ! Az Ót üdvös módon kényszerít minket az alapos, 
körültekintő munkára. Itt nem lehet néhány szólammal s hangulatos 
képekkel operálni. Delkendezésünk melegsége igen sokszor az ördög tűzi
játéka s ezért kerülendő (Dér Teufel Enthusiasmus, mondotta gyakran 
Luther. A ford.). Teljes józansággal kell közelednünk az Ót szövegéhez, 
kérdéseket felvetve, kutatva, fáradozva és imádkozva. Csak ennek a 
magatartásnak van ígérete, hogy megszülethetik belőle az az új ige
hirdetés, amelyre oly sokan várnak.

*

H. J. Kraus tanulmányához szeretnék néhány megjegyzést fűzni.
I. Az idei Ót-sorozat bizonyára nem kevés nehézséget okozott. Ki

váltképpen a szövegeknek az egyházi esztendővel való kongruenciába 
hozása, vagyis a de tempore jelleg megtalálása, ami pedig a lutheri egyr 
házban nem mellékes szempont. Ez különösen a nagyünnepi textusoknál
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s talán leginkább a búsvéti ünnepkörben mutatkozott. Mégis hálásak
nak .kell lennünk ezért a nehéz esztendőért. Kérdéseket bolygatott fel, 
amik talán, egyébként rejtve maradtak volna.

2. Nagy hiba volna, ha az esztendő leteltével megkönnyebbült sóhaj
jal fordulnánk el az Ötestamentom világától. Ellenkezőleg! Indítást kell 
kapnunk arra, hogy a megkezdett munkát annál szorgalmasabban foly
tassuk. Az utóbbi esztendők egyik alapvető teológiai felismerése a Szent- 
írás felbonthatatlan egysége, közelesen az Ót és Űt viszonyának kérdése. 
Az egzegetika lépten nyomon bizonyítja, hogy mennyire benne gyöke
rezik az Üt, tehát maga Jézus Krisztus és az apostoli egyház, az Ót vilá
gában. Az Ót egész mivoltában, történeti, nyelvi stb. jelenségeiben való 
elmélyedés nélkül az Út teljesen érthetetlen marad a számunkra. Ezt 
mutatja többek között az egyházunkban folyamatban levő s remél
hetőleg most már hamarosan célhoz érő, mert égetően halaszthatatlan — 
új bibliafordítás munkája. Az ŰT görög szövegét egyszerűen lehetetlen 
helyesen megérteni és lefordítani, ha nem kutatjuk mögötte az ót-i gyö
kereket, összefüggéseket, fordulatokat stb. Azonban nemcsak erről van 
szó. A Szentírás megértésénél ma már diadalt aratott az üdvtörténeti 
szemlélet, — amit persze már a reformáció érvényesített, ezt azonban 
újra fel kellett fedezni. Az üdvtörténeti szemlélet viszont éppen azt 
jelenti, hogy Isten üdvszerző munkáját egységben és folyamatosságban 
szemléljük, Ábrahámtól Krisztusig. Végül az Ót-ban való állandó és 
alapos elmélyedés nélkül neim tárul fel előttünk az a teológiai probléma, 
amit Isten ugyancsak az utóbbi években .helyezett az egyház asztalára: 
Izrael titkának kérdése, az Ót-i és az Út-i gyülekezet kapcsolata.

3. Az Ót .rendszeres, megismertetésére — szerény véleményem sze
rint — a gyülekezeti istentiszteletnél sokkal alkalmasabb a bibliaóra. 
Gyülekezeti bibliaóráinkat bibiliatanuflmányozó munkaközösségé kell ki
fejlesztenünk. Az ót-i szövegekkel kapcsolatos rengeteg kortörténeti, 
földrajzi stb. kérdés megmagyarázására a bibliaóra közvetlen levegője 
igen alkalmas. Gyülekezetemben két év óta tartó üdvtörténeti sorozat 
feldolgozása közben, — melynek során az egész Biblián végigmegyünk —• 
erről bőséges tapasztalatokat szereztem. A gyülekezet nagyon hálás tud 
lenni azért a sok-sok új felfedezésért, világosságért, amit az Ót világá
ban való elmélyedés nyújt. S ebben a munkában egyre nyilvánvalóbbá 
válik a gyülekezet előtt, hogy — aktualitások hajhászása nélkül — 
mennyire a mának a könyve, az egyház könyve, Isten most hozzánk 
szóló üzenetének hordozója az Ót. GROÓ GYULA

Az új szlovák Passiókönyvecskéről
A liptószentmiklósi T ra n osciu s  

ízléses kiállítású kiadásában a .kö
zelmúlt napokban hagyta el a saj
tót az új szlovák P a s s ió k ö n y v e c s 
k e , mely újabb jelentős- lépést je
lent az istentiszteleti nyelv szlo- 
vákosításának megindult folyama
tában. Az irodalmi szlovák nyel
ven kiadott Űjszövétség és Zsoltá
rok, Agenda, Luther-káté és Kon
firmandus-káté használata szük
ségképpen kiszorította az eddig 
használatos ó-cseh nyelvet a Pas
siókönyvecskéből is.

Az új Passió tehát az 1952-ben 
kiadott szlovák nyelvű Űjtesta- 
mentum. szövegét veszi át, -sőt 
már a passdóénekeket is irodalmi 
szlovák nyelven tartalmazza.

A könyvecske a Szlovákiában 
használatos különféle, típusú Passió
könyvecskéket egységesíti s igyek
szik megszüntetni azt a célszerűt
len állapotot, mely mindezidáig 
többféle Passiókönyvecske kiadá
sát tette szükségessé. Ugyanis S e -  
v e r in i Pál 1743. évi „ L ib e llu s  P a s -  
s io n u m  et L a m e n ta tio n u m ”  c. 
könyvecskéjétől kezdve M o s s ó t z y  I .
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Mihály 1773-ban kiadott pozsonyi 
Passióján keresztül a Ruzmány 
Károly-féle kiadásig összesen hat
féle Passió-köny van mindmáig 
használatban az egyes szlovák 
evangélikus gyülekezetekben. Így 
kapcsolódik be az új Agenda mel
lett az új Passiókönyvecske is a 
szlovák evangélikus istentisztelet 
egységesítésének régen szorgal
mazott munkájába.

Az új kiadás, az eddigi gyakor
lattól eltérően (mely csak Máté és 
János evangéliumát használta ala
pul), mind a négy evangélium 
anyagát felhasználja és beledolgoz
za a Passióba, mégis úgy, hogy a 
szöveg alapjául János evangéliuma 
szolgál, melyet szervesen egészíte
nek ki a szinoptikusok. Üjságot je
lent az a körülmény is, hogy a 
könyvecske három alkalomra tar
talmaz anyagot: virágvasárnapját 
és nagypénteket megelőzően fe
ketevasárnapra is, s a passióolva
sást mindhárom esetben szervesen 
beleágyazza az istentiszteleti ke
retbe. Tekintettel van továbbá az 
istentiszteleti lehetőségekben szű
kölködő filiák viszonyaira is, ahol 
rendszerint csak egyetlen alkalom 
kínálkozik passióolvasásra. Ebben 
az esetben egyedül Máté evangé
liuma nyújtja a szenvedéstörténet 
anyagát.

Szilády Jenő dr. 

FRIEDRICH H AU SS :

BIBLISCHE GESTALTEX
Die Menschen dér Bibéi als Zeu- 
gen Gottes. Evangelische Verlags- 
anstalt Berlin. 1954. 174. lap.

Ö — és újtestamentumi alakok 
— férfiak és nők vegyesen — szó
lalnak meg ebben a könyvben. 
Mindegyik a maga sajátos hang
ján és módján. Isten igéjét hirdeti 
számunkra. Ugyanazt az igét, mely 
őket is megszólította s amelyet 
vagy elfogadtak s akkor viszonyuk 
rendeződött Istennel, vagy elutasí
tottak s ezzel elrontották életüket.

A  könyv 12 időrendi csoportbaso- 
rozza be alakjait: 1. Az ősidők, 2. 
Az ősatyák, 3. Mózes és köre, 4. A 
bírák, 5. A királyok kora, 6. A 
fogság utáni idők, 7. A tanítóköny
vek, 8. Az ádvent, 9 Jézus Krisz
tus, 10. A 12 tanítvány köre, 11. 
Az evangéliumok, 12. Az Acta és a 
levelek alakjai, összesen 232 bib
liai arckép és jellemrajz van előt
tünk.

Előbb rövid, tömör jellemzéseiket 
ad alakjairól. Például: Dávid (sze
retett, kedvelt), Isai fia, kit Isten 
a nyáj mellől hívott el a királyi 
udvarba. Bízott Istenben, a Segítő
ben s ezért kapott bátorságot nagy 
tettek végrehajtásához. Haggya 
magát Istentől vezetni és bölcs az ő 
cselekedeteiben. Minden áldást 
Istentől várt és reménykedett ígé
reteinek a beváltásában. Azonban 
bujálkodó lett és bűnbe esett. De 
bűnbánatot tartott és megalázta 
magát az ítélet alatt. Mindent, 
amit megtapasztalt Isten részéről, 
megénekelte zsoltáraiban, ö  Izráel 
legnagyobb királya, kinek nevéhez 
fűződik népe egyesítése, a szom
széd népeik fölötti győzelem, a fő
város megalapítása, kapcsolatléte
sítés a trón és az oltár között. 
Krisztus előtt kb. 1000 évvel ural
kodott. — A rövid életrajz után 
igen találó módon, szinte művé
szien megrajzolja Dávid lelki arcá
nak minden szép és rút vonását 
külön-bülön is. Végül pedig min
den mondanivalóját alaposan alá
támasztja bibliai helyekkel, sok 
helyütt újszövetségi utalásokkal is. 
Így megy végig azután minden 
arcon, hogy könyve színes és ta
nulságos képtárává váljék a biblia 
jól, vagy kevésbé ismert alakjai
nak. Esti istentiszteletek, gyüleke
zeti s főleg ifjúsági bibhaórák szá
mára, de hittan és konfirmációi 
oktatásunk számára is jól haszno
sítható, szemléletes anyagot nyújt 
ennek a Német Demokratikus 
Köztársaságban megjelent bibliai 
segédkönyvnek a tartalma.

Zoltán László
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Í R Á S M A G Y A R Á Z A T
Szentháromság u. 3. vasárnap : 1. Móz 32, 21—30

EGZÉGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Prőhle Károly)
Az írásmagyarázók jelentős része elsősorban Jákob szempontjából 

nézi az eseményeket A csaló Jákob ajándékkal akarja kiengesztelni 
Ezsaut, hogy a büntetés elől emberi mesterkedéssel megmeneküljön. Já
kobot nem hagyja bűnös lelkiismerete és éjjel felkel, útnak indul és ta-. 
lálkozik valakivel. Nem tér ki a találkozó elől. Tusakodnak ' hajnalig. 
Harcképtelen lesz’ s akkor belekap az idegenbe és nem engedi el, amíg 
meg nem mondja nevét. Jákob kiharcolja a bűnbocsánatot. Majdnem 
pontosan ezt mondják el a magyarázók.

Az eseménynek van egy lélektani motívumokkal teletűzdelt magya
rázata. Sok minden érdekes dolog van ebben a magyarázatban. Nem hi
szem azonban, hogy ott olyan szempontok voltak, amelyek érdekesek 
lettek volna az izraeliták számára, amikor meghallották. Az egésznek 
egy különös üdvösségtörténeti jelentősége van. Az üdvösségtöri éneti je
lentőségét abban látom, hogy a harc az áldás körül folyik. Ahogyan Já
kob élete is az áldás körül folyik. A nép szorosan összefüggésben áll áz 
ígérettel, amelyét vaiaha Ábrahám kapott. Ábrahámnak az ez ígérete, 
hogy emberi elgondolás szerint elsőszülöttségi vonalon fut tovább. Dé 
Jákobnál a helyzet megfordult. Amikor még meg sem született, azt a ki
nyilatkoztatást kapja apja, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. 
Vágyis a történet elején egy isteni aktus áll, amely az ígéret útját tet
szése szerint szabja meg. Jákob elsőszülöttségi jogát bátyját egy alkal
mas pillanatban rászedve szerzi meg, de Ézsau belemegy. Később sír is 
rajta, de hiába. H iá n y z ik  az áldás. Amikor megöregszik, Jákob azt nem 
kapná meg. Most is csalással szerzi meg az áldást, amire utalás történik 
a születéskor történt isteni kinyilatkoztatásban is. Ez a csalással meg
szerzett áldás pecsételi meg Jákob sorsát. Kénytelen menekülni bátyja 
elől. Odakint atyja csaló rokonai közé kerül. Amikor visszafelé tér, em
beri módon rendezi az ügyet. Nem önként jön, Isten parancsolja, hogy 
jöjjön. Most azonban a parancsban ismét az áldásról van szó és amikor 
újra találkozik Istennel, áldásért könyörög és csak az áldásról akar 
tudni. Most Istennel harcolva meg is kapja. Az új név emlékezteti, hogy 
h o g y a n  lett ö v é  az á ld á s. E zt a k ü lö n le g e s  n e v e t  az e g é s z  n é p  n e v é b e n  
v ise li . Tehát valahányszor Izrael népe a nevén gondolkodott, mindig 
ehhez az eseményhez jutott vissza. Ez e m lé k e z te t i  ő t  a z íg é r e tr e  is. 
Ugyanakkor azonban Izraelnek mindig gondolnia kellett arra, hogy ezt 
a nevet a Jákob névvel cserélte fel, hiszen az tovább élt a próféciában 
is. Az elhívásra Isten embere teljesen méltatlan, csaló, de az elhívást 
mégis megkapta. Tehát az elhívásra méltatlan ember lett a választott 
nép atyja. Izraelnek erről a különleges útjáról tanúskodik ez a történet. 
Arról tanúskodik, hogy ez az elhívás újjá is teremti az Isten kegyelmé
vel. Az új névadás azt is jelenti, hogy a múlt le van zárva. Annak az 
emlékét is megőrzi a másik névadás, hogy mindez P ö n ié lb e n  történt, 
tehát szemtől-szembe Istennel. Végül annak emlékét is őrzik a nevek, 
hogy Istennel szemtől-szembe tusakodás árán történik az áldás el
nyerése.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Prőhle Károly)

Az ÚT erre az eseményre nem utal vissza, de lényegében az ese
mény egyezik az ÚT-mal is.
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1. Az ÚT is azt mondja, hogy Isten nem a tökéleteseket, hanem a 
bűnösöket hívja.

2. Az ÜT is tud arról, hogy Isten akarja a hívőknek Istennel való 
harcát. (Pl. kananeus asszony, a kapernaumi százados, a jerikói vak.)

3. Az ŰT is tud arról, hogy Isten kegyelmével megújítja a bűnös 
embert.

Ezt a történetet általában a tusakodás oldaláról szeretjük megköze
líteni. Az Istennel való tusakodás nem szokott közel állni a mai ember
hez. Éppen ezért ne feledjük el azt a másik fonalat se, ami kiütközik 
belőle, hogy Isten szuverén kegyelmével a bűnösöket hívja és áldásban 
részesíti, persze a vele való küzdelmet is akarja. Küzdeni is kell Istennel.

A Szentháromság után harmadik vasárnap óegyházi textusai: 1. 
Pét. 5, 5—11. és Lk. 15,1—40. A s m u s s e n  itt az elhívás magasságáról és 
szélességéről beszél. Nem szerencsés a címe. A mi témánk az evangé
liumhoz csatlakozik'. Az elveszettekről beszél és arról, hogy megtérésü
kön nagyobb az öröm, mint az igazakon. A téma bűnösöket hív. Ezt 
perikopánk három példán mutatja meg: Jákob, a bűnös asszony és Pál 
példáján. Evangélium: Lk. 7,36—50. Épistola: 1. Tim. 1,12—17. Minden
ben megtalálható a főtéma,'hogy Isten a bűnösöket hívja magához. Az 
evangélium külön kiemeli, hogy a bűnösök elhívása egészen Jézus sze
mélyéhez kapcsolódik. Sarkpontja az elhívásnak a Jézus iránt való sze
retet. Ezt különösen azzal húzza alá, hogy a bűnös asszony magavisele
tét a történet szembeállítja az „igaz“ farizeussal. Az épistola kiemeli Is
ten bűnösöket- hívó kegyelmének nagyságát. Ha valaki nem volt méltó 
Isten kegyelmére, akkor Pál apostol volt az, hiszen üldözte Krisztus 
egyházát. Pál önmagát Isten bűnösöket hívó szeretete példájának 
mondja. Az ÓT-i ige különlegessége az, hogy arról beszél; e z é r t  a k e 
g y e le m é r t  tu sa k o d n i kell.

H o m ile tik a í  fe la d a tu n k a t ebben az irányban látom megoldandónak: 
Isten  b ű n ö s ö k e t  h ív : k ü zd j m e g  v e le  k e g y e lm é é r t !

1. I s te n n e l  és  n e m  e m b e r e k k e l  k e ll  a h a rcot m e g v ív n o d .
2. I s te n n e l  m ú lta d  e l tö r lé s é é r t  k e ll  m eg h a rc oln o d .
3. I s te n n e l  a jö v ő  á ld á sá ért is m e g  k ell k ü z d e n ed .

Szentháromság u. 4. vasárnap : Jer 7, 1—7
F ig y e le m b e  v é v e  a g y en e sd iá s i k o n fe r e n c ia  v é le m é n y é t  

a k ije lö lt  te x tu s r ó l , az a lá b b i te x tu s  je lö l te te t t  ki. A z  e g z e -  
g e tik a i és  h o m ile tik a í fe ld o lg o zá s  V á m o s  J ó z s e f  teol. d ék á n i  
titk á r  m u n k á ja .

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Vámos József)
A szöveg filológiai megértése nem okoz nagyobb nehézséget, így 

erre nem keil sok szót vesztegetnünk. 1 v. A „kapu“ szón itt a templom 
előcsarnokának bejáratát kell értenünk. Tudjuk, hogy a salamoni temp
lom körül kőkerítés volt és ezen volt az a kapu, amelyen keresztül a 
templom udvarába léphetett az ember. Az áldozatok nagy részét itt vé
gezték el (az égőáldozatokat) és itt vették ót az áldozati ajándékokat, 
valamint a tizedet az erre a célra rendelt papok. A  templom belső csar
nokába lépni kívánók természetszerűleg itt gyülekeztek össze és itt folyt 
a beszélgetés is olyanféle módon, ahogyan ez nálunk is szokás az isten- 
tisztelet előtt vagy után. Éppen azért, mert ez a hely amolyan gyülekező, 
találkozási hely volt, itt hirdették ki a különböző rendeleteket és tudni
valókat is. Mivel pedig a templom belsejében! nem volt szokásban a mái 
értelemben vett igehirdetés, prédikáció, a próféták (értve e szó alatt a
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hivatásos, „udvari prófétákat” is) itt a kapu előtt mondották el azt, amit 
éppen mondani kívántak.

7. v. „ezen a helyen" — Jeremiástól és éppen az itt elhangzó ige
hirdetéstől távol van olyanféle gondolat, hogy a „hely” alatt csupán a 
templomot, vagy akár Jeruzsálem városát értse. Sokkal inkább való
színű az, hogy a kifejezés egész Izraelre, az egész országra vonatkozik, 
amiben természetszerűen benne van Jeruzsálem és a templom is. Ennyit 
a szavak magyarázatáról.

Sokkal nehezebb kérdések elé állítják az embert a szöveg bevezetés
kritikai problémái. A fejezet nyilvánvalóan valamiféle összefüggésben 
van a 26. fejezettel. Ezt bizonyítja már az a tény is, hogy mindkét feje
zet Jeremiás „templomi" beszédeit tartalmazza. Még nehezebbé válik a 
probléma, ha a Septuaginta szövegét hasonlítjuk össze a mazoretikus 
szöveggel. Az előbbi csupán a második vers második felétől kezdi a szö
veg közlését. Azt tudjuk, hogy a Septuaginta jóval régibb a mi szöve
günknél és így aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy az első másfél 
vers későbbi revízió eredménye. Ezt az állítást igazolja az is, hogy a be
vezető sorok 26. fejezet bevezető soraiból lettek — hogy úgy mondjam 
— magyarázatul kölcsönvéve. A 26. fejezet bevezetése viszont arról is 
tud, hogy Jeremiás ezeket a beszédeket Jojákim uralkodásának elején 
(Kr. e. 608.) mondotta el, hosszabb hallgatás után. Elfogadhatónak lát
szik' az a magyarázat, hogy a beszéd eredeti helye nem itt ebben a feje
zetben volt, hanem a 26. fejezet szerves részeként szerepelt, annak befe
jezője. Az így eredeti környezetéből kiszakított verseket egy revízió al
kalmával, mivel nem adtak pontos hely- és időmegjelőlést, valaki ma
gyarázó sorokkal látta el. Az azonban már messzire vezetne és nem 
bizonyos, hogy jó módszer lenne ha több ótestamentomi egzegéta nyo
mán további javításokat is feltételeznénk a szövegben.

A történeti helyzetet röviden azzal tudnánk legjobban jellemezni, 
hogy a zsidó nép egy nem várt vereség hatása alatt él. Talán csak né
hány hónappal ez idő előtt szenvedett súlyos vereséget Josiás hadserege 
Megiddónál. Ez nem csupán anyagi veszteséget jelentett a nép számára, 
hanem sokkal inkább egy hamis illúzió vereségét. Az izráeli népben 
mindig meg volt arra a hajlam, hogy Istentől való kiválasztottságukat 
politikai síkon is végiggondolják. Így, ilyen gondolatsor végén jutottak 
arra a balvégzetű meggyőződésre, hogy mivel ők választott nép, nem 
érheti őket semmiféle veszteség, különösképpen nem érheti semmi baj 
a szent várost, a templomot. A vereség minden ellenkező remény és el
gondolás ellenére mégis bekövetkezett. A várt győzelem helyett csúfos 
bukás volt az eredmény. Elképzelhető, hogy milyen fejetlenség követke
zett ezután. De azt is meg kell mondanunk, hogy nem sokáig. Jeremiás 
prédikációjában elhangzó, kissé gúnyos hangú idézet: „az Úr temploma, 
az Úr temploma ez” , arra enged következtetni, hogy azok a magukat 
„prófétáknak” nevező valakik, akik eddig is álltatták önmagukat és fő
leg a népet, a vereség után is feltalálták magukat és tovább folytatták 
eddigi áldásosnak nem igen mondható munkájukat. Igaz, hogy az ed
dig hirdetett biztonsági kör egy kicsit megszűkült és Jeruzsálemre, va
lamint a templomra kezdték mondogatni, hogy ha minden el is vész, e 
kettő örökké megmarad, mert „az Ür temploma” nem veszhet el. A ve
szedelem ténylegesen elkerülte a várost egy időre és így látszólag ezek
nek az ólprófétáknak lett igazuk. Azonban igaz az is, hogy a vereség 
mégsem múlt el nyomtalanul, mert a józanabbul gondolkodó emberekben 
bizonyára kétségessé tették az eddig követett utat, bizonytalanná téve 
a várható jövőt.
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E helyzethez járult még a közéleti bizonytalanság is. A J osiá s helyett 
trónrajutott Jojákim erőszakos ember hírében állott és még a vezető kö- 

rök sem reméltek semmi jót uralkodásából kifolyólag. Hogy mi volt az 
Egyszerű emberek hangulata, vélekedése, ezt sem nehéz kiolvasni a 7. 
fejezet soraiból. Egyszerűen azt kell mondanunk, hogy nem hallatták 
szavukat, mert a felsőbb néprétegek nyomása olyan nagy volt, hogy sak
kal inkább törődtek a maguk egyéni bajával, mint a közügyekkel, Igaz, 
hogy nem is olyan régen {622) az újra megtalált deuteronómiumi tör
vénygyűjtemény egy időre szabályozta a helyzetet, de hogy nem lehe
tett valami hosszú életű az ott elhangzott fogadkozások tömkelegé, azt 
az azóta eltelt idő igazolta. Az emberiességi törvények ellenére nem ja
vult az alacsonyabb néposztályok sorsa és továbbra is maradt minden a 
régiben, noha az állam hivatalosan is a Thora rendelkezéseit tartotta 
elsőrendű törvényének.

Ugyanez időbe esik az is, hogy a deuteronómiumi reform elkezdte a 
vidéki kultuszhelyek felszámolását. Nem csupán a pogány, bálvány
imádó szertartásokat tiltották meg, hanem vidéki istentiszteleti köz
pontok, fogadalmi, kegyhelyek többségét is felszámolták, attól a féle
lemtől indíttatva, hogy ezek az istentiszteleti szokások pogány szertar
tásokká válhatnak. Így válik tudatos intézkedések révén csakhamar 
egyedüli szenthellyé, templommá a jeruzsálemi templom.

E sa já tsá g os  tö r tén eti , tá rsa d a lm i és  va llá si h e ly z e tb ő l  é r th e tő  és  m a 
g y a rá zh a tó  J erem iá s  p r éd ik á c ió ja . A továbbiakban ezeket szem előtt 
tartva, figyeljünk a kijelölt alapigére.

' Természetesnek látszik az az emberi magatartás, hogy valami ve
szedelemben a hívő ember Istenéhez fordul segítségért. Természetesnek 
azért, mert ígéretei vannak erre vonatkozóan és így a meghallgattatás 
reményében indulhat el a kegyes ember a jeruzsálemi templom felé. Kü
lönösen alkalmas idő az ünnep erre, mert így nagyobb közösségben mond
hatja el a maga kéréseit, mutathatja be áldozatát. (Nagyon nehéz így 
utólag megállapítanunk, hogy Jeremiás milyen ünnepen mondotta el ezt 
a beszédét. Lehet, hogy az őszi „újévi” ünnepen. Az azonban bizonyos, 
hogy nagyobb tömegeket megmozgató, több napon át tartó ünnepi al
kalomkor szólalt meg, már csak azért is, hogy. a távolabbi vidékekről 
jövők is hallhassák mondanivalóját.) Ez önmagában nem is volna baj, 
hiszen a zsidó népnek, a gyülekezetnek birtokában vannak azok az ígé
retek, amelyek Ábráhámtól fogva a szövetségkötésen át hordozta min
den bajukat, berendezve vallásos és társadalmi életüket.

Jeremiás mégis kénytelen fellépni ez ünneplés, ez önmagában na
gyon tiszteletreméltó és helyes gyakorlat ellen. Kénytelen azért, mert ez 
a templomozás menekülés az élettől, annak problémáitól. Az ilyen gon
dolkodásmódban, vallásos hitben a templom „tabu” , az Isten egyszerű 
szolga, a vallásosság; szökés az élettől, az ember pedig az élettel szem
benálló, azt megtagadó, a légüres térben lebegő valaki.

Jeremiás tiltakozik ezek ellen. A  templom, noha Isten háza, nem 
tabu. Nem .olyan hely, amelyben kizárólagos érvénnyel nyilatkoztatja ki 
magát Isten, mert akaratától tetszően másutt is emeltethet magának há
zat és kinyilváníthatja akaratát. Isten nem arra való, hogy az emberek 
kívánságait lesse, mert ura a teremtett embernek. Az ember pedig arra 
rendeltetett, hogy Istentől néki szabott szolgálatokat megélje.

Nem lehet senkire és semmire hivatkozni, sem a törvényre, sem 
Ézsaiásnak azon szavaira, amely menekülést ígért a nép, számára, sem 
pedig az akkor ténylegesen bekövetkezett szabadulásra. Hamis tehát az
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előbbi jelszó hirdetése (az Űr temploma) noha van igazság abban, de nem 
az ember, hanem az Isten felől.

Első pillanatra úgy látszik, hogy ez a jelszó a megtévesztésig hason
lít Ézsaiásnak a hitre hívásához. Jeremiás azonban világosan látja en
nek a hitnek tévhit jellegét. Nem veszi készpénznek azt a látszatot, hogy 
ez a hit az ézsaiási hitet akarja magyarázni. Hamis és- hazug igéknek 
nevezi ezeket a jelszavakat, sőt velük, szemben egy másik tételt állít fel. 
S ezt a tételt éppolyan mélyen akarja belevésni hallgatói szívébe, mint 
Ézsaiás a hitről szóló prédikációt. Ezért teszi Jeremiás egész templomi 
igehirdetésének középpontjává ezt a tételt: „ J o b b íts á to k  m e g  u ta ito k a t  
(magatartásiakat, habitustokat, az életről, a társadalomról vallott régi 
felfogástokat) és  c s e le k e d e te i te k e t  (mert ha azok nem jobbak, mint a 
jósiási reform előtt voltak, akkor hazugság az egész vallásos és erkölcsi 
reform!) s a k k o r  m a jd  v e le t e k  la k o z o m  e z e n  a h e ly e n ”  — azaz a temp
lomban és az országban.

Megmagyarázza ezt a tételt az 5—7. versekben azzal, hogy Isten régi 
szövetségi tételeit idézi fel az emberek emlékezetében: Az árvák és öz
vegyek, az elnyomottak és sanyarú helyzetben lévők .védelmét és szere- 
tetét, amely feltétele annak, hogy testvéri együvétartozásban szent nép 
jöhessen létre.

Ezzel egészen félreérthetetlenül megmutatja, hogy .szerinte mi 
hiányzik ellenfelei, az állítólagos hívők és kegyesek jelszavaiból: nem 
veszik komolyan azt, hogy az élet zárt egész s ezt nem lehet két felé osz
tani: szent és nem szent életre. Az élet kegyetlenül egységes egész, 
melyben nem lehet, egyszer kegyes, másszor pedig erkölcstelen életet 
élni. Az élet Isten rendelése alapján is a maga egészében tart igényt az 
emberre s ezért az embernek is egyformán'kell viszonyulnia az élet min
den kérdéséhez: Isten akaratának megfelelően! Az ember életének csak 
akkor van értelme, célja és igazán emberi küldetése és engedelmes szol
gálata, ha nem tud különbséget tenni Istennek a templomban való tisz
telete és az élet ún. gyakorlati, istenes megélése között: a gyermekneve
lésben, a munkában, a haza szeretetében, a társadalom minden igaz és 
hitbelileg igazolható szándékai és törekvéseiben. Az életből nem lehet 
egyes darabokat kivágni s azokat szentnek tekinteni és -akként kezelni, a 
többit pedig mellékesnek minősíteni és félretolni sem az egyéni életben, 
sem a közösségi életben, de — legfőképpen az egyházban nem, ahol 
legjobban kísért ennek a veszélye. Ha a templomi istentiszteletben való
ban az egyén és közösség és Isten között a bűnt megbocsátó kegyelem 
szeretet ajándéka testesül meg, akkor ezt az ajándékot nem lehet elkülö
níteni az élet gyakorlati kérdéseitől, rendjétől, melyben Isten belehe
lyezte szent népének, — gyülekezetének — a létét. Egyik a másik nélkül 
nem igaz, sőt hazug magatartás!

Ézsaiás és Jeremiás szerint nem hit az a hit, amely elválasztja, szinte, 
elzárja Istent a valóságos élettől és az embert embertársai kérdéseitől. 
Aki nem veszi komolyan a felebarátját, a hazáját, a családját, az em
beriséget és annak minden kérdését, az nem veszi komolyan az Istent 
és a templomot sem!”

( A z  u to lsó  b e k e z d é s e k  r é s z le te k  dr. P á l fy  M ik ló s  J er em iá s  k ö n y v é 
n e k  m a g ya rá za tá b ó l.)

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Vámos József)
Az eddig mondottakból egyenesen következik a textus feldolgozása. 

A vasárnap a következő címet viseli: „Isten hívása és földi hivatásunk".
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A  vasárnap evangéliuma (Lk 16,10—12) és epistolája (Gál 5,13—14) egy- 
behangzik azzal, amit Jeremiás mond (természetesen újtestámentomi 
szemszögből nézve a dolgot). Mindhárom textus erőteljesen aláhúzza azt, 
hogy Istent tiszteLni, néki szolgálni nem lehet úgy, hogy csupán temp
lomi életet élek tisztességesen és becsületesen, de a templomon kívül et
től függetlenül cselekszem. Az Isten elhívásához szervesen, s szétválaszt- 
hatatlanul hozzátartozik az embertárs, a felebarát, tágabb értelemben a 
nép és az egész világ szolgálata, annak dolgaiban való részvétel. A ke
resztyén élet szerves egész, amelynek egyetlen részletét sem lehet „bér
beadná” a sátánnak.

Azon a ponton kell nagyon vigyáznunk, hogy e textusból ne csinál
junk valamiféle erkölcsi prédikációt, mert ez félreértése lenne annak. 
Meg kell mutatnunk azt, hogyan kell, de főképpen hogyan lehet élni 
keresztyén módon e világban. A végső kérdés azonban mindig hitkér
dés lesz, mint minden dolgunkban.

A textus alkalmazása tekintetében mindenki tudja, hogy milyen pon
ton lehet a gyülekezet életében meglévő hibákra felhívni a figyelmet és 
hogyan lehet a helyes magatartást is megmutatni konkrét példákon.

Szentháromság u. 5. vasárnap : Ézs 43, 10—15
EGZEGETIKAI ELÖTERJESZTES (Prőhle Károly)

Ebben a részben az dominál, hogy Jahve az egyedüli Isten és Izrael 
ennek tanúja.

A magyarázók eltérnek a szakasz beosztásában. Volz szerint szabá
lyos költeményről van szó. Frey a 12. vers közepén osztja meg, az első 
rész 12/a-ig tart. Azt mondja, hogy az első rész befelé szóló tanúskodás
ról, a második pedig a kifelé szóló tanúskodásról szól. A kettős megosz
tás rendkívül szellemes, de a szövegben nincs alapja. Hertzberg a 13. 
versig Isten tanúiról szól. Onnan pedig a szabadulás csodájáról. Kittel 
a 11. versnél jelez új szakaszt. Nyilván a beosztás különbözősége az ér
telmezésen fordul meg.

10. v. Azt a benyomást kelti itt a próféta, mintha az egész világ va
lami per színtere volna, amelynek az a tárgya, hogy ki az igazi Isten? 
Hertzberg így állítja: Isten pedig tanúkat állít maga mellé. A szöveg sze
rint Isten két tanút állít, úgy ahogyan a törvény kívánja. Az egyik Iz
rael, a másik az ő szolgája. Így értelmezi Frey és Hertzberg. Mások azt 
mondják, hogy a „szolgáim” ugyanazt jelentik, tehát csak egy tanúról 
van szó. De valószínű, hogy itt a kettősség megvan. Homályban marad, 
hogy ki ez a személyes szolga. Akár egyes-, akár többesszámról legyen 
is szó, a szöveg azt mondja, annak a személynek a kiválasztása azért 
történt, hogy megismerjék és higyjék és tudják azt, hogy ő az igazi 
Isten. Helyes Károlyi szövege, hogy tudniillik nem befelé való tanúsko
dásról van szó, hanem arról, hogy Isten Izrael népéi szemtanúvá tette. 
Aki tanúskodik, annak előbb látnia kell Izrael, népe tehát tanúja annak, 
amit Isten cselekszik üdvösségszerző munkájával. Meg kell látniok, hogy 
ő az igazi Isten: Hogyan mutatja meg ezt nekik? Úgy, hogy azt mondja: 
hasonlítsatok engem össze más istenekkel. Figyeljétek meg, hogy más 
istenek változnak, jönnek és mennek, éri előttem nem volt és nem lesz 
isten. De nemcsak a más istenekkel való összehasonlítást mutatja meg, 
hanem azt is, hogy igazi Isten voltát Izrael története is tanúsítja.

—12- v. Ezt tárja elénk: „Rajtam kívül nincs szabadító” . Ö az 
egyetlen. Ebben emlékeztetés van Izraelnek és Istennek egymással való
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történetére. Ebből kitűnik, he ahve mindenek felett álló. Már azt is 
elárulja a szolgaságból való sz adulás, hogy Jahve ott is úr volt, ami
kor kiszabadította népét Egyiraóoarhból, amikor a Fáraó vereséget szen
vedett, ő volt- az egyetlen, aki kiváltotta őt. Ö nemcsak a 'kinyilatkozta
tás Istene, hanem a megmentését is. Ez bizonyítja, hogy ő igazi Isten. 
Ennek Izrael népe a tanúja. t

12/b. Kapcsolható az előzőkhöz, és az utána következőkhöz is. Az 
egyik esetben úgy kell fordítani, hogy „tehát ti mindennek tanúi vagy
tok” , tudniillik annak, hogy Isten vágyóik. De ha a következőkhöz kap
csoljuk, akkor egy új szakasz kezdődik és azt mondja, hogy ti tanúi 
vagytok, hogy Isten vagyok és ezután is az leszek. Tehát a tanúskodás 
a jelenre és a jövőre nézve történik. Ezért ismétlődik, hogy „ti vagytok 
tanúim” . Úgy látszik, hogy ez a’ második értelmezés a valószínűbb.

A 13. vers értelme az, hogy mostantól fogva is tanúim vagytok, hogy 
én Isten vagyok. Emögött az az elgondolás állhat, mintha a fogsággal 
vége szakadt volna az üdvösség történetének. De most azt hangsúlyozza 
az ige, hogy nem erről van szó. Ö folytatja a kinyilatkoztatását. És kö
vetkezik, hogy Isten kezéből nem lehet semmit kiszakítani és visszá
jára fordítani. Mert Isten kiválasztotta magának Izraelt és ahhoz tartja 
magát, hogy Izrael ezután is az ö népe és annak ezután is Istene lesz, 
és pedig a kinyilatkoztatás Istene lesz a számukra. Most pedig Izrael 
éppen annak lesz tanúja, hogy tudniillik Isten nem hagyta abba mun
káját, nem szűnt meg a kinyilatkoztatás Istene lenni népe felé. Ezt emeli 
ki a 14. vers.

15. v. Összefoglaló: én vagyok Jahve, a királyotok. Érdekes, hogy 
egy szó sincs ebben a szakaszban kifejezetten arról, hogy ők olyan érte
lemben is legyenek tanúk, hogy el is mondják tanúvallomásukat. Csak 
a szituációból tűnik ki, hogy „ti vagytok az én tanúim az egész világ 
előtt” . Nincs felszólítás arra, hogy ezt mondjátok is el.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Prőhle Károly)

Az ÚT is tud tanúkról. „Lesztek nékem tanúim” (Csel 1,8.).. Egész 
más szituációban hangzik el, de Istennek mindig vannak tanúi, akik, 
ahogyan tudják, ahogyan látták Isten cselekedeteit, arról tanúskodnak. 
Így is mondják: hogyha mi egyszer láttuk, akkor nem hallgathatunk 
róla, nem tagadhatjuk, hogy szóljunk azokról, mert tanúk vagyunk, 
mert Isten cselekedeteinek szemtanúi vagyunk. Erről szól 1. Jn 1,1.

Az ÚT is tud arról, hogy a gyülekezet feladata az, hogy hirdesse 
Isten nagyságos dolgait (1. Pét 2,9.).

Szövegünk a Karessél kapcsolatos eseményeket keresztül mutatja 
meg. azt, hogy Izrael Istenének új szándéka van, mert nem fejezte be 
az üdvösség munkálását. Az ő munkáját nem lehet megfordítani.' Már 
a deuteroéasaiási textusnál láttuk, hogy DE hogyan értelmezte ezt. Úgy 
tudniillik, hogy Isten az ő népét felhasználja világmisszióra, a monotheiz- 
mus világmissziójára. Isten üdvösséget munkáló cselekvése végül DE vá
rakozásán is túlment. Ennek a döntő eseménynek tanúi lettek az aposto
lok akkor, amikor Jézus Krisztust látták. Isten a maga munkáját még 
mindig nem fejezte be. A  Lélek által viszi tovább. És a Lélek munká
jának tanúivá teszi a lelki Izraelt, egyházat. Úgy, ahogy az apostolokat 
Krisztus földi munkája tanúivá tette.

Igehirdetésünk állandóan visszatérő mottója, hogy felhívjuk a gyü
lekezetét, hogy tegyen bizonyságot Istenről, az Úrról, a Lélekről. Vall
juk meg őszintén, keveset érünk el vele. Tanuljuk meg az igéből, hogy 
tanúskodni csak az tud, aki tanú. Aki tanú, az különösebb nehézség nél-
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kül tanúskodni fog arról, amit látott ésl. v. adott. Ez Isten fontos mon
danivalója ez igén keresztül, igehirdetés ül. -r és tanúskodásunk becsüle
tességére vonatkozóan. Alapigénknek érdekessége az, -hogy a gyülekezet
ről mint Isten tanújáról beszél, de fel ,sem szólítja azt tanúskodásra. A 
gyülekezetnek, mint tanúnak, az a kiváltsága, hogy nézzen és lássa, mit 
cselekszik Isten. Isten a tanúval nem is' tesz mást, mint szemét fel
nyitja: lásd, ezt tettem. Mi is akkor vagyunk tanúi, ha meglátjuk, mit 
tesz Isten.

A Szentháromság utáni ötödik vasárnap óegyhazi perikópái: 1. Pét 
3 8_is. Lk 5,1—11. Asmussen így foglalja össze ennek a mondanivaló
ját: Az elhívás felszólítás a szolgálatra. Az öt vasárnapról álló ciklusnak, 
amely Isten üdvösségrehívásáról szól, jó befejezője, hogy ez a hívás bi
zonyságtételre kötelez. Címünk tehát: Hívás bizonyságtételre. A kérdést 
mind. a három textus más-más oldalról /ogja meg. Lk 8,16—18. azt' 
mondja, hogy a keresztyénhez, sőt már magához az igehallgatáshoz úgy 
tartozik a bizonyságtétel, mint egy gyertyához a világítás. Ez az evan
gélium a cselekedetekre való bizonyságtételre is szólít. Az epistola: Csel 
4,32—37. A jeruzsálemi gyülekezet példáján mutatja meg, hogy a be
széd és az élet összetartozik a bizonyságtételnél. Az OT-i ige pedig a 
tanúskodás alapjáról beszél, arról, hogy csak akkor tudunk tanúskodni, 
ha tanúi vagyunk Isten cselekvésének. Itt is többféle téma lehetséges.

Téma: a gyülekezet Isten tanúja. A  bevezetésben arról szólunk, hogy 
e világban per van Isten körül. Isten gyülekezetét teszi tanúvá, úgy, hogy 
megmutatja neki önmaga cselekvését. Es pedig azt, hogy — a) ö  az 
egyetlen örök, — b) Ö az egyetlen szabadító, — és — c) Ő az egyetlen Úr.

Szentháromság u. 6. vasárnap : Zsolt 51, 9— 11
EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Prőhle Károly)

A felirat szerint Dávidtól származik a zsoltár, amikor Náthán' meg- 
feddte bűnéért. Az egzegéták szerint azonban a zsoltár nem származha- 
tik Dávidtól. A  19—20. versek próbálják megadni a keletkezési kort. 
20/b.-től 21 versek pedig függelékként szerepelnek. A 18—19-ben áldo
zatokról van szó. A mi szakaszunkra azt szokták mondani, hogy nem 
árul el olyan összefüggést, ami a dávidi zsoltárokban felismerhető. Min
den valószínűség amellett szól, hogy ez a felfogás, hogy Istennek leg
inkább a töredelmes lélek tetszik, ez Ézsaiás működését feltételezi. A 
20—21. versek feltételezik, hogy Jeruzsálem falai még nem épültek fel. 
A zsoltár maga a 19-ik versig a fogság alatt keletkezett, tehát 700-tól 600 
körüli időbe tehető a zsoltár keletkezése.

Az értelmezésihez a keletkezés körülményei nem nyújtanak útmuta
tást. A hét bűnbánati zsoltár közül ez a legnagyobb, ebben a bűnbánat 
a legnagyobb mélységet éri el. A 9—11-ben a bűnvaílás után a bűnbocsá
nat kérését tartalmazza. Feltételezi a tisztálkodásra vonatkozó kultuszi 
cselekedeteket. A 10-ik versben nem kell betegségre gondolni. A tag 
összetörését máshol használja átvitt értelemben az ÓT. Isten ítélete a 
bűn felett törd össze az embert. Vele szemben a 10-ik vers azt kéri, hogy 
egész lényével örvendezhessen a megbocsátásnak. A 11-ik is képies kife
jezéseket használ.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Prőhle Károly)

Ezt a zsoltárt az ÜT külön nem idézi sehol. De ha az UT szempont
jából nézzük a dolgokat, akkor két ige juthat eszünkbe. Ha az ŰT bűn
től való tisztulásról beszél, akkor a vízre gondol, mégpedig a kereszt
vízre, Erre való emlékezésünk legyen őszinte és ne ferdítse el az ere-

383



deti értelmet úgy, hogy allegórizálunk. Az eredeti nem szól keresztelés- 
ről, de kétségtelen, hogy az ÓT-ban a bűn lemosásainak a fürdője Tit 
3-ban megvan. És egyedül a bűnbocsánat a kegyelmi "eszköze Isteninek.
A másik pedig az, hogy amikor az ÚT bűnbocsánatról beszél, akkor már 
bővebben tud arról beszélni, hiszen ott áll Krisztus, aki megszerezte a 
bűnökért a bocsánatot. Amikor ennek a zsoltárnak az alapján hirdetjük 
az igét, ne helyezkedjünk vissza az ÓT álláspontjára, tehát érvényes 
az, ami az ÓT-i igéknél gyakran megvan, hogy megsejti, vagy kívánja 
azt, amit az ÜT nagy gazdagsággal hirdet.

Felmerül bennem az a kérdés, hogy miért nem tudunk mi ilyen ben
sőségesen bűnbocsánatért esedezni? Kétségtelen, hogy a reformáció ko
rának az imádságos irodalma sokkal mélyebb a bűnbocsánatért való ese- 
dezésben, mint a mi korunk. Miért nem tudunk mi esedezni? Nem érez
zük olyan súlyosnak a bűneimíket, mint a zsoltáros, neki az egész egyé
nisége összetört a bűnök miatt. 2. Nem is igyekszünk megszabadulni a 
bűntől, mint ez az ember. A „Moss ki”  kifejezés érzékelteti, hogy kí
vánja: vakarják ki belőle a bűnt. Bennünk ez az érzés nem születik 
meg. 3. Nem tartjuk nagy és nehéz dolognak a bűnbocsánatot. Egyrészt 
nem érezzük olyan súlyosnak az Isten haragját a bűn felett, másrészt 
természetesnek vesszük, hogy úgyis jár a bűnbocsánat, mert evangélium 
van. Miért harcoljunk érte? Ez olyan magától értődő a számunkra. Per
sze azért is, mert azt hisszük, hogy Isten csak az ÓT-ban haragudott. 
Amióta a keresztet felállította, azóta elfeledte haragját. 4. Nem ismer- * 
jük és nem kívánjuk úgy a megbocsátást, mint a zsoltáríró. Nem kí
vánjuk a megbocsátás ujjongó örömét.

A Szentháromság után 6—9 vasárnapok új szakaszt képeznek az 
egyházi évben. Az 1—5 vasárnap a hívó szóról szólt. A következő négy 
a megtérésről.

A 6-lk ’ vasárnapon a textusok a keresztség ajándékát mutatják fel. 
Tehát a textusokból és az ünnep, témájából a keresztség értelmét emelik 
ki. A keresztség ajándékaként Kolossá 2,12—15 megmutat ja a bűn
bocsánatot és az élet megújulását Ezzel szemben az evangélium a má
sik oldalt mutatja meg. János 3, 5—8. A  keresztség azt jelenti, hogy ne
künk újonnan kell születnünk. Az ÓT a kettőt egybefoglalja a bűnbocsá
natért való könyörgésben olyan terminológiával, amely analóg a keresz
telés terminológiájával, azaz a megtisztulással. A három textus tehát így 
külön-külön feladatot is ad, egymással össze is függ és az óegyházi pe- 
ri'kopával is fenntartja a kapcsolatot.

Az ige mai mondanivalójával kapcsolatban felvetett kérdésből köny- 
nyen adódik a téma is. Tanuljunk esedezni bűhbocsánatért. A bevezetés
ben szólhatunk arról, hogy miért születik ritkán az-ajkunkon ilyen mély
ségű könyörgés? Vázlatban az okokat sorolhatjuk fel: lássuk meg bűneink 
nagyságát, érezzük meg Isten haragjának súlyát. Tartsuk számon, hogy 
a bűnbocsánat a kegyelem csodája. Végül gondoljunk a bűnbocsánat 
örömére. Mindez indítson a bűnbocsánatért való esedezésre.
VÁZLAT:

(Hafenscher Károly). Téma: Mindent Istentől várok.
1. Tisztaságot a mocsok helyébe.
2. Örömöt a szorongás helyére.
3. Bocsánatot az ítélet helyébe.
4. Bűntelenséget a bűn teher helyébe.
Egy másik feldolgozás lehet a 130. zsoltár jól ismert címe: „A  mély

ségből kiáltok hozzád”, a mocsokból, a szorongásból, az ítéletből a bűn- 
terhek közül.
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(Folytatás a borító 2. oldaláról)
10. 1509. szül. Kálvin János. — 

1952. az Északi Egyházkerület 
alakuló közgyűlése.11. 1553. mh. Móric szász választó
fejedelem. — 1609. Rudolf ki
adta a cseh protestánsok ré
szére a felséglevelet.

12. 1536. mh. Rotterdami Erasmus. 
— 1694. a haliéi egyetem meg
nyitása. — 1709. Ifjabb Ács 
Mihály Magyar Theológiájában 
az ajánlás kelte. — 1877. szül. 
Szelényi Ödön teol. tanár.

'12—26. 1937. az Élet- és Munka 
mozgalom konferenciája Ox- 
fordban.13. 1847. mh. Agonás Sámuel rozs- 
nyai lelkész, az Ágostai Hitval
lás fordítója.14. 1841. mh. Budai Ézsiás raf. 
püspök, egyházi író. — 1864. 
mh. Bauhofer György budai 
lelkész, egyháztörténetíró.

15. 1099. Jeruzsálem elfoglalása az 
első keresztes hadjáratban.

16. 1054. a római pápa követei le
tették a kiátkozási bullát (a 
nagy egyházszakadás) a kon
stantinápolyi Hagia Sophia 
templom oltárára.’ — 1305. szül. 
Blumhardt Kristóf János.

17. 1505. Luther belépett az erfurti 
ágostonosremete rendi kolos
torba. — 1810. szül. Kolben- 
heyer Móric soproni lelkész, 
költő.

18. 1100. mh. Bouillon Gottfried, a
jeruzsálemi királyság első ki
rálya. — 1672. a pozsonyi
evang. templomok és iskolák 
elvétele Kollonics által. — 1754. 
szül. Perlaky Dávid esperes, 
egyházi író. — 1870. a vatikáni zsi
naton a pápai tévedhetetlenség 
dogmájának konstruálása. —
1935. mh. Kiss István dunán- 
inneni egyházker. püspök. — 
1952. a Déli Egyházkerület ala
kuló közgyűlése.

19. 1940. mh. Frint Lajos, a romá
niai zsinatpresbiteri evang. egy
ház püspöke. — 1951. mh, Mak- 
kai Sándor ref. teol. tanár, volt 
erdélyi ref. püspök.

20. 1590. a Károlyi Gáspár által 
' készített bibliafordítás kinyom

tatásának befejezése Vizsoly
ban.

21. 1773. XIV. Kelemen papa meg- 
" szüntette a jezsuita rendet. —

1812. a Teleki Józsefné Roth 
Johanna-féle ösztöndíj-alapít
vány létesítése.

23. 1373. mh. Birgitta, a svéd egy
háztörténelem nagy alakja. 
1431. a bázeli zsinat kezdete.— 
1532. a nürnbergi béke.

24. 1576. szül. Thurzó Szaniszló 
nádor. — 1834. szül. Baltik Fri
gyes püspök, egyházi író.

•25. 1471. mh. Kempeni (Kempis) 
Tamás, a De Imitatione Christi 
szerzője. — 1794. szül. Sieve- 
king Amália, a szeretetszolgá
lat kiváló munkása Hamburg
ban.

25. — aug. 3. a Lutheránus Világ- 
szövetség nagygyűlése Hanno
verben.

28. 1697. mh. Masznyik (Masnicius) 
Tóbiás, gályarabságra küldött 
lelkész. — 1750. mh. Bach Se
bestyén János. — 1832. szül. 
Baksay Sándor ref. püspök, 
író.

29. 1096. mh. I. (Szent) László ki
rály. — 1537. Kálvin tanainak 
(egyházi törvényadásának) el
fogadása Genfben. — 1793. szül. 
Kollár János pesti lelkész, 'köl
tő. — 1876. mh. Székács Jó
zsef püspök, egyházi író.

30. 1419. a husziták Ziska vezér
lete alatt kidobták a prágai vá
rosháza ablakából a polgár- 
mestert és a tanácsosokat. — 
1868. mh. Tompa Mihály. — 
1868. mh. Vilmar Ágost teol. ta
nár Margburgban.

31. 1849. mh. Petőfi Sándor.



Felvétel a Theológiai Akadémiára
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, eziráinyú kér

vényüket f. évi július 31-ig nyújtsák be a dékáni hivatalba (Bpest 
VI., Lendvay-utca 28.) A felvételi kérvényhez a következő okmányo
kat kell mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb isko
lai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági vagy más olyan bizonyít
vány, mely a kérvényező lakását, szociális helyzetét, szüleinek a fog
lalkozását és kereseti, 111. szociális viszonyait feltünteti, d) orvosi bizo
nyítványt (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, f) konfirmálási bi
zonyítvány, g) az illetékes lelkész és esetleg vallásitanító lelkész bizo
nyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek a bizonyítványa, aki a 
folyamodónak a legutóbbi években lelkipásztora volt, h) esetleges 
egyházi működésről szóló bizonyítvány. Mellékelni kell továbbá olyan 
részletes önéletrajzot, amely feltárja a kérvényező családi és társa
dalmi körülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra indulás okait. Az 
okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles 
másolatokat is lehet mellékelni. A másolatokat „egyházi belihaszná
latra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. A tanul
mányi idő öt esztendő.

A fenti kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kérjék felvételüket az 
Evangélikus Lelkésznevelő Intézetbe. Ez a kérvény is a dékánhoz 
küldendő részletes önéletrajzzal. A férfi hallgatók bentlákási köte
lezettségéről, a nőhallgatók elhelyezéséről, a tartásdíjról stb. az Inté
zet igazgatója ad felvilágosítást levélbeli megkeresésre.

R É Z K A R C O K
Leonardo da Vinci: Az Utolsó Vacsora, egyszínű, kerettel

140,—, keret nélkül ..............................................  .—  .......  80,—
Ugyanaz, színezve, kerettel 150,—, keret nélkül ...................... . 90,—
Feszty Masa: Veronika Kendője, kerettel 75,—, keret nélkül ... 30.—
Feszty Masa: Golgota, csak keret nélkül ............................. .........  60.—

(A keretezés a rézkarchoz szükséges kettős üvegezéssel.)
   ★

Lelkészi hivatalok, gyülekezeti termek berendezésére különösen is 
alkalmas! Megtekinthető és megrendelhető: Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztály, Budapest, VIII., Puskin u. 12. Csekkszámlaszám: 220.278.


